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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาจากบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 45 คน โดยใช้แบบส ารวจและการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า  

 1. แรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ต้องใช้การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานให้บรรลุผล โดยมีสิ่งตอบแทนเมื่อปฏิบัติได้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  

 2. สภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ภาพรวมมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ภาพรวมการสนับสนุนการ

ท าวิจัยของส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับมาก  

 3. แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการจัดโครงการการพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

โดยมพ่ีีเลี้ยงคอยช่วยเหลือ รวมถึงให้ค าแนะน าในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 

  4. การมีพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 

ส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเสนอเค้าโครงวิจัย 

ได้รับเงินอุดหนุนจากส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ABSTRACT 

 

 A study of Guidelines Motivation for creating Research of Staff in The Office of 

General Education, Mahasarakham University. Study from staff in the Office of General 

Education, Mahasarakham University. consisting of 45 people using survey and group 

discussion. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 

deviation. The results of this study were as follows. 

1. Motivation for creating research development of staff in The Office of General  

Education Mahasarakrm University Requires motivation for the operator to work to achieve 

results with compensation when fulfilled the specified goals by focusing on stability in the 

operation. 

2. Currently conditions for creating research development of staff in The Office of  

General Education, Mahasarakham University. Overall, the research knowledge was at a 

medium level . Supporting research conducted by The Office of General Education, 

Mahasarakham University is in the high level . 

 3. Guidelines for creating research incentives for staff in The Office of General 

Education, Mahasarakham University. Conducting research development projects for 

problem solving with a mentor to help Including giving advice on various operations 

related to research. 



    4. Mentor help guide them in their actions. Related research results supporting 

staff in The Office of General Education, Mahasarakham University. Can propose research 

received funding from The Office of General Education, Mahasarakham University.  
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              บทที่ 1 

  

                                                      บทน ำ 

 

  ภูมิหลัง    
 

  กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 ก าหนดให้อุดมศึกษาเป็นกลไก
ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพของประเทศสู่สากล โดยการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านระบบ
การวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการผลิตโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับความเข้มแข็งของ
สังคมโดยรวม แต่จากการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยของไทยไม่ติด
ล าดับมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในระดับโลก และในระดับภูมิภาค ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศต่ า โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับท้ายๆ ของประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ 
สะท้อนให้เห็นจากจ านวนบุคลากรด้านวิจัย ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ สิทธิบัตร รวมไปถึงการลงทุน
ของภาครัฐทางด้านการวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550 : 48) การวิจัยเป็น
กระบวนการศึกษาที่มีแบบแผน หากในหน่วยงานมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จะสามารถน าไปสู่การพัฒนา
ในด้านต่างๆ งานวิจัยล้วนมีที่มาจากหลายๆ ข้อมูล ได้ผลการวิจัยจากกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยถือเป็นบุคคลส าคัญที่มีศักยภาพในการท าวิจัย จึงเห็นได้ว่าการวิจัย
เป็นภารกิจที่ส าคัญ และยังช่วยให้บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การศึกษาค้นคว้าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมให้กับหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ผลการวิจัยยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผลงานวิจัยจะช่วยสะท้อนคุณภาพของตนเอง น าไปสู่ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง 2549 : 7-12) 
    ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการบริหาร

จัดการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การเผยแพร่วิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวัตถุประสงคท์ี่ส าคัญประการหนึ่งที่ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ส านัก

ศึกษาทั่วไป 2562 : 16) จากการด าเนินการที่ผ่านมาเห็นได้ว่าส านักศึกษาท่ัวไปให้ความส าคัญ 

กับงานวิจัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร

จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อีกท้ังเป็นภารกิจส าคัญที่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยส านัก

ศึกษาทั่วไปได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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และบุคลากรส านักศึกษาทั่วไป ให้สามารถท าวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

 กระบวนการส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยเผยแพร่การท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรของส านักศึกษาทั่วไป จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า 

บุคลากรในสังกัดส านักศึกษาทั่วไปยังมีผลงานวิจัยน้อย หากเทียบกับการสนับสนุนของส านักศึกษา

ทั่วไปในทุกๆ ด้าน ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรส านักศึกษาท่ัวไปมีผลงานวิจัยน้อยอาจจะมาจากการ

ขาดแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย ซึ่งหากพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา

งานวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างานได้ จะเกิดผลดีต่อส านักศึกษาท่ัวไปต่อไป 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรส านักศึกษาท่ัวไปที่รับผิดชอบงานวิจัย 

ของส านักศึกษาทั่วไป จึงสนใจศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผลที่ได้จากการวิจัยจะน าไปสู่การสร้าง

แรงจูงใจให้บุคลากรส านักศึกษาทั่วไป สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และน ามา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

ค ำถำมของกำรวิจัย 
 

                1. แรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีอะไรบ้าง 
    2. สภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างไร  
  3. แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านัก 

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามควรเป็นอย่างไร 

  4. ผลการน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างไร 

 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 

  1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา 

ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

  4. เพ่ือศึกษาผลการน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากร 

สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ 

            

 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 

  1. ท าให้ทราบแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  2. ท าให้ทราบสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา 

ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  3. ไดแ้นวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันจะน าไปสู่การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา

งานวิจัยของบุคลากรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัยของบุคลากร ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 

  แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยตามระยะของการวิจัย ดังนี้ 

   1. ศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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 เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

   2. ศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

    เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศึกษาจากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 จ านวน 45 คน 

   3. ศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

    3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

   การศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากร 

สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 

    3.1.1 ผลการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    3.1.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานส านักศึกษา

ทั่วไปจ านวน 3 คน โดยมีหัวหน้าส านักงานส านักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม  
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 ระยะเวลำที่ศึกษำ 

 

  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนธันวาคม 2562 

         

          และทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
  ผู้วิจัยใช้แนวคิด 4 ประการ เพ่ือใช้เป็นหลักในการวิจัย ได้แก่ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(2547 : 25) , จันทรานี สงวนนาม (2545 : 32-46) โดยการสร้างแรงจูงใจมุ่งตอบสนองความต้องการใน

ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง และด้านความสมหวังของชีวิต  

     2. แนวทางการสร้างแรงจูงใจของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547 :  

21-26) โดยแนวทางการสร้างแรงจูงใจนั้นต้องเกิดจากผู้ร่วมงานต้องมีส่วนร่วม มีการวัดผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการก าหนดหน้าที่ของงานให้ถูกต้องชัดเจน แผนงานต่างๆ ต้องพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลงได้ และที่ส าคัญฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานต้องมีความรักสามัคคีกัน  

 3. ประโยชน์การท าวิจัยของ นิภา ศรีไพโรจน์ (2533 : 16-25) , วนิดา พิงสระน้อย 

(2556 : 42-48) , สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ และชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ (2542 : 22-31) 

ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ (2543 : 19-22) , รุ่งนภา อินภูวา (2551 : 14-18) ประโยชน์ของการวิจัยจะช่วยให้

เกิดวิทยาการใหม่ๆ สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และ

พฤติกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น ช่วยในการก าหนดนโยบาย การวางแผน สามารถตอบค าถามที่ยังคลุมเครือให้

กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการให้มีการใช้ผลการวิจัย ท าให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ 

ซึ่งน ามาใช้เป็นประโยชน์ ช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด ช่วยให้มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

   4. อุปสรรคของการท าวิจัยของ นาฏอนงค์ สุวรรณจิตต์ (2548 : 36-37) อุปสรรคที่จะ

เกิดขึ้นจากการท าวิจัยมีดังนี้ ปัญหาด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปัญหาด้าน

คุณภาพของงานวิจัย ปัญหาด้านเนื้อหาสาระของการวิจัย ปัญหาด้านผู้ท าวิจัยที่ยังขาดความเชื่อม่ันใน

ตนเอง และขาดแรงจูงใจในการท าวิจัย ปัญหาด้านการเลือกวิธีการวิจัย   
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 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

1. การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ 

การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมส่งผลให้ 

เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ 

ก าหนดไว้  

  2. แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์สามารถปฏิบัติภารกิจ

ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  3. งานวิจัย หมายถึง ผลงานที่มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน มีแบบแผนการด าเนินการ

ที่ชัดเจน มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน สร้างประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนต้องเกิดจาก

การปฏิบัติงาน หรือพัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

  4. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 

2562 

  5. ส านักศึกษาทั่วไป หมายถึง หน่วยงานกลางที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

จ านวน 30 หน่วยกิต ให้นิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 
สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 1.1  ความหมายแรงจูงใจ 
 1.2  แนวทางการสร้างแรงจูงใจ 
 1.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย 
 2.1  ความหมายและประโยชน์ของการวิจัย 

        2.2  ประเภทของการวิจัย 
        2.3  จรรยาบรรณของผู้วิจัย 
        2.4  อุปสรรคในการท าวิจัย 

  3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
         

 1.แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 

 แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่มุ่งเสริมสร้างพลังให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนักวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ให้แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ ดังต่อไปนี้  

 
  1.1 ความหมายแรงจูงใจ 

   

   แรงจูงใจมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 

 มาลินี จูฑะรพ (2537 : 38 ) เหตุจูงใจที่ท าให้ความต้องการของเราได้รับความพอใจ 

และท าให้พฤติกรรมของเราบรรลุเป้าหมาย  
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 ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544 : 153) ภาวะหรือองค์ประกอบที่กระตุ้นให้บุคคลแสดง 

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอย่างมีจุดหมาย เพ่ือไปสู่จุดหมายที่ตนเองต้องการ หรือตามที่ผู้ท าการ

ชักจูงก าหนด  

 ลัดดา กุลนานันท์ (2544 : 42) สิ่งกระตุ้น หรือแรงเสริมให้บุคคลมีความเต็มใจ และ

พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ  

           ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ (2545 : 120 – 127) สิ่งกระตุ้นให้บุคคลต้องการปฏิบัติ 

ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรม ดังนี้  

 1. ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่ 

ก าหนดไว้ 

 2. ท าให้เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง เพราะในสังคมต้องการสิ่งใหม่ๆ  

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น 

 พิบูลย์ ทีปะปาล (2545 : 16 – 19) สภาวะที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่จะกระตุ้น

ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม มุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งจูงใจเป็นจุดเริ่มต้นผลักดันให้แสดง

พฤติกรรมตามล าดับขั้นตอน ประกอบไปด้วย แรงขับ แรงกระตุ้น ความปรารถนาหรือความต้องการ  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545 : 305) อิทธิพลภายในของบุคคลซึ่งเก่ียวข้องกับ 

การก าหนดทิศทาง และการใช้ความพยายามในการท างานอย่างต่อเนื่อง การจูงใจจึงเป็นสิ่งเร้าให้บุคคล 

เกิดความคิดริเร่ม ควบคุม รักษาพฤติกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า 

จะสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 อัจฉรา ถาวร (2545 :18) สภาพการใช้พลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่ท างานนั้นๆ  

เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  หรือสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ต้องการ 

 มัลลิกา ต้นสอน (2547 : 194) ความยินดีและเต็มใจที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายาม 

เพ่ือให้การท างานนั้นบรรลุเป้าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดงออกมาจากการปฏิบัติงานที่กระตือรือร้น  

มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่างๆ โดยบุคคลดังกล่าวจะมีลักษณะที่วางเป้าหมายในการ

ท างาน และมีความพยายามในการปฏิบัติงานให้บบรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  



9 

 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 216) กระบวนการตัดสินใจของบุคคลที่แสดงออก  

ซึ่งพฤติกรรมอันมีที่มาจากกระบวนการรับรู้ภายในตนเอง หรือจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

 ยุพิน สมร่าง (2549 : 32 - 34) กระบวนการหรือปัจจัย หรือองค์ประกอบที่ไป

กระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะท างานให้ส าเร็จ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 รุ่งนภา อินภูวา (2551 : 26) สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใด 

อย่างหนึ่งออกมา ตามที่ตนเองปรารถนาหรือสนใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งแรงจูงใจของแต่ละ

บุคคลจะแตกต่างกันออกไป จึงท าให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลแตกต่างกันด้วย 

 คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ (2554 : 6 – 7) ปัจจัยส่งเสริมให้บุคคลสามารถท าวิจัย 

ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบไปด้วย ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการท า

วิจัย การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย รวมไปถึงเงิน

สนับสนุนการวิจัย 

 ทิพย์วัลย์ ศรีพรม (2554 : 39) ความต้องการที่เป็นแรงกระตุ้นที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

ให้ท างานวิจัยให้ส าเร็จ เพ่ือบรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ มองเห็นคุณค่าของการวิจัย และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 วนิดา พิงสระน้อย (2556 : 24) ความต้องการหรือความปรารถนาให้ภารกิจส าเร็จ
ลุล่วงตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ เช่น การได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน การให้เกียรติคุณรางวัล

และความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น 

 ศรีทวน ค าวัตร (2559 : 33 – 34) ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรมีความสนใจในการ

ผลิตผลงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการหรืองานในความรับผิดชอบ โดยมีแรงเสริมให้ท าผลงานส าเร็จใน

ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 1. ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นการประเมินคุณค่าของตนเอง และตาม 

ความรู้สึกของบุคคลอ่ืนท าให้รู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากสังคม และจากบุคคลอ่ืนๆ  

 2. ด้านการยอมรับนับถือ เป็นการได้รับการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี  

การยอมรับในความรู้ความสามารถจากผู้ร่วมงาน 

 3. ด้านงานที่รับผิดชอบ เป็นการท างานวิจัยในงานที่รับผิดชอบ ประเด็นการ 

ปฏิบัติงานท้าทายกับการท าวิจัย และมีอิสระในการท าวิจัยเพ่ือน าผลงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

 4. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญของบุคลากร ซึ่งน ามาสู่ 



10 

 

การพิจารณาความดีความชอบซึ่งเป็นผลจากการท าวิจัย  

 จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งกระตุ้นให้บุคคลมี

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 แนวทางการสร้างแรงจูงใจ 

 

แนวทางการสร้างแรงจูงใจ สามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 

   ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ ( 2545 : 134 – 137) แนวทางการสร้างแรงจูงใจมาจาก
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้  
 1. ปัจจัยภายใน  

 1.1 การตระหนักในคุณค่าของตนเอง มองในมุมมองเชิงบวก 

 1.2 การท างานด้วยบรรยากาศท่ีดี ไม่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน 

 1.3 มีความสุขกับผลงานที่ท า 

 1.4 การมคีวามมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

                2. ปัจจัยภายนอก 

 2.1 การยอมรับความท้าทายของงาน 

 2.2 เจตคติที่ดีในการท างาน 

 2.3 เงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างาน 

 หลุย จ าปาเทศ (2545 : 22) แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เกิดข้ึนจากปัจจัยแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

          1. ปัจจัยด้านบุคคล เป็นการเสริมแรงจูงใจลักษณะส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับ 

การท างาน อาทิเช่น ด้านความรู้ความช านาญงาน ด้านค่าตอบแทน และส่งเสริมให้ท างานตามความสนใจ 

          2. ด้านงาน เป็นการเสริมแรงจูงใจลักษณะส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงาน อาทิเช่น 

