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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาระดับของปั จจัยและเปรี ยบเที ยบปั จจัยในการทาวิจยั ของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึ กษาจังหวัด สงขลา จาแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งทางวิช าการ ตาแหน่ ง
ทางด้านการบริ หาร ประสบการณ์ในการสอน และจานวนชัว่ โมงในการสอน/สัปดาห์ และเพื่อวิเคราะห์จาแนก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์จาแนกปั จจัย ผลการศึ กษาพบว่า
1) ระดับของปัจจัยในการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านประโยชน์หรื อคุณค่าของการ
ทาวิจยั ด้านครอบครัว/เพื่อนร่ วมงาน ด้านความรู ้ในการวิจยั และด้านผลตอบแทนในการทาวิจยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ส่ วนระดับปั จจัยด้านนโยบายและการบริ หารงานวิจยั ด้านพฤติกรรมการทาวิจยั ด้านแหล่งค้นคว้าวิจยั
ในสถาบัน และด้านการบริ หารงานจากแหล่งทุน มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง 2) การเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยใน
การทาวิจยั ของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึ กษาในจังหวัดสงขลาพบว่า อาจารย์ที่มีชวั่ โมงในการสอนเฉลี่ย/สัปดาห์
ต่างกัน และมีระดับการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการต่างกัน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยในการทาวิจยั ในภาพรวมแตกต่างกัน
ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ส่ ว นอาจารย์ที่ มี เพศ สถานภาพ ต าแหน่ ง ทางด้า นการบริ ห าร และ
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยในการทาวิจยั ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ปัจจัย การทาวิจยั ของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา

Abstract
The objectives of this research were to investigate the level of factors affecting the conduction of
research of instructors in higher education institutions, Songkhla Province; to compare the factors affecting the
conduction of research of instructors as classified by gender, status, educational level, academic position,
administrative position, teaching experience, and teaching hours per week; and to identify factors affecting the
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success in conducting research of instructors in higher education institutions, Songkhla Province. The sample
comprised 400 instructors in higher education institutions, Songkhla Province. The statistics employed to analyze
the obtained data were the mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and discriminant analysis.
The research findings were as follows: 1) The factors affecting the conduction of research of instructors in higher
institutions, Songkhla Province, namely the benefits or values of research, families/colleagues, knowledge of
conducting research, and remuneration for conducting research were rated at the high level; whereas policy and
research administration, behaviors in conducting research, availability of resources, and management of the
funding sources were rated at the moderate level. 2) The comparison of the level of factors affecting the conduction
of research of instructors in higher institutions, Songkhla Province revealed that instructors with different teaching
hours per week, educational level, and academic position had different overall mean scores in conducting research
at the statistical significance level of.01 ; the instructors with different gender, status, administrative positions, and
experience in teaching had no difference in the overall mean scores in conducting research.
Keywords: Factors, Instructors conducting research, Higher Education Institutions

