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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาปญหาในการทําวิจัยและปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตาม
แผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี จํานวน 114 คน ไดมาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 
โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 48 ชุด วิเคราะหขอมูลและรายงานผลเปนคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t-Test และคาสถิติ F-Test ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยให
แลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (×�=4.06)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยเก้ือหนุนท้ัง 4 ดาน 
ประกอบดวย ดานนโยบาย ดานบุคคล ดานประโยชนจากผลงาน และดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย มี
คาเฉลี่ยในระดับมากเทากัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตาม
แผนงานมากท่ีสุดคือ การมีวินัยในตนเองในการทํางานตามแผนงาน รองลงมาคือการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง
วิชาการ และการมีความชอบความสมัครใจในการทําวิจัย ซึ่งผลการเปรียบเทียบปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยให
แลวเสร็จตามแผนงาน พบวา อาจารยท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ และตําแหนงทางวิชาการตางกัน มีปจจัยเก้ือหนุน
ในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานไมแตกตางกัน  
คําสําคัญ: ปจจัยเก้ือหนุน ปญหาการทําวิจัย อาจารย มหาวิทยาลัย สังคม 
 

Abstract 
 This research aimed to study the problem affecting the research productivity and the 
supporting factors affecting the research productivity in order to complete the plan of the 
lecturers at Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani 
Campus. The population and samples included 114 lecturers who worked at the faculty, 
obtained by purposive sampling. Data collection was carried out by using questionnaires. The 
returned questionnaires were 48 samples. The data were analyzed and expressed as percentage 
(%), mean(×�) and standard deviation(S.D.), the statistical t-Test, and the statistical F-Test.  
The results showed that the supporting factors affecting the research productivity to complete 
the plan of the lecturers were high level at average score (×�=4.06). All of four supporting factors 
as policy, the personal factor, the factor related to the advantage of contributions and the factor 
related to the resources were also high level. Considering each topics, the self discipline to work 
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was the highest effect on the research productivity to complete the plan, followed by the 
request for academic positions and the passion to do the research. The comparison results 
showed that the differences between sex, status, educational background and academic position 
did not affect the research productivity. 
Keywords: supporting factors, research problem, lecturer, university, social 

 
บทนํา 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดอยูในกลุม ง. เปนสถาบันท่ีเนนการวิจัยช้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศนท่ีวา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมี
การวิจัยเปนฐาน” (สํานักงานประกันคุณภาพ, 2558) เปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการคัดเลือกจากรัฐบาลใหเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 1 ใน 9 แหง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกได จึงตองมีการผลักดันใหเกิดการผลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัย 
ผลงานตีพิมพในวารสารท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกท้ังยังมีการสงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน นําไปประยุกตถายทอดใหชุมชนหรือสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี
เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจดานการวิจัยไดตามแผนท่ีกําหนดไว 
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน เชน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
หนวยวิจัย หองปฏิบัติการ หองสมุด เปนตน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ตลอดจนจัดระบบสราง
ขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สํานักงานประกันคุณภาพ, 2558) 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในฐานะท่ีเปนองคกรภายใตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีพันธกิจ
ในดานการ6 2จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เนนการมีสวนรวม การเช่ือมโยงเครือขายในระดับประเทศและนานาชาติ โดย
เปดหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน ผูใชบัณฑิต และแสวงหาความรวมมือกับสถาบัน-
การศึกษาอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศในลักษณะการแลกเปลี่ยนบุคลากร การสงนักศึกษาไปฝกงาน เปนตน พันธกิจ
ดานการพัฒนาองคความรูโดยสรางความเขมแข็งในการวิจัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยท่ี
เก่ียวของกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษา และสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง พันธกิจดานการบูรณาการองคความรู
และภูมิปญญาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือประยุกตใชในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม โดยเพ่ิม
ผลงานวิจัย นํามาใชแกปญหาสังคมวัฒนธรรม และปรับใชในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสามารถ6 2

ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม จึงทําใหอาจารยผูสอนจําเปนตองทําวิจัยเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัย และนําผลจากการวิจัยมาใชประโยชน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนวย
สงเสริมและประสานงานวิจัย ท่ีใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัย รวมถึงใหคําปรึกษานักวิจัยจน
สามารถขอรับทุนและทําวิจัยได มีกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสนับสนุนงบประมาณในการทํา
วิจัย อีกท้ังสนับสนุนเงินรางวัลตางๆ ท่ีเปนผลิตผลจากงานวิจัย เชน รางวัลการตีพิมพผลงานวิจัย รางวัลการ
นําเสนอผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ เปนตน มีเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา มีการกลาวถึงความสําคัญของงานวิจัยอยาง
กวางขวาง เพราะการวิจัยถือเปนกิจกรรมพัฒนาปญญาเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจแกมนุษยเพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาวิถีการดํารงชีวิตท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมใหดีข้ึน ท้ังยังใชในการปรับตัว
เองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและอารยธรรมของโลกท่ีเปลี่ยนไปไดเปนอยางดี การวิจัยไดมีบทบาท
ตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ท้ังตอการพัฒนาในสวนเฉพาะตัวมนุษยเองหรือแมแตดานสังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคาระหวางประเทศ การเมืองการปกครองและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผลการวิจัยท่ีผานมาชวยทําใหประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได (สมพร, 2555) ถามองในระดับมหาวิทยาลัย
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แลว งานวิจัยเปนปจจัยช้ีวัดระดับความกาวหนาและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยใดมีการทํา
วิจัยมาก ยอมแสดงถึงความกาวหนาและความสําเร็จในระดับมากเชนกัน ซึ่งการทําวิจัยมากตองมีการศึกษาหา
ความรูใหมๆ ผลิตองคความรูใหมๆ และนําผลการวิจัยน้ันมาพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาสังคมรอบขางได แสดงถึง
ความกาวหนาและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย การท่ีมหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จได ดูจากการท่ีมี
นักศึกษาเขามาเรียนเพ่ิมข้ึน มีการไดรับการสนับสนุนจากสถาบันตางๆ หากมหาวิทยาลัยไมมีการทําวิจัย 
มหาวิทยาลัยก็ไมสามารถท่ีจะพัฒนาสงัคมหรือพัฒนาประเทศชาติได มหาวิทยาลัยจึงเปนผูท่ีตองแบกรับความคาดหวัง
จากสังคม (ญาณภา, 2559) 
 ซึ่งในปงบประมาณ 2557-2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย 
จากกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังหมด 40 เรื่อง มีงานวิจัยท่ีแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
จํานวน 21 เรื่อง สวนอีก 19 เรื่องน้ันไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา (หนวยวิจัยและบัณฑิตศึกษา, 2561) จาก
สาเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาในการทําวิจัยของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และศึกษาปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการวิจัย เพ่ือนําผลการวิจัยเสนอตอผูบังคับบัญชาเปนแนวทาง
ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงสงเสริมการดําเนินภารกิจดานการวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาในการทําวิจัยของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะอาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด จํานวน 114 คน โดยใชวิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ไดแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 48 ชุด คิดเปนรอยละ 
42 สาเหตุท่ีไดแบบสอบถามกลับคืนจํานวนดังกลาวเน่ืองจากแบบสอบถามเปนการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการ
ทําวิจัย ทําใหกลุมตัวอยางท่ีไมมีผลงานวิจัยใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนอย จึงเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนไดเพียง 48 ชุดเทาน้ัน 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมุงศึกษาความคิดเห็นและปจจัย
เก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)   
ซึ่งประกอบดวยการศึกษาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบปจจัยปจจัยเก้ือหนุนในการทํา
วิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานโดยใชคาสถิติ t-Test และคาสถิติ F-Test มีรายละเอียดในการศึกษาดังตอไปน้ี 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นจาก
ผูเช่ียวชาญและหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของ Cronbach (พวงรัตน, 2540) ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ 0.717 โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ เปนแบบตรวจสอบ
รายการและเติมคําสั้นๆ 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับประสบการณในการทําวิจัย เปนแบบตรวจสอบรายการและเติมคําสั้น ๆ 
ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับสภาพปญหา เปนแบบตรวจสอบรายการและเติมคําสัน้ๆ 
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ตอนท่ี 4 ปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale อางถึงใน พวงรัตน, 2540) ซึ่ง
มีความหมายดังน้ี ระดับ 1 หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด ระดับ 2 หมายถึง มีความสําคัญนอย ระดับ 3 
หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง มีความสําคัญมาก และ ระดับ 5 หมายถึง มีความสําคัญ
มากท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนน เพ่ือใชแปลความหมายคาเฉลี่ย คือ คาเฉลี่ย 4.51-5.00 คะแนน หมายถึง 
มีความสําคัญมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.51-4.50 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 2.51-3.50 คะแนน 
หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51-2.50 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญนอย และคาเฉลี่ย 1.00-1.50 
คะแนน หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด 
การวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยาง ทําการวิเคราะหและประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ โดยการหาความถ่ีและรอยละ 

2. วิเคราะหปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน โดยการหาคาเฉลี่ย (×�) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตําแหนงทาง
วิชาการกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานท้ัง 4 ดาน โดยใชสถิติ t-Test และ F-Test 

 
ผลการวิจัย 

1. ดานสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.2 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

45.8 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 65.2 และมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 
34.8 โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 
39.1 ขณะท่ีสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 54.3 และระดับปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 45.7 ดานตําแหนงทางวิชาการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงอาจารยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
66.7 รองลงมามีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 26.7 มีตําแหนงรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 
4.4 และมีตําแหนงศาสตราจารยเพียงรอยละ 2.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (N=48) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 22 45.8 
หญิง 26 54.2 