งานน่าสนใจ ท้าทาย มีโอกาสในการเรียนรู้ มีโอกาสในการท างานที่จะประสบความส าเร็จ และความสะดวก

ในการท างาน 
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          3. ด้านการจัดการ เป็นการเสริมแรงจูงใจลักษณะส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดการ อาทิเช่น ความมั่นคงในการท างาน รายได้ในการท างาน โอกาสความก้าวหน้าตามต าแหน่งหน้าที่ 

ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร ความเข้าใจในการท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการนิเทศงาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547 : 21-26) การสร้างแรงจูงใจเป็น

แนวทางท่ีจะท าให้บุคลากรร่วมมือท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารจะคิดหาแนวทาง หรือเทคนิค

ต่างๆ เข้ามาช่วยประยุกต์กับเทคนิคการจูงใจ ดังนี้ 

 1. ผู้ร่วมงานต้องมีส่วนร่วม และรับรู้นโยบายแผนงาน และโครงการขององค์กร 

 2. ทั้งผู้บริหารและผู้ร่วมงานต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ตรงกัน 

 3. ให้ผู้ร่วมงานทุกคนมั่นใจว่าท างานแล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่า 

 4. มาตรการที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานต้องมความยุติธรรมและทราบล่วงหน้า  

 5. เมื่องานขององค์กรด้รับความส าเร็จ ทุกคนในองค์กรควรได้รับการยกย่อง 

และชมเชยร่วมกัน 

 6. ควรมีการก าหนดหน้าที่ของงานให้ถูกต้องชัดเจน 

 7. ลักษณะของงานและการปฏิบัติงาน ควรให้เหมาะสมกับความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆ 

 8. แผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ 

 9. ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานต้องมีความรักสามัคคีกัน  

 ทั้งนี้เทคนิคจูงใจ แยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

 1. เทคนิคด้านการบริหาร การใช้ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมการปฏิบัติงาน

ขององค์กร หรือพฤติกรรมของหัวหน้างานก็เป็นสิ่งจูงใจให้มีสัมพันธภาพที่ราบรื่น และเสริมสร้างผลงาน 

ขององค์กรให้สูงขึ้น เทคนิคดังกล่าว ได้แก่ 

 1.1 การแบ่งงานให้เหมาะสม 

 1.2 การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล 

 1.3 การก าหนดเงินเดือน ค่าจ้างที่เป็นธรรม 

 1.4 จัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับงานที่ท า 
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 2. เทคนิคด้านสวัสดิการ เป็นเทคนิคที่ให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน 

ได้แก่ 

 2.1 บ าเหน็จ บ านาญ 

  2.2 การประกันชีวิตและอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

 2.3 การบริการด้านการรักษาพยาบาล 

 2.4 การบริการด้านสันทนาการและกีฬา 

 2.5 บริการด้านที่อยู่อาศัย 

 2.6 ช่วยเหลือด้านการเดินทาง การขนส่งในการมาปฏิบัติงาน 

 2.7 การปันผล 

 2.8 จัดสถานที่พักผ่อนระหว่างปฏิบัติงาน 

 2.9 บริการด้านห้องสมุดในการเสริมความรู้ 

 2.10 บริการด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น  

 อรวรรณ ตั้งจิตพิทักษ์ (2549 : 28) การจูงใจในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการใน

การสร้างแรงจูงใจดังนี้ 

          1. กระตุ้นให้เกิดการสนใจอยากรู้อยากเห็น โดยจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี 

          2. กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว 

          3. การแข่งขันและการร่วมมือ 

          4. การชมเชยหลีกเลี่ยงการลงโทษ 

          5. การให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

          6. การให้ตั้งรับความผิดหวัง 

          7. การลงโทษที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป 

          8. พยายามตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 

          9. ส่งเสริมให้มีการตั้งเป้าหมายความส าเร็จ 

          10. ส่งเสริมให้มีค่านิยม และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  

      อดุลย์ ทองจ ารูญ (2556 : 20 – 21) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ประกอบไปด้วย  
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           1. การให้เงินเป็นตัวกระตุ้นให้เพียงพอกับการด ารงชีพ ช่วยให้เกิดการแข่งขันใน

การปฏิบัติงาน และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในองค์กร  

           2. การมีส่วนร่วมในการท างาน โดยมุ่งเน้นในการให้ความส าคัญกับบุคคลทุกๆ 

หน่วยงานในองค์กร เป็นการจูงใจให้ทุกฝ่ายมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 

           3. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคน

สามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

      จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ้นให้

ผู้ปฏิบัติงานต้องการปฏิบัติงานให้บรรลุผล โดยมีสิ่งตอบแทนเมื่อปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยมุ่งเน้นให้เกดิความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และมีความสุขที่จะปฏิบัติงาน  

  
 1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 

 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ มีนักวิชาการให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

แรงจูงใจไว้ ดังนี้   

 จันทรานี สงวนนาม (2545 : 32 - 46) กล่าวถึงทฤษฎีหลักที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจ  

คือทฤษฎีล าดับความต้องกรพ้ืนฐานของมาสโลว์ โดยสรุปว่าบคคลจะมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับ

น้อยที่สุดไประดับมากที่สุด ได้แก่ 

 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ความหิว ความกระหาย ความง่วง  

เป็นต้น 

 2. ความต้องการความปลอดภัย ได้แก่ ความปลอดภัยด้านร่างกายและ 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น การท างานมีความมั่นคง  

 3. ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความรู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การได้รับ 

การยอมรับ และมีความส าคัญต่อกลุ่ม 

 4. ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นความต้องการที่ส่งผลให้บุคคล 

มีความม่ันใจในตนเอง มีบุคคลอื่นเคารพนับถือ ความพึงพอใจในการมีฐานะเด่นในสังคม 
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 5. ความต้องการความสมหวังของชีวิต เป็นความต้องการของคนที่ใช้ศักยภาพ 

ของตนเองอย่างเต็มที่ ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และทักษะที่ตนชอบ และมีความสุข 

ในการท าในสิ่งที่ตนเองต้องการที่จะท ามากที่สุด  

 ทั้งนี้มาสโลว์ เชื่อว่าความต้องการเหล่านี้จะถูกเรียงล าดับจากต่ าสุดไปสูงสุด  

เมื่อความต้องการระดับต่ าสุดบรรลุผลแล้ว จะมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเมื่อความต้องการ

ระดับหนึ่งถูกสนองแล้ว ความต้องการนี้จะไม่มีสิ่งจูงใจที่มีพลังอีกต่อไป ดังนั้นตามทฤษฎีนี้ บุคคลจะถูกจูงใจ

ให้ตอบสนองความต้องการระดับต่ าก่อน ดังนั้นการจูงใจในการปฏิบัติงานจะต้องดูที่ความต้องการข้ัน

พ้ืนฐานก่อน  

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547 : 25) กล่าวถึง แนวคิดของเมอร์เร่  

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้ ดังนี้ 

 1. การแสดงความเคารพ 

 2. ความส าเร็จ 

 3. ต้องการมีเพ่ือนสนิท 

 4. ความก้าวร้าว 

 5. อิสรภาพ 

 6. การแก้ไข 

 7. การป้องกัน 

 8. การปฏิบัติตาม 

 9. ลักษณะเด่น 

 10. การแสดงออก 

 11. หลีกเลี่ยงจากอันตราย 

 12. หลีกเลี่ยงจากความละอาย 

 13. การทนุถนอม 

 14. ความเป็นระเบียบ 

 15. การเล่น 
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 16. การปฏิเสธ 

 17. ความสนุกสนาน 

 18. ความต้องการทางเพศ 

 19. ต้องการความช่วยเหลือ 

 20. ต้องการความเข้าใจ 

 Adarms J.S. (1965 : 175 – 198) ได้พัฒนาทฤษฎียุติธรรม (Equity Theory) 

โดยมุ่งให้ความส าคัญในการก าหนดให้บุคคลมีความพยายามในการปฏิบัติงาน และได้สิ่งตอบแทนในรูปแบบ

ของค่าจ้างหลังจากท่ีปฏิบัติงานส าเร็จ โดยเป็นการจูงใจให้บุคคลอยากท างานถ้าได้รับความเป็นธรรมทาง

สังคม โดยพิจารณาจากความสามารถและความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน นับเป็นสิ่งส าคัญในการน าไปสู่

ผลผลิตจากการปฏิบัติงาน โดยจะมีการน าสิ่งที่ตนเองได้รับไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลอ่ืนได้รับ  

 Litwin & Stringer (1968 : 56 - 72) กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจไฝ่อ านาจ ตามท่ีมี 

ผู้ศึกษาไว้โดยน ามาปรับใช้เพ่ือเสริมแรงการท างานของบุคคล ทั้งนี้พบว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างาน

ต่างกัน จะน ามาสู่พฤติกรรมในการท างานต่างกัน โดยแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

          1. แรงจูงใจไฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงจูงใจที่ต้องการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสูงกว่า 

มาตรฐาน โดยมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ดีขึ้น มักจะพลักดันตนเองให้สู่คงามส าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป โดยบุคคลประเภท

นี้จะมีลักษณะที่โดดเด่นในด้าน กล้าเสี่ยง ขยันขันข็ง รับผิดชอบ คาดการณ์ล่วงหน้า และท างานอย่างเป็น

ระบบ 

 2. แรงจูงใจไฝ่อ านาจ เป็นแรงจูงใจที่ต้องการปฏิบัติงานให้ควบคุมคนอ่ืนให้อย่ใน 

อ านาจของตน โดยจ าหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจ ต้องการใช้อ านาจเพ่ือเอาชนะผู้อื่น หากบุคคลนั้นท า

แล้วส่งผลให้เขาบรรลุอ านาจจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 3. แรงจูงใจไฝ่สัมพันธ์ เป็นแรงจูงใจที่ต้องการปฏิบัติงานดีมีความสัมพันธ์กับ 

ผู้อื่น มักมีพฤติกรรมในด้านการชอบการสนทนา ชอบการประชาสัมพันธ์ตนเอง โดยจะมุ่งเน้นในการ

สนับสนุนบุคคลอื่นเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

        จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยทฤษฎีพื้นฐาน 
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ที่น ามาใช้กันอย่างกว้างขวางคือทฤษฎีหลักความต้องการพ้ืนฐานของมาสโลว์ ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีล าดับ

ความต้องการ โดยเมื่อความต้องการระดับต่ าสุดบรรลุผลแล้ว จะมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

ไม่จบสิ้น  

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย 
  
  การวิจัยเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ 

นักวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 

  2.1  ความหมายและประโยชน์ของการวิจัย 

 

   นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ให้ความหมายของการวิจัยและประโยชน์ของ 

การท าวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 จรัส สุวรรณเวลา (2534 : 31) การวิจัย หมายถึง กระบวนการที่ใช้เหตุผล 

หาข้อเท็จจริง หรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และใช้ข้อเท็จจริงหรือกฏเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นมาใช้ในการ

แก้ไขปัญหา รวมทั้งการพิเคราะห์ ประเมินผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแก้ปัญหาแล้วว่า ถูกต้องมากน้อย

เพียงใด 

 อุทุมพร จามรมาน (2536 : 42 -46) การวิจัย หมายถึง การเสาะแสวงหาความรู้ 

ใหม่ วิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ การหาค าตอบโดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ หรือใช้กระบวนการที่ยอมรับ 

ในศาสตร์นั้น 

      สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540 : 3-5) การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรู้และ 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้วิธีการทางปัญญา 

 พระธรรมปิฎก (2541 : 4) การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าหาความจริง การค้นคว้า 

หาสิ่งทีต่้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์ การค้นหาวิธีการที่จะให้ดี และค้นหาวิธีการที่จะให้ส าเร็จ 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541 : 46) การวิจัย หมายถึง กระบวนการ 
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ค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในศาสตร์สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 

 กัลยารัตน์ เอ้ือมอ าพร (2546 : 36) การวิจัย หมายถึง กระบวนการในการ 

หาความรู้ความจริง โดยวิธีการที่มีระบบระเบียบที่น่าเชื่อถือได้ 

  นัสที ทรัพย์บัญญัติ (2546 : 19) การวิจัย หมายถึง การค้นหาความจริงที่เชื่อถือได้ 

เพ่ือน าความรู้ที่ได้นั้นไปสร้างกฏเกณฑ์ทฤษฎีต่างๆ เพ่ือใช้อ้างอิง และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

ผลที่ได้ยังสามารถควบคุมและท านายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน โดยมีลักษณะส าคัญคือเน้นค้นหา

ข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการหรือการกระท าที่มีระบบระเบียบ และเป็นการกระท าที่มีจุดมุ่งหมายแน่นอน 

 McMillan and Schumacher (1989 : 6 - 7) การวิจัย หมายถึง การด าเนินการ 

เก็บข้อมูลโดยมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลตรง 

ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  

     จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายการวิจัย หมายถึง ผลงานที่มีรูปแบบการ 

ด าเนินการที่ชัดเจน มีแบบแผนการด าเนินการที่ชัดเจน มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท างาน 

สร้างประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนต้องเกิดจากการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

  

  นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ระบุถึงประโยชน์ของการวิจัย ดังนี้ 

    นิภา ศรีไพโรจน์ (2533 : 16-25) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

     1. การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ เพ่ิมมากยิ่งขึ้นทั้งในทางทฤษฎี และในการ

ปฏิบัติ 

     2. การวิจัยสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ

ยุติธรรม 

     3. การวิจัยช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น สามารถใช้

ท านายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามัญ

ส านึก 
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     4. การวิจัยสามารถช่วยในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการ

แก้ปัญหา หรือวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารดิอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

     5. การวิจัยสามารถตอบค าถามที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น  

     6. การวิจัยช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ ให้มีการใช้ผลการวิจัย และ

ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป 

     7. การวิจัยท าให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งน ามาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือการปรับปรุง

หรือพัฒนาบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

     8. การวิจัยท าให้มีผลงานวิจัยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเสริมให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ 

มากยิ่งขึ้น 

     9. การวิจัยช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้าความรู้อยู่เสมอ 

     10. การวิจัยช่วยให้มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยตลอดเวลา ช่วยให้

เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

     สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ และชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ (2542 : 22-31) ประโยชน์

ของการวิจัยมีดังนี้ 

 1. ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆ ผลการวิจัยแต่ละสาขาส่งผลให้ 

เกิดความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่วิทยาการให้มากยิ่งข้ึน 

 2. ความรู้จากการวิจัยท าให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด  

ดีกว่าการแก้ปัญหาโดยการคาดคะเน หรือใช้สามัญส านึก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้เลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ท าให้เกิด

การประหยัด 

 3. เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ช่วยในการก าหนดนโยบาย แผนงาน  

และหลักปฏิบัติต่างๆ ด้วยความถูกต้องเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น 

 4. ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจหน้าที่ต่างๆ ได้ทราบผลการด าเนินงานว่า 

เป็นประการใด มีจุดบกพร่องอะไรบ้าง ท าให้สามารถสั่งการต่างๆได้ถูกต้องแม่นย ามากข้ึน น าไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  
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 ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์ (2543 : 19-22) ประโยชน์ของการวิจัยมีดังนี้ 