บทนา
แผนพัฒ นาการศึ กษาระดับอุด มศึ กษา ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กาหนดจุ ด เน้นในการพัฒ นา
การศึ กษาระดับ อุ ด มศึ กษาเพื่ อ ให้อ าจารย์มี ค วามเชี่ ย วชาญทั้งทางด้า นการสอนและการวิจัย บทบาทหน้า ที่
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้มีหน้าที่ในการสอนเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งมีบทบาทภารกิจด้านการบริ การ
วิชาการ การทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรม ตามภารกิ จของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษา รวมถึงจะต้องมีความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญในการทาวิจยั ด้วย การทาวิจยั ถือได้วา่ เป็ นภารกิจที่สาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าภารกิจด้านอื่นๆ การทาวิจยั
สามารถนาไปใช้ใ นการพัฒ นาคน ชุ มชน สังคม รวมถึ งการพัฒ นาประเทศให้มีค วามเจริ ญก้า วหน้า (ส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
สถาบัน การศึ ก ษาต่ า งๆ ได้มี ก ารสนับ สนุ น ส่ งเสริ ม และผลัก ดันให้อ าจารย์ผ ลิ ต ผลงานวิ จัย ออกมา
แตกต่างกัน เช่น ลดจานวนชัว่ โมงในการสอนของอาจารย์ การให้เงินรางวัลตอบแทนนอกเหนื อจากเงินในการทา
วิจยั การอบรมให้ความรู ้ ดา้ นการวิจยั เป็ นต้น เพื่อให้อาจารย์เขี ยนข้อเสนอโครงการขอรั บทุนอุดหนุ นการวิจยั
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการพัฒนาความรู ้ การนาองค์ความรู ้จากการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การพัฒนาคน
ชุ มชน สังคมและประเทศ การปรั บตาแหน่ งงานหรื อขอปรั บตาแหน่ งทางวิช าการ และเพื่ อเตรี ย มตัวส าหรั บ
การประเมินภายในและการประเมินจากภายนอก
การขอทุนสนับสนุ นในการทาวิจยั ในแต่ละแหล่งทุน ในการดาเนิ นงานมีปัจจัยเข้ามาเกี่ ยวข้องทั้งปั จจัย
ภายใน เช่ น ความรู ้ความสามารถในด้านการวิจยั มีภาระงานอื่นๆ ที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ เป็ นต้น และปั จจัยภายนอก เช่ น
ระยะเวลาในการเขียนข้อเสนอโครงการ ความยุ่งยากในการเสนอขอรับทุน เป็ นต้น จากปั จจัยดังกล่าวนี้ อาจทาให้
เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบัน
อุ ด มศึ กษาจังหวัด สงขลา เพื่ อ น าข้อมู ลเสนอกับผูบ้ ริ หารแต่ ละสถาบันในการส่ งเสริ มสนับ สนุ นการท าวิ จัย
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ในด้า นต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ มจานวนนักวิจัย รุ่ นใหม่ เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในเรื่ องวิ จัยและเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมส าหรั บ
การรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยในการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบปั จจัยในการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาจังหวัดสงขลาจาแนกตามเพศ
สถานภาพ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งทางวิชาการ ตาแหน่ งทางด้านการบริ หาร ประสบการณ์ ในการสอน และ
จานวนชัว่ โมงในการสอน/สัปดาห์
3. เพื่อวิเคราะห์จาแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. ข้อมูลทัว่ ไป
- เพศ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งทางวิชาการ
- ตาแหน่งทางด้านการบริ หาร
- ประสบการณ์ในการสอน
- จานวนชัว่ โมงในการสอน/สัปดาห์
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจยั
- ด้านการบริ หารงานจากแหล่งทุน
- ด้านนโยบายและการบริ หารงานวิจยั จากสถาบัน
- ด้านประโยชน์หรื อคุณค่าของการทาวิจยั
- ด้านความรู ้ในการวิจยั
- ด้านแหล่งค้นคว้าวิจยั
- ด้านผลตอบแทนในการทาวิจยั
- ด้านครอบครัว/เพื่อนร่ วมงาน
- ด้านพฤติกรรมการทาวิจยั
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ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ในการทาวิจยั
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดสงขลา
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากร คื อ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิ ทยาลัย
ทั้งหมด 5 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา 3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลา 5) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จานวนทั้งหมด 1,974 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนอาจารย์ ในแต่ ละสถาบัน
มหาวิทยาลัย

จานวนอาจารย์ (คน)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

915

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

282

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

444

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา

112

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

221
รวม

1,974

1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่า งใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ สุ วิมล ว่องวาณิ ชและนงลักษณ์ วิรัชชัย (2556)
ซึ่ งกล่าวไว้ว่า การกาหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์จาแนกต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 หน่ วยต่อ 1 ตัวแปร
ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมอย่างน้อย 100 คน โดยในงานวิจยั นี้ กาหนดตัวแปรทั้งหมด 17 ตัวแปร ดังนั้นต้องกาหนด
ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 340 คน ทั้งนี้ เพื่ อให้งานวิจยั มี ความเชื่ อถื อ ผูว้ ิจยั จึ งเก็บกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 จานวนกลุ่มตัวอย่ างในแต่ ละสถาบัน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รวม

