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ดร.สุดคนงึ ณ ระนอง
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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❖ ความหมายของวิจยัสถาบนั
❖ ความส าคญัของวิจยัสถาบนั
❖ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิจยัทัว่ไปกบัวิจยัแบบ R2R

❖ การก าหนดปัญหาการวิจยั/โจทยวิ์จยั
❖ ตวัอย่างประเดน็โจทยวิ์จยัสถาบนั
❖ แนวทางการเขียนโครงการวิจยัสถาบนั

หวัข้อบรรยาย



งานเยอะไม่
มเีวลา

อะไรคือปัญหาของตนเองในการท าวิจยั

วเิคราะหต์นเอง



งานเยอะไม่
มเีวลา

วิเคราะหต์นเอง



งานเยอะไม่
มเีวลา

งานเยอะไม่มเีวลา

เร ิม่ตน้ท าวจิยัไม่ถกู คดิวา่งานวจิยัเป็น

เร ือ่งใหญ่

ไม่เห็นความส าคญั

ของการท าวจิยั

อะไรคือปัญหาของตนเองในการท าวิจยั

???



กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี 2

กลุ่มท่ี 3

กลุ่มท่ี 4

ลองวิเคราะห์ตนเอง

เก็บข้อมูลไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่รูว้่าจะท าอะไรต่อไป

มีโครงการวิจัยหรือมีหัวข้ออยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มท า

สนใจท่ีจะท าวิจัยมาก แต่ยังไม่มีโครงการที่แนน่อน

สนใจท่ีจะท าวิจัยพอควร แต่ไมค่่อยแน่ใจว่าจะท าได้หรือไม่

ไม่ต้องการท าวิจัยเลย ยุ่งยาก ไมส่นใจกลุ่มท่ี 5

ทีม่า : R2R : Routine to Research สยบงานจ าเจดว้ยการวจิยั สูโ่ลกใหมข่องงานประจ า



1

วิจัยสถาบัน คือ อะไร ?



1

วิจัย + สถาบัน
Research     Institutional 



1
วิจัย 

Research

 การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่
(Finding answer to question)

 มวีัตถุประสงค์ของการค้นคว้าที่แน่ชัด
(Focused and limited to a specific scope)

 ด าเนนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
(Systematic procedures)

คือ กระบวนการในการแสวงหาความรู้

ความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน โดยท าการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ความรู้ความจริงที่ถูกต้องและเชื่อถอืได้



1 สถาบัน
Institutional 

หน่วยงาน/ องค์กร/ บริษัท/ 
สถานศกึษา เป็นต้น



1

ความหมายของวิจัยสถาบัน

เป็นการวิจัยเร่ืองที่เกี่ยวกับสถาบันแต่ละแห่ง น าผลมาใช้ในการก าหนด  
นโยบาย แผนงาน และแนวทางการบรหิารและการแก้ปัญหาของสถาบันนั้น ๆ 
(วิจติร ศรีสอา้น, 2558)

การวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของตนเอง หรือสถานศึกษาของตนเอง
และน าผลการวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาที่มปีระสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง      

(สมหวัง พิธิยานวุันน,์ 2546)



ความส าคัญของวิจัยสถาบัน

เพื่อเป็นสารสนเทศของสถาบัน

เพื่อก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ

เพื่อน าผลมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาสถาบัน

เพื่อการประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา

ใช้ประกอบการเข้าสู่ต าแหน่งตามระดับความก้าวหน้าในอาชีพ



การวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้

การวิจัย
เพื่อพัฒนางาน 

การวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กร



การวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้

การวิจัย
เพื่อพัฒนางาน 

การวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กร

Routine to Research
(R2R)



การวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้

การวิจัย
เพื่อพัฒนางาน 

การวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กร

Routine to Research
(R2R)

การวิจัย
สถาบัน



การวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้

การวิจัย
เพื่อพัฒนางาน 

การวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กร

Routine to Research
(R2R)

การวิจัย
สถาบัน



R2R (Routine to Research) = การพันนางานประจ าสู่งานวิจัย

Routine Research

พัฒนางาน + พัฒนาคน

การใช้ประโยชน์

ที่มา ศ.ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2564

R2R เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาคน เพ่ือพัฒนางาน 
และขับเคลื่อนองคก์รสู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
(Learning Organization)



