บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจ ยั ในครัง้ นี้ มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การทํ า วิจ ยั สถาบัน ของ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติก (Logistic Regression) มีปจั จัยทีศ่ กึ ษา 4 ปจั จัยหลัก ซึง่ เป็ นตัวแปรเมตริกหรือตัวแปร
ต่อเนื่อง จํานวน 20 ตัวแปร ได้แก่ 1) ปจั จัยจูงใจ ประกอบด้วย ลักษณะงานวิจยั สถาบัน การมี
อิสระในการทําวิจยั สถาบัน การได้รบั การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ
เห็นคุณค่าของตนเอง ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ 2) ปจั จัยคํ้าจุน ประกอบด้วย นโยบาย/การ
สนับสนุ นของหน่ วยงาน ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานหรือการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวก ความมันคงในงาน
่
คุณภาพชีวติ ทีป่ รึกษาในการทําวิจยั งบประมาณในการทําวิจยั สถาบัน แหล่งความรูส้ ําหรับการ
ค้นคว้า ระยะเวลาในการทําวิจยั สถาบัน 3) ป จั จัย การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง
ประกอบด้วย ความรูค้ วามสามารถและทักษะการทําวิจยั สถาบัน คุณลักษณะของผูว้ จิ ยั และ 4)
ปจั จัยจิตพิสยั ประกอบด้วย เจตคติ/ทัศนคติต่อการทําวิจยั สถาบัน ความพึงพอใจต่อบรรยากาศ
ทีเ่ อื้อต่อการทําวิจยั สถาบัน โดยทําการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ทงั ้ ชุดเข้าสู่สมการทํานายด้วย
วิธกี ารนํ าเข้าทัง้ หมด (Enter) พร้อมกับพิจารณาสถิตทิ ดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and
Lemeshow Test และทําการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนักความสําคัญ (B) และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SE) โดยทดสอบนัยสําคัญทางสถิตดิ ว้ ยค่าสถิตวิ อลด์เทสด์ (Wald Test) หาค่าความ
น่ าจะเป็ นของเหตุการณ์ (Exp(B)) และสมการทํานายการถดถอยโลจิสติก และทํานายโอกาส
การเกิดเหตุการณ์ของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ดังนี้ อัตราความผิดพลาดในการจัดเข้ากลุ่ม
(Apparent error rate) ความสามารถการทํานายโอกาสในการทําและไม่วจิ ยั สถาบันได้ถูกต้อง
และความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของการทําและไม่ทําวิจยั สถาบัน
ประชากรทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ทีม่ คี ุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีขน้ึ ไป จํานวน 281 คน โดยจําแนกออกเป็ นกลุ่มบุคลากร
สายสนับสนุ นวิชาการทีไ่ ม่ทํางานวิจยั สถาบัน จํานวน 199 คน และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการที่ทํางานวิจยั สถาบัน จํานวน 82 คน ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro
Yamane ทีค่ ่าความเชื่อมัน่ 95 % และทําการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi - Stage Sampling)
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ด้วยการสุ่มทุกชัน้ โดยมี
ตําแหน่ งในสายงานเป็ นชัน้ ภูม ิ และจํา นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการกลุ่ ม ที่ ทาํ และ
ไม่ ทาํ วิ จ ัย และหน่ ว ยงานเป็ น หน่ ว ยการสุ่ ม ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 201 คน จําแนกเป็น
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2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทีไ่ ม่ทํางานวิจยั สถาบัน จํานวน 133 คน 2) กลุ่มทีท่ ํางานวิจยั สถาบัน
จํานวน 68 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ ซึง่
มีล ัก ษณะเป็ น แบบกํ า หนดคํ า ตอบให้ เ ลื อ ก และความคิด เห็น เกี่ ย วกั บ การวิ จ ัย สถาบัน
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําวิจยั สถาบันของปจั จัยจูงใจ
ส่ ว นที่ 2 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การทํ า วิจยั สถาบัน ของป จั จัย คํ้า จุน ส่ ว นที่ 3 ความคิด เห็น
เกี่ ย วกับ การทํ า วิจ ัย สถาบัน ของป จั จัย การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง ได้ แ ก่ ความรู้