สถานภาพ   
โสด 30 65.2 
แตงงาน 16 34.8 

ชวงอาย ุ   
อายุนอยกวา 30 ป 3 6.5 
อายุระหวาง 31-40 ป 21 45.7 
อายุระหวาง 41-50 ป 18 39.1 
อาย ุ51 ป ขึ้นไป 4 8.7 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาโท 21 45.7 
ปริญญาเอก 25 54.3 

ตําแหนงทางวชิาการ   
อาจารย 30 66.7 
ผูชวยศาสตราจารย 12 26.7 
รองศาสตราจารย 2 4.4 
ศาสตราจารย 1 2.2 
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ปจจยัเกือ้หนุนในการทาํวจิัยตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี

2. ดานประสบการณในการทําวิจัย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงานวิจัยท่ีดําเนินการในรอบปท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 87.5 และไมมี

งานวิจัย คิดเปนรอยละ 12.5 โดยสวนใหญมีจํานวนผลงานวิจัยท่ีดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
47.4 รองลงมามีจํานวนผลงานวิจัยท่ีดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.9 มีจํานวนผลงานวิจัยท่ี
ดําเนินการจํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 15.8 และมีจํานวนผลงานวิจัยท่ีดําเนินการมากกวา 3 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 7.9 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2)  

 
ตารางท่ี 2 ประสบการณในการทําวิจัยของผูตอบแบบสอบถาม (N=48) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
ขอมูลการทําวิจัยในรอบปที่ผานมา   

มีงานวิจัย 42 87.5 
ไมมีงานวิจัย 6 12.5 

จํานวนผลงานวิจัยที่ดําเนินการในรอบปที่ผานมา   
1 เร่ือง 18 47.4 
2 เร่ือง 11 28.9 
3 เร่ือง 6 15.8 
มากกวา 3 เร่ือง 3 7.9 

 
3. ดานสภาพปญหา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามเวลา คิดเปนรอยละ 60.9 
และดําเนินการวิจัยแลวเสร็จตามเวลา คิดเปนรอยละ 39.1 (ตารางท่ี 3) โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีไมสามารถ
ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามเวลาใหเหตุผลวา มีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานหลายดาน ทําใหไม
สามารถแบงเวลาระหวางการสอนกับการทําวิจัยได การวิจัยเอกสารตองใชเวลานาน เกิดปญหาในการสืบคน
ขอมูล มีการเปลี่ยนแปลงผูชวยวิจัย ทีมวิจัย และปญหาในเรื่องของความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

 
ตารางท่ี 3 ขอมูลการดาํเนินการวิจัย 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
ดําเนินการวิจยัแลวเสร็จตามเวลา 18 39.1 
ไมแลวเสร็จตามเวลา 28 60.9 

 
4. ดานปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน 

จากภาพรวมปจจัยทั้ง 4 ดาน ไดแกดานนโยบาย ดานบุคคล ดานประโยชนจากผลงานและ
ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย ท่ีเก้ือหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (×�=4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริม
การวิจัย (×�=4.13) รองลงมาคือ ดานนโยบาย (×�=4.05) ดานประโยชนจากผลงาน (×�=4.04) และดานบุคคล 
(×�=4.02) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) ปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน 
สามารถอธิบายโดยแยกเปนรายดานได (ตารางท่ี 5) ดังน้ี 

1. ดานนโยบาย พบวาการท่ีคณะใหทุนสนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอ สงผลใหการวิจัยแลวเสร็จ
มากท่ีสุด (×�=4.23) รองลงมาคือการกําหนดเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการจากผลงานวิจัย (×�=4.06) 
และการกําหนดกลยุทธสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยของหนวยงาน (×�=3.98) ตามลําดับ 

2. ดานบุคคล พบวาการมีวินัยในตนเองในการทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว สงผลตอการทําวิจัยให
แลวเสร็จมากท่ีสุด (×�=4.36) รองลงมาคือความชอบและความสมัครใจในการทําวิจัย (×�=4.30) และการมี
ความรูความสามารถดานระเบียบวิธีวิจัย (×�=4.20) ตามลําดับ 

12  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 8 - 19  สันติ เส็นหมาน และ สมจิตร แกวมณี 

3. ดานประโยชนจากผลงาน พบวาการขอตําแหนงทางวิชาการ มีผลตอการทําวิจัยใหแลวเสร็จมาก
ท่ีสุด (×�=4.31) รองลงมาคือเงินสมนาคุณและเงินรางวัล (×�=3.92) และการสรางประโยชนจากขอคนพบ
งานวิจัย เชน การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการชุมชน 
ถายทอดสูชุมชน/เชิงพาณิชย (×�=3.88) ตามลําดับ 

4. ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย พบวาการท่ีสถาบันใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย มีผลตอ
การดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จมากท่ีสุด (×�=4.29) รองลงมาคือการท่ีกลุมตัวอยางใหความรวมมือในการให
ขอมูลหรือสามารถเขาถึงได (×�=4.15) และความพรอมในแหลงขอมูลการคนควา (×�=4.04) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยปจจัยเก้ือหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานภาพรวม (N=48) 

รายการ ×� S.D. แปลความ 
ดานนโยบาย 4.05 0.92 มาก 
ดานบุคคล 4.02 0.85 มาก 
ดานประโยชนจากผลงาน 4.04 0.88 มาก 
ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั 4.13 0.86 มาก 

เฉลี่ย 4.06 0.88 มาก 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยปจจัยเก้ือหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานแยกเปนรายดาน (N=48) 
รายการ ×�  S.D. แปลความ 

ดานนโยบาย    
1. การกําหนดใหผลงานวิจยัเปนตัวชีว้ัดหนึ่งของหนวยงาน 3.94 0.93 มาก 
2. การสนับสนุนทุนวิจยัอยางเพียงพอ 4.23 0.90 มาก 
3. การกําหนดกลยุทธสรางแรงจูงใจในการทําวจิัยของหนวยงาน 3.98 0.96 มาก 
4. การกําหนดเกณฑเขาสูตําแหนงทางวชิาการจากผลงานวจิัย 4.06 0.89 มาก 

ดานบุคคล    
1. การมีความรูความสามารถดานระเบยีบวธิีวิจยั 4.20 0.62 มาก 
2. การมีประสบการณในการทําวิจัย 4.17 0.67 มาก 
3. การมีความชอบความสมัครใจในการทําวิจยั 4.30 0.78 มาก 
4. การบริหารเวลา 4.09 0.93 มาก 
5. การกําหนดเปนภาระงานประจํา 3.81 0.91 มาก 
6. การมีครอบครัวและเพื่อนรวมงานสนบัสนุนในการทําวจิัย 3.51 1.02 มาก 
7. การมีผูใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหาในการทําวิจยั 3.79 0.97 มาก 
8. การมีผูรวมโครงการที่มีความรูความสามารถ 3.92 0.79 มาก 
9. การมีวินยัในตนเองในการทํางานตามแผน 4.36 0.99 มาก 

ดานประโยชนจากผลงาน    
1. การสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการ 4.31 0.72 มาก 
2. การสนับสนุนเงินสมมนาคุณ/รางวัล 3.92 1.03 มาก 
3. การสรางประโยชนจากขอคนพบงานวิจัย เชน การบูรณาการงานวิจัยกับการ

เรียนการสอน หรือการบูรณาการงานวจิัยกับการบริการชุมชน ถายทอดสู
ชุมชน/เชิงพาณิชย 

3.88 0.89 มาก 

ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย    
1. ความพรอมในแหลงขอมูลการคนควา 4.04 0.90 มาก 
2. การมีอุปกรณและเคร่ืองมือสนับสนุนการทําวจิัย 4.02 0.86 มาก 
3. การสนับสนุนของหนวยงานตนสังกัด 4.29 0.77 มาก 
4. ความสามารถในการเขาถึงกลุมตัวอยาง 4.15 0.90 มาก 

 

6. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง 
 จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน
ในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยของเพศชาย (×�=4.07) อยูในระดับมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง (×�=4.05) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัยและดานบุคคล คาเฉลี่ยของเพศชายอยูในระดับมากกวา
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คาเฉลี่ยของเพศหญิง สวนดานนโยบายและดานประโยชนจากผลงาน พบวาคาเฉลี่ยของเพศหญิงอยูในระดับ
มากกวาคาเฉลี่ยของเพศชาย เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยให
แลวเสร็จตามแผนงานในภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพโสด (×�=4.13) อยูในระดับมากกวา
คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพแตงงาน (×�=4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานประโยชนจากผลงาน 
ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย และดานบุคคล คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพโสดอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ย
ของอาจารยท่ีมีสถานภาพแตงงาน สวนในดานนโยบาย พบวาคาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพแตงงานอยูใน
ระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพโสด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวุฒิการศึกษากับ
ปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานในภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (×�=4.12) อยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (×�=3.93) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของ
อาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทในทุกดาน (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ สถานภาพ และวุฒิการศึกษา กับปจจัยเก้ือหนุนใน

การทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานท้ัง 4 ดาน (N=48) 
รายการ ตัวแปร N ×�  S.D. t Sig. 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางเพศกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจยั 
ดานนโยบาย ชาย 22 4.01 0.73 

