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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะการรับรู้และการมีเข้ าร่วมกิจกรรม KAFE 4 ART ซึ่งเป็ น
กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และมุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการและกิจกรรมการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เน้ นศึกษาเฉพาะบุคลากรสายอาจารย์ นักวิจัย และนักวิจัยโครงการของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณและดาเนินการทดสอบไคสแควร์ ( ChiSquare Test) จากตัวอย่ าง 58 คน ผลการศึกษา พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นอาจารย์ และมีการรับรู้หรือได้ ยิน
เกี่ยวกับกิจกรรม KAFE 4 ART เป็ นอย่างมาก รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมกิจกรรมประมาณ 1-4 ครั้ง
และมีความพึงพอใจกับกิจกรรมนี้ระดับมาก นอกจากนี้ พบว่า สถานะการทางานมีความสัมพันธ์ต่อการเขียนผลงาน
ทางวิชาการอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับลักษณะทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ โดยกิจกรรม
KAFE 4 ART เป็ นกิจกรรมเสริมแรงทางบวก ที่มุ่งเน้ นสนับสนุนกระบวนการผลิตผลงานวิชาการ ผ่านการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ระหว่ างนักวิชาการร่ วมกัน ผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ ทราบถึงรูปแบบความ
ต้ องการของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงานของกิจกรรม ซึ่งผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมบางท่านได้
สะท้ อนในเรื่องการบริหารจัดการเวลาที่ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากมีภาระงานที่หนักอยู่ และระยะเวลา
ในการดาเนินกิจกรรม KAFE 4 ART ยังน้ อยเกินกว่าที่จะสะท้ อนภาพความสาเร็จของกิจกรรมได้ เนื่องจากการ
เขียนผลงานทางวิชาการต้ องใช้ ระยะเวลา ในการกลั่นกรองการเขียนและวิเคราะห์ รวมทั้งรอการตอบรับผลงาน
ตีพิมพ์จากวารสารวิชาการอีกด้ วย
คาสาคัญ: การตีพิมพ์/ ผลงานวิชาการ/ กิจกรรมเสริมแรงทางบวก

Abstract
This article aims to study the participant’s perception on KAFE4ART activity. This activity was
launched to enhance academic publication. The article also aims to analyze the relationship between the
output of academic publication produced by academic staff and the participation of KAFE 4 ART Activity.
The sample of the study is focusing particularly on the academic staff which are the lecturers, researchers and
project research officers of Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University.
Quantitative method were utilized and Chi-Square Test has been done for the sample of 58 cases.The
findings of the study revealed that IPSR lecturers, the main study sample, perceived highly the KAFE 4 ART
Activity and participated 1-4 times of experiences in the activity with high level of satisfaction. In addition,
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the statistical significant implication of working status related to academic writing has been found. This is in
line with Skinner’s Operant Conditioning Theory that the KAFE4ART Activity is the positive reinforcement
emphasized on the output process encouraged by achieving the mutual knowledge discussion and opinion
exchange. The findings of this study facilitates the learning of participant’s type of requirement concerning
the period of time appropriately for conducting the activity, reflected by the incomplete participation of some
participants due to the heavy workload and the time for conducting the activity is too limited to illustrate the
achievement of the activity, this due to the fact that the academic writing must be taken a longer time for
consideration and analysis as well as the acceptance for journal publishing.
Keywords: Publication/ Academic Paper/ Positive Reinforcement

1. บทนา
ผลงานทางวิชาการมีความสาคัญอย่ างยิ่งต่ อ
นักวิชาการ ถือเป็ นผลงานถ่ ายทอดความรู้ วิเคราะห์
และประมวลความคิด อย่างเป็ นระบบแบบแผน และมี
การสรุปประเด็นความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษา และแสดง
ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นในทางวิชาการได้ อย่ าง
ชัดเจน ความรู้ท่ไี ด้ จากผลวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ไปสู่
บุ ค คลทั่ ว ไปนั้ น จะมี คุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ได้ รั บ การ
เผยแพร่ แ ละประชาสัม พั น ธ์ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ และพั ฒนาความรู้ต่อยอดออกไป โดยการ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์น้ัน อาจจะอยู่ในการเขียน
ผลงานหรือนาเสนอผลงานในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งต่อ
ความรู้น้นั ให้ ผ้ อู ่านหรือผู้รับฟังได้ เข้ าใจง่าย และผลงาน
วิ ช าการจะมี ผ ลต่ อ หน่ ว ยงานที่สัง กัด เนื่ อ งจากโดย
ผลงานนั้นเป็ นสิ่ง บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้ านวิชาการ
ประกอบกั บ สถานศึ ก ษาต้ องรั บ การตรวจประกั น
คุณภาพการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา ซึ่ งหน่ วยงานที่มี
บุคลากรตาแหน่ งอาจารย์และนักวิจัย ต้ องรับผิดชอบ
องค์ประกอบด้ านการวิจัย ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้ องกับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา (สมศ.) และส านั กงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้ ระบุไว้ [1]
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นองค์กรการศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพันธกิจหลัก
ที่ส าคั ญ ในการท าวิ จั ย เชิ ง ทฤษฎี และประยุ ก ต์ ด้ า น
ประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสะท้ อนให้ เห็น
ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 : Excellence in research with
global and social impact เพื่อให้ มีความคิดในเชิง
ยุทธศาสตร์ท่จี ะนาไปสู่การถ่ายทอดความรู้และกระจาย
ความรู้ เพื่ อถ่ า ยทอดสู่ สั ง คม สถาบั น ฯ เล็ง เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง มี เ ป้ าหมายให้ กั บ
อาจารย์และนักวิจัย ถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็ นประโยชน์
เชิงวิชาการและสังคม โดยมีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็ นกลไก

