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บทคัดย่อ 
การศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัย และแรงจูงใจของบุคลากรสาย

สนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัย และแบบสำรวจแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนัก
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง          
(Χ̅ =3.35, S.D.=0.89) และมีแรงจูงใจในการทำวิจัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ̅ =3.56, S.D.=0.86) 2) แรงจูงใจ
ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการทำวิจัยนั้น ต้องใช้การกระตุ้นให้
ปฏิบัติงาน โดยมีสิ่งตอบแทนเมื่อปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคง
ในการทำงาน 
คำสำคัญ: แรงจูงใจ  งานวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป 
 

Abstract 
 This study aimed to investigate the current state of research development, and the 
motivation of support staffs in The Office of General Education, Mahasarakham University (MSU). 
Research development tools are a questionnaire on the current conditions in the research 
development, and a questionnaire on the motivation of the support staffs in The Office of General 
Education, MSU, in research development. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, and standard deviation. The results of this study showed that, first, an overview of the 
current condition in research development of the support staffs in The Office of General Education, 
MSU, the level of research knowledge was moderate ( Χ̅ =3.35, S.D.=0.89) , while the level of 
research development was at high ( Χ̅ =3.56, S.D.=0.86). Second, the support staffs’ personal 
motivations must be implemented by promoting rewards when goals achieved. Thus, the 
motivations emphasized on creating a stability for their professions. 
Keywords: motivation, research, support staffs, The Office of General Education 
 

บทนำ 
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ปฏิรูปประเทศในทุกด้าน โดยมีหลักการ
พื ้นฐานและแนวคิดในการจัดทำแผนที ่มุ ่งหวังให้ปฏิร ูปการอุดมศึกษาทั ้งระบบ และสร้างโอกาสใน             
การเปลี ่ยนแปลงการศึกษาทั ้งระบบของประเทศ โดยอุดมศึกษาต้องมุ ่งเน้นการคิดวิเคราะห์เชิงรุก  
สร้างรากฐานการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศแผนต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
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ระบบอุดมศึกษา ทั้งการปรับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาท่ีมีแบบแผน หากในหน่วยงานมีการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยถือเป็นบุคคล
สำคัญที่มีศักยภาพในการทำวิจัย จึงเห็นได้ว่าการวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญ และยังช่วยให้บุคลากรสามารถนำ
องค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การศึกษาค้นคว้าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานด้วย ทั้งนี้ผลการวิจัยยังสามารถใช้
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น ผลงานวิจัยจะช่วยสะท้อนคุณภาพของตนเอง นำไปสู่
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (กอแก้ว, 2549) 
 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การเผยแพร่วิชาการและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาศึกษา
ทั่วไป เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินการที่ผ่านมา
เห็นได้ว่า สำนักศึกษาทั่วไปให้ความสำคัญกับงานวิจัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา         
การจัดการเร ียนการสอน และการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป อีกทั ้งเป็นภารกิจสำคัญที ่มี             
การดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักศึกษาทั่วไปได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ให้สามารถทำวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 กระบวนการส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรของสำนัก
ศึกษาทั่วไป จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปยังมีผลงานวิจัยน้อย โดยมี
ผลงานวิจัยไม่เกิน 3 เรื่อง/ปี หากเทียบกับจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักศึกษาทั ่วไป และ          
การสนับสนุนของสำนักศึกษาทั่วไปในทุก ๆ ด้าน ปัจจัยสำคัญที ่ส่งผลให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปมี
ผลงานวิจัยน้อย อาจจะมาจากการขาดแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย และบุคลากรยังเห็นว่า การทำวิจัยเป็น
การเพิ่มภาระในการทำงาน ซึ่งหากมีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย เพื่อให้บุคลากร
สายสนับสนุนสามารถพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ ่งจะเกิดผลดีในการพัฒนาสำนักศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป   

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบงานวิจัยของสำนักศึกษาท่ัวไป จึงต้องการศึกษา
วิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถทำ
วิจัยให้มีคุณภาพ โดยผลที่ได้จากการวิจัยจะนำไปสู่การเสนอแนวทางให้ผู ้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ใน        
การนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางการสนับสนุนให้บุคลากร  สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถทำวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ผลงานวิจัยจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

