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(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สําราญจิตต์) 

     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 



สารบัญ 
        หน้า 

คํานํา               ก 
การวิจัยสถาบัน             ๑ 
ความหมาย              ๑ 
หลักการสําคญั              ๑ 
วัตถุประสงค์              ๒ 
โครงการวิจัย              ๒ 
ข้ันตอนการวจัิย             ๕ 
สรุปแนวคิด              ๘ 
ภาคผนวก              ๙ 

แบบวจ.๑             ๑๐ 
แบบวจ.๑.๑             ๑๑ 



การวิจัยสถาบัน 
 

การวิจัยสถาบันเป็นการวิจัยที่เป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนาองค์กรโดยตรง  เพื่อนําข้อมูล
หรือข้อค้นพบต่างๆที่ได้ ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการกําหนดนโยบาย
ต่างๆ  สําหรับประกอบการตัดสินใจ วางแผนในการดําเนินงาน  และการแก้ปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นใน
สถาบันโดยตรง 

 
ความหมาย 

การวิจัยสถาบัน (Institutional Research, Administrative Research, Operational Research)   
หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์การบริหารของหน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ  เพื่อนําข้อมูลที่
ได้มาใช้สนับสนุนการวางแผน  การกําหนดนโยบาย  และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ  ของผู้บริหาร  โดยใช้
กระบวนการวิจัย  ได้แก่  ระบบการจัดการสารสนเทศ  (Management Information System: MIS) 
และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  (Comparative Analysis) 

การวิจัยสถาบันในความหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินงานวิจัย
เชิงประเมิน  (Evaluation Research)  เกี่ยวกับองค์กร  เพื่อใช้ผลการวิจัยนั้นมาประกอบการตัดสินใจ 
ในการจัดทํานโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กร  รวมทั้งให้การวิจัยสถาบันเป็นส่วนหนึ่ง           
ของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 
 
หลักการสําคัญ 
 การทําวิจัยสถาบันผู้วิจัยต้องคํานึงถึงหลักการสําคัญต่อไปนี้  คือ 

๑. ใช้ระยะเวลาสั้น  หวังผลเร็วเพราะต้องการใช้ข้อมูล 
๒. ขั้นตอนการนําเสนอโครงร่างต้องรวดเร็ว  ไม่มีขั้นตอนมาก 
๓. งบประมาณต้องอนุมัติเร็ว  และเพียงพอ 
๔. ผู้วิจัยต้องได้รับการลดภาระงานลง  เพราะการดําเนินการอาจจะไม่ทันกับระยะเวลา         

ที่กําหนด และอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ 
๕. การดําเนินการวิจัยสามารถดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นร่วมกันทีมคณะวิจัยก็ได้ 
๖. ต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 



 ๒

วัตถุประสงค์ 
 การวิจัยสถาบันมีวัตถุประสงค์สําคัญดังนี้ 

๑. เพื่อแก้ปัญหา  เมื่อหน่วยงานหรือสถาบันมีปัญหาหรืออุปสรรค  จําเป็นต้องมีการวิจัย 
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  เพื่อติดตามและปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของสถาบัน 

๒. เพื่อการตัดสินใจ  ในกรณีที่ไม่มีปัญหา  แต่ต้องการการตัดสินใจในบางเรื่อง 
๓. เพื่อวางแผนอนาคต  สําหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
๔. เพื่อการประกันคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 
โครงการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยสถาบันอาจจะดําเนินในรูปแบบโครงการต่างๆ ดังนี้ 

๑. โครงการวิจัยสถาบันด้านนิสิต/นักศึกษา (Student) 
ข้อมูลด้านนิสิต/นักศึกษา  ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญในการบริหารและการตัดสินใจ  เพราะ      

ถ้าสถาบันอุดมศึกษาไม่มีนิสิต/นักศึกษา  สถาบันนั้นก็อยู่ไม่ได้  ฉะนั้น สถาบันก็ต้องให้ความสําคัญต่อ
นิสิต/นักศึกษาในด้าน 

- ข้อมูลพ้ืนฐานหรือภูมิหลัง 
- ข้อมูลการเข้าเรียน การลาออก 
- ความคาดหวังของนิสิต/นักศึกษา 
- ความพึงพอใจ/ทัศนคติที่มีต่อสถาบัน  หรือรูปแบบการเรียนการสอนหรือความต้องการของ