องคป์ระกอบท่ีส าคญัของ R2R

มาจากปัญหาหน้างาน ปัญหาจากงานประจ า และต้องการพันนางานประจ าใหด้ขีึ้น

เป็นผู้ท างานประจ านั้นเอง และต้องท าหน้าที่หลักในการวิจัย โดยอาจมีผูร้่วม หรือ
เชญิผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานด้วย (ผู้มีส่วนรว่มในการตัดสินใจ)

ต้องวัดผลได ้ชว่ยลดขั้นตอนการท างาน สง่ผลต่อการให้บรกิารที่ดีขึน้
หรือช่วยแก้ปัญหางาน / องค์กร

ปรับปรุงการท างานและการบริการให้ดีขึน้ รวมถงึพันนาองค์กร

โจทย์วิจัย

ผู้วิจัย

ผลลัพธ์

ของการวิจัย

การน าผลวจิัยไปใช้



การวิจยัทัว่ไป กบั การวิจยั R2R

Simple 

VS

Difference

การวิจัยทั่วไป
การสงัเกต (Observation)

ปัญหาการวจิยั (Research Question)

การก าหนดสมมตฐิาน (Hypothesis)

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Data Collection)

การวเิคราะหเ์พือ่ทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing)

การสงัเกต (Observation)

ปัญหาการวจิยั (Research Question)

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Data Collection)

การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis)

การวิจัย R2R

เสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ (Suggestion)



R2R

Research 

Institutional 



เร่ิมต้นท าวิจยั
Start to Research

การก าหนดปัญหา/
โจทย์การวิจัย



การก าหนดปัญหาการวิจัย/โจทย์วิจัย

การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย

ปัญหาจาก

งานประจ า

ขอ้มูลทีต่อ้งการ

ของหน่วยงาน

ปัญหาการวจิยั



การก าหนดปัญหาการวิจัย/โจทย์วิจัย

การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย

ปัญหาจาก

งานประจ า

ขอ้มูลทีต่อ้งการ

ของหน่วยงาน

ปัญหาการวจิยั

What

Where

When

Why

Who

How

5W

1H

อยากรูอ้ะไร ?

วตัถุประสงค์

ท าทีไ่หน ?

ขอบเขตการวจิยั

ท าเมือ่ไหร่ ?
ขอบเขตการวจิยั

ท ากบัใคร ?

วธิดี าเนินการวจิยั
(ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง) ท าไมตอ้งท าวจิยัเรือ่งนี้ ?

ทีม่าและความส าคญั/ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั

ท าอย่างไร ?

วธิดี าเนินการวจิยั
(เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั/

การวเิคราะหข์อ้มลู)



แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
มหาวิทยาลยั

2.

ตรงกบัความต้องการของแหล่งทนุ/
ประกาศทนุ

3.

ความสนใจของผูวิ้จยั1.

ท่ีมาของการก าหนดปัญหาการวิจัย/โจทย์วิจัย

- ปัญหาจากงานประจ า
- ความตอ้งการของหน่วยงาน/ ฝ่ายงาน/ คณะ/ วทิยาลยั/ มหาวทิยาลยั



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจัยสถาบัน



ด้านนักศึกษา
(Student)

ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจัยสถาบัน

โจทย์
วิจยัสถาบนั

ด้านหลกัสตูร
(Curriculum)

ด้านงบประมาณ
(Budget)

ด้านบคุลากร
(Personnel)

ด้านเทคโนโลยี
(Technology)

ด้านอาคารสถานท่ี
(Building)

ด้านอ่ืน ๆ
(Other)



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านนักศึกษา

❖การตัดสินใจเลือกศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ

❖ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

❖การลาออกการคัน / การพ้นสภาพนักศึกษา



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านนักศึกษา

ประเด็นโจทย์วิจัย: สาเหตุที่จ านวนนักศึกษาลดลง

ปัจจัยใดบา้งที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สภาพปัญหา / ความต้องการของผู้เรยีน

ปัญหาวิจัย: จ านวนนักศึกษาลดลง

ประชากร: กลุ่มเปา้หมายที่จะท าวจิัย นักเรยีนระดับมัธยมศกึษา / นักศึกษาของมทร.ศรีวิชัย

ชื่อเรื่องวิจัย:
- ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษาของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตรัง

- การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของนักศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย
- การพลิกโฉมสถาบันอุดมศกึษาในยุคภาวะวิกฤตผู้เรยีน



