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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการ
ทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับ
พฤติกรรรมการทาวิจัยของอาจารย์ และ 3) ใช้ตัวพยากรณ์ที่สาคัญสร้างสมการทานายพฤติกรรม
การทาวิจัยของอาจารย์ ประชากรคืออาจารย์ประจาสังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา
2555 จ านวน 198 คน ทาการสุ่ ม ตัวอย่างมา 135 คน โดยสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมู ลคือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
Logistic Regression Analysis ผลการวิจัยพบว่า
1. อายุงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
2. การดารงตาแหน่งบริหารมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ.05
3. ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัย มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการทาวิจัย
ของอาจารย์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ.05
4. เจตคติต่อการทาวิจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ.01
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5. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการทาวิจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรม
การทาวิจัยของอาจารย์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
6. ผลการทานายพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์สามารถทานายอาจารย์ที่ทาวิจัยได้
ถูกต้อง ร้อยละ 79.50 และสามารถทานายอาจารย์ที่ไม่ทาวิจัยได้ถูกต้อง ร้อยละ 59.20 รวม
ทานายกลุ่มได้ถูกต้อง ร้อยละ 71.30
7. สมการความถดถอยโลจิสติคของตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์
เป็นดังนี้คือ W = 4.008 + 0.12*อายุงาน - 0.22*การดารงตาแหน่งบริหาร - 0.392*ปัญหา
ความรู้ แ ละทั กษะในการท าวิ จั ย + 0.09*เจตคติต่ อ การทาวิ จั ย + 0.801*ความพึง พอใจต่ อ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการทาวิจัย
คาสาคัญ: พฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ ตัวพยากรณ์ที่สาคัญ สมการความถดถอย
โลจิสติค สมการทานายพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์

Abstract
This research was a survey study aimed to investigate as follows: 1) to study
lecturers’ behavior towards conducting research in Hatyai University 2) to study the
relationship between social psychological factors and lecturers’ behavior towards
conducting research, and 3) to use significant predictors to form up an equation for
predict lecturers’ behavior towards conducting research. The population is 198 full-time
lecturers of Hatyai University in Academic Year 2012 sample is 153 full-time lecturers.
The statistical tools used to analyze the obtained data were frequency, percentage,
mean, standard deviation, Pearson Correlation, and Logistic Regression Analysis. The
research revealed the follows:
1. The age of work had a positive relationship with lecturers’ behavior towards
conducting research statistically significant at .05.
2. Holding an administrative position had a negative relationship with lecturers’
behavior towards conducting research statistically significant at .05.
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3. Lacking knowledge and skills in conducting research had a negative
relationship with lecturers’ behavior towards conducting research statistically significant
at .05.
4. The attitude to conducting research had a positive relationship to lecturers’
behavior towards conducting research statistically significant at .01.
5. The satisfaction of having atmosphere facilitated conducting research had a
positive relationship with lecturers’ behavior towards conducting research statistically
significant at .05.
6. The result of prediction for lecturers’ behavior towards conducting research
could predict lecturers who conducted research accurately at 79.50%, and those who
did not do at 59.20%, included the group predict was at 71.30.
7. The Logistic Regression Equation of predictors of lecturers’ behavior towards
conducting research was as 4.008 + 0.12* the age of work - 0.22* holding an
administrative position – 0.392* lacking knowledge and skills+0.09* the attitude to
conducting research +0.801* the satisfaction of having atmosphere facilitated
conducting research
Keywords: Lecturers’ Behavior towards Conducting Research, Significant Predictors,
Logistic Regression Equation, Prediction Equation for Lecturers’ Behavior
towards Conducting Research
บทนา
การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพนั้นครู บาอาจารย์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสาหรับประเทศไทยที่นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้เน้นการฟังบรรยาย
จากครูบาอาจารย์มากว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองดังนั้นครูบาอาจารย์นอกจากมีหน้าที่สั่งสอน
อบรมให้ความรู้กับลูกศิษย์แล้วยังเปรียบเสมือนห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าของลูก
ศิษย์อีกด้วย ดังนั้นคุณภาพของครูบาอาจารย์มีผลอย่างมากต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ ด้วยเหตุนี้การพัฒนายกระดับคุณภาพของครูบาอาจารย์ผ่านรูปแบบและ
กระบวนการต่างๆจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ
.
