
 
 

 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัในครัง้น้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยัสถาบันของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยการวเิคราะหถ์ดถอยโลจิ

สตกิ (Logistic Regression) มปีจัจยัทีศ่กึษา 4 ปจัจยัหลกั ซึง่เป็นตวัแปรเมตรกิหรอืตวัแปร

ต่อเน่ือง จาํนวน 20 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั การมี

อสิระในการทําวจิยัสถาบนั การไดร้บัการยอมรบันับถอื ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ

เหน็คุณค่าของตนเอง ลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ 2) ปจัจยัคํ้าจุน ประกอบดว้ย นโยบาย/การ

สนับสนุนของหน่วยงาน ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก ความมัน่คงในงาน 

คุณภาพชวีติ ทีป่รกึษาในการทาํวจิยั งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั แหล่งความรูส้ําหรบัการ

ค้นคว้า ระยะเวลาในการทําวิจยัสถาบนั 3) ปจัจยัการรบัรู้ความสามารถของตนเอง 

ประกอบดว้ย ความรูค้วามสามารถและทกัษะการทําวจิยัสถาบนั คุณลกัษณะของผูว้จิยั และ 4) 

ปจัจยัจติพสิยั ประกอบดว้ย เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทําวจิยัสถาบนั ความพงึพอใจต่อบรรยากาศ

ทีเ่อื้อต่อการทําวจิยัสถาบนั โดยทําการคดัเลอืกตวัแปรพยากรณ์ทัง้ชุดเขา้สู่สมการทํานายดว้ย

วธิกีารนําเขา้ทัง้หมด (Enter) พรอ้มกบัพจิารณาสถติทิดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and 

Lemeshow Test และทําการวเิคราะหค์่าน้ําหนักความสําคญั (B) และค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (SE) โดยทดสอบนยัสาํคญัทางสถติดิว้ยค่าสถติวิอลดเ์ทสด ์(Wald Test) หาค่าความ

น่าจะเป็นของเหตุการณ์ (Exp(B)) และสมการทํานายการถดถอยโลจสิตกิ และทํานายโอกาส

การเกดิเหตุการณ์ของการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ ดงัน้ี อตัราความผดิพลาดในการจดัเขา้กลุ่ม 

(Apparent error rate) ความสามารถการทํานายโอกาสในการทําและไม่วจิยัสถาบนัไดถู้กต้อง 

และความสามารถในการอธบิายความแปรปรวนของการทาํและไมท่ําวจิยัสถาบนั  

ประชากรทีศ่กึษาในครัง้น้ี คอื บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล

สงคราม ทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาตรขีึน้ไป จาํนวน 281 คน โดยจาํแนกออกเป็นกลุ่มบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการทีไ่ม่ทํางานวจิยัสถาบนั จํานวน 199 คน และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการที่ทํางานวจิยัสถาบนั จํานวน 82 คน ผู้วจิยัใช้วธิกีารคํานวณกลุ่มตวัอย่างของ Taro 

Yamane ทีค่่าความเชื่อมัน่ 95 % และทําการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Sampling) 

โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ด้วยการสุ่มทุกชัน้ โดยมี

ตําแหน่งในสายงานเป็นชัน้ภูม ิและจาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกลุ่มที่ทาํและ

ไม่ทาํวิจ ัย และหน่วยงานเป็นหน่วยการสุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 201 คน จาํแนกเป็น   
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2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มทีไ่ม่ทํางานวจิยัสถาบนั จาํนวน 133 คน 2) กลุ่มทีท่ํางานวจิยัสถาบนั 

จาํนวน 68 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไป ซึง่

มีลักษณะเป็นแบบกําหนดคําตอบให้เลือก  และความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจ ัยสถาบัน 

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนที่ 1 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัการทําวจิยัสถาบนัของปจัจยัจูงใจ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําวิจยัสถาบนัของปจัจยัคํ้าจุน ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการทําวิจ ัยสถาบันของปจัจัยการรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้แก่ ความรู้

ความสามารถและทกัษะการทําวจิยัสถาบนั และคุณลกัษณะของผู้วจิยั และส่วนที่ 4 ความ

คดิเหน็เกี่ยวกบัการทําวจิยัสถาบนัของปจัจยัทางจติพสิยั โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทีผ่่านการสรา้งขึน้จากผู้เชีย่วชาญ โดยการตรวจสอบ

คุณภาพดา้นความตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) พจิารณาเกณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้งเชงิ

เน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้คาํถาม (IOC : Index of Congruence) โดยพจิารณาขอ้คําถาม

เป็นรายขอ้ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหา ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป กรณีขอ้คําถามใดตํ่ากว่า

