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โมเดลจําแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบคือ  

D̂  =–5.688+1.073Xแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในการทําวิจัย–0.562Xวัสดุอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวก+2.610Xความรู้

ในการวิจัย 

+1.821Xทักษะในการทําวิจัย 

โมเดลจําแนกกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐานคือ 

Z D̂  = 0.596Zแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิในการทําวิจัย–0.480Zวัสดุอุปกรณ์และสิงอ ํานวยความสะดวก+1.615Zความรู้ในการวิจัย 

+1.289Zทักษะในการทําวิจัย 
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The discriminant model of the raw scores was: 

D̂  =–5.688+1.073X researchachievement m otivation–0.562Xm aterials and facilities+2.610X research know ledge 

+1.821X research skill 

The discriminant model of the standard scores was: 

Z D̂  = 0.596Z  researchachievem ent motivation–0.480Z  materials and facilities+1.615Z  research know ledge+1.289Z  

research skill 
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ตัวแปรด้านจิตลักษณะ  

-ลักษณะนิสัยทีเอือต่อการทําวิจัย  

-แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในการทําวิจัย  

-การรับรู้ความสามารถของตนในการทําวิจัย 

ตัวแปรด้านสมรรถนะการวิจัย  

- ความรู้ในการวิจัย  

- ทักษะในการทําวิจัย  

- เจตคติต่อการทําวิจัย  

ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมในการวิจัย  

- การสนับสนุนของหน่วยงานและผู ้บริหาร  

- เงินทุนสนับสนุนการวิจัย  

- เวลาในการทําวิจัย  

- วัสดุอุปกรณ์และสิงอ ํานวยความสะดวก  

- แหล่งค้นคว้าในการทําวิจัย  

- บรรยากาศการวิจัย  

- ผลตอบแทนและรางวัล  

- ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 

ผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ 

- ผลิตภาพการวิจัยสูง 

- ผลิตภาพการวิจัยต ํ า 
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เมือ  ผลผลิตการวิจ ัย = ผลผลิตการวิจัยทีเสร็จแล้ว + ผลผลิตการวิจัยทีก ําลังดําเนินการอยู่ 

ผลผลิตการวิจ ัยทีแล้วเสร็จ  =    


k

i 1
  [(100x สถานะของผู ้ วิจัย) + (100 x การได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ 

  บทความวิจัย) + (0.1 x แหล่งตีพิมพ์บทความวิจัย)+  

  (0.1 x การนําเสนอผลงานวิจ ัยในทีประชุมวิชาการ)] 

ผลผลิตการวิจ ัยทีก ําลังด ําเนินการอยู่  = 


k

i 1
[100 x สถานะของผู้วิจ ัย x ผลสําเร็จของงานวิจัย] 
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ขันที ตัวแปร ค่าวิลค์แลมบ์ดา 

1 

2 

3 

4 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในการทําวิจัย  

ว ัสดุอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวก 

ความรู้ในการวิจ ัย  

ทักษะในการทําวิจ ัย 

0.888** 

0.848** 

0.823** 

0.794** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 

   
  

 

Function ค่า 

ไอเกน 

() 

ค่าสหสัมพันธ ์

คาโนนิคอล 

(RC) 

ค่าวิลค์ 

แลมบ์ดา 

() 

ค่า 

ไคสแควร์ 

(2) 

องศา 

ความเป็นอิสระ 

(df) 

 

Sig. 

1 0.260 0.454 0.794 31.684 4 0.000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 
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โมเดลจําแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบคือ  

D̂  =–5.688+1.073Xแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในการทําวิจัย–0.562Xวัสดุอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวก+2.610Xความรู้ในการวิจัย 

+1.821Xทักษะในการทําวิจัย 

โมเดลจําแนกกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐานคือ 

Z D̂  = 0.596Zแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในการทําวิจัย–0.480Zวัสดุอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวก+1.615Zความรู้ในการวิจัย 

+1.289Zทักษะในการทํา วิจัย 
 

  
 

ต ัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ 

ในรูปคะแนนดิบ 

ค่าสัมประสิทธิ 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในการทําวิจ ัย  

ว ัสดุอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวก 

ความรู้ในการวิจ ัย  

ทักษะในการทําวิจัย 

1.073 

–0.562 

2.610 

1.821 

0.596 

–0.480 

1.615 

1.289 

ค่าเฉลียของโมเดลจําแนกกลุ่ม (Group Centroid)   

กลุ่มอาจารย์ทีมีผลิตภาพการวิจัยสูง = 0.548 

กลุ่มอาจารย์ทีมีผลิตภาพการวิจัยตํ า = –0.468 
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กลุ่มทีคาดคะเน 
กลุ่มจริง จ ํานวน  

กลุ่มผลิตภาพการวิจัยสูง ก ลุ่มผลิตภาพการวิจ ัยตํ า 

กลุ่มอาจารย์ที มีผลิตภาพการวิจัยสูง  147 111 

(75.80%) 

36 

(24.20%) 

กลุ่มอาจารย์ที มีผลิตภาพการวิจัยตํ า 173 37 

(21.50%) 

136 

(78.50%) 

ร้อยละของการคาดคะเนได้ถูกต้องจากโมเดลจําแนกกลุ่ม เท่าก ับ  77.30 
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