
 
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ําเนินการวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปสําหรบัการ

วจิยัทางสถติดิ้วยวธิกีารวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตกิ (Logistic Regression) แบ่งการวเิคราะห์

ขอ้มลูออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานของขอ้มลูส่วนบุคคล 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ปจัจยัส่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนัโดยการวเิคราะห์

ถดถอยโลจสิตกิ 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในครัง้น้ี ผู้วจิยัจงึใช้สญัลกัษณ์และอกัษรย่อในการ

แปลค่าความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี  

df = ชัน้ความเป็นอสิระ (degree of Freedom) 

SD = ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

SE = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

W = ค่าสถติ ิWald Test 

R = ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู 

R
2
 = ค่ากําลงัสองของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณ หรอืค่าสมัประสทิธิ ์

การทาํนาย 

B = ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอดโลจสิตกิโดยมกีารแจกแจงเชงิซอ้น หรอื

ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอดโลจสิตกิมาตรฐาน 

Exp(B) = ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอดโลจสิตกิโดยมกีารแจกแจงโลจสิตกิ 

X1(1) = ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั 

X1(2) = การมอีสิระในการทาํวจิยัสถาบนั 

X1(3) = การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

X1(4) = ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

X1(5) = การเหน็คุณค่าของตนเอง 

X1(6) = ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

X2(1) = นโยบาย/การสนบัสนุนของหน่วยงาน 
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X2(2) = ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา 

X2(3) = ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

X2(4) = สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสิง่อํานวยความสะดวก 

X2(5) = ความมัน่คงในงาน 

X2(6) = คุณภาพชวีติ 

X2(7) = ทีป่รกึษาในการทาํวจิยั 

X2(8) = งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั 

X2(9) = แหล่งความรูส้าํหรบัการคน้ควา้ 

X2(10) = ระยะเวลาในการทาํวจิยัสถาบนั 

X3(1) = ความรูค้วามสามารถและทกัษะการทําวจิยัสถาบนั 

X3(2) = คุณลกัษณะของผูว้จิยั 

X4(1) = เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทาํวจิยัสถาบนั 

X4(2) = ความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยัสถาบนั 

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหค่์าสถิติพื้นฐานของข้อมลูส่วนบคุคล 

การวเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานเป็นการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยการหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 

และค่าเฉลีย่ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์การทํางาน เงนิเดอืน ตําแหน่ง

งาน สถานะตําแหน่งสายงาน สงักดัหน่วยงาน ดงัแสดงในตาราง 5 

ตาราง 5 จาํนวน และคา่รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 51 25.37 

หญงิ 150 74.63 

อาย ุ ตํ่ากว่า 29 ปี 42 20.88 

29 – 32 ปี  55 27.37 

33 – 37 ปี 45 22.37 

38 ปี ขึน้ไป 59 29.38 

ค่าสงูสุด = 58 ปี, ค่าตํ่าสุด = 23 ปี 

ค่าเฉลีย่ = 34 ปี 

วุฒกิารศกึษา ปรญิญาตร ี 139 69.15 

ปรญิญาโท 

 

62 30.85 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การทาํงาน < 5 ปี 73 36.32 

5 – 10 ปี 67 33.33 

11 – 16 ปี 37 18.41 

> 16 ปี ขึน้ไป 24 11.94 

เงนิเดือน/ค่าตอบแทนต่อ

เดอืน 

< 17,250 บาท 50 24.88 

17,250 – 22,790 บาท 53 26.37 

22,791 – 23,105 บาท 48 23.87 

> 23,106 บาท ขึน้ไป 50 24.88 

ค่าสงูสุด = 30,790 บาท, ค่าตํ่าสุด = 16,500 บาท 

ค่าเฉลีย่ = 21,223 บาท 

สงักดัหน่วยงาน คณะ 73 36.32 

สาํนกั 28 13.93 

สถาบนั 4 1.99 

ศูนย ์ 17 8.46 

กอง 79 39.30 

สถานะตําแหน่งสายงาน พนกังานมหาวทิยาลยั 130 64.68 

พนกังานราชการ 19 9.45 

ลกูจา้งประจาํ 2 1.00 

พนกังานประจาํตามสญัญา 50 24.88 

ตําแหน่งงาน เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 79 39.30 

นกัวชิาการศกึษา 29 14.43 

 นกัวชิาการศกึษาพเิศษ 3 1.49 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 18 8.96 

 นกัวชิาการเงนิและบญัช ี 7 3.48 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 6 2.99 

 นกัวชิาการพสัด/ุพนกังานพสัด ุ 4 1.99 

นักวชิาการโสตทศันศกึษา/พนักงาน

ขยายเสยีง 

4 1.99 

    



82 

 
 

ตาราง 5 (ต่อ) 

ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ 

 นักวิทยาศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์

ก า ร แ พ ท ย์ /นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

ปฏบิตักิาร/พนกังานผลติทดลอง 

12 5.97 

นักวิชาการเกษตร/นักวิชาการสตัว

บาล/พนกังานการเกษตร 

2 1.00 

 นกัเอกสารสนเทศ 5 2.49 

นกัประชาสมัพนัธ ์ 3 1.49 

 นกัตรวจสอบภายใน 3 1.49 

นกัแนะแนวการศกึษาและอาชพี 1 .50 

 นกัวเิทศสมัพนัธ ์ 2 1.00 

นิตกิร 3 1.49 

 บุคลากร 7 3.48 

บรรณารกัษ์ 5 2.49 

 ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจักรกล/

นายช่างประณีตศิลป์/ผู้ชํานาญการ

เครือ่งกลพเิศษ/ช่างเครือ่งยนต ์

3 1.49 

วิศวกรโยธา/วิศวกรรมเครื่องกล/

สถาปนิก/ช่างเขยีนแบบ 

3 1.49 

 พนกังานพมิพด์ดี 2 1.00 

จากตาราง 5 พบว่า 

1. เพศ กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็นเพศ ดงัน้ี เพศหญงิ จาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.63 

และเพศชาย จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.37 

2. อายุ กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็นกลุ่มอายุ (เรยีงตามลําดบัสูงสุดจนถงึตํ่าสุด) ดงัน้ี กลุ่ม

อาย ุ38 ปี ขึน้ไป จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.38 กลุ่มอายุ 29 – 32 ปี จาํนวน 55 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 27.37 กลุ่มอายุ 33 – 37 ปี จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.37 และกลุ่มอายุตํ่า

กว่า 29 ปี จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.88 และพบว่าอายเุฉลีย่ เท่ากบั 34 ปี (อายุสูงสุด = 

58 ปี, อายตุํ่าสุด = 23 ปี) 

3. วุฒกิารศกึษา กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัวุฒกิารศกึษา ดงัน้ี ปรญิญาตร ีจํานวน 139 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 69.15 และปรญิญาโท จาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.85 
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4. ประสบการณ์การทํางาน กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์การทํางาน (เรยีงตามลําดบั

สูงสุดจนถงึตํ่าสุด) ดงัน้ี ประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 5 ปี จาํนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

36.32 ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี จาํนวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 ประสบการณ์

การทํางาน 11 – 16 ปี จํานวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.41 และประสบการณ์การทํางาน

มากกว่า 16 ปี ขึน้ไป จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.94 

5. เงนิเดอืน/ค่าตอบแทนต่อเดอืน กลุ่มตวัอย่างมเีงนิเดอืน/ค่าตอบแทนต่อเดอืน (เรยีง

ตามลําดบัสูงสุดจนถงึตํ่าสุด) ดงัน้ี 17,250 – 22,790 บาท จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.37 

มากกว่า 23,106 บาท ขึน้ไป จาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.88 น้อยกว่า 17,250 บาท 

จาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.88 และ 22,791 – 23,105 บาท จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

23.87 และพบว่าเงนิเดอืน/ค่าตอบแทนต่อเดอืนเฉลีย่ (Mean) เท่ากบั 21,223 บาท (เงนิเดอืน

สงูสุด = 30,790 บาท, เงนิเดอืนตํ่าสุด= 16,500 บาท) 

6. สงักดัหน่วยงาน กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็นระดบัหน่วยงาน (เรยีงตามลําดบัสูงสุดจนถงึ

ตํ่าสุด) ดงัน้ี กอง จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.30 คณะ จาํนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

36.32 สํานัก จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.93 ศูนย ์จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.46 

และสถาบนั จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.99 

7. สถานะตําแหน่งสายงาน กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็นตําแหน่งสายงาน (เรยีงตามลําดบั

สงูสุดจนถงึตํ่าสุด) ดงัน้ี พนกังานมหาวทิยาลยั จาํนวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.68 พนักงาน

ประจาํตามสญัญา จาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.88 พนักงานราชการ จาํนวน 19 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 9.45 และลกูจา้งประจาํ จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 

8. ตําแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็นตําแหน่งงาน (เรยีงตามลําดบัสูงสุดจนถงึตํ่าสุด) 

ดงัน้ี เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.30 นักวชิาการศกึษา จาํนวน 

29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.43 นักวชิาการคอมพวิเตอร ์จํานวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.96 

นักวทิยาศาสตร/์นักวทิยาศาสตรก์ารแพทย/์นักวทิยาศาสตร์ปฏบิตักิาร/พนักงานผลติทดลอง 

จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.97 นักวชิาการเงนิและบญัช ีจาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.48 

บุคลากร จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.48 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน จาํนวน 6 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 2.99 บรรณารกัษ์ จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.49 นักเอกสารสนเทศ จาํนวน 5 คน 

คดิเป็นร้อยละ 2.49 นักวชิาการพสัดุ/พนักงานพสัดุ จํานวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.99 

นักวชิาการโสตทศันศกึษา/พนักงานขยายเสยีง จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.99 ช่างไฟฟ้า/