เกณฑ์ที่กําหนด ถือว่าไม่สอดคล้องตามวตัถุประสงค์โดยจะทําการปรบัปรุงแก้ไขหรอืตัดข้อ

คาํถาม ซึง่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาอยู่ระหว่าง .60 ถงึ 1 นําแบบสอบถามไปทดลอง

ใชก้บักลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จํานวน 30 คน หาค่าอํานาจจาํแนกราย

ขอ้ (Item – total Correlation) และวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม

ทัง้ฉบบัแลว้คดัเลอืกเฉพาะขอ้คาํถามทีม่คี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ัง้แต่ .20 ขึน้ไปทีม่นีัยสําคญั

ทางสถิติในระดบั .05 ปรากฏว่า ได้ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยมคี่าความ

เชื่อมัน่ในภาพรวม เท่ากบั .984 ซึ่งมคี่าดชันีอํานาจจาํแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .292 – .837 

นําแบบสอบถามเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง และทําการวเิคราะห์ทางสถติ ิ ดงัน้ี การวเิคราะห์

สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยหาค่าความถี่ (Frequencies) ค่ารอ้ยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะห์

สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) โดยวธิกีารวเิคราะห์ดงัน้ี การวเิคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจยัโดยการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งต้นของค่า

สมัประสิทธิส์หสัมพันธ์ การตรวจสอบความเป็นพหุสมัพนัธ์ร่วมหรอืภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

(Multicollinearity) ระหว่างปจัจยั และทําการวเิคราะห์ปจัจยัที่ส่งผลต่อบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการทีท่ําและไม่ทํางานวจิยัสถาบนัโดยการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ (Logistic Regression 

Analysis)  
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สรปุผล 

ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยัสถาบนัโดยการวิเคราะหถ์ดถอยโลจิสติก 

การวิเคราะหถ์ดถอยโลจิสติก 

ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิเพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนัของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พบว่า ตวัแปรปจัจยัที่ส่งผล

ต่อการทาํและไมท่าํงานวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มตีวัแปรปจัจยัจาํนวน 5 

ตวัแปร ประกอบดว้ย 1) การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั 2) การได้รบัการยอมรบันับถอื 3) 

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสิง่อํานวยความสะดวก 4) คุณภาพชวีติ และ 5) คุณลกัษณะของ

ผูว้จิยั เมือ่พจิารณาปจัจยัจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี  

ปจัจยัจูงใจ พบว่า 1) การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั สรุปได้ว่าหากบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการทีม่อีสิระในการทําวจิยัสถาบนัสูง จะมโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยัสถาบนั

มาก ดงันัน้ ตัวแปรปจัจยัการมอีิสระในการทําวิจยัสถาบนั จะช่วยเพิ่มโอกาสคาดหวงัที่จะ

ทาํงานวจิยัสถาบนัสูงขึน้กว่าการทีจ่ะไม่ทํางานวจิยัสถาบนั 2) การไดร้บัการยอมรบันับถอื สรุป

ไดว้่าบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการจะยงัคงมโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยัสถาบนัถงึแมว้่าจะ

ไมไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืกต็าม 

ปจัจยัคํ้าจนุ พบว่า 1) สภาพแวดลอ้มการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก สรุปไดว้่า

หากบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการได้รบัปจัจยัสภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่อํานวยความ

สะดวกที่ดีนั ้น จะมีโอกาสคาดหวังที่จะทํางานวิจัยสถาบันมาก ดังนั ้น ตัวแปรปจัจัย

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสิง่อํานวยความสะดวกทีด่ ีจะช่วยเพิม่โอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางาน

วจิยัสถาบนัสูงขึน้กว่าการที่จะไม่ทํางานวจิยัสถาบนั 2) คุณภาพชวีติ สรุปได้ว่าบุคลากรสาย

สนบัสนุนวชิาการจะยงัคงมโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะทาํงานวจิยัสถาบนัถงึแมว้่าจะไม่มคีุณภาพชวีติที่

ดกีต็าม  

ปจัจยัการรบัรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า คุณลกัษณะของผู้วจิยั สรุปได้ว่าหาก

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีม่คีุณลกัษณะของผูว้จิยัสูง จะมโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยั

สถาบนัมาก ดงันัน้ ตวัแปรปจัจยัคุณลกัษณะของผูว้จิยั จะช่วยเพิม่โอกาสคาดหวงัที่จะทํางาน

วจิยัสถาบนัสงูขึน้กว่าการทีจ่ะไมท่ํางานวจิยัสถาบนั 
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สมการพยากรณ์การถดถอยโลจิสติก 

สมการพยากรณ์การถดถอยโลจสิตกิ ดงัน้ี  

สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 

Log (odds ratio) = - 4.451 - .364(X1(1)) + 1.783(X1(2))
*
 - 1.311(X1(3))

