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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะการวิจัยของครูวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัย คือ ครูช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ านวน 
149 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสนับสนุนจากผู้บริหาร ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
แรงจูงใจในการท าวิจัย ที่ปรึกษาในการท าวิจัย และทักษะการวิจัยของครูช านาญการพิเศษ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะการวิจัยของครูช านาญการพิเศษ เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับและแบบทดสอบทักษะการวิจัยของครูช านาญการพิเศษ เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า  โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า ไค-สแควร์ เท่ากับ 0.06 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 มีค่าระดับความ
น่าจะเป็น เท่ากับ 0.79 มีค่าดัชนีความกลมกลืน เท่ากับ 1.00 และมีค่าดัชนีรากก าลังสองของค่าเฉลี่ยค่า
ความแตกต่างโดยประมาณ เท่ากับ 0.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความกลมกลืน (p>.05, 
GFI>.09, RMSEA<.05)  
ค าส าคัญ: ทักษะการวิจัย  อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม 
  
 
Abstract  

The research was to study the causal effects and the results of the research skills 
of teachers at senior professional level, in Songkhla Primary Education Service Area Office 
3. The samples were 149 teachers at the senior professional level, in Songkhla Primary 
Education Service Area Office 3. The variables in the research consisted of 
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administrators’ supports, research experiences, research motivation, research advisers 
and research skills of the teachers at the senior professional level. The research used the 
5 rating scale questionnaire to collect the data about research skills of the teachers, 
together with a four-multiple-choice test. The data were analyzed by Descriptive 
statistics, Pearson’s correlation coefficient and Path Analysis by the LISREL program. The 
result of the research found that, according to the research hypothesis, the model of the 
factors resulting in direct and in indirect effects on the research skills of the teachers at 
the senior professional level, fit with the empirical data (Chi-square = 0.06, df = 1, p-
value = 0.79, GFI = 1.00, RMSEA= 0.00) and corresponded to the criteria (P>.05, GFI>.09, 
RMSEA<.05).  
Keywords: Research skills, direct effects, indirect effects. 
 
บทน า 
 แนวทางส าคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ได้แก่ 
การพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัยเนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้ที่สามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.ศ.) ได้เห็นความส าคัญด้านการวิจัยของครูจึง
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพและผลตอบแทนให้แก่ครูผู้มีผลงานวิจัย ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งและแต่งต้ังให้ครูมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (หนังสือที่ ศธ. 0206.4/
ว7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558) เห็นได้ชัดเจนว่าส่วนใหญ่ครูที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จะเป็นกลุ่ม
น าร่องในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ อีกมากมาย เช่น โครงการต่างๆ การอ่านงานวิจัยของ
บุคลากรในโรงเรียนและได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินครูช านาญการ เป็นต้น 
 การที่ครูจะมีวิทยฐานะสูงขึ้นจนถึงขั้นช านาญการพิเศษนั้นจะต้องมีผลงานวิจัยมาเสนอเพ่ือ 
ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ และการที่ครูจะมีผลงานวิจัยได้นั้น ครูย่อมต้องมีทักษะในการวิจัยเป็น
พ้ืนฐานก่อน สอดคล้องกับ อัจนา  สุวรรณรัตน์ (2543 : 50) ท าการศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาการ
วิจัยด้านความรู้ ทักษะการวิจัย และเจตคติของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะวิจัยและสมรรถภาพการวิจัยไว้ว่า สมรรถภาพการวิจัยคือคุณสมบัติซึ่งเป็นผลจากความรู้ 
ความเข้าใจ การใช้ทักษะ มโนคติหรือเจตคติ ในการปฏิบัติงานวิจัยซึ่งจะท าให้มีความเชี่ยวชาญในการท า
วิจัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเอาความรู้พ้ืนฐานที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานวิจัยจริง  
และได้รวบรวมลักษณะการเป็นนักวิจัยที่มีสมรรถภาพไว้เป็นแนวเดียวกัน โดยศึกษาจาก 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะการวิจัย และด้านเจตคติ ดังนั้นเห็นได้ว่า ทักษะการวิจั ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
สมรรถภาพการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการ
ท าวิจัยหลายเล่ม (อาทิ สมเจตน์ นาคเสวี และคณะ, 2550 ; อดุลย์  สนั่นเอ้ือเม็งไธสง, 2553 ; ปริญญา 
ศริอัตตะกุล, 2555) และปัจจัยที่มีผลต่อการเลื่อนวิทยฐานะของครู (อาทิ ธีรวัฒน์ ฆะราช, 2546 ; รัฐพล 
พรหมสะอาด, 2547 ; ศราวุธ สีดี, 2547 ; ศรุดา ชัยสุวรรณ, 2550) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่ศึกษา
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เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะการวิจัย แต่จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมานั้นยังพบว่ามีตัวแปรบางตัวที่อาจจะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะในการท าวิจัยด้วย 
 งานวิจัยส่วนใหญ่ดังกล่าว  พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลที่ส าคัญต่อทักษะในการท าวิจัยของครูวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ด้านการวิจัย การสนับสนุนจากผู้บริหาร การมีที่ปรึกษาใน
การท าวิจัย แรงจูงใจในการท าวิจัย และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้นจะเห็นได้ว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการวิจัย โดยตรง ได้แก่ ประสบการณ์ด้านการวิจัย แรงจูงใจในการท าวิจัย  การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร และที่ปรึกษาในการท าวิจัย และมีตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ได้แก่ การสนับสนุน
จากผู้บริหาร และประสบการณ์ในด้านการวิจัย 
 จากความส าคัญของทักษะการวิจัยและจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมต่อทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรได้แก่ ครู
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ านวน 460 
คน เพ่ือทราบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวที่มีต่อทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในน าแนวทางและผลการวิจัย
ไปปรับใช้ในการพัฒนาหรือส่งเสริมทักษะการวิจัยของครูเพ่ือที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้นิยามของ ทักษะการวิจัย ว่าหมายถึง ความ 
สามารถของครูในการค้นคว้าหาความจริงด้วยกระบวนการวิจัย ได้แก่ ก าหนดปัญหาวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย ระบุตัวแปร ออกแบบการวิจัยได้เหมาะสมกับปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เลือกใช้สถิติพ้ืนฐานวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้อง เหมาะสมอย่าง
ช านาญ  