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ความสามารถทางการจัดการเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรมของครู ที่สาคัญคือการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการชั้นสูง การทาวิจัย และการนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพอาจารย์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทีได้กาหนดพันธกิจไว้ 4 ประการหลัก ๆ คือ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร :2550) การวิ จั ย นอกจากจะเป็ น ภารกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษาและเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมแล้ว งานวิจัยทั้ง
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพแล้ ว ยั ง เป็ น ตั ว บ่ ง บอกคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาอีกด้วย โดยในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)ได้กาหนดให้งานวิจัยอยู่ในกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานซึ่งมีค่าน้าหนักถึงร้อยละ 75 และ
ตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จานวน 3 ตัวบ่งชี้ กล่าวคือ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และผลงานวิชาการที่
ได้รั บการรับ รองคุณ ภาพ ดัง นั้ นระบบการบริหารจั ด การที่ดีข องสถาบั นอุด มศึก ษาที่ สามารถ
สนับสนุนการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการผลิตงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพแต่ในสภาพความเป็นจริงพบว่า งานวิจั ยทางวิชาการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใน
สาขาวิ ช าต่ า งๆ ยั ง มี จ านวนไม่ ม ากเมื่ อ เที ย บกั บ ผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศทั้งนี้เนื่องจากขาดการสนับสนุนที่ดีในด้านปัจจัยต่างๆอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากค่าตัวเลข นักวิจัยไทยมีจานวน 2.8 คนต่อประชากร 10,000 คน ขณะที่
ประเทศสิงคโปร์มีนักวิจัยจานวน 41 คนต่อประชากร 10,000 คน ( กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง 2549 :2)
สาหรับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในปีการศึกษา 2554 ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตทั้ง ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก และในยุทธศาสตร์
ปี 4 ของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาได้ ก าหนดการวิ จั ย เป็ น หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า น
กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นพี่เลี้ยงให้
คาปรึ กษาในการทาวิจั ย การสนับ สนุ นงบประมาณการท าวิ จั ย รวมถึ ง การสนั บสนุน ให้ มี ก าร
เผยแพร่ผลการวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ถึงกระนั้นก็ตามจากรายงานการประเมิน
ตนเอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2554 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย พบว่าผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาอยู่ที่ 3.04 คะแนน (รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจาปี
.
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การศึกษา 2554 :120 ) ส่วนจุดที่ควรพัฒนาคือ มหาวิทยาลัยต้องกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้ทาวิจัยมากขึ้นโดยกาหนดคารับรองการปฏิบัติงานของอาจารย์และคณบดี ( IPMP)
(รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2554 :105 )
จากสภาพดัง กล่ าวผู้วิจั ยจึ งมี ความสนใจที่จะทาการศึกษาถึงการทาวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งผลการวิจัยจะทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการทา
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และได้ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการทา
วิจัยของอาจารย์ได้
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรรมการทาวิจัยของอาจารย์
3. ใช้ตัวพยากรณ์ที่สาคัญสร้างสมการจาแนกพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์
สมมติฐานการวิจัย
1. อายุงาน การดารงตาแหน่งบริหาร ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัย เจตคติต่อ
การทาวิจัย แรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อการทาวิจัย และความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทาวิจัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรรมการทาวิจัยของอาจารย์
2. อายุงาน การดารงตาแหน่งบริหาร ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัย เจตคติต่อ
การทาวิจัย แรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อการทาวิจัย และความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทาวิจัย สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ได้
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
แนวความคิดเกี่ยวกับการทาวิจัย
อาจารย์เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ มีความสาคัญในมหาวิทยาลัย อย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายทั้งของตนเองและองค์กร การพัฒนาตนเองด้านวิชาการนับเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
ยิ่ง ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การงานของอาจารย์ ซึ่ งการพัฒ นาตนเองด้านวิช าการนั้ น
สามารถทาได้ ในหลายรู ปแบบ เช่ น การศึกษาต่ อ การดูง าน การเข้ าร่ วมประชุ ม สัม มนาทาง
วิชาการ การแต่งตารา การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ประกอบการสอน การ
.