*
 + .421(X1(4)) + 

.478(X1(5)) - .853(X1(6)) - 1.010(X2(1)) + .387(X2(2)) + .660(X2(3)) + .946(X2(4))
* 
- .063(X2(5)) - 

.695(X2(6))
* 
+ .641(X2(7)) + .336(X2(8)) - .617(X2(9)) - .029(X2(10)) - .278(X3(1)) + 1.246(X3(2))

*
 - 

.980(X4(1)) + .214(X4(2)) 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 

Log (odds ratio) = - 4.451 -.006(X1(1)) + .394(X1(2))
*
 - .274(X1(3))

*
 + .048(X1(4)) + 

.074(X1(5)) - .172(X1(6)) - .152(X2(1)) + .114(X2(2)) + .108(X2(3)) + .223(X2(4))
* 
- .034(X2(5)) - 

.156(X2(6))
* 
+ .122(X2(7)) + .050(X2(8)) - .147(X2(9)) - .002(X2(10)) - .059(X3(1)) + .277(X3(2))

*
 - 

.178(X4(1)) + .039(X4(2)) 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

โมเดลการวิเคราะหถ์ดถอยโลจิสติก 

 โมเดลการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิของตวัแปรปจัจยัทุกตวัแปรมคีวามเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งพบว่าโมเดลสามารถทํานายความผนัแปร/ความแปรปรวน

ของการทําและไม่ทํางานวิจยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้ร้อยละ 38.10 

ความสามารถการทํานายโอกาสในการทําและไม่ทําวจิยัสถาบนัไดถู้กตอ้ง รอ้ยละ 78.10 และ

อตัราความผดิพลาดในการจดัเขา้กลุ่ม รอ้ยละ 21.90 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวิจยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก สามารถอภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ตวัแปรปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําและไม่ทําวจิยัสถาบนัของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ตวัแปรปจัจยัที่มอีทิธพิลทีส่ามารถทํานายโอกาสการทําและไม่

ทําวจิยัสถาบนั ผลการวจิยัได้ตวัแปรปจัจยัที่มคีวามสําคญัในการจําแนกกลุ่ม ซึ่งจําแนกเป็น

ปจัจยัรายดา้นดงัน้ี 
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1.1 ปจัจยัจงูใจ พบว่า 

1.1.1 การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั การที่บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนัสูง จะมโีอกาสคาดหวงัที่จะทํางานวจิยัสถาบนัได้มาก จะ

เหน็ได้ว่าการมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนัเป็นปจัจยัหนุนเสรมิในการเพิม่โอกาสคาดหวงัที่จะ

ทํางานวจิยัสถาบนัสูงขึน้กว่าการที่จะไม่ทํางานวจิยั จากแนวคดิของแคมเป้ียน (Campion, 1988) 

ไดก้ล่าวไวว้่า ความเป็นอสิระในการทาํงานเป็นตวัแปรทีส่ําคญัตวัแปรหน่ึงในการศกึษาเกี่ยวกบั

แนวทางในการออกแบบงานที่มคีวามจูงใจ มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของปาร์คเกอร์และ

คณะ (Parker et al., 2006) พบว่า ความเป็นอสิระในการทํางานมคีวามสมัพนัธ์กบัการนํา

ความคดิไปปฏบิตัเิชงิรุกและแก้ปญัหาเชงิรุกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิสอดคล้องกบังานวจิยั

ของมอร์รสินั (Morrison, 2006) พบว่า ความเป็นอิสระในการทํางานมคีวามสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการทาํนอกกฎเพื่อใหเ้กดิสิง่ทีด่งีามในองคก์รอย่างมนีัยสําคญั ในสภาพแวดลอ้มของ

การทาํงานทีใ่หอ้สิระในการจดัตารางการทาํงาน การตดัสนิใจ และการเลอืกวธิทีีใ่ชใ้นการทํางาน

นัน้ แสดงให้เหน็ว่าการมอีสิระในการทํางานเป็นตวักํากบัของการมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั 

ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอสิระในการจดัการทํางานวจิยัสถาบนัอย่างมเีป้าหมาย การเปิดโอกาส

และใหอ้สิระทางดา้นความคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัการทําวจิยัสถาบนั ตลอดจนการตดัสนิใจและการ

กําหนดขัน้การดําเนินงานในการวจิยั รวมทัง้การเลอืกวธิทีี่ใช้ในการแก้ไขปญัหาในการทํางาน

วิจยัสถาบัน เช่น การให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงการตัง้คําถามและปญัหาการวิจยัจากงานที่

รบัผดิชอบหรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน เป็นต้น มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณพนัธุ ์

