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คาํนํา 
 หนงัสอื“วิจยัสถาบนัจากงานประจาํแบบง่าย”เมื�อไดเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒทิี�มรีายชื�อเป็น

ผูอ่้านผลงานของ ก.พ.อ. และเป็นที�ปรกึษาการทาํงานวจิยัสถาบนัของสายสนบัสนุนวชิาการ ใน

สถาบนัอุดมศกึษาตั �งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา จากการสะสมประสบการณ์ดงักล่าว รวมทั �งการ
เป็นกรรมรว่มตดัสนิผลงานวจิยัของเครอืข่ายวจิยัของสายสนับสนุนวชิาการ ที�คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รว่มกบั ปขมท (เมษายน 2552 /2-4 พฤษภาคม 2555 และ 5-7 ธนัวาคม 

2555) และคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รว่มกบั ปขมท (เมษายา 2553)และไดร้บั
เชญิจากสํานกังานคณะกรมการวจิยัแห่งชาต(ิวช) โดยศูนยส์ารสนเทศการวจิยั สาํนกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาตลิงทะเบยีนเป็นนกัวจิยั ในปี พ.ศ. 2557 จงึนํามาสงัเคราะหเ์ขยีนเป็น

หนงัสอื“วิจยัสถาบนัจากงานประจาํแบบง่าย”ขึ�นใหแ้ก่พวกสายสนบัสนุนวชิาการใน

สถาบนัอุดมศกึษา 

 ผูเ้ขยีนยอมรบัว่า การทาํงานทา้ทายบุกเบกิ(Pioneer) รเิริ�มสรา้งสรรค ์(Creative) ที�ให้

เหน็ความงายๆของการทาํผลงานวจิยัสถาบนั เป็นงานที�ค่อนขา้งยงุยากซบัซอ้นอย่างมาก ตอ้ง
ศกึษาคน้ควา้ สะสมประสบการณ์จากงานอาชพี ตอ้งเป็นผูท้ี�อ่าน ฟงั คดิ ถาม เขยีน ใฝรู่โ้ดยไม่

หวงัสิ�งตอบแทน ศกึษาเพื�อใหร้อบรู ้ การเขยีนนําเสนอ จงึทาํใหเ้อกสารฉบบันี�สําเรจ็ออกมาสู่
พวกเราชาวมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการไดอ้ยา่งที�เหน็ 

  หวงัว่าหนงัสอืเล่มนี�จะเป็นแนวทางใหผู้อ่้านและผูเ้ขา้รบัการอบรมไดใ้ชเ้ป็น

แนวทางในการฝึกปฏบิตัไิดเ้ป็นอยา่งด ี แต่ยงัไม่ดทีี�สุดขอฝากความหวงัไวก้บัพวกเราชาว
มหาวทิยาลยัรุน่ต่อไปกรณุาต่อยอดใหด้ทีี�สุด มปีระสทิธภิาพยิ�ง ๆขึ�นไปดว้ยครบั 
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วิจยัสถาบนั 
 

งานวิจยั 
 “การวจิยัเป็นวธิกีารตอบปญัหาอยา่งมรีะบบ โดยที�คําตอบอาจจะมลีกัษณะแตกต่างกนั

ซึ�งขึ�นอยู่กบัชนิดของการวจิยั การวจิยัโดยทั �วไปมกัจะเกี�ยวขอ้งกบัการศกึษาความสมัพนัธข์อง
ตวัแปร(Variable) ตั �งแต่สองตวัหรอืมากกว่าขึ�นไป โดยเริ�มจากพจิารณาปญัหา การคดัเลอืกตวั

แปรที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ การสรา้งสมมตฐิานที�เป็นไปได ้การออกแบบงานวจิยั(research design) 

เพื�อพจิารณาปญัหา การรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การสรปุเกี�ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่าตวั
แปร ดงันั �นจงึเห็นว่าการวจิยัเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปญัหาที�ชดัเจนอย่างมี

ระบบ โดยมีการทดสอบสมมติฐานที�สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเรื�องนั �น ๆ เพื�อนําไปใช้
พยากรณ์หรอืสงัเกตการเปลี�ยนแปลงเพื�อควบคุมสิ�งหนึ�งใหค้งท(ีอนนัต ์ ศรโีสภา. 2527:12)” 

 “การวจิยัคอื กระบวนการที�มกีารดําเนินการอย่างมรีะบบและระเบยีบแบบแผน เพื�อให้

ไดม้าซึ�งคาํตอบที�มคีวามถูกต้องและเชื�อถอืไดส้ําหรบัปญัหาที�ตั �งไวแ้ลว้ในโครงร่างการวจิยั(มนัส  
สุวรรณ.2549:1) 

 “การวจิยั คอืกระบวนการแสวงหาความรู ้ความจรงิที�มจีุดมุ่งหมายแน่นอนเพื�อให้ได้
องคค์วามรูใ้หมด่ว้ยวธิทีี�มรีะบบระเบยีบเชื�อถอืได ้(เกยีรตสิุดา  ศรสีุข.2552:1) 

 “งานวจิยั หมายถงึผลงานทางวชิาการที�เป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อยา่งมรีะบบดว้ย 

วทิยาการวจิยัที�เป็นที�ยอมรบัในสาขาวชิานั �น ๆ และมวีตัถุประสงคท์ี�ชดัเจนเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลู
คําตอบหรอืสรุปรวมที�จะนําไปสู่ความกว้าหน้าทางวิชาการหรอืเอื�อต่อการนําวิชาการนั �นไป

ประยุกต์ (ประกาศ ก.พ.อ. เรื�องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตั �งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที� 2 )พ.ศ. 2550) 

  งานวจิยัแบ่งออกไดห้ลายชนิดแลว้แต่จะยดึหลกัอะไร การจดัแบ่งประเภทการวจิยั กเ็พื�อ

สะดวกในการพจิารณาธรรมชาติของปญัหาที�จะทําการวจิยั การจดัเก็บข้อมูลและชนิดของ
ขอ้มลู เท่านั �น ในที�นี�จะแบ่งโดยยดึหลกัตามระเบยีบวธิกีารวจิยั ซึ�งหมายถงึแบบแผนในการ

วจิยัประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูลที�จําเป็นในการตอบคําถามของ
ปญัหาที�ทาํการวจิยั โดยทั �วไปการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท(อนันต์  ศรโีสภา.2527:16-

17) คอื 

  1.การวิจยัเชิงประวัติศาสตร์ (HistoricalResearch) เป็นการวิจยัเกี�ยวกับการค้นหา
ข้อเท็จจริง เพื�อทดสอบรายงานผลการสังเกตของผู้อื�น จุดมุ่งหมายของการวิจัยประเภท

ประวตัศิาสตรเ์พื�อที�จะตอบว่า เป็นอะไรในอดตี “What was” 
  2.การวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive  Research) เป็นการวจิยัเกี�ยวกบัการบรรยายและ

ตคีวามหมายว่า เป็นอะไรในปจัจุบนั “What is” วจิยัประเภทนี�เกี�ยวกบัเรื�องความคดิเห็นและ

ทศันคตต่ิาง ๆในปจัจบุนั 
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  3.การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental  Research) เป็นการวจิยัเกี�ยวกบัการควบคุมตวั
แปรตน้ เพื�อสงัเกตตวัแปรตามที�เปลี�ยนแปลงไป จดุมุง่หมายของการวจิยัประเภทนี�เพื�อดวู่าอะไร 

จะเกดิขึ�น “What may be”  

  มนัส  สุวรรณ.(2549:6)กล่าวว่าถ้าแบ่งการวิจยัตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
อภปิรายผลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

  1.การวจิยัเชงิคุณภาพ(Qualitative Research) มลีกัษณะคล้ายกบัวจิยัเชงิพรรณนา มี
จุดมุ่งหมายคอืต้องการอธบิายสภาพสถานการณ์หรอืปรากฏการณ์ที�เกดิขึ�นอย่างละเอียด โดย

อาศัยการสรุปข้อมูลที�รวบรวมได้ด้วยสถิติเชงิพรรณนา เช่นการหาความถี� การกระจายของ

ประชาการและกลุ่มตวัอยา่งการวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง  การหาความเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ
การวเิคราะหเ์นื�อหา 

  2.การวจิยัเชงิปรมิาณ(Quantitative Research) มลีกัษณะคลา้ยวจิยัเชงิวเิคราะห ์ที�สนใจ 
ความสมัพนัธ์ของเหตุและผลของสภาพการณ์หรอืปรากฏการณ์ที�เกดิขึ�นมากกว่า สนใจศึกษา

ความสําคญัและอทิธพิลของตวัแปรหรอืปจัจยัที�ทําใหเ้กดิความแตกต่าง และ/หรอืความสมัพนัธ์

ของสภาพการณ์หรอืปรากฏการณ์ การสรปุปจัจยัจะผ่านกระบวนการทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติิ
เชงิวเิคราะห ์
 

งานวิจยัสถาบนั 
  Professor W.H.Cowleyแห่งมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ (Stanford University) 

ประมาณ ค.ศ.1820 ไดม้กีารนําแนวคดิการวจิยัสถาบนัมาเสนอที�ประชุมคณะกรรมกาปฏบิตังิาน
ประเมนิผลของมหาวทิยาลยัฮารว์าร์ด (Harvard University) จงึก่อให้เกดิการวจิยัสถาบนัขึ�น

ต่อมาหลงัสงครามโลกครั �งที�สองสิ�นสุดลง จงึมสีถาบนัวจิยัขึ�นอย่างเป็นทางการที�มหาวทิยาลยั

อลิลนินอยส์(University of Illinois) และมหาวทิยาลยัมนิเนโซตา(University of Minnesota)  
แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา จนถงึปี ค.ศ. 1974 จงึมสีมาคมวจิยัสถาบนั(Institution Research 

Association)เพื�อเป็นศูนยก์ลางในการกระตุ้นและส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัสถาบนัในระดบัอุดมศกึษา   
สําหรบัประเทศไทย ได้มกีารจดัตั �งหน่วยวจิยัสถาบนัขึ�นเป็นครั �งแรกที�จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เมื�อปี พ.ศ. 2514 โดยมหีน้าที�สาํคญั 3 ประการคอื (เยาวด ีวบิลูยศ์ร,ี2534) 

  1.รวบรวมขอ้มลูที�จาํเป็นสาํหรบัการวางแผนพฒันาและการบรกิารมหาวทิยาลยั 
  2.ทําการวิจยัตามความต้องการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และทําการวิจยัอื�นๆ 

ที�เป็นไปตามภาระหน้าที�ประจาํปกต ิ
  3.ทําการเผยแพร่ขอ้มูลในรูปต่าง ๆ โดยมรีะบบข้อมูลเพื�อการบรหิารของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั เป็นเครื�องมอืในการจดัการขอ้มลูเบื�องตน้ในระบบ ประกอบดว้ย 

  3.1 ขอ้มลูดา้นโปรแกรมการศกึษา 
  3.2 ขอ้มลูดา้นอาจารย ์ขา้ราชการ และเจา้หน้าที� 
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  3.4 ขอ้มลูดา้นนิสติ 
  3.5 ขอ้มลูดา้นการเงนิ 

  3.6 ขอ้มลูดา้นอาคารสถานที� และสิ�งอํานวยความสะดวก 

 เมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม  2543 ศาสตราจารย ์ดร.วจิติร   ศรสีะอา้น เป็นนายกสมาคมผู้
รเิริ�มก่อตั �งสมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันาอุดมศกึษา(Association of Institutional  Research and 

Higher Education Development) กล่าวว่า 
 “วจิยัสถาบนั เป็นคําเฉพาะ หมายถึงการวจิยัรูปแบบหนึ�งที�จดัทําในองค์กร เพื�อศกึษา

ตวัเอง ใหเ้ขา้ใจตวัเองอย่างดทีี�สุด ซึ�งทําให้ไดข้อ้มูลและสารสนเทศสําหรบัการกําหนดนโยบาย 

การวางแผนและการบรหิารองค์กร วจิยัสถาบนัในมหาวทิยาลยัได้ดําเนินการอย่างต่อเนื�องมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี  ก่อให้เกิดผลงานและบุคลากรด้านวิจยัสถาบนัจํานวนมาก จงึมี