จานวนอาจารย์ (คน)
185
57
90
23
45
400
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2. การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การสร้ างเครื่องมือ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ประกอบด้วย เพศ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง ทางด้า นการบริ ห าร และข้อ ค าถามแบบเติ ม ค า
ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน จานวนชัว่ โมงในการสอน/สัปดาห์
ตอนที่ 2 ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การท าวิ จัย เป็ นแบบมาตราประมาณค่ า (Rating Scale) ก าหนดระดับ
ความเป็ นจริ งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ประเด็นคาถามมีความเป็ นจริ งร้อยละ 81 – 100
ระดับ 4 หมายถึง ประเด็นคาถามมีความเป็ นจริ งร้อยละ 61 – 80
ระดับ 3 หมายถึง ประเด็นคาถามมีความเป็ นจริ งร้อยละ 41 – 60
ระดับ 2 หมายถึง ประเด็นคาถามมีความเป็ นจริ งร้อยละ 21 – 40
ระดับ 1 หมายถึง ประเด็นคาถามมีความเป็ นจริ งร้อยละ 1 – 20
2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยพิจารณาค่ าดังต่ อไปนี้
1) ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of consistency : IC) โดยการน าแบบสอบถามให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาจานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามตั้งแต่ 0.66 – 1.00
2) ค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยนาแบบสอบถามที่ปรับแก้จากผูเ้ ชี่ยวชาญเรี ยบร้อยแล้วไปทดลองใช้
กับกลุ่มทดลองที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 30 ชุด แล้วนามาวิเคราะห์ค่าอานาจ
จาแนกด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์รายข้อกับภาพรวม โดยใช้สถิติค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ด้วยวิธีการของเพียร์
สัน (Pearson Product-Moment) มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .222 - .873
3) ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค
(Cronbach' s Alpha Coefficient) มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .922
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อหาค่าสถิติ
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
3.2 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกรณี 2 กลุ่ม (t-test Independent)
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (One Way ANOVA)
3.3 วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ วิเคราะห์จาแนกปัจจัย (Discriminant Analysis)
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการศึ กษาระดับปั จจัย ในการทาวิ จัย ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัย
การทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาจังหวัดสงขลาโดยภาพรวม มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากเท่ ากับ 3.61
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านประโยชน์หรื อคุณค่าของการทาวิจยั มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเท่ากับ 4.22 รองลงมา
เป็ นด้า นครอบครั ว /เพื่ อนร่ วมงาน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.87 ด้า นความรู ้ ใ นการวิ จัย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.82 และ
ด้านผลตอบแทนในการทาวิจยั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ตามลาดับ ส่ วนด้านนโยบายและการบริ หารงานวิจยั จากสถาบัน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.50 รองลงมาเป็ นด้านพฤติ กรรมการทาวิจยั มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ด้านแหล่ง
ค้นคว้าวิจยั ในสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และด้านการบริ หารงานจากแหล่งทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ตามลาดับ
ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ปั จจัย ในการทาวิ จัย ของอาจารย์ในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในจังหวัด สงขลา
โดยภาพรวม จาแนกตามตัวแปรเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งทางด้านการบริ หาร
ประสบการณ์ในการสอน และจานวนชัว่ โมงในการสอน พบว่า อาจารย์ที่มีชวั่ โมงในการสอนเฉลี่ย/สัปดาห์ต่างกัน
ค่าเฉลี่ยปั จจัยในการทาวิจยั แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอาจารย์ที่มีระดับการศึ กษาและ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการต่ า งกันมี ค่ า เฉลี่ ย ปั จ จัย ในการทาวิ จัย แตกต่ า งกันที่ ร ะดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01