-0.376 0.709 
หญิง 26 4.09 0.66 

ดานบุคคล ชาย 21 4.13 0.54 
1.141 0.260 

หญิง 23 3.90 0.74 
ดานประโยชนจากผลงาน ชาย 22 3.97 0.61 

-0.601 0.551 
หญิง 26 4.09 0.75 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั ชาย 22 4.16 0.79 
0.299 0.766 

หญิง 26 4.10 0.67 

รวม 
ชาย 22 4.07 0.67 

0.116 0.572 
หญิง 26 4.05 0.71 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางสถานภาพกับปจจัยเก้ือหนุนในการทาํวิจัย 
ดานนโยบาย โสด 30 4.04 0.72 

-0.410 0.684 
แตงงาน 16 4.13 0.52 

ดานบุคคล โสด 27 4.05 0.58 
0.155 0.878 

แตงงาน 15 4.02 0.71 
ดานประโยชนจากผลงาน โสด 30 4.16 0.59 

1.359 0.181 
แตงงาน 16 3.90 0.66 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั โสด 30 4.27 0.68 
1.479 0.146 

แตงงาน 16 3.95 0.70 

รวม 
โสด 30 4.13 0.64 

0.646 0.472 
แตงงาน 16 4.00 0.65 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางวุฒิการศึกษากับปจจยัเก้ือหนุนในการทําวิจัย 
ดานนโยบาย ปริญญาโท 21 3.96 0.83 

-0.703 0.485 
ปริญญาเอก 25 4.11 0.56 

ดานบุคคล ปริญญาโท 20 3.72 0.78 
-2.707 0.010 

ปริญญาเอก 22 4.24 0.42 
ดานประโยชนจากผลงาน ปริญญาโท 21 3.95 0.82 

-0.495 0.623 
ปริญญาเอก 25 4.05 0.56 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั ปริญญาโท 21 4.08 0.80 
-0.031 0.975 

ปริญญาเอก 25 4.09 0.65 

รวม 
ปริญญาโท 21 3.93 0.81 

-0.984 0.523 
ปริญญาเอก 25 4.12 0.55 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 8 - 19  สันติ เส็นหมาน และ สมจิตร แกวมณี 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชวงอายุกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน
ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไปอยูในระดับมากท่ีสุด (×�=4.13) รองลงมา คือ กลุมอายุ
ระหวาง 41-50 ป (×�=4.12) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ กลุมอายุระหวาง 31-40 ป (×�=4.04) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย กลุมอายุนอยกวา 30 ป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 
(×�=4.67)  รองลงมา คือ ดานบุคคล กลุมอายุ 51 ปข้ึนไป (×�=4.56) และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานประโยชนจาก
ผลงาน กลุมอายุนอยกวา 30 ป (×�=3.78) (ตารางท่ี 7) โดยความแปรปรวนระหวางอายุกับปจจัยเก้ือหนุนในการทํา
วิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางตําแหนงทางวิชาการกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานท้ัง 4 ดาน ใน
ภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยของตําแหนงรองศาสตราจารยอยูในระดับมากท่ีสุด (×�=4.38) รองลงมา คือ ตําแหนง
อาจารย (×�=4.09) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงศาสตราจารย (×�=3.85) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย ตําแหนงรองศาสตราจารยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (×�=4.63) รองลงมา 
คือ ดานบุคคล ตําแหนงรองศาสตราจารย (×�=4.56) และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานนโยบาย ตําแหนงศาสตราจารย 
(×�=3.50) (ตารางท่ี 7) โดยความแปรปรวนระหวางตําแหนงทางวิชาการกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จ
ตามแผนงาน พบวา ตําแหนงทางวิชาการตางกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชวงอายุ และตําแหนงทางวิชาการ กับปจจัยเก้ือหนุนใน
การทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานท้ัง 4 ดาน (N=48) 
รายการ ตัวแปร N ×� S.D. F Sig. 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางอายุกับปจจยัเก้ือหนุนในการทําวิจัย 
ดานนโยบาย > 30 ป 3 3.92 0.38 

0.585 0.628 
31-40 ป 21 3.98 0.75 
41-50 ป 18 4.22 0.57 
> 51 ป 4 4.25 0.74 

ดานบุคคล > 30 ป 3 3.89 0.38 

0.605 0.615 
31-40 ป 20 3.98 0.73 
41-50 ป 18 4.09 0.51 
> 51 ป 2 4.56 0.47 

ดานประโยชนจากผลงาน > 30 ป 3 3.78 0.19 

0.339 0.798 
31-40 ป 21 4.11 0.62 
41-50 ป 18 4.06 0.74 
> 51 ป 4 4.25 0.32 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั > 30 ป 3 4.67 0.58 

0.954 0.423 
31-40 ป 21 4.10 0.74 
41-50 ป 18 4.11 0.68 
> 51 ป 4 4.50 0.41 

รวม 

> 30 ป 3 4.06 0.38 

0.621 0.616 
31-40 ป 21 4.04 0.71 
41-50 ป 18 4.12 0.63 
> 51 ป 4 4.39 0.48 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางตําแหนงทางวิชาการกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัย 
ดานนโยบาย อาจารย 30 4.12 0.60 0.413 0.744 

ผูชวยศาสตราจารย 12 3.94 0.81 
รองศาสตราจารย 2 4.00 1.41 
ศาสตราจารย 1 3.50 - 

ดานบุคคล อาจารย 27 4.02 0.61 0.562 0.643 
ผูชวยศาสตราจารย 11 3.94 0.69 
รองศาสตราจารย 2 4.56 0.47 
ศาสตราจารย 1 3.89 - 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
รายการ ตัวแปร N ×� S.D. F Sig. 