 1. เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มพูนวิทยาการของศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวาง 

มากยิ่งขึ้น 

 2. ค าตอบจากการวิจัยน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  

 3. น าผลการวิจัยมาช่วยปรับปรุงให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

 4. ช่วยในการพิสูจน์ ตรวจสอบหาทฤษฎี กฏเกณฑ์ต่างๆ 

 5. ช่วยให้เกิดการอธิบายให้เข้าใจเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์นั้นๆ 

 6. ช่วยในการพยากรณ์เหตุการณ์ พฤติกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

 7. น าผลการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจ 

 รุ่งนภา อินภูวา (2551 : 14-18) ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแลศาสตร์สาขาต่างๆ ให้มีการค้นคว้า 

ข้อเท็จจริงมากขึ้น โดยมีการค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ท าให้วิทยาการด้านต่างๆก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งตัวผู้วิจัยและ 

ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 2. น าความรู้จากการวิจัยไปใช้ปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ช่วยให้เกิดการ 

เลือกใช้วิธีที่ดีที่สุด 

 3. ช่วยในการก าหนดนโยบาย หรือหลักปฏิบัติต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 4. ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้การใช้ชีวิตสบายยิ่งขึ้น 

 5. ช่วยพยากรณ์ผลที่จะเกิดข้ึนในภายหน้า รวมถึงปรากฏการณ์และพฤติกรรม 

ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 เพทาย เย็นจิตโสมนัส และคณะ (2553 : 22 - 25) กล่าวถึงประโยชน์ของงานวิจัย 

ว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา จะให้ความส าคัญ

กับงานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ประเทศไทยก าหนดแนวทางการท าวิจัยไว้ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ในระดับสถาบันการศึกษามีการจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 วนิดา พิงสระน้อย (2556 : 42-48) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการวิจัย  

ช่วยให้เข้าใจทฤษฎี แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ป้องกันการท าวิจัยซ้ าซ้อนกับคนอ่ืน ที่วิจัยไปแล้ว 

ช่วยให้ทราบผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย สามารถน ามาใช้ประกอบในการอธิบายเหตุผลใน

การอภิปรายผลการวิจัย เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย เลือกตัวแปรที่จะศึกษา ออกแบบการวิจัย สร้าง

เครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย ช่วยให้เข้าใจในประเด็นที่ศึกษาอย่างลุ่มลึก ในการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆ หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด

จุดอ่อน และเสริมจุดเด่นให้เกิดขึ้นได้ในงานวิจัยของตนเอง 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปประโยชน์ของการวิจัยได้ว่า การวิจัยมีประโยชน์ในการช่วย 

พัฒนาศักยภาพของผู้วิจัย ในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ร่วมงาน ซึ่งจะส่งผลดีในการปฏิบัติงานส่งผลให้

เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นการศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และสามารถน า

ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน อันจะช่วยลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  

 

  2.2  ประเภทของการวิจัย 

 

  ประเภทของการวิจัยนักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ให้แนวคิดดังต่อไปนี้ 

    บุญชม ศรีสะอาด (2543 : 24 - 36) หากพิจารณาตามลักษณะของข้อมูล สามารถ

ประเภทของการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 

     1. การวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง การวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ที่สามารถแจงนับ หรือสามารถวัดตัวแปรออกมาเป็นตัวเลขได้ในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้วิธีการทาง

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตอบปัญหาตามประเด็นวิจัยที่ก าหนดขึ้น  

     2. การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เป็น

ความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยม หรืออุดมการณ์ของบุคคล โดยส่วนมากจะเป็นการศึกษาและ 

เก็บข้อมูลโดยใช้ระยะเวลามาก ผลการวิจัยน าไปสู่การก าหนดขอบเขตท่ีจะท านาย หรือคาดคะเน

ปรากฏการณ์ในอนาคต 
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     3. การวิจัยเชิงปัจจุบัน หมายถึง การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย  

     4. การวิจัยเชิงอนาคต หมายถึง การวิจัยที่ใช้การส ารวจ ศึกษาแนวโน้มที่ 

เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของปรากฏการณ์ในอนาคต จะศึกษาทั้งทางบวกและทางลบ เพ่ือหาแนวทางท่ีจะ

ท าให้เกิดแนวโน้มที่พึงประสงค์ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์  

   วรรณี แกมเกตุ (2551 : 19) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประเภทโครงการวิจัยหาก

พิจารณาตามประโยชน์ของการน าผลวิจัยไปใช้ สามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้ 

     1. การวิจัยพ้ืนฐาน หมายถึง การวิจัยที่มุ่งในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  

หรืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน หากจะน าผลงานไปใช้จะต้องพิจารณาน าไปใช้เฉพาะส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง 

     2. วิจัยประยุกต์ หมายถึง การวิจัยที่มุ่งเน้นในการตอบประเด็นปัญหาการ

ด าเนินงาน ผลการวิจัยสามารถน าไปแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา 

ในหน่วยงานต่อไป  

     3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการน าผลการวิจัย

ไปใช้แก้ปัญหาในหน่วยงานทันที ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ผลการวิจัยจะ 

ไม่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไข หรือปรับปรุงหน่วยงานอ่ืนๆ      

     พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2554 : 26 - 29) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประเภทโครงการวิจัยหาก

พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้ 

     1. การวิจัยพื้นฐาน หมายถึง การวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ กฎเกณฑ์ ทฤษฏี  

เพ่ือขยายความรู้ให้กว้างขวางออกไป สามารถน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ทันที มักจะท าในห้องปฏิบัติการ

หรือห้องทดลอง การวิจัยประเภทนี้จึงเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฎี หรือทดลองทฤษฎีต่างๆ  

     2. การวิจัยประยุกต์ หมายถึง การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งที่

แก้ปัญหาระยะสั้น และน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว 

     3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัยประยุกต์ท่ีมุ่งเน้นน าผลวิจัยไปแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องงานในหน้าที่ของตนเอง หรือของหน่วยงาน  
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            ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ (2559 : 28) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประเภท

โครงการวิจัยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   1. งานวิจัยพ้ืนฐาน หมายถึง การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นการแสวงหา
ค าตอบ หรือความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัย 
   2. งานวิจัยประยุกต์ หมายถึง การวิจัยที่น าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ 
ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้ หรือการ
วิจัยที่มีกระบวนการปฏิบัติทดลอง หรือกึ่งทดลอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หรือการวิจัยแบบบูรณาการที่มีลักษณะการผสมผสานองค์ความรู้ในหลากหลาย
สาขา เพ่ือให้เกิดงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการสู่ชุมชน และพัฒนาประเทศ 
   3. งานวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะการผสมผสานองค์ความรู้ 
ในกระบวนวิจัยมีการปฏิบัติ ทดสอบ น าร่อง โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับองค์กร 
หรือชุมชนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และมีการน าผลของการวิจัยไป
ถ่ายทอดสู่องค์กรหรือชุมชนให้มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
   4. งานวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน 
รวมทั้งการสร้างสารสนเทศจากฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา บุคลากร  
นักศึกษา อาคาร สถานที่ การเงิน ฯลฯ 
   5. งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยเพื่อหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหา  
หรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เก่ียวกับการเรียน 
การสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปประเภทของการวิจัย โดยจ าแนกได้ตามลักษณะของข้อมูล

การวิจัยและวัตถุประสงค์การน าไปใช้ โดยจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยแบบ

ผสมผสาน 

  2.3  จรรยาบรรณของผู้วิจัย 
 
   จรรยาบรรณของผู้วิจัยนักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ให้แนวคิดไว้ ดังต่อไปนี้ 
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 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (2541 : 2) จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง 

หลักเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยควรประพฤติ เพื่อให้การด าเนินการวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน

มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีของผู้วิจัย   

   ไพศาล วรค า (2558 : 25-27) ไดใ้ห้แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย เป็น

หลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
  1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่อ้างหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ

ตนเอง ไม่ลอกเลียนความคิดหรืองานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่

น ามาใช้ในการวิจัยของตนเอง ต้องซื่อสัตย์ต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

  2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีท่ีมีต่อข้อตกลงในการวิจัยต่อหน่วยงาน 

ที่สนับสนุนและหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด 

และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 

  3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และควรมี

ความช านาญประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกัน

ปัญหาการวิเคราะห์การตีความหรือสรุปที่ผิดพลาด คลุมเครือ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

  4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือ 

ไม่มีชีวิต นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวกับคน 

สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม โดยมีจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

  5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

นักวิจัยต้องไม่ค านึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของคน ต้องถือเป็น

ภาระหน้าที่ต้องอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยให้กับอาสาสมัคร โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับ 

และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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  6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท า

วิจัย ต้องมอิีสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มีการ

บิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการอันจะเป็นผลให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

  7. นักวิจัยต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ นักวิจัยต้องเผยแพร่

ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงาน

เพ่ือท าลายผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

  8. นักวิจัยต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น ต้องมีใจกว้างพร้อมที่จะ

เปิดเผยข้อมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และยินดีที่จะ

ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนเองให้ถูกต้อง 

  9. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ ต้องมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศ

ก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและ

มวลมนุษยชาติที่ยั่งยืน โดยต้องค านึงถึงผลกระทบซึ่งอาจเกิดข้ึนต่อสังคมด้วย 

 จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปจรรยาบรรณในการวิจัย หมายถึง สิ่งที่ผู้วิจัยต้องยึดเป็น

หลักการในการท าวิจัย และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ต้องยึดถือ อีกท้ังเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ต้องมีการค านึงถึง 

ในการวิจัย 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 

    ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดในการออกแบบกระบวนการวิจัย โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท า

วิจัยบางส่วน ดังต่อไปนี้  

 ชุติมา มุตาหารัช และนวพร หอมจันทร์ (2548 : 293 – 306) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหา 

และความต้องการสนับสนุนในการท าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า บุคลากรมีปัญหา

ด้านการท าวิจัยในภาพรวมด้านความรู้ในการท าวิจัย ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ใน

การท าวิจัย บุคลากรต้องการการสนับสนุนการท าวิจัยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้
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จากการเปรียบเทียบปัญหาในการท าวิจัย พบว่า ผู้มีระดับการศึกษาสูง มีประสบการณ์การท าวิจัยมีปัญหา

ในการท าวิจัยน้อย หากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจะสามารถท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รุ่งนภา อินภูวา (2548 : 120 - 124) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้และเจคติที่มีต่อการวิจัย 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีความรู้ความเข้าใจด้านการ

วิจัยโดยรวมในระดับดี บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และสายการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างกัน มีความรู้ด้านการวิจัยต่างกัน  บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีเจตคติต่อ

ระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีเพศ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน สายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และประสบการณ์อบรมวิจัยต่างกัน มี

เจตคติต่อระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยของบุคลากร

มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง  

และสายการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยแตกต่างกัน ส าหรับบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยแตกต่างกัน มีความรู้ด้านการท าวิจัยไม่แตกต่างกัน และเม่ือท าการเปรียบเทียบ

เจตคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย พบว่า บุคลากร

มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน มีเจตคติต่อระบบวิจัยของ

มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน ยกเว้นบุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่การปฏิบัตงานในสายงานที่ต่างกัน มีเจตคติ

ต่อระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

 กาญจนา พูนศิลป์ และคณะ (2549 : 161 – 186) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อการสร้างผลงานทางวิชาการด้านการสร้างงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ปัจจัยด้านภาระงานสอน ปัจจัย

ด้านการบริหารงานวิจัยของคณะ ปัจจัยด้านข้อมูลในการท าวิจัย ปัจจัยด้านความรู้ในการท าวิจัย ปัจจัยด้าน

การแสวงหาความรู้เพ่ือประกอบการท าวิจัย และปัจจัยด้านบรรยากาศการท าวิจัยอยู่ในระดับมาก และ

ปัจจัยด้านทัศนคติในการท าวิจัย ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยด้านเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยอยู่ในระดับ

น้อย ปัจจัยที่ไม่มีปัญหากับการท าผลงานวิจัย คือ ปัจจัยด้านงบประมาณการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ (2554 : 54 -57) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรม 

การท าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า บุคลากรเพศชายมีพฤติกรรม 
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การท าวิจัยแตกต่างจากบุคลากรเพศหญิง และบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทสามารถท าวิจัยได้ดีกว่า

บุคลากรคุณวุฒิอ่ืนๆ ส่วนปัจจัยแรงจูงใจในการท าวิจัยในด้านความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือ 

โดยพบว่าการท าวิจัยจนได้ผลงานวิจัยจะก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเอง และสามารถน าผลงานวิจัยไป

ประยุกต์ใช้จริงในการปฏิบัติงานอีกด้วย ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลให้บุคลากรสามารถท าวิจัยได้ส าเร็จมาจาก

ความรู้ความสามารถในการเขียนข้อเสนอ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ความรู้ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้หากบุคลากรมีความรู้ในการท าวิจัยมากยิ่งข้ึน จะมีแรงจูงใจในการพัฒนา

งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี โดยมหาวิทยาลัยควรให้การ

สนับสนุน ดังนี้  

  1. อบรมให้ความรู้ด้านการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยสอบถาม

ความต้องการจากบุคลากรในประเด็นที่สนใจอบรม 

  2. สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการท าวิจัย หรือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิจัย 

  3. กระตุ้นให้เกิดการวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรต่างหน่วยงาน 

  4. สร้างเครือข่ายพ่ีเลี้ยงในการวิจัย โดยให้ผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยให้ค าแนะน า 

หรือท าวิจัยร่วมกันกับผู้ที่ยังไม่เคยท าวิจัย 

  5. ให้ทุนวิจัยอย่างทั่วถึง และมีระบบการพิจารณาทุนวิจัยที่เป็นธรรม 

  6. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เพ่ิมมากข้ึน 

  7. ควรกระตุ้นให้บุคลากรที่ยังไม่ท าวิจัยได้ผลิตผลงานวิจัย โดยจูงใจให้มีความสนใจที่

จะท าวิจัย 

  8. สนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง

ความก้าวหน้า และกระตุ้นให้ผู้วิจัยมีการท าผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 ศรีทวน ค าวัตร (2559 : 102 - 114) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการ 

สร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า แรงจูงใจในการสร้าง

งานวิจัยของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แรงจูงใจที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือด้านสภาพแวดล้อม

ทัว่ไปในการสร้างงานวิจัย การเปรียบเทียบปัจจัยในการสร้างงานวิจัยของบุคลากร เพศชายและเพศหญิง 
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มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัยของบุคลากร ตามล าดับ

ความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนของหน่วยงาน เพิ่มระยะเวลา

ในการท าวิจัย การจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการท าวิจัย ลดขั้นตอนการพิจารณาขอทุน การยืมงานวิจัย

จากห้องสมุด ผลงานวิจัยสามารถน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปืดโอกาส

ให้ท างานวิจัย การสร่งความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ การท าวิจัยตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 

การสร้างเครือข่ายการท าวิจัย และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในการท าวิจัย  

               จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเห็นว่าการจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้วิจัยสามารถ