หน่วยงานที่ใช้บัณฑิต  เป็นต้น 

๒. โครงการวิจัยสถาบันด้านบุคลากร (Staff) 
ในแต่ละหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆนั้น  บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าย่ิง โดยเฉพาะ   

ในสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีคุณภาพและศักยภาพสูง เพื่อผลิตบัณฑิตและให้เป็นเลิศทางวิชาการ   
จึงควรทําวิจัยในด้าน 

- ข้อมูล จํานวนคณาจารย์  คุณวุฒิ  ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การวิจยัความถนัด  
หรือความสนใจ หรือการคาดคะเนความสูญเสียอาจารย์  เนื่องจาก  การเกษียณอายุหรือสมองไหล 

- ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
- ข้อมูลความต้องการด้านการพัฒนาความรู้  ความก้าวหน้า 
- ข้อมูลด้านค่าตอบแทน  เงินเดือน  ค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ 
- ข้อมูลด้านขวัญและกําลังใจ  ความรักต่อสถาบัน 

๓. โครงการวิจัยสถาบันด้านหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา (Program) 
หลักสูตรแต่ละวิชานับมีความสําคัญมากต่อการเรียนการสอน บางสถาบันอุดมศึกษาไม่มี 

การนิยมการเปลี่ยนแปลง  ทําให้หลักสูตรล้าสมัย  ดังนั้น  จึงควรทําวิจัยเพื่อหาข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร 
การเรียนการสอนให้ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์  เช่น 
  



 ๓ 

- ข้อมูลหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตรรวมทั้งความเหมาะสมของหลักสูตร  ในปัจจุบันและ
ข้อมูลแนวโน้มที่จะเปิดหลักสูตรเพิ่มในอนาคต 

- ข้อมูลจํานวนสถิติที่ลงทะเบียนในแต่ละโปรแกรม  จํานวนผู้ลงทะเบียนและจํานวนที่สําเร็จ
การศึกษาจํานวนห้องเรียน  จํานวนชั่วโมงการทํางานของอาจารย์ต่อสัปดาห์  และภาระงาน 

- ข้อมูลความพอใจ  ทัศนคติ และความต้องการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการเรียน           
แต่ละโปรแกรม 

- ข้อมูลกิจการเสริมหลักสูตร 
- ข้อมูลทิศทางในการพัฒนา/ผลิตบัณฑิต  รูปแบบการผลิตบัณฑิต  ฯลฯ 

๔. โครงการวิจัยด้านการเงิน/งบประมาณ (Finance) 
เงินเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน  จึงควรมีข้อมูลในด้านนี้ไว้เพื่อการตัดสินใจว่า

จะขยายหรือคงไว้ หรือยกเลิก  หรือเปลี่ยนแปลงจึงควรทําวิจัยในด้าน 
- ศึกษาวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายในอดีต  ปัจจุบัน 
- แหล่งเงินทุน/รายได้/การหาทุน/รายจ่าย 
- การคาดคะเนงบประมาณ 

- วิธีการบริหารและดําเนินด้านงบประมาณ งบดุล งบลงทุนและค่าใช้จ่ายของนิสิต/นักศึกษา 
(Unit cost) 
 
โครงการวิจัยสถาบันด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) 

ปัจจุบันอาคารและสถานที่นับว่ามีความสําคัญ  เพราะเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน 
การสอน  ดังนั้น  อาคาร  สถานที่และอุปกรณ์การศึกษาทั้ง  ๓  ประเภทจึงควรทําวิจัยว่ามีครบถ้วน  
พอเพียงหรือใช้ไม่คุ้ม  เช่น การใช้ประโยชน์ของห้องเรียนหรือพื้นที่ต่างๆ  ในแต่ละอาคาร  รวมทั้ง   
สถานที่ต้ังและสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  และภายนอกสถาบัน 
 อนึ่ง  สภาพปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา  มีภารกิจที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม  อาทิบุคลากรเพิ่มขึ้น  
เปิดสาขาเพิ่มขึ้นขอบข่ายของข้อมูลที่สถาบันต้องเตรียมการเพื่อวางแผนจะต้องมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  
ดังนั้น  จึงต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรอื่นอีก  เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารจัดการ  การวิจัย
และผลิตผลงานทางวิชาการ  การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 นอกจากการวิจัยในลักษณะโครงการดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยอาจจะทําวิจัยในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้ก็
ได้ คือ 