       

ดานประโยชนจากผลงาน อาจารย 30 4.07 0.61 0.405 0.750 
ผูชวยศาสตราจารย 12 3.86 0.87 
รองศาสตราจารย 2 4.33 0.00 
ศาสตราจารย 1 4.00 - 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั อาจารย 30 4.14 0.74 0.601 0.618 
ผูชวยศาสตราจารย 12 3.94 0.68 
รองศาสตราจารย 2 4.63 0.53 
ศาสตราจารย 1 4.00 - 

รวม 

อาจารย 30 4.09 0.64 

0.495 0.689 
ผูชวยศาสตราจารย 12 3.92 0.76 
รองศาสตราจารย 2 4.38 0.60 
ศาสตราจารย 1 3.85 - 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. ดานปญหาในการทําวิจัย ของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี พบวา ปญหาในการทําวิจัยสามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ  
   1.1 ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดจากผูวิจัย เชน การมีภาระงานสอนมาก  
มีภาระงานหลายดาน ไมสามารถแบงเวลาระหวางการสอนกับการทําวิจัยได บางงานเปนการวิจัยเอกสารตองใช
เวลานาน การเกิดปญหาในการสืบคนขอมูลทําใหใชเวลาในการวิจัยมากกวาท่ีวางแผนไว การเปลี่ยนแปลง
ผูชวยวิจัย-ทีมวิจัย ความผิดพลาดในการเก็บขอมูล ทําใหตองเก็บขอมูลใหม การมีภาระงานอ่ืนๆ ท่ีคอยแทรกและ
เบียดบังเวลาในการทําวิจัยอยูเสมอ หรือปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการทําวิจัย ซึ่งจากการศึกษาขอมูล
ไดมีการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ดังตอไปน้ี  

1) จัดสรรเวลาท้ังในเวลาราชการและชวงวันหยุดในการเขียนงานวิจัย 
2) ขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานในการชวยสอนรวมในบางรายวิชา เพ่ือใหสามารถบริหารเวลา

และจัดสรรเวลาทําวิจัยได 
3) ควรบริหารเวลาใหเหมาะสม ไมควรรับงานสอน หรืองานอ่ืนๆ มากเกินไป  
4) จางผูชวยวิจัย หรือทําวิจัยแบบกลุม เพ่ือแบงเบาภาระงานและจัดสรรแบงงานกันทํา 
5) หากพิจารณาแลววาไมสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จทันตามกรอบระยะเวลา ควรดําเนินการ

ขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยกับแหลงทุนหรือหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนทุน 
6) ใหความสําคัญกับการทําวิจัย โดยคําถึงนึกสิ่งท่ีจะไดรับหากทําวิจัยแลวเสร็จ เชน การใชเปน

ผลงานเพ่ือใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ เงินทุนวิจัย เงินรางวัลตางๆ เปนตน เพ่ือเปนแรงจูงใจและเปน
แรงผลักดันใหสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 
 1.2 ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก ซึ่งเปนปญหาท่ีไมไดเกิดจากนักวิจัย แตสงผลใหการดําเนินงาน
วิจัยลาชา ปญหาสําคัญคือปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเปนอุปสรรคในการเขาถึง
แหลงขอมูลหรือกลุมตัวอยาง รวมถึงไมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังน้ีนักวิจัยตองมีแผนในการจัดการ
กับปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน การนัดหมายกลุมตัวอยางมาใหขอมูลในพ้ืนท่ีปลอดภัย การใชโทรศัพทในการสัมภาษณ 
การจัดทําแบบสอบถามออนไลน เปนตน รวมถึงการสรางเครือขายนักวิจัยหรือเครือขายภาคประชาชนในพ้ืนท่ี   
ไวคอยสอบถามขอมูลความปลอดภัย เพ่ือใหการวิจัยสามารถดําเนินตอไปได 
2. ดานปจจัยเกื้อหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน สามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังน้ี 

