
การวจิยัสถาบนั
(Institutional Research)

R2R
(Routine to Research)

รศ.ดร.เทยีมจนัทร ์พานชิยผ์ลนิไชย



ทา่นเคยทําเชน่นี�หรอืทํานองนี�หรอืไม่

เชน่

• วเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการในการพฒันาของบคุลากร

• นําปญัหาจากการทาํงานมาวเิคราะหแ์ละหาแนวทางการแกป้ญัหาน ั�น

• นําขอ้มลูยอ้นหลงั 5 ปีมาวเิคราะหเ์พื�อเห็นแนวโนม้ของการใชจ้า่ยงบประมาณ

• สรา้งระบบในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื�อนํามาใชป้ระโยชนใ์นการทาํงานหรอืการ
ตดัสนิใจ

• ศกึษาภาวะไดง้านทาํของบณัฑติ

• ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

• วเิคราะหข์อ้มลูยอ้นหลงั 5 ปีของการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวชิาการของอาจารย์

    ฯลฯ



การวจิยั (Research)

•กระบวนการศกึษาที�ดําเนนิไปอยา่งมรีะบบและ กฎเกณฑใ์น

การเก็บรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์และตคีวามหมายของขอ้มลู เพื�อให ้

ไดม้าซึ�ง คําตอบที�ถกูตอ้งตอ่ปัญหาหรอืคําถามวจัิยที�ตั �งไว ้



ความหมายของการวจิยัสถาบนั

การวจิยัสถาบนั หมายถงึ การศกึษาและวเิคราะหเ์พื�อตอบโจทย์

การบรหิารของหน่วยงานหรอืสถาบันนั�นๆ เพื�อนําขอ้มลูที�ไดม้าใช ้

ในการสนับสนุนการวางแผนการกําหนดนโยบาย และการตัดสนิใจ

ตา่งๆของผูบ้รหิารโดยใชก้ระบวนการวจัิย



ประโยชนข์องการวจิยัสถาบนั

การวจิยัที�เป็นประโยชนสํ์าหรบั

การพฒันาองคก์ร เพื�อนําขอ้มลู หรอื

คน้พบตา่งๆที�ได ้ ไปเป็นขอ้มลู พื�นฐาน

สําหรบัผูบ้รหิาร และผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งในการ

กําหนด นโยบายตา่งๆ สําหรบั

ประกอบการ ตดัสนิใจวางแผน ในการ

ดําเนนิงาน และการแกไ้ขปญัหาเฉพาะที�

เกดิขึ�นในสถาบนัโดยตรง



หลกัสําคญัในการทําวจิยัสถาบนั

1. ใชร้ะยะเวลาสั �น หวังผลเร็วเพราะตอ้งการใชข้อ้มลู

2. ขั �นตอนการนําเสนอโครงรา่งตอ้งรวดเร็ว ไมม่ขีั �นตอนมาก

3. งบประมาณตอ้งอนุมัตเิร็วและเพยีงพอ

4.การดําเนนิการวจัิยสามารถดําเนนิการเป็นรายบคุคลเป็นรว่มทมี 

คณะวจัิยก็ได ้

 5. ตอ้งมคีวามพรอ้มทั �งดา้นบคุลากรและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์



วตัถปุระสงคข์องการทําวจิยัสถาบนั

1.  เพื�อใชแ้กป้ญัหา เมื�อหน่วยงานหรอืสถาบนัมปัีญหาหรอื

อปุสรรคจําเป็นตอ้งมกีารวจิัย เพื�อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจเพื�อ

