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ผลการส ารวจสภาพการณ์และแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์  
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
  การส ารวจสภาพสภาพการณ์และแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ 
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ประจ าปีการศึกษา 2556 จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินบริบทของการท า
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในมุมมองของอาจารย์ที่ประกอบด้วย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในรอบ 
1 ปีการศึกษา ทัศนคติต่อการท าวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ที่
มีต่อปัจจัยสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัย
พยาบาล บรมราชชนนี พะเยา เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนการท างาน และเพ่ือวางแผนการพัฒนาการสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ในปี การศึกษา 2557 ต่อไป 
 ผลการส ารวจในอาจารย์จ านวน 30 คน ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเพศหญิง 25 คน 
และเพศชาย 5 คน อาจารย์ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป อาจารย์ร้อยละ 40 มี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี ใน 1 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ร้อยละ 30 ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี อาจารย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.3 เคยผ่านการอบรมหรือได้รับความรู้
เกี่ยวกับการท าวิจัย และในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์จ านวน 21 คน หรือร้อยละ 70 วางแผนที่จะ
ผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอย่างแน่นอน มีเพียง 1 คน ที่จะไม่ผลิตผลงานวิจัยภายใน 1 ปี ผลการ
ส ารวจการสนับสนุนการท าวิจัย พบว่า อาจารย์มากกว่าร้อยละ 50 ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการจากงบสนับสนุนภายใน โดยงานวิจัยที่อาจารย์ท ามากที่สุดในรอบปีคือ งานวิจัยพ้ืนฐาน 
และงานวิจัยปฏิบัติการ ตามล าดับ โดยให้เหตุผลของการท าวิจัยว่า ต้องการเรียนรู้และประสบการณ์ (27 
คน) และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (24 คน) การส ารวจความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยเอ้ือต่อการท าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ พบว่า โดยรวม อาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.81) เมื่อพิจารณารายด้าย พบว่า ด้านการทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการวิจัย มี
คะแนนความคิดเห็นในระดับมากสุด (4.1 คะแนน)  

ผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นถึง กระบวนการด าเนินงานของทางสถาบัน ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนการ
ท าผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และผลตอบแทนส าหรับนักวิจัยเพ่ือการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีอาจารย์จ านวนหนึ่งที่ยังไม่มีผลงานวิจัยในรอบปีการศึกษา 2556 และ
ได้วางแผนการท าวิจัยไว้ภายใน 1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางกลุ่มงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ต้องให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ื อ
เพ่ิมจ านวนและคุณภาพของงานวิจัยของอาจารย์และของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติต่อไป 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป และการท าผลงานวิจัยที่ผ่านมาและในครั้งต่อไปของอาจารย์ 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ (n=30) 
    ชาย 
    หญิง 

 
 5 
25 

 
16.7 
83.3 

วุฒิการศึกษา (n=30) 
    ป.ตร ี
    ป.โท 
    ป.เอก 

 
 7 
20 
 3 

 
23.3 
66.7 
10.0 

ประสบการณ์ท างาน (ปี) (n=30) 
     <5 
    11-15 
    16-20 
    >20 

 
 5 
 2 
11 
12 

 
16.7 
 6.7 
36.7 
40.0 

จ านวนผลงานใน 1 ปี  
     1 เรื่อง 
     2 เรื่อง 
     > 2 เรื่อง 

 
9 
4 
1 

 
30.0 
13.3 
 3.3 

การไดร้ับการอบรม/ความรู้ด้านวิจัย (n=30) 
     เคย 
     ไม่เคย 

 
22 
 8 

 
73.3 
26.7 

แผนการท าวิจัย/ผลงานใน 1 ปี (n=30) 
     ท าแน่นอน 
     ไม่ท า 
     ไม่แน่ใจ 

 
21 
 1 
8 

 
70.0 
 3.3 
26.7 

  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 เพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 อาจารย์ร้อยละ 76.7 
จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทข้ึนไป มีอาจารย์ร้อยละ 23.3 ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
อาจารย์ 9 คน ที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 1 เรื่อง ภายใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 
30 และมีอาจารย์ 1 คน ที่มีผลงานตั้งแต่ 2 เรื่องข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.3 อาจารย์ส่วนใหญ่ จ านวน 22 
คน หรือร้อยละ 73.3 เคยได้รับความรู้หรือการอบรมด้านการท าวิจัย มีเพียง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 
ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมด้านการท าวิจัย มีอาจารย์จ านวน 21 คน ที่วางแผนท าวิจัยหรือผลงานวิชาการ
อย่างแน่นอนภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 มีอาจารย์ 8 คน (ร้อยละ 26.7) ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะท าวิจัย
หรือผลงานวิชาการหรือไม่ภายใน 1 ปี และมีอาจารย์เพียง 1 คน หรือร้อยละ 3.3 เท่านั้น ที่ไม่คิดจะ
ท างานวิจัยหรือผลงานวิชาการภายใน 1 ปี  
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แผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2556 อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการจากทุนสนับสนุนภายในสถาบัน จ านวน 18 คน และมีอาจารย์ 8 คน ได้รับการสนับสนุน
จากทุนภายนอกสถาบัน   

