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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาการท�ำวิจยั ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการท�ำงานวิจยั และศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน
การท�ำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิธีการ: กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุนที่ท�ำงานด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีระดับการศึกษา
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จ�ำนวน 114 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได
ผลการศึกษา: พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายการศึกษา อายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอายุงานอยู่ที่ 0 – 5 ปี ร้อยละ 28 เคยท�ำวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท�ำวิจัย ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12 และระดับความสนใจในการท�ำวิจัยของบุคลากรมีความแตกต่างกัน
ระหว่างระดับการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัด อย่างมีนัยส�ำคัญที่ 0.05
สรุป: ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการท�ำวิจยั มี 1 ปัจจัยทีส่ ามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความสนใจในการท�ำวิจยั คือ แรงจูงใจในการท�ำวิจยั
(X3) เป็นตัวแปรทีส่ ามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความสนใจในการท�ำวิจยั ได้รอ้ ยละ 31.8 และได้ตวั แบบถดถอย คือ Y = 0.848 + 0.657X3
ค�ำส�ำคัญ: การท�ำวิจัย; บุคลากรสายสนับสนุน; การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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Abstract:

Factors affecting research conduct among the administrative staffs of the Faculty of
Medicine Siriraj Hospital
Pirawan Noosen, M.S.*, Suwannee Rangkrut, B.Ed.*, Sunchai Tongsuksai, M.S.**
*Division of Medical Education, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University,
Bangkok 10700, Thailand. **Collage of Science, Massey University, New Zealand.
Siriraj Med Bull 2019;12(2): 87-94

Objective:

This study explored factors affecting research conducted by administrative staffs of the Education
Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, including problems during research
and potential approaches to promote research among administrative staffs.
Questionnaires on research experiences were distributed to administrative staffs having at least
bachelor’s degree (n = 114). Data were analyzed for means, standard deviation, and correlation
coefficient. A stepwise multiple regression analysis was applied to construct the predictive
equation on factor affecting research achievement.

			
			
			
			
			
			
			

Methods:

			
			
			

Results:
			
			
			
			
			
			

The majority of subjects in this study was an educator with age ranging from 31 to 40 years old.
Duration of working at the Education Department of Faculty of Medicine Siriraj Hospital was from
less than one year to five years. Only 28 percent of the subject (n = 32) had conducted research.
The self-reported scores regarding factors affecting research achievement, such as knowledge of
research methodology and motivation to conduct research, were in moderate level (Means = 3.12
from the total score of 5). The research of personnel is different between the level of education
and the affiliated agencies (p 0.05).

Conclusion: A factor that significantly predicted the research achievement was motivation factors conducting

			
			

research. Based on the regression model (Y = 0.848 + 0.657X3), A factor contributed to 31.8
percent of predicting research achievement in the administrative staffs.
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ความเป็นมา ภูมิหลัง และความส�ำคัญ
ของโครงการ
การวิจัยถือเป็นรากฐานส�ำคัญของการปรับปรุง
และพัฒนาการท�ำงาน ดังจะเห็นได้จากในทุกองค์กร
ทุกสาขาวิชา ต่างสนับสนุนให้องค์กรหรือหน่วยงาน
ของตนสร้างงานวิจัยเพื่อน�ำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจ
ในการปรับปรุงและพัฒนา ซึง่ หากได้ทำ� การวิจยั ในเรือ่ ง
เกีย่ วกับหน่วยงานและสามารถน�ำผลทีไ่ ด้จากการวิจยั
มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหน่วยงาน ท�ำให้หน่วย
งานหรือองค์กรมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างสม�่ำเสมอ
(พรชุลี อาชวอารุง)1 ซึ่งในปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่
ได้น�ำเอาเทคนิควิธีการของการวิจัยไปใช้เป็นเครื่อง
มือในการพัฒนาหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)