นักวิชาการหลายท่าน ต่างมีแนวคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom et al, 1956 
อ้างถึงใน จิตราพร ลีละวัฒน์, 2554: 14 ที่ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Do main) ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) มากที่สุด ทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain) คือ พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ  ซึ่งแสดง
ออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ  พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้ 1) การรับรู้ 2) กระท าตามแบบ 3) การหาความถูกต้อง 
4) การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเอง 5) การกระท าได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูงผู้วิจัยจึงใช้แนวทฤษฎีพฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัยของบลูม และคณะมาเป็นแนวในการสร้างแบบวัดทักษะการวิจัย  ซึ่งท าให้ได้แบบวัดทักษะการวิจัย 
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นั่นคือจะใช้การวัดด้วยแบบทดสอบเลือกตอบในเชิงสถานการณ์เ พ่ือทดสอบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการวิจัยของครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะการวิจัยมาท าให้สามารถสรุปตัว
แปรได้ 5 ตัวแปร คือ ประสบการณ์ด้านการวิจัย แรงจูงใจในการท าวิจัย การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ที่ปรึกษาในการท าวิจัย และทักษะการวิจัย ได้ดังกรอบแนวคิดต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 
 

       
 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ านวน  460  คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากแนวคิดของ Hair et al 
(1998 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 : 311) ได้ก าหนดกลุ่มตัวอยางที่เหมาะสมคือ 10-20 คนต่อตัว
แปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ทั้งนี้งานวิจัยเล่มนี้มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมก็
คือ 50-100 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสุ่มโรงเรียนที่มีครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษมาได้ 20 โรงเรียน ซึ่งมีครู
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 146 คน  

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) หน่วย
การสุ่มคือ โรงเรียนจากอ าเภอในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ทั้งหมด 5 อ าเภอ  โดยสุ่ม
มาอ าเภอละ 4 โรงเรียน จะได้ครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษเป็นจ านวน 146 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประสบการณ์ด้านการวิจัย (EXPRE) การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
(SUPP) ที่ปรึกษาในการท าวิจัย (CONSUL) แรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) และทักษะการวิจัย (SKILL) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบเติมค าตอบ ตอนที่ 2 ตัวแปรประสบการณ์ด้านการวิจัย 
(EXPRE) การสนับสนุนจากผู้บริหาร (SUPP) ที่ปรึกษาในการท าวิจัย (CONSUL) และแรงจูงใจในการท า
วิจัย (MOT) ที่มีอิทธิพลต่อทักษะการท าวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  (SKILL) ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ทักษะการท าวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทย

การสนับสนุน
จากผู้บรหิาร 

ที่ปรึกษา 
ในการท าวิจัย 

 