พนักงานเครื่องจกัรกล/นายช่างประณีตศิลป์/ผู้ชํานาญการเครื่องกลพิเศษ/ช่างเครื่องยนต ์

จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.49 นักวชิาการศกึษาพเิศษ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.49 

นักตรวจสอบภายใน จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.49 นิตกิร จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

1.49 วศิวกรโยธา/วศิวกรรมเครื่องกล/สถาปนิก/ช่างเขยีนแบบ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

1.49 นักวชิาการเกษตร/นักวชิาการสตัวบาล/พนักงานการเกษตร จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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1.00 นักประชาสมัพนัธ ์จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 พนักงานพมิพด์ดี จาํนวน 2 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 1.00 นกัวเิทศสมัพนัธ ์จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 และนักแนะแนวการศกึษา

และอาชพี จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ .50 

  

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

การวิเคราะหค่์าเฉล่ียของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยัสถาบนั 

การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเป็นการวเิคราะห์สถิติเชงิพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย

ระดบัความคดิเหน็ของปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนั ดงัแสดงในตาราง 6 

ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของปจัจยัทีส่่งผลต่อการ 

ทาํวจิยัสถาบนั 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย 

ค่าความ

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเหน็ 

ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั (X1(1)) 4.05 .49 มาก 

การมอีสิระในการทาํวจิยัสถาบนั (X1(2)) 3.76 .73 มาก 

การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X1(3)) 3.69 .69 มาก 

ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X1(4)) 3.89 .65 มาก 

การเหน็คุณค่าของตนเอง (X1(5)) 3.79 .68 มาก 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ X1(6)) 3.78 .69 มาก 

นโยบาย/การสนบัสนุนของหน่วยงาน (X2(1)) 3.94 .64 มาก 

ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา (X2(2)) 3.92 .71 มาก 

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน (X2(3)) 3.73 .70 มาก 

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสิง่อํานวยความสะดวก 

(X2(4)) 

3.76 .70 มาก 

ความมัน่คงในงาน (X2(5)) 3.97 .65 มาก 

คุณภาพชวีติ (X2(6)) 3.57 .81 มาก 

ทีป่รกึษาในการทาํวจิยั (X2(7)) 3.94 .63 มาก 

งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั (X2(8)) 3.69 .71 มาก 

แหล่งความรูส้าํหรบัการคน้ควา้ (X2(9)) 3.73 .67 มาก 

ระยะเวลาในการทาํวจิยัสถาบนั (X2(10)) 3.79 .62 มาก 

ความรู้ความสามารถและทกัษะการทําวิจยัสถาบัน 

(X3(1)) 

3.74 .57 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย 

ค่าความ

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเหน็ 

คุณลกัษณะของผูว้จิยั (X3(2)) 3.79 .73 มาก 

เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทาํวจิยัสถาบนั (X4(1)) 3.92 .58 มาก 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการทําวิจ ัย

สถาบนั (X4(2)) 

3.71 .61 มาก 

 จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็นของปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวิจยั

สถาบนัทุกตวัแปรอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลําดบัค่าเฉลีย่จากสูงสุดไปตํ่าสุด ดงัน้ี ตวัแปรปจัจยั

ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั (X1(1)) ซึ่งมคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 4.05 ความมัน่คงในงาน (X2(5)) 

เท่ากบั 3.97 นโยบาย/การสนับสนุนของหน่วยงาน (X2(1)) เท่ากบั 3.94 ทีป่รกึษาในการทําวจิยั 

(X2(7)) เท่ากบั 3.94 ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา (X2(2)) เท่ากบั 3.92 เจต

คต/ิทศันคตต่ิอการทําวจิยัสถาบนั (X4(1)) เท่ากบั 3.92 ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X1(4)) 

เท่ากบั 3.89 คุณลกัษณะของผูว้จิยั (X3(2)) เท่ากบั 3.79 การเหน็คุณค่าของตนเอง (X1(5)) 

เท่ากบั 3.79 ระยะเวลาในการทําวจิยัสถาบนั (X2(10)) เท่ากบั 3.79 ลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ 

X1(6)) เท่ากบั 3.78 สภาพแวดลอ้มการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก (X2(4)) เท่ากบั 3.76 

การมอีสิระในการทาํวจิยัสถาบนั (X1(2)) เท่ากบั 3.76 ความรูค้วามสามารถและทกัษะการทําวจิยั

สถาบนั (X3(1)) เท่ากบั 3.74 ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (X2(3)) เท่ากบั 3.73 แหล่งความรู้

สาํหรบัการคน้ควา้ (X2(9)) เท่ากบั 3.73 ความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการทําวจิยัสถาบนั 

(X4(2)) เท่ากบั 3.71 งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั (X2(8)) เท่ากบั 3.69 การไดร้บัการยอมรบั

นบัถอื (X1(3)) เท่ากบั 3.69 และคุณภาพชวีติ (X2(6)) ซึง่มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด เท่ากบั 3.57 