ผลิตผลงานวิจัยได้นั้น ต้องมาจากความรู้ความสามารถเบื้องต้นของผู้วิจัยเป็นล าดับแรก ทั้งนี้การได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนที่ดี และการจัดหาพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าจะส่งผลให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ได้ ซึ่งผู้วิจัยต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษาเอกสาร และค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหาก

ผู้วิจัยมุ่งม่ันในการท าวิจัย โดยมีแรงจูงใจที่ดีจะส่งผลให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ และน ามาใช้ในการ 

วางแผนการปฏิบัติงาน และใช้ในการก าหนดทิศทางการท างานโดยปราศจากปัญหาอุปสรรคต่างๆ  

ได้เป็นอย่างดี  
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 บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการ โดยใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ ซึ่งมีขอบเขตและวิธีการด าเนินการวิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัยเป็น 4 ระยะ  
6 ขั้นตอน ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 1 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย 

ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

               ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบส ารวจสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

   ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร สายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ระยะที่ 3 ออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หัวหน้ากลุ่มงาน ส านัก 
ศึกษาทั่วไป เพ่ือออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเสนอผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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  ระยะที่ 4 น าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ มี 1 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 น าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้  
   

 

 ขั้นตอนการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ระยะการวิจัย วิธีด าเนินการ และผลที่คาดหวัง 
 

ระยะกำรวิจัย ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร ผลที่คำดหวัง 

ระยะที่ 1 ศึกษาศึกษาแรงจูงใจใน

การพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับการท าวิจัย และแรงจูงใจในการ 

ท าวิจัยของบคุลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

1. แนวคิดทางทฤษฎีของการท าวิจัย

และแรงจูงใจในการท าวิจัยของ

บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันในการ

พัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

1. จัดท าแบบส ารวจสภาพปัจจุบนัใน

การพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2. ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

1. ได้แบบส ารวจสภาพปัจจุบันใน

การพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2. ได้ข้อมูลสภาพปัจจุบันในการ

พัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ระยะกำรวิจัย ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร ผลที่คำดหวัง 

ระยะที่ 3 ออกแบบแนวทางในการ

สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของ

บุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

1. สนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) หัวหน้ากลุ่มงาน ส านัก 
ศึกษาทั่วไป เพ่ือออกแบบแนวทางใน

การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของ

บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2. เสนอโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการท าวิจัยของบุคลากรสาย

สนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

เสนอผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. แนวทางในการสร้างแรงจูงใจใน
การท าวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2. โครงการเสริมสรา้งแรงจูงใจในการ

ท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ทีผ่่านการอนุมตัิจาก 

ผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ระยะที่ 4 น าแนวทางในการสร้าง

แรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากร

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคามไปใช้  

 

1. น าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจใน

การท าวิจัยของบุคลากรสาย

สนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคามไปใช้ 

2. ประเมินความส าเร็จของการใช้

แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการ

ท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

1. ผลการใช้แนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากร
สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

 

 

จากตาราง 1 พบว่า การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 

ในแต่ละระยะ แต่ละขั้นตอน รวมทั้งก าหนดผลที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

 

 การด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายละเอียดดังนี้ 
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  ระยะที่ 1 ศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 1 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย 

ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้องทั้งในและต่างประเทศ 

เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย แรงจูงใจ และวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ  

    2. รวบรวมสรุปข้อมูล เพ่ือให้ได้แนวทางการท าวิจัย แรงจูงใจในการท าวิจัยที่มาจาก 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าก่อนหน้านี้แล้ว  

  ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบส ารวจสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    1. จัดท าแบบส ารวจสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแบบส ารวจสภาพปัจจุบันในการ

พัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร สายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1. ประสานงานบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการตอบแบบส ารวจ 

   2. จัดส่งแบบส ารวจให้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

    ผู้ให้ข้อมูล 

   ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จ านวน 45 คน รายละเอียดดังตาราง 2 
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ตาราง 2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สังกัดกลุ่มงาน จ านวนบุคลากร 

1. กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ 20 

2. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล 9 

3. กลุ่มงานสารสนเทศ 16 

รวมทั้งสิ้น 45 

      
   จากตาราง 2 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไปกลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์มีจ านวน
บุคลากรมากท่ีสุด และกลุ่มงานสานสนเทศมีจ านวนบุคลากรน้อยที่สุด  
 

   เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการส ารวจความคิดเห็นบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง

แรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้  

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ข้อมูล

เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  

Scale) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก ่ด้านความรู้ความสามารถในการท าวิจัย  

และด้านการสนับสนุนการท าวิจัยของส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  

Scale) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 9 ประเด็น  

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป     

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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   กำรสร้ำงเครื่องมือ 

    การสร้างแบบสอบถามแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของ

บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

  1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 

  2. ร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา 
งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านความรู้

ความสามารถในการท าวิจัย และด้านการสนับสนุนการท าวิจัยของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

  3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ของเครื่องมือ และด าเนินการแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

  4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
   5. จัดพิมพ์แบบสอบถามแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย 

ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 

  กำรเก็บรวมรวบข้อมูล 

  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ 
พัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1. ประสานกับบุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาท่ัวไป ขอความอนุเคราะห์ 

ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  

    2. ส่งแบบสอบถามให้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคามด้วยตนเอง จ านวนทั้งสิ้น 45 ฉบับ โดยผู้วิจัยให้บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ส่งแบบ 

สอบถามคืนให้ผู้วิจัย หลังจากได้รับแบบสอบถาม 1 สัปดาห์  

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย 
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ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

  1. ตรวจความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแต่ละฉบับ เลือกเฉพาะ 
ฉบับทีม่ีความสมบูรณ์  

  2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ปัจจัยในการท าวิจัยมากท่ีสุด/แรงจูงใจมากท่ีสุด    ให้คะแนน  5 
   ปัจจัยในการท าวิจัยมาก/แรงจูงใจมาก              ให้คะแนน  4 
   ปัจจัยในการท าวิจัยปานกลาง/แรงจูงใจปานกลาง   ให้คะแนน  3 
   ปัจจัยในการท าวิจัยน้อย/แรงจูงใจน้อย   ให้คะแนน  2 
   ปัจจัยในการท าวิจัยน้อยที่สุด/แรงจูงใจน้อยที่สุด  ให้คะแนน  1 

   3. วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย 
ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผล
ค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2555: 100) 
   ค่าเฉลี่ย    ปัจจัยในการท าวิจัย/แรงจูงใจ 
   4.51 – 5.00   มากที่สุด 
   3.51 – 4.50   มาก 
   2.51 – 3.50   ปานกลาง 
   1.51 – 2.50   น้อย 
    1.00 – 1.50   น้อยที่สุด 

   4. ข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะวิเคราะห์ข้อมูลโดย

การสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา  

  ระยะที่ 3 ออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากร 

สายสนับสนุนส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หัวหน้ากลุ่มงาน  
ส านักศึกษาท่ัวไป เพ่ือออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้   
   1. ประสานงานหัวหน้ากลุ่มงาน ส านักศึกษาท่ัวไปขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ให้ข้อมูล

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของ

บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  2. ประสานงานขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส านักงาน ส านักศึกษาทั่วไป เป็นผู้สรุป

ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

  3. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือออกแบบแนวทางในการ 

สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ตามช่วงเวลาที่ได้นัดหมายไว้แล้ว 

  ผู้ให้ข้อมูล 

   ผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนการออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย 

ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนทนากลุ่มมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้ 

      1. ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

 2. มีประสบการณ์การวิจัย/ด้านการบริหารงานไม่น้อยกว่า 5 ปี  

 3. ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าส านักงานในคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่าคณะ ในสถาบันอุดมศึกษารัฐ 

 4. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีต าแหน่งการบริหารระดับ

ช านาญการพิเศษ 

   การวิจัยครั้งนี้ผู้สนทนากลุ่มที่ให้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เพ่ือออกแบบแนวทางใน

การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ใน 4 ข้อ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น จ านวน 4 คน ประกอบไปด้วย 

 1. นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์  หัวหน้าส านักงาน ส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2. นางเจริญใจ กุลดิลก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 3. นายจักรพงษ์ กุตเสนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประเมินผล  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 4. ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา ศักดิ์ค าดวง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นแบบสนทนากลุ่ม
แบบมีโครงสร้าง เพ่ือออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการสร้างแบบสนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง 
  2. ร่างประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ให้ครอบคลุม
ประเด็นการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  3. น าแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ 
กับบุคลากรส านักศึกษาทั่วไป เพ่ือพิจารณาความแหมาะสมของประเด็นค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม  
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เพ่ือออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนทนากลุ่มโดยใช้แบบสนทนากลุ่ม 
ที่เตรียมไว้ โดยการจดบันทึก ใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
แบบมีโครงสร้าง โดยการสร้างข้อสรุปจากเนื้อหาการสนทนากลุ่ม และจัดกลุ่มเนื้อหาจากข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ น ามาหาข้อสรุปเพ่ือออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากร 
สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป  
  
   ขั้นตอนที่ 2 จดัท าโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเสนอผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1. น าเอาผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มาวิเคราะห์แนวทางการ

สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    2. จัดท าโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
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ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดท าโครงการ “ การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา 
จากการปฏิบัติงาน ” เสนอผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  3. ด าเนินโครงการ “ การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน ” 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ โดยสรุปรายละเอียดรายงานผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 
  ระยะที่ 4 น าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ มี 1 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 น าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ก าหนดช่วงเวลาในการให้ความรู้ด้านการวิจัย แก่บุคลากรส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 2 Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ ทุกวัน

พฤหัสบดี เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยให้บุคลากรที่สนใจทีจ่ะท าวิจัยเข้าร่วมตามความสมัครใจ 

    2. ประชุมท าความเข้าใจให้ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการใช้แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และการเขียน

เค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 

    3. น าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้งาน 3 เดือน ตามข้ันตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ 

“ การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน ” 

 4. ประเมินประสิทธิผลของโครงการ “ การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาจาก 

การปฏิบัติงาน ” โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

  4.1 จ านวนโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไปที่ยื่น 

ขอรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

  4.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ

คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  4.3 ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยส านักศึกษาท่ัวไป 

ของคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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  กลุ่มเป้ำหมำย  

    กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของ

บุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความสนใจในการท าวิจัย จ านวน 5 คน      

    กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

     ด าเนินการเก็บข้อมูลหลังจากที่ได้ประชุมแนะน าวิธีการด าเนินการวิจัย  

โดยแนะน าข้ันตอนการด าเนินการต่างๆ และจัดท าปฏิทินการด าเนินการเพ่ือให้ได้เค้าโครงวิจัย เพ่ือเสนอ

คณะอนุกรรมการวิจัย ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินประสิทธิผลของแนวทางในการสร้าง

แรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัย
ด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

   

   1. ตรวจความถูกต้องของการเขียนเค้าโครงวิจัย ตามรูปแบบการขอ
ทุนอุดหนุนวิจัยส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563  
  2. รวบรวมแบบขอทุนอุดหนุนวิจัยส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคามพิจารณา 
  3. จัดท ารายงานการประชุมพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 เสนอคณะการบริหารงานวิจัย ส านักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

สถิติที่ใช้ในกำรท ำวิจัย 

 สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย มีดังนี้ 

 1. สถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( บุญชม ศรีสะอาด 

. 2545 : 99 ) 

 1.1 ค่าร้อยละ  ( Percentage )  โดยใช้สูตร ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ . 

2555 : 24 ) 
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Percentage ( % )   = 100
N

f  

เมื่อ f   แทนความถ่ีหรือจ านวนข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 

     N   แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 1.2 ค่าเฉลี่ย ( Mean )  โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาดและคณะ. 2555 : 30 ) 

X  = 
N

X  

X  แทน  คะแนนเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง 

 X  แทน  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation ) (บุญชม ศรีสะอาด . 2545: 

106 ) 

   ..DS    =  
)1(

)(2



 
NN

XXN  

..DS  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

X  แทน  คะแนนแต่ละคน 

N  แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

 X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 

  

 



บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้วิจัยมีล าดับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
  1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.  ล าดับขั้นตอนในการเสนอข้อมูล 
  3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทน
ความหมายต่างๆ  ดังนี้ 
  X   แทน ค่าเฉลี่ย 
  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  แทน จ านวนคน 
 
ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น  4  ระยะ  ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 
สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย 
ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ระยะที่ 4 ผลการน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สรุปได้ว่าแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย
ต้องใช้การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานให้บรรลุผล โดยมีสิ่งตอบแทนเมื่อปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และมีความสุขที่จะปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงาน
ปฏิบัติการมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องมีผลงานวิจัยยื่นอย่างน้อย 
1 เรื่อง ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งอื่นๆ ส านักศึกษาทั่วไปมีแรงจูงใจส าหรับการท าวิจัยโดยมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย อีกท้ังสนับสนุนการพัฒนาตนเองทางการวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท าวิจัย  
ทั้งนีว้ิธีเสริมแรงจูงใจของส านักศึกษาท่ัวไป มีการเสริมแรงจูงใจโดยมีการก าหนดค าสั่งมอบหมายงาน 
ให้บุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถ และมีวิธีการประเมินผลงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้บรรยากาศการ
ท างานด าเนินไปด้วยสัมมพันธภาพที่ดี จากการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลส่งผลให้ผลการท างานมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังมีกระบวนการท างานเป็นทีมส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ส านักศึกษา
ทั่วไปยังมีการจัดสวัสดิการให้บุคลากร โดยมีการจัดการด้านตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดกิจกรรมสันทนาการ
และกีฬาร่วมกับหน่วยงานภายนอก นับเป็นการสร้างเครือข่ายการท างานที่ดี 
 
 ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 
สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 
สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

         ตาราง 3  เพศ และอายุของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน  
                     ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
              

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
      ชาย 
      หญิง     

 
22 
20 

 
52.38 
47.62 
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 ตาราง 3 (ต่อ)  
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. อายุ 
      20 – 30 ปี         
      31 – 40 ปี          
      40 ปีขึ้นไป 

 
5 
31 
6 

 
11.90 
73.81 
14.29 

 
จากตาราง 3 พบว่า พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 42 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.38 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 73.81 
 
         ตาราง 4  สถานภาพ และรายได้ของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
                     ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
              

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. สถานภาพ 
      โสด 
      สมรส 
      หย่าร้าง 
4. รายได้ต่อเดือน 
      ไม่เกิน 10,000  บาท         
      10,001 – 15,000 บาท 
      15,001 – 25,000 บาท      
      25,000 บาทข้ึนไป 

 
18 
23 
1 
 

15 
7 
15 
5 

 
42.86 
54.76 
2.38 

 
35.71 
16.67 
35.71 
11.90 

     
       จากตาราง 4 พบว่า พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.76 ส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เกิน 
10,000 บาท และ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.71 
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         ตาราง 5 ระยะเวลาการท างานในส านักศึกษาท่ัวไป  และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบส ารวจ 
                     ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
              