แนวคดิที�ต้องการใหม้กีารจดัตั �งสมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันาอุดมศกึษา เพื�อเป็นศูนยก์ลางของ
นักวจิยัสถาบนั นักวชิาการ และผูบ้รหิารศกึษาไดพ้บประแลกเปลี�ยนความคดิใหม่ ๆ กนันําไปสู่

ประโยชน์ในทางวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมการจดัทําวิจยัสถาบันและเผยแพร่ผลงาน 

รวมทั �งการให้บรกิารวิชาการทางด้านการวิจยัสถาบนั ด้านนโยบายและแผนและการประกัน
คุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา โดยมเีป้าหมายสูงสุดคอืการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของชาติ

โดยรวม ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถแก้ปญัหาและ
สนองตอบต่อความตอ้งการของสงัคมและประเทศชาตไิด”้ 

 นภาพร  สงิหทตั.(มปป.)กล่าวไวว้่าการวจิยัสถาบนั เป็นการรวมความหมายของ 2 คํา

เข้าด้วยกนัคอืการวิจยั และ สถาบนั ซึ�งหมายถึงการวจิยัหรอืการค้นคว้าหาคําตอบด้วยวธิีที�
น่าเชื�อถอืได้ในเรื�องเกี�ยวกบัสถาบนันั �น ๆ เพื�อประโยชน์ในการจดัขอ้มูล สําหรบัสนับสนุนการ

วางแผนและการตดัสนิใจในสถาบนันั �น ๆ 
 ศาสตราจารย ์ดร.วจิติร  ศรสีะอ้าน ไดใ้หค้วามหมายการวจิยัในความหมายที�กวา้งไวว้่า

หมายถงึ การศกึษาที�เกี�ยวกบั สถาบนัของตนเองโดยอาศยักระบวนการวจิยัและการสรา้งความรู ้

ใหมจ่งึเป็นเครื�องมอืหนึ�งที�มบีทบาทสาํคญัในการปฏริปูการศกึษาไทย 
 ศาสตราจารย์ ดร.สมหวงั  พธิยิานุวฒัน์ ให้ความหมายการวจิยัสถาบนัคอืการศึกษา

ตนเองเพื�อประโยชน์ในการเรยีนการสอนและเพื�อการบรหิารในภาพกว้าง การวจิยัสถาบนัม ี2
ส่วนคอืฐานขอ้มลูการเงนิ  นกัศกึษา โปรแกรมการศกึษา และการตดิตามผลบณัฑติ เพื�อประเมนิ

สถาบนั 

 ดร.วเิชยีร  เกตุสงิห์ เดล่าถงึดารวจิยัสถาบนัว่าผู้บรหิารทําวจิยัสถาบนัเพื�อพฒันาการ
บรหิารสถานศกึษา เน้นการรวบรวมขอ้มูลเพื�อสถานบนัด้านกําหนดนโยบาย การวางแผนและ

การตดัสนิใจ เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) มุ่งใช้ผลการวจิยัในสถาบนัของ
ตนเองเป็นหลกั 

  ศาสตราจารย ์ดร.ปทปี  เมธาคุณวุฒ ิคณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวว่า 
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วิจยัสถาบนัหมายถึง การศึกษาภายในสถาบันเพื�อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจของ
ผูบ้รหิาร และเพื�อกําหนดนโยบายของสถาบนั หน่วยงานวจิยัสถาบนั มหีน้าที�จดัทําสารสนเทศ

และการวเิคราะหส์ารสนเทศนั �น ๆ เพื�อสนบัสนุนผูต้ดัสนิใจในมหาวทิยาลยั การจดัทาํสารสนเทศ 

ให้กบัหน่วยงานของรฐับาลที�มหาวทิยาลยัอยู่ในกํากบัหรอืจดัทําสารสนเทศใหม้หาวทิยาลยัอื�น
และหน่วยงานภายนอก  

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีประกาศเรื�อง
มาตรฐานการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั �งขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษาใหด้ํารง

ตําแหน่งสูงขึ�นพ.ศ. 2553 ฉบบัลงวนัที� 22 ธนัวาคม 2553  กําหนดว่า“หลกัเกณฑ์การประเมนิ 

เพื�อแต่งตั �งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ�นเป็น ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดบัเชี�ยวชาญหรอืระดบัเชี�ยวชาญพเิศษ ต้องเสนอผลงานวจิยั ซึ�งเป็นการพฒันางานในหน้าที� 

หรือพัฒนางานของหน่วยงานหรือพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื�อง 
” ความสําคญัของการทํางานวจิยั สําหรบัผู้ที�จะเสนอเป็นระดบัชํานาญการและระดบัชํานาญการ

พเิศษ ต้องทํางานวจิยัในลกัษณะของการพฒันางานในหน้าที� ส่วนจะเสนอเป็นระดบัชํานาญการ

พเิศษ ตอ้งทาํงานวจิยั ในลกัษณะของการพฒันางานของหน่วย และผูท้ี�เสนอเป็นระดบัเชี�ยวชาญ
หรอืระดบัเชี�ยวชาญพเิศษ ต้องทํางานวิจยั ในลกัษณะของการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาและ 

ตอ้งไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ  

 ผลงานวิจยัสถาบนัหมายถงึ ผลงานที�เป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อย่ามรีะบบดว้ย

วธิวีทิยาการวจิยัที�เป็นที�ยอมรบัและมวีตัถุประสงคท์ี�ชดัเจน เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูคําตอบหรอื

ขอ้สรุปรวมที�เป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรบัปรุงพฒันาหรอืแก้ไขปญัหาในงานของหน่วยงาน

หรอืสถาบนัอุดมศกึษา(ประกาศ ก.พ.อ. เรื�องมาตรฐานการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั �ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ�น พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที� 

22 ธนัวาคม  2553  เอกสารแนบ 5  ทา้ยประกาศ ก.พ.อ.) 
 สรุปวจิยัสถาบนั(Institutional Research) ในระยะแรกถอืเป็นงานหนึ�งของกองแผนงาน

ในสงักดัมหาวทิยาลยั ต่อมาจงึถอืเป็นการวจิยัประเภทหนึ�งที�มุ่งศกึษาและวเิคราะหอ์ย่างมรีะบบ

เกี�ยวกบัการดําเนินงาน สภาพแวดล้อมของปญัหาที�เกี�ยวขอ้ง โดยตรงกบัหน่วยงานของตนเอง 
จงึเป็นเครื�องมอืที�สาํคญัในการปรบัปรุงและพฒันาองคก์ร และขณะเดยีวกนักเ็ป็นช่องทางในการ

ส่งเสรมิให้บุคลากรผู้ทํางานวิจยัสถาบนั ได้พฒันาศักยภาพทางวิชาการ พฒันางาน พฒันา
หน่วยงาน พฒันาสถาบนัและมโีอกาสความก้าวหน้าในวชิาชพีของตนเองควบคู่ไปด้วยกบัการ

พฒันาองคก์ร 
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การตั �งชื�องานวิจยัสถาบนั/เลือกหวัข้อปัญหา(Selecting a Topice) 
 นภาพร สงิหทตั  กล่าวว่าหวัเรื�องที�ควรทาํการวจิยัสถาบนั ควรทาํวจิยัในเรื�องต่อไปนี� 

 1.หลกัสูตร/การพฒันาหลกัสูตร/การบรหิารจดัการหลกัสูตร 

 2.การจดัการเรยีนการสอน/สื�อ/เทคนิควธิสีอน 
 3.นิสตินักศกึษา 

 4.คณาจารย/์บุคลากร/ผูบ้รหิาร 
 5.การเงนิ/งบประมาณ 

 6.สิ�งอํานวยความสะดวก/อาคารสถานที� 

 ผูเ้ขยีนไดท้าํการประยุกต์จากหวัขอ้สาํหรบัการทาํวจิยัสถาบนัของกองแผนงาน 
สาํนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราคําแหง ดงัต่อไปนี� 
 

ด้านหลกัสูตรแลการสอน 

1. ความคดิเหน็ของนักศกึษาสาขาวชิา...................................ต่อการจดัการเรยีน

การสอนภาษาที�สองระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั........................................ 

2. ปจัจยัที�มผีลต่อพฤตกิรรมการอ่านสื�อสารสนเทศเพื�อการศกึษาของนักศกึษาคณะ

............................................มหาวทิยาลยั....................................................... 

3. การศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อความสาํเรจ็ของการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัความต้องการของสงัคมโครงการ....................................คณะ......................

มหาวทิยาลยั.................................................................................................. 

4. การประเมนิผลหลกัสูตรและตดิตามผลบณัฑติหลกัสูตร......................................
คณะ..............................................มหาวทิยาลยั.............................................. 

5. การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนโครงการ..................................
คณะ.....................................มหาวทิยาลยั....................................................... 

6. การพฒันารปูแบบการโครงสรา้งความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคณะ

.............................................มหาวทิยาลยั...................................................... 

7. การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดสอนหลกัสูตร..............................................

คณะ.....................................มหาวทิยาลยั....................................................... 

8. การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของคณาจารยค์ณะ........................................
มหาวทิยาลยั................................................................................................... 

9. การพฒันาระบบ E-Learning ในคณะ...............................................................
มหาวทิยาลยั................................................................................................... 

10. ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการที�มต่ีอการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนักศกึษา

คณะ....................................มหาวทิยาลยั........................................................ 
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11. การศกึษาปญัหาการเรยีนหลกัสูตร.....................คณะ.......................................
มหาวทิยาลยั................................................................................................... 

12. ปจัจยัที�มผีลต่อความสาํเรจ็ตามระยะเวลาที�กําหนดของนักศกึษาหลกัสตูร

...............................คณะ.........................มหาวทิยาลยั.................................... 

13. การเปิดสอนภาคบ่าย/ภาคคํ�า/ภาคพเิศษ 

14. การเปิดสอนในระดบัมหาบณัฑติศกึษา 

15. การเปิดสอนหลกัสูตรระยะสั �น 

16. การจดัอบรมสมัมนาระยะสั �นตามความต้องการและความจาํเป็น 

17. การศกึษาประสทิธภิาพทางดา้นการเรยีนการสอน 

18. บรรยากาศในการเรยีนการสอนนําไปสู่การบรหิารภายในสถาบนั 

19. พฤตกิรรมการสอนของคณาจารย ์

20. การประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

ด้านนักศึกษา 
1. ความพงึพอใจของนักศกึษาที�มต่ีอการใหบ้รกิารเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยั

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

2. การศกึษาปญัหาในการทาํวทิยานิพนธ/์สารนิพนธข์องนักศกึษาระดบั..................

หลกัสูตร...............................คณะ.......................มหาวทิยาลยั......................... 

3. ความพงึพอใจและความต้องการของนักศกึษาต่อการใหบ้รกิารสื�อการเรยีนการ
สอนหลกัสตูร........................คณะ......................มหาวทิยาลยั.......................... 

4. ความคาดหวงัในการเป็นบณัฑติของนักศกึษาคณะ............................................
มหาวทิยาลยั................................................................................................... 

5. ความพงึพอใจของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั..............................

ต่อการใหบ้รกิารของกองบรกิารการศกึษา 
6. แนวโน้มความต้องการของบณัฑติศกึษาคณะ............มหาวทิยาลยั..................... 

7. คุณลกัษณะของบณัฑติสาขาวชิา............................คณะ..................................
มหาวทิยาลยั...........................ตามความคาดหวงัของผูป้ระกอบการ 

8. การศกึษาสาเหตุการออกกลางคนัของนักศกึษาคณะ..........................................