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แสวงหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ รวมตลอดถึ ง การท าวิ จั ย
วิ จิ ต ร วรุ ต บางกู ร
(2535: 356-362) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ว่าควรให้
อาจารย์ได้มีโอกาสหาประสบการณ์ใหม่ โดยการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานหรือคณะวิชาเพื่อหา
ประสบการณ์ การพัฒนาความเชี่ยวชาญให้แก่อาจารย์ โดยการให้อาจารย์ทาวิจัยเพื่อนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ แม้กระทั่งการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ปรับปรุงการสอน และการให้
อาจารย์ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อทาการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ส่วนบุญธรรม จิตต์อนันต์(2536 : 14) กล่าวว่า การทา
วิจัยเป็นเรื่องสาคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษย์เป็นอันมาก กล่าวคือ 1) เพื่อค้นคว้าหา
ค าตอบในสิ่ ง ที่ ยั ง ไม่ รู้ ความรู้ ใ หม่ ๆ หรื อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ส มบู ร ณ์ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 2) เพื่อศึกษาหรือค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งที่อยู่ใกล้ตัวเราและห่างไกลออกไป 3)เพื่อประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ หรือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น 4)เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ใหม่ ๆ หรือ
ปรับปรุงของเดิมให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 5) เพื่อสร้างพื้นฐานในการวางแผน การ
กาหนดวัตถุประสงค์และนโยบายเพื่อการบริหารงาน 6) เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่ง
มีมากมายหลายเรื่อง อันจะนาไปสู่การทาให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สาหรับ พวงรัตน์ ทวีรัตน์
(2538 : 12) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการวิจัยไว้ดังนี้ คือ 1) เพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving
Research) เนื่องจากในชีวิตประจาวันของมนุษย์มีปัญหาต่าง ๆ รอบด้าน ดังนั้นมนุษย์จึงต้องทา
การวิจัยเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้หมดไป 2)เพื่อสร้างทฤษฎี (Theory Developing Research)
เนื่องจากกฎเกณฑ์และทฤษฎีต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย สามารถนาไปใช้อ้างอิง อธิบาย
ทานาย และควบคุม ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ไ ด้เป็นอย่างดี
มนุษย์จึงต้องทาการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ สามารถนามาใช้ได้ในโอกาสต่อไป 3 )
เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี (Theory Testing Research) เนื่องจากทฤษฎีที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ มนุษย์จึงต้องทาการวิจัยเพื่อตรวจสอบว่าข้อค้นพบ
ที่ไ ด้จ ากการวิจั ยครั้ง ก่อ น ๆ นั้น ยัง คงถูกต้องอยู่หรือไม่ เมื่ อกาลเวลาเปลี่ยนไป ถ้าไม่ ถูกต้อ ง
ทฤษฎีที่สร้างขึ้นจากความรู้หรือความจริงนั้น ๆ ก็นาไปใช้ไม่ได้
จากแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่างานวิจัยนับเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนา
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมวิชาการ และการจะทางานวิจัยให้สาเร็จนั้ นล้วนมี
องค์ประกอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมในการทาวิจัย
.
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การได้รับการสนับสนุน ที่ดีในด้านต่ าง ๆ หรือ แม้ กระทั่ง ในส่วนของปั จ จั ยภายใน ก็คือตัวของ
อาจารย์เอง ว่ามีความรู้สึกต่อการทาวิจัยอย่างไร มีความอยากรู้อยากเห็นในปัญหาต่าง ๆ หรือไม่
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่จะนาไปสู่การทาวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทาวิจัย
ถึงแม้ว่าการทาวิจัยจะเป็นจะถูกกาหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตามพันธกิจ 4 ประการ และถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่อาจารย์จะต้องให้ความสาคัญควบคู่กับภาระ
งานสอน แต่ในสภาพความเป็นจริง ยัง มี ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการ ซึ่ ง ที่ผ่านมี
นักวิจัยและนักวิชาการได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การทาวิจัยของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาหลายเรื่องด้วยกัน จากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามี
ปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ทางการ
วิจั ย การพั ฒ นาตนเองทางการวิ จั ย เจตคติ ต่อ การท างานวิ จั ย ความสามารถทางการวิ จั ย
แรงจูงใจในการทาวิจัย การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อผลิตภาพการวิจัย และการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร ดังเช่นงานวิจัยของ กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง (2549) ซึ่งได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา จานวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า อายุการ
ทางาน ระดับการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทาวิจัยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทาวิจัย และ
ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ ความรู้
ความสามารถในการวิจัย รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการวิจั ย การสนับสนุนจากสถาบันในการวิจัย
แรงจูงใจภายในในการวิจัย และแรงจูงใจภายนอกในการวิจัยตามลาดับ ส่วน นัสที ทรัพย์บัญญัติ
(2546)ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน
265 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหงเรียง
ตามลาดับ ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้านเงินที่
ได้รับ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความก้าวน้าในตาแหน่งงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านสภาพการทางาน
ตามลาดับ ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ และคณะ(2548)ได้ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการทาวิจัย
ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 225 คน ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการทาวิจัยทั้งในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ บรรยากาศการวิจัย
การสนับสนุนจากหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
.
