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การวิจัยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จําแนกตามสถานภาพทางเพศ อายุ
การสมรส ประสบการณ และหนวยงานสังกัด ประชากร เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก รุน 8 กลุมหนองคาย จํานวนประชากร 64 คน กลุมตัวอยางสุมดวยวิธีการใช
ตารางสุม โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดจํานวน 55 คน เลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.973 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t–test (Independent sample test) และสถิติ
F–test (One way Anova)
ผลการวิจัยพบวา
(1) สภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมากโดยภาพรวม
ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยรองลงมา คือ
ดานคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัยและดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําที่สุด คือ
ดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัย
(2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยจําแนกตามเพศ อายุ การสมรส ประสบการณ
และหนวยงานที่สังกัด โดยภาพรวมพบวา ผูที่มีเพศ อายุการสมรส ประสบการณและหนวยงานสังกัดที่แตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูมีเพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอดานความรูความสามารถในการทําการศึกษา
วิจัย ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย และดานคุณลักษณะของนักศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกันโดยเพศชายจะมีคาเฉลี่ยสูงมากกวา
เพศหญิง ผูมีอายุและประสบการณแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน และผูที่มีสถานภาพการ
สมรสแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูมีหนวยงานสังกัดที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน
ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบรายคูโดยวิธี LSD
พบว า นัก ศึก ษาที่มีหนวยงานสั งกัดเทศบาลมีส ภาพป ญหามากกวาสังกัดประถมศึก ษาและมั ธยมศึก ษาแตกตางกันมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) study the status problem of student research study
of Graduate school toward educational administration and (2) compare the opinions status problem
of student research study of Graduate school toward educational administration under the jurisdiction
of Phitsanulok University, classified by gender, age, status, experience and office. The study was survey
research and the tool used for collect data was a questionnaire and reliability total 0.973. The population for this study are 64 persons and propose sampling 55 persons and analyzed statistics by using
the computer program and the data were percentage, mean ( X ), standard deviation (SD), t–test
(Independent sampling test) and F–test (One way anova).
The results revealed that
(1) The overall and aspects of study the status problem of student research study of Graduate
school toward educational administration was high level, and when consider the character of academic
advisors aspect was high level, the second was character of student research aspect, ability knowledge
for research aspect and service of university aspect was lowest.
(2) The overall and aspects of comparison the status problem of student research study of
Graduate school toward educational administration, classified by gender, age, status, experience and
office there was no significant at .05 level.
When consider aspects found that classified by gender was no significant at .05 level except the
service of university aspect was significant at .05 level, and by age, by experience there were no significant at .05 level, and for by status there was no significant at .05 level, except service of university aspect
was significant at .05 level, and by office there was no significant at .05 level except the character of
academic advisors aspect was significant at .05 level when did comparison to pair LSD method found
that student of municipal had status problem higher than primary and second school under office was
significant at .05 level.