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

การวิเคราะห์ข้อมูลน้ี เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยแบบเพยีรส์นั เพื่อวเิคราะหแ์ละตรวจสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปรพยากรณ์ทัง้ 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั (X1(1)) 

การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั (X1(2)) การไดร้บัการยอมรบันับถอื (X1(3)) ความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน (X1(4)) การเห็นคุณค่าของตนเอง (X1(5)) ลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ (X1(6)) 

2) ปจัจยัคํ้าจุน ประกอบด้วย นโยบาย/การสนับสนุนของหน่วยงาน (X2(1)) ความสมัพนัธ์กบั

หน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา (X2(2)) ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (X2(3)) สภาพแวดลอ้ม

การทาํงาน และสิง่อํานวยความสะดวก (X2(4)) ความมัน่คงในงาน (X2(5)) คุณภาพชวีติ (X2(6)) ที่

ปรกึษาในการทําวจิยั (X2(7)) งบประมาณในการทําวจิยัสถาบนั (X2(8)) แหล่งความรูส้ําหรบัการ
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คน้ควา้ (X2(9)) ระยะเวลาในการทําวจิยัสถาบนั (X2(10)) 3) ปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเอง ประกอบดว้ย ความรูค้วามสามารถและทกัษะการทําวจิยัสถาบนั (X3(1)) คุณลกัษณะของ

ผูว้จิยั (X3(2)) และ 4) ปจัจยัจติพสิยั เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทําวจิยัสถาบนั (X4(1)) ความพงึพอใจ

ต่อบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยัสถาบนั (X4(2)) ดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยากรณ์ 
ตวัแปร X1(1) X1(2) X1(3) X1(4) X1(5) X1(6) X2(1) X2(2) X2(3) X2(4) X2(5) X2(6) X2(7) X2(8) X2(9) X2(10) X3(1) X3(2) X4(1) X4(2) 

X1(1) 1 .548** .492** .560** .504** .540** .600** .464** .463** .476** .563** .323** .575** .372** .433** .496** .491** .492** .661** .440** 

X1(2)  1 .426** .528** .613** .565** .505** .495** .500** .459** .517** .435** .428** .301** .364** .525** .574** .548** .546** .457** 

X1(3)   1 .680** .609** .502** .530** .566** .445** .400** .528** .315** .488** .363** .346** .404** .483** .356** .538** .419** 

X1(4)    1 .724** .673** .646** .570** .536** .439** .672** .406** .545** .420** .417** .513** .579** .491** .644** .514** 

X1(5)     1 .784** .651** .699** .603** .557** .623** .535** .575** .378** .475** .618** .716** .666** .697** .619** 

X1(6)      1 .603** .568** .543** .503** .603** .555** .539** .368** .472** .599** .706** .669** .607** .549** 

X2(1)       1 .747** .648** .650** .683** .471** .631** .622** .596** .620** .618** .574** .648** .634** 

X2(2)        1 .641** .599** .605** .493** .568** .547** .500** .627** .626** .553** .599** .619** 

X2(3)         1 .619** .523** .567** .527** .435** .501** .600** .581** .505** .607** .590** 

X2(4)          1 .556** .603** .540** .560** .687** .680** .569** .438** .530** .557** 

X2(5)           1 .517** .638** .473** .499** .563** .630** .587** .708** .509** 

X2(6)            1 .478** .394** .564** .677** .588** .449** .446** .488** 

X2(7)             1 .435** .475** .562** .601** .523** .617** .452** 

X2(8)              1 .663** .534** .427** .303** .400** .515** 

X2(9)               1 .631** .522** .413** .493** .584** 

X2(10)                1 .711** .537** .564** .599** 

X3(1)                 1 .701** .694** .660** 

X3(2)                  1 .668** .554** 

X4(1)                   1 .623** 

X4(2)                    1 

** มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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จากตาราง 7 พบว่า ตวัแปรทุกคู่มขีนาดความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติ ิและพบว่าตวัแปรหลายคู่มคี่าขนาดความสมัพนัธก์นัสูงถงึสูงมาก โดยมคี่า

ขนาดความสมัพนัธ์สูงอยู่ในระหว่าง .501 – .697 และค่าขนาดความสมัพนัธส์ูงมากอยู่ใน

ระหว่าง .701 – .784 เน่ืองจากตวัแปรมขีนาดความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง ผู้วจิยัจงึทําการ

ตรวจสอบความเป็นพหุสมัพนัธร์ว่มในขัน้ต่อไป 

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ป็ น พ หุสัม พัน ธ์ ร่ ว ม ห รื อ ภ า ว ะ ร่ ว ม เ ส้ น ต ร ง พ ห ุ

(Multicollinearity) 

การวเิคราะห์ข้อมูลน้ี เป็นการตรวจสอบข้อตกลงโดยทําการวิเคราะห์ความเป็นพหุ

สมัพนัธ์ร่วมหรอืภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) โดยการทดสอบจากค่า Tolerance 

และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตวัแปรพยากรณ์ทัง้ 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัจงูใจ 

ประกอบดว้ย ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั (X1(1)) การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั (X1(2)) การไดร้บั

การยอมรบันับถอื (X1(3)) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (X1(4)) การเหน็คุณค่าของตนเอง 

(X1(5)) ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ (X1(6)) 2) ปจัจยัคํ้าจนุ ประกอบดว้ย นโยบาย/การสนับสนุนของ

หน่วยงาน (X2(1)) ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา (X2(2)) ความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนรว่มงาน (X2(3)) สภาพแวดลอ้มการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก (X2(4)) ความมัน่คง

ในงาน (X2(5)) คุณภาพชวีติ (X2(6)) ทีป่รกึษาในการทําวจิยั (X2(7)) งบประมาณในการทําวจิยั

สถาบนั (X2(8)) แหล่งความรูส้ําหรบัการคน้ควา้ (X2(9)) ระยะเวลาในการทําวจิยัสถาบนั (X2(10)) 

3) ปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ประกอบดว้ย ความรูค้วามสามารถและทกัษะการทํา

วจิยัสถาบนั (X3(1)) คุณลกัษณะของผูว้จิยั (X3(2)) และ 4) ปจัจยัจติพสิยั ประกอบดว้ย เจตคต/ิ

ทศันคตต่ิอการทําวจิยัสถาบนั (X4(1)) ความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการทําวจิยัสถาบนั 

(X4(2))  

ผูว้จิยัทําการตรวจสอบและพจิารณาค่า Tolerance ทีม่คี่าน้อยกว่า .19 หมายความว่า 

ตวัแปรพยากรณ์มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่นมาก ฉะนัน้ จงึพจิารณากรณีทีค่่า Tolerance มคี่า

มากกว่า .19 ขึน้ไป แสดงถงึตวัแปรพยากรณ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่น และพจิารณาค่า 

VIF (variance inflation factor มคี่ามากกว่า 5.30 หมายความว่า ตวัแปรพยากรณ์มี

ความสมัพนัธ์ที่เกิดปญัหาความเป็นพหุสมัพนัธ์ร่วมหรอืภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ฉะนัน้ จงึ

พจิารณากรณีทีค่่า VIF น้อยกว่า 5.30 แสดงถงึตวัแปรพยากรณ์ไมม่คีวามสมัพนัธท์ีเ่กดิปญัหา

ความเป็นพหุสมัพนัธ์ร่วมหรอืภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Hair and others, 2006 : 2010 อ้างถงึ

ใน ชยัวชิติ เชยีรชนะ, 2015 : 23 – 24) ดงัแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตวัแปรพยากรณ์ 

ตวัแปร 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั (X1(1)) .403 2.482 

การมอีสิระในการทาํวจิยัสถาบนั (X1(2)) .499 2.005 

การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X1(3)) .451 2.219 

ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X1(4)) .291 3.434 

การเหน็คุณค่าของตนเอง (X1(5)) .208 4.812 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ X1(6)) .282 3.550 

นโยบาย/การสนบัสนุนของหน่วยงาน (X2(1)) .251 3.977 

ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา (X2(2)) .302 3.310 

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน (X2(3)) .404 2.473 

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสิง่อํานวยความสะดวก (X2(4)) .345 2.896 

ความมัน่คงในงาน (X2(5)) .325 3.074 

คุณภาพชวีติ (X2(6)) .412 2.429 

ทีป่รกึษาในการทาํวจิยั (X2(7)) .436 2.295 

งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั (X2(8)) .430 2.328 

แหล่งความรูส้าํหรบัการคน้ควา้ (X2(9)) .358 2.793 

ระยะเวลาในการทาํวจิยัสถาบนั (X2(10)) .306 3.272 

ความรูค้วามสามารถและทกัษะการทาํวจิยัสถาบนั (X3(1)) .266 3.756 

คุณลกัษณะของผูว้จิยั (X3(2)) .359 2.789 

เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทาํวจิยัสถาบนั (X4(1)) .265 3.774 

ความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยัสถาบนั (X4(2)) .395 2.530 

จากตาราง 8 การวเิคราะห์ความเป็นพหุสมัพนัธ์ร่วม เพื่อวเิคราะห์และตรวจสอบค่า 

Tolerance และค่า VIF ของตวัแปรพยากรณ์ พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปรพยากรณ์ทุกตวั

แปร มคี่าอยู่ระหว่าง .208 – .499 และค่า VIF มคี่าอยู่ระหว่าง 2.005 – 4.812 แสดงว่าตวัแปร

พยากรณ์ทุกตวัแปรไม่เกดิปญัหาความเป็นพหุสมัพนัธร์่วมหรอืภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ จะเหน็ได้

ว่าตวัแปรพยากรณ์ทุกตวัแปรเป็นตามขอ้ตกลงเบือ้งต้นในการวเิคราะหถ์ดถอย ผูว้จิยัจงึทําการ

วเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ต่อไป 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยัสถาบนัโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก 