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านนักศึกษา

- การมีส่วนร่วมในกจิกรรมเสริมหลักสูตรของนกัศกึษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย

- ปัจจัยที่มีอทิธิผลต่อการลาออกการคันของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย

- ปัญหาการปรับตัวของนักศกึษาชั้นปทีี่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิัย

- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนท์ี่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านหลักสูตร

❖การจัดระบบการจัดตารางสอน / รายวชิาที่เปิดสอน

❖ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

❖ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

❖การมงีานท าของบัณฑิต / ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

❖สมรรถนะของนักศึกษาที่ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านงบประมาณ 

❖การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน

❖การจัดการฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการ

❖การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา

❖การติดตามและประเมนิผลการบรหิารงบประมาณ

❖การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนของโครงการ



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านบุคลากร 

- การศึกษาแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร

- คุณภาพชีวิตของบุคลากร

- ความก้าวหน้าในวชิาชีพตามสายงาน

- การติดตามงานวิจัย / ส่งผลผลิตงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านเทคโนโลยี 

- ระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

- การพัฒนาแอพลเิคชั่นเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
สมัยใหม่

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บรกิาร

- การพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพวิเตอร์



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านอาคารสถานที่

❖การใช้ประโยชน์ของห้องเรยีน/พื้นที่อาคาร

❖สิ่งอ านวยความสะดวก

❖สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย



ตัวอย่างประเด็นโจทย์วิจยัสถาบัน : ด้านอื่น ๆ

❖ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย

❖การสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ

❖การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

1 ชื่อโครงการวิจัย

ส่ือความหมายให้ทราบถึงเร่ือง
ที่จะท าวจิัย

กระชับ / น่าสนใจ
ช่ือเร่ืองภาษาไทย/อังกฤษสอดคล้องกัน

ไมส่อดคล้องกับปัญหา/วัตถุประสงค์
ไมร่ะบุกลุ่มศกึษา/พ้ืนที่ศกึษา
ใช้ค าฟุม่เฟือย



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

1 ชื่อโครงการวิจัย

ส่ือความหมายให้ทราบถึงเร่ือง
ที่จะท าวจิัย

กระชับ / น่าสนใจ
ช่ือเร่ืองภาษาไทย/อังกฤษสอดคล้องกัน

ไมส่อดคล้องกับปัญหา/วัตถุประสงค์
ไมร่ะบุกลุ่มศกึษา/พ้ืนที่ศกึษา
ใช้ค าฟุม่เฟือย

2
ที่มาและความ
ส าคัญของปัญหา

ภูมิหลังที่มาของการท าปัญหาวจิัย
ระบุความจ าเป็นที่จะต้องท าวิจัยเร่ืองนี้
อาจมีตัวเลข/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ

ขาดการระบุสาเหตุของปัญหา
ไมม่ีข้อมูลสนับสนุน
ขาดการลงดูสภาพปัญหาจริง
ไมอ่า้งองิแหล่งที่มาของข้อมูล



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

3
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย

ระบุความมุง่หมายของการวิจัย
สามารถวัดและประเมนิผลได้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

วัตถุประสงค์มากเกนิไป (หลายข้อ)
ไมส่ามารถวัดผลได้
วัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมประเด็น

ปัญหาการวิจัย



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

3
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย

ระบุความมุง่หมายของการวิจัย
สามารถวัดและประเมนิผลได้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

วัตถุประสงค์มากเกนิไป (หลายข้อ)
ไมส่ามารถวัดผลได้
วัตถุประสงค์หลักไม่ได้อยู่ในข้อแรก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    1. เพื่อศกึษา……………………………………………………………………..…………..
2. เพื่อเปรยีบเทียบ........................กับ................................................
3. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่ง........................................................

3
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย

ระบุความมุง่หมายของการวิจัย
สามารถวัดและประเมนิผลได้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

วัตถุประสงค์มากเกนิไป (หลายข้อ)
ไมส่ามารถวัดผลได้
วัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมประเด็น

ปัญหาการวิจัย



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

3
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย

ระบุความมุง่หมายของการวิจัย
สามารถวัดและประเมนิผลได้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

วัตถุประสงค์มากเกนิไป (หลายข้อ)
ไมส่ามารถวัดผลได้
วัตถุประสงค์หลักไม่ได้อยู่ในข้อแรก

4
ขอบเขต
ของการวิจัย

ขอบเขตดา้นประชากร (ศึกษาใคร)
ขอบเขตดา้นเนื้อหา (ศึกษาอะไร)
ขอบเขตพ้ืนที่วจิัย (ศึกษาที่ไหน)

ระบุขอบเขตของการวิจัยไมค่รบถ้วน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    1. เพื่อศกึษา……………………………………………………………………..…………..
2. เพื่อเปรยีบเทียบ........................กับ................................................
3. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่ง........................................................

