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วิจยั สถาบัน
งานวิ จยั
“การวิจยั เป็ นวิธกี ารตอบปญั หาอย่างมีระบบ โดยทีคําตอบอาจจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ซึงขึนอยู่กบั ชนิดของการวิจยั การวิจยั โดยทัวไปมักจะเกียวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร(Variable) ตังแต่สองตัวหรือมากกว่าขึนไป โดยเริมจากพิจารณาปญั หา การคัดเลือกตัว
แปรทีเกียวข้องต่าง ๆ การสร้างสมมติฐานทีเป็ นไปได้ การออกแบบงานวิจยั (research design)
เพือพิจารณาปญั หา การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุปเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่าตัว
แปร ดังนันจึงเห็นว่าการวิจยั เป็ นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปญั หาทีชัดเจนอย่างมี
ระบบ โดยมีก ารทดสอบสมมติฐ านทีสอดคล้ อ งกับ จุ ด มุ่ ง หมายในเรืองนั น ๆ เพือนํ า ไปใช้
พยากรณ์หรือสังเกตการเปลียนแปลงเพือควบคุมสิงหนึงให้คงที(อนันต์ ศรีโสภา. 2527:12)”
“การวิจยั คือ กระบวนการทีมีการดําเนินการอย่างมีระบบและระเบียบแบบแผน เพือให้
ได้มาซึงคําตอบทีมีความถูกต้องและเชือถือได้สําหรับปญั หาทีตังไว้แล้วในโครงร่างการวิจยั (มนัส
สุวรรณ.2549:1)
“การวิจยั คือกระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริงทีมีจุดมุ่งหมายแน่ นอนเพือให้ได้
องค์ความรูใ้ หม่ดว้ ยวิธที มีี ระบบระเบียบเชือถือได้ (เกียรติสุดา ศรีสุข.2552:1)
“งานวิจยั หมายถึงผลงานทางวิชาการทีเป็ นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
วิทยาการวิจยั ทีเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานัน ๆ และมีวตั ถุประสงค์ทชัี ดเจนเพือให้ได้มาซึงข้อมูล
คําตอบหรือสรุปรวมทีจะนํ าไปสู่ค วามกว้าหน้ าทางวิชาการหรือ เอือต่ อ การนํ าวิชาการนันไป
ประยุกต์ (ประกาศ ก.พ.อ. เรืองหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่ งตังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที 2 )พ.ศ. 2550)
งานวิจยั แบ่งออกได้หลายชนิดแล้วแต่จะยึดหลักอะไร การจัดแบ่งประเภทการวิจยั ก็เพือ
สะดวกในการพิจารณาธรรมชาติของปญั หาทีจะทําการวิจยั การจัดเก็บข้อมูลและชนิดของ
ข้อมูล เท่านัน ในทีนีจะแบ่งโดยยึดหลักตามระเบียบวิธกี ารวิจยั ซึงหมายถึงแบบแผนในการ
วิจยั ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทีจําเป็ นในการตอบคําถามของ
ปญั หาทีทําการวิจยั โดยทัวไปการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท(อนันต์ ศรีโสภา.2527:1617) คือ
1.การวิจ ยั เชิง ประวัติศ าสตร์ (HistoricalResearch) เป็ น การวิจ ยั เกียวกับ การค้ น หา
ข้อ เท็จ จริง เพือทดสอบรายงานผลการสัง เกตของผู้ อืน จุ ด มุ่ ง หมายของการวิจ ัย ประเภท
ประวัตศิ าสตร์เพือทีจะตอบว่า เป็ นอะไรในอดีต “What was”
2.การวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็ นการวิจยั เกียวกับการบรรยายและ
ตีความหมายว่า เป็ นอะไรในปจั จุบนั “What is” วิจยั ประเภทนีเกียวกับเรืองความคิดเห็นและ
ทัศนคติต่าง ๆในปจั จุบนั
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3.การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) เป็ นการวิจยั เกียวกับการควบคุมตัว
แปรต้น เพือสังเกตตัวแปรตามทีเปลียนแปลงไป จุดมุง่ หมายของการวิจยั ประเภทนีเพือดูว่าอะไร
จะเกิดขึน “What may be”
มนั ส สุ ว รรณ.(2549:6)กล่ าวว่ า ถ้ า แบ่ ง การวิจ ยั ตามวิธ ีก ารวิเ คราะห์ข้อ มูล และการ
อภิปรายผลสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1.การวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) มีลกั ษณะคล้ายกับวิจยั เชิงพรรณนา มี
จุดมุ่งหมายคือต้องการอธิบายสภาพสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึนอย่างละเอียด โดย
อาศัยการสรุปข้อ มูลทีรวบรวมได้ด้ว ยสถิติเ ชิง พรรณนา เช่นการหาความถี การกระจายของ
ประชาการและกลุ่มตัวอย่างการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การหาความเบียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนือหา
2.การวิจยั เชิงปริมาณ(Quantitative Research) มีลกั ษณะคล้ายวิจยั เชิงวิเคราะห์ ทีสนใจ
ความสัมพันธ์ของเหตุและผลของสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึนมากกว่า สนใจศึกษา
ความสําคัญและอิทธิพลของตัวแปรหรือปจั จัยทีทําให้เกิดความแตกต่าง และ/หรือความสัมพันธ์
ของสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ การสรุปปจั จัยจะผ่านกระบวนการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
เชิงวิเคราะห์

งานวิ จยั สถาบัน
Professor W.H.Cowleyแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)
ประมาณ ค.ศ.1820 ได้มกี ารนํ าแนวคิดการวิจยั สถาบันมาเสนอทีประชุมคณะกรรมกาปฏิบตั งิ าน
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) จึงก่ อให้เกิดการวิจยั สถาบันขึน
ต่อมาหลังสงครามโลกครังทีสองสินสุดลง จึงมีสถาบันวิจยั ขึนอย่างเป็ นทางการทีมหาวิทยาลัย
อิลลินนอยส์(University of Illinois) และมหาวิทยาลัยมินเนโซตา(University of Minnesota)
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงปี ค.ศ. 1974 จึงมีสมาคมวิจยั สถาบัน(Institution Research
Association)เพือเป็ นศูนย์กลางในการกระตุ้นและส่งเสริมให้มกี ารวิจยั สถาบันในระดับอุดมศึกษา
สําหรับประเทศไทย ได้มกี ารจัดตังหน่ วยวิจยั สถาบันขึนเป็ นครังแรกทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมือปี พ.ศ. 2514 โดยมีหน้าทีสําคัญ 3 ประการคือ (เยาวดี วิบลู ย์ศรี,2534)
1.รวบรวมข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการวางแผนพัฒนาและการบริการมหาวิทยาลัย
2.ทํา การวิจ ยั ตามความต้ อ งการของจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และทํา การวิจ ยั อืนๆ
ทีเป็ นไปตามภาระหน้าทีประจําปกติ
3.ทําการเผยแพร่ขอ้ มูลในรูปต่ าง ๆ โดยมีระบบข้อมูลเพือการบริหารของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นเครืองมือในการจัดการข้อมูลเบืองต้นในระบบ ประกอบด้วย
3.1 ข้อมูลด้านโปรแกรมการศึกษา
3.2 ข้อมูลด้านอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที
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3.4 ข้อมูลด้านนิสติ
3.5 ข้อมูลด้านการเงิน
3.6 ข้อมูลด้านอาคารสถานที และสิงอํานวยความสะดวก
เมือวันที 12 กรกฎาคม 2543 ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีสะอ้าน เป็ นนายกสมาคมผู้
ริเริมก่อตังสมาคมวิจยั สถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา(Association of Institutional Research and
Higher Education Development) กล่าวว่า
“วิจยั สถาบัน เป็ นคําเฉพาะ หมายถึงการวิจยั รูปแบบหนึงทีจัดทําในองค์กร เพือศึกษา
ตัวเอง ให้เข้าใจตัวเองอย่างดีทสุี ด ซึงทําให้ได้ขอ้ มูลและสารสนเทศสําหรับการกําหนดนโยบาย
การวางแผนและการบริหารองค์กร วิจยั สถาบันในมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอย่างต่ อเนืองมา
เป็ นเวลาไม่น้อ ยกว่า 25 ปี ก่ อ ให้เกิด ผลงานและบุ ค ลากรด้านวิจยั สถาบันจํานวนมาก จึง มี
แนวคิดทีต้องการให้มกี ารจัดตังสมาคมวิจยั สถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา เพือเป็ นศูนย์กลางของ
นักวิจยั สถาบัน นักวิชาการ และผูบ้ ริหารศึกษาได้พบประแลกเปลียนความคิดใหม่ ๆ กันนํ าไปสู่
ประโยชน์ ใ นทางวิชาการและวิชาชีพ การส่ ง เสริมการจัด ทําวิจ ยั สถาบันและเผยแพร่ ผ ลงาน
รวมทังการให้บริการวิชาการทางด้านการวิจยั สถาบัน ด้านนโยบายและแผนและการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ั หาและ
โดยรวม ก้ า วหน้ า และพัฒ นาไปอย่ า งมีคุ ณ ภาพและประสิท ธิภ าพ สามารถแก้ ป ญ
สนองตอบต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้”
นภาพร สิงหทัต.(มปป.)กล่าวไว้ว่าการวิจยั สถาบัน เป็ นการรวมความหมายของ 2 คํา
เข้าด้วยกันคือการวิจยั และ สถาบัน ซึงหมายถึง การวิจยั หรือการค้นคว้าหาคําตอบด้วยวิธ ีที
น่ าเชือถือได้ในเรืองเกียวกับสถาบันนัน ๆ เพือประโยชน์ ในการจัดข้อมูล สําหรับสนับสนุ นการ
วางแผนและการตัดสินใจในสถาบันนัน ๆ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีสะอ้าน ได้ให้ความหมายการวิจยั ในความหมายทีกว้างไว้ว่า
หมายถึง การศึกษาทีเกียวกับ สถาบันของตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจยั และการสร้างความรู้
ใหม่จงึ เป็ นเครืองมือหนึงทีมีบทบาทสําคัญในการปฏิรปู การศึกษาไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธยิ านุ ว ฒ
ั น์ ให้ค วามหมายการวิจยั สถาบันคือการศึกษา
ตนเองเพือประโยชน์ ในการเรียนการสอนและเพือการบริหารในภาพกว้าง การวิจยั สถาบันมี 2
ส่วนคือฐานข้อมูลการเงิน นักศึกษา โปรแกรมการศึกษา และการติดตามผลบัณฑิต เพือประเมิน
สถาบัน
ดร.วิเชียร เกตุสงิ ห์ เดล่าถึงดารวิจยั สถาบันว่าผู้บริหารทําวิจยั สถาบันเพือพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษา เน้ นการรวบรวมข้อมูลเพือสถานบันด้านกําหนดนโยบาย การวางแผนและ
การตัดสินใจ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) มุ่งใช้ผลการวิจยั ในสถาบันของ
ตนเองเป็ นหลัก
ศาสตราจารย์ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒ ิ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย

เสถียร คามีศกั ดิ บุคลากรเชียวชาญ

ทีปรึ กษา ปขมท

~4~
วิจยั สถาบันหมายถึง การศึก ษาภายในสถาบันเพือสนั บสนุ นการวางแผน การตัด สินใจของ
ผูบ้ ริหาร และเพือกําหนดนโยบายของสถาบัน หน่ วยงานวิจยั สถาบัน มีหน้ าทีจัดทําสารสนเทศ
และการวิเคราะห์สารสนเทศนัน ๆ เพือสนับสนุ นผูต้ ดั สินใจในมหาวิทยาลัย การจัดทําสารสนเทศ
ให้กบั หน่ วยงานของรัฐบาลทีมหาวิทยาลัยอยู่ในกํากับหรือจัดทําสารสนเทศให้มหาวิทยาลัยอืน
และหน่ วยงานภายนอก
คณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษา (ก.พ.อ.) มีป ระกาศเรือง
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่ งและการแต่งตังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่ งสูงขึนพ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที 22 ธันวาคม 2553 กํ าหนดว่ า“หลักเกณฑ์การประเมิน
เพื อแต่ ง ตั งบุ ค คลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สู ง ขึนเป็ น ระดั บ ชํ า นาญการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ระดับเชียวชาญหรือระดับเชียวชาญพิเศษ ต้องเสนอผลงานวิจยั ซึงเป็ นการพัฒนางานในหน้ าที
หรือ พัฒ นางานของหน่ ว ยงานหรือ พัฒ นางานของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา อย่ า งน้ อ ย 1 เรือง
” ความสําคัญของการทํางานวิจยั สําหรับผู้ทจะเสนอเป็
ี
นระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษ ต้องทํางานวิจยั ในลักษณะของการพัฒนางานในหน้ าที ส่วนจะเสนอเป็ นระดับชํานาญการ
พิเศษ ต้องทํางานวิจยั ในลักษณะของการพัฒนางานของหน่ วย และผูท้ เสนอเป็
ี
นระดับเชียวชาญ
หรือระดับเชียวชาญพิเ ศษ ต้องทํางานวิจยั ในลัก ษณะของการพัฒนาสถาบันอุ ด มศึกษาและ
ต้องได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ผลงานวิ จยั สถาบันหมายถึง ผลงานทีเป็ นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่ามีระบบด้วย
วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทีเป็ นทียอมรับและมีวตั ถุประสงค์ทชัี ดเจน เพือให้ได้มาซึงข้อมูลคําตอบหรือ
ข้อสรุปรวมทีเป็ นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปญั หาในงานของหน่ วยงาน
หรือสถาบันอุดมศึก ษา(ประกาศ ก.พ.อ. เรืองมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่ งและการแต่งตัง
ข้าราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษาให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สู ง ขึน พ.ศ. 2553 ฉบับ ลงวัน ที
22 ธันวาคม 2553 เอกสารแนบ 5 ท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
สรุปวิจยั สถาบัน(Institutional Research) ในระยะแรกถือเป็ นงานหนึงของกองแผนงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัย ต่อมาจึงถือเป็ นการวิจยั ประเภทหนึงทีมุ่งศึกษาและวิเคราะห์อย่างมีระบบ
เกียวกับการดําเนินงาน สภาพแวดล้อมของปญั หาทีเกียวข้อง โดยตรงกับหน่ วยงานของตนเอง
จึงเป็ นเครืองมือทีสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร และขณะเดียวกันก็เป็ นช่องทางในการ
ส่ ง เสริมให้บุค ลากรผู้ทํางานวิจยั สถาบัน ได้พ ฒ
ั นาศัก ยภาพทางวิชาการ พัฒนางาน พัฒนา
หน่ วยงาน พัฒนาสถาบันและมีโอกาสความก้าวหน้ าในวิชาชีพของตนเองควบคู่ไปด้วยกับการ
พัฒนาองค์กร
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การตังชืองานวิ จยั สถาบัน/เลือกหัวข้อปัญหา(Selecting a Topice)
นภาพร สิงหทัต กล่าวว่าหัวเรืองทีควรทําการวิจยั สถาบัน ควรทําวิจยั ในเรืองต่อไปนี
1.หลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตร/การบริหารจัดการหลักสูตร
2.การจัดการเรียนการสอน/สือ/เทคนิควิธสี อน
3.นิสติ นักศึกษา
4.คณาจารย์/บุคลากร/ผูบ้ ริหาร
5.การเงิน/งบประมาณ
6.สิงอํานวยความสะดวก/อาคารสถานที
ผูเ้ ขียนได้ทาํ การประยุกต์จากหัวข้อสําหรับการทําวิจยั สถาบันของกองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราคําแหง ดังต่อไปนี
ด้านหลักสูตรแลการสอน
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชา...................................ต่อการจัดการเรียน
การสอนภาษาทีสองระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย........................................
2. ปจั จัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านสือสารสนเทศเพือการศึกษาของนักศึกษาคณะ
............................................มหาวิทยาลัย.......................................................
3. การศึกษาปจั จัยทีมีผลต่อความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมโครงการ....................................คณะ......................
มหาวิทยาลัย..................................................................................................
4. การประเมินผลหลักสูตรและติดตามผลบัณฑิตหลักสูตร......................................
คณะ..............................................มหาวิทยาลัย..............................................
5. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโครงการ..................................
คณะ.....................................มหาวิทยาลัย.......................................................
6. การพัฒนารูปแบบการโครงสร้างความรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคณะ
.............................................มหาวิทยาลัย......................................................
7. การศึกษาความเป็ นไปได้ในการเปิ ดสอนหลักสูตร..............................................
คณะ.....................................มหาวิทยาลัย.......................................................
8. การประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์คณะ........................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
9. การพัฒนาระบบ E-Learning ในคณะ...............................................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
10. ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการทีมีต่อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา
คณะ....................................มหาวิทยาลัย........................................................

วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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11. การศึกษาปญั หาการเรียนหลักสูตร.....................คณะ.......................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
12. ปจั จัยทีมีผลต่อความสําเร็จตามระยะเวลาทีกําหนดของนักศึกษาหลักสูตร
...............................คณะ.........................มหาวิทยาลัย....................................
13. การเปิ ดสอนภาคบ่าย/ภาคคํา/ภาคพิเศษ
14. การเปิ ดสอนในระดับมหาบัณฑิตศึกษา
15. การเปิ ดสอนหลักสูตรระยะสัน
16. การจัดอบรมสัมมนาระยะสันตามความต้องการและความจําเป็ น
17. การศึกษาประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน
18. บรรยากาศในการเรียนการสอนนําไปสู่การบริหารภายในสถาบัน
19. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์
20. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านนักศึกษา
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการให้บริการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
.......................................................................................................................
2. การศึกษาปญั หาในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ..................
หลักสูตร...............................คณะ.......................มหาวิทยาลัย.........................
3. ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาต่อการให้บริการสือการเรียนการ
สอนหลักสูตร........................คณะ......................มหาวิทยาลัย..........................
4. ความคาดหวังในการเป็ นบัณฑิตของนักศึกษาคณะ............................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย..............................
ต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา
6. แนวโน้มความต้องการของบัณฑิตศึกษาคณะ............มหาวิทยาลัย.....................
7. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา............................คณะ..................................
มหาวิทยาลัย...........................ตามความคาดหวังของผูป้ ระกอบการ
8. การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะ..........................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
9. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกียวกับการให้บริการของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
.......................................................................................................................
10. ปญั หาส่วนตัวของนักศึกษา
11. การเลือกเรียนรายวิชา
12. ปญั หานักศึกษาใกล้จบหลักสูตร
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย

เสถียร คามีศกั ดิ บุคลากรเชียวชาญ

ทีปรึ กษา ปขมท

~7~
13. ทัศนคติ/ความสนใจ/ความพึงพอใจทีมีต่อการบริหารขัดการ
14. ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ฯลฯ

ด้านการบริ หาร
1. การบริหารในระบบเปิ ด/ระบบปิ ด
2. ขวัญและกําลังใจของคณาจารย์
3. ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการบริหารจัดการ
4. พฤติกรรมการสอน
5. การวิจยั ของคณาจารย์
6. ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด/สํานักวิทยบริการ
7. ผลกระทบในกรณีนักศึกษาลดลง
8. ค่าใช้จ่ายในการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
9. อัตราการย้ายเข้า-ออกของอัตรากําลัง
10. สภาพปญั หาและความต้องการการใช้อาคารเรียน
11. ความต้องการอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวก
12. ความคิดเห็นและทัศนคติของคณาจารย์ต่อสถาบัน
13. ความต้องการบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชา..................................................
14. สภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะ.................................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
15. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในคณะ................................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
16. การพัฒนาระบบการควบคุมความเสียงภายในคณะ............................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
17. การประกันคุภาพการศึกษาภายในคณะ............................................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
18. ปจั จัยทีส่งผลสําเร็จในการบริหารโครงการ.........................................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
19. การหางานทําและคุณภาพบัณฑิตคณะ..............................................................
มหาวิทยาลัย................................................................ปี การศึกษา..................
20. ความพึง พอใจ/ทัศ นคติ/ ความต้อ งการ/ความคาดหวัง ของบุค ลากรคณะ
..............................................มหาวิทยาลัย..................................................
ต่อการให้บริการด้าน...........................
21. แนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้าน........................ของคณะ......................................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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22. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย..............................
23. ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะ..............มหาวิทยาลัย..............................
24. การศึกษาผลการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
.....................................มหาวิทยาลัย..............................................................
25. ความพึงพอใจของบุคลากรและนัก ศึก ษาทีมีต่อระบบรักษาความปลอดภัยของ
หน่ วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
26. การศึกษาปญั หา/ความต้องการด้านสารสนเทศเพือการบริหาร คณะ...................
มหาวิทยาลัย...................................................................................................
27. การจัดสภาพแวดล้อมและความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย...................
28. ความคิ ด เห็ น ต่ อ การเลื อนตํ า แหน่ ง สู ง ของหนั ก งานสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
มหาวิทยาลัย…………………………………………………...…………………..…
29. การศึกษาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของสายสนับสนุ นทางวิชาการมหาวิทยาลัย
.......................................................................................................................
30. การศึก ษาความพึง พอใจของบุค ลากรสายสนับสนุ นทางวิชาการต่อ การพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัย.....................................................................................
31. การจัด ซือจัด จ้า งโดยวิธ ีต กลงราคา กรณี ศึก ษาหน่ ว ยงานสัง กัด มหาวิท ยาลัย
...........................................................................................................................
32. สภาพเป็ นจริงและความต้องการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย...............................
33. คุณภาพการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รบั บริการของงานการเงิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย…………………………………….……
34. ป จั จัย การตั ด สิน ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลัก สู ต รบริห ารธุ ร กิ จ ของมหาวิท ยาลัย
...........................................................................................................................
35. ปจั จัยทีส่งผลให้การปฏิบตั งิ านด้านวิเทศสัมพันธ์ประสบผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย
...........................................................................................................................
36. การจัดสวัสดิการประโยชน์เกือกูลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย................................
37. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษาของคณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย.........................................................
38. พฤติก รรมการใช้ข้อมูลดัชนีว ารสาร : กรณีศึกษานัก ศึก ษาระดับปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัย.......................................................................................................
39. บทบาทของผูอ้ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในสถาบันอุดมศึกษา (บทบาททีเป็ น
จริง / บทบาททีคาดหวัง)
40. ป จั จัย ที ส่ ง ผลต่ อ การได้ ร ับ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตามทัศ นะของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย

เสถียร คามีศกั ดิ บุคลากรเชียวชาญ

ทีปรึ กษา ปขมท

~9~
สรุปการคิดตังชือ/หัวข้อเรืองในการทําวิจยั สถาบัน ต้องทําเรืองทีมีปญั หา มีขอ้
สงสัย อยากรูอ้ ยากทราบและเจ้านายสังให้ทาํ นํามาทํางานวิจยั สถาบัน (เรืองทีมีปญั หา มีขอ้
สงสัย และเรืองทีเจ้านายสัง) และต้องเป็ นงานในหน้าทีความรับผิดชอบของตนเองปฏิบตั อิ ยู่จริง
จะได้หาข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวกมีความชํานาญการเชียวชาญมองทะลุปุโปรงในเรือง
นัน ๆ

ตัวแปร (Variables)
เมือตังชือเรือง/หรือได้หวั เรืองทีจะทํางานวิจยั สถาบันได้แล้ว ก่อนจะกําหนดกรอบ
แนวคิดในการทําวิจยั สถาบัน ต้องรูถ้ งึ ตัวแปรทีจะทําการวิจยั ว่าจะทําอะไร กับใคร เป็ นอย่างไร
ตัวแปรต้ นหรือตัวแปรอิ สระ(Independent variable)ตัวแปรตาม(Dependent variable)
ตัว แปรต้น คือ ตัว แปรคงทีไ ม่ม กี ารผัน แปรหรือ เปลียนแปลงในช่ว งทีทํ า การวิจ ยั
และจะมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตามทีจะผันแปรเปลียนไปตัวแปรต้นเปรียบเหมือนเป็ นเหตุ (cause)
ตัวแปรตามเหมือนเป็ นผล (effect)
ตัวอย่างเรืองความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชา..........ต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาทีสองระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย.....................ตัวแปรต้นคือนักศึกษา (สามารถ
แยกตัว แปรต้น ออกเป็ น เพศ อายุ สถานทีเกิด รายได้ของผูป้ กครอง อาชีพ ของผูป้ กครอง
เป็ น ต้น ตัว แปรตามคือ ความคิด เห็น ต่อ การจัด การเรีย นการสอนภาษาทีสองระดับ บัณ ฑิต
เพศชาย-หญิงมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาทีสองระดับบัณฑิตเป็ นอย่างไร
ความคิดเห็นจะแปรเปลียนไปเรือย ๆ ผูท้ มีี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนภาษาทีสองระดับบัณฑิตเป็ นอย่างไร รายได้ผปู้ กครองต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนภาษาทีสองระดับบัณฑิต เป็ นอย่างไร อาชีพของผูป้ กครองต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาทีสองระดับบัณฑิต เป็ นอย่างไร
ตัว อย่า งเรื องการศึก ษาความพึง พอใจของบุค ลากรสายสนับ สนุ น ทางวิช าการ
ต่อการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย....................ตัวแปรต้นคือบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
(เพศอายุตวั อายุราชการ สังกัดหน่ วยงาน) ตัวแปรตามคือความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
ซึงจะผัน แปรเปลี ยนไปตาม ความเห็น ของคนคนเดี ยวแต่ม เี พศต่า งกัน อายุต วั ต่า งกัน
อายุร าชการต่า งกัน อยู่ต่างสัง กัด หน่ ว ยงาน มีค วามพึง พอใจต่อ การพัฒนาบุค ลากรอาจจะ
ต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ ต้องดูผลการวิจยั สถาบัน
ตัวอย่างการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะ..................................
มหาวิทยาลัย..................ตัวแปรต้นนักศึกษา ตัวแปรตามคือสาเหตุการออกกลางคัน ตัวแปร
ต้น คือ นัก ศึก ษาของคณะเราสามารถกํ า หนดนัก ศึก ษาให้ล ะเอีย ดลงไปว่า เพศเป็ น อย่า งไร
ผูป้ กครองมีอาชีพอะไร รายได้ของผูป้ กครองเป็ นอย่างไร อาศัยอยู่กบั ใคร สถานทีเกิด เป็ นต้น
แล้ว เอามาแยกเป็ นประเพศตามตัว แปรต้นทีกําหนดนัน ว่ามีส าเหตุก ารออกกลางคันมาจาก
อะไรตามใบลาออก เป็ นต้น
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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ตัวอย่างการจัดสวัสดิการประโยชน์เกือกูลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย.......................ตัว
แปรต้นคือบุคลากร (สามารถแยกได้เป็ น เพศ ประเภทตําแหน่ ง ประการการณ์ทํางาน สังกัด)
ตัวแปรตามคือการจัดสวัสดิการประโยชน์เกือกูล
ตัวอย่างปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒตัว แปรต้ นคือ คณาจารย์ ตัว แปรตามคือปจั จัยทีส่ งผลต่ อการได้ร บั ตํ าแหน่ ง
ทางวิชาการตราทัศนะของคณาจารย์

การกําหนดกรอบแนวคิ ดวิ จยั สถาบัน
เป็ น การกํ า หนดกรอบแนวคิด ในการทํา วิจ ยั ว่า ใครจะทํา อะไร อย่า งไร เพือจะได้
กําหนดวัตถุประสงค์ในการทําวิจยั ให้ตรงประเด็น รวมทังจะส่งผลไปถึงการออกแบบสอบถาม
การกําหนดสถิตทิ ต้ี องใช้ในการทําวิจยั และการนําเสนอตารางการวิเคราะห์
ตัวอย่างเรืองความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชา..................ต่อการจัดการเรียน
การสอนภาษาทีสองระดับบัณ ฑิต ศึก ษา มหาวิทยาลัย.....................ตัว แปรต้นคือ นัก ศึก ษา
(สามารถแยกตัว แปรต้น ออกเป็ น เพศ อายุ สถานทีเกิด รายได้ข องผู ป้ กครอง อาชีพ ของ
ผูป้ กครอง เป็ นต้น) ตัวแปรตามคือความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาทีสองระดับ
บัณฑิต

กรอบแนวคิ ด 1
ตัวแปรต้น
นักศึกษา
เพศ
อายุ
จังหวัดทีเกิด
รายได้ผปู้ กครอง
อาชีพผูป้ กครอง

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนภาษาทีสองระดับบัณฑิต

ตัวอย่างเรืองการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุ นทางวิชาการต่อการ
พัฒ นาบุค ลากร มหาวิท ยาลัย ....................ตัว แปรต้น คือ บุค ลากรสายสนับ สนุ น วิช าการ
(เพศอายุต วั อายุร าชการ สัง กัด หน่ ว ยงาน) ตัว แปรตามคือ ความพึง พอใจต่อ การพัฒ นา
บุคลากร

วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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กรอบแนวคิ ด 2
ตัวแปรต้น
บุคลากรสายสนับสนุ น
เพศ
อายุตวั
อายุราชการ
สังกัดหน่ วยงาน

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจต่อการพัฒนา

ตัวอย่างการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะ..................................
มหาวิทยาลัย..................................ตัวแปรต้นนักศึกษา ตัวแปรตามคือสาเหตุการออกกลางคัน

กรอบแนวคิ ด 3
ตัวแปรต้น
นักศึกษา

ตัวแปรตาม

เพศ
อาชีพผูป้ กครอง
รายได้ผปู้ กครอง
ทีอยูอ่ าศัย
สถานทีเกิด

สาเหตุทออกกลางคั
ี
น

ตัวอย่างการจัดสวัสดิการประโยชน์เกือกูลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย.......................ตัว
แปรต้นคือบุคลากร(สามารถแยกได้เป็ น เพศ ประเภทสายงาน ประการการณ์ทํางาน สังกัด)ตัว
แปรตามคือการจัดสวัสดิการประโยชน์เกือกูล

วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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กรอบแนวคิ ด 4
ตัวแปรต้น
บุคลากร

ตัวแปรตาม

เพศ
ประเภทสายงาน
อายุตวั
ประสบการณ์ทาํ งาน
สังกัด

การจัดสวัสดิการและ
ประโยชน์เกือกูล

ตัวอย่าง ปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒตัว แปรต้ นคือ คณาจารย์ ตัว แปรตามคือปจั จัยทีส่ งผลต่ อการได้ร บั ตํ าแหน่ ง
ทางวิชาการ
กรอบแนวคิ ด 5
ตัวแปรต้น
คณาจารย์
กลุ่มสาขาวิชา
ประเภทสายงาน
ตําแหน่ ง
วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ทาํ งาน

ตัวแปรตาม
1.ปัจจัยภายนอก
1.1.ด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร
1.2 ด้านการสนับสนุ นทางสังคม
2. ปัจจัยภายใน
2.1.ด้านแรงจูงใจในการขอตําแหน่ ง
2.2.ด้านลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุม
ตน

การกําหนดวัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
นภาพร สิงหทัต(มปป)กล่าวไปว่าวัตถุประสงค์ของการวิจยั สถาบันคือ
ั หา เมือสถาบัน มีปญั หาหรือ อุ ป สรรคจะเป็ นต้ อ งมีก ารวิจยั เพือเก็บ
1.เพือแก้ป ญ
รวบรวมข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ เพือติดตามหรือพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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2.เพือวางแผนอนาคต เพือเตรียมความพร้อมในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เช่น
การศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชน หรือการศึกษาแนวโน้มของสิงต่าง ๆ
3.เพือการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นเรืองทีสถาบันการศึกษาต้องให้ความสําคัญ
สถาบันจะคงอยูไ่ ด้ดว้ ยคุณภาพและความเป็ นเลิศในด้านต่าง ๆ
ในการวิจยั สถาบันโดยส่วนใหญ่จะตังว่าเพือทําการศึกษาหัวเรืองทีทําการวิจยั ว่า
เป็ นอย่างไร โดยหาค่าเฉลียมาเทียบกับเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ (อาจจะเป็ น 3 ช่ วง หรือ 5 ช่ ว ง
แล้วแต่กรณี) และอีกประการหนึงก็กําหนดตามกรอบแนวคิดทีกําหนดของตัวแปร ว่าตัวแปรต้น
แตกต่างกันตัวแปรตานย่อมแตกต่างกันไป หรืออาจจะหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามหรือตัวแปรต้นขึนอยูก่ บั ตัวแปรตามเช่น
ตัวอย่างทีหนึ งเรืองปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ
1.เพือศึกษาของปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ
2.เพือเปรียบเทียบทัศนะทัศนะของคณาจารย์ทอยู
ี ่กลุ่มสาขาวิชา ประเภทบุคคล
ตําแหน่ ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีแตกต่างกันย่อมมีทศั นะต่อปจั จัยในการ
ได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการทีแตกต่างกัน

การกําหดประโยชน์ ของงานวิ จยั
งานวิจยั สถาบันทําเพือประโยชน์ ในการจัดหาข้อมูลหรือข้อค้นพบทีเป็ นประโยชน์
พืนฐานไปสู่การพัฒนางานในหน้ าทีหรือพัฒนาหน่ วยงาน ทําให้รวู้ ่าศักยภาพของหน่ วยงานอยู่
ตรงไหน มีจุดแข็งอะไร ทีควรส่งเสริม จุดอ่อนอะไรทีต้องแก้ไขปรับปรุงและทําให้ได้แนวทางใน
การตัด สินใจ สนับสนุ นวางแผน กํ าหนดนโยบาย วิส ยั ทัศ น์ เป้ามายของหน่ ว ยงานต่ อ ไปใน
อนาคต รวมทังเป็ นวงจรของการพัฒนาหน่ วยงาน องค์กร อย่างต่อเนือง ไม่มที สิี นสุด
ประโยชน์ ของเรืองปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประโยชน์ ของการศึกษาคือจะเป็ นประโยชน์ ในการนํ า
ข้อ มู ล ทีได้ จ าการวิจ ัย ไปพัฒ นาปรับ ปรุ ง การขอเลือนตํ า แหน่ ง ทางวิช าการในมหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒต่อไป

การกําหนดขอบเขตของงานวิ จยั
ขอบเขตของการศึกษาเพือกําหนดของเขตของการศึกษาจะได้ไม่นําไปอ้างอิงทีไม่
ถูกต้อง เป็ นการทําเฉาะมหาวิทยาลัยนีเท่านัน มหาวิทยาลัยอืนอาจจะนํ าไปใช้ไม่ได้เพราะเป็ น
เฉพาะสถาบันเท่านัน
ดังตัวอย่างทีหนึงเรืองปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของ
คณาจารย์มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒการกํ า หนดขอบเขต ทํ า การศึก ษาค้ น คว้ า เฉพาะ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านัน และเป็ นการศึกษาเฉพาะปี พ.ศ. ทีเท่าไรต้อง
ระบุให้ชดั เจนลงไปด้วยเป็ นต้น
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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การเขียนนิ ยามศัพท์เฉพาะ
นิยามศัพท์เฉพาะ เป็ นข้อตกลงเบืองต้นในงานวิจยั นีว่าคําๆนีหมายความว่าอย่างไร
โดยทีไม่ตอ้ งอธิบายให้มากความ หรืออาจจะเป็ นคําย่อต่าง ๆ ก็ได้
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร เป็ นข้อความทีอธิบายความหมายเป็ นข้อตกลงของงานวิจยั นีว่า
หมายถึงสิงใดให้เข้าใจตรงกัน เมืออ่านผลงานวิจยั ในเนือหา
โดยทัวไปจะมีการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ แต่อาจไม่มกี ็ได้ ขึนอยู่กบั เรืองทีทําวิจยั
เรืองทีเข้าใจโดยทัวไปไม่ต้องมีนิยามศัพท์กไ็ ด้ แต่เรืองทีเข้าใจยากหรือเป็ นศัพท์เฉพาะต้องเอา
มาเขียนนิยามศัพท์เฉพาะไว้
นิยามศัพท์เฉพาะเรืองปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคือ ตําแหน่ งทางวิชาการ ปจั จัยภายนอก ปจั จัยภายใน
กลุ่มสาวิชาเป็ นต้น

สมมติ ฐานของงานวิ จยั
สมมติฐานของงานวิจยั ส่วนมากจะตังไว้ต่อจากนิยามศัพท์เฉาะในบททีหนึงของงานวิจยั
สมมติฐานเป็ นการคาดเดา/ทํานายเหตุก ารณ์ในอนาคตของตัว แปร ซึงจะบอกทิศ ทางในการ
แก้ปญั หา ส่วนมากจะตังตามหลักของความจริงอะไรทีแตกต่างกันย่อมแตกต่างกันเป็ นต้น หรือ
ทํานายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
สมมติฐ านของเรืองปจั จัยทีส่ งผลต่ อการได้รบั ตํ าแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ทัศ นะทัศ นะของคณาจารย์ทีอยู่ก ลุ่ มสาขาวิช า
ประเภทบุคคล ตําแหน่ ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีแตกต่างกันย่อมมีทศั นะ
ต่อปจั จัยในการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการทีแตกต่างกัน

วิ ธีการเขียนบทที 1 ของงานวิ จยั
การเขียนบทที 1 บทนํา ภูมหลังหรือปญั หาการวิจยั เขียนได้ 2 วิธคี อื
1.การเขียนนํ าจากหลักทัวไป/ทฤษฎี/ความคิดเห็นของผู้รผู้ ู้เล่นในเรืองทีเกียวข้อง
แล้ววกเข้าสู่เรืองเฉพาะทีจะวิจยั (Deductive Style)เขียนโดยกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทวั ๆ ไป ทีเป็ น
ทฤษฎีพ ืนฐานของเรืองนั น ๆ ก่ อ น แล้ว จึง นํ าเข้าสู่ต ัว ปญั หาทีกํ าหนดไว้ว่ าจะทําการศึก ษา
ค้นคว้าหาคําตอบ หรืออาจจะขยายหลักการทีสําคัญ ๆ ทีเป็ นทีเชือถือได้ โดยมีหลักฐาน เหตุผล
หรือผลงานวิจยั ทีเชือถือได้มาสนับสนุ นข้อเขียนของผูว้ จิ ยั ทุกตอนทีมีความสําคัญ และตอนทีเป็ น
ปญั หาชวนให้น่าสงสัย ต่อจากนันจึงวกเข้าสู่ปญั หาทีต้องการจะหาคําตอบ
2.เขียนนําจากกรณีเฉพาะแล้วดําเนินไปสู่เรืองทัวไป(Inductive Style) โดยกล่าวถึงตัว
ปญั หาทีทําการวิจยั อาจเริมจากประวัตคิ วามเป็ นมาของปญั หา มูลเหตุจูงใจหรือความจําเป็ นที
ต้องทําวิจยั และข้อค้นพบทีได้จะนําไปสู่หลักการทฤษฎี เพือใช้ในกรณีทวั ๆ ไปอย่างไร
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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ภูมหิ ลังหรือ ปญั หาการวิจยั ในส่ วนนี ผู้ว จิ ยั ต้อ งเขียนให้ตรงกับหัว ข้อ ปญั หาชัดเจน
เปิดเผย และย่นย่อทีสุด ซึงแสดงให้ผอู้ ่านได้รโู้ ดยสรุปถึงความเป็ นมาของปญั หา ผูว้ จิ ยั มีเหตุผล
ั หาอย่ า งไร มีท ฤษฎี
ในการทํ า วิจ ยั อย่ า งไร มีค วามเข้า ใจถึง ความสํ า คัญ และคุ ณ ค่ า ของป ญ
หลักการทีเป็ นความรูพ้ นฐานของป
ื
ญั หา ตลอดจนผลงานวิจยั อืน ๆ ทีเกียวข้องและเป็ นทียอมรับ
เชือถือได้เพียงใด ผูว้ จิ ยั ได้แสวงหาหลักฐานทีสําคัญ ๆยืนยันได้หรือไม่ว่าปญั หาทีกําลังศึกษาอยู่
นี มีส่ ว นสัมพันธ์ห รือ เป็ นส่ ว นทียัง ขาดคําตอบตามต้อ งการและจะพบคําตอบด้ว ยวิธ ีก ารวิจ ยั
ในเรืองดังกล่าวนีได้อย่างไร การเขียนภูมหิ ลังหรือความเป็ นมาของปญั หานันควรใช้ถ้อยคําให้
ชัดเจน สัน ใช้ภาษาง่าย ๆ และควรมีหลักฐานสนับสนุ นข้อความทีเขียนขึนทุกขันตอนเท่าทีจะทําได้
หรือเท่าทีข้อความนัน ๆจะอํานวยให้ต้องอ้างอิงถึงเพือให้ผู้อ่านเกิดความเชือถือในส่วนทีเป็ น
เนือหาสาระและกระบวนการ แนวใหญ่ ทีใช้ยดึ ในการเขียนภูมหิ ลักหรือความเป็ นมาของปญั หา
ยึดหลัก 2 วิธดี งั กล่าวข้างต้น
วิธกี ารคือหาคําสําคัญ(Key word) ของเรืองทีจะทําการวิจยั แล้วเข้าไปค้นใน Google
เพือหาบทความทางวิชาการหรือทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง หรืองานวิจยั ทีเกียวข้อง มาประมาณ 3-5 เรือง
แล้วนํามาเขียนอ้างอิงในเนือหาและเอาไปอ้างอิงในบรรณานุ กรมท้ายเล่มอีกครัง
ตัวอย่างที หนึ งจะทําเรืองปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะ
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําสําคัญของเรืองนีคือ 1. ปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ ง 2. ตําแหน่ งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
การค้นหาคําตรง ๆ อาจจะไม่พ บต้อ งพยายามหาคําใกล้เ คียงเช่ น ตํ าแหน่ ง ทาง
วิชาการ หรือคณาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ หรือความคิดเห็น
ของคณาจารย์ต่อการเลือนตําแหน่ งทางวิชาการ หรือทัศนะคติของบุคลากรประเภทตําแหน่ งทาง
วิชาการต่อการเลือนตําแหน่ งทางวิชาการ หรือการรับรูใ้ นหลักเกณฑ์และวิธกี ารขอเลือนตําแหน่ ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือหลักเกณฑ์และวิธกี ารขอเลือนตําแหน่ งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ตามทัศนะของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็ น
ต้น เมือพบเรืองทีเกียวข้อง 1-2 เรือง ก็ตามไปดูทบรรณนานุ
ี
กรมของเรืองนัน ๆ เพือตามไปดูใน
บรรณนุ กรมของเรืองต่ อ ๆ ไป ให้ได้ประมาณ 20 เรือง อาจจะไม่มงี านวิจยั ทีเกียวข้องทีมีชอื
ตรงกับผลงานวิจยั ทีจะทํา ก็ต้องพยายามหาทฤษฎี หรือบทความทางวิชาการทีเกียวข้องก็ได้มา
อ้างอิง
ย่อหน้าสุดท้ายของบทที 1 ต้องเขียนสรุปว่าจากเหตุผลความจําเป็ นหรือจากเหตุผล
และปญั หาดังกล่าวผูศ้ กึ ษาจึงได้ทําการวิจยั เรือง”ปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ
ตามทัศนะของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เพือศึกษาของปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั
ตํ า แหน่ ง ทางวิช าการและเพือเปรีย บเทีย บทัศ นะทัศ นะของคณาจารย์ทีอยู่ ก ลุ่ ม สาขาวิช า
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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ประเภทบุคคล ตําแหน่ ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีแตกต่างกันย่อมมีทศั นะ
ต่อปจั จัยในการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการทีแตกต่างกัน