ความสามารถและทักษะการทําวิจยั สถาบัน และคุณลักษณะของผู้วจิ ยั และส่วนที่ 4 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการทําวิจยั สถาบันของปจั จัยทางจิตพิสยั โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทีผ่ ่านการสร้างขึน้ จากผู้เชีย่ วชาญ โดยการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) พิจารณาเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อคําถาม (IOC : Index of Congruence) โดยพิจารณาข้อคําถาม
เป็ นรายข้อด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป กรณีขอ้ คําถามใดตํ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีกําหนด ถือว่าไม่สอดคล้องตามวัตถุ ประสงค์โดยจะทําการปรับปรุงแก้ไขหรือตัดข้อ
คําถาม ซึง่ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง .60 ถึง 1 นํ าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ จํานวน 30 คน หาค่าอํานาจจําแนกราย
ข้อ (Item – total Correlation) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทัง้ ฉบับแล้วคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ตงั ้ แต่ .20 ขึน้ ไปทีม่ นี ัยสําคัญ
ทางสถิติใ นระดับ .05 ปรากฏว่ า ได้ผ ลการตรวจสอบคุ ณภาพแบบสอบถาม โดยมีค่ าความ
เชื่อมันในภาพรวม
่
เท่ากับ .984 ซึ่ง มีค่าดัชนีอํานาจจําแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .292 – .837
นําแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้ การวิเคราะห์
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยหาค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics Analysis) โดยวิธกี ารวิเคราะห์ดงั นี้ การวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งป จั จัย โดยการหาค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ อ ย่ า งง่ า ยแบบเพีย ร์ส ัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของค่า
สัม ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ การตรวจสอบความเป็ น พหุ ส มั พัน ธ์ร่ว มหรือ ภาวะร่ว มเส้นตรงพหุ
(Multicollinearity) ระหว่างปจั จัย และทําการวิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลต่อบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการทีท่ ําและไม่ทํางานวิจยั สถาบันโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression
Analysis)
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สรุปผล
ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําวิ จยั สถาบันโดยการวิ เคราะห์ถดถอยโลจิ สติ ก
การวิ เคราะห์ถดถอยโลจิ สติ ก
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพื่อศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยั สถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ตัวแปรปจั จัยที่ส่งผล
ต่อการทําและไม่ทาํ งานวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มีตวั แปรปจั จัยจํานวน 5
ตัวแปร ประกอบด้วย 1) การมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน 2) การได้รบั การยอมรับนับถือ 3)
สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวก 4) คุณภาพชีวติ และ 5) คุณลักษณะของ
ผูว้ จิ ยั เมือ่ พิจารณาปจั จัยจําแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้
ปจั จัยจูงใจ พบว่า 1) การมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน สรุปได้ว่าหากบุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการทีม่ อี สิ ระในการทําวิจยั สถาบันสูง จะมีโอกาสคาดหวังทีจ่ ะทํางานวิจยั สถาบัน
มาก ดัง นัน้ ตัว แปรปจั จัยการมีอิส ระในการทําวิจยั สถาบัน จะช่ ว ยเพิ่มโอกาสคาดหวัง ที่จ ะ
ทํางานวิจยั สถาบันสูงขึน้ กว่าการทีจ่ ะไม่ทํางานวิจยั สถาบัน 2) การได้รบั การยอมรับนับถือ สรุป
ได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการจะยังคงมีโอกาสคาดหวังทีจ่ ะทํางานวิจยั สถาบันถึงแม้ว่าจะ
ไม่ได้รบั การยอมรับนับถือก็ตาม
ปจั จัยคํ้าจุน พบว่า 1) สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวก สรุปได้ว่า
หากบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการได้รบั ปจั จัยสภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความ
สะดวกที่ด ี นั ้น จะมี โ อกาสคาดหวั ง ที่ จ ะทํ า งานวิ จ ัย สถาบัน มาก ดัง นั ้น ตั ว แปรป จั จัย
สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวกทีด่ ี จะช่วยเพิม่ โอกาสคาดหวังทีจ่ ะทํางาน
วิจยั สถาบันสูงขึน้ กว่าการที่จะไม่ทํางานวิจยั สถาบัน 2) คุณภาพชีวติ สรุปได้ว่าบุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการจะยังคงมีโอกาสคาดหวังทีจ่ ะทํางานวิจยั สถาบันถึงแม้ว่าจะไม่มคี ุณภาพชีวติ ที่
ดีกต็ าม
ปจั จัยการรับรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า คุณลักษณะของผู้วจิ ยั สรุปได้ว่าหาก
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทีม่ คี ุณลักษณะของผูว้ จิ ยั สูง จะมีโอกาสคาดหวังทีจ่ ะทํางานวิจยั
สถาบันมาก ดังนัน้ ตัวแปรปจั จัยคุณลักษณะของผูว้ จิ ยั จะช่วยเพิม่ โอกาสคาดหวังที่จะทํางาน
วิจยั สถาบันสูงขึน้ กว่าการทีจ่ ะไม่ทํางานวิจยั สถาบัน
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สมการพยากรณ์ การถดถอยโลจิ สติ ก
สมการพยากรณ์การถดถอยโลจิสติก ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
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))
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
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))
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

โมเดลการวิ เคราะห์ถดถอยโลจิ สติ ก
โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรปจั จัยทุกตัวแปรมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพบว่าโมเดลสามารถทํานายความผันแปร/ความแปรปรวน
ของการทํา และไม่ ทํา งานวิจ ยั สถาบัน ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิชาการ ได้ร้อ ยละ 38.10
ความสามารถการทํานายโอกาสในการทําและไม่ทําวิจยั สถาบันได้ถูกต้อง ร้อยละ 78.10 และ
อัตราความผิดพลาดในการจัดเข้ากลุ่ม ร้อยละ 21.90
อภิ ปรายผล
ผลการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่ อการทําวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม โดยการวิเ คราะห์ ถ ดถอยโลจิส ติก สามารถอภิป ราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ตวั แปรปจั จัยที่ส่งผลต่ อการทําและไม่ทําวิจยั สถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ตัวแปรปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลทีส่ ามารถทํานายโอกาสการทําและไม่
ทําวิจยั สถาบัน ผลการวิจยั ได้ตวั แปรปจั จัยที่มคี วามสําคัญในการจําแนกกลุ่ม ซึ่งจําแนกเป็ น
ปจั จัยรายด้านดังนี้
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1.1 ปจั จัยจูงใจ พบว่า
1.1.1 การมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน การที่บุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบันสูง จะมีโอกาสคาดหวังที่จะทํางานวิจยั สถาบันได้มาก จะ
เห็นได้ว่าการมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบันเป็ นปจั จัยหนุ นเสริมในการเพิม่ โอกาสคาดหวังทีจ่ ะ
ทํางานวิจยั สถาบันสูงขึน้ กว่าการที่จะไม่ทํางานวิจยั จากแนวคิดของแคมเปี้ ยน (Campion, 1988)
ได้กล่าวไว้ว่า ความเป็ นอิสระในการทํางานเป็ นตัวแปรทีส่ ําคัญตัวแปรหนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางในการออกแบบงานที่มคี วามจูงใจ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของปาร์คเกอร์และ
คณะ (Parker et al., 2006) พบว่า ความเป็ นอิสระในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั การนํ า
ความคิดไปปฏิบตั เิ ชิงรุกและแก้ปญั หาเชิงรุกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของมอร์รสิ นั (Morrison, 2006) พบว่ า ความเป็ นอิสระในการทํางานมีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการทํานอกกฎเพื่อให้เกิดสิง่ ทีด่ งี ามในองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ ในสภาพแวดล้อมของ
การทํางานทีใ่ ห้อสิ ระในการจัดตารางการทํางาน การตัดสินใจ และการเลือกวิธที ใ่ี ช้ในการทํางาน
นัน้ แสดงให้เห็นว่าการมีอสิ ระในการทํางานเป็ นตัวกํากับของการมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน
ไม่ว่าจะเป็ นความเป็ นอิสระในการจัดการทํางานวิจยั สถาบันอย่างมีเป้าหมาย การเปิ ดโอกาส
และให้อสิ ระทางด้านความคิดที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจยั สถาบัน ตลอดจนการตัดสินใจและการ
กําหนดขัน้ การดําเนินงานในการวิจยั รวมทัง้ การเลือกวิธที ่ใี ช้ในการแก้ไขปญั หาในการทํางาน
ั หาการวิจ ยั จากงานที่
วิจ ยั สถาบัน เช่ น การให้ บุ ค ลากรได้เ รีย นรู้ถึง การตัง้ คํ า ถามและป ญ
รับผิดชอบหรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในหน่ วยงาน เป็ นต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณพันธุ์
อ่ อนแย้ม (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่ อการพัฒนาศักยภาพการทําวิจยั จากงานประจํา
พบว่า กลุ่มที่ไม่มผี ลงานวิจยั เห็นว่า ความมีอสิ ระในการทํางานเป็ นปจั จัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่ อ
การพัฒนาศักยภาพของการทําวิจยั จากงานประจําของบุคลากรได้
1.1.2 การได้รบั การยอมรับนับถือ การทีบ่ ุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับนับถือมาก จะมีโอกาสคาดหวังทีจ่ ะทํางานวิจยั สถาบันน้อยกว่าบุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการที่ได้รบั การยอมรับนับถือน้ อย จะเห็นได้ว่าการได้รบั การยอมรับนับถือมาก
เป็ นปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสคาดหวังที่จะทํางานวิจยั สถาบันลดลง ซึ่งอาจเป็ นเพราะ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมีความต้องการให้เกิดคุณค่าในผลงานวิจยั สถาบันของตนเอง
หรือ ก่ อ ให้เ กิด ความภาคภูมใิ จในตนเองมากกว่ าที่จะคาดหวัง ให้ผู้อ่ ืนเห็นคุ ณ ค่ าให้เ กิด การ
ยอมรับนับถือ ซึง่ อาจมีความคล้ายคลึงกับความต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการเพื่อสร้างความรูส้ กึ และตระหนักในการพัฒนาตนเอง ตามทฤษฎีลําดับความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ความต้องการที่จะได้รบั การยกย่องนับถือ
(Esteem Needs) ซึง่ เป็ นความต้องการทีเ่ กี่ยวกับการนับถือตนเองและการได้รบั การยกย่องนับ
ถือ จากผู้อ่ ืน เป็ นความต้ อ งการความสําเร็จ ความมีเ กียรติ ศัก ดิ ์ศรีค วามยอมรับในความมี
ชื่อเสียง เป็ นต้น ซึง่ ตรงกับแนวคิดของ กานดา จันทร์แย้ม (2546) ได้กล่าวไว้ว่า การได้รบั การ
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ยอมรับนับถือจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ อาจอยู่ในรูปการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้
กําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดทีส่ ่อ ให้เ ห็น ถึง การยอมรับ ในความสามารถ เมื่อ ได้ทํา งาน
อย่างหนึ่ ง อย่างใดบรรลุผ ลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กบั ความสําเร็จในงานด้วยเสมอ
มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพคุณ กสานติกุล, ปุณยนุ ช และคณะ (2554) ได้ศกึ ษาปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการทําวิจยั สถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า บุคลากรมีความ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมใิ จให้พนักงานจากการทํางานวิจยั ให้การยอมรับ
เช่น การปรับวิทยฐานะเป็ นเกียรติประวัต ิ การมอบวุฒบิ ตั ร การพิจารณาส่งเสริมด้านต่างๆ
แก่ผู้วจิ ยั อย่างเหมาะสม การประกาศคุณงามความดีของงานวิจยั ที่สามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ ได้
จริง เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรกั ษ์ (2554) ทีไ่ ด้ศกึ ษาแรงจูงใจทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมการทําวิจยั ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี พบว่า ปจั จัย
ภายในของตัวบุคคลทีม่ ผี ลต่อการทําวิจยั อยู่ในระดับมาก นัน่ คือ การยอมรับนับถือ โดยพบว่า
การทําวิจยั จนได้ผลการวิจยั จะก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จในตนเองและเป็ นสิง่ ท้าทาย สามารถนํ า
ผลวิจยั ของตนเองไปพัฒนางานได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนตรนภัส จันทร์พ่วง และดุสติ
อธินุวฒ
