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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการงานวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง คืออาจารย์นักวิจัยในคณะ
ศกึษาศาสตร ์จำานวน 72 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถาม วเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. สภาพการบริหารจัดการงานวิจัยปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตามวงจร PDCA สามารถปฏิบัติได้ในระดับดี การกำาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานเป้าหมายของ
การบริหารงานวิจัย สามารถทำาได้ค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพการ
วจัิย ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว การดำาเนนิการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามแผนปฏบิตัิ
งานประจำาปี มีการดำาเนินการประเมินตนเอง (SAR) ให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
ด้านการบริหารงานวิจัย มีการนำาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แนวทางในการพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพคือ การพัฒนาข้อ
เสนอโครงการวิจัย คณะควรส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และมีการ
ประสานงานนักวิจัยต่างสาขา สร้างเครือข่ายหรือภาควิชาในการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนด้าน
เทคโนโลย ีสารสนเทศในการค้นควา้วจิยั และกระตุน้ใหค้ณาจารยค์ดิคน้พฒันางานวจิยั ดา้นการบริหาร
ระหว่างการดำาเนินการวิจัย ควรมีระบบสนับสนุนการนำาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการวิจัย 
ให้อิสระในการดำาเนินการวิจัย และมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ด้านการ

1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 Faculty of Education, Mahasarakham University
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บรหิารเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ ควรอำานวยการในการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา มกีารจัดสรรงบประมาณ
เพือ่เผยแพรต่พีมิพผ์ลงานวจิยัใหก้บันกัวจิยัและควรมกีารถา่ยทอดเทคโนโลย ีจดันทิรรศการเผยแพรผ่ล
งานวิจัย โดยมีความต้องการในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การบริหารจัดการงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study state and problems of Research  

Management system in Faculty of Education, Mahasarakham University 2) to present guidelines  
of system and mechanism development. The sample consisted of 72 teachers who were 
teaching in Mahasarakham Universities by using purposive sampling. The research tool was  
questionnaires. The data were analyzed by mean, standard deviation and descriptive statistics  
analysis. 

The result found that:

1) The research management of the Faculty of Education, Mahasarakham University 
from was good according to PDCA cycle. Determining of strategy, policy, plan and objective  
of research management was clear and correspond with the purposes of research  
development, educational standard and key quality indicator for short-terms and long-term. 
Monitoring and evaluation of performance is importance to make the operation as effective 
as possible and to be able to report on results at the end of the research project (SAR). 

2) Developing a research proposal is very important of the guidelines of system and 
mechanism development to be effective and comprehensive to meet the needs of practitioners. 
The faculty should promote integrated research, development budget to support research, 
network coordinating with different field researchers for more coherence in developing  
research, supporting faculty research with information technology and encourage teachers 
research. This guideline can help researcher to support the need for research and ensure 
that research staff have adequate resources to conduct the research.

Keywords: Research management, Faculty of Education, Mahasarakham University

บทนำา
การวิ จัย เป็นกระบวนการได้มาซึ่ ง

ข้อความรู้ที่ เชื่อถือได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ซึ่งอาจ

อยู่ในรูปของกฎหรือ ทฤษฎีเพิ่มเติมความรู้ของ
ศาสตร์ต่างๆ ให้เจริญงอกงาม สถาบันอุดมศึกษา
ในฐานะผู้นำาและมีความเป็นเลิศทาง วิชาการ 
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เป็นแหล่งรวมนักวิชาการ รวมทั้งมีอิสระและ 
เสรีภาพทางวิชาการอย่างเพียงพอแก่การทำาวิจัย 
จึงมี ความเหมาะสมในการเป็นผู้นำาสำาหรับงาน
ทางด้านการวิจัย ซึ่งจากการสำารวจศักยภาพของ
บุคลากรและนักวิจัย ของประเทศไทยในปี 2545 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน หน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐ  
รอ้ยละ 39.93 (สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่
ชาต.ิ 2551: 9) และ เปา้หมายของแผนอดุมศกึษา
ระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน การสร้างความ
รู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการ
แขง่ขนัของประเทศในโลกาภวิตัน ์(สำานกังานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: ก-ซ) โดยที่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สอน
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียน 
พรอ้มๆ กับทำาหน้าทีร่วบรวม สงัเคราะหว์เิคราะห์
สร้างและเผยแพร่ “ความรู้” ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ นำาพาสังคมไปสู่ความ
เป็นอารยประเทศอย่างยั่งยืน (สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
2550: 4) ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นพันธกิจสำาคัญ
ประการหน่ึงของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่ตวับง่ช้ีด้าน
ผลผลิต การวิจัยเป็นมีความสัมพันธ์กับคะแนน
องค์ประกอบ คุณภาพมหาวิทยาลัย (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2541: 47) และ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ มีแนวโน้มที่จะ สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ชั้นนำาของ
ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ (มานิต  
บุญประเสรฐิและคนอืน่ๆ. 2546: 12) แมว้า่พันธ
กิจด้านการวิจัยเป็นพันธกิจที่สำาคัญ ของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้นแต่ผล การ
ปฏิบัติงานในด้านนี้ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ดังที่ 
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) (2552: 18-
20) วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

สถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2549–2550) ซึ่ง
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไป แล้ว 140 
แห่ง พบว่าในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้าน งาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ มีผลการประเมินระดับ 
“พอใช้” 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.87 และผล
การ ประเมินในระดับ “ควรปรับปรุง” จำานวน 15 
แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 11.45 ซึ่งรวมทั้งสองระดับ 
มีจำานวน 62 แห่งคิด เป็นร้อยละ 47.32 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ด้าน อื่นๆ จะพบว่า
ในมาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นี้
มีผลการประเมินระดับ “พอใช้”และระดับ “ควร 
ปรบัปรงุ” มากกวา่มาตรฐานอืน่ๆ และนอกจากนี้
ใน รายงานระบุข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาทุก
กลุ่มมผีล การดำาเนนิงานในมาตรฐานดา้นการวิจยั
ต่ำากว่ามาตรฐาน อื่นๆ 

การวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ 
ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่และนวัตกรรมใหม่ ทำาให้
หน่วยงาน องค์กรและประเทศเกิดความก้าวหน้า 
สามารถแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้ในสถาบัน
อุดมศึกษาจึงได้ให้ความสำาคัญกับการวิจัย โดย
กำาหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 4 ให้คณาจารย์ทำาหน้าที่หลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และมาตรา 30 ให้สถานศึกษา
พฒันากระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ
รวมทั้งการส่งเสริม ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่
ระดบัการศกึษาดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษาจงึจำาเปน็
ต้องมีการวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่สำาคัญ และเพื่อ
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้กำาหนดคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยให้มีระบบการประกัน
คุณภาพ ซึ่งการวิจัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การประเมินคุณภาพมาตรฐานในการศึกษา
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ภายใน นอกจากนั้นการวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้เพื่อวัด
มาตรฐานคำารบัรองของสำานักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
(สมศ.) และสำานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) อกีดว้ย แตใ่นปจัจุบนัการบรหิาร
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษายังประสบปัญหา
การขาดแคลนนักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ขาดความคล่องตัวของการบริหารงบประมาณและ
ขาดกลไกหรือระบบการจัดการให้แต่ละภาคีของ
ระบบวิจัยเชื่อมโยงกัน (ศิโรจน์ ผลพันธิน, 2547: 
35) อกีทัง้การบรหิารงานวจิยัทีผ่า่นมามกัใหค้วาม
สำาคัญท่ีงบประมาณการวิจัยเป็นหลักแต่ยังขาด
ระบบการจดัการทีดี่และครบถว้นตามกระบวนการ
ทำาวิจัย (ศรุดา ชัยสุวรรณ, 2552: 74) ผู้วิจัยจึง
เห็นความสำาคัญของการพัฒนาการบริหารการ
จัดการงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และตามพ
ระราชบัญญัติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2547 มาตรา 7 ระบุว่า ให้คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น
สถาบันร่วมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริม
สรา้งพลงัปญัญาของแผน่ดนิมหีนา้ทีห่ลกัประการ
หนึง่คือ การวจัิย และอยู่ในมหาวทิยาลยัท่ีเน้นผลติ
บัณฑิตตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้
หากคณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ต้องการพัฒนาด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ก็จะสามารถพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
ประเภทเน้นผลิตบัณฑิตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การวจิยัได ้การบรหิารการจดัการงานวจัิยในคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามซึง่เปน็สิง่
สำาคัญที่สุดต้องกระทำาให้เป็นระบบมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง โดยการศึกษาระบบกลไกที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดดารพัฒนาอันได้แก่นโยบาย 