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พัชรา บุญมานา และ สมควร ทรัพย์บารุง (2552)ได้ทาการศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาในการ
ทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 111 คน ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์มีความ
คิดเห็นว่าปัจจัยเกื้อหนุนในการทาวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า
ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรกคือ ความสะดวกในการใช้บริการแหล่งค้นคว้าข้อมูล
การสนับสนุนให้มี การตีพิม พ์เผยแพร่งานวิจั ย และมีตารา เอกสารและผลงานวิจัยที่เพียงพอ
สาหรับการค้นคว้า
จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับ การทาวิ จั ย ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ก าหนดตั วแปรส าหรั บ การศึ ก ษาปัจ จั ย ที่ ส่ง ผลต่ อการท าวิ จั ย ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดังนี้คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุงาน การดารงตาแหน่งบริหาร
ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัย เจตคติต่อการทาวิจัย แรงจูงใจภายนอกที่มีผ ลต่อการทา
วิจัย ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการทาวิจัย ส่วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทาวิจัย
ของอาจารย์ สามารถแสดงรายละเอียดการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรทางสังคม
1.อายุงาน
2.การดารงตาแหน่งบริหาร
-มีตาแหน่ง
-ไม่มีตาแหน่ง

พฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์
- เคยทาวิจัย
- ไม่เคยทาวิจัย

ตัวแปรทักษะพิสัย
ปัญหาความรู้และทักษะในการ
ทาวิจัย
ตัวแปรจิตพิสัย
1.เจตคติต่อการทาวิจัย
.

2. แรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อการทาวิจัย
3. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทาวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร อาจารย์ประจาสังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556
จานวน 198 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ประจาสังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556
เปิดตาราง Krejcie & D.W. Morgan ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 131 คน ทาการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการการสุ่มแบบบังเอิญ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามปลายปิดชนิดตรวจสอบ
รายการ(Check-List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทางาน ต้นสังกัด การดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ประวัติการทาวิจัย ประวัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
ความถนัดเป็นพิเศษในงานวิจัย
ตอนที่ 2 ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัย เป็นคาถามปลายปิด ชนิดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด ซึ่งแต่ละ
ข้ อ ค าถามมี ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา(IOC)ไม่ ต่ ากว่ า 0.67 และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม(Reliability) ค่าอัลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.923 ผู้ที่ได้ คะแนนสูง แสดงว่ามี
ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัยสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่า
ตอนที่ 3 เจตคติต่อการทาวิจัย เป็นคาถามปลายปิด ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด ซึ่งแต่ละข้อคาถามมีค่าความ
เที่ยงตรงเชิง เนื้อหา(IOC)ไม่ต่ากว่า 0.67 และมีค่าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม(Reliability)
ค่าอัลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.945 ผู้ที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีเจตคติต่อการทาวิจัยสูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนต่า
ตอนที่ 4 แรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อการทาวิจัย เป็นคาถามปลายปิด ชนิดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด ซึ่งแต่ละ
ข้ อ ค าถามมี ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา(IOC)ไม่ ต่ ากว่ า 0.67 และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม(Reliability) ค่าอัลฟ่าของครอนบัค = 0.911 ผู้ ที่ ไ ด้ คะแนนสู ง แสดงว่า มี แ รงจู ง ใจ
ภายนอกที่มีผลต่อการทาวิจัยสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่า
ตอนที่ 5 บรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการทาวิจัย เป็นคาถามปลายปิด
ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
.