ส่ ว นอาจารย์ ที่ มี เพศ สถานภาพ ต าแหน่ ง ทางด้ า นการบริ หาร และประสบการณ์ ใ นการสอนต่ า งกั น
มีค่าเฉลี่ยปัจจัยในการทาวิจยั ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัด
สงขลา พบว่า ตัวแปรเพศ (x1) ตัวแปรระดับการศึกษา (x3) ตาแหน่งทางวิชาการ (x4) จานวนชัว่ โมงในการสอน (x7)
ความรู ้ในการวิจยั (x11) ตัวแปรแหล่งค้นคว้าวิจยั ในสถาบัน (x12) ผลตอบแทนในการทาวิจยั (x13) และ พฤติกรรม
การทาวิจยั (x15) สามารถจาแนกการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมี
สมการจาแนกในรู ปคะแนนมาตรฐานดังนี้
Z = -3.091 - .578(X1) + 1.342(X3) + .446(X4) + .025(X7) + .428(X11) + .131(X12) + .035(X13) – .545(X15)
อภิปรายผลการวิจยั
ปั จจัยในการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาในจังหวัดสงขลาพบว่า ปั จจัยด้านประโยชน์หรื อ
คุณค่าของการทาวิจยั ด้านความรู ้ในการวิจยั ด้านผลตอบแทนในการทาวิจยั และด้านครอบครัว/เพื่อนร่ วมงาน
เป็ นปัจจัยในการทาวิจยั มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลาเห็นว่า ปัจจัย
ดัง กล่ า วเป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ต่ อ การท าวิ จัย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ จิ ร ารั ต น์ ภู สี ฤ ทธิ์ และคณะ (2558)
ที่ พ บว่ า ปั จ จัย ในการท าวิ จัย ในด้า นทัก ษะในการท าวิ จัย และด้า นความรู ้ ใ นการท าวิ จัย และด้า นนโยบาย
ของหน่ วยงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิ จยั ของ วนิ ดา พิ งสระน้อย (2556)
ที่พบว่า ปั จจัยด้านทักษะการทาวิจยั โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่ องจากทางคณะมีการส่ งเสริ มและ
พัฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการให้มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ นการท าวิ จัย แต่ ไ ม่ ส อดคล้องกับงานวิ จัย ของ
ปรารถนา อเนกปัญญากุล และ ศศินิภา ศรี กลั ยานิวาท (2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้านความรู ้ความสามารถ ด้านแรงจูงใจ
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และด้า นการสนับ สนุ น จากคณะแพทยศาสตร์ ใ นการวิ จัย โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ต่ า เนื่ อ งจากบุ ค ลากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่ ซึ่ งเจ้าหน้าที่บางคนไม่มีความรู ้ในการทาวิจยั และ
เนื่ องจากบุคลากรมองว่าคนที่ทางานวิจยั เป็ นคนหาความทุกข์ใส่ ตวั และมองว่าการอนุญาตให้ลาไปทาวิจยั โดยไม่
นับวันลาและการนาผลงานวิจยั มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิ จารณาความดี ค วามชอบและนโยบายการสนับสนุ น
การวิจยั ยังไม่เป็ นที่พอใจ ทั้งยังไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมเจตน์ นาคเสวี และคณะ (2550) ที่ พบว่า บุคลากร
วิทยาลัยอิสลามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่เอื้อต่อการทาวิจยั ในด้านความรู ้และประสบการณ์ทาวิจยั บุคลากรเห็นด้วย
ในระดับปานกลาง เนื่ องจากบุคลากรวิทยาลัยอิสลามถึงแม้ว่าอาจารย์จะสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทเป็ นส่ วน
ใหญ่ แต่ขาดความรู ้และทักษะด้านระเบี ยบวิธีการวิจยั เพราะลักษณะเฉพาะขององค์ความรู ้ของสาขาวิชาอิสลาม
จะเกี่ ย วข้อ งกับ ความรู ้ ด ้า นวิ จัย เอกสารเป็ นส่ ว นใหญ่ อาจารย์จ ะขาดความรู ้ วิจัย เชิ งปริ ม าณ และความรู ้ วิจัย
เชิ งคุณภาพ และปั จจัยด้านผลตอบแทนจากการทาวิจยั บุคลากรเห็นด้วยในระดับปานกลาง เนื่ องจากมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดให้งานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของผลงานทางวิชาการที่บุคลากรสามารถนามาขอตาแหน่งทางวิชาการได้อยู่แล้ว
และยังกาหนดให้ผมู ้ ีตาแหน่งทางวิชาการต้องมีผลงานวิจยั ซึ่ งจะเป็ นมาตรการเชิงบังคับโดยปริ ยาย และไม่สอดคล้อง
กับงานวิ จัยของ ฐิ ติ พร ตันติ ศรี ยานุ และคณะ (2548) ที่ พ บว่ า ตัว บ่ ง ชี้ ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการท าวิ จัย
ด้านการสนับสนุ นจากหน่ วยงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่ องจากผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับได้ให้ความสาคัญ
ในการส่ งเสริ มให้บุคลากรทางานวิจยั มีการกาหนดแนวทางการเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอุดหนุนได้ตลอดปี
มีการส่ งเสริ มการพัฒนาบุ คลากรให้มีความรู ้และประสบการณ์ในการทางานวิจยั มีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
ร่ วมทาวิจยั กับหน่ วยงานอื่นและมีการลดภาระงานด้านอื่น สาหรับบุคลากรที่ กาลังทางานวิจยั เพื่อให้ทางานวิจยั
อย่างเต็มความสามารถ ส่ วนด้านแหล่งค้นคว้าวิจยั ในสถาบัน ด้านพฤติ กรรมการทาวิจยั และด้านการบริ หารงาน