ส่ง เสริ มในเรื่ องตีพิ มพ์ ผ ลงานวิ ช าการอย่ า งต่ อเนื่ อง
โดยจัดโครงการส่งเสริมการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ใน
รูปแบบต่ าง ๆ และหนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ กิจกรรม
KAFE 4 ART (เป็ นสัญลักษณ์แทนคาว่ า Coffee
Time for Article) ซึ่งเป็ นเวทีวิชาการในรูปแบบ
ธรรมชาติข องการพู ด คุ ย ในบรรยากาศที่ผ่ อ นคลาย
พร้ อ มรั บ ประทานอาหารว่ า งและกาแฟ แลกเปลี่ ย น
ความรู้แ ละความคิด เห็น ในกลุ่ มอาจารย์ และนั กวิ จั ย
เพื่ อ เป็ นตั ว ช่ ว ยให้ อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ผลิ ต ผลงาน
วิชาการเพิ่มมากขึ้นต่อไป
การศึ ก ษานี้ มุ่ ง ตอบโจทย์ ค าถามในส่ ว น
ประโยชน์ของกิจกรรมว่า ช่วยในการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิ ช า กา รของ กลุ่ มเ ป้ า หมายหรื อ ไ ม่ แล ะบรรลุ
เป้ าประสงค์ส่งิ ที่สถาบันฯ ต้ องการจะไปให้ ถึงหรือไม่
ทั้งนี้เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการส่งเสริม
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการต่อไป สถาบันมีนโยบายที่
จะสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด บรรยากาศในการเรี ย นรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยใน
แขนงต่ าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่ อ ให้ เกิดการสร้ างสรร
ผลงานวิจัยที่มคี ุณค่าอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ “โครงการ
KAFE 4 ART” คือ การจัดกิจกรรมเวทีวิชาการใน
รูป แบบธรรมชาติข องการพูด คุ ย แลกเปลี่ย นความรู้
และความคิ ด เห็ น ในหมู่ อ าจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย เป็ น
รู ป แบบการจั ด กิจ กรรมเสมื อ นสภากาแฟ โดยเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ของสถาบันฯ ที่ได้ รับ
การตีพิมพ์มาพูดคุยและบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการ
เขียนบทความวิชาการ หรือถ่ายทอดศิลปะในการเขียน
บทความและได้ รั บ การตอบรั บ ตี พิ ม พ์ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมได้ รั บ รู้ และรั บ ทราบ เพื่ อเป็ นการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรของการแลกเปลี่ยนความรู้ข้ ึน และ
เพื่ อ กระตุ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ได้ ผ ลิ ต
ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นทุก
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วันพุธที่ 1 และที่ 3 ของเดือน เวลา 14.00 เป็ นต้ นไป
ณ ชั้ น 4 ของอาคารประชาสัง คมอุด มพั ฒ น์ ซึ่ ง เป็ น
สถานที่ต้งั ของสถาบันฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะการรับรู้และการเข้ าร่วม
กิจกรรม KAFE 4 ART
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต
ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
และกิจกรรมการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART

2. วัสดุและวิธีการ
ขอบเขตการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ
(Survey Research) โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1.ศึ กษาค้ น คว้ าจากเอกสาร (Documentary
Survey) เช่น หนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์
และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.ศึ ก ษาจากการวิ จั ย ภาคสนาม ( Field
Survey) โดยใช้ เ ครื่ อ งมือ วิ จั ย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่ อ ส ารวจกลุ่ ม ประชากรที่เ ป็ น
บุคลากรสายอาจารย์ นักวิจัย และนักวิจัยโครงการของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจยั
เน้ นศึกษาเฉพาะบุคลากรสายอาจารย์ นักวิจัย
และนั ก วิ จั ย โครงการของสถาบั น วิ จั ย ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา รายงานข้ อมูลที่เป็ นคะแนนเฉลี่ยและร้ อยละ
และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) โดย
เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างผลผลิตในการ
ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการกั บ
กิจกรรมการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ผ่าน
กิจกรรม KAFE 4 ART

สิ่งที่ก่อให้ เกิดขึ้นก่อน
(Antecedent)

กรอบแนวความคิดการวิจยั
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โ ครงการการ
ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ IPSR โดยผ่าน
กิจกรรม KAFE 4 ART ได้ นาทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรม
นิ ย ม (Behaviorism) โดยมี พ้ ื นฐานแนวคิ ด คื อ
สิ่งแวดล้ อมและประสบการณ์เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม
และผู้ศึกษาได้ นาทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์
(Skinner’s Operant Conditioning Theory) มาใช้ เป็ น
กรอบแนวคิดหลักการในการศึกษาพฤติกรรมหรือการ
กระท าต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ ท่ีเ กิด ขึ้ น โดยอาศั ย ความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ า (Stimulus) และการตอบสนอง
(Response) อันจะเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ที่จ ะมีส่ ว นช่ ว ยในการตีพิ ม พ์ ผ ลงานทางวิ ช าการของ
กลุ่มเป้ าหมาย [2]
ลักษณะของทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกิน
เนอร์ มีแนวคิดที่ว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ แล้ ว เกิดจาก
มนุษย์เป็ นผู้ลงมือหรือปฏิบัติเอง (Operant Behavior)
โดยพฤติกรรมที่สกินเนอร์ได้ อธิบายไว้ จะประกอบด้ วย
3 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 1
นอกจากนี้ สกิน เนอร์ ยั งได้ แบ่ ง พฤติกรรม
ของมนุษย์ไว้ 2 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ Type
S (Respondent Behavior) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง
โดยอัต โนมัติ และไม่ ส ามารถควบคุ มตั ว เองได้ เช่ น
ความรู้สกึ ต่าง ๆ การกระพริบตา หรือนา้ ลายไหล เป็ น
ต้ น
2. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ Type
R (Operant Behavior) คือ พฤติกรรมที่เกิดจากเรา
เป็ นผู้กาหนด หรือตั้งใจที่จะแสดงออกมา โดยส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน เช่ น การ
กิน นั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง ขับรถ อ่านหนังสือ เป็ นต้ น
และพฤติกรรมของมนุษย์ตกอยู่ภายใต้ การควบคุมของ
เงื่อนไขโดยเน้ นไปที่การเสริมแรง ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญ
หลังจากที่มีการตอบสนองขึ้น หรือทาตามเงื่อนไขแล้ ว
หากได้ รับการเสริมแรงที่เหมาะสม จะมีโอกาสที่เกิดขึ้น
อีก หรือมีพฤติกรรมนั้น ๆ บ่อยขึ้น และหากลดลงการ
เสริมแรงลงเมื่อใด การตอบสนองจะลดลงเมื่อนั้น