3
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย

ระบุความมุง่หมายของการวิจัย
สามารถวัดและประเมนิผลได้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

วัตถุประสงค์มากเกนิไป (หลายข้อ)
ไมส่ามารถวัดผลได้
วัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมประเด็น

ปัญหาการวิจัย



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

5
กรอบแนวคิด
ของการวิจัย

ระบุตัวแปรที่ศกึษา
เขียนแผนภาพเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศกึษา

เช่ือมโยงภาพรวมของงานวจิัย

ระบุตัวแปรไมถู่กต้อง
ตัวแปรอสิระ / ตัวแปรตาม

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ไม่สอดลัองกับ
วัตถุประสงค์การวจิัย



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

5
กรอบแนวคิด
ของการวิจัย

ระบุตัวแปรที่ศกึษา
เขียนแผนภาพเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศกึษา

เช่ือมโยงภาพรวมของงานวจิัย

ระบุตัวแปรไมถู่กต้อง
ตัวแปรอสิระ / ตัวแปรตาม

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ไม่สอดลัองกับ
วัตถุประสงค์การวจิัย

6
วิธีด าเนิน
การวิจัย

รูปแบบการวิจัย (วิจัยเชงิส ารวจ วิจัยเชงิคุณภาพ วิจัยเชงิปรมิาณ)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  (การก าหนดขนาดตัวอย่าง)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ)์
วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะหข์้อมูล



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

7
ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ระบุหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

7
ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ระบุหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์

8 เอกสารอ้างอิง
รูปแบบการเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม
(รูปแบบ APA)

เขียนไมถู่กต้องตามรูปแบบ
ระบุการอา้งองิไม่ครบถ้วน



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

9
ระยะเวลา
ที่ท าการวิจัย

ระบุแผนการด าเนินงานของโครงการวิจัย 
ระบุรายละเอยีดของกิจกรรม



แนวทางการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน

9
ระยะเวลา
ที่ท าการวิจัย

ระบุแผนการด าเนินงานของโครงการวิจัย 
ระบุรายละเอยีดของกิจกรรม

10 งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใชส้อย
ค่าวัสดุ



1

ท าวิจัยเรื่องอะไรดี ?
แล้วจะวางแผนอย่างไร ?



1

ท าวจิัยเรื่องอะไรดี แล้วจะวางแผนอย่างไร

What
ปัญหาในปัจจุบัน

สาเหตุ สิ่งที่อยากรู้/อยากได้

(ผลผลิต/ผลลัพธ)์
รู้แล้วได้อะไร วัตถุประสงค์

ของการวิจัย

1.……………………… Why
How

Where
Who

ที่มา : จิตตานันท์ ติกุล, 2561



1

ท าวจิัยเรื่องอะไรดี แล้วจะวางแผนอย่างไร

What
ปัญหาในปัจจุบัน

สาเหตุ สิ่งที่อยากรู้/อยากได้

(ผลผลิต/ผลลัพธ)์
รู้แล้วได้อะไร วัตถุประสงค์

ของการวิจัย

1.……………………… Why
How

Where
Who

ที่มาและความส าคัญ
ของปัญหา

ตัวชีว้ัด + วิธกีารวัดผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ช่ือเร่ืองการวจิัย

ที่มา : จิตตานันท์ ติกุล, 2561



การสร้างแรงบันดานใจในการท าวิจยัสถาบัน



การสร้างแรงบันดานใจในการท าวิจยัสถาบัน

❖แบ่งเวลา (เวลางาน / เวลาการท าวจิัย / เวลาส่วนตัว)

❖หา Team วจิัย (ต่างคณะ / ต่างหน่วยงาน)

❖หาที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ

❖สร้างบรรยากาศในที่ท างาน (KM)



ขอให้ทุกท่านสนุกกับการท าวิจัย

Q & A