มหาวทิยาลยั................................................................................................... 
9. ความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารของสาํนกัวทิยบรกิารมหาวทิยาลยั

....................................................................................................................... 
10. ปญัหาส่วนตวัของนักศกึษา 

11. การเลอืกเรยีนรายวชิา 

12. ปญัหานักศกึษาใกลจ้บหลกัสูตร 
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13. ทศันคต/ิความสนใจ/ความพงึพอใจที�มต่ีอการบรหิารขดัการ 
14. ค่าใชจ้่ายต่อหวัของนักศกึษา ฯลฯ 

 

ด้านการบริหาร 
1. การบรหิารในระบบเปิด/ระบบปิด 

2. ขวญัและกําลงัใจของคณาจารย ์
3. ความคดิเหน็/ทศันคตต่ิอการบรหิารจดัการ 

4. พฤตกิรรมการสอน 

5. การวจิยัของคณาจารย ์
6. ค่าใชจ้่ายของหอ้งสมุด/สาํนักวทิยบรกิาร 

7. ผลกระทบในกรณีนักศกึษาลดลง 
8. ค่าใชจ้่ายในการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

9. อตัราการยา้ยเขา้-ออกของอตัรากําลงั 

10. สภาพปญัหาและความต้องการการใชอ้าคารเรยีน 
11. ความต้องการอุปกรณ์และสิ�งอํานวยความสะดวก 

12. ความคดิเหน็และทศันคตขิองคณาจารยต่์อสถาบนั 
13. ความต้องการบุคลากรสายวชิาการในสาขาวชิา.................................................. 

14. สภาพการบรหิารและการจดัการศกึษาของคณะ.................................................

มหาวทิยาลยั................................................................................................... 
15. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในคณะ................................................

มหาวทิยาลยั................................................................................................... 

16. การพฒันาระบบการควบคุมความเสยีงภายในคณะ............................................
มหาวทิยาลยั................................................................................................... 

17. การประกนัคุภาพการศกึษาภายในคณะ............................................................
มหาวทิยาลยั................................................................................................... 

18. ปจัจยัที�ส่งผลสาํเรจ็ในการบรหิารโครงการ.........................................................

มหาวทิยาลยั................................................................................................... 
19. การหางานทาํและคุณภาพบณัฑติคณะ..............................................................

มหาวทิยาลยั................................................................ปีการศกึษา.................. 
20. ความพงึพอใจ/ทศันคต/ิความต ้องการ/ความคาดหวงั ของบุคลากรคณะ

..............................................มหาวทิยาลยั..................................................

ต่อการใหบ้รกิารดา้น........................... 
21. แนวทางการลดค่าใชจ้่ายด้าน........................ของคณะ......................................

มหาวทิยาลยั................................................................................................... 
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22. ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของพนักงานมหาวทิยาลยั.............................. 
23. ประสทิธภิาพการบรหิารงานของคณะ..............มหาวทิยาลยั.............................. 

24. การศกึษาผลการดาํเนินงานระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ

.....................................มหาวทิยาลยั.............................................................. 
25. ความพงึพอใจของบุคลากรและนักศกึษาที�มตี่อระบบรกัษาความปลอดภยัของ

หน่วยรกัษาความปลอดภยั มหาวทิยาลยั 
26. การศกึษาปญัหา/ความต้องการดา้นสารสนเทศเพื�อการบรหิาร คณะ...................

มหาวทิยาลยั................................................................................................... 

27. การจดัสภาพแวดลอ้มและความต้องการของนักศกึษา มหาวทิยาลยั................... 
28. ความคิดเห็นต่อการเลื�อนตําแหน่งสูงของหนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวทิยาลยั…………………………………………………...…………………..… 
29. การศึกษาการประเมนิผลการปฏบิตังิานของสายสนับสนุนทางวชิาการมหาวทิยาลยั

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

30. การศกึษาความพงึพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนทางวชิาการต่อการพฒันา
บุคลากร มหาวทิยาลยั..................................................................................... 

31. การจดัซื�อจดัจ้างโดยวิธีตกลงราคา กรณีศึกษาหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย
........................................................................................................................... 

32. สภาพเป็นจรงิและความตอ้งการงานประชุมสภามหาวทิยาลยั............................... 

33. คุณภาพการให้บรกิารและการสรา้งความพงึพอใจแก่ผู้รบับรกิารของงานการเงนิ 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั…………………………………….…… 

34. ปจัจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย
........................................................................................................................... 

35. ปจัจยัที�ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานดา้นวเิทศสมัพนัธป์ระสบผลสาํเรจ็ของมหาวทิยาลยั

........................................................................................................................... 
36. การจดัสวสัดกิารประโยชน์เกื�อกูลใหแ้ก่บุคลากรมหาวทิยาลยั................................ 

37. ความพงึพอใจของนักศึกษาที�มต่ีอการให้บรกิารด้านการจดัการศึกษาของคณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยั......................................................... 

38. พฤติกรรมการใช้ข้อมูลดชันีวารสาร : กรณีศึกษานักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยั....................................................................................................... 

39. บทบาทของผูอ้ํานวยการสาํนกังานอธกิารบด ีในสถาบนัอุดมศกึษา (บทบาทที�เป็น

จรงิ / บทบาทที�คาดหวงั) 

40. ปจัจัยที�ส่งผลต่อการได้ร ับตําแหน่งทางวิชาการ ตามทัศนะของคณาจารย์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ฯลฯ 
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สรุปการคดิตั �งชื�อ/หวัขอ้เรื�องในการทาํวจิยัสถาบนั ต้องทาํเรื�องที�มปีญัหา มขีอ้ 
สงสยั อยากรูอ้ยากทราบและเจา้นายสั �งใหท้าํ นํามาทํางานวจิยัสถาบนั (เรื�องที�มปีญัหา มขีอ้

สงสยั และเรื�องที�เจา้นายสั �ง) และต้องเป็นงานในหน้าที�ความรบัผดิชอบของตนเองปฏบิตัอิยู่จรงิ 

จะไดห้าขอ้มลูเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดส้ะดวกมคีวามชาํนาญการเชี�ยวชาญมองทะลุปุโปรงในเรื�อง
นั �น ๆ 
 

ตวัแปร (Variables) 
 เมื�อตั �งชื�อเรื�อง/หรอืไดห้วัเรื�องที�จะทาํงานวจิยัสถาบนัไดแ้ลว้ ก่อนจะกําหนดกรอบ

แนวคดิในการทาํวจิยัสถาบนั ต้องรูถ้งึตวัแปรที�จะทาํการวจิยัว่าจะทาํอะไร กบัใคร เป็นอย่างไร

ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ(Independent variable)ตวัแปรตาม(Dependent variable) 

 ตวัแปรต้นคอืตวัแปรคงทไีม่มกีารผนัแปรหรอืเปลี�ยนแปลงในช่วงที�ทําการวจิยั 

และจะมอีทิธพิลต่อตวัแปรตามที�จะผนัแปรเปลี�ยนไปตวัแปรต้นเปรยีบเหมอืนเป็นเหตุ (cause) 
ตวัแปรตามเหมอืนเป็นผล (effect) 

 ตวัอย่างเรื�องความคดิเหน็ของนักศกึษาสาขาวชิา..........ต่อการจดัการเรยีนการสอน

ภาษาที�สองระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั.....................ตวัแปรต้นคอืนักศกึษา (สามารถ
แยกตวัแปรต้นออกเป็น เพศ อายุ สถานที�เกดิ รายไดข้องผูป้กครอง อาชพีของผูป้กครอง 

เป็นต้น ตวัแปรตามคอืความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนภาษาที�สองระดบับณัฑติ 

เพศชาย-หญงิมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนภาษาที�สองระดบับณัฑติเป็นอย่างไร 
ความคดิเหน็จะแปรเปลี�ยนไปเรื�อย ๆ  ผูท้ี�มอีายุต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการ

สอนภาษาที�สองระดบับณัฑติเป็นอย่างไร รายไดผู้ป้กครองต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการ
เรยีนการสอนภาษาที�สองระดบับณัฑติ เป็นอย่างไร อาชพีของผูป้กครองต่างกนัมคีวามคดิเหน็

ต่อการจดัการเรยีนการสอนภาษาที�สองระดบับณัฑติ เป็นอย่างไร 

 ตวัอย่างเรื �องการศกึษาความพงึพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนทางวชิาการ 

ต่อการพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยั....................ตวัแปรต้นคอืบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

(เพศอายุตวั อายุราชการ สงักดัหน่วยงาน) ตวัแปรตามคอืความพงึพอใจต่อการพฒันาบุคลากร 

ซึ �งจะผนัแปรเปลี �ยนไปตาม ความเหน็ของคนคนเดี �ยวแต่มเีพศต่างกนั อายุตวัต่างกนั 
อายุราชการต่างกนั อยู่ต่างสงักดัหน่วยงาน มคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาบุคลากรอาจจะ

ต่างกนัหรอืเหมอืนกนักไ็ด ้ต้องดูผลการวจิยัสถาบนั 

 ตวัอย่างการศกึษาสาเหตุการออกกลางคนัของนักศกึษาคณะ..................................

มหาวทิยาลยั..................ตวัแปรต้นนักศกึษา ตวัแปรตามคอืสาเหตุการออกกลางคนั ตวัแปร

ต้นคอืนักศกึษาของคณะเราสามารถกําหนดนักศกึษาใหล้ะเอยีดลงไปว่า เพศเป็นอย่างไร 

ผูป้กครองมอีาชพีอะไร  รายไดข้องผูป้กครองเป็นอย่างไร อาศยัอยู่กบัใคร สถานที�เกดิ เป็นต้น 
แลว้เอามาแยกเป็นประเพศตามตวัแปรต้นที�กําหนดนั �น ว่ามสีาเหตุการออกกลางคนัมาจาก

อะไรตามใบลาออก เป็นต้น 
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ตวัอย่างการจดัสวสัดกิารประโยชน์เกื�อกูลใหแ้ก่บุคลากรมหาวทิยาลยั.......................ตวั

แปรต้นคอืบุคลากร (สามารถแยกได้เป็น เพศ ประเภทตําแหน่ง ประการการณ์ทํางาน สงักดั) 
ตวัแปรตามคอืการจดัสวสัดกิารประโยชน์เกื�อกูล 

ตวัอย่างปจัจยัที�ส่งผลต่อการได้รบัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของคณาจารย์ มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวิโรฒตัวแปรต้นคือคณาจารย์ ตัวแปรตามคือปจัจยัที�ส่งผลต่อการได้รบัตําแหน่ง 
ทางวชิาการตราทศันะของคณาจารย ์

การกาํหนดกรอบแนวคิดวิจยัสถาบนั 
 เป็นการกําหนดกรอบแนวคดิในการทําวจิยัว่าใครจะทําอะไร อย่างไร เพื�อจะได้
กําหนดวตัถุประสงคใ์นการทําวจิยัใหต้รงประเดน็ รวมทั �งจะส่งผลไปถงึการออกแบบสอบถาม 

การกําหนดสถติทิี�ต้องใชใ้นการทาํวจิยั และการนําเสนอตารางการวเิคราะห ์

 ตวัอย่างเรื�องความคดิเหน็ของนักศกึษาสาขาวชิา..................ต่อการจดัการเรยีน

การสอนภาษาที�สองระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั.....................ตวัแปรต้นคอืนักศกึษา

(สามารถแยกตวัแปรต้นออกเป็น เพศ อายุ สถานที�เกดิ รายไดข้องผูป้กครอง อาชพีของ

ผูป้กครอง เป็นต้น) ตวัแปรตามคอืความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนภาษาที�สองระดบั
บณัฑติ 

 

กรอบแนวคิด 1 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 ตวัอย่างเรื�องการศกึษาความพงึพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนทางวชิาการต่อการ

พฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยั....................ตวัแปรต้นคอืบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
 (เพศอายุตวั อายุราชการ สงักดัหน่วยงาน) ตวัแปรตามคอืความพงึพอใจต่อการพฒันา

บุคลากร 
 

 

 
 

ตวัแปรตน้ 
นกัศกึษา 

เพศ 

อายุ 
จงัหวดัที�เกดิ 

รายไดผู้ป้กครอง 
อาชพีผูป้กครอง 

ตวัแปรตาม 
 

ความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการ
สอนภาษาที�สองระดบับณัฑติ 
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กรอบแนวคิด 2 

 
  

 
 

 

 

 

 

 ตวัอย่างการศกึษาสาเหตุการออกกลางคนัของนักศกึษาคณะ..................................