พฤติกรรม
(Behavior)
ภาพที่ 1 ภาพทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ [3]

ผลที่ได้ รับ
(Consequence)
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ลักษณะเงื่อนไขของการเสริมแรงนั้น จะมี 2 ประเภท
คือ
1.การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforce
ment) คือ การกระทาใด ๆ ทาให้ บุคคลพึงพอใจ ทาให้
เกิดการตอบสนองมากขึ้นหรือทาให้ เกิดพฤติกรรมบ่อย
ขึ้น เช่น การได้ รับคาชมเชยการได้ รับอาหาร
2.การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforce
ment) คือ การพยายามทาให้ เกิดการตอบสนองเพิ่มขึ้น
หรื อ เกิด พฤติ ก รรมเพิ่ ม ขึ้ น เมื่อ ก าจั ด สิ่ง เร้ า ที่ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ออกไป เช่น การลดการดุด่า การไม่เกิดความ
วิตกกังวล เป็ นต้ น
กิจกรรม KAFE 4 ART ถือเป็ นกิจกรรม
เสริมแรงทางบวก ที่มุ่งให้ ผ้ ูเข้ ากิจกรรมได้ เขียนผลงาน

และได้ ตีพิมพ์ โดยกิจกรรมจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ข องผู้ท่ีป ระสบความสาเร็จ ในเรื่ อ งการ
ตีพิมพ์มาแล้ ว มาถ่ายทอดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับรู้
เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ อาจารย์และนักวิจัย ได้ ผลิตผล
งานและตีพิมพ์ได้ มากขึ้น และการนาแนวคิดของสกิน
เนอร์ มาใช้ ในการประเมินโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ โดยผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART นี้ จะ
สามารถสะท้ อ นให้ เห็น ถึง สิ่ง ที่จ ะได้ แ ละสิ่ง ที่จ ะต้ อ ง
ด าเนิ น การ เพื่ อให้ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ช าการของ
บุคลากร บรรลุเป้ าหมายที่ต้องการในเรื่องตัวชี้วัดของ
การตี พิ ม พ์ ผ ลงานทางวิ ช าการ และเพื่ อ พั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไปในอนาคต

การตีพมิ พ์
พฤติกรรมทีเ่ กิด
จากการเรียนรู้ แบบ
Type R
(Operant
Behavior)

ภาพที่ 2 การเสริมแรงทางบวก และทางลบ

3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานตัวอย่าง
ประเภท
เพศ
(N = 57)
สถานะการทางาน
(N = 53)
การได้ยนิ หรือรับรูเ้ กี่ยวกับกิจกรรม
KAFE 4 ART
(N = 57)
การเข้าร่วมกิจกรรม KAFE 4 ART
(N = 58)

ปั จจัย
ชาย
หญิง
อาจารย์
นักวิจัยสถาบัน
นักวิจัยโครงการ
เคย
ไม่เคย

ร้อยละ
22.8
77.2
47.2
20.8
32.0
89.5
10.5

เคย
ไม่เคย

70.7
29.3
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานตัวอย่าง (ต่อ)
ประเภท
ประเภท
จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
KAFE 4 ART
(N = 57)
ความพึงพอใจกับกิจกรรม KAFE 4 ART
(N = 40)

ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย
อาจารย์ นักวิ จัย สถาบัน ฯ และนักวิจั ยโครงการ รวม
ทั้งสิ้น 58 คน (ตารางที่ 1) เป็ นเพศชายร้ อยละ 22.8
และเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 77.2 โดยเกือ บครึ่ ง หนึ่ ง ของ
ตัว อย่ างเป็ นอาจารย์ (ร้ อยละ 47.2) รองลงมาเป็ น
นั ก วิ จั ย โครงการ (ร้ อ ยละ 32.0) มี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย
(ร้ อยละ 20.8) เป็ นกลุ่มนักวิจัยสถาบันฯ
เมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การได้ ยิ น หรื อ รั บ รู้ เกี่ ย วกั บ
กิจกรรม KAFE 4 ART พบว่า ส่วนใหญ่ของตัวอย่าง
(ร้ อยละ 89.5) เคยได้ ยินหรือรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมฯ
และมีส่วนน้ อย (ร้ อยละ 10.5) ไม่เคยได้ ยินหรือรับรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมฯ ดังกล่ าว ประมาณกว่ าสองในสาม
ของตัวอย่ าง (ร้ อยละ 70.7) มีประสบการณ์การเข้ า
ร่ วมกิจกรรมฯ และหนึ่งในสาม (ร้ อยละ 29.3) ไม่ มี
ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมกิจกรรมฯ และเมื่อพิจารณา
ถึงจานวนครั้งของการเข้ าร่วมกิจกรรม KAFE 4 ART
พบว่ า ตัวอย่ างมีประสบการณ์ในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
1-4 ครั้ง มากที่สุด (ร้ อยละ 47.5) รองลงมาไม่เคย
เข้ า ร่ ว มกิจกรรมฯ (ร้ อยละ 29.8) มีเ พี ย งส่ วนน้ อย
(ร้ อยละ 22.8) ที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมฯ 5
ครั้งเป็ นต้ นไป

ปั จจัย
ปั จจัย
ไม่เคยเข้ าร่วมกิจกรรม
1-4 ครั้ง
5 ครั้งเป็ นต้ นไป
น้ อยที่สดุ
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

ร้อยละ
ร้อยละ
29.8
47.4
22.8
2.5
2.5
27.5
50.0
17.5

เมื่อสอบถามถึงความพึ งพอใจของกิจกรรม
KAFE 4 ART พบว่า ครึ่งหนึ่งของตัวอย่าง (ร้ อยละ
50) มีความพึ งพอใจมาก รองลงมามีความพึ งพอใจ
ปานกลาง (ร้ อยละ 27.5) มีความพึงพอใจมากที่สดุ มี
เพียงร้ อยละ 17.5 และมี ความพึงพอใจน้ อยและน้ อย
ที่สดุ มีจานวนเท่ากัน คือ ร้ อยละ 2.5
บทความทางวิชาการ นับเป็ นผลงานที่สาคัญ
ของสถาบันการศึกษา เป็ นผลงานที่แสดงศักยภาพของ
นั ก วิ ช าการ เนื่ อ งจากเป็ นตั ว ชี้ วั ด ทางวิ ช าการและ
คุณภาพของผู้เขียนและสถาบันที่สงั กัดอยู่ และหนึ่งใน
นั้น คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มปี ณิธานว่า “ปั ญญาของ
แผ่ นดิน” และมีวิสัยทัศน์ท่จี ะก้ าวเป็ นมหาวิทยาลัย
ระดั บ โลก ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตั้งเป้ าหมายที่ผลงานตีพิมพ์ ซึ่งสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ได้ ตอบรับในหลักการของยุทธศาสตร์และ
ถือเอาผลงานการตีพิมพ์เป็ นตัวชี้วัดสาคัญของสถาบันฯ
เมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง สั ด ส่ ว นของผู้ เ ขี ย นบทความ
วิชาการในปี พ.ศ.2558 หลังจากที่ได้ มีนโยบายและ
ส่งเสริมและสนับสนุนแล้ ว พบว่า ประมาณกว่าครึ่งหนึ่ง
ของตัวอย่ าง (ร้ อยละ 64) ไม่ ได้ มีการเขียนผลงาน
วิชาการ (ภาพที่ 2) และมีเพียงส่วนน้ อย (ร้ อยละ 36)
มีการเขียนผลงานวิชาการ

ภาพที่ 3 สัดส่วนผู้เขียนผลงานวิชาการในปี พ.ศ.2558
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การเขียนบทความทางวิชาการ เปรียบเสมือน
กิ จ กรรมตั้ ง ต้ น ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ในการตี พิ ม พ์
อย่ างไรก็ตาม เส้ นทางการเขียนบทความเพื่อให้ ได้ รับ
การตอบรับการตีพิมพ์ เป็ นเส้ นทางที่ต้องอาศัยเวลา
ความอดทน และความอุตสาหะอย่ างยิ่งยวด ส่งผลให้
ผู้ เ ขี ย นบางส่ ว น ไม่ ส ามารถด าเนิ น งานจนส าเร็จ ได้
ในขณะที่บ างส่ ว นใช้ เวลามากกว่ า 1 ปี ในการผลิ ต
บทความ ซึ่ ง ท าให้ บทความที่ ถู ก ส่ ง ลงในวารสารที่
รวบรวมในแต่ละปี ส่วนหนึ่งเป็ นผลงานที่เริ่มผลิตในปี ที่
ผ่านมา เมื่อศึกษาถึงร้ อยละผู้เขียนผลงาน และตัวชี้วัด
ความสาเร็จด้ านเขียนผลงานวิชาการ โดยแบ่ งเป็ น 3
ระดับ ในตัวอย่างจานวน 56 ราย (ตารางที่ 2) พบว่า
ระดับที่ 1 การเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสาร ผลการศึ ก ษาพบว่ า มากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของ

ตั ว อย่ า ง (ร้ อยละ 60.7) ไม่ ไ ด้ เ ขี ย นบทความเพื่ อ
ตีพิมพ์ ในวารสารวิ ชาการ และ 2 ใน 5 ของตัวอย่ า ง
(ร้ อยละ 39.3) มีการเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์
ระดับที่ 2 การส่ งบทความลงในวารสารที่มี
Peer Review ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่ ของ
ตั ว อย่ า ง (ร้ อ ยละ 58.9) มี ก ารส่ ง บทความที่เ ขี ย น
เรียบร้ อยแล้ ว ส่งไปลงวารสารที่มี Peer Review และมี
ส่วนน้ อย หรือร้ อยละ 41.1 ไม่ได้ ส่งบทความดังกล่าว
(บทความบางส่วนถูกผลิตในช่วงปี ที่ผ่านมา)
ระดั บ ที่ 3 ได้ รั บ การตอบรั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
เอกสาร ผลการศึกษาพบว่า 3 ใน 4 ของตัวอย่าง (ร้ อย
ละ 75) ได้ ส่งบทความและได้ รับการรับการตีพิมพ์ใน
เอกสาร และอีกร้ อยละ 25 ไม่ได้ มกี ารส่งบทความไป

ตารางที่ 2 ร้ อยละผู้เขียนผลงาน และตัวชี้วัดความสาเร็จด้ านการเขียนผลงานวิชาการ
ประเภท
ปั จจัย
เขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
เขียน
(N = 56)
ไม่ได้ เขียน
ส่งบทความลงในวารสารที่มี Peer Review
ส่ง
(N = 56)
ไม่ได้ ส่ง
ได้ รับการรับการตีพิมพ์ในเอกสาร
ได้
(N = 56)
ไม่ได้

ร้อยละ
39.3
60.7
58.9*
41.1
25.0*
75.0

*บทความที่ส่งไปยังวารสาร และบทความที่ได้ รับการตอบรับตีพิมพ์บางชิ้นถูกเขียนก่อนปี พ.ศ. 2558

