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บทคัดยอ่ 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการท าวิจัย 2) ศึกษาสาเหตุที่ท าให้บุคลากรไม่ท าวิจัยและตกลงใจท าวิจัย และ 3) ศึกษา
ปัจจัยจูงใจที่ท าให้บุคลากรท าวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยศึกษากับบุคลากรที่ปฏิบัติงานของ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 35 คน ซึ่งเป็นประชากรทั้งหมดของสถาบัน วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (IndependentSamples t-test) ตลอดจนการวิเคราะห์
เนื้อหา บูรณาการเข้าด้วยกันน าไปสู่การสรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยโดยการอธิบายด้วย
ตารางประกอบค าบรรยาย ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ทราบถึงการได้รับการสนับสนุนเงินทุน
โครงการวิจัยส าหรับโครงการวิจัยขนาดเล็ก และการได้รับเงินสมนาคุณจากการท าวิจัยของผู้วิจัย ค่อนข้าง
น้อย และมีความรู้ความเข้าใจน้อย ในประเด็น “บุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สามารถเสนอโครงการขอรับทุน
สนับสนุนการท าวิจัยได้ทุกคน” มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยด้านการมีอิสระในการท างานวิจัยสูงที่สุด และปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการได้รับการยอมรับ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่เอ้ือและสนับสนุนการท าวิจัย พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน หรือการบังคับบัญชา มีคะแนนสูงที่สุด และด้านเงินเดือน น้อยที่สุด ดังนั้น 
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หน่วยงานต้องให้อิสระในการคิด การด าเนินการต่าง ๆ แก่บุคลากร ปราศจากการบังคับ และการท าวิจัย
ควรมีค่าตอบแทน หรือผลจากการท าวิจัยควรมีส่วนชว่ยในการปรับเลือ่นต าแหน่งหรือปรับเงินเดือน จะเป็น
การสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุ้นให้บุคลากรหันมาสนใจท าวิจัยมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : วิจัย บุคลากร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

บทน า 
 

  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2550 โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ.2548 มีหน้าที่จัดให้บริการวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และจัดการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมีรูปแบบการบริหารและการด าเนินงานใน
ท านองเดียวกับสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ในด้านงานวิจัย  เพ่ือเป็นสถานที่วิจัยและส่งเสริมความรู้ต่อสังคมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งให้ค าปรึกษา เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ทั้งนี้สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรังได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท างานวิจัยและพัฒนานักวิจัยของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้แล้วสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการท าวิจัย โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการท าวิจัย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพด าเนินงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม 
บุคลากรยังไม่ค่อยให้ความสนใจในการด าเนินงานวิจัยสถาบันเท่าที่ควร จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ท าวิจัย 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2552 มีการด าเนินงานวิจัยน้อยมาก ซึ่งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการ ทั้งที่
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สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถด าเนินการวิจัยได้จ านวน
มาก  

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยของ
บุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นในทางบวกและทางลบในการท าวิจัยของบุคลากร
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าการท าวิจัยเรื่องนี้ จะเกิด
ประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางวาง
ข้อก าหนดเพ่ือการสร้างแรงจูงใจการท าวิจัย ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1 ประชากร 
 1.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามสายการปฏิบัติงาน และตามวุฒิการศึกษา จ านวน 35 ราย 
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ลักษณะเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ การวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น การวิจัยสถาบัน 
  ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ การวิจัยสถาบัน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และเติมค าสั้นๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์การท างานใน
สถาบัน และเงินเดือน 

ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ : Independent 

ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal) 
 -เพศ    -อาย ุ   -การศึกษา  -สถานภาพ   -เงินเดือน                          
-ประสบการณ์การท างานในสถาบนัฯ   

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
 - ลักษณะงานวิจัย          - การมีอิสระในการท างาน   
 - การได้รับการยอมรับ     - ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ 

ปัจจัยค  าจนุหรือปัจจัยบ ารุงรักษา (Maintenance Factors) 
 -นโยบายของหน่วยงาน     -ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน     
-สภาพแวดล้อมการท างาน   -ลักษณะงาน  
 -ความมั่นคงในงาน           -เงินเดือน       -คุณภาพชีวิต 
-ความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือการบังคับบัญชา   

ตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) 

ผลลัพธ ์
    -ท าวิจัย (Action) 
    -ไม่ท าวิจัย (No Action) 

จูงใจคิดว่าจะ
เป็นไปตามที่
คาดหวังมี
เป้าหมาย 

ไม่จูงใจคิดว่า
จะเป็นไป
ตามที่คาดหวัง
มีเป้าหมาย 
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  ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าวิจัย ประกอบด้วย ลักษณะของงานวิจัย 
(เช่น ชื่องานวิจัย การเขียนความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ขอบเขต และวิธีการด าเนินงานวิจัย การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มความส าเร็จในการ
ท าวิจัย) การมีอิสระในการท างาน การได้รับการยอมรับ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
  ส่วนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เอ้ือและสนับสนุนการท าวิจัย ประกอบด้วย 
นโยบายของหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน หรือ การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ความมั่นคงในงาน เงินเดือน และคุณภาพชีวิตโดยแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จากน้อยที่สุดถึง มากที่สุดของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งมี
ความหมายดังนี้ 
   ระดับ 1 ความหมาย มีความเหมาะสมน้อยที่สุด หรือเห็นด้วยน้อยที่สุด 
   ระดับ 2 ความหมาย มีความเหมาะสมน้อย หรือเห็นด้วยน้อย 
   ระดับ 3 ความหมาย มีความเหมาะสมปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ 4 ความหมาย มีความเหมาะสมมาก หรือเห็นด้วยมาก 
   ระดับ 5 ความหมาย มีความเหมาะสมมากที่สุด หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
  ส าหรับมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ในแบบสอบถามชุดต่าง ๆ นั้นจะน ามาก าหนดเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
                             คะแนนสูงสุด 5 คะแนน 
  พิสัย (Range)  =  คะแนนต่ าสุด 1 คะแนน 
 
           =  5-1 = 0.80 
                      5    
  ดังนั้น เกณฑ์การประเมินสรุปได้ดังนี้ 
  1.00 – 1.80  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด หรือเห็นด้วยน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย หรือเห็นด้วยน้อย 
  2.61 – 3.40  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง 
  3.41 – 4.20  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก หรือเห็นด้วยมาก 
  4.21 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
  ส าหรับการแปลความหมายค่าร้อยละ จากแบบสอบถามใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   น้อยกว่าร้อยละ 20  หมายถึง น้อยที่สุด 
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   ร้อยละ 40   หมายถึง น้อย 
   ร้อยละ 60   หมายถึง ปานกลาง 
   ร้อยละ 80   หมายถึง มาก 
   ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง มากที่สุด 
  ส่วนที่ 4 สอบถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
 
 3.2 วิธีสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารทางวิชาการและวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องและวิธีการสร้าง
แบบสอบถามน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือ และขอบเขตเนื้อหา 
        2. การตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อค าถาม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน าผลการพิจารณามาหาดัชนีชี้วัดการตั้งข้อค าถามตามสูตรการหาค่า IOC ดังนี้ 

     IOC = ΣR 
      N 
   R = ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  ค าอธิบายความหมายตัวชี้วัด 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาตามประเด็นที่ต้องการวัด 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาตามประเด็นที่ต้องการวัด 
  -1 หมายถึง แน่ใจข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามประเด็นที่ต้องการวัด 
 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative method) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) จากแหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data source) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
data source) ดังนี้ 
 1) แหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data source) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท าวิจัยของ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ศึกษา
ได้จากเอกสารข้อมูล Website ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
study) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง หนังสือทั่วไป รายงานการวิจัย บทความ
ทางวิชาการวารสาร จุลสาร และการรับฟังบรรยาย ตลอดจนการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ข้อมูลการท าวิจัยสถาบันจากส่วนแผนงาน ข้อมูลบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data source) เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยการส ารวจ (Survey 
Method) กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แจกแบบสอบถาม จ านวน 39 ราย  
 
  

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ จะวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) และใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหา แล้ววิเคราะห์
บูรณาการเข้าด้วยกันน าไปสู่การสรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยโดยการอธิบายภาคบรรยาย 
หรือเชิงพรรณนา (Descriptive Method) นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์และแปรผลทางสถิติ โดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (IndependentSamples t-test)  
 

ผลและการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมู ลปั จจั ยส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถามที่ เป็ นบุคลากรของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรฯ สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละประเด็น ได้ดังนี้ 
 บุคลากรของสถาบันฯ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.0 และ
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 40.0 มีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 35 ปี มากที่สุด ร้อยละ 28.6 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 
36 – 40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามากที่สุด ร้อยละ 48.6 รองลงมามีการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 45.7 และมีการศึกษาระดับปริญญาโท น้อยที่สุด ร้อยละ 5.7 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 71.4 รองลงมามีสถานภาพโสด (ไม่ได้แต่งงาน) ร้อยละ 17.1 มีประสบการณ์การ
ท างานในสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละช่วงประสบการณ์ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มี
ประสบการณ์ท างานระหว่าง 5-10 ปี และตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ร้อยละ 34.3 เท่ากัน มีประสบการณ์ท างาน ต่ า
กว่า 5 ปี ร้อยละ 31.4 ตามล าดับ บุคลากรของสถาบันฯส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนและบริหาร
ทั่วไป ร้อยละ 97.1 เป็นบุคลากรสายวิชาการเพียงร้อยละ 2.9 เท่านั้น บุคลากรของสถาบันฯส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 62.9 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อย
ละ 22.9  
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1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการท าวิจัย 
 การสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นในด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ ลักษณะของงานวิจัย การมีอิสระในการท างานวิจัย การได้รับการยอมรับ และความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นและภาพรวม ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัย 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

 SD. แปลคา่ 
ลักษณะของงานวิจัย 3.73 0.52 มาก 
การมีอิสระในการท างานวิจัย 3.77 0.83 มาก 
การได้รับการยอมรับ 3.46 0.92 มาก 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.70 0.71 มาก 

รวม 3.67 0.57 มาก 
 
ภาพรวมของความคิดเหน็เกี่ยวกับการวิจัย 
 บุคลากรของสถาบันฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า 

ในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( =3.67) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ด้านการมีอิสระในการท างานวิจัย ( =3.77) มีคะแนนสูงที่สุด รองลงมา ด้านลักษณะของงานวิจัย 

( =3.73) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ( =3.70) และด้านการได้รับการยอมรับ ( =3.46) มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ พบว่า ลักษณะของงานวิจัยเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ นักวิจัยต้อง
ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความขยันอดทนอย่างมาก มีประโยชน์โดยตรงต่อสถาบันแล้วยังมีประโยชน์
ต่อนักวิจัยเอง ทั้งในด้านการฝึกให้ท างานอย่างเป็นระบบมีแผนการ และฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประมวลผล นักวิจัยมีอิสระในการท างานวิจัยมีโอกาสได้ก าหนดแผนการท างานก าหนดเป้าหมาย 
วิธีการท างาน มีโอกาสได้คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการท าวิจัยได้ด้วยตนเอง   นักวิจัยได้รับ
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาเมื่อท าวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ และจะเป็นหนทางน าไปสู่ การปรับเงินเดือน
ที่สูงขึ้นน าไปสู่ความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2. สาเหตุที่ท าให้บุคลากรไม่ท าวิจัย และตกลงใจท าวิจัย 
 การตกลงใจท าวิจัยหรือไม่ท าวิจัยของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การตกลงใจท าวิจัย หรือไม่ท าวิจัยของบุคลากร 
การตกลงใจ จ านวน (N=35) ร้อยละ 
ท าวิจัย 14 40.0 
ไม่ท าวิจัย 21 60.0 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การตกลงใจท าวิจัยสถาบัน หรือไม่ท าวิจัยสถาบันของบุคลากร พบว่า 
บุคลากรมากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 60.0 ไม่ท าวิจัยสถาบัน และร้อยละ 40.0 ที่ตกลงใจท าวิจัยสถาบัน พบว่า 
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่เปิดกว้าง ในการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ท า
วิจัยอย่างเสมอภาคกัน หัวหน้าหน่วยงานที่อยู่ในสายบังคับบัญชา ให้การสนับสนุนการท าวิจัยเป็น
อย่างดี สามารถขอรับค าแนะน าเกี่ยวกับการท าวิจัยจากหัวหน้าหน่วยงานได้ตลอดเวลา  หัวหน้า
หน่วยงานมีความเป็นกันเอง ท าให้มีความสบายใจเมื่อปฏิบัติงานด้วย งานประจ าที่รับผิดชอบอยู่ใน
ปัจจุบัน มีความชัดเจนไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัย 
3. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ 
ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะงานวิจัย การมีอิสระในการท างาน การได้รับการยอมรับ 
และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทีส่่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ 

ปัจจัยจูงใจ 
Mean 
Difference 

t df Sig.  