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น้อยที่สุด ซึ่งแต่ละข้อคาถามมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาชนิดค่าดัชนีความสอดคล้องภายใน
(IOC)ไม่ต่ากว่า 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม(Reliability) ค่าอัลฟ่าของครอนบัค
เท่ากับ 0.875 ผู้ที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความเห็นว่า บรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการทาวิจัยสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่า
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ เป็นคาถามปลายเปิด
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
3.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson's productmoment coefficient ) สาหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 และค่าสถิติ Logistic Regression
Analysis สาหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการทาวิจัย
ของอาจารย์ พบว่า
1.1 อายุ ง านมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ พฤติ ก รรมการท าวิ จั ย ของอาจารย์ ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.2 การดารงตาแหน่งบริหารมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.3 ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัย มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการทา
วิจัยของอาจารย์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.4 เจตคติต่อการทาวิจั ยมี ความสัมพันธ์เชิง บวกพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ ท่ี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
1.5 ความพึ ง พอใจต่ อ บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การท าวิ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
พฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ผลการทานายพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรทาง
จิตสังคมที่ประกอบด้วย อายุงาน (X1) การดารงตาแหน่งบริหาร(X2) ปัญหาความรู้และทักษะใน
การทาวิจัย (X3) เจตคติต่อการทาวิจัย (X4) แรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อการทาวิจัย(X5) และความ
พึ ง พอใจต่ อ บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การท าวิ จั ย ( X6 ) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เองในระดั บ ต่ า
.
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(ค่าความสัมพันธ์ น้อยกว่า 0.70 ) แสดงว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันสูงระหว่างตัวแปรอิสระ
(Multicollinearity) (ศ.ดร.สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ . 2548 :103) ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis ) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผลการทานาย
พฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์สามารถจาแนกอาจารย์ที่ทาวิจัยได้ถูกต้อง ร้อยละ 79.50 และ
สามารถจาแนกอาจารย์ที่ไม่ทาวิจัยได้ถูกต้อง ร้อยละ 59.20 รวมจาแนกกลุ่มได้ถูกต้อง ร้อยละ
71.30
3. ความถดถอยโลจิสติค ของตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์
สมการความถดถอยโลจิสติคเป็นดังนี้คือ W = 4.008 + 0.12X1 - 0.22X2 - 0.392X3+ 0.09X4 +
0.801X6 และสามารถนามาเขียนเป็นสมการทานายพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ ได้ดังนี้คือ
P(Y)= 1/ (1 + e – W) เมื่อ P(Y) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่อาจารย์จะทาวิจัย ถ้า P(Y) มีค่า
มากกว่า 0.50 สามารถอนุมานได้ว่า อาจารย์จะทาวิจัย ถ้า P(Y) มีค่าน้อยกว่า 0.50 สามารถ
อนุมานได้ว่า อาจารย์จะไม่ทาวิจัย
สรุป
สรุปผลการวิจัย
1. อายุงาน การดารงตาแหน่งบริหาร ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัย เจตคติต่อ
การท าวิ จั ย และความพึ ง พอใจต่ อ บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การท าวิ จั ย สามารถร่ ว มกั น ท านาย
พฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ กล่าวคือ สามารถจาแนกอาจารย์ที่ทาวิจัยได้ถูกต้อง ร้อยละ
79.50 และสามารถจ าแนกอาจารย์ที่ไ ม่ ทาวิจั ยได้ถูกต้อง ร้อยละ 59.20 รวมจ าแนกกลุ่ม ได้
ถูกต้อง ร้อยละ 71.30
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรียงลาดับจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้คือ ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการทาวิจัย ปัญหาความรู้และ
ทักษะในการทาวิจัย การดารงตาแหน่งบริหาร อายุงาน และเจตคติต่อการทาวิจัย ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
.