ั น์ (2559) ทีไ่ ด้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการผลิตผลงานวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากในทุกประเด็น โดยพบว่าบุคลากรสายวิชาการทีม่ คี วามคิดเห็นต่อ
การได้รบั การยอมรับนับถือแตกต่างกัน สามารถผลิตผลงานวิจยั ได้ปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน ผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณผลงานวิจยั จําแนกตามความคิดเห็นต่อการได้รบั การยอมรับ
นับถือ ซึ่งพบว่าความคิดเห็นต่อการได้รบั การยอมรับนับถือที่ต่างกัน มีปริมาณผลงานวิจยั ที่
ผลิตได้แตกต่างกัน
1.2 ปจั จัยคํ้าจุน พบว่า
1.2.1 สภาพแวดล้อ มการทํ า งาน และสิ่ง อํ า นวยความสะดวก การที่
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการได้รบั สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวกที่ด ี
จะมีโอกาสคาดหวังทีจ่ ะทํางานวิจยั สถาบันได้มาก จะเห็นได้ว่าตัวแปรปจั จัยสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน และสิ่ง อํานวยความสะดวกที่ด ี เป็ นปจั จัยหนุ นเสริมในการเพิ่มโอกาสคาดหวัง ที่จะ
ทํางานวิจยั สถาบันสูงขึน้ กว่าการที่จะไม่ทํางานวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
ฉะนัน้ การมีสภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดําเนินงานจะ
นํ า ไปสู่บ รรยากาศของการทํา วิจ ยั ได้ม ากขึ้น ไม่ว่า จะเป็ น สิง่ แวดล้อ มภายนอกหน่ ว ยงาน
เช่น การสนับสนุ นผลงานวิจยั ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการในระดับเวทีสากล เป็ นต้น
ตลอดจนสิง่ แวดล้อมภายในหน่ วยงาน เช่น บรรยากาศของการทํางานวิจยั สถาบัน แนวทางการ
สนับสนุ น การส่งเสริมวิจยั สถาบัน ให้เกิดเป็ นผลงานทางวิชาการ เป็ นต้น ซึง่ ล้วนแต่เป็ นปจั จัย
ทีส่ ่งเสริมการทํางานวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิตพิ ร
ตันติศรียานุ รกั ษ์, รัชฎา ธิโสภา และอรดา เกรียงสินยศ (2548) ทีไ่ ด้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
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ทําวิจยั ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ปจั จัยบรรยากาศการ
วิจยั และการสนับสนุ นสิง่ อํานวยความสะดวก เป็ นปจั จัยหนึ่งทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จในการทําวิจยั
ในระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นาฎอนงค์ สุวรรณจิตต์ (2548) ทีไ่ ด้
ศึกษาปญั หาอุปสรรคการทําวิจยั ของอาจารย์ประจําวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี ซึง่ ให้
ข้อ เสนอแนะว่ าการสนับ สนุ น และส่ ง เสริมให้เ กิด การวิจ ยั ในหน่ ว ยงานนัน้ จํา เป็ นต้อ งสร้า ง
บรรยากาศเพื่อเกื้อกูลต่อการทําวิจยั ให้มากที่สุด เช่น โครงสร้างของหน่ วยงานมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็ นศูนย์ขอ้ มูลทีด่ พี ร้อมใช้งาน การมีเอกสารที่เกี่ยวข้องและเพียงพอต่อการทําวิจยั
มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกเพียงพอ รวมถึงการมีช่องทางเครือข่ายสําหรับเผยแพร่และติดต่อ
เป็ นต้น จรรยา แก้วใจบุญ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า การสนับสนุ นจากหน่ วยงานเป็ นสิง่ จําเป็ นและ
สําคัญทีส่ ่งผลต่อบทบาทการวิจยั รวมถึงการปฏิบตั ขิ องบุคคลในหน่ วยงาน การสนับสนุ นข้อมูล
สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ช่อ
ลดา วิชยั พาณิชย์ (2554) ทีพ่ บว่าปจั จัยด้านบรรยากาศวิจยั มีความสัมพันธ์กบั การสนับสนุ น
จากหน่ วยงาน อีกทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของของ วนิดา พิงสระน้อย (2556) พบว่า ปจั จัยที่
เอื้อต่อการทําวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมในการทําวิจยั ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และสิง่ อํานวย
ความสะดวก มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .01 สอดคล้องกับแนวคิดของ
สุภางค์ จันทวานิช (2524) ได้กล่าวว่า สิง่ สําคัญประการหนึ่งทีจ่ ะทําให้เกิดการเรียนรูก้ ารทําวิจยั
นัน้ ต้องอาศัยและต้องสร้างปจั จัยบรรยากาศทีเ่ กื้อหนุ นต่อการทําวิจยั ให้มากทีส่ ุด ประกอบด้วย