แผนงาน กลยทุธ ์งบประมาณ สถานที ่ความพรอ้ม 
ของบุคลากร ความชัดเจนของการพิจารณา 
ภาระงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ 

ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัย 
จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงสภาพปัญหาการจัดการ
งานวิจัย แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ การ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานวิจัยของนัก
วิจัยเพื่อให้ได้รับการขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย และนำาไปเป็นแนวทางปรับปรุง
ระบบกลไกการบริหารจดัการงานวจิยัใหม้คีณุภาพ 
ประสิทธิภาพ และคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการงานวิจัย

ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลไก
การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การศึกษานี้ศึกษาถึง สภาพการบริหาร
จัดการงานวิจัยปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระบบวงจรของ
เดมมิ่ง PDCA ซึ่งประกอบด้วย การกำาหนด
ยุทธศาสตร์นโยบายแผนงานเป้าหมายของการ
บรหิารงานวิจยั (Plan) การปฏบิตัติามยทุธศาสตร์
นโยบาย แผนงานเป้าหมายของการบริหารงาน
วิจัย (Do) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Check) การปรบัปรงุแกไข ้(Act) และศกึษาความ
แนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพการจดัการงาน
วิจัย จำาแนกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นของการพัฒนาข้อ
เสนอโครงการวิจัย (Pre Audit) ขั้นการดำาเนิน
การวิจัย (Ongoing) และข้ันการบริหารงานวิจัย
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เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post Audit) รวมทั้งปัญหา
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการ
งานวจิยัเพือ่รวบรวบเปน็แนวทางในการพัฒนาการ
ขับเคล่ือนระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ขอบเขตด้�นประช�กรและตัวอย่�ง

ประชากร ไดแ้ก ่คณาจารย ์และบคุลากร
ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประกอบด้วยคณาจารย์ จำานวน 85 คน บุคลากร
สายสนบัสนนุจำานวน 36 คน รวมจำานวน 121 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เลือกจากประชากรที่ได้
รับทุนของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ คณาจารย์ 
และบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำานวน 72 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่คณาจารย์
และบุคลากรกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่ได้รับทุน
การวจิยัจากคณะศกึษาศาสตร ์และภายนอกคณะ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ดำาเนินการ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 
ถึง พ.ศ. 2561

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน
การศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามปลายปิดและ
ปลายเปิด แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ตำาแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานสอนและวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสบการณ์ใน
การทำาวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สาขาวิชาหลักที่ทำาวิจัย มีข้อคำาถาม
จำานวน 8 ข้อ ลักษณะข้อคำาถามเป็นแบบให้เลือก
ตอบ และเติมข้อความ

ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการงาน
วิจัย ซึ่งผู้วิจัยศึกษาการบริหารงานวิจัยตามวงจร
เดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย

1) การกำาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนงาน เป้าหมายของการบริหารจัดการงาน
วิจัย (Plan) เป็นการถามสภาพการปฏิบัติในการ
กำาหนดแผน ความชดัเจน การมสีว่นรว่มและความ
สอดคล้องมีข้อคำาถามจำานวน 4 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบจัดอันดับ (Rating Scale) 
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด

กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์
การแปลความหมายตอนที่ 2-4 ดังนี้ (สมโภชน์ 
อเนกสุข. 2550: 168) 

เกณฑ์การให้คะแนน

 การปฏิบัติมากที่สุด ให้คะแนน 5

 การปฏิบัติมาก ให้คะแนน 4

 การปฏิบัติปานกลาง ให้คะแนน 3

 การปฏิบัติน้อย ให้คะแนน 2

 การปฏิบัติน้อยที่สุด ให้คะแนน 1

เกณฑ์การแปลความหมาย

 คา่เฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถงึ มกีาร
ปฏิบัติระดับมากที่สุด

 คา่เฉลีย่ 3.50–4.49 หมายถงึ มกีาร
ปฏิบัติระดับมาก

 คา่เฉลีย่ 2.50–3.49 หมายถงึ มกีาร
ปฏิบัติระดับปานกลาง

 คา่เฉลีย่ 1.50–2.49 หมายถงึ มกีาร
ปฏิบัติระดับน้อย

 คา่เฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถงึ มกีาร
ปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
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การจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหาร
จัดการงานวิจัย ความต้องการในการพัฒนา
แนวทา งกา รบริ ห า ร จั ดกา ร ง านวิ จั ย จ าก
แบบสอบถามปลายปิด โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบ
ด้วย

1. สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบคณุภาพของ
แบบสอบถาม (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 96) 

1.1 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coef-
ficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

1.2 หาค่าอำานาจนำาแนกเป็นรายข้อตาม 
Item-total Correlation ใช้ Pearsons Product 
moment Correlation Cofficient

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติพื้นฐาน ได้แก่

2.1 ร้อยละ (Percentage) 

2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ผลการวิจัย
การพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการงาน

วจิยั คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

สรุปผลดังนี้

1. สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย
ปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามวงจร PDCA สามารถปฏิบัติได้
ในระดับดี การกำาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน
งานเป้าหมายของการบริหารงานวิจัย สามารถ
ทำาได้ค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพการวิจัย ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การดำาเนินการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำา
ปี มีการดำาเนินการประเมินตนเอง (SAR) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพด้าน
การบริหารงานวิจัย มีการนำาผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการงานวิจัยให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แนวทางในการพฒันากลไกการบรหิาร
จดัการงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ คอื การพฒันาขอ้
เสนอโครงการวิจัย คณะควรส่งเสริมการวิจัยเชิง
บูรณาการ มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และมี
การประสานนักวิจัยต่างสาขา สร้างเครือข่ายหรือ
ภาควิชาในการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย 
และกระตุ้นให้คณาจารย์คิดค้นพัฒนางานวิจัย 
ด้านการบริหารระหว่างการดำาเนินการวิจัย ควร
มีระบบสนับสนุนการนำาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ 
มาปรับใช้ในการวิจัย ให้อิสระในการดำาเนินการ
วิจัย และมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นได้อย่างทันท่วงที ด้านการบริหารเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ ควรอำานวยการในการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเผยแพร่
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและควรมีการ
ถา่ยทอดเทคโนโลย ีจดันทิรรศการเผยแพรผ่ลงาน
วิจัย โดยมีความต้องการในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้พบ

ประเด็นน่าสนใจ ดังนี้

1. สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย
ปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามวงจร PDCA สามารถปฏิบัติได้
ในระดับดี การกำาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน
งานเป้าหมายของการบริหารงานวิจัย สามารถ
ทำาได้ค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพการวิจัย ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การดำาเนินการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำา
ปี มีการดำาเนินการประเมินตนเอง (SAR) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพด้าน
การบริหารงานวิจัย มีการนำาผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคณะศึกษา
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องดำาเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2553 สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2554: 69) มีการนำาผลการ
ประเมินตนเองมาพัฒนาปรับปรุงแผนบริหาร
งานวิจัย (Improvement plan) มีการนำาผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำาผล
การประเมินไปพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติราชการประจำาปีในรอบปีต่อไปได้ในระดับ
มาก ซึ่งเป็นไปตามที่สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2554) ได้กำาหนดตัวบ่งชี้ 1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน โดยให้มีการติดตามผล
การดำาเนินงานตามตัวบ่งช้ีมีการประเมินผลการ
ดำาเนินงาน และนำาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และคณะ. (2556: 
71) ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิจัยโดย ภาพรวมและทุกรายด้าน ได้แก่ ด้าน
การวางแผน การจัด องค์การ การนำา และการ
ควบคุม มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัยโดย ภาพรวมและ
ทุกรายปัจจัย ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย เทคโนโลยีและอำานาจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยทุกด้านมี 
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารงานวจิยั โดย
เฉพาะ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและด้านกฎหมายส่ง
ผลต่อการ บริหารงานวิจัยอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