การหาบทที 2 เอกสารงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
วิธกี ารทําเหมือนบทที 1 คือวิธกี ารคือหาคําสําคัญ(Key word) ของเรืองทีจะทําการวิจยั
แล้ว เข้าไปค้นใน Googleเพือหาบทความทางวิช าการหรือ ทฤษฎีทีเกียวข้อ ง หรือ งานวิจยั ที
เกี ยวข้ อ ง มาประมาณ 20 เรื อง แล้ ว นํ า มาเขี ย นอ้ า งอิ ง ในเนื อหาและเอาไปอ้ า งอิ ง
ในบรรณานุ กรมท้ายเล่มอีกครัง
การค้นตัวอย่างเรืองทีหนึง หาคําตรง ๆ อาจจะไม่พบต้องพยายามหาคําใกล้เคียง
เช่น ตําแหน่ งทางวิชาการ หรือคณาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
หรือความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการเลือนตําแหน่ งทางวิชาการ หรือทัศนะคติของบุคลากร
ประเภทตําแหน่ งทางวิชาการต่อการเลือนตําแหน่ งทางวิชาการ หรือการรับรูใ้ นหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารขอเลือนตําแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือหลักเกณฑ์และวิธกี ารขอ
เลือนตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ตามทัศนะของคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น เมือพบเรืองทีเกียวข้อง 1-2 เรือง ก็ตามไปดูทบรรณนานุ
ี
กรมของเรือง
นัน ๆ เพือตามไปดูในบรรณนุ กรมของเรืองต่ อ ๆ ไปทําอย่างนีต่อเนืองไป ให้ได้ประมาณ 20
เรือง(แต่ตอ้ งไม่เกิน 20 ปี กับงานทีทํา) อาจจะไม่มงี านวิจยั ทีเกียวข้องทีมีชอตรงกั
ื
บผลงานวิจยั ที
จะทํา ก็ตอ้ งพยายามหาทฤษฎี หรือบทความทางวิชาการทีเกียวข้องก็ได้มาอ้างอิงการหาเอกสาร
งานทีเกียวข้อง เพือตามไปดูกรอบแนวคิดทีเขาทํา การทําแบบสอบถาม ผลวิจยั ทีค้นพบ เพือเอา
มาเป็ นแนวในการทําวิจยั ของเรา หรือเอามาอ้างอิงและเอามาสนับสนุ นเป็ นเหตุเป็ นผลในตอน
อภิปรายผล ดังนันผูว้ จิ ยั อาจจะต้องค้นคว้าเพิมเติมหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วเพือเอามาใสในบท
ที 2 อีก ก็ไ ด้เพราะต้อ งเอาผลงานวิจยั นัน หรือ บทความทางวิชาการนันมาสนับสนุ นงานวิจยั
ทีค้นพบใหม่นี

การเขียนแบบสอบถาม
ต้องกลับไปดูกรอบแนวคิดอีกครังว่าจะทําการวิจยั กับใครอย่างไร ดูจากแบบสอบถาม
ของงานวิจยั ทีได้จากบทที 2 มาพิจารณาประกอบหรือประยุกต์ให้เข้ากับงานวิจยั ทีจะทําหรือ
ศึก ษาค้ น คว้ า จากทฤษฏี หรือ จากความคิด เห็น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิผู้ เ ชียวชาญมาเขีย นเป็ น
แบบสอบถาม แบบสอบถามทีทํากันส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 แบบคือ
1.แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ (เห็นด้วยไม่แน่ ใจไม่เห็นด้วย/เหมาะสม ไม่แน่ ใจ
ไม่เหมาะสม/มาก, ปานกลาง, น้อยทีสุด)
2.แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ (มากทีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยทีสุด/ เห็นด้วยอย่างยิง
เห็นด้วยมาก, ไม่แน่ ใจ, ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิง/เหมาะสมมากทีสุด, เหมาะสมมาก,
ไม่แน่ ใจ, ไม่เหมาะสม, ไม่เหมาะสมมากทีสุด)
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ตัวอย่างการเขียนแบบสอบถาม
เรือง ปัจจัยทีส่งผลต่ อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิ ชาการ ตามทัศนะของคณาจารย์
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
---------------------------------------แบบสอบถามฉบับนีจัดทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการศึกษาปจั จัยทีส่งผลต่อการ
ได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการศึกษาทีได้สามารถนํ าไปเป็ น
แนวทางในการปฏิบ ัติง าน ตลอดจนเป็ น ข้อ มู ล สํ าหรับผู้ บริห ารในการส่ ง เสริมสนั บสนุ นและ
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้มคี วามเหมาะสมต่อไป
แบบสอบถามฉบับนีแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นถึงปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปญั หาและข้อเสนอแนะเพิมเติม
ผู้วจิ ยั ขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอนและตรง
ตามสภาพความเป็ นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยข้อมูลทีได้จากการวิจยั ครังนีจะถือเป็ น
ความลับอย่างเคร่งครัด
ตอนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คําชีแจง โปรดทําเครืองหมาย  ลงในช่องว่าง....... ทีตรงกับความเป็ นจริงเกียวกับตัวท่าน
1. กลุ่มสาชาวิชา /หน่ วยงานทีท่านสังกัด คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์/โรงเรียน(โปรดเขียนลง
ในช่องว่าง)...................................................................................................................
2. ประเภทบุคลากร
..... (1) ข้าราชการ
........ (2) พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ระดับการศึกษา
....... (1) ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า
........ (2) ปริญญาโท/หรือเทียบเท่า
....... (3) ปริญญาเอก/หรือเทียบเท่า
4. ประสบการณ์การทํางาน
....... (1) น้อยกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี
…….. (2) ตังแต่ 5 ปีขนไป
ึ ถึง 10 ปี
....... (3) ตังแต่ 10 ปีขนไป
ึ ถึง 15 ปี
…….. (4) 15 ปีขนไป
ึ
5. ดํารงตําแหน่ ง
...... (1) อาจารย์
…….. (2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
…... (3) รองศาสตราจารย์
…….. (4) ศาสตราจารย์
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ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นถึงปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ
คําชีแจง โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อคําถามว่าท่านมีความคิดเห็นถึงปจั จัยทีส่งผลต่อ
ได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการในแต่ละด้าน โดยใส่เครืองหมาย  ลงในช่องคําตอบทีตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน หากท่าน ไม่แน่ ใจ หรือ ไม่เห็นด้วย โปรดให้ขอ้ เสนอแนะประกอบด้วย

ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิ ชาการ

ระดับความคิ ดเห็น
เห็นด้วย=3 ไม่แน่ใจ=2
ไม่เห็น
ด้วย=1

ด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
ระดับมหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายสนับสนุนเพือให้ได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีจดั ประชุม/โครงการเพือสร้างความเข้าใจนโยบายให้บุคลากร
ทราบการได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้จดั ตังงบประมาณสนับสนุนการได้รบั ตําแหน่งทาง
วิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุ นการได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการให้เป็ นไปอย่างคล่องตัว
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกียวกับระเบียบและขันตอนการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการทีชัดเจนและทัวถึง
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มรี ะเบียบและขันตอนทีเอือประโยชน์แก่บุคลากรใน
การขอตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการรับฟงั ปญั หาและอุปสรรคในการขอตําแหน่งทางวิชาการจาก
บุคลากรทุกฝา่ ย
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําคู่มอื การขอตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับหน่ วยงาน
หน่วยงานมีการจัดให้เจ้าหน้าทีให้ความช่วยเหลือในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ
หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการ ในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานมีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพือเพิมพูนความรู้
เกียวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานมีการจัดวันและเวลาสอนทีเอือต่อการจัดทําผลงานทางวิชาการ
หน่วยงานมีการสนับสนุนให้การได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการเป็ นส่วนหนึงในการ
พิจารณาความดีความชอบในการปฏิบตั งิ าน
หน่วยงานมีการอนุญาตให้บุคลากรทีกําลังจัดทําผลงานทางวิชาการสามารถ
ออกไปค้นคว้าหาข้อมูลภายนอกได้โดยไม่ถอื เป็ นวันลา
ด้านการสนับสนุนทางสังคม
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย เสถียร คามีศกั ดิ บุคลากรเชียวชาญ
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15 ข้าพเจ้ามีคนรอบข้างทีสามารถให้คาํ ปรึกษาได้
16 ข้าพเจ้าได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่จากคนรอบข้างเสมอ
17 ข้าพเจ้ามีคนรอบข้างทีทําให้รสู้ กึ อบอุ่นและปลอดภัย
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