ป จั จัย 3 ด้า น ได้แ ก่ ผู้ว จิ ยั หน่ ว ยงาน และบริบ ทของการวิจ ยั นอกจากนี้ ส อดคล้อ งกับ
พิเ ชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2546) ได้กล่าวว่า สาเหตุอนั เป็ นอุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุ น
วิช าการในการทํ า วิจ ัย นั น่ คือ บุ ค ลากรมีภ าระงานประจํา มาก ซึ่ง เป็ น งานในหน้ า ที่ท่ีต้ อ ง
ให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา จึงเป็ นสาเหตุทท่ี ําให้บุคลากรส่วนใหญ่ในสถาบันขาดความ
สนใจในการทําวิจยั อย่างมาก การตัดสินใจลงมือทําวิจยั สถาบันย่อมมาจากความรูส้ กึ พึงพอใจใน
เบื้อ งต้นของบรรยากาศในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่ อ การทําวิจยั เช่ น บุค คล สถานที่ ระบบการ
บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย แหล่งค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ระบบสารสนเทศ เป็ นต้น แสดงให้
เห็นว่าการสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้ออํานวย จะเป็ นปจั จัยหนุ นเสริมในการเพิม่ ประสิทธิภาพต่อการ
ทําวิจยั สถาบันได้อย่างมีคุณภาพ
1.2.2 คุณภาพชีวติ การทีบ่ ุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมีคุณภาพชีวติ
ที่ด ี จะมีโ อกาสคาดหวัง ที่จะทํางานวิจยั สถาบันน้ อ ยกว่ า บุ ค ลากรสายสนั บสนุ นวิช าการที่ม ี
คุณภาพชีวติ ทีไ่ ม่ด ี จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวติ ทีด่ เี ป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อโอกาสคาดหวังทีจ่ ะ
ทํางานวิจยั สถาบันลดลง อาจแสดงให้เห็นว่าการทํางานวิจยั สถาบันนัน้ เป็ นผลประโยชน์เกื้อกูล
ต่อกัน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละความสะดวกสบายในการทํางาน
แม้ว่าบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการจะมีการดํารงชีวติ อย่างไม่เหมาะสมลงตัวก็ตาม แสดงให้
เห็นว่าการได้รบั การจัดสรรเวลาในการทํางานอย่างเหมาะสม และความสมดุลกับบทบาทชีวติ
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จึงเป็ นปจั จัยทีส่ ่งเสริมต่อความสะดวกและความคล่องตัวในการทํางานวิจยั สถาบัน จากแนวคิด
ของ ดุสติ า เครือคาปิ ว (2551) คุณภาพชีวติ การทํางานเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญและจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารต้องสร้างให้เกิดขึน้ ในองค์กร เพราะถ้าบุคลากรมีคุณภาพชีวติ การทํางานทีด่ จี ะทํา
ให้ม ีค วามพึง พอใจในการทํ า งาน ส่ ง ผลให้เ กิด ประสิท ธิผ ลของการทํ า งาน เกิด การพัฒ นา
คุณ ภาพงานในองค์ก าร เกิด ความคิด สร้างสรรค์ใ นการทํางานตามเป้าหมาย สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ปณิชา ดีสวัสดิ ์ (2550) พบว่า แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวติ ของการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่าลักษณะการ
ทํางานและการดําเนินชีวติ โดยรวมนัน้ การดํารงชีวติ ในการทํางานอย่างเหมาะสม อันจะมีสภาพ
ความจําเป็ นพืน้ ฐานอย่างลงตัว เช่น ความสมดุลของเวลา สาธารณูปโภค เทคโนโลยี/ระบบการ
สื่อสารเพื่อการสืบค้น เป็ นต้น จากงานวิจยั ของ นัสที ทรัพย์สมบัติ (2546) พบว่า ปญั หาในการ
ทําวิจยั ทีอ่ าจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ มีภาระงานมากทํา
ให้ไม่มเี วลาและขาดความคล่องตัวในการทําวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรารัตน์ ภูสฤี ทธิ ์
และคณะ (2558) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ นระดับพนักงาน
ปฏิบตั กิ าร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ปญั หาและอุปสรรคในการทําวิจยั คือ บุคลากรมี
ภาระงานมาก ทําให้ไม่มเี วลาในการทําวิจยั และควรได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
1.3 ปจั จัยการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง พบว่า
1.3.1 คุณลัก ษณะของผู้วจิ ยั การที่บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการที่ม ี
คุ ณ ลัก ษณะของผู้ ว ิจ ัย สู ง จะมีโ อกาสคาดหวัง ที่จ ะทํ า งานวิจ ัย สถาบัน มาก จะเห็น ได้ ว่ า