ตารางที่ 3 สัดส่วนผู้เขียนผลงานจาแนกตามสถานะการทางาน การเข้ าร่วมกิจกรรม KAFE 4 ART และผลการ
ทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square Test)
ประเภท
ปั จจัย
***ร้อยละ
P-value
ผูเ้ ขียนบทความ (%)
อาจารย์
64.0
0.01**
สถานะการทางาน
นักวิจัยสถาบัน
27.3
นักวิจัยโครงการ
11.8
การเข้าร่วมกิจกรรม KAFE 4 ART
การได้ ยิน หรือรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม KAFE เคยได้ ยิน/เคยรับรู้ 39.2
0.78
4 ART
ไม่เคยรับรู้
33.3
ประสบการณ์การเข้ าร่วมกิจกรรม KAFE 4 เคยเข้ าร่วม
41.5
0.69
ART
ไม่เคยเข้ าร่วม
35.7
ความพึงพอใจกับกิจกรรม KAFE 4 ART น้ อยที่สดุ
0
0.52
น้ อย
0
ปานกลาง
54.5
มาก
35.0
มากที่สดุ
57.1
* มีนัยสาคัญทางสถิติท่ ี 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01
*** ร้ อยละของผู้เขียนบทความไม่ครบจานวน 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่ได้ นาผู้ท่ไี ม่เขียนบทความรวมเข้ ามาด้ วย
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เมื่อศึ กษาถึง ผลการวิเ คราะห์ ความสัมพั น ธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ด้ านสถานะการท างาน การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม KAFE 4 ART การได้ ยินหรือรับรู้เกี่ยวกับ
กิจ กรรมฯ ประสบการณ์การเข้ า ร่ วมกิจ กรรมฯ และ
ความพึงพอใจกับกิจกรรมฯ กับการผลิตผลงานตีพิมพ์
ของบุคลกรสายวิชาการ เพื่ อให้ ทราบความสัมพั นธ์ท่ี
เกิดขึ้นเฉพาะคู่ตวั แปรที่นามาศึกษา ในตัวอย่าง จานวน
58 ราย (ตารางที่ 3) ผลการศึกษาพบว่า สถานะการ
ทางาน มีความสัมพันธ์ต่อการเขียนผลงานทางวิชาการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 สามารถอธิบายผล ได้
ดังนี้
สถานะการทางาน พบว่ า มากกว่ า ครึ่ง หนึ่ ง
ของตัวอย่ างที่จะเขียนผลงานทางวิชาการ เป็ นอาจารย์
(ร้ อ ยละ 64.0) รองลงมาคื อ กลุ่ ม นั กวิ จั ย สถาบั น ฯ
(ร้ อยละ 27.3) และมีส่วนน้ อย (ร้ อยละ 11.8) ที่เป็ น
นักวิจัยโครงการ อาจเป็ นเพราะอาจารย์จาเป็ นต้ องมี
บทบาทและหน้ าที่ท างวิ ช าการ ที่จ ะต้ อ งศึ ก ษาและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ต้ องมีการแสดง
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ และมีภาระงานที่ต้องปรากฎ
ผลงานทางวิชาการให้ เห็นอย่างเด่นชัด [4] ดังนั้น อาจ
เป็ นสาเหตุท่ที าให้ อาจารย์ต้องมีการเขียนผลงานทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้ และศักยภาพของตนเอง
มากกว่ า กลุ่ มนั กวิ จั ย สถาบัน ฯ หรื อนั กวิ จั ย โครงการ
บวกกับมาตรฐานในการขอตาแหน่งทางวิชาการที่สงู ขึ้น
ของอาจารย์ จาเป็ นต้ องมีการเขียนผลงานทางวิชาการ
ที่มกี ารกาหนดเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอย่าง
เด่นชัด
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่ า การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม KAFE 4 ART การได้ ยินหรือรับรู้เกี่ยวกับ
กิจ กรรมฯ ประสบการณ์การเข้ า ร่ วมกิจ กรรมฯ และ
ความพึงพอใจกับกิจกรรมฯ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เขียนบทความวิชาการ อาจจะเป็ นเพราะกลุ่มประชากร
ที่ ศึ ก ษามี จ านวนจ ากั ด ข้ อมู ล ไม่ พ อในการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ทาให้ มกี ารกระจายของข้ อมูลไม่เพียงพอ
ที่จะทาให้ ข้อมูลสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญ
ผลการทดสอบ ชี้ให้ เห็นว่า การรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม KAFE 4 ART ไม่มีความสัมพันธ์
กับการเขียนบทความ ประมาณหนึ่งในสาม (ร้ อยละ
39.2) ของผู้ท่เี คยได้ ยินหรือเคยรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
KAFE 4 ART เขียนบทความทางวิชาการ ซึ่งเป็ น
สัดส่วนเท่าๆกับผู้ท่ไี ม่เคยรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมมาก่อน
(ร้ อยละ 33.3) ในขณะที่ร้อยละ 41.5 ของผู้ท่เี คยเข้ า
ร่วมกิจกรรม KAFE 4 ART เขียนบทความทางวิชาการ

ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่มากกว่าผู้ท่ไี ม่เคยเข้ าร่วมกิจกรรมเพียง
เล็กน้ อยเท่านั้น (ร้ อยละ 35.7)
ความพึงพอใจกับกิจกรรม KAFE 4 ART ไม่
มีความสัมพันธ์กบั การเขียนผลงานทางวิชาการ โดยมีผ้ ู
ที่พึงพอใจมากที่สดุ (ร้ อยละ 57.1) รองลงมาพึงพอใจ
ปานกลางเขียนบทความวิชาการ ( 54.5 ตามลาดับ)
และผู้ท่พี ึงพอใจมาก (ร้ อยละ 35.0) อย่างไรก็ตาม แม้
ผลการทดสอบทางสถิติจะไม่บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรม KAFE 4 ART และการเขียนผลงานทาง
วิชาการ แต่ เป็ นที่น่าสังเกตว่ า กลุ่มผู้ท่ีพึงพอใจน้ อ ย
และน้ อยที่สดุ
อภิปรายผล
การเขียนผลงานวิชาการมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่ อนั กวิ ชาการและองค์กรหรื อสถาบันทางการศึ กษา
เป็ นการสร้ างภาพพจน์ท่ดี ีให้ กบั หน่วยงาน หรือองค์กร
ที่สัง กัด อยู่ โดยผลงานวิ ช าการนั้ น เป็ นการถ่ า ยทอด
เนื้อหา ความคิด และกลั่นกรองความรู้ท่ไี ด้ ศึกษาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้ สาธารณ
ได้ เข้ าใจ และมีประโยชน์ในวงกว้ างของสังคม การเขียน
ผลงานวิชาการนั้น อาจเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยประกอบ
กั น หรื อ แรงจู ง ใจของการเขี ย นผลงานวิ ช าการ ที่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบจะเห็ น ว่ า กลุ่ ม คนที่ เ ข้ า
กิจกรรม KAFE 4 ART เขียนผลงานทางวิชาการ ส่วน
ใหญ่เป็ นอาจารย์ เนื่องจากต้ องมีบทบาทและหน้ าที่ใน
การเขียนบทความวิชาการ และทาผลงานทางวิชาการ
ประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ รวบรวมผลงานนั้ น ในการขอ
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ สู ง ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไ ป เ พื่ อ
ความก้ าวหน้ าในอาชีพการงานในอนาคต นอกจากนี้
เคยได้ ยินหรือรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม KAFE 4 ART
รวมถึงเคยเข้ าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวนี้ด้วย นอกจากนี้
มีประสบการณ์ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมนี้ จานวน 1-4
ครั้ง เท่านั้น เนื่องจากตัวอย่ างอาจจะไม่ มีเวลาในการ
เข้ าร่วมกิจกรรม และต้ องบริหารจัดการเวลาของตัวเอง
เพื่อจะได้ เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ รวมถึงกิจกรรมนี้
อาจจะต้ องมีการประชาสัมพั นธ์ให้ มากกว่ าเดิม และ
กระตุ้ นให้ บุ ค ลากรเห็ น ความส าคั ญ ของการเขี ย น
บทความเพิ่มมากขึ้นด้ วย ในกิจกรรม KAFE 4 ART ผู้
ร่ วมกิจกรรมฯ มีค วามพึ ง พอใจระดับมาก เนื่องจาก
เล็ง เห็น ว่ าเป็ นกิจกรรมที่ดี และสนับสนุ นให้ เกิดการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการระหว่าง
กันในกลุ่มอาจารย์กบั นักวิจัยอีกด้ วย
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ในสัดส่ วนของผู้ เขียนบทความวิช าการในปี
พ.ศ.2558 จะสัง เกตว่ า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารเขี ย น
บทความผลงานวิชาการ อาจเป็ นเพราะ สถาบันฯ เป็ น
หน่ วยงานที่มีภารกิจทางด้ านวิจัย เน้ นการทาวิจัยเป็ น
ลาดับแรก และการดาเนินการวิจัยนั้น จะต้ องมีการเก็บ
ข้ อมูลและเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การ
ทาวิ จั ย นั้ น จึ ง อาจจะไม่ มี เ วลาเพี ย งพอในการเขี ย น
บทความวิชาการควบคู่ไปด้ วย และการเก็บข้ อมูลของ
ตัวอย่ างนี้ จะรวมเก็บข้ อมูล กับกลุ่มนักวิจัย โครงการ
ร่ วมด้ วย ซึ่งกลุ่มนักวิจัยโครงการ อาจจะไม่มีความจา
เป็ นมากนักที่จะต้ องเขียนผลงานวิชาการเพื่อรวบรวม
ในการขอกาหนดตาแหน่งที่สงู ขึ้น และภารกิจหลักของ
นักวิจัยโครงการ คือ การดาเนินวิจัยของโครงการนั้น ๆ
ให้ สาเร็จตรงตามเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยนั้น ๆ จึงอาจจะส่งผลให้ ในภาพรวม มีสดั ส่วนที่มผี ้ ู
ที่ไม่ เขียนผลงานวิ ชาการมากกว่ า กลุ่ มที่เขียนผลงาน
วิชาการก็เป็ นได้
หากจะกล่ า วถึงตัวชี้ วั ดความส าเร็จ ด้ า นการ
เขีย นผลงานวิ ช าการแล้ ว ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ มีการเขีย น
บทความ ในทางกลับกันบุคลากรที่ได้ เขียนบทความก็มี
การส่งบทความวิชาการลงในวารสารที่มี Peer Review
และยังไม่ได้ รับการตีพิมพ์ในเอกสาร อาจจะเป็ นสาเหตุ
ที่กาลังรอฟั งผลจากเจ้ าของวารสารอยู่ หรือการเขียน
บทความทางวิชาการนั้น เมื่อส่งผลงานวิชาการไปแล้ ว
จะต้ องใช้ เวลาในการตอบรับหรือแก้ ไขบทความตาม
ข้ อแนะนาของ Peer Review จึงอาจจะเป็ นสาเหตที่ยัง
ไม่ได้ การตอบรับการตีพิมพ์ของเจ้ าของวารสารวิชาการ
อี ก ทั้ ง กา รเ ขี ย น ผล ง า น วิ ช า กา รเ พื่ อตี พิ มพ์ ใ น
วารสารวิ ช าการ ยั ง ต้ อ งมี เ รื่ อ งที่ค านึ ง ถึ ง ค่ า Impact
Factor ที่สงู ของวารสารที่จะส่งผลงานตีพิมพ์บทความ
อีกด้ วย
นอกจากนี้ จะสังเกตเห็นว่า สถานะการทางาน
มีความสัมพันธ์กับการเขียนบทความ โดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่ ง ในกลุ่ ม อาจารย์ ท่ีจ ะต้ อ งเขีย นผลงานทางวิ ช าการ
ประเภทต่ าง ๆ และปั จ จุ บัน มหาวิ ทยาลั ย ได้ ผูกโยง
เรื่องบทความทางวิชาการไว้ กบั Raking ต่าง ๆ ที่มีการ
ประเมิน ผลจากบทความวิ ช าการในวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเน้ นไปที่กลุ่มของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเสียเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงเป็ นตัวกระตุ้น
และแรงผลักให้ อาจารย์ต้องเขียนบทความส่งวารสาร
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับลักษณะทฤษฎีการวางเงื่อนไข
ของสกินเนอร์ ที่ได้ วางเงื่อนไขของการเสริมแรงไว้ 2
รูปแบบ คือ