ตดิตามปรับเปลี�ยนการดําเนนิงานของสถาบนั

2. เพื�อการตดัสนิใจ ในกรณีที�ไมม่ปัีญหา แตต่อ้งการตดัสนิใจ

บางเรื�อง 

3. เพื�อวางแผนอนาคต สําหรับการเตรยีมความพรอ้มในการ

จดัการศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม

4. เพื�อการประกนัคณุภาพในการจดัการศกึษา



ลกัษณะของการทําวจิยัสถาบนั

 1. การประเมนิสภาพปจัจุบนั ปญัหา หรอืความตอ้งการจําเป็น เนน้การ

วเิคราะหส์ภาพปจัจุบนัและปญัหาเรง่ดว่นขององคก์ร เพื�อการวางแผนพฒันาใหม้ี

ประสทิธภิาพ เชน่ สภาพปจัจุบนั ปญัหา และความตอ้งการดา้นเงนิเดอืนของ

บณัฑติที�มงีานทํา มหาวทิยาลยัเป็นตน้

 2. การวจิยัและพฒันานวตักรรม เป็นการคน้พบหรอืพฒันาทางเลอืก

ใหม่ๆ  เพื�อ นําความรูม้าใชใ้นการพฒันางาน เชน่ การพฒันาโปรแกรมการ

ลงทะเบยีนสอบวทิยานพินธเ์ป็นตน้  

3. การประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปไดข้องนโยบาย แผนงาน หรอื

โครงการ เป็นการวจิยัที�เกดิขึ�นในข ั�นของการวางแผน การจดัทําแผนงานหรอื

โครงการ ใชเ้พื�อการตดัสนิใจเฉพาะของสถาบนั เชน่ การประเมนิความสําเร็จของ

แผนพฒันานกัศกึษา



ลกัษณะของการทําวจิยัสถาบนั

4. การวจิยั/ประเมนิความกา้วหนา้ของนโยบาย 

แผนงาน หรอืโครงการ มุง่หาขอ้มลูสารสนเทศประกอบการ

ตดัสนิใจปรบัปรงุงานของสถาบนั เชน่ การประเมนิความกา้วหนา้

ของโครงการกจิกรรมพฒันาบุคลากรเป็นตน้ 

5. การวจิยั/ประเมนิสรปุผลการดําเนนิงาน การตดิตาม

ผล และ ประเมนิผลกระทบตา่งๆ เป็นการวจิยัที�เกดิขึ�นเมื�อ ได้

ดําเนนิงาน เสร็จส ิ�นลง เมื�อส ิ�นปีงานประมาณ สิ�นปีการศกึษา ส ิ�น

แผนพฒันาระยะ ๕ ปีเป็นตน้ เพื�อนําไปสูก่ารตดัสนิวา่ควรจะ

ดําเนนิการตอ่เนื�องหรอืไม ่หรอืวา่ควรยตุ ิการดําเนนิงาน เป็นตน้
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ประเภทการวจิยัสถาบนั

•  ประเภทที� 1 วจิยัทาํเป็นประจํา

•  ประเภทที� 2 วจิยัเฉพาะกจิ



ประเภทที� 1 วจิยัทําเป็นประจาํ

เป็นเรื�องที�ทําเพื�อเอาผล

มาสรา้งฐานขอ้มลู 

(MIS คอื Management 

information system)
ฐานขอ้มลู

อาคาร
สถานที�

หลกัสตูร
การศึกษา

บคุลากรนิสิต

การเงนิ
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ประเภทที� 2 วจิยัเฉพาะกจิ

เป็นการทาํวจิยัตามสภาพปญัหาและความตอ้งการ

ตวัอยา่ง เชน่

 - ความตอ้งการหอพกันสิติของมหาวทิยาลยัของนสิติ

 - การจดัระบบหอพกัของมหาวทิยาลยั



คลงัขอ้มลูกบัการวจิยัสถาบนั

คลังขอ้มลู รายงาน

1.หลักสตูร
การศกึษา

2.นสิตินักศกึษา - รายงานนสิติใหม่
- จํานวนนสิติที�คามวา่

จะ 
 สําเร็จการศกึษา
- จํานวนผูสํ้าเร็จ

การศกึษา

3.บคุลากร -รายชื�ออาจารยป์ระจํา
-รายชื�อลกูจา้งประจํา
-รายชื�อราชการ
- รายชื�อลกูจา้งชั�วคราว

4.อาคารสถานที�

5. การเงนิ - แหลง่เงนิ
- คา่ใชจ้่ายในการ

ดําเนนิงาน

โครงการวจัิยสถาบัน

การตดิตามบัณฑติ

- ภาวการณ์ไดง้านของบัณฑติ

- ภาระงานของอาจารย์

- การใชอ้าคารสถานที�

- วเิคราะหค์า่ใชจ้่ายรายหัว
ของนสิติ



R2R

ความเป็นมาของ R2R การ

พฒันางานประจาํสูง่านวจิยั (Routine 

to Research) เป็นคําที� ศ.นพ.วจิารณ ์

พานชิ อดตีผูอ้ํานวยการสถาบนัการ

จดัการความรูเ้พื�อสงัคม เป็นผูบ้ญัญตั ิ

ข ึ�นคร ั�งแรกใหก้บัโครงการพฒันางาน

ประจาํสูง่านวจิยัคณะ แพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล



R2R-Routine to 
Research

การวจิยั R2R คอืการทาํงานวจิยัจากงาน 

ประจาํหรอืงานประจาํจนเป็นงานวจิยั โดยมุน่เนน้

ที�จะนําการวจิยัไปพฒันาการ ทาํงานประจาํของ

ตนใหด้ขี ึ�นไมเ่นน้ความเป็นเลศิทางวชิาการ



ทําไม?ตอ้งทํา R2R

1. ทาํไม?ตอ้งทาํ R2R

2. ตอ้งการพฒันางานและตนเอง

3. ม ีเร ื�อง ที�ตอ้ง ทาํ ใหด้ขี ึ�น

4. ตอบดว้ย สามญัสํานกึไมไ่ด้

5. ตอ้งการ คาํตอบ ที�แมน่ยํา เชื�อถอืได้



แนวคดิหลกัของR2R

• มเีป้าหมายเพื�อที�จะปฏวิัต ิกระบวนการการเรยีนรูแ้ละการสรา้งความรู ้

• โดยมุง่ไปที�การทําลายมายาคตสํิาคัญ 3 เรื�อง คอื

     1.งานวจัิยเป็นเรื�องยาก 

2. งานวจัิยเป็นเรื�องใหญ ่ตอ้งมโีครงการและทนุวจัิย

     3. งานวจัิยเป็นเรื�องของคนอื�น ของนักวจัิยไมใ่ชเ่จา้หนา้ที�ทํางาน

R2Rจะทําใหก้ารสรา้งหรอืการผลติความรูเ้กดิข ึ�นไดทุ้กหนทกุแหง่ทําใหทุ้กที�

เป็นองคก์รที�เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองโดยใชก้ารวจิยัเป็นเครื�องมอืในการเรยีนรู ้

 



ผลลพัธข์องR2R

ผลลพัธข์อง R2R ไมไ่ดมุ้ง่หวงัเพยีงแคไ่ด้

ผลงานวจิยัเทา่น ั�น แตม่เีป้าหมาย ที�จะนํา

ผลงานวจิยั R2R ไปใชพ้ฒันางานประจาํน ั�นๆ 

ดว้ย 

พฒันางานประจาํที�ทาํทกุวนั... ใหเ้ป็นผลงานวจิยั 

 เปลี�ยนปญัหาหนา้งาน... ใหเ้ป็นผลงานวจิยั 

R2R จงึเป็นเครื�องมอืในการพฒันาคน เพื�อ

พฒันางานขบัเคลื�อนองคก์ร สูอ่งคก์รแหง่การ

เรยีนรู ้(Learning Organization)



เป้าหมายของ R2R

 บคุลากรสายสนบัสนนุมคีวามรู ้ทกัษะและ 

ประสบการณ์ในการพฒันางานประจําไปสูง่านวจิยั 

 มจีํานวนผลงาน/นวตักรรมที�เกดิจาก R2R เพื�อการ

แกป้ญัหาหรอืการปรบัปรงุการทํางานขององคก์ร  

 มเีครอืขา่ยบคุลากรดา้น R2R ท ั�งในระดบัคณะ/ 

หนว่ยงาน และระดบัมหาวทิยาลยั



ลกัษณะของ R2R
  เร ิ�มจากปญัหา/คําถามวจิยัที�ไดจ้ากหนา้งาน หรอืงานประจํา

 มเีป้าหมายชดัเจนวา่ จะแกไ้ขปญัหา พฒันา หรอืขยายผล 

 พสิจูนห์าคําตอบดว้ยวธิกีารที�นา่เชื�อถอื

 ชว่ยพฒันาขอ้มลู ฐานขอ้มลูใหเ้กดิประโยชน ์

 ยดืหยุน่ในรปูแบบการวจิยั (ไมม่รีปูแบบตายตวั)  

 เปิดพื�นที�สําหรบัแนวคดิใหม่ๆ  ในการทํางาน  

 สรา้งเสรมิศกัยภาพคนทํางาน 

 เป็นเครื�องมอืที�ชว่ยคนทํางานในการสรา้งความรู ้

 ถา้ผลงานไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร ่ก็จะเป็นผลลพัธท์ ี�เพิ�ม

คณุคา่ องคป์ระกอบที�สําคญัของ R2R



องคป์ระกอบที�สําคญัของR2R

1. โจทยว์จิยั R2R มาจากปญัหาหนา้
งาน มาจากงานประจาํและตอ้งการพฒันาใหด้ ี
ข ึ�น

2. ผูว้จิยัตอ้งเป็นผูท้าํงานประจาํน ั�นเอง 
และทาํหนา้ที�หลกัในการวจิยั

3. ผลลพัธง์านวจิยั เชน่ ลดข ั�นตอน
การทาํงาน  การใหบ้รกิารดขี ึ�น แกป้ญัหางาน
ที�ทาํได้

4. การนําผลการวจิยัไปใช ้นําไป
ปรบัปรงุการทาํงานและการบรกิารใหด้ขี ึ�น



ความรู ้ความรู ้ปญัหาปญัหา ความ
สําเร็จ
ความ
สําเร็จ

การสรา้งความรู ้2 แนว

วจิัย KM



อะไรคอืปญัหาในการทําวจิยัแบบR2R

• งานเยอะไมม่เีวลา

• เริ�มตน้ไมถ่กู

• ไมเ่ห็นความสําคัญ

• ผูบ้รหิารเห็นดว้ยหรอืไม่

• ไมม่คีวามรูค้วามสามารถ

• วจัิยเป็นเรื�องใหญ่

• ฯลฯ

(ไมใ่ชป่ญัหา หากเขา้ใจและมองจากงานประจํา)



ทา่นอยูใ่นกลุม่ไหน

ทา่นอยูก่ลุม่ไหนใน 5 กลุม่นี�

กลุม่ที� 1 มขีอ้มลูที�เก็บไวม้ากมาย แตไ่มรู่ว้า่จะทําอะไร

กลุม่ที� 2 มโีครงการวจัิย หรอืมหีัวขอ้แลว้ แตย่ังไมเ่ริ�มทํา

กลุม่ที� 3 สนใจที�จะทํามาก แตย่ังไมม่โีครงการ

กลุม่ที� 4 สนใจที�จะทําวจัิย แตไ่มแ่น่ใจวา่จะทําได ้

กลุม่ที� 5 ไมต่อ้งการทําวจัิยเลย คดิวา่ยุง่ยาก และไมส่นใจ

                  ( ทั �ง 5 กลุม่สามารถทําวจัิยใหเ้สร็จทั �งสิ�น)



การวจิยัR2R

สังเกต

(Observation)

ปัญหาการวจัิย

(Research 
Question)

เก็บรวบรวมขอ้มลู

(Data collection)

การวเิคราะหข์อ้มลู

(Data   Analysis)

เสนอแนะการนําไปใช ้

Valid Suggestion



เร ิ�มตน้ทาํวจิยั

การเลอืก และกาํหนดปญัหาการวจิยั

- เร ิ�มจากปญัหาที�เกดิจากการปฏบิตั ิ

โจทยม์าจาก

- ความไมพ่อใจในสิ�งที�ปฏบิตั ิ

- ความตอ้งการ หรอื เป้าหมายของ
องคก์าร

- การพดูคยุ การประชุมเชงิวชิาการ การ
สมัมนา

- การอา่น ฯลฯ



ข ั�นตอนการดาํเนนิการวจิยั
• ทบทวนเอกสารและรายงานการวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง

- ศกึษา หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎที ี�เกี�ยวขอ้งที�ทาํใหเ้กดิแนนวคดิการวจิยั

• การเตรยีมเครื�องมอื

- การกําหนดเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั เชน่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์
แบบสงัเกต ฯลฯ

- การสรา้งและหาคณุภาพเครื�องมอื

• การกําหนดกลุม่ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง

- ระบใุหช้ดัเจน วา่ตอ้งการศกึษา ใคร ที�ไหน เวลาใด

• การเก็บขอ้มลู

• การวเิคราะหข์อ้มลู

- รอ้ยละ คา่เฉลี�ย ฯลฯ

• การเขยีนรายงานผลการวจิยั



1.ระบหุวัขอ้หรอืปญัหาการวจิยัและ
ทบทวนวรรณกรรม
2.กําหนดตวัแปรของการวจิยั  
และวธิวีดัตวัแปร
3.กําหนดระเบยีบวธิวีจิยั
4.กําหนดประชากรและ
กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั

5.ดําเนนิการเก็บขอ้มลู
6.วเิคราะหข์อ้มลู

7.เขยีนรายงานการวจิยั
8.เผยแพรง่านวจิยั

การคดิ/เขยีน
โครงรา่ง

ลงมอืทาํ

คดิ วเิคราะห ์ 
เขยีน

ข ั�นตอนการทาํR2R
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การวเิคราะหป์ญัหาการวจิยั

ขอ้มลูที�ตอ้งการ
ของหนว่ยงาน

ปญัหาจากงานประจํา

ปัญหาการวจิัย



กระบวนการวจิยั

• การระบปุญัหาการวจิยั

      เป็นปัญหาที�สามารถทําไดไ้มก่วา้งเกนิไป

      ตัวแปรที�ศกึษาสามารถวัดได ้

      เป็นปัญหาที�ทําใหไ้ดค้วามรู ้แนวทางแกปั้ญหา 

      สามารถนําไปใชใ้นการพัฒนางานได ้

• ต ั�งคําถามวจิยัและตอบใหไ้ด้

      ปัญหาคอือะไร

      สําคัญมากนอ้ยเพยีงใด

      ศกึษาปัญหานี�ไดอ้ยา่งไร

      ขอบเขตการวจัิยเพยีงใด



ตวัอยา่งในการวเิคราะหป์ญัหาการวจิยั

• ปญัหาที�พบ (คําถามเชงิปฏบิตักิาร): ทาํไมนสิติจงึมผีลสมัฤทธิ�ทางการ
เรยีนตํ�าอยากรูว้า่มปัีจจัยใดบา้งที�สง่ผลทําใหน้สิติมผีลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนตํ�า

• ปญัหาการวจิยั/โจทยก์ารวจิยั: ปัจจัยใดบา้งที�สง่ผลตอ่

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนตํ�า 

กําหนดตวัแปร: ตัวแปรตน้ – ปัจจัยที�สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน

                    ตัวแปรตาม –ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน 

• ประชากร: กลุม่เป้าหมายที�จะวจัิย – นสิติระดับปรญิญาตรมีหาวทิยาลัย
นเรศวร 

• ชื�อเร ื�องวจิยั: ปจัจยัที�มสีง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนของนสิติระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันเรศวร



ตวัอยา่งประเด็นโจทยว์จิยัสถาบนั

                         ดา้นนกัศกึษา ( Student )

-  ปจัจยัที�สง่ผลตอ่การตดัสนิใจการเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยันเรศวร

-  ปจัจยัท ี�มผีลตอ่การสละสทิธกิารเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัของนสิติ

ประเภทโควตา้

- ความพงึพอใจของนกัศกึษาที�มตีอ่งานบรกิารกจิการนสิติ

       -  ความพงึพอใจของนกัศกึษาที�มตีอ่กระบวนการเรยีนการสอน

-  ปจัจยัท ี�มผีลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนของนสิติ

-  ปจัจยัท ี�มผีลตอ่การลาออก /  พน้สภาพของนสิติ



ตวัอยา่งประเด็นโจทยว์จิยัสถาบนั

                      ดา้นหลกัสตูร

-  ปญัหาการจดัระบบการจดัตารางสอน / รายวชิาที�เปิดสอน

-  ความคดิเห็นของบณัฑติที�มตีอ่การจดัการเรยีนการสอนของ

หลกัสตูร / สาขาที�เปิดสอน

-  ปญัหาการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาในกลุม่วชิาศกึษา

ท ั�วไป

-  ปญัหาการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรของมหาวทิยาลยันเรศวร



ตวัอยา่งประเด็นโจทยว์จิยัสถาบนั

ดา้นงบประมาณ  ( Budget )

-  ปญัหาการบรหิารงบประมาณเพื�อการบรหิารมหาวทิยาลยั
นเรศวร

-  การตดิตามและประเมนิผลการบรหิารงบประมาณของ
มหาวทิยาลยันเรศวร

-  การจดัการฐานขอ้มลูดา้นการเงนิและบญัชเีพื�อใชใ้นการบรหิาร
จดัการ
       - การวเิคราะหต์น้ทนุคา่ใชจ้า่ยตอ่หวัของนสิติ 
       -  การวเิคราะหร์ปูแบบและวธิกีารแสวงหารายไดเ้พื�อการพึ�งพา
ตนเองของ

   มหาวทิยาลยั



   ตวัอยา่งประเด็นโจทยว์จิยัสถาบนั                    

ดา้นบคุลากร  ( Personnel )

-  การวเิคราะหภ์าระงานและอตัรากําลงัของบคุลากรสายสนบัสนุน

-  ความพงึพอใจในการทาํงานของบคุลากร

-  ความพงึพอใจของบคุลากรที�มตีอ่ความกา้วหนา้ในวชิาชพีตามสายงานที�ปฏบิตั ิ

 ( Career parth )

-  ความคดิเห็นของบคุลากรที�มตีอ่การพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั

-  การพฒันาระบบประเมนิและการพฒันาบคุลากร

-  ผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้งการบรหิาร / หนว่ยงาน

-  ปจัจยัที�มผีลตอ่การผลติผลงานวจิยัของสายวชิาการ



ตวัอยา่งประเด็นโจทยว์จิยัสถาบนั

ดา้นอาคารสถานที�  (Building and Ground)

-   การใชป้ระโยชนข์องหอ้งเรยีน หรอื พื�นที�ตา่งๆ ในแตล่ะ
อาคาร
-   สภาพแวดลอ้มภายใน/ ภายนอกมหาวทิยาลยั

ดา้นอื�นๆ
-  ความคาดหวงั  และการยอมรบัของมหาวทิยาลยัจากชุมชน / 
สงัคม
-  ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัตามการรบัรูข้องชุมชน / สงัคม
-  การศกึษาเพื�อหารปูแบบ / วธิกีารรบัเชงิรกุ โดยใชห้ลกั CRM     

(Customer  relationship management )



การเขยีนโครงรา่งและการออกแบบกระบวนการวจิยั                 

• การเขยีนแผนเพื�อการทําวจัิยนั�นเอง ในการทําวจัิยแบบเต็มรปูแบบ หรอืในขั �นตอนการทําวจัิยที�

ถกูตอ้ง ตอ้งเขยีนโครงรา่งการวจัิยหลงัจากการกําหนดชื�อเรื�องวจัิย และทบทวนวรรณกรรม จน

เขา้ในในเรื�องที�จะวจัิยดแีลว้

   ประกอบดว้ย

            ชื�อเรื�อง 

            ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

            ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดรั้บ

            นยิามศัพทเ์ฉพาะ

            สมมตฐิานการวจัิย

            ทบทวนวรรณกรรม

            วธิดํีาเนนิการวจัิย( ประชากร กลุม่ตัวอยา่ง เครื�องมอื การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์
ขอ้มลู)
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แนวทางการเขยีนโครงการวจิยั
1.     ชื�อโครงการวจัิย