คุณลักษณะของผู้วจิ ยั เป็ นปจั จัยหนุ นเสริมในการเพิม่ โอกาสคาดหวังที่จะทํางานวิจยั สถาบัน
สูงขึ้นกว่าการที่จะไม่ทํางานวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สิรริ ตั น์ หิตะโกวิท (2551) ได้ศึกษาปจั จัยของความสําเร็จในการทําวิจยั ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า ลักษณะนิสยั ที่เอื้อต่ อการทําวิจยั และการพัฒนา
ตนเอง เช่น ความสนใจต่องานวิจยั การมีความตัง้ ใจทุ่มเทเวลาในการทํางานวิจยั การยึดมันใน
่
จรรยาบรรณของการทําวิจยั อย่างเคร่งครัด เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้จดั เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของ
ความสําเร็จในการทําวิจยั ของบุคลากรของสายสนับสนุ นในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สจีวรรณ ทรรพวสุ (2540) ได้ศกึ ษาปจั จัยที่สมั พันธ์กบั การทําวิจยั ทางด้าน
การศึกษาของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจั จัยคุณลักษณะของ
อาจารย์ท่เี คยทําและไม่เคยทํางานวิจยั เป็ นปจั จัยที่ส่งเสริมต่ อการทําวิจยั อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
พบว่าปจั จัยคุณลักษณะของอาจารย์มคี วามสัมพันธ์กบั การทําวิจยั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะเฉพาะของผูว้ จิ ยั อันได้แก่ ความสนใจ ความตัง้ ใจ การ
มุ่ง มัน่ ความกระตือ รือ ร้น การมีอิส ระทางความคิด อย่า งมีเ หตุ ม ีผ ล ตลอดจนการยึด มันใน
่
จรรยาบรรณต่อการทําวิจยั ของผูว้ จิ ยั ทีเ่ ป็ นปจั จัยหนุ นเสริมในการเพิม่ โอกาสในการทํางานวิจยั
สถาบัน
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2. ประสิทธิภาพของสมการการถดถอยโลจิสติกของตัวแปรปจั จัยทุกตัวแปรมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสมการการถดถอยโลจิส ติก สามารถ
ทํานายโอกาสการเกิดเหตุการณ์ ดังนี้ การทํานายความผันแปร (ความแปรปรวน) ของการทํา
และไม่ทํางานวิจยั สถาบัน ได้รอ้ ยละ 38.10 ซึง่ ในภาพรวมโดยเฉลีย่ ของสมการการถดถอยโลจิสติก
ความสามารถการทํานายโอกาสในการทําและไม่ทําวิจยั สถาบันได้ถูกต้อง ร้อยละ 78.10 โดย
พบว่ าความสามารถการทํานายโอกาสของการทําวิจยั สถาบันได้ถูก ต้อ ง ร้อยละ 55.90 และ
ความสามารถการทํานายโอกาสของการไม่ทําวิจยั สถาบันได้ถูกต้อง ร้อยละ 89.50 และมีอตั รา
ความผิด พลาดในการจัด เข้า กลุ่ ม ร้อ ยละ 21.90 เห็น ได้ ว่ า ประสิท ธิภ าพของสมการการ
ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรปจั จัยทุกตัวแปรมีความเหมาะสมและสามารถทํานายโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ของการทําและไม่ทาํ วิจยั สถาบันได้ถูกต้องสูงถึงร้อยละ 78.10 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ปจั จัยที่ศกึ ษาได้ผ่านกระบวนการศึกษา สังเคราะห์ และคัดเลือกตามกรอบการสังเคราะห์ตวั
แปรจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยตัวแปรพยากรณ์มคี วามสัมพันธ์กบั ตัว
แปรเกณฑ์และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ ให้ผลการทํานายโอกาสของการเกิด
เหตุการณ์ได้ดภี ายหลังนําเข้าสมการถดถอยโลจิสติก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
ผลการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่ อการทําวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบว่า ตัวแปรปจั จัยที่ม ี
อิทธิพ ลสามารถทํานายโอกาสการทําและไม่ ทํางานวิจยั สถาบันของบุ ค ลากรสายสนับสนุ น
วิชาการ มีตวั แปรปจั จัย 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) การมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน 2) การ
ได้รบั การยอมรับนับถือ 3) สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวก 4) คุณภาพ
ชีวติ และ 5) คุณลักษณะของผูว้ จิ ยั จากผลการศึกษาตัวแปรปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลสามารถทํานาย
โอกาสการทําและไม่ทํางานวิจยั สถาบันที่มคี วามแตกต่างกัน โดยปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการทํา
วิจยั สถาบันที่ต้องหนุ นเสริมเป็ นลําดับความสําคัญขัน้ แรกที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย
โดยรวม ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการทํางานวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการอย่างมีเป้าหมาย ตลอดจนการตัดสินใจและการกําหนดขัน้ การดําเนินงานในการวิจยั
เพื่อ สร้า งให้เ กิด แรงจู ง ใจแก่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการ โดยให้ค วามสํา คัญ ในการนํ า
ผลงานวิจยั สถาบันประกอบการพิจารณาเพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความภาคภูมใิ จใน
ตนเองและเป็ นขวัญ กําลัง ใจ รวมถึงให้ค วามสําคัญ ต่ อ การยอมรับผลงานวิจยั ที่ส่ง ผลให้เ กิด
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แนวทางในการเลื่อนตําแหน่ งหน้าทีท่ ส่ี งู ขึน้ จนประสบผลสําเร็จเป็ นทีย่ อมรับในหน้าทีก่ ารงานแก่
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1.1 มีการกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารด้านการวิจยั สถาบันบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการ ประกอบด้วย
1.1.1 การทําวิจยั ตามขอบเขต ลักษณะหน้าที่ หรือโครงสร้างของงานที่
รับผิดชอบหรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหน่ วยงาน
1.1.2 การทําวิจยั ทัง้ ปญั หาเฉพาะหน้ าที่หรือการที่จะวางนโยบายหรือ
แผนระยะยาวของหน่ วยงาน
1.2 มีการเปิดโอกาสและให้อสิ ระทางด้านความคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับการทําวิจยั
สถาบัน เช่น การให้บุคลากรได้เรียนรูถ้ งึ การตัง้ คําถามและปญั หาการวิจยั จากงานที่รบั ผิดชอบ
หรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในหน่ วยงาน เป็ นต้น
1.3 มีก ารกํ าหนดเส้นทางความก้าวหน้ าที่มผี ลงานวิจยั สถาบันอย่างเป็ น
รูปธรรม เช่น การนํ าผลงานวิจยั มาเป็ นคะแนนการประเมินงานหรือเลื่อนระดับ หรือปรับ
เงินเดือน และให้ได้รบั การประเมินเข้าสู่ตําแหน่ งทางวิชาการ เป็ นต้น
1.4 มีการจัดค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจยั สถาบัน
1.5 มีการจ่ายค่าตีพมิ พ์ผลงานวิจยั สถาบัน
1.6 จัดให้มชี ่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจยั สถาบัน
1.7 มีระบบการประเมินผลสําเร็จของการทํางานวิจยั สถาบัน
1.8 มีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญั หาอย่างจริงจัง
2. มหาวิทยาลัยควรมีการเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์วจิ ยั ด้วยการอบรม
การวิจยั สถาบันให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับบรรยากาศการวิจยั ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานดังนี้
2.1 การมีหอ้ งเสวนาหรือคลินิกการวิจยั สถาบันเพื่อพบปะแลกเปลีย่ นความรู้
ด้านการวิจยั
2.2 การจัดเสวนา/อบรมสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจยั สถาบันที่ก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอย่างทัวถึ
่ ง
2.3 การสนับสนุ นเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจยั ในระดับเวทีต่างๆ
3. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนากระบวนการวิจยั สถาบันที่ต้องทําต่อเนื่องกัน
ไปตลอดระยะเวลาให้เกิดการส่งเสริมการเพิม่ ขีดความสามารถในการทํางานวิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุ นวิชาการ
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรปจั จัยทัง้ 5 ตัวแปรของการทํานายโอกาสใน
การทําวิจยั สถาบันโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อสามารถอธิบายถึงตัวแปรปจั จัยในข้างต้นให้
ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาปจั จัยทัง้ 5 ด้านที่มผี ลต่อการทําวิจยั สถาบัน
เช่น แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี นวัตกรรม รูปแบบ กลยุทธ์ หรือระบบการพัฒนาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการทําวิจยั
สถาบัน เป็ นต้น
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลัก ษณะงานวิจยั สถาบันที่เหมาะสมของ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการแต่ละตําแหน่ งงานเพื่อเป็ นแนวทางการส่งเสริมลักษณะงานวิจยั
เฉพาะสายงานนัน้ ๆ
4. ควรศึกษาตัวแปรคัดสรรทีเ่ หมาะกับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ

