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เรอืงชยั     จรงุศริวฒัน ์
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนเชีย่วชาญ    

ผูเ้ชีย่วชาญประจ าส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่

ประสบการณ์
ท าวจิยัสถาบนั

เอกสารประกอบการอบรม ขา้ราชการและพนกังาน สายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยั 
เพือ่ท าแผลงานทางวชิาการในการก าหนดต าแหนง่ใหส้งูข ึน้เป็นระดบั  ช านาญงาน 

ช านาญงานพเิศษ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ และ เชีย่วชาญ
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1) ประวตักิารวจิยัสถาบนั
2) วจิยัสถาบนัคอือะไร

3) วจิยัสถาบนัไปท าไม

4) วจิยัสถาบนัท าไดอ้ยา่งไร
5) วจิยัสถาบนัพฒันาองคก์ร

ไดอ้ยา่งไร 
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ผูท้ ีจ่ดุประกายการวจิยัสถาบนัคอื 
Professor  Cowley แหง่ Stanford 
University

ประวตักิารวจิยัสถาบนั

ซึง่ไดร้บัแนวความคดิจาก
ขอ้คน้พบของ Yale University ใน ค.ศ. 
1701 และในค.ศ. 1820 ตอ่มาไดน้ า
แนวความคดินี ้  เสนอตอ่ทีป่ระชุมเพือ่
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรม
การที ่Harvard University
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แนวความคดินีไ้ดร้บัการยอมรบักนั
เป็นอยา่งด ีจงึกอ่ใหเ้กดิมกีารวจิยัในข ัน้
พืน้ฐานในสถาบนั เพือ่การตดิตามผล
การด าเนนิงานในระยะส ัน้ๆ โดยคณะผู ้
วจิยัทีอ่ยูใ่นสถาบนัเดยีวกนัน ัน้.. จงึเรยีก
วา่วจิยัตนเอง ( Self Study )
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ตอ่มาไดม้กีารท าวจิยัในลกัษณะนีอ้ยา่ง
แพรห่ลาย    และไดม้กีารจดัต ัง้เป็นสมาคม
การวจิยัสถาบนั(Institutional Research 
Association) ขึน้เป็นคร ัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 
1974

ส าหรบัประเทศไทย  ไดม้กีารจดัต ัง้
“สถาบนัวจิยั”ขึน้เป็นคร ัง้แรกทีจ่ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
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วจิยัสถาบนั ในภาษาองักฤษจะมี
ค าทีใ่ชก้นัอยูห่ลกัๆม ี3 ค า คอื

วจิยัสถาบนัคอือะไร ?

۞ Institutional Research

۞ Operation Research

۞ Administrative Research
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Institutional Research ค านีใ้ช้
กนัอยูใ่นแวดวงของมหาวทิยาลยั หรอื
สถาบนัอดุมศกึษาเทา่น ัน้

Operation Research ค านีม้กัจะ
ใชใ้นหนว่ยงานของภาคธรุกจิ และ ภาค
อตุสาหกรรม

Administrative Research เป็น
การวจิยัเชงิบรหิาร
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ค า 3 ค านีจ้รงิๆ แลว้มคีวามหมาย
เป็นไปในท านองเดยีวกนั

ดงัน ัน้..เมือ่กลา่วถงึ” วจิยัสถาบนั”
ในทีน่ ี ้  จะหมายถงึ Institutional 
Research

และมหาวทิยา
ลยัสว่นใหญ ่ท ัง้ใน และ ตา่งประเทศมกั
จะใชค้ าวา่ Institutional Research
เป็นหลกั
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วจิยัสถาบนั (Institutional 
Research) เป็นการรวมความหมาย
ของค า 2 ค าเขา้ดว้ยกนั คอื การวจิยั
และ สถาบนั

ซึง่หมายถงึ การวจิยั คน้ควา้หา
ค าตอบดว้ยวธิกีารทีน่า่เชือ่ถอื ในเรือ่ง
ทีเ่ก ีย่วกบัสถาบนัของตนเอง

ไมไ่ดไ้ปวจิยัเร ือ่งของชาวบา้นที่
ไหน วจิยัทีเ่ก ีย่วกบัสถาบนัของตนเอง
เป็นกจิกรรม และ กระบวนการทีเ่ป็น
Continuous self studies 
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เป็นการวเิคราะห ์วจิยั ศกึษาเรือ่ง
ของตนเอง

ในปจัจบุนัมหาวทิยาลยั/สถาบนั
อดุมศกึษาตา่งๆ มกีารน าผลของการวจิยั
สถาบนัมาใชใ้นการประกนัคณุภาพ และ 
การพฒันาองคก์ร มากขึน้         