โครงการวจัิยเป็นการสื�อความหมายใหท้ราบถงึ

เรื�องที�จะทําวจัิยและระเบยีบการวจัิย

2.     ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

นําเขา้สูป่ญัหาการวจิยั

ที�มาของปญัหาการวจิยั

ปญัหาการวจิยั

ความสําคญัฯ
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แนวทางการเขยีนโครงการวจิยั (ตอ่)

3.    วัตถปุระสงคข์องการวจัิย

- ระบคุวามมุง่หมายของการวจัิย

- วัตถปุระสงคข์องการวจัิยจะตอ้งสอดคลอ้งกับโครงการวจัิย

- ใชภ้าษาที�กะทัดรัด  สั �น  ไดใ้จความชดัเจน

- การเขยีนวัตถปุระสงคเ์ขยีนเป็นความบรรยาย

4.     สมมตฐิานการวจัิย (อาจมหีรอืไมก็่ได)้

เป็นการคาดการณ์คําตอบไวล้ว่งหนา้ โดยอาศัยประสบกรณ์

แนวคดิทฤษฎหีรอืผลงานวจัิยที�เกี�ยวขอ้งกัน



แนวทางการเขยีนโครงการวจิยั (ตอ่)

5.     ประโยชนข์องการวจัิย

-  ประโยชนข์องการวจัิย  จะตอ้งสอดคลอ้งกับ
วัตถปุระสงคแ์ละสิ�งที�ทําการวจัิย 

-  ประโยชนท์ี�ไดรั้บจรงิจากโครงการวจัิย 

-  คณุคา่ทางวชิาการไดค้น้พบความรูใ้หมอ่ะไร

-  ประโยชนใ์นทางปฏบิัต ิ

-  กลุม่เป้าหมายใดจะไดรั้บประโยชนจ์ากผลการวจัิยนี�



6.     ขอบเขตการวจัิย

 การระบขุอบเขตการวจัิย สถานที�หรอืพื�นที�ทําการศกึษา 

ระยะเวลา หรอืชว่งเวลาที�ทําการวจัิย ขอบเขตของประชากร

และตัวแปรที�ทําการวจัิย

7. ขอ้ตกลงเบื�องตน้

เป็นเงื�อนไขที�ยอมรับอยา่งมเีหตผุล ขอ้ตกลงเบื�องตน้

จะทําใหผู้อ้า่นงานวจัิยยอมรับผลการวจัิย



แนวทางการเขยีนโครงการวจิยั (ตอ่)

8.     นยิามศัพทเ์ฉพาะ

          การใหคํ้าจํากัดความที�ใชใ้นการวจัิยจะทําใหผู้อ้า่นเขา้ใจ

ตรงกันกับผูว้จัิย

9.      การศกึษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการวจัิย

-   การเขยีนถงึการศกึษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการวจัิย

             ในโครงการวจัิย

-   การเขยีนในลักษณะสงัเคราะหไ์มใ่ชก่ารเขยีนยอ่หนา้ 

      -   การเขยีนตอ้งแสดงถงึขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกับหัวขอ้การวจัิย

-   การเขยีนถงึการศกึษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการวจัิย 

             จําเป็นตอ้งระบแุหลง่อา้งองิ 



10. วธิดีําเนนิการวจิยั

- แบบการวจัิย

- ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง

- ตัวแปร

- เครื�องมอืการวจัิย

- วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

- การวเิคราะหข์อ้มลู

แนวทางการเขยีนโครงการวจิยั (ตอ่)



แนวทางการเขยีนโครงการวจิยั (ตอ่)

11     ปฏทินิปฏบิัตงิานวจัิย

    การวางแผนดําเนนิการวจัิยตลอดโครงการจนงานวจัิย

เสร็จสมบรูณ์

12.    งบประมาณ

    แสดงในรปูของตัวเงนิ การเขยีนงบประมาณควรแจกแจง

รายละเอยีดของคา่ใชจ้า่ยตามหมวดเงนิงบประมาณ



แนวทางการเขยีนโครงการวจิยั (ตอ่)