ลักษณะของงานวิจัย 0.23381 1.268 30 0.215 
การมีอิสระในการท างานวิจัย 0.70489 2.614 31 0.014* 
การได้รับการยอมรับ -0.02726 -0.083 31 0.935 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน -0.00556 -0.021 30 0.983 

รวม 0.26242 1.208 27 0.238 
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในแต่ละด้านและภาพรวม ซึ่งเป็นลักษณะของ
การเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นในแต่ละด้านของปัจจัยจูงใจจ าแนกตามการตกลงใจท าวิจัยและไม่ท า
วิจัยสถาบัน ผลจากการวิเคราะห์พบว่า มีเพียงปัจจัยจูงใจด้านการมีอิสระในการท างานวิจัยที่ส่งผลต่อการ
ท าวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ กล่าวคือ บุคลากรที่ตกลงใจท าวิจัยมีคะแนนความคิดเห็นในด้านดังกล่าว

แตกต่างกับบุคลากรที่ไม่ท าวิจัยสถาบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=2.614, α<0.05) โดย
บุคลากรที่ตกลงใจท าวิจัยมีคะแนนในด้านดังกล่าวมากกว่าบุคลากรที่ไม่ท าวิจัยสถาบัน  
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 ส่วนปัจจัยจูงใจด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านลักษณะของงานวิจัย ด้านการได้รับการยอมรับ และด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่า บุคลากรที่ตกลงใจท าวิจัยมีคะแนนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวไม่แตกต่างกับบุคลากรที่ไม่ท าวิจัยสถาบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   