1.การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforce
ment) ที่อาจารย์มีภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ งทาง
วิ ช าการ จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ สู ง ยิ่ ง ๆ ขึ้ นไป เมื่ อได้ รั บ
ความก้ าวหน้ าในอาชีพหรือได้ ตาแหน่งที่สูงขึ้น จะเกิด
ความพึงพอใจ ก็ส่งผลให้ เกิดการตอบสนอง หรือเขียน
บทความเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
2.การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforce
ment) เห็นได้ จากอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เมื่อไม่ได้ มี
ผลงานการตีพิ ม พ์ บทความ อาจจะส่ ง ผลกระทบกับ
หน้ าที่การงาน และความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มอาจารย์ท่เี ข้ าโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย :
Talent Management การจ้ า งต่ อ ในปี ต่ อ ๆ ไป
มหาวิทยาลัย จะมีการพิ จารณาผลการปฏิบัติงานตาม
ข้ อตกลงเป็ นหลัก หากอาจารย์ท่เี ข้ าสู่โครงการ Talent
Management มี ผ ลการปฏิบั ติ ง านไม่ เ ป็ นไปตาม
ข้ อตกลง ก็อาจจะต้ องไม่ถูกจ้ างต่อไป
กิจกรรม KAFE 4 ART เป็ นกิจกรรมประเภท
กิจกรรมเสริมแรงทางบวกตามแนวคิดของ Skinner [5]
ที่มุ่งเน้ นสนับ สนุ นกระบวนการการผลิต ผลงาน ผ่ า น
การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ และ
มุมมองระหว่างนักวิชาการที่สนใจสร้ างสรรผลงานของ
ตนเอง ผู้นาการอภิปรายในแต่ละสัปดาห์จะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันในกลุ่มผู้เข้ าร่วมกิจกรรม โดยเน้ นเป็ นผู้ท่ี
ประสบความสาเร็จในการตีพิมพ์ ซึ่งจัดเป็ นการยกย่อง
ให้ เกียรติแก่ความสาเร็จนั้นในอีกทางหนึ่ง อย่ างไรก็
ตามผลการวิ เคราะห์ ทางสถิติได้ ช้ ี ให้ เ ห็น ถึงความไม่
สัมพันธ์กนั ระหว่างการเข้ าร่วมกิจกรรม KAFE 4 ART
และ การเขียนผลงานทางวิชาการ โดยสามารถนาไปสู่
ข้ อสังเกตในเชิงมหภาคได้ 4 ประการ คือ
1. การเสริมแรงทางบวกเพียงอย่างเดียว อาจ
ไม่ ส ามารถช่ ว ยกระตุ้ น ให้ นั ก วิ จั ย ในสถาบั น ฯเขี ย น
ผลงานทางวิ ช าการได้ การรั บ รู้ ในกิ จ กรรม การมี
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรม และ ความพึ งพอใจใน
กิจกรรม KAFE 4 ART บ่งชี้ถึงความไม่สมั พันธ์กัน
ระหว่างกิจกรรมและการเขียนบทความ ซึ่งอาจเป็ นผล
จากรูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้ นที่จะเสริมแรงทางบวกเพียง
ด้ า นเดี ย ว [6] อย่ า งไรก็ต าม ความไม่ สั ม พั น ธ์ กั น
ระหว่ างกิจกรรม KAFE 4 ART และ การเขียน
บทความ มีแนวโน้ มที่โยงไปสู่ข้อสรุปใหญ่ได้ น้อย ที่ช้ วี ่า
การเสริมแรงทางบวกเพียงอย่ างเดียว อาจไม่สามารถ
ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ นั กวิ จั ย ในสถาบัน ฯ เขี ย นผลงานทาง
วิชาการได้ เนื่องจากผลสรุปในภาพใหญ่ เกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมส่วนอื่นๆที่สถาบันฯ ได้ ดาเนินงานอยู่ภายใต้
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โครงการส่ งเสริ มการตีพิมพ์ ผ ลงานทางวิช าการ เช่ น
การให้ เงินรางวัลแก่บทความที่ได้ รับการตอบรับตีพิมพ์
การประกาศความสาเร็จในเครือข่ายนักวิจัย กิจกรรม
writeshop เป็ นต้ น ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของ
กิจกรรมอื่นๆจะมีส่วนช่วยชี้ชัดข้ อสรุปในส่วนนี้ได้ เป็ น
อย่างดี และนอกจากนี้ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก็ได้ ช้ ีให้ เห็น
ว่า ความล้ มเหลวของกิจกรรมเสริมแรงทางบวกมักจะ
ไม่ ใ ช่ ผ ลที่ถ าวร หรื อ เกิด ขึ้น ในระยะยาว [7] ความ
ล้ ม เหลวของกิจ กรรมเสริ ม แรงทางบวกอาจเกิด ขึ้ น
เฉพาะบางช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ ในขณะที่เมื่อภาวะ
แวดล้ อมเหมาะสมกิจกรรมเสริมแรงทางบวกดังกล่ าว
อาจจะส่ ง ผลกระตุ้น พฤติก รรมได้ อีก หรื อ กิจ กรรม
เสริมแรงทางบวกในรูปแบบอื่นๆที่คล้ ายคลึงกัน อาจมี
ความเหมาะสมกว่าในการกระตุ้นพฤติกรรม [8]
2. กิจกรรม KAFE 4 ART รูปแบบอาจจะไม่
เหมาะสมในการช่ ว ยกระตุ้ น ให้ นั ก วิ จั ย ในสถาบั น ฯ
เขียนผลงานทางวิชาการได้ ลักษณะกิจกรรมที่จัดขึ้น
จ าเป็ นต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม สอดคล้ อ งกับวั ฒ นธรรมองค์ก ร และเป็ น
รูป แบบกิจ กรรมที่มุ่ ง ตรงไปสู่วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
เปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรมที่ต้ อ งการ[9] ความไม่
สัมพันธ์กนั ระหว่างกิจกรรม KAFE 4 ART และ การ
เขียนบทความจึงอาจเป็ นผลจากความไม่เหมาะสมใน
รูปแบบกิจกรรมที่ยังไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้เข้ าร่ วม และวัฒนธรรมองค์กร โดยรูปแบบกิจกรรม
เป็ นการรั บประทานอาหารว่ า งในระหว่ า งการพู ด คุ ย
อย่างผ่อนคลาย แม้ เนื้อหาของการสนทนาจะเป็ นเรื่อง
การตี พิ มพ์ แ ละแนวทางวิ เ คราะห์ ท างวิ ช าการก็ต าม
คณาจารย์และนักวิจัยบางท่านมีเสียงสะท้ อนกลับมายัง
ผู้จัดว่ าไม่มีเวลา เนื่องจากมี ภาระกิจในการเก็บข้ อมูล
และเขียนรายงาน โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ได้ กาหนดกรอบภาระงานของอาจารย์ ซึ่งประกอบไป
ด้ วย 1) งานวิจัย/ผลงานวิจัย 2) งานการเรียนการสอน
3) งานบริการวิชาการ 4) งานบริหารทั่วไป(ส่วนรวม)
[10] โดยได้ กาหนดกรอบค่าน้าหนักความรับผิดชอบ
การปฏิบตั งิ านของอาจารย์ไว้ อย่างชัดเจนว่า จาเป็ นต้ อง
ปฏิ บั ติ ง านในกิ จ กรรมเหล่ า นี้ ให้ ครบถ้ ว น โดยให้
งานวิ จั ย และงานการเรี ย นการสอน เป็ นงานที่ต้ อ ง
ปฏิบตั เิ ห็นหลัก แต่ไม่สามารถละทิ้งงานบริการวิชาการ
และงานบริหารทั่วไป (ส่วนรวม)ได้ ซึ่งภาระงานที่หนัก
เหล่ า นี้ เป็ นอุป สรรคส าคั ญ ในการเปิ ดใจรั บกิจ กรรม
KAFE 4 ART
3. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม KAFE 4
ART ยั งน้ อ ยเกินกว่ า ที่จะสะท้ อนภาพความส าเร็จ