มหาวทิยาลยั..................................ตวัแปรต้นนักศกึษา ตวัแปรตามคอืสาเหตุการออกกลางคนั 

 

กรอบแนวคิด 3 

 
   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ตวัอย่างการจดัสวสัดกิารประโยชน์เกื�อกูลใหแ้ก่บุคลากรมหาวทิยาลยั.......................ตวั

แปรตน้คอืบุคลากร(สามารถแยกไดเ้ป็น เพศ  ประเภทสายงาน  ประการการณ์ทํางาน  สงักดั)ตวั

แปรตามคอืการจดัสวสัดกิารประโยชน์เกื�อกูล   

 
 

 
 

 

 

ตวัแปรตน้ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
เพศ 

อายตุวั 

อายรุาชการ 
สงักดัหน่วยงาน 

 

ตวัแปรตาม 

 
 

ความพงึพอใจต่อการพฒันา 

ตวัแปรตน้ 

นกัศกึษา 
เพศ 

อาชพีผูป้กครอง 
รายไดผู้ป้กครอง 

ที�อยูอ่าศยั 

สถานที�เกดิ 

ตวัแปรตาม 

 
 

 
สาเหตุที�ออกกลางคนั 
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กรอบแนวคิด 4 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ตวัอย่าง ปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของคณาจารย ์มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวิโรฒตัวแปรต้นคือคณาจารย์ ตัวแปรตามคือปจัจยัที�ส่งผลต่อการได้รบัตําแหน่ง 
ทางวชิาการ 

กรอบแนวคิด 5 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
  

การกาํหนดวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 นภาพร  สงิหทตั(มปป)กล่าวไปว่าวตัถุประสงคข์องการวจิยัสถาบนัคอื 

 1.เพื�อแก้ปญัหา เมื�อสถาบนัมปีญัหาหรืออุปสรรคจะเป็นต้องมกีารวิจยัเพื�อเก็บ

รวบรวมขอ้มลูมาประกอบการตดัสนิใจ เพื�อตดิตามหรอืพฒันาการดาํเนินงานของสถาบนั  

ตวัแปรตน้ 
บุคลากร 

เพศ 

ประเภทสายงาน 
อายตุวั 

ประสบการณ์ทาํงาน 
สงักดั 

 

ตวัแปรตาม 
 

 

 
การจดัสวสัดกิารและ 

ประโยชน์เกื�อกูล 

ตวัแปรตน้ 

คณาจารย ์
กลุ่มสาขาวชิา 

ประเภทสายงาน 

ตําแหน่ง 
วุฒกิารศกึษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตวัแปรตาม 

1.ปัจจยัภายนอก 

1.1.ดา้นการสนบัสนุนของผูบ้รหิาร 
1.2 ดา้นการสนับสนุนทางสงัคม 

2. ปัจจยัภายใน 

2.1.ดา้นแรงจงูใจในการขอตําแหน่ง 
2.2.ดา้นลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุม

ตน 
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 2.เพื�อวางแผนอนาคต เพื�อเตรยีมความพร้อมในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เช่น
การศกึษาสภาพแวดลอ้มของชุมชน หรอืการศกึษาแนวโน้มของสิ�งต่าง ๆ 

 3.เพื�อการประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นเรื�องที�สถาบนัการศกึษาตอ้งใหค้วามสําคญั 

สถาบนัจะคงอยูไ่ดด้ว้ยคุณภาพและความเป็นเลศิในดา้นต่าง ๆ  
 ในการวจิยัสถาบนัโดยส่วนใหญ่จะตั �งว่าเพื�อทําการศกึษาหวัเรื�องที�ทําการวจิยัว่า

เป็นอย่างไร โดยหาค่าเฉลี�ยมาเทียบกับเกณฑ์ที�กําหนดไว้ (อาจจะเป็น 3  ช่วง หรอื 5 ช่วง
แลว้แต่กรณี) และอกีประการหนึ�งกก็ําหนดตามกรอบแนวคดิที�กําหนดของตวัแปร ว่าตวัแปรต้น

แตกต่างกนัตวัแปรตานยอ่มแตกต่างกนัไป หรอือาจจะหาความสมัพนัธข์องตวัแปรต้นและตวัแปร

ตามหรอืตวัแปรตน้ขึ�นอยูก่บัตวัแปรตามเช่น 

 ตวัอย่างที�หนึ�งเรื�องปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของ

คณาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กําหนดวตัถุประสงคข์องการศกึษาคอื 

 1.เพื�อศกึษาของปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ 
 2.เพื�อเปรยีบเทยีบทศันะทศันะของคณาจารย์ที�อยู่กลุ่มสาขาวชิา  ประเภทบุคคล 

ตําแหน่ง ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�แตกต่างกนัย่อมมทีศันะต่อปจัจยัในการ

ไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการที�แตกต่างกนั   

การกาํหดประโยชน์ของงานวิจยั 
 งานวจิยัสถาบนัทําเพื�อประโยชน์ในการจดัหาขอ้มูลหรอืข้อค้นพบที�เป็นประโยชน์
พื�นฐานไปสู่การพฒันางานในหน้าที�หรอืพฒันาหน่วยงาน ทําให้รูว้่าศกัยภาพของหน่วยงานอยู่

ตรงไหน มจีุดแขง็อะไร ที�ควรส่งเสรมิ จุดอ่อนอะไรที�ต้องแก้ไขปรบัปรุงและทําใหไ้ดแ้นวทางใน

การตัดสินใจ สนับสนุนวางแผน กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ เป้ามายของหน่วยงานต่อไปใน
อนาคต รวมทั �งเป็นวงจรของการพฒันาหน่วยงาน องคก์ร อยา่งต่อเนื�อง ไมม่ทีี�สิ�นสุด 

 ประโยชน์ของเรื�องปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของ
คณาจารย์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประโยชน์ของการศกึษาคอืจะเป็นประโยชน์ในการนํา

ข้อมูลที�ได้จาการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการขอเลื�อนตําแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัย         

ศรนีครนิทรวโิรฒต่อไป 
  

การกาํหนดขอบเขตของงานวิจยั 
 ขอบเขตของการศกึษาเพื�อกําหนดของเขตของการศกึษาจะได้ไม่นําไปอ้างองิที�ไม่

ถูกต้อง เป็นการทําเฉาะมหาวทิยาลยันี�เท่านั �น มหาวทิยาลยัอื�นอาจจะนําไปใช้ไม่ได้เพราะเป็น

เฉพาะสถาบนัเท่านั �น  
 ดงัตวัอยา่งที�หนึ�งเรื�องปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒการกําหนดขอบเขต ทําการศึกษาค้นคว้าเฉพาะ
คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเท่านั �น และเป็นการศกึษาเฉพาะปี พ.ศ. ที�เท่าไรต้อง

ระบุใหช้ดัเจนลงไปดว้ยเป็นตน้ 
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การเขียนนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ เป็นขอ้ตกลงเบื�องตน้ในงานวจิยันี�ว่าคาํๆนี�หมายความว่าอย่างไร

โดยที�ไมต่อ้งอธบิายใหม้ากความ หรอือาจจะเป็นคํายอ่ต่าง ๆ กไ็ด ้

 นิยามเชงิปฏบิตักิาร เป็นขอ้ความที�อธบิายความหมายเป็นขอ้ตกลงของงานวจิยันี�ว่า
หมายถงึสิ�งใดใหเ้ขา้ใจตรงกนั เมื�ออ่านผลงานวจิยัในเนื�อหา 

 โดยทั �วไปจะมกีารเขยีนนิยามศพัท์เฉพาะ แต่อาจไม่มกี็ได้ ขึ�นอยู่กบัเรื�องที�ทําวจิยั 
เรื�องที�เขา้ใจโดยทั �วไปไม่ต้องมนิียามศพัทก์ไ็ด ้ แต่เรื�องที�เขา้ใจยากหรอืเป็นศพัทเ์ฉพาะต้องเอา

มาเขยีนนิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้

 นิยามศพัทเ์ฉพาะเรื�องปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของ
คณาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒคอื ตําแหน่งทางวชิาการ ปจัจยัภายนอก ปจัจยัภายใน  

กลุ่มสาวชิาเป็นตน้ 
 

สมมติฐานของงานวิจยั 
 สมมตฐิานของงานวจิยัส่วนมากจะตั �งไวต่้อจากนิยามศพัทเ์ฉาะในบทที�หนึ�งของงานวจิยั 
สมมตฐิานเป็นการคาดเดา/ทํานายเหตุการณ์ในอนาคตของตวัแปร ซึ�งจะบอกทศิทางในการ

แก้ปญัหา ส่วนมากจะตั �งตามหลกัของความจรงิอะไรที�แตกต่างกนัย่อมแตกต่างกนัเป็นต้น หรอื
ทาํนายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม 

 สมมตฐิานของเรื�องปจัจยัที�ส่งผลต่อการได้รบัตําแหน่งทางวิชาการ ตามทศันะของ

คณาจารย์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ คอื ทศันะทศันะของคณาจารย์ที�อยู่กลุ่มสาขาวิชา  
ประเภทบุคคล ตําแหน่ง ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�แตกต่างกนัย่อมมทีศันะ

ต่อปจัจยัในการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการที�แตกต่างกนั 
  

วิธีการเขียนบทที� 1 ของงานวิจยั 
 การเขยีนบทที� 1 บทนํา ภมูหลงัหรอืปญัหาการวจิยั เขยีนได ้2 วธิคีอื 
 1.การเขยีนนําจากหลกัทั �วไป/ทฤษฎ/ีความคดิเห็นของผู้รูผู้้เล่นในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง

แลว้วกเขา้สู่เรื�องเฉพาะที�จะวจิยั(Deductive Style)เขยีนโดยกล่าวถงึหลกัเกณฑท์ั �ว ๆ ไป ที�เป็น
ทฤษฎีพื�นฐานของเรื�องนั �น ๆ ก่อน แล้วจึงนําเข้าสู่ตัวปญัหาที�กําหนดไว้ว่าจะทําการศึกษา

คน้ควา้หาคาํตอบ หรอือาจจะขยายหลกัการที�สําคญั ๆ ที�เป็นที�เชื�อถอืได ้โดยมหีลกัฐาน เหตุผล 

หรอืผลงานวจิยัที�เชื�อถอืไดม้าสนบัสนุนขอ้เขยีนของผูว้จิยัทุกตอนที�มคีวามสําคญั และตอนที�เป็น
ปญัหาชวนใหน่้าสงสยั ต่อจากนั �นจงึวกเขา้สู่ปญัหาที�ตอ้งการจะหาคาํตอบ 

 2.เขยีนนําจากกรณีเฉพาะแลว้ดําเนินไปสู่เรื�องทั �วไป(Inductive Style) โดยกล่าวถงึตวั

ปญัหาที�ทําการวจิยั อาจเริ�มจากประวตัคิวามเป็นมาของปญัหา มูลเหตุจูงใจหรอืความจําเป็นที�

ตอ้งทาํวจิยั และขอ้คน้พบที�ไดจ้ะนําไปสู่หลกัการทฤษฎ ีเพื�อใชใ้นกรณทีั �ว  ๆ  ไปอยา่งไร 
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 ภูมหิลงัหรอืปญัหาการวิจยั ในส่วนนี�ผู้วจิยัต้องเขยีนให้ตรงกบัหวัข้อปญัหาชดัเจน 
เปิดเผย  และยน่ยอ่ที�สุด ซึ�งแสดงใหผู้อ่้านไดรู้โ้ดยสรุปถงึความเป็นมาของปญัหา ผูว้จิยัมเีหตุผล

ในการทําวิจยัอย่างไร มีความเข้าใจถึงความสําคัญและคุณค่าของปญัหาอย่างไร มีทฤษฎี

หลกัการที�เป็นความรูพ้ื�นฐานของปญัหา ตลอดจนผลงานวจิยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและเป็นที�ยอมรบั 
เชื�อถอืไดเ้พยีงใด ผูว้จิยัไดแ้สวงหาหลกัฐานที�สําคญั ๆยนืยนัไดห้รอืไม่ว่าปญัหาที�กําลงัศกึษาอยู่