ที่ มี ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ภายใน
และภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นางาน
ท�ำให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและมีโอกาสในการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best Practices)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท�ำวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนและมีการก�ำหนดนโยบาย พันธกิจ วิสยั ทัศน์
โครงสร้ า งการบริ ห ารและแผนกลยุ ท ธ์ ต ่ า งๆ เพื่ อ
น� ำ ไปใช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน จึ ง เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้านนโยบาย โครงสร้าง
การบริ ห ารและงบประมาณที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น
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วัตถุและวิธีการ

แต่บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนมีการท�ำงานวิจัย
และสามารถท�ำงานวิจยั ได้สำ� เร็จ โดยท�ำงานในสถานที่
เดี ย วกั น และท� ำ งานเต็ ม เวลาเหมื อ นกั น และยั ง มี
บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนไม่สามารถท�ำงานวิจัย
ได้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากข้อมูลรายงาน
จ� ำ นวนโครงการวิ จั ย ที่ ข อรั บ ทุ น วิ จั ย ทางการศึ ก ษา
ปี 2555-2558 พบว่ า บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้
เสนอขอรับทุนวิจัยทางการศึกษาประมาณ 30 ทุน
จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ สิน้ 193 คน และงานวิจยั
ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่จำ� นวน 10 โครงการ ทัง้ นีค้ ณะฯ
ได้มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการท�ำวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
จากปัญหาที่ว่า บุคลากรสายสนับสนุนได้เสนอ
โครงการเพื่ อ ขอรั บ ทุ น วิ จั ย ทางการศึ ก ษาค่ อ นข้ า ง
น้อยนั้น ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องในการท�ำวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุนว่า
ปัจจัยใดที่มีผลต่อการท�ำงานวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุน ซึ่งปัจจัยที่จะศึกษานี้ทางผู้วิจัยจะพิจารณา
ด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ ความรูใ้ นการท�ำวิจยั การสนับสนุน
จากสถาบัน แรงจูงใจในการท�ำวิจยั และทัศนคติตอ่ การ
ท�ำวิจัย เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางส�ำหรับการวางแผน
พั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ มี ศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท�ำวิจัยมากขึ้น

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้ แ บบสอบถาม เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการ
ท�ำวิจัย ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำงานวิจัยและ
ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการท�ำวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
คือ บุคลากรสายสนับสนุนที่ท�ำงานด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีระดับการศึกษา
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จ�ำนวน 114 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
(Rating scale) เรือ่ ง ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการท�ำงานวิจยั
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94
และในแต่ละด้าน ดังนี้ (1) ด้านความรูใ้ นการท�ำวิจยั มี
ค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.90 (2) ด้านการสนับสนุนจาก
สถาบัน มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.90 (3) ด้านแรงจูงใจ
ในการท�ำวิจยั มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88 (4) ด้าน
ทัศนคติตอ่ การท�ำวิจยั มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88

การแปลผลข้อมูล
ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การท�ำวิจยั ผูว้ จิ ยั อาศัยเกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลีย่ เลขคณิต (ยุทธ ไกยวรรณ์)2
ดังต่อไปนี้
				
				
				
				
				

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.50
3.50
2.50
1.50
1.00

-

5.00
4.49
3.49
2.49
1.49

ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย

การทดสอบสมมุติฐาน
1) ทดสอบสมมุตฐิ านโดยใช้เทคนิควิธี Pearson
Correlation เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน
ต่างๆ กับการท�ำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2) วิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise
Multiple Regression วิเคราะห์ความสามารถใน
การท�ำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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ผลการศึกษา

ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาทางจริ ย ธรรม
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ค น
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล รหั ส โครงการ
818/2559 (EC2)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 114 คน ซึ่ง
เป็นบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ตารางที่ 1. จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

ต�ำแหน่ง

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่วยงาน

ประวัติการท�ำวิจัย
ความสนใจที่จะท�ำวิจัย

ชาย
หญิง
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสารสนเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อื่นๆ
0 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ภาควิชาต่างๆ
ฝ่ายการศึกษา
อื่นๆ
ไม่เคยท�ำ
เคยท�ำ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

