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บทคดัย่อ 

การวจิยัในครัง้น้ี มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนัของ

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 201 คน 

โดยวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม และทําการ

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธิีการวิเคราะห์ถดถอยโลจสิติก (Logistic Regression Analysis) 

ผลการวจิยัพบว่า  

1. ปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มี

ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ได้แก่ 1) การมอีสิระในการทําวจิยั

สถาบนั 2) การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 3) สภาพแวดลอ้มการทํางานและสิง่อํานวยความสะดวก 

4) คุณภาพชวีติ และ 5) คุณลกัษณะของผูว้จิยั 

2. สมการพยากรณ์การถดถอยโลจสิตกิ ดงัน้ี 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)) 

3. โมเดลการวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตกิของตวัแปรพยากรณ์ทุกตวัแปรมคีวาม

เหมาะสมและสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยโลจสิตกิ (Wald 

statistic) ของตวัแปรพยากรณ์ทุกตวัแปรมคี่าไม่เท่ากบัศูนยอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 

.01 (-2 Log Likelihood (-2LL) ; based model = 257.243, proposed model = 192.528 ; 

𝜒𝜒2= 64.715, df = 20, p = .000) โดยพบว่าโมเดลสามารถทํานายความแปรปรวนของการทํา

วจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้ร้อยละ 38.10 ความสามารถการทํานาย

โอกาสในการทาํและไมท่าํวจิยัสถาบนัไดถู้กตอ้ง รอ้ยละ 78.10 และมอีตัราความผดิพลาดในการ

จดัเขา้กลุ่ม (Apparent error rate) รอ้ยละ 21.90 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the factors effecting to do institutional 

research academic supporting staff in Pibulsongkram Rajabhat University from 201 

samples from multi - stage sampling. The research instrument was a questionnaire. And 

studying the factors resulting to doing research in terms of Logistic Regression Analysis. 

The findings found that  

1. The variables resulted to the doing research staff were significantly 

different at .05 as follows : 1) being independent on doing institutional research, 2) 

being accepted, 3) working environment and facilities, 4) quality of life. and 5) the 

characteristics of researcher. 

2. The equations predicting the logistic regression were as follows : 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)) 

3. The models of Logistic Regression Analysis of all variables were 

appropriate and consistent with the empirical data with the efficient value of Logistic 

Regression (Wald statistics) of all variables was not zero with significantly different at 

.01 (-2 Log Likelihood (-2LL) ; based model = 257.243, proposed model = 192.528 ; 

𝜒𝜒2= 64.715, df = 20, p = .000). It was found that the models were able to predict the 

variance of doing and not doing research of academic supportive staff with 38.10 

percent ; the predictability of the opportunity on doing or not doing research was right 

with 78.10 percent and the apparent error rate was 21.90 percent. 
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วทิยานิพนธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

วจิยัและประเมนิผลการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม การดําเนินการวจิยัมอิาจ

สําเรจ็ลุล่วงไปไดห้ากปราศจากความกรุณาของคณาจารย ์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย ์ดร.

สุขแก้ว คําสอน ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ,์ อาจารย ์ดร.บุญส่ง กวยเงนิ ที่ปรกึษารว่มวทิยานิพนธ ์

และอาจารย์ ดร.สวนีย์ เสรมิสุข ที่ได้ให้การสนับสนุนและคําปรกึษาในการดําเนินการวิจยั 

ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หค้วามกรุณาตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชงิเน้ือหาของเครื่องมอืทีใ่ช้

ในการวจิยั ประกอบดว้ย รองศาสตราจารยว์ริาพร พงศ์อาจารย,์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผ่องลกัษม ์

จติตก์ารญุ, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วจิติรา จาํลองราษฎร,์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิคม นาคอ้าย 

และ อาจารย ์ดร.พชัราวลยั มทีรพัย ์

อน่ึง ผูว้จิยัขอมอบส่วนดน้ีีแก่คณาจารยท์ีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาความรู ้และผูว้จิยัหวงั

ว่างานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในทางวชิาการต่อไป 
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