นี�มสี่วนสมัพนัธ์หรอืเป็นส่วนที�ยงัขาดคําตอบตามต้องการและจะพบคําตอบด้วยวิธีการวิจยั 
ในเรื�องดงักล่าวนี�ได้อย่างไร การเขยีนภูมหิลงัหรอืความเป็นมาของปญัหานั �นควรใช้ถ้อยคําให้

ชดัเจน สั �น ใช้ภาษาง่าย ๆ และควรมหีลกัฐานสนับสนุนขอ้ความที�เขยีนขึ�นทุกขั �นตอนเท่าที�จะทําได ้

หรอืเท่าที�ข้อความนั �น ๆจะอํานวยให้ต้องอ้างองิถึงเพื�อให้ผู้อ่านเกดิความเชื�อถือในส่วนที�เป็น
เนื�อหาสาระและกระบวนการ แนวใหญ่ ที�ใชย้ดึในการเขยีนภูมหิลกัหรอืความเป็นมาของปญัหา 

ยดึหลกั 2 วธิดีงักล่าวขา้งตน้ 

 วธิกีารคอืหาคําสําคญั(Key word) ของเรื�องที�จะทําการวจิยัแลว้เขา้ไปค้นใน Google

เพื�อหาบทความทางวชิาการหรอืทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้ง หรอืงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง มาประมาณ 3-5 เรื�อง 

แลว้นํามาเขยีนอา้งองิในเนื�อหาและเอาไปอา้งองิในบรรณานุกรมทา้ยเล่มอกีครั �ง  

 ตวัอย่างที�หนึ� งจะทําเรื�องปจัจยัที�ส่งผลต่อการได้รบัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะ

ของคณาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 คาํสาํคญัของเรื�องนี�คอื 1. ปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่ง  2. ตําแหน่งทางวชิาการ
ของคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 

 การค้นหาคําตรง  ๆ อาจจะไม่พบต้องพยายามหาคําใกล้เคียงเช่น  ตําแหน่งทาง

วชิาการ หรอืคณาจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์หรอืความคดิเหน็
ของคณาจารยต่์อการเลื�อนตําแหน่งทางวชิาการ หรอืทศันะคตขิองบุคลากรประเภทตําแหน่งทาง

วชิาการต่อการเลื�อนตําแหน่งทางวชิาการ หรอืการรบัรูใ้นหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอเลื�อนตําแหน่ง
ทางวชิาการของคณาจารย์ในมหาวทิยาลยั หรอืหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอเลื�อนตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยต์ามทศันะของคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั เป็น

ตน้ เมื�อพบเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 1-2 เรื�อง กต็ามไปดูที�บรรณนานุกรมของเรื�องนั �น ๆ เพื�อตามไปดูใน
บรรณนุกรมของเรื�องต่อ ๆ ไป ให้ได้ประมาณ 20 เรื�อง อาจจะไม่มงีานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งที�มชีื�อ 

ตรงกบัผลงานวจิยัที�จะทํา กต็้องพยายามหาทฤษฎ ีหรอืบทความทางวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกไ็ดม้า
อา้งองิ 

 ย่อหน้าสุดทา้ยของบทที� 1 ต้องเขยีนสรุปว่าจากเหตุผลความจาํเป็นหรอืจากเหตุผล

และปญัหาดงักล่าวผูศ้กึษาจงึได้ทําการวจิยัเรื�อง”ปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ 
ตามทศันะของคณาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” เพื�อศกึษาของปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บั

ตําแหน่งทางวิชาการและเพื�อเปรียบเทียบทัศนะทัศนะของคณาจารย์ที�อยู่กลุ่มสาขาวิชา  
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ประเภทบุคคล ตําแหน่ง ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�แตกต่างกนัย่อมมทีศันะ
ต่อปจัจยัในการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการที�แตกต่างกนั 

  

การหาบทที� 2 เอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 วธิกีารทาํเหมอืนบทที� 1 คอืวธิกีารคอืหาคาํสาํคญั(Key word) ของเรื�องที�จะทําการวจิยั

แล้วเข้าไปค้นใน Googleเพื�อหาบทความทางวิชาการหรอืทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง หรอืงานวิจยัที�
เกี�ยวข้อง มาประมาณ  20 เรื�อง แล้วนํามาเขียนอ้างอิงในเนื� อหาและเอาไปอ้างอิง 

ในบรรณานุกรมทา้ยเล่มอกีครั �ง  

 การค้นตวัอย่างเรื�องที�หนึ�ง หาคําตรง  ๆ อาจจะไม่พบต้องพยายามหาคําใกล้เคยีง 
เช่น  ตําแหน่งทางวชิาการ หรอืคณาจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์

หรอืความคดิเห็นของคณาจารยต่์อการเลื�อนตําแหน่งทางวชิาการ หรอืทศันะคตขิองบุคลากร
ประเภทตําแหน่งทางวชิาการต่อการเลื�อนตําแหน่งทางวชิาการ หรอืการรบัรูใ้นหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารขอเลื�อนตําแหน่งทางวชิาการของคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั หรอืหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอ

เลื�อนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยต์ามทศันะของคณาจารย์
ในมหาวทิยาลยั เป็นต้น เมื�อพบเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 1-2 เรื�อง กต็ามไปดูที�บรรณนานุกรมของเรื�อง

นั �น ๆ เพื�อตามไปดูในบรรณนุกรมของเรื�องต่อ ๆ ไปทําอย่างนี�ต่อเนื�องไป ให้ได้ประมาณ 20 
เรื�อง(แต่ตอ้งไมเ่กนิ 20 ปี กบังานที�ทาํ) อาจจะไมม่งีานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งที�มชีื�อตรงกบัผลงานวจิยัที�

จะทาํ กต็อ้งพยายามหาทฤษฎ ีหรอืบทความทางวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกไ็ดม้าอ้างองิการหาเอกสาร

งานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อตามไปดกูรอบแนวคดิที�เขาทาํ การทาํแบบสอบถาม ผลวจิยัที�คน้พบ เพื�อเอา
มาเป็นแนวในการทําวจิยัของเรา หรอืเอามาอ้างอิงและเอามาสนับสนุนเป็นเหตุเป็นผลในตอน

อภปิรายผล ดงันั �นผูว้จิยัอาจจะตอ้งคน้ควา้เพิ�มเตมิหลงัจากวเิคราะหเ์สรจ็แลว้เพื�อเอามาใสในบท

ที� 2 อีกก็ได้เพราะต้องเอาผลงานวจิยันั �น หรอืบทความทางวชิาการนั �นมาสนับสนุนงานวิจยั 
ที�คน้พบใหมนี่� 
  

การเขียนแบบสอบถาม 
 ต้องกลบัไปดูกรอบแนวคดิอีกครั �งว่าจะทําการวจิยักบัใครอย่างไร ดูจากแบบสอบถาม
ของงานวจิยัที�ได้จากบทที� 2 มาพจิารณาประกอบหรอืประยุกต์ให้เข้ากบังานวจิยัที�จะทําหรอื

ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฏี หรือจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี�ยวชาญมาเขียนเป็น

แบบสอบถาม  แบบสอบถามที�ทาํกนัส่วนใหญ่จะมอียู ่ 2 แบบคอื 
1.แบ่งออกเป็น  3 ระดบั (เหน็ดว้ยไมแ่น่ใจไมเ่หน็ดว้ย/เหมาะสม ไมแ่น่ใจ         

ไมเ่หมาะสม/มาก, ปานกลาง, น้อยที�สุด) 
2.แบ่งออกเป็น  5  ระดบั (มากที�สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที�สุด/ เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง  

เห็นด้วยมาก, ไม่แน่ใจ, ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ�ง/เหมาะสมมากที�สุด, เหมาะสมมาก, 

ไมแ่น่ใจ, ไมเ่หมาะสม, ไมเ่หมาะสมมากที�สุด)  
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ตวัอย่างการเขียนแบบสอบถาม 
เรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อการได้รบัตาํแหน่งทางวิชาการ ตามทศันะของคณาจารย ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 แบบสอบถามฉบบันี�จดัทําขึ�นโดยมวีตัถุประสงค์เพื�อการศกึษาปจัจยัที�ส่งผลต่อการ
ไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยผลการศกึษาที�ไดส้ามารถนําไปเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลสําหรบัผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนและ

ปรบัปรงุระเบยีบขอ้บงัคบัใหม้คีวามเหมาะสมต่อไป 
 แบบสอบถามฉบบันี�แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี� 

 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ถงึปจัจยัที�ส่งผลต่อการได้รบัตําแหน่งทาง

วชิาการ 

 ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ ปญัหาและขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ 
 ผู้วจิยัขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอนและตรง

ตามสภาพความเป็นจรงิตามความคดิเห็นของท่าน โดยข้อมูลที�ได้จากการวจิยัครั �งนี�จะถือเป็น
ความลบัอยา่งเครง่ครดั 

ตอนที� 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 

คาํชี�แจง โปรดทาํเครื�องหมาย  ลงในช่องว่าง....... ที�ตรงกบัความเป็นจรงิเกี�ยวกบัตวัท่าน 

1. กลุ่มสาชาวชิา /หน่วยงานที�ท่านสงักดั คณะ/สถาบนั/สํานัก/ศูนย/์โรงเรยีน(โปรดเขยีนลง
ในช่องว่าง)................................................................................................................... 

2. ประเภทบุคลากร 

.....  (1) ขา้ราชการ   ........  (2) พนกังานมหาวทิยาลยั 
3. ระดบัการศกึษา 

....... (1) ปรญิญาตร/ีหรอืเทยีบเท่า    ........  (2) ปรญิญาโท/หรอืเทยีบเท่า   

....... (3) ปรญิญาเอก/หรอืเทยีบเท่า 

4. ประสบการณ์การทํางาน 

....... (1) น้อยกว่า 1 ปี ถงึ 5 ปี  …….. (2) ตั �งแต่ 5 ปีขึ�นไป ถงึ 10 ปี  

....... (3) ตั �งแต่ 10 ปีขึ�นไป ถงึ 15 ปี …….. (4) 15 ปีขึ�นไป 

5. ดาํรงตําแหน่ง  
...... (1) อาจารย ์   ……..  (2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

…... (3) รองศาสตราจารย ์  …….. (4) ศาสตราจารย ์
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ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ถงึปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ 

คาํชี�แจง โปรดพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้คําถามว่าท่านมคีวามคดิเหน็ถงึปจัจยัที�ส่งผลต่อ

ได้รบัตําแหน่งทางวชิาการในแต่ละด้าน โดยใส่เครื�องหมาย  ลงในช่องคําตอบที�ตรงกบัความ
คดิเหน็ของท่าน หากท่าน ไมแ่น่ใจ หรอื ไมเ่หน็ดว้ย โปรดใหข้อ้เสนอแนะประกอบดว้ย 

 
 

ข้อ 

 

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

ที�ส่งผลต่อการได้รบัตาํแหน่งทางวิชาการ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ดว้ย=3 ไม่แน่ใจ=2 ไม่เหน็
ดว้ย=1 

 

 ด้านการสนับสนุนของผูบ้ริหาร     

 ระดบัมหาวิทยาลยั     

1 มหาวทิยาลยัมกีารกาํหนดนโยบายสนบัสนุนเพื�อใหไ้ดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ     

2 มหาวทิยาลยัมจีดัประชมุ/โครงการเพื�อสรา้งความเขา้ใจนโยบายใหบุ้คลากร
ทราบการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ 

    

3 มหาวทิยาลยัมกีารสง่เสรมิใหจ้ดัตั �งงบประมาณสนบัสนุนการไดร้บัตําแหน่งทาง
วชิาการ 

    

4 มหาวทิยาลยัมกีารประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการเบกิจ่าย
เงนิกองทุนสนบัสนุนการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการใหเ้ป็นไปอยา่งคล่องตวั 

    

5 มหาวทิยาลยัมกีารประชาสมัพนัธเ์กี�ยวกบัระเบยีบและขั �นตอนการขอตําแหน่ง
ทางวชิาการที�ชดัเจนและทั �วถงึ 

    

6 มหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหม้รีะเบยีบและขั �นตอนที�เอื�อประโยชน์แก่บุคลากรใน
การขอตําแหน่งทางวชิาการ 

    

7 มหาวทิยาลยัมกีารรบัฟงัปญัหาและอุปสรรคในการขอตําแหน่งทางวชิาการจาก
บุคลากรทุกฝา่ย 

    

8 มหาวทิยาลยัมกีารจดัทาํคู่มอืการขอตําแหน่งทางวชิาการ     

 ระดบัหน่วยงาน     

10 หน่วยงานมกีารจดัใหเ้จา้หน้าที�ใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัทาํผลงานทาง
วชิาการ 

    

11 หน่วยงานมกีารสนบัสนุนใหบุ้คลากรจดัทาํผลงานทางวชิาการ ในการขอ
ตําแหน่งทางวชิาการ 

    

12 หน่วยงานมกีารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรมเพื�อเพิ�มพนูความรู้
เกี�ยวกบัการขอตําแหน่งทางวชิาการ 

    

13 หน่วยงานมกีารจดัวนัและเวลาสอนที�เอื�อต่อการจดัทาํผลงานทางวชิาการ     

14 หน่วยงานมกีารสนบัสนุนใหก้ารไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการเป็นส่วนหนึ�งในการ
พจิารณาความดคีวามชอบในการปฏบิตังิาน 

    

15 หน่วยงานมกีารอนุญาตใหบุ้คลากรที�กาํลงัจดัทาํผลงานทางวชิาการสามารถ
ออกไปคน้ควา้หาขอ้มลูภายนอกไดโ้ดยไม่ถอืเป็นวนัลา 

    

 ด้านการสนับสนุนทางสงัคม     
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15 ขา้พเจา้มคีนรอบขา้งที�สามารถใหค้าํปรกึษาได ้     

16 ขา้พเจา้ไดร้บัความรกั ความเอาใจใสจ่ากคนรอบขา้งเสมอ     

17 ขา้พเจา้มคีนรอบขา้งที�ทาํใหรู้ส้กึอบอุ่นและปลอดภยั     
      

18 ขา้พเจา้มคีนรอบขา้งที�คอยช่วยเหลอืซึ�งกนัและกนั     

19 คนรอบขา้งทาํใหข้า้พเจา้รูส้กึว่าตนเองมคุีณค่าเสมอ     

20 เมื�อขา้พเจา้มปีญัหามกัจะไดร้บัความช่วยเหลอืจากคนรอบขา้ง     

21 ถา้ขา้พเจา้พลาดขา่วสารขอ้มลูที�สาํคญั คนรอบขา้งกจ็ะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ
เสมอ 

    

22 ขา้พเจา้มขีอ้สงสยัเรื�องใด ขา้พเจา้สามารถสอบถามกบัคนรอบขา้ง     

23 ขา้พเจา้ไดร้บัขา่วสารขอ้มลูต่างๆ ที�ถูกตอ้งและเป็นประโยชน์จากคนรอบขา้ง
เสมอ 

    

 ด้านแรงจงูใจในการขอตาํแหน่ง     

24 การมเีงนิประจาํตําแหน่งทางวชิาการเป็นสว่นสาํคญัในการขอตําแหน่งทาง
วชิาการ 

    

25 เงนิทุนสนบัสนุนในการจดัทาํผลงานทางวชิาการจากแหล่งต่างๆ มสีว่นสาํคญัใน
การขอตําแหน่งทางวชิาการ 

    

26 การไดร้บัการยอมรบัและยกย่องจากมหาวทิยาลยั เป็นสว่นผลกัดนัในการขอ
ตําแหน่งทางวชิาการ 

    

27 การไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการจะทาํใหไ้ดเ้ครื�องราชอสิรยิาภรณ์สงูขึ�น     
      

28 ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ เอื�อต่อการขอตําแหน่งทางวชิาการของบุคลากร     

29 การไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการทาํใหม้โีอกาสที�จะไดร้บัความกา้วหน้าในวชิาชพี
เพิ�มมากขึ�น 

    

30 ความสมัพนัธท์ี�ดรีะหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงานเป็นสว่นหนึ�งที�ทาํให้
เกดิแรงจงูใจในการขอตําแหน่งทางวชิาการ 

    

31 การไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ สง่ผลใหม้คีวามมั �นคงในการทาํงานมากยิ�งขึ�น     

32 การไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการทาํใหไ้ดร้บัความไวว้างใจในการปฏบิตังิานจาก
ผูบ้งัคบับญัชามากขึ�น 

    

33 การไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ เป็นปจัจยัหนึ�งที�ผลติบณัฑติที�มคุีณภาพ     

 ด้านลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคมุตน     

34 ขา้พเจา้คดิว่าสิ�งตอบแทนที�ดทีี�สดุในการทาํงานคอื การไดร้บัตําแหน่งทาง
วชิาการ 

    

35 หน่วยงานของขา้พเจา้สง่เสรมิใหล้าศกึษาต่อได ้     

36 ขา้พเจา้คดิว่าการทาํงานไม่ควรคาดหวงักบัผลตอบแทนใดในอนาคต     

37 ขา้พเจา้ทาํงานเพิ�มมากขึ�น เพื�อใหไ้ดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ     
      

38 การวางแผนล่วงหน้าเป็นการกระทาํที�มปีระโยชน์เพราะทาํใหก้ารทาํงานสาํเรจ็     
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เป็นไปตามแผนที�วางไว ้

39 ขา้พเจา้จะรบีทาํงานที�ไดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยเสมอ     

40 ขา้พเจา้เตม็ใจที�ตอ้งปรบัแกไ้ขผลงาน หากพบความผดิพลาดหลายครั �ง เพื�อให้
ผลงานนั �นออกมาด ี

    

41 ขา้พเจา้หาขอ้มลูและทาํความเขา้ใจ เมื�อไม่เขา้ใจงานที�ไดร้บัมอบหมาย     

42 เมื�อขา้พเจา้ตอ้งการสิ�งใด ขา้พเจา้จะมคีวามอดทนเพื�อใหไ้ดส้ิ�งนั �น     

43 เมื�อขา้พเจา้โมโหขา้พเจา้จะไม่ปะทะและมวีธิจีดัการกบัอารมณ์ไดด้ ี     

44 เมื�อขา้พเจา้พบปญัหาในการขอตําแหน่งทางวชิาการ ขา้พเจา้จะหาขอ้มลูมา
ประกอบวธิกีารแกไ้ขปญัหา 

    

45 ขา้พเจา้มคีวามเขา้ใจในระเบยีบและขั �นตอนการขอตําแหน่งทางวชิาการเป็น
อย่างด ี

    

46 การถูกตําหนิ เป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้ปรบัปรุงผลงานทางวชิาการของตนเอง     

47 ขา้พเจา้พรอ้มที�จะปรบัปรุงผลงานทางวชิาการของตนเองใหด้ยีิ�งขึ�น     

      

 

ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ ปญัหาและขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ 

1. ดา้นการสนบัสนุนของผูบ้รหิาร 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………… 

2. ดา้นการสนบัสนุนทางสงัคม 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………… 

3. ดา้นแรงจงูใจในการขอตําแหน่ง 
…………………………………………………………………………………………………

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

4. ดา้นดา้นลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน 

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

…………………………………………………………………………………….. 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ใหค้วามรว่มมอือย่างดยีิ�ง 
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ข้อสงัเกต การเขียนแบบสอบถามเรื�องที�หนึ�ง 

 1.อยา่ใหม้ากขอ้เกนิ  50 ขอ้ขึ�นไปคนตอบจะไมอ่ยากตอบ 
 2.ตวัแปต้น ต้องตอบไดว้่าทําไมจงึกําหนดแบบนั �น เช่นประเภทบุคลากร แบ่งเป็น 2 

ประเภทเพราะมเีฉพาะ 2 ประเภทที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องนี� หรอืระดบัการศึกษาที�แบ่ง ออกเป็น 4 

ระดบัเพราะมเีท่านี�ที�เกี�ยวขอ้ง  ประสบการณ์การทํางาน แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเพราะตั �งแต่ปี พ.ศ. 
2541 เป็นต้นมาหยุดรบัขา้ราชการ  ให้รบัผู้ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั

จงึมพีนักงานมหาวทิยาลยัอยู่ในช่วงประมาณนี�เท่านั �น และตําแหน่งที�แบ่งออกเป็น 4 ตําแหน่ง
เพราะคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีอยู่ 4 ตําแหน่งคือ อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ เป็นตน้  

 3.ตวัแปรตามที�แบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ เอามาจากทฤษฎใีด หรอืแนวคดิใครหรอืประยุกต์
มาจากของใคร ควรบอกแหล่งศกึษาคน้ควา้เพื�ออา้งองิเป็นตน้ 

 4.ขณะเขยีนต้องนึกว่าถ้าเราตอบ จะคดิอย่างไร ขอ้ความต้องให้เป็นที�เขา้ใจตรงกนั 
อยา่ใหต้คีวามไปอยา่งอื�นได ้

 5.ตอ้งเขยีนใหต้รงกบัปญัหาที�อยากทราบหรอืปญัหาที�มใีนปจัจบุนั หรอืเรื�องที�ทาํการวจิยั 

 6.แบบสอบถามแต่ละข้อที�เขยีนลงไป  ต้องนึกไว้เสมอว่าถ้าผู้ตอบเหน็ด้วยหรอืไม่
เหน็ดว้ยหรอืไม่แน่ใจ ผู้วจิยัจะหาขอ้มูลที�ไหนมาสนับสนุนผลการวจิยั ผู้วจิยัต้องเตรยีมหาขอ้มูล

มาเพิ�มเตมิในบทที� 2 ไว ้
 

สถิติที�ใช้ในงานวิจยัสถาบนั 

 ในหนังสอืเล่มนี�และตวัอย่างที�นําเสนอจะใชส้ถติอิยา่งง่าย ๆ คอื  

 1.ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เอาไวใ้ชใ้นการที�ตั �งจุดมุ่งหมายว่าเพื�อศกึษา โดย

การเทยีบกบัเกณฑท์ี�กําหนด ตามแนวของ เบสต ์(Best. 1977 : 169-175) 

 1.1 ค่าเฉลี�ย 3.00 – 5.00 เหน็ดว้ย/เหมาะสม/เหน็ดว้ยมาก 
      ค่าเฉลี�ย 2.34 – 3.57 เหน็ดว้ยปานกลาง/ไม่แน่ใจ 

     ค่าเฉลี�ย  1.00 – 2.33 ไมเ่หน็ดว้ย/ไมเ่หมาะสม/เหน็ดว้ยน้อย 

 1.2เบสต์ (Best.1981 : 179-187) 

 ค่าเฉลี�ย  1.00 – 1.49 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิ�ง/ไมเ่หมาะสมอยา่งยิ�ง 
     ค่าเฉลี�ย  1.50 – 2.49 ไมเ่หน็ดว้ย/ไมเ่หมาะสม 

     ค่าเฉลี�ย  2.50 – 3.49 ไมแ่น่ใจ/ปานกลาง 
     ค่าเฉลี�ย  3.50 – 449 เหน็ดว้ย/เหมาะสม 

     ค่าเฉลี�ย  4.50 – 5.00 เหน็ดว้ยอยา่งยิ�ง/เหมาะสมอยา่งยิ�ง 

 2.ส่วนสถิติ t-testเอาไว้ใช้กับ(ก) แบบสอบถามที�แปลงค่าจากเห็นด้วย เป็นค่า

คะแนน =3 ไม่แน่ใจ = 2  ไม่เหน็ดว้ย =1 หรอื เหมาะสมอย่างยิ�ง=5  เหมาะสม=4  ปานกลาง=3  
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ไมเ่หมาะสม  = 2  ไมเ่หมาะสมอย่างยิ�ง = 1  และ (ข) ตวัแปรต้นม ี 2 กลุ่ม ผูว้จิยัต้องดูจากกรอบ