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ระยะเวลาการท างานในส านักศึกษาท่ัวไป 
     น้อยกว่า 4 ปี                  
     ระหว่าง 4 – 7 ปี 
     ระหว่าง 8 – 10 ปี           
     มากกว่า 10 ปี 
6. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี      
     ปริญญาตรี  
     ปริญญาโท         
     ปริญญาเอก          

 
6 
14 
5 
17 
 

11 
21 
9 
1 

 
14.29 
33.33 
11.90 
40.48 

 
26.19 
50.00 
21.43 
2.38 

  
จากตาราง 5 พบว่า พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตอบแบบส ารวจ  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานในส านักศึกษาทั่วไป มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.48 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 

         ตาราง 6 ประเภทบุคลากร และกลุ่มงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร 
                    สายสนับสนนุ ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
              

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
7. ประเภทบุคลากร 
      พนักงาน 
      ลูกจ้างชั่วคราว  
8. กลุ่มงานที่สังกัด 
      กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์           
      กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล 
      กลุ่มงานสารสนเทศ 

 
19 
23 
 

21 
8 
13 

 
45.24 
54.76 

 
50.00 
19.05 
30.95 
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      จากตาราง 6 พบว่า พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 54.76 ส่วนใหญ่สังกัดกลุ่มงานบริหารและ
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
 2. ข้อมูลสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
          ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
                      ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 
                        

 

 
สภาพปัจจุบันในการท าวิจัย 

 
X  ..DS  แปลผล 

1.ด้านความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 
   1.1 การเขียนเค้าโครงการวิจัย 3.36 0.85 ปานกลาง 
   1.2 การวิเคราะห์ปัญหาการท างานเพื่อการท าวิจัย 3.45 0.83 ปานกลาง 
   1.3 การก าหนดช่ือเรื่องที่ท าการวิจัย 3.52 0.86 มาก 
   1.4 การก าหนดประเด็นปัญหาที่ท าการวิจัย 3.50 0.83 ปานกลาง 
   1.5 การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจยั 3.43 0.86 ปานกลาง 
   1.6 การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ท าการวิจัย 3.21 0.84 ปานกลาง 
   1.7 การสรุปข้อมลูที่ได้จากการสืบค้นเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.43 1.04 ปานกลาง 
   1.8 การออกแบบขั้นตอนและวธิีการวิจัย 3.31 0.87 ปานกลาง 
   1.9 การสร้างเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 3.29 0.86 ปานกลาง 
   1.10 การเก็บรวบรวมข้อมูล  3.50 0.94 ปานกลาง 
   1.11 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 3.14 0.75 ปานกลาง 
   1.12 การน าเสนอผลการวิจัย 3.38 0.94 ปานกลาง 
   1.13 การอภิปรายผล 3.19 1.02 ปานกลาง 
   1.14 การเขียนบทความวิจัยตีพมิพ์เผยแพร ่ 3.12 1.02 ปานกลาง 

รวมทั้งสิ้น 3.35 0.89 ปานกลาง 
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จากตาราง 7 พบว่า พบว่าสภาพปัจจุบันบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม โดยภาพรวมมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในระดับปานกลาง (X =3.35 ) ข้อที่มคีวามรู้
ความสามารถในการท าวิจัย 3 ล าดับแรก คือข้อ 3. การก าหนดชื่อเรื่องท่ีท าการวิจัย (X =3.52 ) ข้อ 4.  
การก าหนดประเด็นปัญหาที่ท าการวิจัย ข้อ 10. การเก็บรวบรวมข้อมูล (X =3.50 ) และข้อ 2. การวิเคราะห์
ปัญหาการท างานเพ่ือการท าวิจัย (X =3.45 ) ข้อที่มคีวามรู้ความสามารถในการท าวิจัย 3 ล าดับสุดท้าย คือข้อ 
14. การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ (X =3.12 ) ข้อ 11. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
(X =3.14 ) และข้อ 13. การอภิปรายผล (X =3.19 ) 
 
      ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
                  ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านการสนับสนุนการท าวิจัยของส านักศึกษาท่ัวไป  
                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

                        
จากตาราง 8 พบว่า พบว่าสภาพปัจจุบันบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม โดยภาพรวมได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยของส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
ระดับมาก (X =3.56 ) ข้อที่ได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยของส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 
ล าดับแรก คือข้อ 1. มีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัย (X =3.86 ) ข้อ 2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้

 
สภาพปัจจุบันในการท าวิจัย 

 
X  ..DS  แปลผล 

2. ด้านการสนับสนุนการท าวิจยัของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   2.1 มีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัย 3.86 0.93 มาก 
   2.2 มีการส่งเสรมิให้บุคลากรไดร้ับความรูด้้านการท าวจิัย 3.83 0.70 มาก 
   2.3 มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการท าวิจัย 3.74 0.66 มาก 
   2.4 มีการจัดพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือในการท าวิจยัเพื่อพัฒนางาน 3.26 1.04 ปานกลาง 
   2.5 มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย 3.57 0.74 มาก 
   2.6 มีการน าผลงานวิจัยของบุคลากรมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา 
        การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการประเมิน 

3.07 1.07 ปานกลาง 

รวมท้ังสิ้น 3.56 0.86 มาก 
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ด้านการท าวิจัย (X =3.83 ) และข้อ 3. มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการท าวิจัย (X =3.74 ) ข้อที่ได้รับการ
สนับสนุนการท าวิจัยของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ล าดับสุดท้าย คือข้อ 6. มีการน า
ผลงานวิจัยของบุคลากรมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการ
ประเมิน (X =3.07 ) ข้อ 4 มีการจัดพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนางาน(X =3.26 )  
และข้อ 5. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย (X =3.57 ) 
 
            ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย 
ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                 1. ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หัวหน้ากลุ่มงาน  
ส านักศึกษาท่ัวไป เพ่ือออกแบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                    1.1 หัวหน้ากลุ่มงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัย ทุกคนส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท มีโอกาสท าวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา และได้ให้ความรู้บุคลากรในกลุ่มงานเกี่ยวกับการท าวิจัย 
ในการประชุมจัดการความรู้ของกลุ่มงาน แต่ละขั้นตอน อย่างไรบ้าง 
                    1.2 เห็นด้วยกับการที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรด้านความรู้

ความสามารถในการท าวิจัย และครอบคลุมประเด็นการด าเนินการวิจัยครบถ้วนแล้ว  

                    1.3 การท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการท าวิจัยตามที่ก าหนดไว้ มาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้  
                        1.3.1 ไม่มั่นใจว่าควรจะเริ่มต้นกระบวนการท าวิจัยอย่างไร 
                        1.3.1 ภาระงานอื่นๆ เยอะส่งผลให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัย 
                        1.3.2 การไม่มุ่งมั่นท าวิจัยตามแผนที่ก าหนดไว้ 
                        1.3.3 ไม่มีพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย 
                     1.4 ส่วนส าคัญในการบริหารจัดการให้การท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  ส านักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของส านักศึกษาทั่วไปควรมีแผนการท าวิจัยของบุคลากร 
ที่ชัดเจน และมีกระบวนการติดตาม ก ากับดูแล และรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
                     1.5 วิธีการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถท าวิจัยได้เป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมวิจัย ควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
             1.5.1 การมีพ่ีเลี้ยงมาคอยแนะน าในการท าวิจัย และส่งเสริมให้ท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการท างาน 
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             1.5.2 มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรในต าแหน่งพนักงานท าวิจัย เพ่ือใช้ยื่น 
ขอต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
                        1.5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยเป็นทีม  
             1.5.4 ยกย่อง/ชมเชย/ให้รางวัลเมื่อบุคลากรท างานวิจัยส าเร็จตามเป้าหมาย 
             1.5.5 พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณเพียงพอต่อการท าวิจัย 
             ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
                     การเสริมสรา้งแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ส านักศึกษาทั่วไปให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านด้วยดีเสมอมา แต่เนื่องจาก
บุคลากรส่วนใหญ่ของส านักศึกษาทั่วไป ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งขณะที่ศึกษาไม่ได้มีโอกาสในการ
ท าวิจัย และไม่แน่ใจในว่าหากต้องการท าวิจัยควรเริ่มจากขั้นตอนไหน และจะต้องท าอย่างไร หากส านักศึกษา
ทั่วไปมีพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าในการท าวิจัย หรือร่วมเป็นทีมวิจัยน่าจะส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไปท าวิจัยได้มากยิ่งข้ึน   
           ผลจัดท าโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
               ผูว้ิจัยจัดท าโครงการ การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากร 
พัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอันจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทุกๆ ต าแหน่ง จากการ 
ด าเนินการที่ผ่านมามีบุคลากรเพียงบางส่วน ที่สามารถท าวิจัยตามกรอบและแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
การท าวิจัยนอกจากจะส่งผลในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ผลงานวิจัยยังคงน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ปัจจัยสู่ความส าเร็จควรจะมพ่ีีเลี้ยงคอยช่วยเหลือ รวมถึงให้ 
ค าแนะน าในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัย อันจะส่งผลให้ส านักศึกษาทั่วไปเกิดวัฒนธรรม 
องค์กรที่ดีในการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรทุกๆต าแหน่งสามารถท าวิจัย 
ตามภารหน้าที่ที่รับผิดชอบ อันจะส่งผลดีด้านการบริหารจัดการต่อไป  
     ทั้งนี้จากการส ารวจความรู้ด้านการวิจัยของบุคลากรส านักศึกษาทั่วไป พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการวิจัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ปัญหาหลักท่ีส่งผลให้บุคลากร
ไม่มีผลงานวิจัยเนื่องมาจาก การขาดพ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการด าเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงศักยภาพด้านการวิจัย และเพ่ือให้บุคลากรน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงขออนุมัติจัดโครงการ การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน โดยจัด
โครงการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Co-Working Space 2  ส านักศึกษาทั่วไป 
อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ) โครงการดังกล่าวไม่ได้
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ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ   
              ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับทราบแนวทางการ
ท าวิจัย สามารถท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน และพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
             ตัวชี้วัดความส าเร็จ : บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไปทราบแนวทางการท าวิจัย และ

สามารถท าวิจัย/ร่วมท าวิจัยได้ ส่งผลให้บุคลากรสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัย และยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้นได้                

              แผนการด าเนินงาน : ประชาสัมพันธ์บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไปทราบ และด าเนินการ 

ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย โดยจัดโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 โดยผู้วิจัยจะสรุปผลการด าเนินงาน

รายงานผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามทราบเป็นระยะๆ  

         โครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรองผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการ และผ่านการ
อนุมัติจากผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไปเรียบร้อยแล้ว  
 
            ระยะท่ี 4 ผลการน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้  
   1. ผู้วิจัยด าเนินการให้ความรู้ด้านการวิจัย แก่บุคลากรส านักศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ ห้องประชุม 2 Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โดยให้บุคลากรเสนอประเด็น
วิจัยที่สนใจ โดยพิจารณาจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 13.30 – 16.00 น. พบว่า 
                          1.1 บุคลากรมีภาระงานด้านอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดได้  
                          1.2 บุคลากรยังไม่ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยเท่าที่ควร ทั้งนี้เห็นว่าเป็นการเพ่ิมภาระ
จากงานที่รับผิดชอบ  
                          1.3 บุคลากรบางส่วนเหน็ว่าควรมีการน าผลงานที่ท าวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบ 
                          1.4 การจะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยเพิ่มเติม ควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านการวิจัยมาให้ความรู้แก่บุคลากร 

   2. ผู้วิจัยปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานจากเดิมจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Co-Working Space 2  ส านักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมใหม่เป็นปฏิบัติงานของผู้วิจัย โดยให้ค าแนะน า
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บุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และสามารถเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือจากส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม พบว่า 
                         2.1 บุคลากรที่สนใจมาขอค าแนะน าในการท าวิจัย และขอค าแนะน าในการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากส านักศึกษาทั่วไป 
                         2.2 บุคลากรที่สนใจร่างเค้าโครงวิจัยตามแบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัยของส านักศึกษา
ทั่วไป โดยผู้วิจัยได้ให้ค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขแบบฟอร์มฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
   3. ผู้วิจัยร่วมวิพากษ์เค้าโครงวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคามมุ่งเน้นประเด็นวิจัย “ การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน ” โดยมีบุคลากร
ส านักศึกษาท่ัวไป เสนอเค้าโครงวิจัยตามแบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัยของส านักศึกษาท่ัวไป จ านวน 3 คน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
                        3.1 นายปริญญ์  งามสุทธิ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้อง Co – 
Working Space ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

                                    3.2 นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือบริหารงานนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
                        3.3 นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการก ากับติดตามพัสดุ
ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

        4. ผู้วิจัยตรวจความถูกต้องของการเขียนเค้าโครงวิจัย ตามรูปแบบการขอทุนอุดหนุนวิจัย
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนจากส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 3 คน โดยส านักศึกษาท่ัวไปมีวงเงินสนับสนุน 100,000 บาท และบุคลากรเสนอ
งบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
                       4.1 นายปริญญ์  งามสุทธิ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้อง Co – 
Working Space ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วงเงินขอรับการสนับสนุน 30,000 บาท 

                                    4.2 นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือบริหารงานนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินขอรับการ
สนับสนุน 30,000 บาท 
                        4.3 นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการก ากับติดตามพัสดุ
ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินขอรับการสนับสนุน 20,000 บาท 
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 5. รวบรวมแบบขอทุนอุดหนุนวิจัยส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 
2563 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณา โดยมีผู้
เสนอขอทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 7 คน 
 6. จัดท ารายงานการประชุมพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 เสนอคณะการบริหารงานวิจัย ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยบุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เสนอขอรับ
ทุนทั้ง 3 คน ผ่านความเห็นชอบจากคระอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเค้าโครงวิจัย ดังนี้  
                        6.1 นายปริญญ์  งามสุทธิ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้อง Co – 
Working Space ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วงเงิน 30,000 บาท คณะอนุกรรมการฯ 
เสนอแนะให้ปรับลดงบประมาณเป็น 27,500 บาท และให้ปรับวัตถุประสงค์งานวิจัยใหม่ โดยข้อสุดท้าย 
ให้ปรับวัตถุประสงค์เป็นศึกษาประสิทธิภาพการน าระบบฯ ไปใช้ 
                                    6.2 นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือบริหารงานนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงิน 30,000 
บาท คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้ปรับลดงบประมาณเป็น 15,000  บาท และให้ปรับชื่อเรื่องเป็น  
การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปรับ
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ 
                        6.3 นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการก ากับติดตามพัสดุ
ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงิน 20,000 บาท คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้ปรับลด
งบประมาณเป็น 15,000  บาท 
                     7. คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณาให้ความเห็นชอบการสนับสนุนทุน
วิจัยส านักศึกษาทั่วไป ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                     8. บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไปที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากส านักศึกษาทั่วไป  
ปีงบประมาณ 2563 ได้รับแก้โครงการวิจัย และท าสัญญารับทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว  
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  บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
  

แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
2. สรุปผลการวิจัย  
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 
  1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา 
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
  4. เพ่ือศึกษาผลการน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากร 
สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. จากการศึกษาข้อมูลแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนา
งานวิจัยต้องใช้การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานให้บรรลุผล โดยมีสิ่งตอบแทนเมื่อปฏิบัติได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และมีความสุขที่จะปฏิบัติงาน 
ส าหรับพนักงานปฏิบัติการมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องมี
ผลงานวิจัยยื่นอย่างน้อย 1 เรื่อง ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งอ่ืนๆ ส านักศึกษาทั่วไปมีแรงจูงใจส าหรับ
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การท าวิจัยโดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย อีกท้ังสนับสนุนการพัฒนาตนเองทางการวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท าวิจัย  
 ทั้งนี้วิธีเสริมแรงจูงใจของส านักศึกษาท่ัวไป มีการเสริมแรงจูงใจโดยมีการก าหนดค าสั่ง
มอบหมายงานให้บุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถ และมีวิธีการประเมินผลงานอย่างชัดเจน ส่งผล
ใหบ้รรยากาศการท างานด าเนินไปด้วยสัมมพันธภาพที่ดี จากการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล
ส่งผลให้ผลการท างานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีกระบวนการท างานเป็นทีมส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ส านักศึกษาทั่วไปยังมีการจัดสวัสดิการให้บุคลากร โดยมีการจัดการด้านตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การจัดกิจกรรมสันทนาการและกีฬาร่วมกับหน่วยงานภายนอก นับเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ท างานที่ดี 
       
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา 
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา 
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า สภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวมมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การก าหนดชื่อเรื่องที่ท าการวิจัย บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
มากที่สุด และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถน้อยที่สุด  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านการสนับสนุนการท าวิจัยของส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยภาพรวมบุคลากรได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า การมีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัย บุคลากรได้รับการสนับสนุนมากที่สุด และการน าผลงานวิจัย
ของบุคลากรมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการประเมิน 
บุคลากรได้รับการสนับสนุนน้อยที่สุด  
 
        3. แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านัก 
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
                3.1 การท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการท าวิจัยตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้  
                    3.1.1  บุคลากรขาดความมั่นใจ และไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นท าวิจัยอย่างไร 
                    3.1.2  บุคลากรมภีาระหน้าที่รับผิดชอบด้านอ่ืนๆ มากส่งผลให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัย 
                    3.1.3  บุคลากรขาดความมุ่งมั่นจึงไม่สามารถท าวิจัยไดต้ามแผนที่ก าหนดไว้ 
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                    3.1.4  บุคลากรขาดคนแนะน าเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย 
 3.1.5  ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของส านักศึกษาทั่วไปควรจัดท าแผนในการสนับสนุนให้ 
บุคลากรท าวิจัยที่ชัดเจน และมีกระบวนการติดตาม ก ากับดูแล และรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง  
                3.2  วิธีการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถท าวิจัยได้ควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
         3.2.1  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงมาคอยแนะน าในการท าวิจัย 
โดยส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน 
       3.2.2  จัดโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย เพ่ือใช้
ประกอบการยื่นขอต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
                     3.2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันท าวิจัยเป็นทีม  
        3.2.4  สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรที่ท างานวิจัยส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการ 
ยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลตอบแทน 
       3.2.5  จัดสรรทุนสนับสนุนการท าวิจัยให้บุคลากรเพียงพอกับการท าวิจัย 
   จากผลการวิจัย พบว่า ส านักศึกษาทั่วไปให้การสนับสนุนการท าวิจัยในทุกๆ ด้าน 
ที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัยด้วยดีเสมอมา เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของส านักศึกษาทั่วไป ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งยังไม่มีโอกาสท าวิจัยตามแนวทางการท าวิจัยที่สมบูรณ์ และยังขาด
ความเข้าใจในการเริ่มกระบวนการวิจัย หากส านักศึกษาทั่วไปมีการจัดบุคลากรเป็นพ่ีเลี้ยงคอย 
ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย หรือร่วมเป็นทีมวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาท่ัวไปน่าจะสามารถ
ท าวิจัยได้มากยิ่งข้ึนกว่าปัจจุบัน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยควรมีการจัดบุคลากรคอยให้
ค าแนะน า และเป็นผู้ช่วยในการท าวิจัยให้บุคคลากรท าวิจัยต่อไป  
  3.3  การจัดท าโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ คือ บุคลากรส านักศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน และท างานวิจัยเพื่อเข้าสู่ 
ต าแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถยกระดับคุณภาพงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 
หรอืระดับนานาชาติต่อไป โดยที่ผู้วิจัยจะสรุปผลการด าเนินงานรายงานผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามทราบเป็นระยะๆ โครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก รองผู้อ านวยการ
ส านักศึกษาท่ัวไปฝ่ายวิชาการที่ก ากับดูแลงานวิจัย และผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไปอนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
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                 ผู้วิจัยจัดท าโครงการ การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ 
บุคลากรทุกต าแหน่งสามารถเพ่ิมศักยภาพในการวิจัย และสามารถท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาจากการท างาน 
และพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้การมีบุคลากรท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือในการด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
   3.3.1 ผู้วิจัยรวบรวมสรุปประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่บุคลากรส านักศึกษาทั่วไปทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Co-
Working Space 2  ส านักศึกษาท่ัวไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปรับเปลี่ยน
สถานที่เป็นห้องปฏิบัติงานของผู้วิจัย โดยยังคงจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดิม โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
จ านวน 6 คนโดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
    3.3.1.1 ผู้วิจัยรวบรวมสรุปประเด็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัย อาทิเช่น 
วิธีการท าวิจัย ขั้นตอนการท าวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดท าเครื่องมือในการ
วิจัย การเก็บข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การเขียนผลการวิจัย  
    3.3.1.2 ผู้วิจัยรวบรวมปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ส านักศึกษาทั่วไป เพื่อแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการท าวิจัย  

    3.3.1.3 ผู้วิจัยจัดท าเอกสารประเด็นความรู้ต่างๆ เพื่อการสะดวกต่อการสืบค้น 
และการอ้างอิง 
     โดยให้บุคลากรที่สนใจยกร่างเค้าโครงงานวิจัย ตามประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้ง
ออกแบบงานวิจัย และส่งให้ผู้วิจัยเพื่อรวบรวมและด าเนินการวิพากษ์เค้าโครงวิจัยต่อไป 
  3.3.2 ผู้วิจัยรวบรวมหวัข้อการวิจัย และแผนการด าเนินการวิจัย เพ่ือวิพากษ์หัวข้อ 
และแผนการด าเนินการวิจัย โดยมีบุคลากรที่สนใจส่งโครงการวิจัยทั้งสิ้น 3 โครงการ ผู้วิจัยด าเนินการ 
ดังนี้   
  3.3.2.1 เชิญบุคลากรส านักศึกษาทั่วไปที่สนใจร่วมวิพากษ์หัวข้อ และแผนการ
ด าเนินการวิจัย เนื่องจากบุคลากรติดภารกิจอ่ืนๆ จึงมีผู้เสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมวิพากษ์โครงการวิจัย
เท่านั้น 
     3.3.2.2 บุคลากรที่เสนอเค้าโครงน าเสนอหัวข้อการวิจัย ค าถามการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล และแผนการด าเนินการวิจัย 
     3.3.2.3 ผู้วิจัยด าเนินการวิพากษ์ สรุปประเด็นต่างๆ และจดบันทึกผลการ
วิพากษ์หัวข้อ และแผนการด าเนินการวิจัย 
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    3.3.3 ผู้วิจัยสรุปรายละเอียดให้บุคลากรผู้เสนอหัวข้อวิจัย ด าเนินการยกร่างเค้า
โครงวิจัย โดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้  
    3.3.3.1 แจ้งบุคลากรผู้เสนอเค้าโครงวิจัยยกร่างเค้าโครงวิจัย ตามแบบฟอร์ม
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักศึกษาท่ัวไป  
  3.3.3.2 ผู้วิจัยให้ค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
     3.3.3.3 ผู้วิจัยจัดท าตัวอย่างแผนการด าเนินการวิจัย อธิบายให้ผู้เสนอเค้าโครง 
วิจัยเข้าใจระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินการวิจัยตามที่ผู้เสนอเค้าโครงออกแบบไว้  
    3.3.4 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างเค้าโครงวิจัย ก่อนเสนอรอง
ผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไปที่ก ากับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้อ านวยการส านัก
ศึกษาทั่วไปให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
  3.3.4.1 รวบรวมเค้าโครงวิจัยที่บุคลากรจัดท าเสนอรองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปที่ก ากับดูแลงานของบุคลากร พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลงานของ
บุคลากรให้ความเห็นชอบ   
           3.3.4.2 ผู้วิจัยเสนอเค้าโครงวิจัยให้ผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปลงนาม  
เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยส านักศึกษาท่ัวไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ผู้อ านวยการส านัก
ศึกษาทั่วไปให้ความเห็นชอบ แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของบุคลากรส านักศึกษาทั่วไป จ านวน  
3 คน ดังนี้  
        3.3.4.2.1 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้อง Co – 
Working Space ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ของนายปริญญ์  งามสุทธิ วงเงินขอรับ
การสนับสนุน 30,000 บาท 
                                      3.3.4.2.2 โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือบริหารงานนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ของนายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ วงเงินขอรับการสนับสนุน 30,000 บาท 
                           3.3.4.2.3 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการก ากับติดตามพัสดุ 
ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของนางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ วงเงินขอรับการสนับสนุน 
20,000 บาท            
 

            4. การน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนส านัก 
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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  4.1 บุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนมากมีภาระ
งานด้านอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว หากจะต้องท าวิจัยเพิ่มอาจจะส่งผลกระทบกับงานอื่นๆ ที่
รับผิดชอบ  

  4.2  บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และสามารถเขียน 
เค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 75 จากกลุ่มเป้าหมาย 4 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

  4.3  คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เห็นชอบเค้าโครงวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน  
3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมายที่เสนอเค้าโครง 3 คน โดยมีผลการพิจารณาดังต่อไปนี้  
   4.3.1 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้อง Co – Working Space 
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ของนายปริญญ์  งามสุทธิ วงเงิน 30,000 บาท  
คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้ปรับลดงบประมาณเป็น 27,500 บาท และให้ปรับวัตถุประสงค์
งานวิจัยใหม่ โดยปรับวัตถุประสงค์เป็นศึกษาประสิทธิภาพการน าระบบฯ ไปใช้ 
                        4.3.2 โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศเพ่ือ
บริหารงานนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของนายภาณุพงศ์  
คงสวัสดิ์ วงเงิน 30,000 บาท คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้ปรับลดงบประมาณเป็น 15,000  บาท 
และให้ปรับชื่อเรื่องเป็น การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปรับวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ 
                   4.3.3 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการก ากับติดตามพัสดุของส านักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของนางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ วงเงิน 20,000 บาท คณะอนุกรรมการฯ 
เสนอแนะให้ปรับลดงบประมาณเป็น 15,000  บาท 

          4.4  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นชอบการสนับสนุน 
งบประมาณวิจัยงบประมาณเงินรายได้ส านักศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิจัยส านักศึกษาท่ัวไปพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เสนอเค้าโครง  
 

อภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลการวิจัยที่ได้รับจากแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของ 
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บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็น
การอภิปราย เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 
  1. แรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 แรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ส านักศึกษาทั่วไปมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับต่ ากว่าปริญญาตรีบางส่วน
และบุคลากรส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนั้นแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรให้ท าวิจัยต้องใช้
การกระตุ้นโดยการช่วยเหลือให้บุคลากรท าวิจัยให้ส าเร็จตามแผนการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจจะ
ด าเนินการในรูปแบบของสวัสดิการต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และมีความสุข
ที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางในการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ โดยให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพนักงานได้ ภายใต้เงื่อนไขการประเมิน
สมรรถนะเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ส าหรับพนักงานปฏิบัติการมีการก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ซ่ึงต้องมีผลงานวิจัยยื่นประกอบค าขออย่างน้อย 1 เรื่อง  
ส านักศึกษาท่ัวไปมีแรงจูงใจส าหรับการท าวิจัยโดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย อีกท้ัง
สนับสนุนการพัฒนาตนเองทางการวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท าวิจัยแต่บุคลากรยังไม่ได้ท าวิจัยกัน
เท่าท่ีควร  
  วิธีเสริมแรงจูงใจของส านักศึกษาท่ัวไป มีการเสริมแรงจูงใจโดยมีการก าหนด
ค าสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถ โดยก าหนดมีวิธีการประเมินผลงานอย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้บรรยากาศการท างานด าเนินไปด้วยสัมมพันธภาพที่ดี การมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลจะส่งผลให้ผลการท างานมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีกระบวนการ
ท างานเป็นทีมส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ส านักศึกษาท่ัวไปยังมีการจัดสวัสดิการให้
บุคลากร โดยมีการจัดสัมมนาประจ าปีนอกสถานที่ ซึ่งช่วยให้บุคลากรผ่อนคลายความเครียดจากการ
ท างาน และมีความมุ่งม่ันที่จะท าให้งานบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสันทนาการและ
กีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการท างานที่ดี ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่ได้น าการท างานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมิน และการที่บุคลากรที่ได้รับการบรรจุในต าแหน่งพนักงานยังสามารถได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเม่ือเงินเดือนเต็มขั้นตามบัญชีเงินเดือนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด บุคลากรจึงยังไม่สนใจกับการท าวิจัยเพื่อยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ 
ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544 : 153) ที่เห็นว่าการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกมาอย่างมีจุดหมาย เพื่อไปสู่จุดหมายที่ตนเองต้องการ สอดคล้องกับ ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ  
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(2545 : 134 – 137) ที่เห็นว่าแนวทางการสร้างแรงจูงใจมาจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี และให้มีความม่ันคงใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน สอดคล้องกับ หลุย จ าปาเทศ (2545 : 22) ที่เห็นว่าแนวทางในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในด้านงาน เป็นการเสริมแรงจูงใจลักษณะส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงาน อาทิเช่น งานน่าสนใจ ท้า
ทาย มีโอกาสในการเรียนรู้ มีโอกาสในการท างานที่จะประสบความส าเร็จ และความสะดวกในการ
ท างาน สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547 : 21-26) ที่เสนอแนวทางท่ีจะท า
ให้บุคลากรร่วมมือท างาน ผู้บริหารควรมีเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย โดยการก าหนดหน้าที่ และลักษณะ
ของการท างานให้ถูกต้องชัดเจน ควรมีการแบ่งงานให้เหมาะสม และควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล  
 