 

 

แผนภูมิที่ 1 การได้รับทุนสนับสนุนการท า
วิจัยหรือผลงานวิชาการ 

แผนภูมิที่ 3 เหตุผลของการท าผลงาน 

แผนภาพที่ 3 พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ท า
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเนื่องจาก
ต้องการความรู้และประสบการณ์ (27 คน) 
รองลงมาคือ มองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
การสอนและการปฏิบัติงาน (24 คน) และ
มี อ า จ า ร ย์ เ พี ย ง  7 ค น  เ ท่ า นั้ น ที่ ท า
ผลงานวิจัยเนื่องจากมีความชอบในการท า
วิจัย 

แผนภูมิที่ 2 ประเภทของผลงาน 

แผนภาพที่ 2 พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ (6 
คน) ท างานวิจัย พ้ืนฐาน รองลงมาคือ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (5 คน) งานวิจัย
พัฒนา (4 คน) ต ารา/บทความวิชาการ (3 
คน) และวิจัยประยุกต์ (1 คน) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 6 จ านวนและร้อยละของระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยเอื้อต่อการท าวิจัยโดยรวม 

แผนภูมิที่ 4 ลักษณะการท าผลงาน 

แผนภาพที่ 4 พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ท า
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ (9 คน) มีอาจารย์ที่ท า
ผลงานเพียงคนเดียวและร่วมกับทีมวิชาชีพ
เดียวกนั จ านวน 4 คน ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 5 เหตุผลของการไม่ท าผลงาน 

แผนภาพที่ 5 พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ให้
เหตุผลของการไม่ท าผลงาน คือ ไม่มีเวลา 
(14 คน) รองลงมาคือขาดความรู้และ
ประสบการณ์ (9 คน) อาจารย์ 4 คน ให้
เหตุผลคือการไม่ได้รับการสนับสนุน และมี
อาจารย์กลุ่มละ 2 คน ให้เหตุเรื่องไม่ชอบ 
และผลตอบแทนน้อยเกินไป 

Mean = 3.81, SD = 0.41 
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แผนภูมิที่ 6 พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยเอ้ือต่อการท าวิจัยของวิทยาลัยฯ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับปานกลางจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 3.81 คะแนน (SD = 0.41) 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยเอื้อต่อการท าวิจัยจ าแนกรายด้าน 
ปัจจัยเกื้อหนุนรายด้าน ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

ด้านนโยบายและการบริหารงานวิจัยของสถาบัน 3.9 มาก 

ความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัย 3.5 ปานกลาง 

ด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูล 3.7 มาก 

ด้านเงินทุนและงบประมาณ 3.8 มาก 

ด้านทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมการวิจัย 4.1 มาก 

ด้านเวลา 3.8 มาก 

ด้านผลตอบแทน 4.0 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า อาจารย์ให้มีความคิดเห็นต่อปัจจัยเอ้ือต่อการท าวิจัยของวิทยาลัยในระดับ
มากในทุกด้าน ยกเว้น ด้านความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัย ที่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อด้านทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมการวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (4.1) 
รองลงมาคือ ด้านผลตอบแทน (4.0)  ด้านนโยบาย (3.9) ด้านเงินทุนและงบประมาณ (3.8) ด้านเวลา 
(3.8) และด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูล (3.7) ตามล าดับ 
 
ประเด็นอ่ืนๆที่อาจารย์อยากได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม  

กระบวนการวิจัยเชิงลึก สถิติเชิงลึก การตีพิมพ์ การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การเขียนคู่มือ ต าราวิชาการ (ไม่ควรจัดเสาร์-อาทิตย์) การเขียนหัวข้อวิจัยให้คณะกรรมการโดนใจ ระเบียบ
วิจัย ระบาดวิทยา การท าวิจัยเพื่อชุมชน 

  ดร.กฤตพัทธ์  ฝึกฝน 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้รายงานผล 
 

   ดร.สุภาภรณ์  อุดมลักษณ์ 
   ผู้อ านวยการ 

    วันที ่10 เมษายน 2557 