Keywords: status problem, research study, administration
บทนํา
โลกปจจุบันอยูในยุคกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากในทุกดาน ซึ่งในแตละวันมีการเปลี่ยนแปลงใหมๆ
เกิดขึ้นมากมาย ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดยนโลกใหเล็กลง จากยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม
ยุคเทคโนโลยีขาวสารขอมูล และพัฒนาตามลําดับ เปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เปนยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ดวยพลังแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งสงผลใหเกิด
ปรากฏการณโลกไรพรมแดน เศรษฐกิจเสรีธุรกิจขามชาติหมูบานโลก ปรากฏการณดังกลาวนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
องคกร จากองคกรขนาดใหญเปนองคกรขนาดเล็ก ลดขั้นตอนการทํางาน ลดเอกสารที่ใช ลดจํานวนบุคลากร มีการแขงขัน
ขององคกร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและเรียนรูซึ่งกันและกัน สามารถ
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ทําไดโดยไมมีขอบเขตจํากัดดวยความเร็วเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเทานั้น กระแสการเปลี่ยนความจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนดานบริหารองคกร จากเดิมไปสูกระบวนทัศนใหม
การพัฒนาสังคมไทยในอนาคต พึงพิจารณาความเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรูเทาทันดวยความรอบคอบอยางมีสติ
ยึดทางสายกลางเปนแนวปฏิบัติ ใหมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานของความเปนไทยที่พึงประสงคในอนาคต
คือสังคมแหงการเรียนรู รูเทาทันโลก แขงขันและรวมมือเปน มีสมรรถภาพ วินัย คุณธรรมตามหลักธรรมศาสนา เสรีภาพ
ความยุติธรรม เมตตากรุณา คนมีความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ เศรษฐกิจสมดุลมีเสถียรภาพ สิ่งแวดลอม
ยั่งยืน เคารพในสิทธิมนุษยชน ประเทศชาติมีความมั่นคง สันติกับเพื่อนบานและเพื่อนรวมโลก และสันติกับธรรมชาติ
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิตหรือการดําเนินกิจการของหนวยงาน การที่จะได
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจําเปนจะตองมีการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี ทั้งนี้เพราะการวางแผนบริหารทรัพยากร
มนุษยมีความสําคัญ คือ ทําใหองคการสามารถพยากรณเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ในอนาคต ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนด ซึ่งจะเปนผลใหทั้งองคการและบุคลากรมีการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) (สุนันทา เลาหนันทน
2551: 88–89)
องคกรทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรในภาครัฐหรือภาคเอกชนยอมมีจุดมุงหมายเดียวกันคือความสําเร็จหรือการ
บรรลุเปาหมายขององคกร การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตามเปาหมายเปนที่
ยอมรับกันในหมูนักบริหารวาทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารงานทุกชนิดซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการ
“คน” มีความสําคัญมากซึ่งอาจจะกลาวไดวาการจัดการเกี่ยวกับบุคคลหรือการบริหารงานบุคคลเปนหัวใจของการบริหาร
ไมวาหนวยงานประเภทใด หากงานบริหารบุคคลบกพรอง หนวยงานนั้นจะเจริญกาวหนาไดยาก (ภิญโญ สาธร 2551: ก)
ผูวิจัยเล็งเห็นวาการที่จะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะดานการศึกษาวิจัยที่ตองการใหทัดเทียมกับมหา
วิทยาลัยอื่นๆ และนานาประเทศสนอง เจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนา
ศึกษาสภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จึงสนใจศึกษาสภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของจะไดนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสภาพการ
บริหารงานการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยอันสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จําแนกตามสถานภาพ
ทางเพศ อายุ การสมรส ประสบการณ และหนวยงานสังกัด
สมมุติฐานการวิจัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ที่มีสถานภาพทางเพศ อายุ การสมรส
ประสบการณการศึกษา และหนวยงานสังกัด ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ประชากรคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก รุน 8 กลุมหนองคาย รวม 64 คน