การวิเคราะหถ์ดถอยโลจิสติก 

การวิเคราะห์ข้อมูลน้ี เป็นการวิเคราะห์ถดถอยโลจสิตกิโดยทําการคดัเลือกตัวแปร

พยากรณ์ทัง้ชุดเข้าสู่สมการทํานายด้วยวธิกีารนําเขา้ทัง้หมด (Enter) พรอ้มกบัพจิารณาสถิติ

ทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and Lemeshow Test และทําการวเิคราะหค์่าน้ําหนัก

ความสําคญั (B) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) โดยทดสอบนัยสําคญัทางสถติดิ้วย

ค่าสถติวิอลด์เทสด ์(Wald Test) และหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (Exp(B)) ทําการ

วิเคราะห์ปจัจัยส่งผลต่อการทําและไม่ทําวิจ ัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ซึง่เป็นตวัแปรต่อเน่ืองทัง้ชุด จํานวน 20 ตวัแปร ได้แก่ 1) 

ปจัจยัจูงใจ ประกอบด้วย ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั (X1(1)) การมอีิสระในการทําวจิยัสถาบนั 

(X1(2)) การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X1(3)) ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X1(4)) การเหน็คุณค่า

ของตนเอง (X1(5)) ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ (X1(6)) 2) ปจัจยัคํ้าจุน ประกอบดว้ย นโยบาย/การ

สนับสนุนของหน่วยงาน (X2(1)) ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา (X2(2)) 

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (X2(3)) สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก 

(X2(4)) ความมัน่คงในงาน (X2(5)) คุณภาพชวีติ (X2(6)) ที่ปรกึษาในการทําวจิยั (X2(7)) 

งบประมาณในการทําวจิยัสถาบนั (X2(8)) แหล่งความรูส้ําหรบัการคน้ควา้ (X2(9)) ระยะเวลาใน

การทําวจิยัสถาบนั (X2(10)) 3) ปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ประกอบด้วย ความรู้

ความสามารถและทกัษะการทําวจิยัสถาบนั (X3(1)) คุณลกัษณะของผูว้จิยั (X3(2)) และ 4) ปจัจยั

จติพสิยั เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทําวจิยัสถาบนั (X4(1)) ความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการ

ทําวจิยัสถาบนั (X4(2)) ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิเพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทํา

วจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ดงัแสดงใน

ตาราง 9  
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ตาราง 9 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิ 

ตวัแปร B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

ปัจจยัจงูใจ 

ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั (X1(1)) -.364 .610 .356 1 .551 .695 

การมอีสิระในการทาํวจิยัสถาบนั (X1(2)) 1.783 .430 17.158 1 .000* 5.946 

การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X1(3)) -1.311 .429 9.347 1 .002* .270 

ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X1(4)) .421 .516 .666 1 .414 1.524 

การเหน็คุณค่าของตนเอง (X1(5)) .478 .580 .680 1 .409 1.613 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ X1(6)) -.853 .490 3.022 1 .082 .426 

ปัจจยัคํา้จนุ 

นโยบาย/การสนบัสนุนของหน่วยงาน (X2(1)) -1.010 .629 2.580 1 .108 .364 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือการบังคับ

บญัชา (X2(2)) 

.387 .491 .619 1 .431 1.472 

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (X2(3)) .660 .426 2.401 1 .121 1.934 

สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิ่งอํานวย

ความสะดวก (X2(4)) 

.946 .475 3.963 1 .047* 2.574 

ความมัน่คงในงาน (X2(5)) -.063 .507 .016 1 .901 .939 

คุณภาพชวีติ (X2(6)) -.695 .342 4.116 1 .042* .499 

ทีป่รกึษาในการทาํวจิยั (X2(7)) .641 .469 1.867 1 .172 1.899 

งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั (X2(8)) .336 .380 .782 1 .377 1.400 

แหล่งความรูส้าํหรบัการคน้ควา้ (X2(9)) -.617 .460 1.797 1 .180 .540 

ระยะเวลาในการทาํวจิยัสถาบนั (X2(10)) -.029 .523 .003 1 .955 .971 

ปัจจยัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

ความรู้ความสามารถและทักษะการทําวิจัย

สถาบนั (X3(1)) 

-.278 .631 .194 1 .659 .757 

คุณลกัษณะของผูว้จิยั (X3(2)) 1.246 .454 7.550 1 .006* 3.477 

ปัจจยัจิตพิสยั 

เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทาํวจิยัสถาบนั (X4(1)) -.980 .644 2.320 1 .128 .375 

ความพงึพอใจต่อบรรยากาศที่เอือ้ต่อการทํา

วจิยัสถาบนั (X4(2)) 

.214 .486 .193 1 .660 1.238 

ค่าคงที ่(Constant) -4.451 1.733 6.599 1 .010 .012 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

-2 Log Likelihood (-2LL) ; based model = 257.243, proposed model = 192.528 (𝜒𝜒2= 64.715, df = 20, p = .000) 