อ่อนแย้ม (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาศักยภาพการทําวจิยัจากงานประจํา 

พบว่า กลุ่มที่ไม่มผีลงานวจิยัเหน็ว่า ความมอีสิระในการทํางานเป็นปจัจยัส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อ

การพฒันาศกัยภาพของการทําวจิยัจากงานประจาํของบุคลากรได ้

1.1.2 การไดร้บัการยอมรบันับถอื การทีบุ่คลากรสายสนับสนุนวชิาการ

ทีไ่ดร้บัการยอมรบันับถอืมาก จะมโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยัสถาบนัน้อยกว่าบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการที่ได้รบัการยอมรบันับถอืน้อย จะเหน็ได้ว่าการได้รบัการยอมรบันับถอืมาก

เป็นปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสคาดหวงัที่จะทํางานวจิยัสถาบนัลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมคีวามต้องการให้เกิดคุณค่าในผลงานวจิยัสถาบนัของตนเอง

หรอืก่อให้เกิดความภาคภูมใิจในตนเองมากกว่าที่จะคาดหวังให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าให้เกิดการ

ยอมรบันับถอื ซึง่อาจมคีวามคลา้ยคลงึกบัความต้องการมสี่วนร่วมในการสรา้งสรรคผ์ลงานทาง

วชิาการเพื่อสร้างความรูส้กึและตระหนักในการพฒันาตนเอง ตามทฤษฎีลําดบัความต้องการ

ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ความต้องการที่จะได้รบัการยกย่องนับถอื 

(Esteem Needs) ซึง่เป็นความต้องการทีเ่กี่ยวกบัการนับถอืตนเองและการไดร้บัการยกย่องนับ

ถือจากผู้อื่น เป็นความต้องการความสําเร็จ ความมเีกียรติ ศักดิศ์รคีวามยอมรบัในความมี

ชื่อเสยีง เป็นต้น ซึง่ตรงกบัแนวคดิของ กานดา จนัทรแ์ยม้ (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า การไดร้บัการ
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ยอมรบันบัถอืจากผูบ้งัคบับญัชา ซึง่อาจอยู่ในรปูการยกย่องชมเชย การแสดงความยนิด ีการให้

กําลงัใจ หรอืการแสดงออกอื่นใดทีส่่อให้เห็นถึงการยอมรบัในความสามารถ เมื่อได้ทํางาน

อย่างหน่ึงอย่างใดบรรลุผลสําเรจ็ การยอมรบันับถอืจะแฝงอยู่กบัความสําเรจ็ในงานดว้ยเสมอ 

มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพคุณ กสานตกุิล, ปณุยนุช และคณะ (2554) ไดศ้กึษาปจัจยั

ทีม่ผีลต่อการทาํวจิยัสถาบนัของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีพบว่า บุคลากรมคีวาม

ต้องการให้มหาวทิยาลยัสรา้งความภาคภูมใิจให้พนักงานจากการทํางานวจิยั ให้การยอมรบั 

เช่น การปรบัวทิยฐานะเป็นเกยีรตปิระวตั ิการมอบวุฒบิตัร การพจิารณาส่งเสรมิด้านต่างๆ 

แก่ผู้วจิยัอย่างเหมาะสม การประกาศคุณงามความดขีองงานวจิยัที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

จรงิ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คณธวลัย ์ศุภรตันาภริกัษ์ (2554) ทีไ่ดศ้กึษาแรงจงูใจทีม่ ี

ผลต่อพฤตกิรรมการทําวจิยัของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีพบว่า ปจัจยั

ภายในของตวับุคคลทีม่ผีลต่อการทําวจิยัอยู่ในระดบัมาก นัน่คอื การยอมรบันับถอื โดยพบว่า

การทาํวจิยัจนไดผ้ลการวจิยัจะก่อใหเ้กดิความภาคภมูใิจในตนเองและเป็นสิง่ทา้ทาย สามารถนํา

ผลวจิยัของตนเองไปพฒันางานได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เนตรนภสั จนัทรพ์่วง และดุสติ 

อธนุิวฒัน์ (2559) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการผลติผลงานวจิยัของบุคลากรสายวชิาการ คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ พบว่า ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยมากในทุกประเดน็ โดยพบว่าบุคลากรสายวชิาการทีม่คีวามคดิเหน็ต่อ

การได้รบัการยอมรบันับถอืแตกต่างกนั สามารถผลติผลงานวจิยัได้ปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั ผล

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปรมิาณผลงานวจิยั จาํแนกตามความคดิเหน็ต่อการไดร้บัการยอมรบั

นับถอื ซึ่งพบว่าความคดิเหน็ต่อการได้รบัการยอมรบันับถอืที่ต่างกนั มปีรมิาณผลงานวจิยัที่