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จากผลการวิจัยพบว่า อายุงาน การดารงตาแหน่งบริหาร ปัญหาความรู้และทักษะในการ
ทาวิจั ย เจตคติต่อการทาวิจั ย และความพึง พอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการทาวิจั ย สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์ได้ โดยที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรียงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่
เอื้อต่อการทาวิจัย ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัย การดารงตาแหน่งบริหาร อายุงาน
และเจตคติต่อการทาวิจัย ตามลาดับ มีความสอดคล้องกับ กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง (2549) ซึ่งได้
ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา จานวน 320
คน ผลการวิจัยพบว่า อายุการทางาน ระดับการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทาวิจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ ความรู้ความสามารถในการวิจัย รองลงมาคือ ทัศนคติต่อ
การวิจัย การสนับสนุนจากสถาบันในการวิจัย แรงจูงใจภายในในการวิจัย และแรงจูงใจภายนอก
ในการวิจัยตามลาดับ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ นัสที ทรัพย์บัญญัติ (2546)ได้ทาการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 265 คน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหงเรียงตามลาดับ ได้แก่
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้านเงินที่ได้รับ ด้านนโยบาย
และการบริ ห าร ด้ า นความก้ า วน้ า ในต าแหน่ ง งาน ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า น
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ด้ า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา และด้ า นสภาพการท างาน
ตามลาดับ ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ และคณะ(2548)ได้ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการทาวิจัย
ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 225 คน ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการทาวิจัยทั้งในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ บรรยากาศการวิจัย
การสนับสนุนจากหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ จาก
ผลการวิจัยที่พ บว่า ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการทาวิจั ยส่งผลต่อการทาวิจั ยของ
อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ มากที่ สุ ด นั้ น สามารถอภิ ป รายผลได้ ว่ า การที่ อ าจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวัฒนธรรมในการทางานและทัศนคติต่อการทาวิจัยว่าเป็นภาระงานรองจาก
ภาระงานสอนอี ก ทั้ ง อาจารย์ ส่ ว นใหญ่ จ ะทุ่ ม เวลาจ านวนมากให้ กั บ ภาระงานสอนที่ ตั ว เอ ง
.
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รับผิดชอบอยู่ จะตัดสินใจลงมือทาวิจัยในสาขาความรู้ที่ตนถนัดนั้นเหตุผลสาคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจนั้นย่อมมาจากความรู้สึกพอใจเป็นเบื้องต้นโดยเฉพาะความพึงพอใจต่อบรรยากาศใน
มหาวิทยาลั ย ที่เ อื้อต่อการทาวิจั ย ไม่ ว่าจะเป็นบุคคล สถานที่ ระบบการบริหารจั ดการภายใน
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ มีความอิสระในการเลือกหัวข้อการวิจัย มีช่องทางสาหรับเผยแพร่หรือนา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก มีระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัยที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การทาวิจัยภายในมหาวิทยาลัย มี
บริการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ มีชุมชน-หมู่บ้านเครือข่ายที่เป็นแหล่งเรียนรู้และ
การทาวิจัย มีคู่มือการทาวิจัยที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้ได้จริง ความกระชับฉับไวของขั้นตอน
การอนุมัติเบิกจ่าย ทุนอุดหนุนการวิจัย มีบริการห้องสาหรับทาวิจัยโดยเฉพาะ เป็นต้น ประกอบกับ
ถ้าหากอาจารย์มคี วามรู้และทักษะในการทาวิจัยพอสมควร และมีเจตคติที่ดีต่อการทาวิจัย คาดว่า
ปริมาณงานวิจัยที่ที่ผ ลิตออกมาโดยอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาย่อมมี ปริมาณมากขึ้นและมี
คุณภาพเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์มากที่สุดคือ ความพึง
พอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการทาวิจัย ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะ
มีการสร้างบรรยากาศที่เ อื้อต่อการทาวิจั ย รวมถึง จั ดระบบการสนับสนุนส่งเสริม การทาวิจั ยที่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักวิจัยซึ่งจะส่งผลให้มีการทาวิจัยมากขึ้น
2. จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้และทักษะในการทาวิจัยมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับการทาวิจัยของอาจารย์ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายในการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในการทาวิจัย ให้กับอาจารย์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยควรทาการศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึกถึง บริบทที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทาวิจัย
ของอาจารย์
.
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2. ผู้วิจัยควรศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาวิจัย
ของนักวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย
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