สรุปผลการวิจัย 
 

   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการท าวิจัย 2) ศึกษาสาเหตุที่ท าให้บุคลากรไม่ท าวิจัยและตกลงใจท าวิจัย และ 
3) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่ท าให้บุคลากรท าวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยศึกษากับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 35 คน ซึ่งเป็นประชากรทั้งหมดของสถาบัน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
(IndependentSamples t-test) ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหา บูรณาการเข้าด้วยกันน าไปสู่การสรุปผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยโดยการอธิบายด้วยตารางประกอบค าบรรยาย ผลการศึกษา สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาในส่วนของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการท าวิจัย 
 บุคลากรของสถาบันฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีอิสระในการท างานวิจัย มีคะแนนสูงที่สุด รองลงมา ด้าน
ลักษณะของงานวิจัย ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านการได้รับการยอมรับ มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ตามล าดับ และมีสิ่งที่เอ้ือและสนับสนุนการท าวิจัยในภาพรวม เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีในการท าวิจัย 
 2. สาเหตุที่ท าให้บุคลากรไม่ท าวิจัย และตกลงใจท าวิจัย 
 การตกลงใจท าวิจัยสถาบัน หรือไม่ท าวิจัยสถาบันของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันของบุคลากร พบว่า บุคลากร
มากกว่าครึ่ง ไม่ท าวิจัยสถาบัน เนื่องจากงานประจ าที่ได้รับผิดชอบในปัจจุบัน ต้องมีการสลับ สับเปลี่ยน
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เวลาท างานอยู่เสมอท าให้มีปัญหาในการท างานวิจัย และอีกบางส่วนตกลงใจท าวิจัยสถาบัน เนื่องจาก
หัวหน้าหน่วยงานที่อยู่ในสายบังคับบัญชาให้การสนับสนุนการท าวิจัยเป็นอย่างดี  
 3. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ 
มีเพียงปัจจัยจูงใจด้านการมีอิสระในการท างานวิจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ กล่าวคือ 
บุคลากรที่ตกลงใจท าวิจัยมีคะแนนความคิดเห็นในด้านดังกล่าวแตกต่างกับบุคลากรที่ไม่ท าวิจัยสถาบัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=2.614, α<0.05) โดยบุคลากรที่ตกลงใจท าวิจัยมีคะแนนในด้าน
ดังกล่าวมากกว่าบุคลากรที่ไม่ท าวิจัยสถาบัน ส่วนปัจจัยจูงใจด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านลักษณะของงานวิจัย 
ด้านการได้รับการยอมรับ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่า บุคลากรที่ตกลงใจท าวิจัยมี
คะแนนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวไม่แตกต่างกับบุคลากรที่ไม่ท าวิจัยสถาบันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิ
  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1. จากผลการศึกษาในส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ที่พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ค่อนข้างน้อย ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนในการท างานวิจัยที่ควรมีค่าตอบแทนเพ่ือดึงดูดให้บุคลากรหันมา
พัฒนาความสามารถให้ตนเองและองค์กรผ่านการท าวิจัย และยังเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน ตลอดจนได้
ช่วยเหลือเป็นรายได้เพ่ิมเติมจากการท างานประจ าหรืองานหลักที่มีค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เอ้ือและสนับสนุนการท าวิจัย ในด้านเงินเดือน ที่บุคลากรให้ความเห็นต่อ
ประเด็น “การท าวิจัย ไม่จ าเป็นต้องได้รับเงินเดือนเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความพอใจในเงินเดือนที่ได้รับอยู่
แล้ว” น้อยที่สุด  
 2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งพบว่า ด้านการมีอิสระในการท างานวิจัย มี
คะแนนสูงที่สุด โดยเห็นว่า นักวิจัยมีโอกาสก าหนดเป้าหมาย และวิธีการท างาน วิจัยด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
ปัจจัยจูงใจเดียวที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ กล่าวคือ บุคลากรที่ตกลงใจท าวิจัยมีคะแนน
ความคิดเห็นในด้านดังกล่าวแตกต่างกับบุคลากรที่ไม่ท าวิจัยสถาบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยบุคลากรที่ตกลงใจท าวิจัยมีคะแนนในด้านดังกล่าวมากกว่าบุคลากรที่ไม่ท าวิจัยสถาบัน ดังนั้น ในการ
ดึงดูดให้บุคลากรหันมาสนใจในการท างานวิจัยนั้น หน่วยงานต้องให้อิสระในการคิด การด าเนินการต่าง ๆ 
แก่บุคลากร ปราศจากการบังคับ และจากผลการศึกษา ในด้านการได้รับการยอมรับที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ซึ่งบุคลากรเห็นว่า คนที่ท าวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นเรื่องที่ไม่มี
ความส าคัญหรือเป็นแรงกระตุ้นในการท าวิจัยแต่อย่างใด ดังนั้น การได้รับการยอมรับ จึงอาจต้องใช้รางวัล
เป็นเครื่องการันตีความสามารถของบุคคลที่หน่วยงานควรพิจารณา เป็นต้น 
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 3. จากผลการศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เอ้ือและสนับสนุนการท าวิจัย บุคลากรเห็นว่า
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน หรือการบังคับบัญชา เป็นสิ่งที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการท าวิจัยมากที่สุด โดย
หัวหน้าหน่วยงานควรมีความเป็นกันเอง ท าให้มีความสบายใจเมื่อปฏิบัติงานด้วย ขณะเดียวกัน มีความ
คิดเห็นต่อด้านเงินเดือน ในประเด็น “การท าวิจัย ไม่จ าเป็นต้องได้รับเงินเดือนเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความ
พอใจในเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว” น้อยที่สุด นั่นหมายความว่า การท าวิจัยควรมีค่าตอบแทน หรือผลจาก
การท าวิจัยควรมีส่วนช่วยในการปรับเลื่อนต าแหน่งหรือปรับเงินเดือน ซึ่งรายได้ของบุคลากรที่ได้รับอยู่ไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ ขณะเดียวกันต้องเพ่ิมภาระงานที่มากขึ้น หากได้รับการตอบแทนจากการท าวิจัย
บ้าง จะช่วยให้บุคลากรหันมาสนใจท างานวิจัยมากยิ่งขึ้น 
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