ผลติไดแ้ตกต่างกนั 

1.2 ปจัจยัคํ้าจนุ พบว่า  

1.2.1 สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวก การที่

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการได้รบัสภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวกที่ด ี

จะมโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยัสถาบนัไดม้าก จะเหน็ไดว้่าตวัแปรปจัจยัสภาพแวดลอ้มการ

ทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ด ีเป็นปจัจยัหนุนเสรมิในการเพิ่มโอกาสคาดหวงัที่จะ

ทํางานวจิยัสถาบนัสูงขึน้กว่าการที่จะไม่ทํางานวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

ฉะนัน้ การมสีภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดําเนินงานจะ

นําไปสู่บรรยากาศของการทําวจิยัได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิง่แวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 

เช่น การสนบัสนุนผลงานวจิยัของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการในระดบัเวทสีากล เป็นต้น 

ตลอดจนสิง่แวดลอ้มภายในหน่วยงาน เช่น บรรยากาศของการทํางานวจิยัสถาบนั แนวทางการ

สนับสนุน การส่งเสรมิวจิยัสถาบนั ใหเ้กดิเป็นผลงานทางวชิาการ เป็นต้น ซึง่ลว้นแต่เป็นปจัจยั

ทีส่่งเสรมิการทํางานวจิยัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติพิร 

ตนัตศิรยีานุรกัษ์, รชัฎา ธโิสภา และอรดา เกรยีงสนิยศ (2548) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
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ทาํวจิยัของบุคลากรสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ พบว่า ปจัจยับรรยากาศการ

วจิยัและการสนบัสนุนสิง่อํานวยความสะดวก เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่ผีลต่อความสําเรจ็ในการทําวจิยั

ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นาฎอนงค ์สุวรรณจติต์ (2548) ทีไ่ด้

ศกึษาปญัหาอุปสรรคการทาํวจิยัของอาจารยป์ระจาํวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ีซึง่ให้

ข้อเสนอแนะว่าการสนับสนุนและส่งเสรมิให้เกิดการวิจยัในหน่วยงานนัน้ จําเป็นต้องสร้าง

บรรยากาศเพื่อเกื้อกูลต่อการทําวจิยัใหม้ากที่สุด เช่น โครงสรา้งของหน่วยงานมปีระสทิธภิาพ

ไม่ว่าจะเป็นศูนยข์อ้มูลทีด่พีรอ้มใช้งาน การมเีอกสารที่เกี่ยวขอ้งและเพยีงพอต่อการทําวจิยั 

มอุีปกรณ์อํานวยความสะดวกเพยีงพอ รวมถงึการมช่ีองทางเครอืขา่ยสําหรบัเผยแพร่และตดิต่อ 

เป็นต้น จรรยา แก้วใจบุญ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่า การสนับสนุนจากหน่วยงานเป็นสิง่จาํเป็นและ

สําคญัทีส่่งผลต่อบทบาทการวจิยัรวมถงึการปฏบิตัขิองบุคคลในหน่วยงาน การสนับสนุนขอ้มลู 

สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ วสัดุ อุปกรณ์ หนงัสอื สื่อเทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ช่อ

ลดา วชิยัพาณิชย ์(2554) ทีพ่บว่าปจัจยัด้านบรรยากาศวจิยัมคีวามสมัพนัธ์กบัการสนับสนุน

จากหน่วยงาน อกีทัง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ วนิดา พงิสระน้อย (2556) พบว่า ปจัจยัที่

เอื้อต่อการทําวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการทําวจิยั ด้านวสัดุ อุปกรณ์เครื่องมอื และสิง่อํานวย

ความสะดวก มคีวามสมัพนัธท์างบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่.01 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 

สุภางค ์จนัทวานิช (2524) ไดก้ล่าวว่า สิง่สาํคญัประการหน่ึงทีจ่ะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูก้ารทําวจิยั

นัน้ต้องอาศยัและต้องสรา้งปจัจยับรรยากาศทีเ่กื้อหนุนต่อการทําวจิยัใหม้ากทีสุ่ด ประกอบดว้ย

ปจัจยั 3 ด้าน ได้แก่ ผู้วจิยั หน่วยงาน และบรบิทของการวจิยั นอกจากน้ีสอดคล้องกบั 

พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2546) ได้กล่าวว่า สาเหตุอนัเป็นอุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการในการทําวิจ ัย นัน่คือ บุคลากรมีภาระงานประจํามาก ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ที่ต้อง

ใหบ้รกิารแก่อาจารยแ์ละนักศกึษา จงึเป็นสาเหตุทีท่ําให้บุคลากรส่วนใหญ่ในสถาบนัขาดความ