29
85
33
53
14
11
81
33
61
7
4
15
19
8
46
30
38
48
53
13
82
32
11
25
51
17
10

25.44
74.56
28.95
46.49
14.91
9.65
71.05
28.95
53.51
6.14
3.51
13.16
16.67
7.02
40.35
26.32
33.33
42.11
46.49
11.40
71.93
28.07
9.65
21.93
44.74
14.91
8.77

จากตารางที่ 1 พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 74.56) มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 46.49)
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วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 71.05) ท�ำงานต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ร้อยละ 53.51) มีระยะเวลาปฏิบัติ
งานในช่วง 0 – 5 ปี (ร้อยละ 40.35) สังกัดฝ่ายการศึกษา (ร้อยละ 46.49) และพบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยท�ำงานวิจัย
(ร้อยละ 71.93)
ปานกลาง และเมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า
บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจ
ในการท� ำ วิ จั ย มากที่ สุ ด อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ดังตารางที่ 2

ตอนที่ 2 ปั จ จั ย ที่ส่ง ผลต่อการท�ำงานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ในภาพรวม บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิด
เห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำงานวิจัยอยู่ในระดับ

ตารางที่ 2. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน

ด้านความรู้ในการท�ำวิจัย
ด้านการสนับสนุนจากสถาบัน
ด้านแรงจูงใจในการท�ำวิจัย
ด้านทัศนคติต่อการท�ำวิจัย
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4 ด้าน

จ�ำนวน (คน)
N = 114
ค่าเฉลี่ย
(X)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลความหมาย

2.79
3.12
3.41
3.22
3.12

0.98
1.01
1.09
1.02
1.05

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จ�ำนวน

ร้อยละ

อันดับ

7
15
1
4
3
2
32

21.86
46.88
3.13
12.50
9.38
6.25
100

2
1
6
3
4
5

ตารางที่ 3. แสดงเหตุผลส�ำคัญที่บุคลากรฯ เลือกที่จะท�ำวิจัย
เหตุผลที่ท�ำวิจัย
ตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่
ต้องการท�ำผลงานเพื่อขอเลื่อนต�ำแหน่งทางวิชาการ
ต้องการความยอมรับและชื่อเสียงทางวิชาการของตนเอง
มีความสนใจใฝ่รู้
เห็นคุณค่าของตนเองในการท�ำวิจัย
อื่นๆ เช่น โดนบังคับ
รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า เหตุผลทีบ่ คุ ลากรฯ เลือกทีจ่ ะท�ำวิจยั เพราะ ต้องการท�ำผลงานเพือ่ ขอเลือ่ นต�ำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 46.88 รองลงมาคือ ตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่ ร้อยละ 21.86 และ มีความสนใจใฝ่รู้ ร้อยละ 12.50 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 4. แสดงเหตุผลส�ำคัญที่บุคลากรสายสนับสนุนไม่ท�ำวิจัย
เหตุผลที่ไม่ท�ำวิจัย
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการท�ำวิจัย
มีภาระงานมาก
มีขั้นตอนการขอทุนยุ่งยาก
มีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยุ่งยาก
ไม่มีแหล่งค้นคว้า อุปกรณ์ สนับสนุนการท�ำวิจัย
อื่นๆ
รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

อันดับ

32
31
2
5
12
82

39.02
37.81
2.44
6.10
14.63
100

1
2
5
4
3

จากตารางที่ 4 พบว่า เหตุผลทีบ่ คุ ลากรฯ ไม่ทำ� วิจยั เพราะ ขาดความรูแ้ ละประสบการณ์ในการท�ำวิจยั ร้อยละ 39.02
รองลงมาคือ มีภาระงานมาก ร้อยละ 37.81 และ เหตุผลอื่นๆ เช่น ไม่รู้ว่าต�ำแหน่งตัวเองต้องท�ำเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย หัวหน้าไม่สนับสนุน ไม่มีความพยายาม ร้อยละ 14.63 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 5. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับระดับความสนใจในการท�ำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวแปร

Y

X1

X2

X3

X4

Y
X1
X2
X3
X4

1
0.342**
0.325**
0.564**
0.327**

1
0.510**
0.450**
0.374**

1
0.507**
0.581**

1
0.525**

1

หมายเหตุ ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 เป็นการวิเคราะห์เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อระดับความสนใจในการท�ำวิจยั (Y) ซึง่
ปัจจัยด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านความรู้ในการท�ำวิจัย (X1) ด้านการสนับสนุนจากสถาบัน (X2) ด้านแรงจูงใจใน
การท�ำวิจัย (X3) และด้านทัศนคติต่อการท�ำวิจัย (X4) จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับระดับความสนใจในการท�ำวิจัย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท�ำวิจัย มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด (r = 0.564)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุน
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regressions Analysis) ระหว่างกลุ่มปัจจัยต่างๆ
กับระดับความสนใจในการท�ำวิจยั ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
แบบขั้นบันได (Stepwise) พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ในการท�ำวิจัย (X3) สามารถอธิบายการท�ำวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน ได้ร้อยละ 31.8 และตัวแปร

ทีส่ ง่ ผลต่อระดับความสนใจในการท�ำวิจยั คือ แรงจูงใจ
ในการท�ำวิจัย (X3) มีค่า b = 0.657 (ตารางที่ 6) ซึ่ง
เขียนสมการท�ำงานได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ
Y = 0.848 + 0.657X3
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y = 0.564X3

ตารางที่ 6. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis)
ตัวแปรพยากรณ์
ด้านแรงจูงใจในการท�ำวิจัย (X3)
R = 0.564 Constant = 0.848

b

SEb

0.657
0.091
2
R = 0.318 Adjust R2 = 0.312

ตอนที่ 4 สภาพปัญหาในการท�ำวิจยั และข้อเสนอแนะ
ปัญหาในการท�ำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
คือ ไม่สามารถมาพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ ขาดความรู้
ความสามารถในการท�ำวิจยั ท�ำให้ยากส�ำหรับการเริม่ ต้น
ไม่รจู้ ะเริม่ ต้นอย่างไร ไม่เข้าใจปัญหา ไม่ทราบว่างานวิจยั
ที่ท�ำจะน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่เข้าใจทฤษฎี
ไม่เข้าใจสถิติต่างๆ และภาระงานที่ท�ำอยู่เป็นประจ�ำ
ไม่สามารถแบ่งเวลามาท�ำงานวิจยั ได้อย่างสม�ำ่ เสมอ

ᵦ

t

Sig

0.564

7.226

0.000

ประสบการณ์ในการท�ำวิจัย ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ
(วนิดา พิงสระน้อย)3 ที่ศึกษากับบุคลากรสายวิชาการ
พบว่าเหตุผลส่วนใหญ่ที่ท�ำวิจัย เพราะตระหนักว่าเป็น
ภาระหน้าที่ และเหตุผลส่วนใหญ่ที่ไม่ท�ำวิจัย เพราะ
มีภาระงานสอนมาก หากแต่บุคลากรสายสนับสนุน
ตระหนักว่าการท�ำวิจัยเป็นภาระหน้าที่ก็อาจจะท�ำให้บุ
คลากรฯ มีผลงานวิจยั มากขึน้ ทัง้ นี้ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ มากมาย
ดังนี้
1. ด้านความรู้ในการท�ำวิจัย มีการจัดอบรม
โครงการพืน้ ฐานการวิจยั ทางการศึกษาให้กบั บุคลากร
เป็นประจ�ำทุกปีและมีคลินิกให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ท�ำวิจัยในทุกๆ เดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง
2. ด้านการสนับสนุนจากสถาบัน มีแหล่งค้นคว้า
ข้อมูล มีบริการให้คำ� ปรึกษา มีทนุ สนับสนุนการท�ำวิจยั และ
มีทนุ สนับสนุนการน�ำเสนอผลงานทัง้ ในและต่างประเทศ
3. ด้านแรงจูงใจในการท�ำวิจยั สามารถน�ำผลงาน
วิจัยไปเสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการ มีค่าตอบแทนให้
กับหัวหน้าโครงการ และมีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงาน

อภิปรายผล
ปั จ จั ย ด้ า นความรู ้ แ ละด้ า นการสนั บ สนุ น มี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การท� ำ วิ จั ย ของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์
ทางลบกับการท�ำวิจัยของบุคลากร ซึ่งการที่บุคลากร
จะท�ำวิจัยนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย
จากการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความสนใจทีจ่ ะท�ำ
วิจัยการศึกษามากขึ้น โดยเหตุผลส่วนใหญ่ที่ท�ำวิจัย
เพื่อต้องการผลงานไปขอต�ำแหน่งทางวิชาการ และ
เหตุผลส่วนใหญ่ที่ไม่ท�ำวิจัย เพราะขาดความรู้และ

93

เวชบั น ทึ ก ศิ ริ ร าช

นิพนธ์ต้นฉบับ

สรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษากั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่
ท� ำ งานด้ า นการศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป
จ�ำนวน 114 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายการศึกษา อายุระหว่าง
31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นช่วง 0 – 5 ปี และพบว่ามีผเู้ คยท�ำงาน
วิจัย ร้อยละ 28 และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิด
เห็นเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการท�ำวิจยั ทัง้ 4 ด้านอยู่
ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 3.12 โดยปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ระดับความสนใจในการท�ำวิจัยมี 1 ปัจจัยที่สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ระดับความสนใจในการท�ำวิจัย คือ
แรงจูงใจในการท�ำวิจยั (X3) เป็นตัวแปรทีส่ ามารถร่วม
กันพยากรณ์ระดับความสนใจในการท�ำวิจัยได้ร้อยละ
31.8 และได้ตวั แบบถดถอย คือ Y = 0.848 + 0.657X3

และยังมีบุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบว่าคณะฯ มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำวิจยั ทางการศึกษาในด้าน
ต่างๆ เช่น ทุนสนับสนุน แหล่งศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
การบริการให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการท�ำวิจยั และการจัด
อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายการศึกษา
จะท� ำ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง บุ ค ลากรทุ ก กลุ ่ ม
ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท�ำ
วิจัยของบุคลากร และท�ำให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
ความสามารถของตนเองตลอดจนน� ำ ผลงานวิ จั ย
ไปพัฒนาองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีความสนใจใน
การท�ำงานวิจยั เพือ่ น�ำผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ไปปรับต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ และเพื่อความก้าวหน้าของหน้าที่การ
งาน อีกทั้งเป็นการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น ส�ำหรับบุคลากรบางส่วนคิดว่าตนเองนั้นยังขาด
ประสบการณ์ในการท�ำวิจัยและภาระงานประจ�ำมีมาก
จนท�ำให้ไม่มีเวลาในการท�ำวิจัย ดังนั้น หากต้องการ
ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ ท� ำ งานวิ จั ย จึ ง ควรจั ด
ให้ เ ป็ น ภาระงาน มี ง านวิ จั ย อยู ่ ใ นเวลาการท� ำ งาน
มี สั ด ส่ ว นเวลาส� ำ หรั บ การท� ำ งานวิ จั ย ที่ ชั ด เจน

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ถ้ า เป็ น ไปได้ อ ยากให้ น� ำ ข้ อ เสนอแนะของ
งานวิจัยนี้ไปปรับใช้ก่อน ถ้าผลงานวิจัยของบุคลากร
ยังไม่เพิ่มขึ้น ก็คงต้องศึกษาเหตุผลเชิงลึก โดยการ
focus group หรือการสัมภาษณ์ต่อไป
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