         1. เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
         2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน  
การพัฒนางานวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอบเขตงานวิจัย 
ตัวแปรต้นที่ใช้ในการวิจัย คือ ความรู้ในการทำวิจัยของบุคลากร ตัวแปรตาม คือ การพัฒนางานวิจัยของ

บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุน 
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 45 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (สุมัทนา และวรพจน์, 2553) ผู้วิจัยดำเนินการในแต่ละระยะ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัมหาสารคามมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ทั่วไปในการทำวิจัยรูปแบบการทำวิจัย และปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัย 

2) รวบรวมสรุปข้อมูลเพื่อให้ได้แนวทางการทำวิจัย ที ่มาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาค้นคว้าก่อนหน้านี้แล้ว  

ขั ้นตอนที ่ 2 จัดทำแบบสอบถามแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั ่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการทำวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) จัดทำแบบสอบถามแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคามในการทำวิจัย โดยผู้วิจัยกำหนดประเด็นคำถามจากการให้การสนับสนุนการทำวิจัยของผู้บริหาร
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2) เสนอผู ้เชี ่ยวชาญ 1 คนตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามสภาพปัจจุบ ันใน       
การพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขั้นตอนที่ 3 สอบถามบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เกี ่ยวกับสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วิจัยดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ประสานงานบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน     
45 คนตอบแบบสอบถาม 

2) จัดส่งแบบสอบถามให้แกบุ่คลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตอนที่ 2 ศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน

การพัฒนางานวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การทำวิจัย  
2) รวบรวมสรุปข้อมูล เพื่อให้ได้แนวทางการทำวิจัย ที ่มาจากแนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาค้นคว้าก่อนหน้านี้แล้ว  
ขั ้นตอนที ่ 2 จัดทำแบบสอบถามแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั ่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) จัดทำแบบสอบถามแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย 
2) เสนอผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามแรงจูงใจของบุคลากร

สายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย และปรับแก้ไขตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 3 สอบถามแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษา
ทั ่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู ้ว ิจัยดำเนินการประสานบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 45 คน ตอบแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้สำหรับการสอบถามความคิดเห็นบุคลากรสายสนับสนนุ สำนักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้แก่  

1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัมหาสารคามแบ่งเปน็ 3 ตอนดังน้ี  
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อสอบถาม
สภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื ่อสอบถามข้อเสนอแนะในการทำวิจัยของบุคลากร      
สายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. แบบสอบถามแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
การพัฒนางานวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อสอบถาม
แรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการทำวิจัย 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสอบถามข้อเสนอแนะในแนวทางสร้างแรงจูงใจของ
บุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย 

ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ กอแก้ว (2549) และรุ่งนภา (2551) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนด   
การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
การสร้างเคร่ืองมือ 
 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ศึกษาแนวคิดหลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
2. ร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยออกแบบคำถามตามแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา

งานวิจัยของผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป 
3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญ 1 คน และปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำ

ของผู้เชี่ยวชาญ 
4. จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บข้อมูล 
 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจัยดำเนินการ ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้ 

1. ประสานกับบุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป ขอความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจริง  

2. ส่งแบบสอบถามให้บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย
ตนเอง ทั้ง 2 ชุด ชุดละ 45 ฉบับ โดยผู้วิจัยให้บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามคืนให้ผู้วิจัย 
หลังจากได้รับแบบสอบถาม 1 สัปดาห์  
การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วจิัยดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตรวจความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแตล่ะฉบับเลือกเฉพาะฉบับท่ีมีความสมบรูณ์ 
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์โดยสภาพการทำวจิัย/การสนับสนุนมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สดุ ให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเรจ็รูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าเฉลีย่โดยใช้เกณฑ์ตอ่ไปนี้ (Best, 1997; Daniel, 1995; อ้าง
ถึงใน สุมัทนา และวรพจน์, 2553) ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00, 3.41–4.20, 2.61–3.40, 1.81–2.60 และ 1.00–1.80 
ความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

4. ข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปจาก            
การวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวิจัย 
สภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บุคลากรสำนักศึกษาท่ัวไปส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวทำสัญญาจ้างรายปี ดังนั้นการทำวิจัยเพิ่มเติม
จากภาระงานจึงเป็นการเพิ่มภาระ และไม่ได้ส่งผลต่อการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้มีความมั่นคงในการทำงาน
มากขึ้น อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาโท การทำวิจัยจึงเป็นเรื่องไกลตัว และ
จากการสำรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัย ทำให้รับรู้ความเป็นจริงในการพัฒนางานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามมากยิ่งขึ้น 
 บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวมมีสภาพปัจจุบันใน
การทำวิจัยในระดับปานกลาง (Χ̅=3.35, S.D.=0.89) ข้อที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย 3 ลำดับแรก 
คือข้อ 1. การกำหนดชื่อเรื ่องที่ทำการวิจัย (Χ̅=3.52, S.D.=0.86) ข้อ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Χ̅=3.50, 
S.D.=0.94) ข้อ 3.การกำหนดประเด็นปัญหาที่ทำการวิจัย ( Χ̅=3.50, S.D.=0.83) และข้อ 4. การวิเคราะห์
ปัญหาการทำงานเพื่อการทำวิจัย (Χ̅=3.45, S.D.=0.83) ตามลำดับ ข้อที่มีสภาพปัจจุบันในการทำวิจัย 3 ลำดับ
สุดท้าย คือข้อ 14. การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ (Χ̅=3.12, S.D.=1.02)ข้อ 13. การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Χ̅=3.14, S.D.=0.75) และข้อ 12.การอภิปรายผล (Χ̅=3.19, S.D.=1.02) ตามลำดับ
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบันการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สภาพปัจจบุันในการทำวิจยั Χ̅ S.D. แปลผล 
1. การกำหนดชื่อเร่ืองที่ทำการวิจยั 3.52 0.86 มาก 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  3.50 0.94 มาก 
3. การกำหนดประเด็นปัญหาที่ทำการวจิัย 3.50 0.83 มาก 
4. การวิเคราะห์ปญัหาการทำงานเพือ่การทำวิจยั 3.45 0.83 มาก 
5. การสรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 3.43 1.04 มาก 
6. การกำหนดประชากร และกลุ่มตัวอยา่งที่ทำการวจิัย 3.43 0.86 มาก 
7. การนำเสนอผลการวิจยั 3.38 0.94 ปานกลาง 
8. การเขียนเค้าโครงการวจิัย 3.36 0.85 ปานกลาง 
9. การออกแบบขั้นตอนและวิธกีารวจิัย 3.31 0.87 ปานกลาง 
10. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.29 0.86 ปานกลาง 
11. การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ทำการวิจัย 3.21 0.84 ปานกลาง 
12. การอภิปรายผล 3.19 1.02 ปานกลาง 
13. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 3.14 0.75 ปานกลาง 
14. การเขียนบทความวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ 3.12 1.02 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.35 0.89 ปานกลาง 
 
แรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั ่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคามในการพัฒนางานวิจัยแรงจูงใจการพัฒนางานวิจัย ต้องใช้การกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุน
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถพัฒนางานวิจัยให้สำเร็จตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดย
พิจารณาในการจัดหาสิ่งตอบแทนเมื่อทำงานวิจัยได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สำนักศึกษาทั่วไป
สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย และสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย โดยบุคลากรสามารถ
นำผลงานวจิัยมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบ  

แรงจูงใจการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย
ภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (Χ̅=3.56, S.D.=0.86) ข้อที ่ม ีแรงจูงใจในการทำวิจัยของสำนักศึกษาทั ่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 1. มีนโยบายสนับสนุนการทำวิจัย (Χ̅=3.86, S.D.=0.93) ข้อ 
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านการทำวิจัย (Χ̅=3.83, S.D.=0.70) และข้อ 3. มีการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการทำวิจัย (Χ̅=3.74, S.D.=0.66) ตามลำดับ ข้อที่มีแรงจูงใจในการทำวิจัยของสำนักศึกษาทั่วไป 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ลำดับสุดท้าย คือ ข้อ 6. มีการนำผลงานวิจัยของบุคลากรมาเป็นส่วนหนึ่งใน   
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการประเมิน (Χ̅=3.07, S.D.=1.07) ข้อ 5. มีการจัด   
พี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Χ̅=3.26, S.D.=1.04) และข้อ 4. มีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนการทำวิจัย (Χ̅=3.57,S.D.=0.74) ตามลำดับดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย 

การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวจิัย Χ̅ S.D. แปลผล 
1. มีนโยบายสนับสนุนการทำวจิัย 3.86 0.93 มาก 
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านการทำวิจยั 3.83 0.70 มาก 
3. มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการทำวิจยั 3.74 0.66 มาก 
4. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัย 3.57 0.74 มาก 
5. มีการจัดพี่เล้ียงให้ความชว่ยเหลอืในการทำวจิัยเพือ่พัฒนางาน 3.26 1.04 ปานกลาง 
6. มีการนำผลงานวจิัยของบุคลากรมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผล        

การปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการประเมิน 
3.07 1.07 ปานกลาง 

รวมทั้งสิ้น 3.56 0.86 มาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน

การพัฒนางานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยภาพรวมมีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง (Χ̅=3.35, S.D.=0.89) แรงจูงใจของ
บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการพัฒนางานวิจัย อยู่ในระดับมาก 
(Χ̅=3.56, S.D.=0.86) การจะสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั ่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคามทำวิจัยต้องใช้การกระตุ้นให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีสิ่งตอบแทนเมื่อปฏิบัติ
ได้บรรลุตามเป้าหมาย ท้ังนี้เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การอภิปรายผลการวิจัยที่ได้ศึกษาการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการอภิปรายเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  สำนักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สำนัก
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า สภาพปัจจุบันในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนบัสนุน 
สำนักศึกษาทั ่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั ่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
การกำหนดชื่อเรื่องที่ทำการวิจัย บุคลากรมีความรู้ความสามารถมากที่สุด และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถน้อยท่ีสุด ซึ่งจากสภาพการทำวิจัยในปัจจุบันเห็นได้ว่า บุคลากรสำนัก
ศึกษาทั่วไปยังมีผลงานวิจัยน้อยมาก หากเทียบกันกับนโยบายของสำนักศึกษาทั่วไป และการให้การสนับสนุน     
การทำวิจัยของหน่วยงาน ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะว่า บุคลากรส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับ
ปริญญาโท อีกทั้งทำงานในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีสัญญาการจ้างรายปี ส่งผลให้บุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย และยังเห็นว่าการทำวิจัยเป็นการเพิ่มภาระงานให้มากขึ้น อีกทั้งบุคลากรที่ยัง
ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังเห็นว่า เมื่อทำวิจัยแล้วค่าตอบแทนยังได้รับเท่าเดิม และยังคง
ต้องทำสัญญาจ้างเป็นรายปีเช่นเดิม ซึ่งหากมีพี่เลี้ยงในการทำวิจัยบุคลากรน่าจะมีผลงานวิจัยเพิ่มมากยิ่งข้ึน  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านการสนับสนุนการทำวิจัยของสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย
ภาพรวมบุคลากรได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีนโยบาย
สนับสนุนการทำวิจัยบุคลากรได้รับการสนับสนุนมากที่สุด และการนำผลงานวิจัยของบุคลากรมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการประเมิน บุคลากรได้รับการสนับสนุนน้อย



แรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัมหาสารคามในการพัฒนางานวิจยั 
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ที่สุด ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากบุคลากรส่วนมากยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ซึ่งพนักงานจะมี
สัญญาจ้างถาวร หากผ่านการประเมินตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และหากมีการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน จะเป็นผลดีต่อ
หน่วยงานในการนำผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนการทำงาน และป้องกันปัญหาต่าง  ๆที่จะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคตต่อไป สอดคล้องกับ อรวรรณ (2549) และอดุลย์ (2556) ที ่เห็นว่าการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรกระตุ้นให้เกิดการสนใจอยากรู้อยากเห็น โดยจัดสภาพแวดล้อม
ที่ดี ให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และพยายามตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน  การให้
บุคลากรมีความมั่นคงในการทำงานเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ใน
องค์กร และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทั ้งนี ้หากบุคลากรมีความสุข  องค์กรก็สามารถมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบงานวิจัยที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่าง ๆ กับองค์กรอย่างมาก สอดคล้องกับ ยุทธพงษ์ 
(2543) และรุ่งนภา (2551) ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง และยุติธรรมและยังช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง  ๆ ได้ดีขึ ้น สามารถใช้ทำนาย
ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสทิธิภาพมากกว่าการคาดคะเน โดยไม่ได้มีการศึกษา
อ้างอิงที ่ช ัดเจน สอดคล้องกับ วรรณี (2551) ท ี ่ เห ็นว ่าการว ิจ ัยประยุกต ์เป ็นการวิจ ัยที ่ม ุ ่งเน ้นใน        
การตอบประเด็นปัญหาการดำเนินงาน ผลการวิจัยสามารถนำไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ทันที อันจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาในหน่วยงานต่อไป สอดคล้องกับ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ (2559) ซึ่งเห็นว่าการวิจัย
ประยุกต์เป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดสร้างองค์
ความรู้ใหม่เพื่อเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้หรือการวิจัยที่มีกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการสู่ชุมชนและพัฒนาประเทศต่อไป 
         2. แรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนา
งานวิจัยบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับต่ำกว่าปริญญาตรีบางส่วน และบุคลากรส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ดังนั้นการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรต้องใช้การกระตุ้น โดยการช่วยเหลือให้บุคลากรทำวิจัยให้
สำเร็จตามแผนการวิจัยที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และมีความสุขที่จะ
ปฏิบัติงาน โดยสำนักศึกษาท่ัวไปสามารถปรับเปลี่ยนพนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นพนักงานประจำได้ ภายใต้
เงื่อนไขการประเมินสมรรถนะเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้สำหรับพนักงานปฏิบัติการมี      
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งต้องมีผลงานวิจัยยื่นประกอบคำขอ
อย่างน้อย 1 เรื ่อง  สำนักศึกษาทั่วไปมีการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรโดยมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนการพัฒนาตนเองทางการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำวิจัย 
ทั้งนี้บุคลากรยังไม่ได้ทำวิจัยกันเท่าที่ควร การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรมีการจัดทำ
คำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถ โดยกำหนดมีวิธีการประเมินผลงานอย่างชดัเจน 
การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคล  จะส่งผลให้ผลการทำงานมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังมีกระบวนการทำงานเป็นทีมส่งผลให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
           นอกจากนี้สำนักศึกษาทั่วไปยังมีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร โดยมีการจัดสัมมนาประจำปีนอก
สถานที่ ซึ่งช่วยให้บุคลากรผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยให้
บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่ได้นำ
การทำงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน และการที่บุคลากรที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งพนักงานยัง
สามารถได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเมื่อเงินเดือนเต็มขั้นตามบัญชีเงินเดือนที่
มหาวิทยาลัยกำหนด บุคลากรจึงยังไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย สอดคล้องกับ ราตรี (2544) ที่เห็นว่า
การกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอย่างมีจุดหมาย เพื่อไปสู่จุ ดหมายที่ตนเอง
ต้องการ สอดคล้องกับ ฐิณีวรรณ (2545) ที ่เห็นว่าแนวทางการสร้างแรงจูงใจจากความพึงพอใจใน             
การปฏิบัติงาน มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และให้มี     
ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน สอดคล้องกับ หลุย (2545) ที่เห็นว่าแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในด้านงาน เป็นการเสริมแรงจูงใจลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น งานน่าสนใจ  ท้าทาย มีโอกาสใน   
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การเรียนรู ้ มีโอกาสในการทำงานที่จะประสบความสำเร็จ และความสะดวกในการทำงาน สอดคล้องกับ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547) ที่เสนอแนวทางที่จะทำให้บุคลากรร่วมมือทำงาน ผู้บริหารควร
มีเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วย โดยการกำหนดหน้าท่ี และลักษณะของการทำงานให้ถูกต้องชัดเจน ควรมีการแบ่ง
งานให้เหมาะสม และควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล  
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. สำนักศึกษาทั่วไปควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีความสามารถใน      
การพัฒนางานวิจัยให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพของ
ผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดี 

2. การสร้างแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน       
การพัฒนางานวิจัย ควรจัดบุคลากรของสำนักศึกษาท่ัวไปที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าท่ีช่วยเหลือบุคลากร
ในการวิจัย รวมถึงผู้บริหารควรกำหนดผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้
บุคลากรให้ความสนใจในการทำวิจัยมากยิ่งข้ึน  

3. การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในส่วนอื่น ๆ ผู ้บริหารควรให้การสนับสนุนที่เพียงพอ โดย
พิจารณาตามกระบวนการวิจัยที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ควรกำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. นำแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรทุกประเภท เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัย ควบคู่กับภาระงานด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การศึกษาวิจัยด้านกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนา
งานวิจัยสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
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