สนใจในการทาํวจิยัอยา่งมาก การตดัสนิใจลงมอืทาํวจิยัสถาบนัย่อมมาจากความรูส้กึพงึพอใจใน

เบื้องต้นของบรรยากาศในมหาวิทยาลยัที่เอื้อต่อการทําวิจยั เช่น บุคคล สถานที่ ระบบการ

บรหิารจดัการภายในมหาวทิยาลยั แหล่งค้นคว้าขอ้มูลเอกสาร ระบบสารสนเทศ เป็นต้น แสดงให้

เหน็ว่าการสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้ออํานวย จะเป็นปจัจยัหนุนเสรมิในการเพิม่ประสทิธภิาพต่อการ

ทาํวจิยัสถาบนัไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

1.2.2 คุณภาพชวีติ การทีบุ่คลากรสายสนับสนุนวชิาการมคีุณภาพชวีติ

ที่ดี จะมีโอกาสคาดหวงัที่จะทํางานวิจยัสถาบนัน้อยกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี

คุณภาพชวีติทีไ่มด่ ีจะเหน็ไดว้่าคุณภาพชวีติทีด่เีป็นปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อโอกาสคาดหวงัทีจ่ะ

ทํางานวจิยัสถาบนัลดลง อาจแสดงใหเ้หน็ว่าการทํางานวจิยัสถาบนันัน้เป็นผลประโยชน์เกื้อกูล

ต่อกนั เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสรา้งชวีติความเป็นอยูแ่ละความสะดวกสบายในการทํางาน 

แมว้่าบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการจะมกีารดํารงชวีติอย่างไม่เหมาะสมลงตวัก็ตาม แสดงให้

เหน็ว่าการได้รบัการจดัสรรเวลาในการทํางานอย่างเหมาะสม และความสมดุลกบับทบาทชวีติ 
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จงึเป็นปจัจยัทีส่่งเสรมิต่อความสะดวกและความคล่องตวัในการทํางานวจิยัสถาบนั จากแนวคดิ

ของ ดุสติา เครอืคาปิว (2551) คุณภาพชวีติการทํางานเป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญัและจาํเป็นอย่าง

ยิง่ทีผู่บ้รหิารต้องสรา้งใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร เพราะถา้บุคลากรมคีุณภาพชวีติการทํางานทีด่จีะทํา

ให้มีความพึงพอใจในการทํางาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการทํางาน เกิดการพัฒนา

คุณภาพงานในองค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ปณิชา ดสีวสัดิ ์(2550) พบว่า แรงจงูใจในการทํางานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

คุณภาพชวีติของการทํางานอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 แสดงให้เหน็ว่าลกัษณะการ

ทาํงานและการดาํเนินชวีติโดยรวมนัน้ การดาํรงชวีติในการทํางานอย่างเหมาะสม อนัจะมสีภาพ

ความจาํเป็นพืน้ฐานอยา่งลงตวั เช่น ความสมดุลของเวลา สาธารณูปโภค เทคโนโลย/ีระบบการ

สื่อสารเพื่อการสบืคน้ เป็นต้น จากงานวจิยัของ นัสท ีทรพัยส์มบตั ิ(2546) พบว่า ปญัหาในการ

ทาํวจิยัทีอ่าจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คอื มภีาระงานมากทํา

ให้ไม่มเีวลาและขาดความคล่องตวัในการทําวจิยั สอดคล้องกบังานวจิยัของ จริารตัน์ ภูสฤีทธิ ์

และคณะ (2558) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัของบุคลากรสายสนับสนุนระดบัพนักงาน

ปฏบิตักิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการทําวจิยั คอื บุคลากรมี

ภาระงานมาก ทาํใหไ้มม่เีวลาในการทาํวจิยั และควรไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร  

1.3 ปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง พบว่า  

1.3.1 คุณลกัษณะของผู้วจิยั การที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี

คุณลักษณะของผู้วิจ ัยสูง จะมีโอกาสคาดหวังที่จะทํางานวิจัยสถาบันมาก จะเห็นได้ว่า

คุณลกัษณะของผู้วจิยัเป็นปจัจยัหนุนเสรมิในการเพิม่โอกาสคาดหวงัที่จะทํางานวจิยัสถาบนั

สูงขึ้นกว่าการที่จะไม่ทํางานวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ สริริตัน์ หติะโกวทิ (2551) ได้ศึกษาปจัจยัของความสําเรจ็ในการทําวจิยัของ

บุคลากรในมหาวทิยาลยัรามคําแหง พบว่า ลกัษณะนิสยัที่เอื้อต่อการทําวจิยั และการพฒันา

ตนเอง เช่น ความสนใจต่องานวจิยั การมคีวามตัง้ใจทุ่มเทเวลาในการทํางานวจิยั การยดึมัน่ใน