Hosmer Lemeshow Goodness Test (𝜒𝜒2= 16.200, df = 8, p = .040) 

Cox & Snell R Square = .275, Nagelkerke R Square = .381 
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จากตาราง 9 การวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิเพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยั

สถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พบว่า เมื่อ

พจิารณาความเหมาะสมค่า -2 Log Likelihood (-2LL) ของโมเดลโลจสิตกิทีม่ตีวัแปรพยากรณ์ทัง้ 

20 ตวัแปร มคี่า -2 Log Likelihood (-2LL) ของโมเดลทีม่ตีวัแปรพยากรณ์ (proposed model) 

เท่ากบั 192.528 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่า -2 Log Likelihood (-2LL) ของโมเดลทีม่เีฉพาะค่าคงที่

หรอืไม่มตีวัแปรพยากรณ์ (based model) เท่ากบั 257.243 แสดงว่า โมเดลของปจัจยัตวัแปร

พยากรณ์ทุกตวัแปรมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ และเมื่อพจิารณา

คา่ไคสแควรจ์ากการทดสอบโมเดล มคี่าเท่ากบั 64.715 แสดงว่า ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยโลจสิตกิ

ของปจัจยัตวัแปรพยากรณ์ทุกตวัแปรมคี่าไม่เท่ากบัศูนยอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 

(𝜒𝜒2= 64.715, df = 20, p = .000) อธบิายไดว้่า ปจัจยัตวัแปรพยากรณ์ทัง้ 20 ตวัแปร มคีวาม

เหมาะสมกับโมเดลการถดถอยโลจสิติก โดยตวัแปรปจัจยัทุกตวัแปรเป็นปจัจยัที่มอีิทธพิลที่

สามารถร่วมกนัทํานายต่อการทําและไม่ทํางานวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ

ได้ และเมื่อพจิารณาความสามารถในการทํานายของโมเดลโลจสิติก พบว่า โมเดลสามารถ

ทํานายความผนัแปรของการทําและไม่ทํางานวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

โดยตัวแปรปจัจัยสามารถทํานายการทําและไม่ทํางานวิจัยสถาบัน ได้ร้อยละ 38.10 

(Nagelkerke R Square = .381) ซึง่พบว่าตวัแปรทีส่่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนัมคีวามแตกต่าง

กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การมอีสิระในการทําวจิยั

สถาบนั (X1(2)) 2) การไดร้บัการยอมรบันับถอื (X1(3)) 3) สภาพแวดลอ้มการทํางาน และสิง่อํานวย

ความสะดวก (X2(4)) 4) คุณภาพชวีติ (X2(6)) และ 5) คุณลกัษณะของผูว้จิยั (X3(2)) เมื่อพจิารณา

ปจัจยัเป็นรายดา้น อธบิายไดด้งัน้ี  

ปจัจยัจงูใจ พบว่า 1) การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั (X1(2)) มคี่าสมัประสทิธิก์าร

ถดถอยโลจสิติก (B) เท่ากบั 1.783 ให้ผลเป็นบวก (+) กล่าวคอื การมอีสิระในการทําวจิยั

สถาบนัแปรผนัตรงกบัความคาดหวงัในการทําวจิยัสถาบนั อธบิายไดว้่าบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการทีม่อีสิระในการทําวจิยัสถาบนัสูงนัน้ จะมโีอกาสคาดหวงัที่จะทํางานวจิยัสถาบนัมาก 

เท่ากบั 1.783 หน่วย และเมื่อพจิารณาค่า Exp(B) จากผลการทดสอบโมเดลมคี่าเท่ากบั 5.946 

แสดงว่า การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จะช่วยเพิม่โอกาส

คาดหวงัที่จะทํางานวจิยัสถาบนัสูงขึน้ 5.946 เท่าของการที่จะไม่ทํางานวจิยัสถาบนั 2) การ

ไดร้บัการยอมรบันับถอื (X1(3)) มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยโลจสิตกิ (B) เท่ากบั -1.311 ใหผ้ล

เป็นลบ (-) กล่าวคอื การได้รบัการยอมรบันับถอืแปรผกผนักบัความคาดหวงัในการทําวจิยั

สถาบนั อธบิายได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการจะยงัคงมโีอกาสคาดหวงัที่จะทํางานวจิยั

สถาบนัถงึแมว้่าจะไม่ได้รบัการยอมรบันับถอืก็ตาม และเมื่อพจิารณาค่า Exp(B) จากผลการ

ทดสอบโมเดลมคี่าเท่ากบั .270 แสดงว่า การไดร้บัการยอมรบันับถอืมากมโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะ

ทาํงานวจิยัสถาบนัลดลงรอ้ยละ 73.00  
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ปจัจยัคํ้าจุน พบว่า 1) สภาพแวดลอ้มการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก (X2(4)) มี

ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยโลจิสติก (B) เท่ากับ .946 ให้ผลเป็นบวก (+) กล่าวคือ 

สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวกแปรผนัตรงกบัความคาดหวงัในการทํา

วจิยัสถาบนั อธบิายได้ว่าสภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวกที่ดนีัน้ จะมี

โอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยัสถาบนัมาก เท่ากบั .946 หน่วย และเมื่อพจิารณาค่า Exp(B) 

จากผลการทดสอบโมเดลมคี่าเท่ากบั 2.574 แสดงว่า สภาพแวดลอ้มการทํางาน และสิง่อํานวย

ความสะดวกทีด่จีะช่วยเพิม่โอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยัสถาบนัสูงขึน้ 2.574 เท่าของการทีจ่ะ

ไม่ทาํงานวจิยัสถาบนั 2) คุณภาพชวีติ (X2(6)) มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยโลจสิตกิ (B) เท่ากบั 

-.695 ใหผ้ลเป็นลบ (-) กล่าวคอื คุณภาพชวีติแปรผกผนักบัความคาดหวงัในการทําวจิยัสถาบนั 

อธบิายได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการจะยงัคงมโีอกาสคาดหวงัที่จะทํางานวจิยัสถาบนั

ถงึแมว้่าจะไม่มคีุณภาพชวีติทีด่กีต็าม และเมื่อพจิารณาค่า Exp(B) จากผลการทดสอบโมเดลมี

ค่าเท่ากบั .499 แสดงว่า คุณภาพชวีติทีด่มีโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะทาํงานวจิยัสถาบนัลดลงรอ้ยละ 50.10 

ปจัจยัการรบัรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า คุณลักษณะของผู้วิจยั (X3(2)) มีค่า

สมัประสทิธิก์ารถดถอยโลจสิตกิ (B) เท่ากบั 1.246 ใหผ้ลเป็นบวก (+) กล่าวคอื คุณลกัษณะของ

ผู้วจิยัแปรผนัตรงกบัความคาดหวงัในการทําวจิยัสถาบนั อธบิายได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการทีม่คีุณลกัษณะของผูว้จิยัสูงนัน้ จะมโีอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยัสถาบนัมาก เท่ากบั 

1.246 หน่วย และเมือ่พจิารณาค่า Exp(B) จากผลการทดสอบโมเดลมคี่าเท่ากบั 3.477 แสดงว่า 

คุณลกัษณะของผูว้จิยั จะช่วยเพิม่โอกาสคาดหวงัทีจ่ะทํางานวจิยัสถาบนัสูงขึน้ 3.477 เท่าของ

การทีจ่ะไมท่าํงานวจิยัสถาบนั 

สมการพยากรณ์การถดถอยโลจิสติก 

จากผลการวเิคราะหส์ามารถเขยีนสมการพยากรณ์การถดถอยโลจสิตกิ ไดด้งัน้ี  

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 
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ตาราง 10 รอ้ยละความถูกตอ้งของการทํานายโอกาสการเกดิเหตุการณ์จากสมการถดถอยโลจสิตกิ 

ในการทาํวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู 

สงคราม 

การทาํวิจยัสถาบนั 
ผลการทาํนายโอกาสการทาํวิจยัสถาบนั ร้อยละ 

ความถกูต้อง ไม่ทาํ ทาํ 

ไม่ทาํ 119 14 89.50 

ทาํ 30 38 55.90 

รวม 78.10 

จากตาราง 10 พบว่า ประสทิธภิาพของสมการถดถอยโลจสิตกิสามารถทํานายโอกาส

ของการไม่ทําวิจยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ถูกต้อง ร้อยละ 89.50 และ

ทํานายโอกาสของการทําวิจยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ถูกต้อง ร้อยละ 

55.90 ซึง่ประสทิธภิาพของสมการถดถอยโลจสิตกิในภาพรวมโดยเฉลีย่สามารถทํานายโอกาส

ของการทําและไม่ทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการได้ถูกต้อง ร้อยละ 78.10 

และสามารถหาอตัราความผดิพลาดในการจดัเขา้กลุ่ม (Apparent error rate) ไดจ้ากผลรวมของ

จาํนวนทีจ่ดัเขา้กลุ่มผดิหารด้วยจํานวนตวัอย่างทีใ่ช้ทัง้หมด ดงันัน้ อตัราความผดิพลาดในการ

จดัเขา้กลุ่มเท่ากบั รอ้ยละ 21.90  

ตาราง 11 สรปุรอ้ยละความถูกตอ้งของการทาํนายโอกาสการเกดิเหตุการณ์ของการวเิคราะห ์

ถดถอยโลจสิตกิ 

การทาํนาย 
ร้อยละ 

ความถกูต้อง 

อตัราความผดิพลาดในการจดัเขา้กลุ่ม (Apparent error rate) 21.90 

ความสามารถการทาํนายโอกาสในการทาํและไมท่ําวจิยัสถาบนัไดถู้กตอ้ง 78.10 

ความสามารถในการอธบิายความแปรปรวนของการทาํและไมท่ําวจิยัสถาบนั 38.10 

 

 