ข้าพเจ้ามีคนรอบข้างทีคอยช่วยเหลือซึงกันและกัน
คนรอบข้างทําให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าเสมอ
ั
เมือข้าพเจ้ามีปญหามั
กจะได้รบั ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง
ถ้าข้าพเจ้าพลาดข่าวสารข้อมูลทีสําคัญ คนรอบข้างก็จะแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ
เสมอ
ข้าพเจ้ามีขอ้ สงสัยเรืองใด ข้าพเจ้าสามารถสอบถามกับคนรอบข้าง
ข้าพเจ้าได้รบั ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทีถูกต้องและเป็ นประโยชน์จากคนรอบข้าง
เสมอ
ด้านแรงจูงใจในการขอตําแหน่ ง
การมีเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการเป็ นส่วนสําคัญในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ
เงินทุนสนับสนุนในการจัดทําผลงานทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ มีสว่ นสําคัญใน
การขอตําแหน่งทางวิชาการ
การได้รบั การยอมรับและยกย่องจากมหาวิทยาลัย เป็ นส่วนผลักดันในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
การได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการจะทําให้ได้เครืองราชอิสริยาภรณ์สงู ขึน

28 ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เอือต่อการขอตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
29 การได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการทําให้มโี อกาสทีจะได้รบั ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เพิมมากขึน
30 ความสัมพันธ์ทดีี ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่วมงานเป็ นส่วนหนึงทีทําให้
เกิดแรงจูงใจในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
31 การได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้มคี วามมันคงในการทํางานมากยิงขึน
32 การได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการทําให้ได้รบั ความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ านจาก
ผูบ้ งั คับบัญชามากขึน
33 การได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการ เป็ นปจั จัยหนึงทีผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ ภาพ
ด้านลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
34 ข้าพเจ้าคิดว่าสิงตอบแทนทีดีทสุี ดในการทํางานคือ การได้รบั ตําแหน่งทาง
วิชาการ
35 หน่วยงานของข้าพเจ้าส่งเสริมให้ลาศึกษาต่อได้
36 ข้าพเจ้าคิดว่าการทํางานไม่ควรคาดหวังกับผลตอบแทนใดในอนาคต
37 ข้าพเจ้าทํางานเพิมมากขึน เพือให้ได้รบั ตําแหน่งทางวิชาการ
38 การวางแผนล่วงหน้าเป็ นการกระทําทีมีประโยชน์เพราะทําให้การทํางานสําเร็จ
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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39
40
41
42
43
44
45
46
47

เป็ นไปตามแผนทีวางไว้
ข้าพเจ้าจะรีบทํางานทีได้รบั มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยเสมอ
ข้าพเจ้าเต็มใจทีต้องปรับแก้ไขผลงาน หากพบความผิดพลาดหลายครัง เพือให้
ผลงานนันออกมาดี
ข้าพเจ้าหาข้อมูลและทําความเข้าใจ เมือไม่เข้าใจงานทีได้รบั มอบหมาย
เมือข้าพเจ้าต้องการสิงใด ข้าพเจ้าจะมีความอดทนเพือให้ได้สงนั
ิ น
เมือข้าพเจ้าโมโหข้าพเจ้าจะไม่ปะทะและมีวธิ จี ดั การกับอารมณ์ได้ดี
เมือข้าพเจ้าพบปญั หาในการขอตําแหน่งทางวิชาการ ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลมา
ประกอบวิธกี ารแก้ไขปญั หา
ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในระเบียบและขันตอนการขอตําแหน่งทางวิชาการเป็ น
อย่างดี
การถูกตําหนิ เป็ นแรงผลักดันให้ขา้ พเจ้าปรับปรุงผลงานทางวิชาการของตนเอง
ข้าพเจ้าพร้อมทีจะปรับปรุงผลงานทางวิชาการของตนเองให้ดยี งขึ
ิ น

ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปญั หาและข้อเสนอแนะเพิมเติม
1. ด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
2. ด้านการสนับสนุ นทางสังคม
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
3. ด้านแรงจูงใจในการขอตําแหน่ ง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. ด้านด้านลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ความร่วมมืออย่างดียงิ
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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ข้อสังเกต การเขียนแบบสอบถามเรืองทีหนึ ง
1.อย่าให้มากข้อเกิน 50 ข้อขึนไปคนตอบจะไม่อยากตอบ
2.ตัวแปต้น ต้องตอบได้ว่าทําไมจึงกําหนดแบบนัน เช่นประเภทบุคลากร แบ่งเป็ น 2
ประเภทเพราะมีเฉพาะ 2 ประเภททีเกียวข้องกับเรืองนี หรือระดับการศึกษาทีแบ่ง ออกเป็ น 4
ระดับเพราะมีเท่านีทีเกียวข้อง ประสบการณ์การทํางาน แบ่งออกเป็ น 4 ช่วงเพราะตังแต่ปี พ.ศ.
2541 เป็ นต้นมาหยุดรับข้าราชการ ให้รบั ผู้ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
จึงมีพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงประมาณนีเท่านัน และตําแหน่ งทีแบ่งออกเป็ น 4 ตําแหน่ ง
เพราะคณาจารย์ ใ นมหาวิท ยาลัย มีอ ยู่ 4 ตํ า แหน่ ง คือ อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็ นต้น
3.ตัวแปรตามทีแบ่งเป็ นด้านต่าง ๆ เอามาจากทฤษฎีใด หรือแนวคิดใครหรือประยุกต์
มาจากของใคร ควรบอกแหล่งศึกษาค้นคว้าเพืออ้างอิงเป็ นต้น
4.ขณะเขียนต้องนึกว่าถ้าเราตอบ จะคิดอย่างไร ข้อความต้องให้เป็ นทีเข้าใจตรงกัน
อย่าให้ตคี วามไปอย่างอืนได้
5.ต้องเขียนให้ตรงกับปญั หาทีอยากทราบหรือปญั หาทีมีในปจั จุบนั หรือเรืองทีทําการวิจยั
6.แบบสอบถามแต่ ละข้อทีเขียนลงไป ต้องนึกไว้เสมอว่าถ้าผู้ตอบเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยหรือไม่แน่ ใจ ผู้วจิ ยั จะหาข้อมูลทีไหนมาสนับสนุ นผลการวิจยั ผู้วจิ ยั ต้องเตรียมหาข้อมูล
มาเพิมเติมในบทที 2 ไว้

สถิ ติทีใช้ในงานวิ จยั สถาบัน
ในหนังสือเล่มนีและตัวอย่างทีนํ าเสนอจะใช้สถิตอิ ย่างง่าย ๆ คือ
1.ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เอาไว้ใช้ในการทีตังจุดมุ่งหมายว่าเพือศึกษา โดย
การเทียบกับเกณฑ์ทกํี าหนด ตามแนวของ เบสต์ (Best. 1977 : 169-175)
1.1 ค่าเฉลีย
3.00 – 5.00 เห็นด้วย/เหมาะสม/เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลีย
2.34 – 3.57 เห็นด้วยปานกลาง/ไม่แน่ ใจ
ค่าเฉลีย
1.00 – 2.33 ไม่เห็นด้วย/ไม่เหมาะสม/เห็นด้วยน้อย
1.2เบส์ต (Best.1981 : 179-187)
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง/ไม่เหมาะสมอย่างยิง
ค่าเฉลีย
1.50 – 2.49 ไม่เห็นด้วย/ไม่เหมาะสม
ค่าเฉลีย
2.50 – 3.49 ไม่แน่ ใจ/ปานกลาง
ค่าเฉลีย
3.50 – 449 เห็นด้วย/เหมาะสม
ค่าเฉลีย
4.50 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิง/เหมาะสมอย่างยิง
2.ส่ ว นสถิ ติ t-testเอาไว้ใ ช้ก ับ(ก) แบบสอบถามทีแปลงค่ าจากเห็นด้ว ย เป็ นค่ า
คะแนน =3 ไม่แน่ ใจ = 2 ไม่เห็นด้วย =1 หรือ เหมาะสมอย่างยิง=5 เหมาะสม=4 ปานกลาง=3
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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ไม่เหมาะสม = 2 ไม่เหมาะสมอย่างยิง = 1 และ (ข) ตัวแปรต้นมี 2 กลุ่ม ผูว้ จิ ยั ต้องดูจากกรอบ
แนวคิดและแบบสอบถามเป็ นหลักในการพิจารณาเลือกใช้สถิติ
3.การเลือกใช้สถิ ติ F - test (ก) แบบสอบถามทีแปลงค่าจากเห็นด้วย เป็ นค่า คะแนน
=3 ไม่แน่ ใจ = 2
ไม่เห็นด้วย =1 หรือ เหมาะสมอย่างยิง=5 เหมาะสม=4 ปานกลาง=3
ไม่เหมาะสม= 2 ไม่เหมาะสมอย่างยิง =1 (ข) ตัวแปรต้นมีตงแต่
ั 3 กลุ่มขึนไป
4.การเลือกใช้สถิตไิ ค-สแควร์ (Chi square test) (ก) แบบสอบถามไม่ต้องแปลงค่า
เป็ นคะแนน (ข) วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
6.แบบสอบถามต้ อ งให้ ผู้ รู้ผู้ เ ล่ น ในเรืองนั น ๆ และมีค วามรู้เ รืองวิจ ัย สถิติ เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวนไม่น้อยกว่า 3 คน ตรวจสอบแบบสอบถาม เพือทําการแก้ไขปรับปรุงให้ชดั เจน
เหมาะสมดีก่อน
7.ต้องทําการหาความเชือมันในแบบสอบถามก่ อนการส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่ ม
ตัวอย่างทีสุ่มไว้ หาความเชือมันของแบบสอบถามโดยการ Tryout กับกลุ่มทีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวนอย่างน้อย 30 ฉบับ ให้ได้ค่าความเชือมันไม่น้อยกว่า 60 % ขึนไป หรือ 80 – 99 %
5.จ้างนักคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม SPSS ในการคํานวณค่าสถิตติ ่างๆ
ตัวอย่างเรืองที หนึ งเรืองปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะ
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” สถิตทิ ใช้
ี ในวิจยั เรืองนีคือ
1.ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือตอบจุดมุ่งหมายทีกําหนดว่าเพือศึกษา
ของปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการโดยเทียบกับเกณฑ์ของเบส์ต
2.สถิติ t-test ใช้เปรียบเทียบกับตัวแปรประเภทกลุ่ม ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย
3.สถิติ F-test ใช้เปรียบเทียบกับตัวแปรต้นทีมีตงแต่
ั
3 กลุ่มขึนไป

การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชาการเพือเป็ นตัวแทนในการทําวิ จยั สถาบัน
มีว ีก ารอย่ า งง่ า ยคือ เพราะถ้ าหากเอาประชากรมาวิเคราะห์ จะมากเกินไป ทํ าให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็ น กลุ่มตัวอย่างทีนิยมใช้กนั คือการสุ่มตามแนวของKrejcie.
(1970 : 608) ดังตาราง 1 ต่อไปนี ( N = ขนาดประชากร S = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง)
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ตาราง 7 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
N

S

N

S

N

S

N

S

10

10

160

113

500

217

2800

338

15

14

170

118

550

226

3000

341

20

19

180

123

600

234

3500

346

25

24

190

127

650

242

4000

351

30

28

200

132

700

248

4500

354

35

32

210

136

750

254

5000

357

40

36

220

140

800

260

6000

361

45

40

230

144

850

265

7000

364

50

44

240

148

900

269

8000

367

55

48

250

152

950

274

9000

368

60

52

260

155

1000

278

10000

370

65

56

270

159

1100

285

15000

375

70

59

280

162

1200

291

20000

377

75

63

290

165

1300

297

30000

379

80

66

300

169

1400

302

40000

380

85

70

320

175

1500

306

50000

381

90

73

340

181

1600

310

75000

382

95

76

360

186

1700

313

1000000

384

100

80

380

191

1800

317

110

86

400

196

1900

320
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120

92

420

201

2000

322

130

97

440

205

2200

327

140

103

460

210

2400

313

150

108

480

214

2600

335

การกําหนดตารางทีเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ต้องดูจากวัตถุประสงค์ทตัี งไว้ การนําเสนอตารางวิเคราะห์ขอ้ มูลต้องตอบ
วัตถุประสงค์เป็ นสิงสําคัญ
ตัวอย่างที หนึ งเรืองปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” การนํ าเสนอตารางวิเคราะห์ตามวัตถุประสง์ทกํี าหนด
ไว้คอื
1.เพือศึกษาของปจั จัยทีส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการตารางทีต้องนํ าเสนอคือ
ตารางที 1 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในที
ส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของประเภทบุคลากร
ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในที
ส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของกลุ่มสาขาวิชา(มองรวมทังข้าราชการและ
พนักงาน)
ตารางที 3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในที
ส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของตําแหน่ งทางวิชาการ(มองรวมทัง
ข้าราชการและพนักงาน)
ตารางที 4 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในที
ส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของระดับการศึกษา(มองรวมทังข้าราชการ
และพนักงาน)
ตารางที 5 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในที
ส่งผลต่อการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของประสบการณ์ในการทํางาน(มองรวมทัง
ข้าราชการและพนักงาน)
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ตัวอย่างที 1
ข้อ ปจั จัย
1

ข้าราชการ
X
SD

พนักงาน
X
SD

47

ตัวอย่างที 2
ข้อ
1

ปจั จัย

อ
X

SD

ผศ
X SD

รศ
X

ศ
SD

X SD

47
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ 2.เพือเปรีย บเทียบทัศ นะทัศ นะของคณาจารย์ทีอยู่ก ลุ่ ม สาขาวิช า
ประเภทบุคคล ตําแหน่ ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีแตกต่างกันย่อมมีทศั นะ
ต่อปจั จัยในการได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการทีแตกต่างกันตารางทีนําเสนอคือ
ตาราง 1เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลียในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในทีส่งผลต่อการได้รบั
ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของประเภทบุคลากร
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลียในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในทีส่งผลต่อ
การได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของคณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาทีแตกต่างกัน(มองรวมทัง
ข้าราชการและพนักงาน)
ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลียในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในทีส่งผลต่อ
การได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของตําแหน่ งทางวิชาการทีแตกต่ างกัน(มองรวมทัง
ข้าราชการและพนักงาน)
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลียในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในทีส่งผลต่อ
การได้รบั ตําแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของคณาจารย์ทมีี ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน(มอง
รวมทังข้าราชการและพนักงาน)
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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ตาราง 5 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลียในด้านปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในทีส่งผลต่อ
การได้รบั ตํ าแหน่ งทางวิชาการ ตามทัศนะของคณาจารย์ทมีี ประสบการณ์ ทแตกต่
ี
างกัน(มอง
รวมทังข้าราชการและพนักงาน)

ตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ปจั จัย

ข้อ
1

ข้าราชการ
X SD t

พนักงาน
X SD t

48

ตัวอย่าง 3 กุล่มุ ขึนไป
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

ถ้าแตกต่างกันก็หาต่อคือ
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
อาจารย์
ผศ
รศ
ศ

X
11111
22222
33333
44444

อาจารย์
11111

ผศ
22222

รศ
3333

ศ
44444

การเขียนสรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
สิงสําคัญทีสุดในการเขียนสรุปวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
1. สรุปเป็ นข้อ ๆ ให้ตรงประเด็นคือวัตถุประสงค์ทละข้
ี อ
2. สรุปตามข้อมูลหรือผลทีได้จากการวิเคราะห์ ยังไม่ตอ้ งเสนอความเห็นใด ๆ
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การอภิ ปรายผล
สิงสําคัญทีสุดในการอภิปรายผลคือ
1. จากการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละข้อ ๆ ต้องนํามาอภิปรายผลไปทีละข้อ
2. การอภิปรายผลต้องมีเหตุผลว่าทําไมจึงเป็ นเช่นนัน เพราะอะไร/เพาระว่า หรือ อัน
เนืองมาจากสาเหตุอะไร /สาเหตุทว่ี า หรือ สอดคล้องกับผลวิจยั ของใครทีพบว่าอะไร
หรือขัดแย้งกับผลวิจยั ของใครทีพบว่าอะไร หรือตรงกับทฤษฏี อะไร ว่าด้วยอะไร
หรือตรงกับแนวคิดทีว่าอย่างไร ของใคร ต่าง ๆเหล่านีทีเอามาอ้างอิงต้องมีหลักฐาน
ปรากฏทีเชือถือได้
3. สุดท้ายต้องมีการกล่าวถึงประโยชน์ของงานวิจยั สถาบันว่าให้นําข้อมูลอะไรทีค้นพบ
ไปใช้ทไหน
ี
ให้ตรงกับประโยชน์ทกล่
ี าวไว้ เช่นนํ าเสนอผูบ้ ริหารในการประชุมเมือไร
หรือนําเสนอฝา่ ยบริหารตามหนังสือ/บันทึกลงวันที หรือได้รบั การสนับสนุ นอย่างไร
นําเสนอไปแล้วอย่างไร เป็ นต้น