จรรยาบรรณของการทําวจิยัอย่างเคร่งครดั เป็นต้น สิง่เหล่าน้ีจดัเป็นองค์ประกอบที่สําคญัของ

ความสําเรจ็ในการทําวจิยัของบุคลากรของสายสนับสนุนในมหาวทิยาลยัรามคําแหง สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ สจวีรรณ ทรรพวสุ (2540) ได้ศกึษาปจัจยัที่สมัพนัธ์กบัการทําวจิยัทางด้าน

การศกึษาของอาจารยใ์นสถาบนัราชภฏั เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัคุณลกัษณะของ

อาจารย์ที่เคยทําและไม่เคยทํางานวจิยัเป็นปจัจยัที่ส่งเสรมิต่อการทําวจิยัอยู่ในระดบัมาก ซึ่ง

พบว่าปจัจยัคุณลกัษณะของอาจารยม์คีวามสมัพนัธ์กบัการทําวจิยัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่

ระดบั .01 แสดงให้เหน็ว่า คุณลกัษณะเฉพาะของผูว้จิยั อนัไดแ้ก่ ความสนใจ ความตัง้ใจ การ

มุ่งมัน่ ความกระตือรือร้น การมีอิสระทางความคิดอย่างมเีหตุมีผล ตลอดจนการยึดมัน่ใน

จรรยาบรรณต่อการทําวจิยัของผูว้จิยัทีเ่ป็นปจัจยัหนุนเสรมิในการเพิม่โอกาสในการทํางานวจิยั

สถาบนั 
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2. ประสทิธภิาพของสมการการถดถอยโลจสิตกิของตวัแปรปจัจยัทุกตวัแปรมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งสมการการถดถอยโลจสิติกสามารถ

ทํานายโอกาสการเกดิเหตุการณ์ ดงัน้ี การทํานายความผนัแปร (ความแปรปรวน) ของการทํา

และไม่ทํางานวจิยัสถาบนั ไดร้อ้ยละ 38.10 ซึง่ในภาพรวมโดยเฉลีย่ของสมการการถดถอยโลจสิตกิ

ความสามารถการทํานายโอกาสในการทําและไม่ทําวจิยัสถาบนัไดถู้กตอ้ง รอ้ยละ 78.10 โดย

พบว่าความสามารถการทํานายโอกาสของการทําวจิยัสถาบนัได้ถูกต้อง ร้อยละ 55.90 และ

ความสามารถการทํานายโอกาสของการไม่ทําวจิยัสถาบนัไดถู้กต้อง รอ้ยละ 89.50 และมอีตัรา

ความผิดพลาดในการจัดเข้ากลุ่ม ร้อยละ 21.90 เห็นได้ว่า ประสิทธิภาพของสมการการ

ถดถอยโลจสิตกิของตวัแปรปจัจยัทุกตวัแปรมคีวามเหมาะสมและสามารถทํานายโอกาสในการเกดิ

เหตุการณ์ของการทาํและไมท่าํวจิยัสถาบนัไดถู้กต้องสูงถงึรอ้ยละ 78.10 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปร

ปจัจยัที่ศกึษาได้ผ่านกระบวนการศึกษา สงัเคราะห์ และคดัเลอืกตามกรอบการสงัเคราะห์ตวั

แปรจากการทบทวนเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตวัแปรพยากรณ์มคีวามสมัพนัธก์บัตวั

แปรเกณฑแ์ละมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ซึง่ให้ผลการทํานายโอกาสของการเกดิ

เหตุการณ์ไดด้ภีายหลงันําเขา้สมการถดถอยโลจสิตกิ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 

ผลการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวิจยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยการวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตกิ พบว่า ตวัแปรปจัจยัที่มี

อิทธิพลสามารถทํานายโอกาสการทําและไม่ทํางานวิจยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ มตีวัแปรปจัจยั 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย 1) การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั 2) การ

ไดร้บัการยอมรบันับถอื 3) สภาพแวดลอ้มการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก 4) คุณภาพ

ชวีติ และ 5) คุณลกัษณะของผูว้จิยั จากผลการศกึษาตวัแปรปจัจยัทีม่อีทิธพิลสามารถทํานาย

โอกาสการทําและไม่ทํางานวจิยัสถาบนัที่มคีวามแตกต่างกนั โดยปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการทํา

วจิยัสถาบนัที่ต้องหนุนเสรมิเป็นลําดบัความสําคญัขัน้แรกที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั

โดยรวม ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อการนําไปใช ้ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัการทํางานวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการอย่างมเีป้าหมาย ตลอดจนการตดัสนิใจและการกําหนดขัน้การดําเนินงานในการวจิยั

เพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยให้ความสําคัญในการนํา

ผลงานวจิยัสถาบนัประกอบการพจิารณาเพื่อการพฒันาตนเอง เพื่อให้เกดิความภาคภูมใิจใน

ตนเองและเป็นขวญักําลงัใจ รวมถึงให้ความสําคญัต่อการยอมรบัผลงานวิจยัที่ส่งผลให้เกิด
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แนวทางในการเลื่อนตําแหน่งหน้าทีท่ีส่งูขึน้จนประสบผลสาํเรจ็เป็นทีย่อมรบัในหน้าทีก่ารงานแก่

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการอย่างต่อเน่ือง โดยมแีนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 

1.1 มกีารกําหนดแผนปฏบิตักิารดา้นการวจิยัสถาบนับุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ ประกอบดว้ย 

1.1.1 การทําวจิยัตามขอบเขต ลกัษณะหน้าที ่หรอืโครงสรา้งของงานที่

รบัผดิชอบหรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละหน่วยงาน 

1.1.2 การทําวจิยัทัง้ปญัหาเฉพาะหน้าที่หรอืการที่จะวางนโยบายหรอื

แผนระยะยาวของหน่วยงาน 

1.2 มกีารเปิดโอกาสและใหอ้สิระทางดา้นความคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทําวจิยั

สถาบนั เช่น การใหบุ้คลากรไดเ้รยีนรูถ้งึการตัง้คําถามและปญัหาการวจิยัจากงานที่รบัผดิชอบ

หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน เป็นตน้ 

1.3 มกีารกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าที่มผีลงานวิจยัสถาบนัอย่างเป็น

รูปธรรม เช่น การนําผลงานวิจยัมาเป็นคะแนนการประเมนิงานหรอืเลื่อนระดบั หรอืปรบั

เงนิเดอืน และใหไ้ดร้บัการประเมนิเขา้สู่ตําแหน่งทางวชิาการ เป็นตน้ 

1.4 มกีารจดัค่าตอบแทนสาํหรบัผลงานวจิยัสถาบนั 

1.5 มกีารจา่ยค่าตพีมิพผ์ลงานวจิยัสถาบนั 

1.6 จดัใหม้ช่ีองทางการเผยแพรผ่ลงานวจิยัสถาบนั 

1.7 มรีะบบการประเมนิผลสําเรจ็ของการทาํงานวจิยัสถาบนั 

1.8 มกีารนําผลงานไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปญัหาอย่างจรงิจงั 

2. มหาวทิยาลยัควรมกีารเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์วจิยัด้วยการอบรม

การวจิยัสถาบนัให้มากที่สุด ควบคู่ไปกบับรรยากาศการวจิยัภายในมหาวทิยาลยั โดยมแีนว

ทางการดาํเนินงานดงัน้ี 

2.1 การมหีอ้งเสวนาหรอืคลนิิกการวจิยัสถาบนัเพื่อพบปะแลกเปลีย่นความรู้

ดา้นการวจิยั  

2.2 การจดัเสวนา/อบรมสมัมนาเกี่ยวกบังานวจิยัสถาบนัที่ก่อให้เกดิความรู้

ความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกนัอยา่งทัว่ถงึ  

2.3 การสนบัสนุนเขา้รว่มประชุมวชิาการวจิยัในระดบัเวทต่ีางๆ  

3. มหาวทิยาลยัควรมกีารพฒันากระบวนการวจิยัสถาบนัที่ต้องทําต่อเน่ืองกนั

ไปตลอดระยะเวลาใหเ้กดิการส่งเสรมิการเพิม่ขดีความสามารถในการทํางานวจิยัของบุคลากร

สายสนบัสนุนวชิาการ 
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ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบตวัแปรปจัจยัทัง้ 5 ตวัแปรของการทํานายโอกาสใน

การทําวจิยัสถาบนัโดยการศกึษาเชงิคุณภาพ เพื่อสามารถอธบิายถงึตวัแปรปจัจยัในขา้งต้นให้

ไดข้อ้มลูเชงิลกึและมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

2. ควรศกึษาแนวทางการพฒันาปจัจยัทัง้ 5 ด้านที่มผีลต่อการทําวจิยัสถาบนั 

เช่น แนวปฏบิตัทิีด่ ีนวตักรรม รปูแบบ กลยุทธ ์หรอืระบบการพฒันาปจัจยัทีม่ผีลต่อการทําวจิยั

สถาบนั เป็นตน้ 

3. ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบัลกัษณะงานวจิยัสถาบนัที่เหมาะสมของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการแต่ละตําแหน่งงานเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสรมิลกัษณะงานวจิยั

เฉพาะสายงานนัน้ๆ 

4. ควรศกึษาตวัแปรคดัสรรทีเ่หมาะกบับุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