แนวคดิและแบบสอบถามเป็นหลกัในการพจิารณาเลอืกใชส้ถติ ิ

 3.การเลอืกใชส้ถิติ F - test (ก) แบบสอบถามที�แปลงค่าจากเหน็ดว้ย เป็นค่า คะแนน 

=3 ไม่แน่ใจ = 2  ไม่เห็นด้วย =1 หรอื เหมาะสมอย่างยิ�ง=5  เหมาะสม=4  ปานกลาง=3 

 ไมเ่หมาะสม= 2  ไมเ่หมาะสมอยา่งยิ�ง =1 (ข) ตวัแปรตน้มตีั �งแต่ 3 กลุ่มขึ�นไป 

 4.การเลอืกใช้สถติไิค-สแควร ์(Chi square test) (ก) แบบสอบถามไม่ต้องแปลงค่า

เป็นคะแนน (ข) วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื�อหาความสมัพนัธข์องตวัแปร 

 6.แบบสอบถามต้องให้ผู้รู้ผู้เล่นในเรื�องนั �น ๆ และมีความรู้เรื�องวิจ ัย สถิติ เป็น
ผูท้รงคุณวุฒจิาํนวนไมน้่อยกว่า 3 คน ตรวจสอบแบบสอบถาม เพื�อทําการแก้ไขปรบัปรุงใหช้ดัเจน

เหมาะสมดก่ีอน 
 7.ต้องทําการหาความเชื�อมั �นในแบบสอบถามก่อนการส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่ม

ตวัอย่างที�สุ่มไว้ หาความเชื�อมั �นของแบบสอบถามโดยการ Tryout กบักลุ่มที�ไม่ใช้กลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวนอยา่งน้อย  30 ฉบบั ใหไ้ดค้่าความเชื�อมั �นไมน้่อยกว่า  60 % ขึ�นไป หรอื 80 – 99 % 
 5.จา้งนกัคอมพวิเตอรใ์ชโ้ปรแกรม SPSS ในการคาํนวณค่าสถติต่ิางๆ  
 

 ตวัอย่างเรื�องที�หนึ�งเรื�องปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะ

ของคณาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ”  สถติทิี�ใชใ้นวจิยัเรื�องนี�คอื 

 1.ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เพื�อตอบจุดมุ่งหมายที�กําหนดว่าเพื�อศกึษา
ของปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการโดยเทยีบกบัเกณฑข์องเบสต์ 

 2.สถิติ t-test ใช้เปรยีบเทยีบกบัตวัแปรประเภทกลุ่ม ขา้ราชการ  และพนักงาน
มหาวทิยาลยั 

 3.สถติ ิF-test ใชเ้ปรยีบเทยีบกบัตวัแปรตน้ที�มตีั �งแต่  3 กลุ่มขึ�นไป 

   

การสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มประชาการเพื�อเป็นตวัแทนในการทาํวิจยัสถาบนั 

มีวีการอย่างง่ายคือเพราะถ้าหากเอาประชากรมาวิเคราะห์จะมากเกินไป ทําให้

เสยีเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น กลุ่มตวัอย่างที�นิยมใช้กนัคอืการสุ่มตามแนวของKrejcie. 

(1970 : 608)   ดงัตาราง  1  ต่อไปนี� ( N = ขนาดประชากร   S = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง) 
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ตาราง  7  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากร 

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   

 

การกาํหนดตารางที�เสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ตอ้งดจูากวตัถุประสงคท์ี�ตั �งไว ้การนําเสนอตารางวเิคราะหข์อ้มลูตอ้งตอบ
วตัถุประสงคเ์ป็นสิ�งสาํคญั 

 ตวัอย่างที�หนึ� งเรื�องปจัจยัที�ส่งผลต่อการได้รบัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของ

คณาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ”  การนําเสนอตารางวเิคราะห์ตามวตัถุประสงท์ี�กําหนด
ไวค้อื 

 1.เพื�อศกึษาของปจัจยัที�ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการตารางที�ตอ้งนําเสนอคอื 
 

ตารางที� 1 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�

ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของประเภทบุคลากร 

ตารางที� 2 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�

ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของกลุ่มสาขาวชิา(มองรวมทั �งขา้ราชการและ

พนกังาน) 

ตารางที� 3 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�

ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของตําแหน่งทางวชิาการ(มองรวมทั �ง

ขา้ราชการและพนกังาน) 

ตารางที� 4 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�

ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของระดบัการศกึษา(มองรวมทั �งขา้ราชการ

และพนกังาน) 

ตารางที� 5 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�

ส่งผลต่อการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของประสบการณ์ในการทํางาน(มองรวมทั �ง

ขา้ราชการและพนกังาน) 
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ตวัอย่างที� 1 

ขอ้ ปจัจยั ขา้ราชการ พนกังาน 

1  X SD X SD 

      

      
47      

 

ตวัอย่างที� 2 

ขอ้ ปจัจยั อ ผศ รศ ศ 

1  X SD X SD X SD X SD 

          
          

47          
  

วตัถุประสงค์ ข้อ 2.เพื�อเปรยีบเทียบทัศนะทศันะของคณาจารย์ที�อยู่กลุ่มสาขาวิชา  

ประเภทบุคคล ตําแหน่ง ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�แตกต่างกนัย่อมมทีศันะ
ต่อปจัจยัในการไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการที�แตกต่างกนัตารางที�นําเสนอคอื 

ตาราง 1เปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลี�ยในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�ส่งผลต่อการไดร้บั

ตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของประเภทบุคลากร 

ตาราง 2 เปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลี�ยในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�ส่งผลต่อ

การไดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของคณาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาที�แตกต่างกนั(มองรวมทั �ง

ขา้ราชการและพนกังาน) 

ตาราง 3 เปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลี�ยในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�ส่งผลต่อ

การได้รบัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของตําแหน่งทางวชิาการที�แตกต่างกนั(มองรวมทั �ง

ขา้ราชการและพนกังาน) 

ตาราง 4 เปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลี�ยในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�ส่งผลต่อ

การได้รบัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของคณาจารยท์ี�มรีะดบัการศกึษาที�แตกต่างกนั(มอง

รวมทั �งขา้ราชการและพนกังาน) 
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ตาราง 5 เปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลี�ยในดา้นปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที�ส่งผลต่อ

การได้รบัตําแหน่งทางวชิาการ ตามทศันะของคณาจารย์ที�มปีระสบการณ์ที�แตกต่างกนั(มอง

รวมทั �งขา้ราชการและพนกังาน) 

 

ตวัอย่าง 2 กลุ่ม 
ขอ้ ปจัจยั ขา้ราชการ พนกังาน 

1  X SD t X SD t 

        

        

        

48        
 

ตวัอย่าง 3 กลุุ่มขึ�นไป 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม     

ภายในกลุ่ม     

รวม     
 

ถ้าแตกต่างกนักห็าต่อคือ 

ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 

 อาจารย ์ ผศ รศ ศ 

X 11111 22222 3333 44444 

อาจารย ์ 11111     

ผศ 22222     

รศ 33333     

ศ 44444     
 

การเขียนสรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 
สิ�งสาํคญัที�สุดในการเขยีนสรปุวเิคราะหข์อ้มลู คอื 

1. สรปุเป็นขอ้ ๆ ใหต้รงประเดน็คอืวตัถุประสงคท์ี�ละขอ้ 

2. สรปุตามขอ้มลูหรอืผลที�ไดจ้ากการวเิคราะห ์ยงัไมต่อ้งเสนอความเหน็ใด ๆ 

 



~ 27 ~ 
 

วจิยัสถาบนัจากงานประจาํแบบง่าย เสถียร  คามีศกัดิ�   บุคลากรเชี�ยวชาญ ที�ปรึกษา ปขมท 

การอภิปรายผล 
 สิ�งสาํคญัที�สุดในการอภปิรายผลคอื 

1. จากการสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูแต่ละขอ้ ๆ ตอ้งนํามาอภปิรายผลไปทลีะขอ้ 

2. การอภปิรายผลตอ้งมเีหตุผลว่าทาํไมจงึเป็นเช่นนั �น เพราะอะไร/เพาระว่า  หรอื อนั

เนื�องมาจากสาเหตุอะไร /สาเหตุที�ว่า หรอื สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของใครที�พบว่าอะไร 

หรอืขดัแยง้กบัผลวจิยัของใครที�พบว่าอะไร หรอืตรงกบัทฤษฏ ี อะไร ว่าดว้ยอะไร 

หรอืตรงกบัแนวคดิที�ว่าอยา่งไร ของใคร  ต่าง ๆเหล่านี�ที�เอามาอา้งอิ�งตอ้งมหีลกัฐาน

ปรากฏที�เชื�อถอืได ้

3. สุดทา้ยตอ้งมกีารกล่าวถงึประโยชน์ของงานวจิยัสถาบนัว่าใหนํ้าขอ้มลูอะไรที�คน้พบ

ไปใชท้ี�ไหน ใหต้รงกบัประโยชน์ที�กล่าวไว ้ เช่นนําเสนอผูบ้รหิารในการประชุมเมื�อไร 

หรอืนําเสนอฝา่ยบรหิารตามหนงัสอื/บนัทกึลงวนัที� หรอืไดร้บัการสนับสนุนอยา่งไร 

นําเสนอไปแลว้อย่างไร เป็นตน้  

การเขียนอ้างอิงในงานวิจยัสถาบนั 
 การอา้งองิตอ้งอา้งองิในเนื�อหา ซึ�งมกีารอา้งองิ 3 ลกัษณะคอื อา้งองิหน้าขอ้ความ อา้งองิ

ระหว่างขอ้ความ และอา้งองิหลงัขอ้ความ สุดทา้ยตอ้งนําเอาไปอา้งองิในบรรณนานุกรมทา้ยเล่ม 
1. การอา้งองิหน้าขอ้ความ เช่น  เสถยีร  คามศีกัดิ � (2558 : 23-27) กล่าวว่า................ 

2. การอา้งองิระหว่างขอ้ความ เช่น ....................  สอดคลอ้งกนั เสถยีร  คามศีกัดิ � 

(2558 : 23-27)ที�พดูไวว้่า................................ 

3. การอา้งองิทา้ยขอ้ความ..................................(เสถยีร  คามศกัดิ �.2558 : 23-27) 

4. การอา้งองิบรรณนานุกรม ปจัจบุนัใชร้ะบบแบบนามปี (Name – Year System) คอื

ชื�อคนแต่ง (ปีที�พมิพ)์ ชื�อหนงัสอื สถานที�พมิพ ์ วนัที�เดอืน (ศกึษาจากคู่มอืการทาํ

ปรญิญานิพนธ/์วทิยานิพนธข์องแต่ละมหาวทิยาลยั)  

 เสถียร  คามีศกัดิ �. (2549: 13-14) กล่าวไวใ้นการเขยีนคู่มอืการปฏบิตังิานดงันี� 

การจดัทาํรปูเล่มตอ้งประกอบไปดว้ย 3 ส่วนสาํคญัดงัต่อไปนี� 

1. ส่วนประกอบตอนตน้  

1.1 หน้าปก 
1.2 คาํนํา 

1.3 สารบญั 
1.4 บญัชตีารางหรอืภาพประกอบ(ถา้ม)ี 
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2. ส่วนเนื�อเรื�อง 
2.1 ส่วนที�เป็นเนื�อหา 

2.2 ส่วนที�ประกอบในเนื�อหา 

2.2.1 อญัประกาศ(Quotation) 
2.2.2 เชงิอรรถ(Footnote) 

2.2.3 ตารางหรอืภาพประกอบ(ถา้ม)ี 
3. ส่วนประกอบตอนทา้ย 

3.1 บรรณานุกรม(Bibliography) 

3.2 ภาคผนวก(ถา้ม)ี 
3.3 ประวตัผิูเ้ขยีน 

  

 สาํหรบัยอ่หน้า คาํนํา และคาํลงทา้ย ท่านใหข้อ้สงัเกตไวด้งันี� 

 ย่อหน้า  จะทําใหร้ปูทรงงานเขยีนสวยงาม ทาํใหผู้ท่้านมเีวลาพกัสายตา และสมอง 

 ทาํใหผู้อ่้านมโีอกาส คดิตามที�ผูเ้ขยีนแสดงความ 
 งานเขยีนไมม่คีํานํา กท็ําใหข้าดองคป์ระกอบแห่งศลิป์ เปรยีบเหมอืนคนคอขาด  คาํนํา

ตอ้งใชอุ้บายที�ชดัชวนใหผู้อ่้าน ๆ เรื�องของเราใหต้ลอดจนจบ ตอ้งก่อความสนใจใหผู้อ่้านมาก