2.1 ปจจัยดานนโยบาย จากผลการศึกษาปจจัยดานนโยบายท่ีสงผลใหโครงการวิจัยแลวเสร็จตามแผน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การท่ีคณะใหทุนสนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอ สงผล
ใหการดําเนินวิจัยแลวเสร็จตามแผนมากท่ีสุด ทําใหผูวิจัยมีกําลังใจและมีแรงจูงใจในการทําวิจัย สงผลใหสามารถ
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ดําเนินกิจกรรมทุกอยางไดตามแผนงาน และดวยงบประมาณท่ีเพียงพอทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมการวิจัยได
อยางคลองตัว ไมติดขัด เน่ืองจากในการดําเนินการวิจัยตองมีการเดินทาง มีการเก็บขอมูล งบประมาณท่ีเพียงพอ
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว สอดคลองกับงานวิจัยของสมพิศ (2556) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยควรกําหนดเงินทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยใหมากข้ึน และมหาวิทยาลัยเพ่ิมแหลงคนควาและวัสดุอุปกรณในการทําวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการแกอาจารยใหเพียงพอ เชน เอกสารตํารา เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 
เครื่องสแกน เปนตน ซึ่งการกําหนดใหผลงานวิจัยเปนสวนหน่ึงในเอกสารประกอบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ทําใหอาจารยท่ีทําวิจัยมีความกระตือรือรนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามกําหนด เน่ืองจากตองการความกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน เมื่องานวิจัยแลวเสร็จสามารถนําไปใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการได จึงสงผลใหตอง
ควบคุมการดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน เพ่ือใหสามารถนําผลงานวิจัยเปนหลักฐานประกอบในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทันตามกําหนด  

2.2 ดานบุคคล จากผลการศึกษาปจจัยดานบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับ52มาก 5 2เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การมีวินัยในตนเองในการทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว สงผลตอการทําวิจัยใหแลวเสร็จมากท่ีสุด เน่ืองจาก
อาจารยมีภาระงานสอนมาก จึงทําใหมีเวลาในการทําวิจัยนอยลง ถาหากไมมีวินัยในตนเองท่ีเขมแข็งจะสงผลให
การดําเนินการวิจัยไมเปนไปตามแผนงาน อาจารยจึงตองมีความอดทน มีความมานะพยายามในการจัดสรรเวลา 
ท้ังในดานการสอนและการทําวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญาวีร (2557) ท่ีศึกษาปจจัยในการทําวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการจัดภาระงานสอน
ใหแกอาจารย ใหมีความเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และภาระงานดานอ่ืนๆ เพ่ือใหอาจารยสามารถบริหารเวลา
ในการทําวิจัยไดอยางเพียงพอ และทํางานวิจัยสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ สามารถใชประโยชนไดจริง รองลงมาคือ
ความชอบและความสมัครใจในการทําวิจัย เน่ืองจากความชอบในการทําวิจัยจะทําใหสามารถทํางานวิจัยไดอยางมี
ความสุข ไมรูสึกกดดัน เน่ืองจากเปนการทํางานดวยความสมัครใจ ไมมีใครบังคับ สามารถทําไดอยางสม่ําเสมอ
และมีเปาหมายท่ีชัดเจน สงผลใหสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานได 
 2.3 ดานประโยชนจากผลงาน จากผลการศึกษาปจจัยดานประโยชนจากผลงาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การขอตําแหนงทางวิชาการ มีผลตอการทําใหวิจัยใหแลวเสร็จตาม
แผนงานมากท่ีสุด เน่ืองจากการขอตําแหนงทางวิชาการจําเปนตองใชผลงานวิจัยเปนเอกสารประกอบ จึงสงผลให
อาจารยตองทําผลงานวิจัยใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถใชผลงานวิจัยดังกลาวเปนเอกสารประกอบใน
การขอตําแหนงทางวิชาการ รองลงมาคือเงินสมนาคุณและเงินรางวัล เมื่อมีการวิจัยแลวเสร็จตามแผนหรือตาม
กําหนด แหลงทุนจะมีเงินรางวัลหรือเงินสมมนาคุณให ซึ่งเงินสมมนาคุณหรือเงินรางวัลดังกลาว เปนแรงจูงใจ
อยางดีในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน สอดคลองกับเนตรนภัสและดุสิต (2559) ซึ่งไดศึกษาปจจัยท่ีสงผล
ตอการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ี
พบวากลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากในการนําผลงานวิจัยมาเปนสวนหน่ึงของการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
การนําผลงานวิจัยมาประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ นอกจากน้ันยังสอดคลองกับวนิดา (2556) ท่ีศึกษา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทําวิจัยของบุคลากรสายวิชาการกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พบวาเหตุผลท่ีบุคลากรสายวิชาการกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพทําวิจัยเพราะตระหนักวาเปนภาระหนาท่ี รวมถึง
ตองการทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ และกัญญาวีร (2557) ท่ีศึกษาปจจัยในการทําวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการสนับสนุนให
รางวัลแกผูทําวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชน และสามารถใชประกอบการจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเปนแรงผลักดันใหอาจารยทําวิจัยมากข้ึน และเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารย 
 2.4 ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย จากผลการวิจัยปจจัยดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การท่ีสถาบันหรือหนวยงานใหความรวมมือในการ
ศึกษาวิจัย มีผลตอการดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานมากท่ีสุด เน่ืองจากในการดําเนินการวิจัยน้ันตอง
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ปจจยัเกือ้หนุนในการทาํวจิัยตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี

ไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะสถาบันหรือหนวยงานตนสังกัด ท่ีคอยใหการสนับสนุน ชวยเหลือใน
ดานตางๆ เชน หองประชุม หองปฏิบัติการตางๆ รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในเรื่องของงานเอกสารตางๆ ท่ี
มีความยุงยาก ซับซอน ทําใหอาจารยมีความสะดวกในการดําเนินการวิจัย สามารถดําเนินโครงการวิจัยใหแลว
เสร็จตามแผนงานได สอดคลองกับผลการวิจัยของนิติยาและสมเกียรติ (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
การทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยหาดใหญ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยท้ังในภาพรวมและ
รายดานไดแก บรรยากาศการวิจัย การสนับสนุนจากหนวยงาน ความรูเก่ียวกับการวิจัย และสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมถึง เนตรนภัสและดุสิต (2559) ซึ่งไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวากลุมตัวอยางเห็นดวยปานกลาง ในดาน
มีสถานท่ีสําหรับการพูดคุยและปรึกษางานวิจัย มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทําวิจัยอยางเพียงพอ มีการ
ใหบริการดานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทําวิจัย และมีบรรยากาศของสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการทําวิจัย ไดแก ไมมี
เสียงรบกวน สถานท่ีท่ีมีอากาศถายเทสะดวก เปนตน และการท่ีกลุมตัวอยางใหความรวมมือในการใหขอมูลหรือ
สามารถเขาถึงได มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการไดมาซึ่งขอมูล หากกลุมตัวอยางไมใหความรวมมือ เชน ไมยอม
ใหสัมภาษณ ไมยอมตอบแบบสอบถาม ทําใหไดรับขอมูลในปริมาณท่ีนอย ขอมูลขาดความนาเช่ือถือ ไมสามารถ
วิเคราะหขอมูลหรือทําการวิจัยตอไปได สงผลใหการดําเนินการวิจัยเปนไปดวยความลาชา เพราะตองเก็บขอมูลใหม 
เลือกกลุมตัวอยางใหม สุดทายไมสามารถดําเนินการตอได เน่ืองจากขอมูลไมเพียงพอ การใหความรวมมือจาก
กลุมตัวอยางจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหการดําเนินการวิจัยแลวเสร็จตามแผน 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับโดยการออกกฎหรือระเบียบที่เอื้ออํานวย
ตอการสนับสนุนการดําเนินการวิจัย การตีพิมพและการไปนําเสนอผลงาน เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารยสามารถ
แสดงศักยภาพทางดานวิชาการไดอยางเต็มความสามารถ 

2. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีผลักดันใหบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการทําวิจัย ทําใหรูสึกวาการทํา
วิจัยเปนสิ่งท่ีทุกคนสามารถทําไดเพ่ือประโยชนของสวนรวมและเพ่ือความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ 

3. ควรปรับช่ัวโมงการสอนใหมีความสอดคลองกันระหวางอาจารยท่ีสอนอยางเดียวกับอาจารยท่ีทําวิจัย
ควบคูไปดวย เพ่ือใหอาจารยท่ีทําวิจัยสามารถทําวิจัยไดอยางเต็มที่ ไมตองแบกรับภาระการสอนที่มาก
เกินไป จนทําใหไมมีเวลาในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยของอาจารยใหแลวเสร็จตามแผนงานระหวาง
คณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อหาจุดเดนของแตละคณะและนํามาปรับใชกับ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือดานนโยบาย ดานประโยชนจาก
ผลงาน และดานบุคคล ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตาม
แผนงานมากท่ีสุดคือ การมีวินัยในตนเองในการทํางานตามแผนงาน รองลงมาคือการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง
วิชาการ และการมีความชอบความสมัครใจในการทําวิจัย ซึ่งผลการเปรียบเทียบปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยให
แลวเสร็จตามแผนงานพบวา อาจารยท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ และตําแหนงทางวิชาการตางกัน มีปจจัยเก้ือหนุนใน
การทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีแนวทางในการ
แกไขปญหาคือ การใหความสําคัญกับการทําวิจัย โดยคํานึงถึงสิ่งท่ีจะไดรับหากทําวิจัยแลวเสร็จ การบริหารเวลา
ใหเหมาะสม การวางแผนในการดําเนินการวิจัยและการจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสามารถดําเนินการวิจัย
ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดได 
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