เนื่องจากความสาเร็จของกิจกรรม KAFE 4 ART ได้
เริ่มดาเนินการภายหลังกิจกรรมได้ เริ่มขึ้นเพียง 9 เดือน
ซึ่งอาจจะยังเป็ นช่วงเวลาที่ส้นั เกินไปที่จะประเมินผลไป
ยังความสาเร็จในการกระตุ้นให้ นักวิจัยเขียนบทความ
ทางวิชาการ ซึ่งถือเป็ นเป้ าหมายที่ต้องใช้ เวลา ความ
อด ทน แล ะ ค ว า ม อุ ต ส า ห ะ เ ป็ น อ ย่ า ง มา ก ใ น
ขณะเดี ย วกั น กรอบผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี เ พี ย งกลุ่ ม
อาจารย์ นักวิจัย และนักวิจัยโครงการ ที่มจี านวนไม่มาก
นั ก เนื่ อ งจากสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสัง คม เป็ น
หน่ วยงานขนาดเล็กในมหาวิทยาลัยมหิ ดล ตัวอย่ างที่
จากัดสามารถส่งผลต่อการวิเคราะห์ทางสถิตไิ ด้ [11]
4. กิจกรรม KAFE 4 ART จัดขึ้นในปี พ.ศ.
2557 และมีการเก็บข้ อมูลในกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย และ
นักวิจัยโครงการในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านกิจกรรมไปได้
ไม่นานนัก การจะวัดผลสาเร็จของกิจกรรมนี้ในเรื่องการ
ตีพิมพ์ ผลงานอาจจะยังไม่ ได้ ปรากฎอย่ างเด่นชัด แต่
หลังจากนั้น จะเห็นว่ าผลงานตีพิมพ์ ของอาจารย์และ
นั ก วิ จั ย จะมี ใ ห้ เห็ น อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมในปี ถั ด มา
(ปี พ.ศ. 2559) ซึ่งพบว่ ามีจานวนการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการของอาจารย์และนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น [12] ส่งผล
ให้ สดั ส่วนจานวนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่เป็ นที่
ยอมรั บ ต่ อ จ านวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการในปี ปฎิ ทิ น
2559 มีค่าผลงานวิชาการ 1 คน ต่อ 1 เรื่องซึ่งสถาบัน
ฯ ไม่เคยได้ มาปรากฎเหตุการณ์น้ มี าก่อนเลย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลของกิ จ กรรมที่
ดาเนิ นงานอยู่ ภ ายใต้ โ ครงการส่ ง เสริมการตีพิ มพ์ ใ น
เรื่ องอื่ น ๆ ด้ วย เพื่ อเชื่ อมโยงความส าเร็ จ ของ
โครงการฯ และการเสริมแรงทางบวกอาจจะไม่เพียงพอ
อาจจะต้ องมีการเสริมแรงทางด้ านอื่นๆเป็ นตัวช่วย ที่จะ
ให้ กจิ กรรมนี้บรรลุผลมากกว่านี้
2. ในการจั ด กิ จ กรรมครั้ ง ต่ อ ไป ควรเป็ น
กิจกรรมไม่รบกวนเวลาของบุคลากร เนื่องจากบุคลากร
มี ภ าระงานอื่น ๆ ด้ ว ย ไม่ เ ช่ น นั้ น อาจจะไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการเข้ าร่วมกิจกรรม
3. การด าเนิ น งานต้ องมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลของกิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจาก
กิจกรรมการส่ง เสริมการตีพิม พ์ กต็ ้ องใช้ ผลระยะยาว
เป็ นนา้ หนัก
4. การวัดผลความสาเร็จของกิจกรรม อาจจะ
มีการวั ดผลหลัง จากกิจกรรมผ่ านไป 1-2 ปี เพื่ อให้
โอกาสนักวิชาการได้ ทาผลงานได้ เป็ นที่ประจักษ์ ก่อนที่
จะมีการวัดผล
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ผลงานชิ้นนี้จะสาเร็จไม่ได้ หากปราศจาก ผศ.
ดร.จรัมพร โห้ ลายอง ที่เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา และเป็ น
อาจารย์พ่ีเลี้ยงทุกกระบวนการในการจัดทาบทความชิ้น
นี้ และผู้วิจัยขอขอบพระคุณ โครงการ Writing Club
และ รศ.ดร.ชื่ นฤทั ย กาญจนะจิ ต รา ที่ ก รุ ณ าให้
คาแนะนา และแง่ คิดในการเขียนบทความวิชาการที่ดี
และถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง คุ ณ สุ ภ าณี ปลื้ มเจริ ญ ที่ เ ป็ นผู้
ผลักดันและติดตามผลงานนี้ให้ สาเร็จ ท้ ายที่สดุ นี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ นักวิจัย และนักวิจัยโครงการ
ทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี
ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
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