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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีจุด มุ่งหมายเพื่อ ศึก ษาปจั จัยที่ส่ง ผลต่ อการทําวิจยั สถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 201 คน
โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธ ีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปจั จัยที่ส่ง ผลต่ อการทําวิจยั สถาบันของบุ คลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ได้แก่ 1) การมีอสิ ระในการทําวิจยั
สถาบัน 2) การได้รบั การยอมรับนับถือ 3) สภาพแวดล้อมการทํางานและสิง่ อํานวยความสะดวก
4) คุณภาพชีวติ และ 5) คุณลักษณะของผูว้ จิ ยั
2. สมการพยากรณ์การถดถอยโลจิสติก ดังนี้ 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. โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวแปรมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยโลจิสติก (Wald
statistic) ของตัวแปรพยากรณ์ ทุกตัวแปรมีค่าไม่เท่ากับศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01 (-2 Log Likelihood (-2LL) ; based model = 257.243, proposed model = 192.528 ;
𝜒𝜒 2 = 64.715, df = 20, p = .000) โดยพบว่าโมเดลสามารถทํานายความแปรปรวนของการทํา
วิจยั สถาบันของบุค ลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ได้ร้อ ยละ 38.10 ความสามารถการทํานาย
โอกาสในการทําและไม่ทาํ วิจยั สถาบันได้ถูกต้อง ร้อยละ 78.10 และมีอตั ราความผิดพลาดในการ
จัดเข้ากลุ่ม (Apparent error rate) ร้อยละ 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 ;
𝜒𝜒 2 = 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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