เพือ่จะเอาเรือ่งของตนเอง
ทีว่จิยัมาไดน้ ัน้ มาใชป้ระโยชนใ์นเรือ่ง
การบรหิารจดัการ การตดัสนิใจในเรือ่ง
ส าคญัๆ

นอกจากนีย้งัใชใ้นการแกไ้ขปญัหา
ของมหาวทิยาลยั/สถาบนั
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โดยปกตแิลว้วจิยัสถาบนัมกันยิม
ท ากนัเฉพาะในระดบัอดุมศกึษา

การวจิยัสถาบนัจงึมคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งศกึษา เจาะลกึเป็นเรือ่งๆ ไป

อนัเนือ่ง
มาจากลกัษณะโครงสรา้ง และองคป์ระ
กอบตา่งๆของสถาบนัอดุมศกึษา ทีม่ ี
ความสลบัซบัซอ้น  ยากทีจ่ะพจิารณา
เขา้ใจไดโ้ดยงา่ย
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ในการท าวจิยัสถาบนัน ัน้ โดยปกติ
แลว้จ าแนกไดเ้ป็น 2 แบบ คอื...

แบบแรก เป็นการท าวจิยั
สถาบนัทีต่อ้งท าซ า้ๆ ท าอยา่งตอ่เนือ่ง

ซึง่โดยปกตแิลว้ “ฐานขอ้มลู” ตอ้ง
มกีาร Update ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอโดย
ใชก้ระบวนการทางวจิยัสถาบนั

เพือ่น าเอาผลจากการวจิยัมาสรา้งฐาน
ขอ้มลูหรอืสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
(MIS : Management Information 
System)
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แบบทีส่อง เป็นการท าวจิยั
สถาบนัเฉพาะกจิ เพือ่ตดิตามประเมนิผล 
ภ า ร กิจ แ ล ะ กิจ ก ร ร ม ส า ค ัญ ๆข อ ง
มหาวทิยาลยั

มที ัง้ทีต่อ้งศกึษาวจิยัเป็นคร ัง้คราว 
หรอืเป็นเรือ่งทีต่อ้งท าต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลาหนึง่ 
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ศนูยว์จิยัและพฒันาระบบรหิารงาน
อดุมศกึษาแหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิา
(NCHEMS : National Center for Higher 
Education Management System)

ไดใ้หแ้นวคดิในการท าวจิยัสถาบนั
เกีย่วขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัผูบ้รหิารใน 
สถาบนัการศกึษาไวเ้ป็น5 ดา้นคอื ....
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ขอ้มลูดา้นนสิติ/นกัศกึษา ถอืวา่เป็น
ขอ้มลูทีส่ าคญัในการบรหิารและการตดั
สนิใจ

1. วจิยัสถาบนัดา้นนสิติ/นกัศกึษา 
(Student)

เพราะถา้สถาบนัอดุมศกึษาไมม่ ี
นสิติ/นกัศกึษา สถาบนัน ัน้ก็อยูไ่มไ่ด้

ฉะน ัน้ สถาบนัก็ตอ้งใหค้วามส าคญั
ตอ่นสิติ/นกัศกึษาในดา้นตา่งๆ คอื…
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- ขอ้มลูพืน้ฐาน หรอื ภมูหิลงั

- ขอ้มลูการเขา้เรยีน,การลาออก

- ความคาดหวงัของนสิติ/นกัศกึษา

- ความพงึพอใจ/ทศันคตทิีม่ตีอ่สถาบนั  
หรอืรปูแบบการเรยีนการสอน

- ความตอ้งการของหนว่ยงานทีใ่ช้

บณัฑติเป็นตน้
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ในแตล่ะสถาบนั บคุลากรน ัน้เป็น
ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ย ิง่ โดยเฉพาะ
ในระดบัอดุมศกึษา

2. วจิยัสถาบนัดา้นบคุลากร
( Staff )

บคุลากรตอ้งมี
คณุภาพและศกัยภาพสงูเพือ่ผลติ
บณัฑติใหเ้ป็นเลศิทางวชิาการ จงึ
ควรท าวจิยับคุลากรในดา้น…
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- ขอ้มลู จ านวนคณาจารย ์คณุวฒุ ิความ
เชีย่วชาญทางวชิาการ ความถนดัหรอื
ความสนใจ หรอืการคาดคะเนความสญู
เสยีอาจารย์ อนัเนือ่งจากการเกษยีณ
อาย ุหรอื สมองไหล

- ขอ้มลูสภาพความเป็นอยู ่สภาพทาง

เศรษฐกจิและสงัคม
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- ขอ้มลูความตอ้งการดา้นการพฒันา
ความรู ้ความกา้วหนา้