126 วารสารวิชาการ ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพทางเพศ อายุ การสมรส ประสบการณและหนวยงานสังกัด
ตัวแปรตาม คือ สภาพปญหาการศึกษาวิจัย 4 ดาน ไดแก ดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย ดาน
การใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัย ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยและดานคุณลักษณะของ
นักศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนสภาพปญหา
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษาได 4 ดานคือ ดานความรู
ความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย ดานการใหการบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัย ดานคุณลักษณะของอาจารย
ที่ปรึกษา และดานคุณลักษณะของนักศึกษา โดยศึกษาตามภูมิหลัง ดานสถานภาพทางเพศ อายุ การสมรส ประสบการณ
และหนวยงานสังกัด
วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากร คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
รุน 8 กลุมหนองคาย รวม 64 คน
กลุมตัวอยาง สุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการใชตารางสุม โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดแยกเปนหญิง 13 คน ชาย
42 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน (Robert V. Krejcie and Earyle W.Moorgan. 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543: http:/
/3.bp.blongsport.com/–) ซึ่งจะเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยผานการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแลวมี 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ และหนวยงานสังกัด
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษารวม 4 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคอรท โดยมี
คําถามใหเลือก 5 ระดับ จากนั้นกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็นประกอบดวยคําถามปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม SPSS ใชสถิติดังตอไปนี้
1. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha)
2. หาคาสถานภาพสวนบุคคลใชคาความถี่ (f) และรอยละ (%)
3. หาคาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นใชสถิติที t–test (Independent sample test) เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพียง 2 ตัว
ถาตัวแปรตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป ใชสถิติเอฟ F–test (One Way Anova) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จะนําคาเฉลี่ยเปนรายคูไปทําการทดสอบโดยวิธี LSD
5. คําถามปลายเปดขอมูลความคิดเห็นขอเสนอแนะจะใชวิธีการสังเคราะหขอความหรือสรุปความโดยจําแนกเปน
ประเด็น ซึ่งถาขอมูลที่ตอบมานอยกวารอยละ 10 ผูวิจัยจะไมนํามาวิเคราะหขอมูลสวนนี้
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ขั้นตอนการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารตําราวารสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาการวิจัยของนักศึกษาเพื่อกําหนดเปนคํานิยาม
ของสภาพปญหาการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2. ศึกษาคํานิยามศัพทเฉพาะตัวแปรที่วิจัยสรางคําถามของสภาพปญหาการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ใหสอดคลองกับคํานิยามศัพทเฉพาะนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบ
3. ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงคการวิจัย Index of Congruence (IOC) ไดคา IOC เทากับ 0.66–1.00 ขึ้นไปทุกขอ
4. นําแบบสอบถามที่แกไขแลว ไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงซึ่งเปนนักศึกษาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 30 คน หาคาความเชื่อมั่น
ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดเทากับ 0.973
5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูที่เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุน 8 หนองคาย ชื่อกลุมไลนบริหาร ม.พิษณุโลก
ที่เปนกลุมตัวอยาง รวม 55 คน โดยเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ผลการวิจยั
สภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสภาพปญหา
การศึกษาวิจัยโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ( X =3.83, SD=0.81) ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือดานคุณลักษณะ
ของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ( X =4.17, SD=0.85) รองลงมาคือดานคุณลักษณะของนักศึกษา ( X =3.82, SD=1.12)
ดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย ( X =3.64, SD=0.72) และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําที่สุด คือดาน
การใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัย ( X =3.63, SD=0.68) ตามลําดับ
ผูมีเพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย ดานคุณลักษณะของอาจารย
ที่ปรึกษางานวิจัย และดานคุณลักษณะของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน ดานการให
บริการความสะดวกของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน โดยเพศชายจะมีคาเฉลี่ยสูงมากกวาเพศหญิง
ผูมีอายุที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาผูที่มี
ชวงอายุมากกวา 30 ปจะมีคาเฉลี่ยสูงกวาชวงอายุนอยกวา 30 ป
ผูมีสถานภาพการสมรสที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเวนดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่มี
สถานภาพแตงงานจะมีคาเฉลี่ยสูงกวาสถานภาพโสด
ผูมีประสบการณท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยพบวาผูมีประสบการณนอยกวา 10 ป
มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด ดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย ดานคุณลักษณะของนักศึกษาดานการ
ใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัยและดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ผูที่มีประสบการณ 11–20 ป มี
ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด ในดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัย และดานคุณลักษณะของนักศึกษาแตผูมีประสบการณมากกวา 21 ป มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด ในดาน
ความรูความสามารถในการทํ าการศึก ษาวิ จัย ด านคุณลัก ษณะของนักศึก ษาและด านการใหบริก ารความสะดวกของ
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มหาวิทยาลัยในภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของผูมีประสบการณ 11–20 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวาผูมีประสบการณมากกวา
21 ป และผูมีประสบการณนอยกวา 10 ป
ผูที่มีหนวยงานสังกัดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัย พบวา สังกัดประถมศึกษาอยูใน
ระดับนอยที่สุดในดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย และดาน
คุณลักษณะของนักศึกษา สังกัดมัธยมศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด ในดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัย ดาน
ความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย และดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย สังกัดเทศบาลอยูในระดับ
นอยที่สุด ในดานคุณลักษณะของนัก ศึกษา ดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลั ยและดานคุณลักษณะของ
อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย สังกัดอื่นๆ อยูในระดับนอยที่สุด ในดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัย ดานการ
ใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัยและดานคุณลักษณะของนักศึกษา
ในภาพรวมพบวา สภาพปญหาการศึกษาวิจัยที่หนวยงานสังกัดประถมศึกษามีปญหานอยที่สุด สวนสังกัดเทศบาล
มีคาเฉลี่ยสูงกวาสังกัดอื่นๆ และสังกัดมัธยมศึกษาดานความรูความสามารถในการทําการศึ กษาวิจัยดานการใหบริการ
ความสะดวกของมหาวิทยาลัยและดานคุณลักษณะของนักศึกษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบ
คาเฉลี่ยสภาพปญหาการศึกษาวิจัย ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเปนรายคู โดยวิธีการ Post Hoc LSD
ผลการทดสอบคาเฉลี่ ยความคิดเห็นนั กศึ กษาที่มีตอ สภาพป ญหาการศึก ษาวิจั ยของนักศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ดาน
คุณลั กษณะของอาจารยที่ปรึก ษางานวิจัยเป นรายคู พบว า นัก ศึกษาที่มีหนวยงานสังกัดเทศบาลมีส ภาพปญหา ดาน
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยมากกวาสังกัดประถมศึกษาและสังกัดมัธยมศึกษาแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่สังกัดประถมศึกษามีสภาพ
ปญหาการศึ ก ษาวิจั ย มีป ญหาน อ ยที่สุ ด สว นสัง กัดเทศบาล สั ง กัด อื่นๆ และสั งกั ดมั ธ ยมศึ ก ษา มี ส ภาพป ญหาสูง กว า
ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบวา สภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีสภาพปญหาอยูในระดับมาก มีความสนใจนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหความสนใจที่คอนขางจะนอย ไมไดตระหนักเห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยในระดับนี้
มากนัก หรืออาจมีภาระงานในหนาที่ที่มากเกินไป ขาดการเอาใจใส ไมทุมเทเสียสละเวลาที่จะแสวงหาความรูเทาที่ควร
เพราะเมื่อมาวิเคราะหจากผลวิจัยทั้ง 4 ดานนี้แลวมีผลอยูในระดับมากทุกดานซึ่งสอดคลองกับที่ Newcomb and others
อางถึงใน ทองเรียน อมรัชกุล (2525: 36) ไดทําการจําแนกประเภทนักศึกษาออกเปน 6 ประเภท ดังนี้ 1) ศึกษิต (Scholars) เปน
ผูที่มีความเปนเอกัตตบุคคลต่ํา แตมีสติปญญาสูงไมกลาทําอะไร ไมมีความเปนตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นวามีความเกงแต
ไมกลาแสดงออก คนอื่นมองวาเปนคนที่มุงมั่นเอาแตวิชาการ 2) บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค (Creative Individualists)
เปนผูมีความเปนตัวของตัวเอง สติปญญาสูง มองตนเองวามีสติปญญามีทุกสิ่งทุกอยางเหนือนักศึกษาคนอื่น 3) พวกไมมี
ระบบระเบียบ (The wild Ones) เปนผูที่มีความเปนตัวของตนเองสูง ไมคอยฉลาด แตงตัวไมเรียบรอย ไมสนใจงานดาน
วิชาการ สนใจแตความสนุกสนาน ทําตัวเองใหเดนอยูเสมอ ไมมีระเบียบวินัย 4) พวกฝกใฝในการเมือง (Political activist)
เปนผูที่ชอบยุงการเมือง มีวิจารณญาณของการเมือง เปนนักปฏิรูป (Civil–Mind Reformist) 5) กลุมสังคม (The Social
Group) เปนผูที่มีความเปนตัวของตัวเองต่ํา สติปญญาต่ํา สนใจเฉพาะเรื่องของสังคม ไมสนใจงานวิชาการ มีนัดกับเพื่อน
ตางเพศเสมอ 6) ผูนํา (Leaders) เปนผู ที่สนใจในเรื่อ งการบริหารของมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู ตองการที่จะมี
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ตําแหนงเปนกรรมการกลุมตางๆ ในสถาบัน สอดคลองกับทัศนะของ ทรงธรรม ธีระกุล (2547: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา ปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ
ในการทํ าวิ ทยานิ พนธ ข องมหาบั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณมากเป นอั นดั บหนึ่ ง คื อ คุ ณลั ก ษณะของอาจารย ที่ ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธอาจารยที่ปรึกษาควรทุมเทเวลาเอาใจใสดูแลและใหคําปรึกษาแนะนํานิสิตอยางเต็มที่ ควรมีประสบการณการ
วิจัยและมีตําแหนงวิชาการ ยังสอดคลองกับ McNamara (1999) กลาววาวิธีการแกปญหามีหลากหลายวิธี ไมมีวิธีการ
แกปญหาใดที่จะสามารถแกปญหาทุกเรื่องได แตมีแนวปฏิบัติพื้นฐานที่สามารถนําไปใชในการแกปญหาได โดยตองมีการฝก
ใชเสียกอน เพื่อใหเกิดความคุนเคยจนสามารถปฏิบัติไดอยางเปนธรรมชาติ มีขอสังเกตวาตัวแปรดานคุณลักษณะของ
อาจารยที่ปรึกษางานวิจั ย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัย เปนอันดับ
สุดทายที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากคาเฉลี่ยของตัวแปรอื่นคอนขางชัดเจนนั้น อาจเนื่องมาจากอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยทํา
หนาที่ตามบทบาทไดเปนอยางดี สวนการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัยที่คาเฉลี่ยนอยอาจเพราะนักศึกษาอยู
หางไกลและกระจายอยูทั่วประเทศ สอดคลองกับทัศนะของไวยวิทย มูลทรัพย (2555) คุณลักษณะและนักวิจัยที่ดี ที่ให
ทัศนะตรงกันวา ลักษณะของนักวิจัยที่ดีดังนี้ (1) เปนผูที่มีคุณสมบัติทางดานความรูสึกและอารมณ (Emotion Drive) มี
ความสนใจอยากรูอยากเห็น มีทัศนะคติที่ดีตอการแสวงหาความรู มีความสุขตองานวิจัย (2) เปนผูมีความรู (Knowledge)
มีความสามารถดานการวิเคราะห คัดเลือกผลงานจากเอกสารไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความรอบรูเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย (3) การตัดสินใจ (Decision) มีการตัดสินใจที่ดี กลาคิดกลาตัดสินใจ มีความรอบคอบ และใชเหตุผล มีความเชื่อมั่น
ในหลักของเหตุและผลสอดคลองกับพรพรม มหาราช (2545: บทคัดยอ) ศึกษาปญหาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมเปนปญหาตอการทํา
วิทยานิพนธ นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาในระดับมาก ซึ่งถือไดวาการใหคําปรึกษา
ของอาจารยที่ปรึกษาเปนจุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปรียบเทียบตามเพศ พบวา ผูที่มีเพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากปจจุบันเพศชายและเพศหญิงตางไดรับการยอมรับ มีความ