จากแหล่งทุ นมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องมาจากกลุ่มอาจารย์เห็ นว่าการทาวิจยั มี ประโยชน์และคุ ณค่ า
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการพัฒนาสังคม แต่ส่วนใหญ่มีปัญหาเนื่ องจากแหล่งทุนมีการกาหนดระยะเวลา
ในการเขียนข้อเสนอโครงการน้อย อีกทั้งยังขาดแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการวิจยั และมีภาระงานอื่นๆ เช่น การเลี้ยงดู
บุตรหลาน การเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมเจตน์ นาคเสวี และคณะ (2550) ที่ พบว่า
ปัจจัยด้านนโยบายและการบริ หารงานวิจยั และด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูลมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยบุคลากร
ต้องการให้สถาบันจัดผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึ กษาโครงการวิจยั และขอให้มีโครงการพัฒนาทางการวิจยั แก่บุคลากร
อย่างสม่าเสมอ
การเปรี ยบเที ยบระดับปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาในจังหวัดสงขลา
จาแนกตามตัวแปรตาแหน่ งทางด้านวิชาการพบว่า อาจารย์ที่มีตาแหน่ งทางด้านวิชาการให้ความเห็ นว่า ปั จจัย
ด้านความรู ้และพฤติ กรรมในการทาวิจยั เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อการทาวิจยั มากกว่าอาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่ งทางด้าน
วิชาการ เนื่ องจากอาจารย์ที่มีตาแหน่งจะต้องมีประสบการณ์ในการสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และจะต้องมีผลงานวิจยั
และอาจารย์ที่มี ประสบการณ์ ใ นการสอนมากกว่า 9 ปี ให้ความเห็ น ว่า ปั จจัย ด้า นแหล่ งค้นคว้า วิ จัย ในสถาบัน
เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการทาวิจยั มากกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 9 ปี เนื่ องจากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 9 ปี ได้มองเห็น รับรู ้ จากการปฏิบตั ิในสถาบันเป็ นระยะเวลานาน จากการทาวิจยั
ที่ ผ่า นมาทาให้ทราบว่า แหล่ งค้นคว้าวิจัยในสถาบันมี ไ ม่เพี ยงพอ ไม่ทันสมัย รวมทั้งอุ ปกรณ์ เ ครื่ องมื ออานวย
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ความสะดวกในการทาวิจยั ยังมีไม่พอเพียงกับความต้องการ อีกทั้งสารสนเทศสนับสนุนการวิจยั ยังไม่สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวกหรื อใช้คน้ หาข้อมูลได้ยงั ไม่ครอบคลุมกับข้อมูลการวิจยั ที่ตอ้ งการ
การจาแนกปั จจัยในการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลาพบว่า ตัวแปรเพศ ระดับ
การศึ ก ษา ต าแหน่ งทางวิ ช าการ จ านวนชั่วโมงในการสอน ความรู ้ ในการวิ จัย แหล่ งค้น คว้า วิ จัย ในสถาบัน
ผลตอบแทนในการทาวิจยั และพฤติกรรมการทาวิจยั เป็ นตัวแปรสาคัญในการทาวิจยั โดยตัวแปรทั้งหมดเป็ นตัว
แปรส่ วนบุคคลที่ก่อให้เกิดผลในการวิจยั หากผูว้ ิจยั มีการศึกษาที่สูงก็ทาให้มีมุมมองของการวิจยั ที่แตกต่างจากคน
ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ากว่า นอกจากนี้ ตาแหน่งทางวิชาการยังเป็ นตัวกาหนดการทาวิจยั เนื่ องมาจากผูท้ ี่มีตาแหน่ ง
ทางวิชาการต้องมีการรักษาสภาพของตาแหน่งทางวิชาการโดยต้องทาวิจยั จานวนชัว่ โมงในการสอน ความรู ้ในการ
วิจยั แหล่งค้นคว้าวิจยั ในสถาบัน ผลตอบแทนในการทาวิจยั และพฤติกรรมการทาวิจยั ยังเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
กาหนดกลุ่มคนที่ทาวิจยั และไม่ทาวิจยั เนื่ องมาจากคนที่มีจานวนชัว่ โมงในการสอนน้อยจะมีเวลาว่างและสามารถ
ทาวิจยั ได้มากกว่าคนที่ มีเวลาในการสอนมากกว่า คนที่มีความรู ้มากมีแหล่งข้อมูลที่ เพียงพอย่อมทาให้เกิดการทา
วิจยั มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ ฐิ ติพร ตันติศรี ยานุ และคณะ (2548) ที่พบว่า ในการทางานวิจยั ของบุคลากรตัวบ่งชี้ ที่
มีผลต่อความสาเร็ จในการทาวิจยั ได้แก่ บรรยากาศการวิจยั การสนับสนุ นจากหน่วยงาน ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั
และสิ่ งอานวยความสะดวก และสอดคล้องกับ วรางคณา ผลประเสริ ฐ (2552) ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการทาวิจยั ว่า
ช่วยกระตุน้ บุคคลให้มีเหตุผล รู ้จกั คิด และค้นคว้าหาความรู ้อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ใหม่ เนื่ องจากธรรมชาติ
ข อ ง ม นุ ษ ย์ มี ค ว า ม อ ย า ก รู ้ อ ย า ก เ ห็ น อ ย า ก ท ร า บ เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ข อ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ
ที่เกิดขึ้น จึงทาการวิจยั เพื่อค้นหาคาตอบ สิ่ งใดที่พอรู ้อยูบ่ า้ งก็ทาให้รู้และเข้าใจดียิ่งขึ้น เป็ นการเพิ่มพูนวิทยาการให้
กว้างขวางลึกซึ้ ง