 ๑. การประเมินสภาพปัจจุบัน ปัญหา หรือความต้องการจําเป็น 
เน้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาเร่งด่วนขององค์กร เพื่อการวางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป เช่น สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านเงินเดือนของบัณฑิตที่มีงานทํา คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นต้น 

 ๒. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นการค้นพบหรือพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อ

นําความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน เช่น การพัฒนาโปรแกรมการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองแบบออนไลน์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา เป็นต้น 

 ๓. การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน  
หรือโครงการ เป็นการวิจัยที่เกิดข้ึนในขั้นของการวางแผน การจัดทําแผนงานหรือโครงการ 

ใช้เพื่อการตัดสินใจเฉพาะของสถาบัน เช่น การประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ คณะศึกษาศาสตร์ 

 ๔. การวิจัย/ประเมินความก้าวหน้าของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
เป็นการวิจัยที่เกิดข้ึนในขณะที่นโยบาย แผนงาน หรือโครงการใดๆ ได้ถูกนําไปปฏิบัติ หรืออยู่
ในระหว่างดําเนินการ มุ่งหาข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจปรับปรุงงานของสถาบัน 
เช่น การประเมินความก้าวหน้าของโครงการกิจกรรม ๕ ส คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 
 

๕. การวิจัย/ประเมินสรุปผลการดําเนินงาน  การติดตามผล  และ        
ประเมินผลกระทบต่างๆ เป็นการวิจัยที่เกิดข้ึนเมื่อสถาบันหรือองค์กรใดๆ ได้ดําเนินงาน

เสร็จส้ินลง เมื่อสิ้นปีงานประมาณ ส้ินปีการศึกษา ส้ินแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี เป็นต้น เพื่อ
ตรวจสอบว่าการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหวังหรือไม่ เกิดผลกระทบ ในลักษณะ
ใด มากน้อยเพียงใด เพื่อนําไปสู่การตัดสินว่าควรจะดําเนินการต่อเนื่องหรือไม่ หรือว่าควรยุติ
การดําเนินงาน เป็นต้น 

 

ขั้นตอนการวิจัย 
  

การวิจัยแต่ละประเภทอาจมีข้ันตอนแตกต่างไปบ้าง แต่ข้ันตอนการวิจัยส่วนใหญ่จะ
ดําเนินการดังนี้ 

๑. เลือกหัวข้อปัญหา เป็นการตอบคําถามที่ว่าเราจะทําวิจัยเรื่องอะไร ซ่ึงต้อง
พิจารณาให้รอบคอบด้วยความมั่นใจและเขียนชื่อเรื่องที่จะวิจัยออกมา 



 ๕ 

๒. การกําหนดขอบเขตของปัญหา เมื่อได้ปัญหาที่จะทําการวิจัยแน่นอนแล้วควรจะ
กําหนดขอบเขตของ ปัญหาให้ชัดแจ้ง เนื่องจากการกําหนดปัญหาที่แน่นอนช่วยผู้วิจัยได้ดังนี้ 

- วางแผนรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม 
- รู้ถึงเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ตลอดจนการแปลผลการวิจัย 
- มองเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าจะต้องทําอย่างไรบ้าง 
๓. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยการศึกษาสาระความรู้ แนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้นในตํารา หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัยและ
เอกสาร อื่นๆ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในข้อต่อไปนี้ 

- ช่วยไม่ใหเ้กิดการซ้ําซ้อนในการวิจัย 
- ช่วยให้กําหนดขอบเขตการทําวิจัยได้ถูกต้องชัดเจน (กรอบแนวคิด) 
- ได้แนวทางในการกําหนดสมมุติฐาน (กรณีที่มีสมมติฐาน) 
- ได้แนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูล 
- ได้แนวทางในการสุ่มตัวอย่าง 
- ได้แนวทางในการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ได้แนวทางการแปลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 

 
๔. การกําหนดสมมติฐาน หมายถึง การเขียนข้อความที่เป็นข้อคาดหวังเกี่ยวกับ

ความแตกต่างที่อาจเป็นไปได้ ระหว่างตัวแปรต่างๆ ซ่ึงสมมติฐานนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น
จริงเสมอไป 