2. จากการวิเคราะห์แนวทางในการ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพคือ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วิจัย คณะควรส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ มีงบ
ประมาณสนบัสนนุการวิจยั และมกีารประสานนกั
วิจัยต่างสาขา สร้างเครือข่ายหรือภาควิชาในการ
วิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย และกระตุ้นให้
คณาจารย์คิดค้นพัฒนางานวิจัย ด้านการบริหาร
ระหว่างการดำาเนินการวิจัย ควรมีระบบสนับสนุน
การนำาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการ
วิจัย ให้อิสระในการดำาเนินการวิจัย และมีความ
ยดืหยุน่ในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
ด้านการบริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ควรอำานวย
การในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีการ
จดัสรรงบประมาณเพือ่เผยแพรต่พีมิพผ์ลงานวจิยั
ให้กับนักวิจัยและควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีความ
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ต้องการในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ และคณะ (2550: 
5) ซ่ึงพบว่า ประเด็นที่มีความสำาคัญเร่งด่วน ที่
ควรเร่งดำาเนินการปรับปรุง/พัฒนา ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศงานวจิยั สว่นกลไกการพฒันาขอ้เสนอ
โครงการวิจัย คือ ควรมีงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัย และควรจัดทำาฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย ส่วน
ขัน้การดำาเนินการวจิยั ควรพฒันาระบบสนบัสนนุ 
โดยการสนับสนุนการนำาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ 
มาปรับใช้ในการวิจัยรองลงมาคือ ควรให้อิสระ
ในการดำาเนินการวิจัย และมีความยืดหยุ่นในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และพัฒนา
กลไกสนับสนุนการดำาเนินการวิจัยรายโดยจัดหา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการวิจัย ควรจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การวจัิย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุจน์ ทราย
แกว้ และคณะ. ไดศ้กึษาแนวทางการบรหิารจดัการ
การวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพมหาวทิยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบ
ว่ามี 3 ประเด็นหลักที่ควรเร่งดำาเนินการคือ 1. 
มีประเด็นวิจัยมุ่งเป้าเพื่อให้มีงานวิจัยที่มีทิศทาง
เดียวกัน 2. พัฒนา ระบบบริหารงานวิจัยผ่าน
ระบบสารสนเทศและแนวทางการจัดสรรทุนการ
วิจัย 3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน ความหลาก
หลายทางชีวภาพ จากน้ันสถาบันวิจัยได้ดำาเนิน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามรายประเด็น ดังนี้ 
1. กำาหนดประเด็นวิจัยมุ่งเป้าร่วมกับคณะ และ
ดำาเนินการผ่านศูนย์นิเวศน์ชานเมือง 2. พัฒนา
ระบบบริหาร งานวิจัย 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลนัก
วจัิยและการเผยแพร่วารสารผา่นระบบสารสนเทศ 
สำาหรับด้านการจัดสรร ทุนการวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรร
ทุน ประเภททุน และขั้นตอนการ พิจารณาและ
ติดตามงานวิจัย น าเสนอแนวทางต่อผู้บริหาร
และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
โดยทั่วกัน 3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ มีการพัฒนาต่อเนื่องผ่าน
กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย ลงฝึกปฏิบัติการ
วิจัยชุมชนที่จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสิงห์บุรี 
พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการ และ การบูรณา
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับการ
เรียนการสอน และผลการการถอดบทเรียนการ 
จัดการความรู้กระบวนการวิจัยด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพ ผลการประเมินแนวทางการ
พัฒนาการบริหาร จัดการการวิจัยความหลาก
หลายทางชวีภาพ ของผูท้ีม่สีว่นรว่มในกจิกรรมพบ
ว่า มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทีส่ดุ (X=4.78

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รศึกษ� ดังนี้

1.1. ควรมีประเด็น/โจทย์วิจัยจากท้อง
ถิ่น/เครือข่าย และส่งเสริมให้นักวิจัยสำารวจความ
ต้องการจากปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น โดยลงพื้น
ที่ชุมชนท้องถิ่น มีการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนา
โจทย์วิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1.2 ควรมกีารจัดอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับคณาจารย์ หรือ
จัดทำาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วิจัย มีการให้ความรู้ด้านการวิจัยในลักษณะ KM 
และกำาหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องเข้าร่วมทุก
ครั้งมีการจัดทำาตัวอย่างข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ครอบคลุมสาขาวิชาการ และมีผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยหลากหลายสาขา
วิชา

1.3 ควรจัดหา รวบรวมแหล่งข้อมูลใน
การตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้มาตรฐาน เป็น
ยอมรบัของสากล มคีวามหลากหลายของสาขาวชิา 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเจาะลึกในเชิงคุณภาพ
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เพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกในการพัฒนา
แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย และเชิง
นโยบายในการพัฒนาระบบ กลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยของระดับผู้บริหารเพ่ือศึกษา
ประกอบในการพัฒนา

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการ
บริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัย ที่
ไม่ได้เน้นการวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ที่เน้นการวิจัย เพื่อนำาข้อแตกต่างมาพิจารณา
เพิ่มศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ไม่
เน้นการวิจัย
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