ทักษะการวิจัยของ
ครูวิทยฐานะช านาญ

การพิเศษ 

แรงจูงใจใน
การท าวิจัย 

ประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 
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ฐานะช านาญการพิเศษ (SKILL) มีลักษณะค าถามเป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .967 และ .828 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการส่งเครื่องมือวิจัยด้วยตนเองทางไปรษณีย์โดยเริ่ม
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดย1) ส่งเครื่องมือวิจัยที่ได้
เตรียมไว้ให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนทางไปรษณีย์จ านวน 2) หลังจากส่งสามสัปดาห์ผู้วิจัยติดตาม
ข้อมูลจากการตอบกลับทางไปรษณีย์และเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองที่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
3) น าเครื่องมือวิจัยที่ได้รับการตอบกลับมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งได้จ านวนเครื่องมือที่มี
ความสมบูรณ์จ านวน 123 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.25 4) น าผลการตอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์โดย
แบบสอบถามจะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับในแต่ละระดับมีความหมายเกณฑ์ในการให้คะแนน
ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง 
น้อยที่สุด แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้  ค าตอบถูกได้ 1 
คะแนน และค าตอบไม่ถูกได้ 0 คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ดังนี้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ 2) 
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)   
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 27 22 
หญิง 96 78 
รวม 123 100 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี 101 82.1 
ปริญญาโท 22 17.9 
รวม 123 100.0 

ผลงานวิจัยหลังจากได้รับ
ต าแหน่ง คศ.3 

มี 48 39 
ไม่มี 75 61 
รวม 123 100 

  
ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 1 พบว่า ครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 78 มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.1 และไม่มีผลงานวิจัยหลังจากได้รับต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 61 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประสบการณ์ด้านการวิจัย (EXPRE) การสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (SUPP) ที่ปรึกษาในการท าวิจัย (CONSUL) และแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) กับทักษะการ
วิจัยของครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประสบการณ์ด้านการวิจัย(EXPRE) การสนับสนุน 
              จากผู้บริหาร (SUPP) ที่ปรึกษาในการท าวิจัย (CONSUL) และแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) 
              กับทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
ตัวแปร MOT SKILL CONSUL EXPRE SUPP 
MOT 1.00     
SKILL .297** 1.00    
CONSUL .356** .467** 1.00   
EXPRE .384** .468** .762** 1.00  
SUPP .552** .437** .580** .629** 1.00 
Mean 3.56 19.92 2.69 3.03 3.13 
S.D. 0.58 3.44 0.82 0.73 0.74 
** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 
 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแรงจูงใจใน
การท าวิจัย (MOT) ทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ที่ปรึกษาในการท าวิจัย (CONSUL) 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย  (EXPRE) และการสนับสนุนจากผู้บริหาร (SUPP) ได้ดังนี้ตามล าดับ 
(x=3.56,S.D=0.58), (x=19.92, S.D=3.44), (x=2.69, S.D=0.82), (x=3.03, S.D=0.73) ,(x=3.13, 
S.D=0.74) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าอยู่ ระหว่าง .297 - .762 โดยตัวแปร
ประสบการณ์ด้านการวิจัย (EXPRE) กับที่ปรึกษาในการท าวิจัย (CONSUL) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด 
(r = .762) รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์ด้านการวิจัย (EXPRE) กับการสนับสนุนจากผู้บริหาร (SUPP) 
(r=.629) และการสนับสนุนจากผู้บริหาร (SUPP)กับที่ปรึกษาในการท าวิจัย (CONSUL) (r=.580) 
ตามล าดับ  

ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-
สแควร์ (Chi–Square) ระดับความน่าจะเป็น (p) ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีรากก าลังสองของ
ค่าเฉลี่ยค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เป็นดัชนีวัดความกลมกลืน พบว่า ค่าไค-สแควร์ 
(Chi–Square) เท่ากับ 0.06 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 มีค่าระดับความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.79 มีค่าดัชนี
ความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 1.00 และมีค่าดัชนีรากก าลังสองของค่าเฉลี่ยค่าความแตกต่างโดยประมาณ 
(RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความกลมกลืน (p>.05, GFI>.09, RMSEA<.05) 
โดยมีเส้นทางอิทธิพลที่แสดงในภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบที่ 2 เส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อทักษะการวิจัย 
 

มีค่าสัมประสิทธิ์ของผล ซึ่งประกอบด้วยอิทธิพล อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของตัวแปรใน
โมเดลดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของผล (Effect  Coefficient) อิทธิพลทางตรง (Direct Effect ; DE) 
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect ; IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect ; TE) ของตัวแปร                
ในโมเดล 

 

ตัวแปร 
MOT SKILL 

DE IE TE DE IE TE 
CONCUL - - - 0.90 - 0.90 
EXPRE 0.05 - 0.05 0.82 0.02 0.84 
SUPP 0.40 -   0.40** 0.79 0.14 0.93 
MOT - - - 0.36 - 0.36 
R-SQUARE  0.31 0.27 
หมายเหตุ  **P<.01 

 
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 พบว่า ผลของอิทธิพลสามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง

และอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้ดังนี้ 

1. ตัวแปรที่ปรึกษาในการท าวิจัย (CONSUL) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรทักษะการวิจัยของครูที่
มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (SKILL) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.90  

2. ตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรทักษะการวิจัยของครูที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (SKILL) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.36 

การสนับสนุน
จากผู้บรหิาร 

ที่ปรึกษา 
ในการท าวิจัย 

 