เสมอภาคทางเพศในบริบททางการศึกษาในขณะเดียวกันก็พรอมที่จะอภัยใหกับบุคลากรในความแตกตางทางเพศในการ
ปฏิบัติงานเชนกัน สอดคลองกับ ศรุตญา ชินรัตนและคณะ. (2553: บทคัดยอ) คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีเพศและอายุงานตางกันมีคุณภาพชีวิต
การทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยังสอดคลองกับธนพล ดานวิวัฒนวงศ (2560: บทคัดยอ)
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ผลการวิจัยพบวา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สวนการเปรียบเทียบตามเพศ อายุ และวิทยาเขต พบวาไมมีความแตกตางกัน
เปรียบเทียบตามอายุ พบวา ผูที่มีอายุที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผูมีชวงอายุมากกวา 30 ปจะมีคาเฉลี่ยสูงกวาชวงนอยกวา 30 ป อาจเนื่องจากผูมีชวงอายุที่แตกตาง
กันมีระบบวิธีการคิดที่อาจใกลเคียงกัน มีการพัฒนาที่อาจเหมือนๆ กัน มีความรูความสามารถในการสืบคนหาความรูจาก
แหลงตางๆ ไดอยางกวางขวาง ซึ่งขัดแยงกับทัศนะของ ศรุตญา ชินรัตนและคณะ. (2553: บทคัดยอ) คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่อายุตางกันมี
คุณภาพชีวิตการทํางานเฉพาะดาน สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 และขัดแยงกับผลการวิจัยของ สมนึก ดีหะสิงห (2546: 75) วิจัยเรื่องปญหาการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษาในโครงการความรวมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับโรงเรียนพณิชย
การเพชรบุรีบริ หารธุรกิจ พบวา นิสิตที่ มีอ ายุตางกันมีปญหาการเรีย นโดยรวมแตกต างกันอย างมีนัย สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01 และสถานภาพตางกันมีปญหาการเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เปรียบเทียบตามการสมรสพบวา ผูมีการสมรสที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการศึกษาวิจัย โดยภาพรวม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูที่
แตงงานจะมีคาเฉลี่ยสูงกวาสถานภาพโสดนั้น อาจเนื่องมาจาก นักศึกษามีมุมมองที่เปดกวางที่สถานภาพการสมรสเปน
ธรรมชาติของบุคคลไมเปนอุปสรรคที่สงผลตอการศึกษาวิจัยแตอยางใด ซึ่งขัดแยงกับทัศนะของ ศรุตญา ชินรัตนและคณะ.
(2553) คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา
บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มี คุณภาพชีวิตการทํางานเฉพาะด านประชาธิปไตยในองคก ารแตกตางกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เปรียบเทียบตามประสบการณ พบวา ในดานความรู ความสามารถในการทําการศึกษาวิจัยไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณที่แตกตางกันไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น อาจเนื่องมาจากวานักศึกษาที่มีประสบการณในกระบวนการคนควาหาความรู
ขอเท็จจริง อยางมีระเบียบ มีระบบกฎเกณฑในการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะหและแปลความขอมูล เพื่อแสวงหา
คําตอบหรือประเด็นการศึกษาที่ตั้งไวดวยกระบวนการอันเปนที่ยอมรับซึ่งขัดแยงกับศรุตญา ชินรัตนและคณะ. (2553:
บทคัดยอ) คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัย
พบวา บุค ลากรที่ มีตํ าแหน ง ตา งกั นมี คุณ ภาพชี วิ ตการทํ างานดา นการไดรั บค า ตอบแทนที่เ พี ยงพอและยุ ติ ธรรม ด า น
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานและดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สวนดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่มีประสบการณแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมตอสภาพ
ปญหาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก นักศึกษามีความพึงพอใจ มั่นใจเชื่อมั่นในการ
ทําหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สอดคลองกับแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด กระบวนการคนควาหาความรูที่
เชื่อถือไดมีลักษณะดังนี้ 1) เปนกระบวนการที่มีระบบ 2) มีจุดมุงหมายที่แนนอนและชัดเจน 3) ดําเนินการ ศึกษาคนควา
อยางรอบคอบ ไมลําเอียง 4 ) มีหลักเหตุผล 5) บันทึกและรายงานออกมาอยางระมัดระวังและยังสอดคลองกับปวีณกร
คลังของ (2555: บทคัดยอ) วัฒนธรรมวิจัยของครูในจังหวัดปตตานี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบวาครูที่มีเพศอายุ
ประสบการณ ตนสังกัดและตําแหนงแตกตางกันมีวัฒนธรรมวิจัยในดานความเชื่อเจตคติและคานิยมการวิจัยไมแตกตางกัน
แตครูที่มีวุฒิและวิทยฐานะแตกตางกัน มีวัฒนธรรมวิจัยในดานความเชื่อเจตคติและคานิยมการวิจัยแตกตางกัน
สวนดานการใหบริการความสะดวกของมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมตอสภาพ
ปญหา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้นอาจเนื่องจากปจจุบันประสบการณเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถ
เรียนรูไดโดยไมตองพึ่งพาจากการเรียนรูในหองเรียน ประสบการณเปนทักษะชีวิตของแตละบุคคลแตกตางกันไปเกิดขึ้นได
ตลอดเวลาและโอกาส สอดคลองกับทัศนะของ เศรษฐศาสตร ไชยแสง (2553: บทคัดยอ) วิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กับความผูกพันตอองคการของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ ผลการวิจัย พบวา
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1) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง 2) ปจจัยสวนบุคลคลดานเพศ
อายุระยะเวลาการทํางานในองคการระดับเงินเดือนที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน
เปรียบเทียบตามหนวยงานสังกัดพบวา ดานความรูความสามารถในการทําการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากนักศึกษาในระดับนี้มีพื้นฐานความรูดานการศึกษา
วิจัยที่อาจใกลเคียงกันได แมมีหนวยงานที่ทํางานสังกัดที่แตกตางกัน รวมถึงการเขาถึงแหลงเรียนรูเทคโนโลยีกาวหนาที่
ตอเนื่องไดทุกที่ทุกโอกาสอยางกวางขวาง รวมถึงมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ สอดคลองกับภารดี อนันตนาวี
(2558: บทคัดยอ) ศึกษาและเปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวาผลการเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ
สถานที่ปฏิบัติงานและอาชีพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เปรียบเทียบตามหนวยงานสังกัดพบวา ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นั้นอาจเพราะวาปจจุบันอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยทุกๆ คนมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของนักศึกษา
ตองชวยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเองเมื่อเขากระบวนการศึกษาวิจัย ใหประสบความสําเร็จในการปรับตัวและชวยเหลือ
เมื่อนักศึกษาประสบปญหา การชวยใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ คือเปาหมายของการทํา
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา สอดคลองกับทัศนะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับอาจารยผูที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักหรืออาจารยที่ปรึกษารวมและไมสอดคลองกับ
ปวีณกร คลังของ (2555: บทคัดยอ) วัฒนธรรมวิจัยของครูในจังหวัดปตตานี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นดานปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยของครูท่ีมีตนสังกัดแตกตางกัน สวนใหญแตกตางกัน
ยกเวนเรื่องแหลงคนควาขอมูลและทรัพยากรเพื่อการวิจัยไมแตกตางกัน สวนนโยบายและการบริหารงานวิจัยของตนสังกัด
นโยบายและการบริหารงานวิจัยของโรงเรียน ความรูและประสบการณดานการวิจัยงบประมาณ ดานการวิจัยเวลาสําหรับ
การวิจัยผลตอบแทนที่ไดรับจากการวิจัยและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เปรียบเทียบตามหนวยงานสังกัดพบวา ดานคุณลักษณะของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ย ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเปนรายคู โดยวิธีการ LSD นั้นอาจเนื่องมา
จากนักศึกษาที่มีสังกัดแตกตางกัน มีระบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรไมเหมือนกัน หรือมีกรอบงานตามหนาที่ในบาง
ประการไมเหมือนกันตลอดทั้งอาจมีแนวนโยบายขององคกรและของผูบังคับบัญชาที่มีจุดเนนไมเหมือนกัน จึงสงผลตอ
สภาพปญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกันดวย สอดคลองกับทัศนะของเศรษฐศาสตร ไชยแสง
(2553: บทคัดยอ) วิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับปานกลาง 2) คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไมสอดคลองกับ ปวีณกร คลังของ (2555: บทคัดยอ) วัฒนธรรมวิจัยของครูในจังหวัดปตตานี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบวาครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณ ตนสังกัดและตําแหนงแตกตางกัน มีวัฒนธรรมวิจัย
ในดานความเชื่อเจตคติและคานิยมการวิจัยไมแตกตางกันแตครูที่มีวุฒิและวิทยฐานะแตกตางกัน มีวัฒนธรรมวิจัยในดาน
ความเชื่อเจตคติและคานิยมการวิจัยแตกตางกัน
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