13.ผูรั้บผดิชอบโครงการวจัิย

      ผูรั้บผดิชอบโครงการวจัิยใหร้ะบชุื�อ-สกลุ ตําแหน่งทาง
วชิาการ และวฒุกิารศกึษา

14.     บรรณานุกรม

     บันทกึแหลง่ขอ้มลู  เอกสาร การสมัภาษณ์ ที�ไดใ้ช ้
ศกึษา



การเขยีนรายงานการวจิยั

รายงานวจิยัประกอบดว้ย

1.     สว่นประกอบตอนตน้

1.1 หนา้ปกใน (Title Page)

1.2 หนา้กติตกิรรมประกาศ /คํานยิม (Acknowledgement)

1.3 บทคัดยอ่ (Abstract)

1.4 สารบัญ (Table of Contents)

1.5 บัญชตีาราง (List of Tables)

1.6 บัญชภีาพประกอบ (List of Figures)



2. สว่นเนื�อหา

2.1 สว่นที�เป็นเนื�อหา

2.2 สว่นประกอบในเนื�อหา

2.1 อญัประกาศ (Quotation)

2.2 การอา้งองิ (Reference)

2.3 ตาราง (Table)

2.4 ภาพประกอบ (Figure)

3. สว่นประกอบตอนทา้ย

3.1 หนา้บอกตอน (Half-title Page)

3.2 บรรณานุกรม (Bibliography)

3.3 ภาคผนวก (Appendix)

3.4 ประวตัยิอ่ของผูว้จิยั (Vista)



สว่นเนื�อหา

        บทที� 1 

- ความเป็นมาของปัญหา

- วัตถปุระสงคข์องการวจัิย

- สมมตฐิานการวจัิย

- ประโยชนข์องการวจัิย

- ขอบเขตการวจัิย

- ขอ้ตกลงเบื�องตน้

- นยิามศัพทเ์ฉพาะ



 สว่นเนื�อหา (ตอ่)

  บทที� 2 เอกสารที�เก ี�ยวขอ้งกบัการวจิยั
• การนําเขา้สูป่ญัหาการวจิยั
• ทฤษฎหีรอืหลกัวชิาที�เก ี�ยวขอ้ง
•  ผลงานการวจิยัที�เก ี�ยวขอ้ง
• ขอ้สรปุที�จะนําไปสูป่ญัหาการวจิยั

  บทที� 3 วธิดีําเนนิการวจิยั
• ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง/วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
• เครื�องมอื/วธิกีารสรา้งเครื�องมอืการวจิยั
• การรวบรวมขอ้มลู
• การวเิคราะหข์อ้มลู
           ระบถุงึวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู สถติทิ ี�ใช้



สว่นเนื�อหา (ตอ่)

บทที� 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
- นําเสนอในรปูตาราง  กราฟ
- คําอธบิายประกอบตาราง

บทที� 5 สรปุผล อภปิรายและขอ้เสนอแนะ
5.1 สรปุยอ่ สาระสําคญัซึ�งครอบคลมุ

- วตัถปุระสงคก์ารวจิยั
- วธิกีารดําเนนิการวจิยั
- กลุม่ตวัอยา่ง
- เคร ื�องมอื
- การรวบรวมขอ้มลู
- การวเิคราะหข์อ้มลู



สว่นเนื�อหา (ตอ่)

5.2  ระบผุลการวจิยัที�พบตามวตัถปุระสงค์
5.3  อภปิรายผล นําแนวคดิ ทฤษฎแีละ
ผลการวจิยัมา    
       สนบัสนนุผลการอภปิราย
5.4 ขอ้เสนอแนะ

- ขอ้เสนอแนะที�จะนําผลการวจิยัไปใช้
- ขอ้เสนอการวจิยัคร ั�งตอ่ไป

บรรณานกุรม
ภาคผนวก
ประวตัผิูว้จิยั



ตวัอยา่งงานวจิยัสถาบนั

การศกึษาปจัจยัที�มผีลตอ่การทาํวจิยัสถาบนัของบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี



Q&A