ทักษะการวิจัยของครู
วิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ 

แรงจูงใจในการ
ท าวิจัย 

ประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

0.36 0.83 

0.79 

0.40 

0.05 0.90 

0.23 

8.59 

0.67 

0.53 

0.55 

0.34 

0.46 

0.35 
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3. ตัวแปรการสนับสนุนจากผู้บริหาร (SUPP) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรทักษะการวิจัยของครูที่
มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (SKILL) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.79 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ตัวแปรทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (SKILL) โดยผ่านตัวแปรแรงจูงใจใน
การท าวิจัย ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.14 ซึ่งตัวแปรการสนับสนุนจากผู้บริหาร (SUPP) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.40 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .01 

4. ตัวแปรประสบการณ์ด้านการวิจัย (EXPRE) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรทักษะการวิจัยของครู
ที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (SKILL) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.82 และมีอิทธิพลทาง อ้อม
ต่อตัวแปรทักษะการวิจัยทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (SKILL) โดยผ่าน
ตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.02  ซึ่งตัวแปรประสบการณ์ด้านการวิจัย 
(EXPRE) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.05 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ พบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษได ้ร้อยละ 27 
 
สรุปและอภิปรายผล 

  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พบว่า โมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมี ค่าไค-สแควร์ (Chi–Square) เท่ากับ 0.06 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 มีค่าระดับความน่าจะ
เป็น (p) เท่ากับ 0.79 มีค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 และมีค่าดัชนีรากก าลังสองของค่าเฉลี่ย
ค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความกลมกลืน 
(p>.05, GFI>.09, RMSEA<.05) และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษได้แก่ 

1. ที่ปรึกษาในการท าวิจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษในทางบวก ด้วยขนาดอิทธิพล 0.90 นั่นคือเมื่อครูมีที่ปรึกษาในการท าวิจัยเพ่ิมขึ้น ครูก็
จะมีทักษะการวิจัยมากขึ้นด้วย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ สนั่นเอ้ือเม็งไธสง 
(2553: 91-94) ศึกษาการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าตัวแปรที่ปรึกษาในการท าวิจัย มีผลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนของคร ู

2. แรงจูงใจในการท าวิจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษในทางบวก ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.36 นั่นคือเมื่อครูมีแรงจูงใจในการท าวิจัยสูง ครูก็จะมี
ทักษะการวิจัยมากขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สจีวรรณ  ทรรพวสุ 
(2540 : 181) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการท าวิจัยทางด้านการศึกษาของอาจารย์ในสถาบัน ราชภัฏ 
เขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการท าวิจัยทางการศึกษาของอาจารย์ 

3. ประสบการณ์ด้านการวิจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะการวิจัยทักษะการวิจัยของครูที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษในทางบวก ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.82  นั่นคือหากเพ่ิม
ประสบการณ์ด้านการวิจัยก็ส่งผลให้ทักษะการวิจัยเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
และประสบการณ์ด้านการวิจัยก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะการวิจัยทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษโดยผ่านแรงจูงใจในการท าวิจัย ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.02 และประสบการณ์
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ด้านการวิจัยก็มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยทางบวก ด้วยขนาดอิทธิพล 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมเจตน์ นาคเสวี และคณะ (2550 : 80) พบว่า ประสบการณ์ด้านการวิจัยเป็นองค์ประกอบ
ของปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย ซึ่งหากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยสูงก็จะส่งผลให้มีทักษะในการท าวิจัยมาก
ขึ้นด้วย  

4. การสนับสนุนจากผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.79 ซึ่งการสนับสนุนจากผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อ
แรงจูงใจในการท าวิจัย ด้วยขนาดอิทธิพล 0.40 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง (2553 : 93) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น พบว่า การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหาร มีหน้าที่
บริหารงานภายในโรงเรียน สร้างแรงจูงใจ และหลักการพัฒนาครูผู้สอนและพัฒนานักเรียนโดยให้
ความส าคัญเกี่ยวการท าวิจัยในชั้นเรียน มีการสนับสนุนที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ บุคลากร และ
อ่ืนๆ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้สอนต่อไป 

5. เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ในข้างต้น พบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทักษะการวิจัยของครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษได้ ร้อยละ 27  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับใช้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการบริหารบุคลากรใน
สถานศึกษาของท่านได้ และผู้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับทักษะการวิจัยสามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับทักษะการวิจัยของครูวิทย

ฐานะช านาญการพิเศษ 
2.2 ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีการประเมินวิทยฐานะแบบเดียวกัน 
2.3 หากเป็นไปได้ควรมีการเก็บข้อมูลแบบทดสอบด้วยตัวเอง 

 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ท าให้
ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้างานวิจัยและมีบทความวิจัยเรื่องนี้ขึ้น 
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