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั เรื่ อง วิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่ ส่งผลต่อการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษา
จังหวัดสงขลา มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. สถาบันควรลดจานวนชัว่ โมงในการสอนและการทากิจกรรมอื่นๆ
2. สถาบันควรพัฒนาห้องสมุดให้มีตาราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ทนั สมัย และครอบคลุม
ทุกสาขา
3. สถาบันควรจัดการส่ งเสริ มเพื่อให้อาจารย์ได้ทาวิจยั มากขึ้น เช่น จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน การ
อบรมให้ความรู ้ดา้ นการวิจยั จัดให้มีที่ปรึ กษาไว้ปรึ กษาและเป็ นพี่เลี้ยงสาหรับการทาวิจยั
4. สถาบันควรจัดหาอุปกรณ์ในการทาวิจยั ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการทาวิจยั
เช่น เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาวิจยั เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องปริ้ นเตอร์ เป็ นต้น
5. สถาบันควรลดขั้นตอนหรื อเอกสารหรื อระยะเวลาในการดาเนิ นการเรื่ องงบประมาณ เนื่ องจาก
ผูว้ ิจยั จะต้องเตรี ยมเอกสาร หรื อรอการเบิกงบประมาณเป็ นระยะเวลานานทาให้การทาวิจยั ได้ไม่ต่อเนื่ องและทาให้
งานวิจยั เสร็ จช้าลง
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6. สถาบันควรมีเกณฑ์การประเมินหรื อผลตอบแทนสาหรั บผูท้ ี่ ทาวิจยั และผูท้ ี่ ไม่ทาวิจยั ให้แตกต่าง
อย่างชัดเจน เพื่อส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาวิจยั มากขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึ กษาครั้งต่อไปควรศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการทาวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาใน
จังหวัดสงขลา
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