๕. การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยเป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นหนึ่ง 
เนื่องจากเค้าโครงการวิจัยนั้นจะเป็นแบบแผนในการดําเนินงานวิจัย ซ่ึงสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดแบบเสนอเค้าโครงการวิจัย (แบบ วจ.๑) ไว้ดังนี้ 

- ชื่องานวิจัย 
- ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
- วัตถุประสงค์ 
- สมมติฐานการวิจัย 
- ขอบเขตของการวิจัย 
- คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 



 ๖

- วิธีดําเนินการวิจัย 
๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๒) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/วิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
๓) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
๔) การวิเคราะห์ข้อมูล 
๕) สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

- แผนการดําเนินการวิจัย 
- งบประมาณ 
- บรรณานุกรม 
๖. การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ก่อนที่จะดําเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย

จะต้องทราบว่า จะใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือนั้นมีหรือยัง ถ้ายัง
ไม่มีต้องสร้างและนําไปทดลองใช้ เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยไม่
จําเป็นต้องสร้างเครื่องมือเองเสมอไป กรณีที่ทราบว่ามีเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่างเป็นมาตรฐาน
เหมาะสมกับการที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก็อาจยืมเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ได้ ถ้า
สงสัยในเรื่องคุณภาพของเครื่องมือ เนื่องจากสร้างไว้นานแล้วก็อาจนํามาทดลองใช้และ
วิเคราะห์หาคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพบว่ามีคุณภาพเข้าเกณฑ์ก็นํามาใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ 

๗. ขั้นดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
จะต้องทราบว่าในการทําการวิจัยนั้น สามารถจะรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 
หรือ สุ่มตัวอย่าง ซ่ึงในการสุ่มตัวอย่างนั้นก็ต้องทราบว่าจะต้องสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใดที่จะให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากร 
 วิธีการรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ 

๑) การใช้แบบทดสอบ 
๒) การใช้แบบวัดเจตคติ 
๓) การส่งแบบสอบถาม 
๔) การสัมภาษณ์ 
๕) การสังเกต 
๖) การใช้เทคนิคสังคมมิติ 
๗) การทดลอง 



 ๗ 

๘. การจัดกระทําข้อมูล เป็นวิธีการดําเนินการอย่างมีระบบตามลําดับข้ันกับข้อมูล
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย การจะดกระทําข้อมูลประกอบด้วย ๓ ข้ันตอน 
คือ  

๑) Input เป็นการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เช่น การบันทึกรอย
คะแนน การลงรหัสข้อมูล การถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒) Processing เป็นขั้นตอนของ การจัดแบ่งประเภทของข้อมูลสําหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และเป็นขั้นตอนการคํานวณสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะ
คํานวณด้วยมือ ใช้เครื่องคิดเลข หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้ึนอยู่กับปริมาณของข้อมูลและ
ปัจจัยเอื้ออํานวย 

๓) Output เป็นขั้นตอนที่นําผลจากการนําข้ันตอนที่ได้จากข้ัน processing 
มาเขียนเป็นรายงาน หรือเสนอใน รูปแบบของตาราง หรือ แผนภูมิต่างๆ แล้วแปลความหมาย
ของผลที่ได้ 



 ๘ 

๙. การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน ข้ันนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายของการวิจัย โดย
การสรุปผลการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย ซ่ึงโดยทั่วไปในรายการวิจัย จะประกอบด้วย 

 ๑. บทนํา ประกอบด้วยความสําคัญและความเป็นมาของปัญหาวัตถุประสงค์
ในการวิจัย สมมติฐานในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ความไม่สมบูรณ์ของ
การวิจัยและคํานิยามศัพท์เฉพาะ 

 ๒. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ๓. วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการดําเนินงาน การรวบรวมข้อมูล 
ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๔. ผลการวจิัย 
 ๕. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปแนวคดิ 
 การวิจัยสถาบันในมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาสถาบัน เป็นการ
เตรียมฐานข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสถาบันใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนการดําเนินงาน 
เพื่อให้บุคลากรในสถาบันรู้ถึงศักยภาพและจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง และที่สําคัญที่สุดคือ 
การวิจัยถาบันจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานการเรียน    
การสอน และการสร้างความเป็น Super Service ให้กับสถาบันอีกด้วย 
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