ที�สุด  ตอ้งเรา้ความสนใจ  ตอ้งเป็นความคดิที�แปลกใหม ่ ลกัษณะนําเชญิ เหมอืนโฆษณาสนิคา้ 
ตอ้งเรยีกความสนใจของใหผู้อ่้านเหน็ดว้ยตอ้งแต่ตน้ 

 คาํลงท้าย จะทําอยา่งไรใหผู้อ่้านพอใจ มคีวามรูส้กึสมใจ  ตอ้งฝากความคดิใหผู้อ่้านเหน็

ดว้ยหรอืเอาชนะใจผูอ่้านได ้ ตอ้งใหผู้อ่้านไดค้วามรูเ้พิ�มเตมิจากขอ้เขยีนของเรา  หรอืเขาอาจได้
ความคดิแปลกใหม ่ ซึ�งอาจถูกหรอืผดิกต็าม ยอ่มกระตุ้นใหเ้ขาคดิ  เกดิปญัญา หรอืใหผู้อ่้านได้

คตธิรรมควรไตรต่องหรอืมอุีทาหรณ์ชกัจงูใจเกดิผลทางศลีธรรม(มาด-ีคาํนําด ี ไปด-ีคาํลงทา้ยด)ี 

 คาํนิยมเป็นส่วนที�ทําให้ผลงานของเรามคีวามน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ�น เพราะได้รบัคํา

รบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา ผูเ้ชี�ยวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒ ิผูม้ชีื�อเสยีงที�ไดร้บัการยอมรบันับถอืในแวด

วงต่าง ๆ ในขณะนั �น 

 คาํนํา บอกขอบข่ายของเรื�อง สาเหตุที�ผู้เขยีนสนใจที�จะศกึษามจีุดมุ่งหมายในการ

เขยีนอย่างไร ถา้มคีนช่วยเหลอืในการเขยีนกค็วรขอบคุณไวด้ว้ย 

 สารบญั เป็นบญัชบีอกแต่ละบท แต่ละหวัขอ้สําคญั ที�เรยีงลําดบั ปรากฏในเอกสารที�

เขยีน ที�ปรากฏอยูห่น้าใด 

 บญัชีตารางหรือภาพประกอบเป็นการแยกบอกตาราง หรือภาพประกอบว่ามี

อะไรบา้ง อยูห่น้าใด เหมอืนสารบญั บอกเนื�อสาระว่าอยูห่น้าใดบา้ง 
 ตารางหรอืภาพประกอบ ควรกล่าวนําถึงตาราง หรอืภาพประกอบเสียก่อน เพื�อให้

ทราบว่าจะแสดงประกอบอะไร ควรอธบิายและตคีวามของตารางหรอืภาพประกอบใหช้ดัเจนทุก
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ครั �ง ตารางหรอืภาพประกอบต้องมคีําว่า “ตาราง” และเลขกาํกบั หรอื “ภาพประกอบ” และมี

เลขกาํกบั แลว้จงึบอกชื�อตาราง หรอืภาพนั �น ๆ 

 บรรณานุกรม จะอยูท่า้ยเล่มต่อจากบทสุดทา้ย เป็นการบอกว่าผูเ้ขยีนไดศ้กึษา

คน้ควา้มาจากที�ใดบา้ง ของใคร เมื�อไร ปจัจบุนัจะอา้งแบบนามปี (Name – Year System) ตอ้ง

เอามาจากการอ้างองิในส่วนของเนื�อหามาแลว้และไมค่วรเกนิ 30 รายการ และหากมภีาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ควรแยกออกจากกนั โดยเอาบรรณานุกรมภาษาไทยขึ�นก่อน และตามดว้ย

ภาษาต่างประเทศ ซึ�งทั �งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตอ้งเรยีงตามลาํดบัอกัษร 

 ภาคผนวก เป็นสิ�งที�นํามาเพิ�มเตมิตอนทา้ยต่อจากบรรณานุกรม เพื�อบอกใหผู้อ่้านเขา้ใจ

ชดัเจนยิ�งขึ�น เป็นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบังานที�เขยีน  แต่ไมใ่ช่เนื�อหาของงาน เป็นส่วนที�นํามาเพิ�มขึ�นใน

ตอนทา้ย เพื�อช่วยใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้ไดเ้ขา้ใจแจม่แจง้ยิ�งขึ�น จะมภีาคผนวกหรอืไม ่แลว้แต่ความจาํเป็น  

ทั �งนี�ส่วนที�สําคญัคอื ส่วนเนื�อเรื�องที�เป็นเนื�อหาตอ้งมตีอนนํา ตอนตวัเรื�อง และตอนลงทา้ย ควร

เรยีงลาํดบัหวัขอ้ใหช้ดัเจนตั �งแต่ตน้จนจบ เนื�อหาที�เขยีนตอ้งมหีลกัเกณฑ ์ มกีารอ้างองิหลกัวชิา 

แสดงความคดิความอ่านที�ลกึซึ�งแหลมคม โดยเฉพาะส่วนประกอบของเนื�อหา บางทตีอ้งทํา

อญัประกาศ หรอื เชงิอรรถ หรอือา้งองิในเนื�อหา หรอืตอ้งมตีารางภาพประกอบ  

 ประวติัผูเ้ขียนเป็นการเขยีนประวตัอิยา่งยอ่ของผูเ้ขยีนในเรื�องนี�ว่าทาํงานที�ไหน 

ตําแหน่งอะไร วุฒกิารศกึษาระดบัใด   มคีวามรูค้วามชาํนาญอยา่งไร เป็นตน้ เพื�อใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้ได้
ทราบถงึความรูค้วามเชี�ยวชาญ ซึ�งจะทาํใหผ้ลงานเป็นที�น่าเชื�อถอืเป็นประการแรก และยงัใหผู้อ่้าน

สามารถตดิต่อกบัผูเ้ขยีนถา้ตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิหรอืสอบถามเรื�องที�เกี�ยวขอ้งไดเ้ป็นประการที�สอง 
 

ข้อสงัเกตในการจดัทาํรปูเล่มที�สาํคญัในลกัษณะการตรวจรบัครั �งสุดทา้ย ดงัต่อไปนี� 

1. การจดัเรยีงหน้า อยา่ใหส้ลบักนั 
2. ตรวจทานดตูวั สะกด การนัต ์อกีครั �ง 

3. ตรวจดภูาษา เนื�อหาสาระ คาํเชื�อม การลาํดบัหวัเรื�องตอ้งใหส้อดคลอ้งรบักนั 

4. ตรวจการใช ้แบบตวัอกัษร การกั �นหน้า กั �นหลงั ตอ้งใหเ้หมอืนกนัตลอดทั �งเล่ม 
5. หากพมิพด์ว้ยตวัเองจะเป็นการตรวจสอบ ทบทวนไปในตวัอกีครั �งหนึ�ง 

6. ตรวจสอบอกีครั �งหนึ�งใหข้อ้มลูทนัสมยัเป็นปจัจบุนั สอดคลอ้งกบัคุณภาพของผลงานวจิยั
ที�แต่ละมหาวทิยาลยักําหนด 

บรรณานุกรม 

ประวติัผูเ้ขียน 

ภาคผนวก  
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1.หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลงานทางวชิาการตามทศันะของผูบ้ริหาร 

     และคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2529) 
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ผลงานวจิยั 
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งานเขียน

หนงัสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เลื�อนขั�นเงินเดือนประจาํปีในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (2540) 

3.การบริหารงานบุคคลระบบสัญญาจา้งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 33 ~ 
 

วจิยัสถาบนัจากงานประจาํแบบง่าย เสถียร  คามีศกัดิ�   บุคลากรเชี�ยวชาญ ที�ปรึกษา ปขมท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื�องราชฯ 

4.การศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาการดาํรงตาํแหน่งผูช้าํนาญการ  

     ผูเ้ชี�ยวชาญและผูเ้ชี�ยวชาญพิเศษ ของขา้ราชการและพนกังานสาย 

     สนบัสนุนวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา (2551) 

1.หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอเลื�อนตาํแหน่งผูช้าํนาญการ 6,7-8 และ 

     ผูเ้ชี�ยวชาญและผูช้าํนาญการพิเศษ 9 ในมหาวทิยาลยัของรัฐดว้ยการ 

     ประยกุตก์ลวธีิ Benchmarking (2545) 

2.การบริหาร 10 ส่วนงานในกาํกบัสังกดัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

     ตามระเบียบการบริหารส่วนงานในกาํกบัของมหาวทิยาลยัพ.ศ. 

     2543(2546) 

3.ภาระงานของลูกจา้งประจาํสาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยั                  

     ศรีนครินทรวโิรฒ (2546) 

4. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลระบบสัญญาจา้งพนกังาน 

     มหาวทิยาลยัสถาบนัของรัฐทั�วประเทศ (2548) 

5.การวเิคราะห์ขอ้หารือของมหาวทิยาลยัของรัฐแห่งประเทศไทย:กรณีขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษาประเภทผูบ้ริหาร ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี�ยวชาญเฉพาะและประเภท

ทั�วไป (2554) 

1.การโอนขา้ราชการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(2536) 

2.การปฏิบติังานบุคคล ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ที�  สาํนกังาน 

       อธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ(2541) 

3.ประสบการณ์ในป่าชา้ (12 ตอน 2539) 

4.การบริหารงานบุคคลจากจดหมายจากแม่ (2542) 

5.คนนอกระบบ(2543) 

6.คนสาํนกังาน(2544) 

7.หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารบุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั                       

     ศรีนครินทรวโิรฒ (2545) 

8.การขอกาํหนดตาํแหน่งเป็นผูช้าํนาญการ6,7-8และผูเ้ชี�ยวชาญ 9  

     ผูช้าํนาญการพิเศษ 9 ของขา้ราชการประเภททั�วไปในสังกดัมหาวทิยาลยั  ของรัฐ(2546) 

9.ค่าตอบแทนสวสัดิการและประโยชน์เกื�อกลู มหาวทิยาลยั                         

     ศรีนครินทรวโิรฒ (2549) 

10.การเขียนคู่มือปฏิบติังาน(2549) 

11.คู่มือการทาํงานวเิคราะห์(2551) 

12.เขียนใหเ้จา้นายอ่าน(2551) 
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13.หวัอกเจา้นาย(2551) 

14.คนกบังาน(2553) 

15.ผูช้าํนาญการและผูเ้ชี�ยวชาญในมหาวทิยาลยั(2553) 

16.การทาํงานเชิงวิเคราะห์ฉบบัเร่งรัด(2554) 

17.การทาํงานเชิงสังเคราะห์ฉบบัเร่งรัด(2554) 

18.พนกังานมหาวทิยาลยั (2555) 

19.การทาํงานเชิงวิเคราะห์ฉบบัปรับปรุง (2555) 

20.การทาํงานเชิงสังเคราะห์ฉบบัปรับปรุง(2555) 

21.การกาํหนดตวัชี�วดัและสมรรถนะสายสนบัสนุนวชิาการ(2556) 

22.การทาํงานเชิงวิเคราะห์(2556) 

23.การทาํงานเชิงสังเคราะห์(2556) 

24.การเขียนคู่มือปฏิบติังาน(2556) 

5ธ.ค.25  จตุัถาภรณ์มงกุฎไทย- จ.ม. 

5ธ.ค.27  จตุัถาภรณ์ชา้งเผอืก  -จ.ช. 

5ธ.ค.29  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย -ต.ม. 

5ธ.ค.33  ตริตาภรณ์มงชา้งเผือก –ต.ช. 

5ธ.ค.37  ทวยิาาภรณ์มงกุฎไทย  -ท.ม. 

5ธ.ค.42  ทวยิาภรณ์ชา้งเผือก  –ท.ช. 

5ธ.ค.45  เหรียญจกัรพรรคิมาลา –ร.จ.พ. 

5ธ.ค.45  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย –ป.ม. 

5 ธ.ค.48 ประถมาภรณ์ชา้งเผือก –ป.ช. 

5 ธ.ค.53 มหาวชิรมงกุฎ -ม.ว.ม. 

 

 

 
 