   2. การศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา 
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษา 
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า สภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวมมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การก าหนดชื่อเรื่องที่ท าการวิจัย บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
มากที่สุด และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถน้อยที่สุด ซึ่งจาก
สภาพการท าวิจัยในปัจจุบัน เห็นได้ว่าบุคลากรส านักศึกษาทั่วไปมีผลงานวิจัยน้อยมาก หากเทียบเคียง
กับนโยบายของส านักศึกษาทั่วไป และการให้การสนับสนุนการท าวิจัยของหน่วยงาน ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย และยังเห็นว่าการท าวิจัย 
เป็นการเพ่ิมภาระงานให้มากขึ้น และบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังเห็นว่า 
เมื่อท าวิจัยแล้วค่าตอบแทนยังได้เท่าเดิม และยังคงต้องท าสัญญาจ้างเป็นรายปีเช่นเดิม ซึ่งหากมีพ่ีเลี้ยง
ในการท าวิจัยบุคลากรน่าจะมีผลงานวิจัยเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านการสนับสนุนการท าวิจัยของส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยภาพรวมบุคลากรได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การมนีโยบายสนับสนุนการท าวิจัย บุคลากรได้รับการสนับสนุนมากท่ีสุด และการน าผลงานวิจัย
ของบุคลากรมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการประเมิน 
บุคลากรได้รับการสนับสนุนน้อยที่สุด ผลการวิจัยเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า บุคลากรส่วนมากยังไม่ได้
รับการบรรจุเป็นพนักงาน ซึ่งพนักงานจะมีสัญญาจ้างถาวรหากผ่านการประเมินตามช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และหากมีการท า
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วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท างาน จะเป็นผลดีต่อหน่วยงานในการน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
วางแผนการท างาน และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนได้ในอนาคตต่อไป สอดคล้องกับ อรวรรณ  
ตั้งจิตพิทักษ์ (2549 : 28) และ อดุลย์ ทองจ ารูญ (2556 : 20 – 21) ที่เห็นว่าการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรกระตุ้นให้เกิดการสนใจอยากรู้อยากเห็น  
โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และพยายามตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน การให้บุคลากรมีความมั่นคงในการท างานเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการ
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในองค์กร และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้หากบุคลากรมี
ความสุของค์กรก็สามารถมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานวิจัยที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้จะเกิด
ประโยชน์ต่างๆกับองค์กรอย่างมาก สอดคล้องกับ นิภา ศรีไพโรจน์ (2533 : 16-25) ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์ 
(2543 : 19-22) และรุ่งนภา อินภูวา (2551 : 14-18) ทีใ่ห้แนวคิดเก่ียวกับประโยชน์ของการวิจัย ช่วยให้
เกิดวิทยาการใหม่ๆ เพ่ิมมากยิ่งขึ้นทั้งในทางทฤษฎี และในการปฏิบัติ สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และยุติธรรม และยังช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น 
สามารถใช้ท านายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
คาดคะเนแบบสามัญส านึก สอดคล้องกับ วรรณี แกมเกตุ (2551 : 19) ที่เห็นว่าการวิจัยประยุกต์ เป็นการ
วิจัยที่มุ่งเน้นในการตอบประเด็นปัญหาการด าเนินงาน ผลการวิจัยสามารถน าไปแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
ทันที อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงานต่อไป สอดคล้องกับ ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ (2559 
: 28) ซึ่งเห็นว่าการวิจัยประยุกต์ เป็นการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์หรือการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้ หรือการวิจัยที่มีกระบวนการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการสู่ชุมชน และพัฒนาประเทศต่อไป 
 
            3. แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านัก 
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านัก 
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ปัญหาที่บุคลากรไม่สามารถท าวิจัยได ้คือ ไม่รู้ว่าควรจะ
เริ่มต้นท าวิจัยอย่างไร มีภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านอ่ืนๆ มากส่งผลให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัย ขาดความ
มุ่งม่ันจึงไม่สามารถท าวิจัยได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ขาดคนแนะน าเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย 
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของส านักศึกษาท่ัวไปควรจัดท าแผนในการสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยที่ชัดเจน 
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และมีกระบวนการติดตาม ก ากับดูแล และรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  วิธีการสร้าง
แรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามท าวิจัย  
ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงมาคอยแนะน าในการท าวิจัย จัดโครงการ/
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้
อาจจะเป็นการท าวิจัยเป็นรายบุคคลหรือร่วมกันท าวิจัยเป็นทีม จากที่ผ่านมาส านักศึกษาทั่วไปมีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรที่ท างานวิจัยส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการยกย่องชมเชย ให้รางวัล 
ตอบแทน และมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการท าวิจัยให้บุคลากรเพียงพอกับการท าวิจัยหากส านัก 
ศึกษาทั่วไปมีการจัดบุคลากรเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าในการท าวิจัย หรือร่วมเป็นทีมวิจัย บุคลากร
สายสนับสนุนส านักศึกษาทั่วไปน่าจะสามารถท าวิจัยได้มากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน  
   ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรยังขาดพ่ีเลี้ยงที่แนะน า และช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยผู้วิจัย และบุคลากรยังมีความคิดว่าการท าวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก  
มีกระบวนการด าเนินงานที่ซับซ้อน ส่งผลให้มีภาระงานเพิ่มข้ึนจากงานประจ าที่ได้รับผิดชอบ จากผล
วิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีรับผิดชอบงานวิจัยส านักศึกษาทั่วไป จึงเสนอขออนุมัติโครงการ การพัฒนา
งานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ
วิจัย และสามารถท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาจากการท างาน และพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการด าเนินการวิจัย 
โครงการดังกล่าวจัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Co-Working Space 2  
ส านักศึกษาท่ัวไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยไม่ได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ  ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ คือ บุคลากรส านักศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน และท างานวิจัยเพื่อเข้าสู่ 
ต าแหน่งที่สูงขึ้น สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อไป โดยที่ผู้วิจัย
จะสรุปผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ โครงการผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปอนุมัติโครงการเรียบร้อย
แล้ว ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรยังต้องการพี่เลี้ยงที่ช่วยในการท าวิจัย และหากมี
การจัดกิจกรรมในลักษณะการอบรมให้ความรู้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเท่าที่ควร จึงจัดกิจกรรมที่ก าหนดช่วงเวลาในการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือในด้านการวิจัยไว้ 
ซึ่งบุคลากรที่สนใจสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ หรือขอค าแนะน าในการท าวิจัยได้ กิจกรรมดังกล่าว
จะช่วยให้บุคลากรสามารถออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และเข้าใจ
กระบวนการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบงานวิจัยส านักศึกษาทั่วไปท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงใน
ช่วงแรกของการด าเนินโครงการ หากบุคลากรให้ความสนใจมากพนักงานส านักศึกษาทั่วไปที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทก็จะเข้ามาร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ชุติมา มุตาหารัช 
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และนวพร หอมจันทร์ (2548 : 293 – 306) เห็นว่าผู้มีระดับการศึกษาสูง มีประสบการณ์การท าวิจัยมี
ปัญหาในการท าวิจัยน้อย สอดคล้องกับ กาญจนา พูนศิลป์ และคณะ (2549 : 161 – 186) เห็นว่า
ทัศนคติในการท าวิจัย เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยมีปัญหาน้อย ประเด็นไม่มีปัญหากบัการท าผลงานวิจัย 
คือ งบประมาณการสนับสนุนจากหน่วยงาน สอดคล้องกับ คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ (2554 : 54 -57) 
เห็นว่าการท าวิจัยจนได้ผลงานวิจัยจะก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเอง และสามารถน าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้จริงในการปฏิบัติงานย ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้บุคลากรสามารถท าวิจัยได้ส าเร็จมาจาก
ความรู้ความสามารถในการเขียนข้อเสนอ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ความรู้ในการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล หากบุคลากรมีความรู้ในการท าวิจัยมากยิ่งขึ้น จะมีแรงจูงใจในการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ ควรให้การสนับสนุนในการอบรม
ให้ความรู้ด้านการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอและต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายพ่ีเลี้ยงในการวิจัย โดยให้
ผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยให้ค าแนะน า หรือท าวิจัยร่วมกันกับผู้ที่ยังไม่เคยท าวิจัย สอดคล้องกับ  
ศรีทวน ค าวัตร (2559 : 102 - 114) เห็นว่าการจะท าวิจัยควรได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ 
การสนับสนุนของหน่วยงาน เพ่ิมระยะเวลาในการท าวิจัย การจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการท าวิจัย 
ลดขั้นตอนการพิจารณาขอทุน ผลงานวิจัยสามารถน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสให้ท างานวิจัยตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล การสร้างเครือข่าย
การท าวิจัย และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในการท าวิจัย  
 
 4. การศึกษาการน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้  
                 การน าแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนส านัก 
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนมากมีภาระงานด้านอ่ืนๆ ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว หากจะต้องท าวิจัยเพ่ิม
อาจจะส่งผลกระทบกับงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบ และจากการให้ค าแนะน าบุคลากรส านักศึกษาทั่วไปที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บุคลากรฯ เข้าใจขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และสามารถเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนจากส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
จากกลุ่มเป้าหมาย 4 คน คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยส านักศึกษาท่ัวไป และคณะกรรมการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบเค้าโครงวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมายที่เสนอเค้าโครง 3 คน 
               ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีพ่ีเลี้ยงที่แนะน าในการ
เขียนเค้าโครงวิจัย และร่วมวิพากษ์เค้าโครงวิจัย ส่งผลให้สามารถเสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับ
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ทุนอุดหนุน จากส านักศึกษาทั่วไปได้ จากผลวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีรับผิดชอบงานวิจัยส านัก
ศึกษาทั่วไป จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวิจัยกับบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป  
โดยมุ่งเน้นบุคลากรที่จะเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และบุคลากรที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาจากการท างาน โดยผู้รับผิดชอบงานวิจัยส านักศึกษาท่ัวไปจะรับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยง  
ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย และช่วยเหลือในการด าเนินการวิจัยในแต่ละข้ันตอน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
สามารถท าวิจัยได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ นิภา ศรีไพโรจน์ (2533 : 16-25) ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการวิจัย จะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และยุติธรรม ช่วยให้
เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น สามารถใช้ท านายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามัญส านึก ช่วยในการก าหนดนโยบาย  
การวางแผน การตัดสินใจในการแก้ปัญหา หรือวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารดิอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
ท าให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งน ามาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคคล และหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และที่ส าคัญการวิจัยช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้าความ
รู้อยู่เสมอ สอดคล้องกับ อัจฉรา ถาวร (2545 :18) ที่เห็นว่าความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่ท างาน
นั้นๆ สามารถท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย บุคคลนั้นสามารถแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ที่ต้องการ สอดคล้องกับ นัสที ทรัพย์บัญญัติ (2546 : 19) ที่เสนอว่าการวิจัย เป็นการค้นหา
ความจริงที่เชื่อถือได้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้นั้นไปสร้างกฏเกณฑ์ทฤษฎีต่างๆ เพ่ือใช้อ้างอิง และอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน ผลที่ได้ยังสามารถควบคุมและท านายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน โดยมี
ลักษณะส าคัญคือเน้นค้นหาข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการหรือการกระท าที่มีระบบระเบียบ และเป็นการ
กระท าที่มีจุดมุ่งหมายแน่นอน สอดคล้องกับ มัลลิกา ต้นสอน (2547 : 194) ที่เห็นว่าความยินดีและเต็ม
ใจที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดงออกมาจากการ
ปฏิบัติงานที่กระตือรือร้น มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่างๆ โดยบุคคลดังกล่าวจะมี
ลักษณะที่วางเป้าหมายในการท างาน และมีความพยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และ
สอดคล้องกับ  ไพศาล วรค า (2558 : 25-27) ทีเ่ห็นว่านักวิจัยทั่วไปต้องตระหนักถึงพันธกรณีท่ีมีต่อ
ข้อตกลงในการวิจัย ต่อหน่วยงานที่สนับสนุนและหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับร่วมกัน 
อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละท้ิงงานระหว่าง
ด าเนินการ และนักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และควรมีความช านาญ
ประสบการณ์ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์การตีความหรือสรุปที่ผิดพลาด คลุมเครือ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และนักวิจัยต้อง
เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน ต้องมีใจกว้างพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย 
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ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนเอง
ให้ถูกต้อง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  ก่อนน าแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้ ควรมีการให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญในการท าวิจัย เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และน าผลงานวิจัย 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป  
  1.2  แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถน าไปใช้กับทุกหน่วยงาน โดยควรส ารวจสภาพ
ปัจจุบันด้านข้อมูลพื้นฐานการท าวิจัยของบุคลากร และควรก าหนดแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน 
โดยประยุกต์ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน   
  1.3  การน าแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้ ควรติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ  ทั้งนี้หาก 
บุคลากรไม่ได้ด าเนินการตามช่วงเวลาที่ก าหนด อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถท าวิจัยแล้วเสร็จได้ตาม 
ระยะเวลาที่เหมาะสม  
  1.4 การด าเนินการตามแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 
สายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรที่ท า 
วิจัย ควรด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ สอดคล้องตามจรรยาบรรณผู้วิจัย 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาวิจัยด้านการแนวปฏิบัติที่ดีในการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา 
งานวิจัยของบุคลากรทุกประเภท เพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการวิจัย 
ควบคู่กับภาระงานด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  2.2  ควรศึกษาวิจัยด้านปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการพัฒนางานวิจัยของ 
บุคลากร 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยด้านกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

บรรณานุกรม 

กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง . (2549). ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัด 
  สงขลา. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ . 
กัลยารัตน์ เอ้ือมอ าพร. (2546) . ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากร 

               มหาวิทยาลัยพายัพ . วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและสถิติการศึกษา 

               เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 

กาญจนา พูนศิลป์ และคณะ . (2549) . ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างผลงานทางวิชาการด้านการ 

                สร้างงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี . สารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ 

                 สังคมศาสตร์ . 2(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2549, 161-186 .  

คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ . (2554) . แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการท าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

                เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี . ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป  

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี . 

จรัส สุวรรณเวลา. (2534) . บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยวิจัย . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 

จันทรานี สงวนนาม . (2545) . ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา . กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท ์. 

ชุติมา มุตาหารัช และนวพร หอมจันทร์ . (2548) . ปัญหาและความต้องการสนับสนุนในการท าวิจัย 

                ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . วารสารสงขลานครินทร์ . 11(3) .  

                 กรกฎาคม – กันยายน 2548, 293-306 . 

ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ . (2545) . มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน . กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ .  

ทิพย์วัลย์ ศรีพรม . (2554) . การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัย 

                ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนบน . วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

                 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย . 

นัสที ทรัพย์บัญญัติ. (2546 ). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง . 

                 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา กรุงเทพ มหาวิทยาลัย 

                 รามค าแหง  . 



66 

 

นิภา ศรีไพโรจน์. (2533) . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย. เอกสารประกอบการสอน . มหาสารคาม :    

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. (2555) . วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น . 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) . ปาฐกถาการศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย. 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ . (2554). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : เฮ้าห์  

       ออฟ เคอร์มิสท์ . 

พิบูลย์ ทีปะปาล . (2545) . หลักการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษ . กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช . 

เพทาย เย็นจิตโสมนัส และคณะ . (2553) . เล่าเรื่องง่านวิจัย (ไม่ยากอย่างท่ีคิด) . ปทุมธานี : สถาบันวิจัย 

                  และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . 