การเขียนอ้างอิ งในงานวิ จยั สถาบัน
การอ้างอิงต้องอ้างอิงในเนือหา ซึงมีการอ้างอิง 3 ลักษณะคือ อ้างอิงหน้าข้อความ อ้างอิง
ระหว่างข้อความ และอ้างอิงหลังข้อความ สุดท้ายต้องนํ าเอาไปอ้างอิงในบรรณนานุ กรมท้ายเล่ม
1. การอ้างอิงหน้าข้อความ เช่น เสถียร คามีศกั ดิ (2558 : 23-27) กล่าวว่า................
2. การอ้างอิงระหว่างข้อความ เช่น .................... สอดคล้องกัน เสถียร คามีศกั ดิ
(2558 : 23-27)ทีพูดไว้ว่า................................
3. การอ้างอิงท้ายข้อความ..................................(เสถียร คามศักดิ.2558 : 23-27)
4. การอ้างอิงบรรณนานุ กรม ปจั จุบนั ใช้ระบบแบบนามปี (Name – Year System) คือ
ชือคนแต่ง (ปีทพิี มพ์) ชือหนังสือ สถานทีพิมพ์ วันทีเดือน (ศึกษาจากคู่มอื การทํา
ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย)
เสถียร คามีศกั ดิ . (2549: 13-14) กล่าวไว้ในการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านดังนี
การจัดทํารูปเล่มต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนสําคัญดังต่อไปนี
1. ส่วนประกอบตอนต้น
1.1 หน้าปก
1.2 คํานํา
1.3 สารบัญ
1.4 บัญชีตารางหรือภาพประกอบ(ถ้ามี)
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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2. ส่วนเนือเรือง
2.1 ส่วนทีเป็ นเนือหา
2.2 ส่วนทีประกอบในเนือหา
2.2.1 อัญประกาศ(Quotation)
2.2.2 เชิงอรรถ(Footnote)
2.2.3 ตารางหรือภาพประกอบ(ถ้ามี)
3. ส่วนประกอบตอนท้าย
3.1 บรรณานุ กรม(Bibliography)
3.2 ภาคผนวก(ถ้ามี)
3.3 ประวัตผิ เู้ ขียน
สําหรับย่อหน้า คํานํ า และคําลงท้าย ท่านให้ขอ้ สังเกตไว้ดงั นี
ย่อหน้ า จะทําให้รปู ทรงงานเขียนสวยงาม ทําให้ผทู้ ่านมีเวลาพักสายตา และสมอง
ทําให้ผอู้ ่านมีโอกาส คิดตามทีผูเ้ ขียนแสดงความ
งานเขียนไม่มคี ํานํ า ก็ทําให้ขาดองค์ประกอบแห่งศิลป์ เปรียบเหมือนคนคอขาด คํานํา
ต้องใช้อุบายทีชัดชวนให้ผอู้ ่าน ๆ เรืองของเราให้ตลอดจนจบ ต้องก่อความสนใจให้ผอู้ ่านมาก
ทีสุด ต้องเร้าความสนใจ ต้องเป็ นความคิดทีแปลกใหม่ ลักษณะนําเชิญ เหมือนโฆษณาสินค้า
ต้องเรียกความสนใจของให้ผอู้ ่านเห็นด้วยต้องแต่ตน้
คําลงท้าย จะทําอย่างไรให้ผอู้ ่านพอใจ มีความรูส้ กึ สมใจ ต้องฝากความคิดให้ผอู้ ่านเห็น
ด้วยหรือเอาชนะใจผูอ้ ่านได้ ต้องให้ผอู้ ่านได้ความรูเ้ พิมเติมจากข้อเขียนของเรา หรือเขาอาจได้
ความคิดแปลกใหม่ ซึงอาจถูกหรือผิดก็ตาม ย่อมกระตุ้นให้เขาคิด เกิดปญั ญา หรือให้ผอู้ ่านได้
คติธรรมควรไตร่ตองหรือมีอุทาหรณ์ชกั จูงใจเกิดผลทางศีลธรรม(มาดี-คํานํ าดี ไปดี-คําลงท้ายดี)
คํานิ ยมเป็ นส่วนทีทําให้ผลงานของเรามีความน่ าเชือถือมากยิงขึน เพราะได้รบั คํา
รับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา ผูเ้ ชียวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูม้ ชี อเสี
ื ยงทีได้รบั การยอมรับนับถือในแวด
วงต่าง ๆ ในขณะนัน
คํานํา บอกขอบข่ายของเรือง สาเหตุทผูี ้เขียนสนใจทีจะศึกษามีจุดมุ่งหมายในการ
เขียนอย่างไร ถ้ามีคนช่วยเหลือในการเขียนก็ควรขอบคุณไว้ดว้ ย
สารบัญ เป็นบัญชีบอกแต่ละบท แต่ละหัวข้อสําคัญ ทีเรียงลําดับ ปรากฏในเอกสารที
เขียน ทีปรากฏอยูห่ น้าใด
บัญ ชี ต ารางหรื อ ภาพประกอบเป็ น การแยกบอกตาราง หรือ ภาพประกอบว่ า มี
อะไรบ้าง อยูห่ น้าใด เหมือนสารบัญ บอกเนือสาระว่าอยูห่ น้าใดบ้าง
ตารางหรือภาพประกอบ ควรกล่าวนํ าถึง ตาราง หรือภาพประกอบเสียก่ อน เพือให้
ทราบว่าจะแสดงประกอบอะไร ควรอธิบายและตีความของตารางหรือภาพประกอบให้ชดั เจนทุก
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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ครัง ตารางหรือภาพประกอบต้องมีคําว่า “ตาราง” และเลขกํากับ หรือ “ภาพประกอบ” และมี
เลขกํากับ แล้วจึงบอกชือตาราง หรือภาพนัน ๆ
บรรณานุกรม จะอยูท่ า้ ยเล่มต่อจากบทสุดท้าย เป็นการบอกว่าผูเ้ ขียนได้ศกึ ษา
ค้นคว้ามาจากทีใดบ้าง ของใคร เมือไร ปจั จุบนั จะอ้างแบบนามปี (Name – Year System) ต้อง
เอามาจากการอ้างอิงในส่วนของเนือหามาแล้วและไม่ควรเกิน 30 รายการ และหากมีภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ควรแยกออกจากกัน โดยเอาบรรณานุ กรมภาษาไทยขึนก่อน และตามด้วย
ภาษาต่างประเทศ ซึงทังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ต้องเรียงตามลําดับอักษร
ภาคผนวก เป็นสิงทีนํามาเพิมเติมตอนท้ายต่อจากบรรณานุกรม เพือบอกให้ผอู้ ่านเข้าใจ
ชัดเจนยิงขึน เป็ นส่วนทีเกียวข้องกับงานทีเขียน แต่ไม่ใช่เนือหาของงาน เป็ นส่วนทีนํามาเพิมขึนใน
ตอนท้าย เพือช่วยให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้าได้เข้าใจแจ่มแจ้งยิงขึน จะมีภาคผนวกหรือไม่ แล้วแต่ความจําเป็ น
ทังนีส่วนทีสําคัญคือ ส่วนเนื อเรืองทีเป็ นเนือหาต้องมีตอนนํา ตอนตัวเรือง และตอนลงท้าย ควร
เรียงลําดับหัวข้อให้ชดั เจนตังแต่ตน้ จนจบ เนือหาทีเขียนต้องมีหลักเกณฑ์ มีการอ้างอิงหลักวิชา
แสดงความคิดความอ่านทีลึกซึงแหลมคม โดยเฉพาะส่วนประกอบของเนือหา บางทีตอ้ งทํา
อัญประกาศ หรือ เชิงอรรถ หรืออ้างอิงในเนือหา หรือต้องมีตารางภาพประกอบ
ประวัติผเ้ ู ขียนเป็นการเขียนประวัตอิ ย่างย่อของผูเ้ ขียนในเรืองนีว่าทํางานทีไหน
ตําแหน่ งอะไร วุฒกิ ารศึกษาระดับใด มีความรูค้ วามชํานาญอย่างไร เป็ นต้น เพือให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้าได้
ทราบถึงความรูค้ วามเชียวชาญ ซึงจะทําให้ผลงานเป็ นทีน่ าเชือถือเป็ นประการแรก และยังให้ผอู้ ่าน
สามารถติดต่อกับผูเ้ ขียนถ้าต้องการข้อมูลเพิมเติมหรือสอบถามเรืองทีเกียวข้องได้เป็ นประการทีสอง

ข้อสังเกตในการจัดทํารูปเล่มทีสําคัญในลักษณะการตรวจรับครังสุดท้าย ดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การจัดเรียงหน้า อย่าให้สลับกัน
ตรวจทานดูตวั สะกด การันต์ อีกครัง
ตรวจดูภาษา เนือหาสาระ คําเชือม การลําดับหัวเรืองต้องให้สอดคล้องรับกัน
ตรวจการใช้ แบบตัวอักษร การกันหน้า กันหลัง ต้องให้เหมือนกันตลอดทังเล่ม
หากพิมพ์ดว้ ยตัวเองจะเป็ นการตรวจสอบ ทบทวนไปในตัวอีกครังหนึง
ตรวจสอบอีกครังหนึงให้ขอ้ มูลทันสมัยเป็ นปจั จุบนั สอดคล้องกับคุณภาพของผลงานวิจยั
ทีแต่ละมหาวิทยาลัยกําหนด
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-อดีตผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
-อดีตผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบุคคล ปี พ.ศ.2550
-อดีตผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบริ หารงานบุคคล อุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 วาร
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-ปั จจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบริ หารงานบุคคล อุทธรณ์และร้องทุกข์
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
-กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาผูด้ าํ รงตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ผูเ้ ชียวชาญและ
ผูเ้ ชียวชาญพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ 2554
-ทีปรึ กษาทีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย(ปขมท)
-ทีปรึ กษาด้านการบริ หารงานบุคคล สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.)2556
-ผูท้ รงคุณวุฒด้านการบริ หารบุคคลกรรมการบริ หารพนักงานมหาวิทยาลัยสวนสุ นนั ทา
-วิทยากรบรรยาย ด้านการเขียนคู่มือปฏิบตั ิงาน การทํางานเชิงวิเคราะห์
การทํางานเชิงสังเคราะห์ และการทํา KPI ของสายสนับสนุนวิชาการ
1.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการตามทัศนะของผูบ้ ริ หาร
และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2529)
2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการสาย ข และสาย ค เพือพิจารณา
วิจยั สถาบันจากงานประจําแบบง่าย
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ผลงานวิจยั

เลือนขันเงินเดือนประจําปี ในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2540)
3.การบริ หารงานบุคคลระบบสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2549)

ผลงานเชิง
วิเคราะห์

งานเขียน
หนังสื อ
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เครื องราชฯ

4.การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดํารงตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ
ผูเ้ ชียวชาญและผูเ้ ชียวชาญพิเศษ ของข้าราชการและพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา (2551)
1.หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลือนตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ 6,7-8 และ
ผูเ้ ชียวชาญและผูช้ าํ นาญการพิเศษ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยการ
ประยุกต์กลวิธี Benchmarking (2545)
2.การบริ หาร 10 ส่ วนงานในกํากับสังกัดมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ตามระเบียบการบริ หารส่ วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยพ.ศ.
2543(2546)
3.ภาระงานของลูกจ้างประจําสํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (2546)
4. การเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลระบบสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสถาบันของรัฐทัวประเทศ (2548)
5.การวิเคราะห์ขอ้ หารื อของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย:กรณี ขา้ ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาประเภทผูบ้ ริ หาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชียวชาญเฉพาะและประเภท
ทัวไป (2554)
1.การโอนข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ(2536)
2.การปฏิบตั ิงานบุคคล ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที สํานักงาน
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ(2541)
3.ประสบการณ์ในป่ าช้า (12 ตอน 2539)
4.การบริ หารงานบุคคลจากจดหมายจากแม่ (2542)
5.คนนอกระบบ(2543)
6.คนสํานักงาน(2544)
7.หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (2545)
8.การขอกําหนดตําแหน่งเป็ นผูช้ าํ นาญการ6,7-8และผูเ้ ชียวชาญ 9
ผูช้ าํ นาญการพิเศษ 9 ของข้าราชการประเภททัวไปในสังกัดมหาวิทยาลัย ของรัฐ(2546)
9.ค่าตอบแทนสวัสดิการและประโยชน์เกือกูล มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (2549)
10.การเขียนคู่มือปฏิบตั ิงาน(2549)
11.คู่มือการทํางานวิเคราะห์(2551)
12.เขียนให้เจ้านายอ่าน(2551)
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13.หัวอกเจ้านาย(2551)
14.คนกับงาน(2553)
15.ผูช้ าํ นาญการและผูเ้ ชียวชาญในมหาวิทยาลัย(2553)
16.การทํางานเชิงวิเคราะห์ฉบับเร่ งรัด(2554)
17.การทํางานเชิงสังเคราะห์ฉบับเร่ งรัด(2554)
18.พนักงานมหาวิทยาลัย (2555)
19.การทํางานเชิงวิเคราะห์ฉบับปรับปรุ ง (2555)
20.การทํางานเชิงสังเคราะห์ฉบับปรับปรุ ง(2555)
21.การกําหนดตัวชีวัดและสมรรถนะสายสนับสนุนวิชาการ(2556)
22.การทํางานเชิงวิเคราะห์(2556)
23.การทํางานเชิงสังเคราะห์(2556)
24.การเขียนคู่มือปฏิบตั ิงาน(2556)
5ธ.ค.25 จัตุถาภรณ์มงกุฎไทย- จ.ม.
5ธ.ค.27 จัตุถาภรณ์ชา้ งเผือก -จ.ช.
5ธ.ค.29 ตริ ตาภรณ์มงกุฎไทย -ต.ม.
5ธ.ค.33 ตริ ตาภรณ์มงช้างเผือก –ต.ช.
5ธ.ค.37 ทวิยาาภรณ์มงกุฎไทย -ท.ม.
5ธ.ค.42 ทวิยาภรณ์ชา้ งเผือก –ท.ช.
5ธ.ค.45 เหรี ยญจักรพรรคิมาลา –ร.จ.พ.
5ธ.ค.45 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย –ป.ม.
5 ธ.ค.48 ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก –ป.ช.
5 ธ.ค.53 มหาวชิรมงกุฎ -ม.ว.ม.
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