ไพศาล วรค า. (2558). การวิจัยทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงใหม่). (พิมพ์ครั้งที่ 7). ตักสิลาการพิมพ์. 
       มหาสารคาม . 
มัลลิกา ต้นสอน . (2547) . การจัดการยุคใหม่ . พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ์ . 

มาลินี จูฑะรพ . (2537) . จิตวิทยาการเรียนการสอน . กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์ . 

ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์ . (2543). พื้นฐานการวิจัย .  กรุงเทพฯ . สุวีริยาสาส์น . 

ยุพิน สมร่าง. (2549) . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 

                 ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมโดยใช้วิธีวิเคราะห์ 

                 แบบสหสัมพันธ์คาโนนิคอล . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย 

                  ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 

ราตรี พัฒนรังสรรค์ . (2544) . พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน . คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 

        จันทร์เกษม . กรุงเทพฯ . 

รุ่งนภา อินภูวา (2548) . ความรู้และเจตคติที่มีต่อการท าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง .  

                  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง .  

                    .  (2551) . การศึกษาแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง .  

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง . 

ลัดดา กุลนานันท์. (2544) . แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 



67 

 

                 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

                  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. กรงุเทพ . มหาวิทยาลัยบูรพา . 

วนิดา พิงสระน้อย. (2556). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ  
      กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลย ี
      การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
วรรณี แกมเกตุ . (2551) . วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 

ศรีทวน ค าวัตร . (2559). การศึกษารูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร . 

ศิริวรรณ เสรีรัตน . (2545) . องค์การและการจัดการ . กรุงเทพฯ : O.S. Printing House . 

ศุภชัย ยาวะประภาษ . (2548) . การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย .  

   (พิมพ์ครั้งที่ 2) . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .  

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . (2540) . การวิเคราะห์และประเมินโครงการ . (พิมพ์ครั้งที่ 5) . กรุงเทพฯ :  

                  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . (2547) . หลักเทคนิคการบริหารและการวางแผน . กรุงเทพฯ :  

                  ภาพพิมพ์ . 

                    .   (2550). กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) . กรุงเทพฯ :  

                 ภาพพิมพ์ . 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ . (2541) . จรรยาบรรณนักวิจัย 2541 . กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

                  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม .  

ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ .คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ (ฉบับปรับปรุง  
                 ปีการศึกษา 2559). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ . 

ส านักศึกษาท่ัวไป . แผนกลยุทธ์ส านักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 – 2565 . มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 

                 มหาสารคาม . 

สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ และชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์. (2542) . ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 

                 ของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ .  

                  การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .                                                                                             



68 

 

หลุย จ าปาเทศ . (2545) . จิตวิทยาการจูงใจ . (พิมพ์ครั้งที่ 3) . ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์  

                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมธานี : สถาบันการบริหารและจิตวิทยา .  

อดุลย์ ทองจ ารูญ . (2556) . แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่ 

                 อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ . ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 

                  โยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . 

อรวรรณ ตั้งจิตพิทักษ์ . (2549) . แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 

                 เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 . ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

                  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา .  

อัจฉรา ถาวร. (2545) . แรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 

                 คุณทหารลาดกระบัง . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

                  อุดมศึกษา . กรุงเทพ. สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง .  

อุทุมพร จามรมาน .(2536) . วิจัยทางการศึกษา . ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยบริหารการศึกษา.  

                  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

Adarms J.S. .(1965) . Advances in Social experimental Psychology . New York :  

                  Academic . 

Litwin, G.H. & Stringer, R.A. (1968) . Motivation and Organizational climate . Boston :  

                  Harvard University .   

McMillan, J.H. and Schumacher, S. (1989). Research in Education : A Conceptual  

                  Introduction . 2nd ed. Glenview : Scott & Forman. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาทั่วไป มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
 

ค าชี้แจง 

            1. แบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบันในการท าวิจัยของ

บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอนท่ี 3 แรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการสรา้งแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสาย

สนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผู้วิจัยจงึใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความ

คิดเห็นของท่าน โดยข้อมลูที่ได้รับจากการส ารวจจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านัก

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส าหรับการวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล ผู้วิจยัจะวิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอในภาพรวม

เท่านั้น  

 

 ในการนี้ หากท่านตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งคืนผู้วิจัยเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ขอขอบพระคุณ

ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

 

 

 

 

นายปริญญ์ งามสุทธิ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อประกอบการวิจัย ซึ่งจะน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวม ท้ังนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับท่านแต่

อย่างใด ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านจะน ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการสนับสนุนการวิจยัของบุคลากร 

สายสนบัสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กรณุาตอบค าถามตามความเป็นจริง 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. เพศ  

  ชาย                   หญิง  

2. อายุ  

  20 – 30 ปี          31 – 40 ปี           40 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ 

    โสด  สมรส  หย่าร้าง 

4. รายไดต้่อเดือน 

  ไม่เกิน 10,000  บาท           10,001 – 15,000 บาท 

  15,001 – 25,000 บาท        25,000 บาทขึ้นไป 

5. ระยะเวลาท างานในส านักศึกษาทั่วไป 

  น้อยกว่า 4 ปี                    ระหว่าง 4 – 7 ปี 

   ระหว่าง 8 – 10 ปี             มากกว่า 10 ปี 

6. ระดับการศึกษาสูงสดุ 

   ต่ ากว่าปริญญาตรี              ปริญญาตร ี

   ปริญญาโท                      ปริญญาเอก 

7. ประเภทบุคลากร 

              พนักงาน             ลูกจ้างช่ัวคราว 

8. กลุ่มงานท่ีสังกัด 

   กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์             กลุ่มงานวิชาการและประเมนิผล 

   กลุ่มงานสารสนเทศ  

 

 

 

 



72 

 

ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 โปรดพิจารณาตอบค าถามแต่ละขอ้โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลขสภาพปจัจุบันในการท าวิจัยที่ตรงกับ

ความเป็นจริงในการท าวิจัยของท่านเพียงช่องเดียว โดยมคีวามหมายของตัวเลขระดับการประเมิน ดังนี้ 

   5 หมายถึง  มากที่สุด 

   4 หมายถึง  มาก 

   3 หมายถึง  ปานกลาง 

   2 หมายถึง  น้อย 

   1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
สภาพปัจจบุันในการท าวิจัย 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ด้านความรู้ความสามารถในการท าวจิัย 
1.1 การเขียนเค้าโครงการวิจยั      
1.2 การวิเคราะห์ปญัหาการท างานเพื่อการท าวิจัย      
1.3 การก าหนดชื่อเรื่องที่ท าการวจิัย      
1.4 การก าหนดประเด็นปญัหาที่ท าการวิจัย      
1.5 การก าหนดประชากร และกลุม่ตัวอย่างท่ีท าการวิจัย      
1.6 การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ท าการวิจัย      
1.7 การสรุปข้อมลูที่ไดจ้ากการสืบค้นเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง      
1.8 การออกแบบขั้นตอนและวิธีการวิจัย      
1.9 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู      
1.10 การเก็บรวบรวมข้อมลู       
1.11 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป      
1.12 การน าเสนอผลการวิจยั      
1.13 การอภิปรายผล      
1.14 การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร ่      
2. ด้านการสนับสนุนการท าวิจยัของส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.1 มนีโยบายสนับสนุนการท าวิจยั      
2.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรไดร้บัความรู้ดา้นการท าวิจัย      
2.3 มกีารสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการท าวิจัย      
2.4 มกีารจดัพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน      
2.5 มีการจดังบประมาณสนับสนนุการท าวิจัย      
2.6 มีการน าผลงานวิจัยของบุคลากรมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตล่ะวงรอบการประเมิน 
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ตอนที่ 3  แรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 โปรดพิจารณาตอบค าถามแต่ละขอ้โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลขระดับแรงจูงใจที่ตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่านเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายของตัวเลขระดับการประเมิน ดงันี้ 

   5 หมายถึง  มีแรงจูงใจมากที่สุด 

   4 หมายถึง  มีแรงจูงใจมาก 

   3 หมายถึง  มีแรงจูงใจปานกลาง 

   2 หมายถึง  มีแรงจูงใจน้อย 

   1 หมายถึง  มีแรงจูงใจน้อยที่สุด 

 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนนุ ส านกัศึกษาทั่วไป  

           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                        ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
แรงจูงใจในการท าวิจัย 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. การท าวิจัยส่งเสริมใหม้ีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง      
2. การท าวิจัยน ามาสู่การแก้ปญัหาในการท างาน      
3. ข้อสรุปจากการท าวิจยัสามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงคุณภาพในการท างาน      
4. การท าวิจัยสามารถยื่นขอต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น      
5. การท าวิจัยมีผลต่อการได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา  
    และเพื่อนร่วมงาน  

     

6. ผลงานวิจัยท่ีส าเร็จส่งผลต่อความภูมิใจของตนเอง      
7. การสนับสนุนงบประมาณเพียงพอต่อการท าวิจัย      
8. ความส าเร็จจากการท าวิจัยช่วยสร้างแรงผลักดันให้ท าวิจัยในครัง้ต่อไป      
9. ผลงานวิจัยส่งผลใหเ้กิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง      
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

(ส าหรับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม) 

เกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  

ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

   
ค าชี้แจง 

    1. แบบสนทนากลุ่มฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย 

ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถาม  

เรื่อง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรส านักศึกษาทั่วไป และวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 

1) ผู้วิจัยไดส้ังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรด้านความรู้ความสามารถในการท าวิจัยได้ 14 

ประเด็น ดังนี้ 

                1. การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
                2. การวิเคราะห์ปัญหาการท างานเพ่ือการท าวิจัย 
                3. การก าหนดชื่อเรื่องที่ท าการวิจัย 
                4. การก าหนดประเด็นปัญหาที่ท าการวิจัย 
                5. การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย 
                6. การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ท าการวิจัย 
                7. การสรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 8. การออกแบบขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
 9. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 11. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 12. การน าเสนอผลการวิจัย 
 13. การอภิปรายผล 
 14. การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
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          2. แบบสนทนากลุ่มมีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
              ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
              ตอนที่ 2 รายการสนทนากลุ่ม 
 
          3. ความคิดเห็นของท่านที่ได้จากการสนทนากลุ่มนี้ผู้วิจัยจะน าไปใช้เพ่ือการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 
ในลักษณะองค์รวมเท่านั้น ไม่มีผลเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 
 
 

 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการสนทนากลุ่ม 

นายปริญญ์ งามสุทธิ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
(ส าหรับผูร้่วมสนทนากลุ่ม) 

 

1. เริ่มต้นสนทนา 
    1.1 ชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม และขอบคุณผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่ให้ความร่วมมือ 
    1.2 อธิบายให้ผู้ร่วมสนทนาเข้าใจถึงการพูดคุยและซักถาม 
          - ขออนุญาตบันทึกเทปค าพูดและจดบันทึกการสนทนา ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยชื่อ 
– สกุล ของผู้สนทนา 
          - ขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง 
 

2. ค าถามหลัก 
        1. ท่านมีความรูค้วามเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าวิจัยหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในแต่ละขั้นตอน 
อย่างไรบ้าง 
        2. จากการสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรด้านความรู้ความสามารถในการท าวิจัยได้ 14 

ประเด็น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1) ท่านมีความเห็นว่าเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร 

        3. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (กรณีท่ีไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการท าวิจัย) ทั้ง 14 ประเด็น  น่าจะมาจากสาเหตุใดบ้าง 
        4. ท่านมีความคิดเห็นว่าส่วนส าคัญในการบริหารจัดการให้การท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายได้นั้น ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบงานวิจัย บุคลากร) ควรจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 
        5. ท่านคิดว่าวิธีการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคามสามารถท าวิจัยได้เป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมวิจัย ควรด าเนินการอย่างไร  

ให้บรรลุผลในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 5.1 การท าวิจัยทีส่่งเสริมให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

             5.2 การท าวิจัยน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการท างาน 

 5.3 ข้อสรุปที่ได้จากการท าวิจัยทีน่ ามาใช้ในการอ้างอิงคุณภาพการท างาน 

 5.4 การวิจัยน าไปสู่การขอต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

            5.5 การท าวิจัยส่งผลต่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

 5.6 งานวิจัยที่ส าเร็จตามเป้าหมายส่งผลต่อความภูมิใจของตนเอง 

 5.7 การสนับสนุนงบประมาณทีเ่พียงพอต่อการท าวิจัย 

 5.8 ความส าเร็จจากการท าวิจัยช่วยสร้างแรงผลักดันให้ท าวิจัยในครั้งต่อไป 
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 5.9 ผลงานวิจัยส่งผลให้เกิดความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง 

3. นิยามศัพท์  

      1. การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจ

นั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

      2. การท าวิจัย หมายถึง การท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน ส านัก

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และพัฒนาให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

      3. บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายถึง บุคลากรส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในสังกัดกลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล และกลุ่มงาน

สารสนเทศ ที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562  
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

--------------------------------------------- 

ค าชี้แจง แบบสนทนากลุ่มนี้มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

        ตอนที่ 2 รายการสนทนากลุ่ม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 

        1.1 ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม……….......................................................................................................... 

        1.2 ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานในต าแหน่ง...................................................................................................... ....... 

        1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม………………………………………………………………………............. 

             สาขา............................................................................. ....................................................................... ....... 

        1.5 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน………................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................

................................................................................................................................................... ..................................

................................................................................................. .................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

ตอนที่ 2 รายการสนทนากลุ่ม 

           ข้อ 1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าวิจัยหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยแต่ละ
ขั้นตอน อย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ข้อ 2 จากการสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรด้านความรู้ความสามารถในการท าวิจัย

ได้ 14 ประเด็น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1) ท่านมีความเห็นว่าเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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           ข้อ 3 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (กรณีท่ีไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการท าวิจัย) ทั้ง 14 ประเด็น น่าจะมาจากสาเหตุใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ข้อ 4 ท่านมีความคิดเห็นว่าส่วนส าคัญในการบริหารจัดการให้การท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  
ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายได้นั้น ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบงานวิจัย บุคลากร) ควรจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ข้อ 5 ท่านคิดว่าวิธีการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน ส านักศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถท าวิจัยได้เป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมวิจัย ควรด าเนินการอย่างไร  

ให้บรรลุผลในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

      5.1 การท าวิจัยที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      5.2 การท าวิจัยน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการท างาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      5.3 ข้อสรุปที่ได้จากการท าวิจัยทีน่ ามาใช้ในการอ้างอิงคุณภาพการท างาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

      5.4 การวิจัยน าไปสู่การขอต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 5.5 การท าวิจัยส่งผลต่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      5.6 งานวิจัยที่ส าเร็จตามเป้าหมายส่งผลต่อความภูมิใจของตนเอง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

      5.7 การสนับสนุนงบประมาณทีเ่พียงพอต่อการท าวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      5.8 ความส าเร็จจากการท าวิจัยช่วยสร้างแรงผลักดันให้ท าวิจัยในครั้งต่อไป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      5.9 ผลงานวิจัยส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

บันทึกเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….………….……..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……..………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เวลาในการเข้าร่วมสนทนากลุ่มในครั้งนี้ 
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