- ขอ้มลูดา้นคา่ตอบแทน เงนิเดอืน คา่จา้ง
และสวสัดกิารอืน่ๆ

- ขอ้มลูดา้นขวญั และ ก าลงัใจ ความจง
รกัภกัดตีอ่องคก์ร/สถาบนัของตน
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หลกัสตูรแตล่ะวชิานบัมคีวามส าคญั
มากตอ่การเรยีน การสอน

3. วจิยัสถาบนัดา้นหลกัสตูร/
โปรแกรมการศกึษา(Program)

บางสถาบนั
อดุมศกึษาไมน่ยิมการเปลีย่นแปลง จงึ
ท าใหห้ลกัสตูรน ัน้ ลา้สมยั

ดงัน ัน้ จงึควรท าวจิยัเพือ่หาขอ้มลู
มาปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีน การสอน
ใหท้นัสมยัในยคุโลกาภวิฒัน ์เชน่…
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- ขอ้มลูหลกัสตูรและเนือ้หาของหลกัสตูร
รวมท ัง้ความเหมาะสมของหลกัสตูรใน
ปจัจบุนั ตลอดจนขอ้มลูแนวโนม้ทีจ่ะ
เปิดหลกัสตูรเพิม่ในอนาคต

- ขอ้มลูจ านวนสถติ ิทีล่งทะเบยีนในแต่
ละโปรแกรม/สาขาวชิา

- จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา

- จ านวนผูล้งทะเบยีนเรยีน
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- ขอ้มลูจ านวนหอ้งเรยีน จ านวนช ัว่โมง
การท างานของอาจารยต์อ่สปัดาหแ์ละ
ภาระงานของอาจารย์

- ขอ้มลูความพอใจ ทศันคต ิและความ
ตอ้งการ รวมท ัง้ปญัหาอปุสรรคในการ
เรยีนแตล่ะโปรแกรม

- ขอ้มลูกจิการเสรมิหลกัสตูรตา่งๆ

- ขอ้มลูทศิทางในการพฒันา/การผลติ
บณัฑติ/รปูแบบการผลติบณัฑติ
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เงนิเป็นปจัจยัทีส่ าคญัอยา่งหนึง่ใน
การบรหิารงาน

4. วจิยัสถาบนัดา้นการเงนิ/
งบประมาณ (Finance)

จงึควรมขีอ้มลูในดา้นนี้
ไว ้เพือ่การตดัสนิใจวา่จะขยาย หรอืคงไว ้
หรอืยบุเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง

จงึควรท าวจิยัการเงนิในดา้นตา่งๆ 
คอื...
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- ศกึษาวเิคราะหง์บประมาณคา่ใชจ้า่ยใน
อดตี-ปจัจบุนั

- แหลง่เงนิทนุ/รายได/้การหาทนุรายจา่ย

- การคาดคะเนงบประมาณ

- วธิกีารบรหิารและด าเนนิดา้นงบประมาณ

- งบดลุ งบลงทนุ และคา่ใชจ้า่ยของนสิติ/
นกัศกึษา (Unit cost)
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ปจัจบุนัอาคารและสถานทีน่บัวา่มี
ความส าคญั เพราะเป็นสิง่อ านวยความ
สะดวกในการเรยีนการสอน

5. วจิยัสถาบนัดา้นอาคารสถานที่
และสิง่อ านวยความสะดวก 

(Facility)

ดงัน ัน้...... อาคาร  สถานที ่และ   
อปุกรณก์ารศกึษาท ัง้ 3 อยา่งนี้
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จงึควรท าวจิยัวา่มคีรบถว้น พอเพยีง 
หรอืไม่ ใชคุ้ม้หรอืไมคุ่ม้ เชน่... 

- การใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิ

- การใชป้ระโยชนจ์ากหอ้งเรยีน

- การใชพ้ืน้ทีต่า่งๆ ในแตล่ะอาคาร 

- สถานทีต่ ัง้ และ สภาพสิง่แวดลอ้ม ท ัง้
ภายใน และภายนอกสถาบนั
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- ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เนือ่งจากมหาวทิยาลยั/สถาบนั 
มภีารกจิมากขึน้กวา่เดมิ บคุลากรเพิม่ข ึน้
สาขาวชิาเพิม่ข ึน้ ขอบขา่ยขอ้มลูทีจ่ าเป็น
พืน้ฐาน 5 ดา้นอาจไมเ่พยีงพอ จงึอาจมี
การศกึษาเพิม่ข ึน้ในเรือ่ง...

- การบรหิารจดัการ

- การบรกิารวชิาการ

- การท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม
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ฐานขอ้มูลเหล่านีบ้างฐานขอ้มูลแม้
จะมกีารท าวจิยัสถาบนัแลว้ บางเรือ่งมผีล
กระทบต่อสถาบนั ก็จะไม่มีการตีพิมพ์
เผยแพรอ่อกไปภายนอกสถาบนั

บางเรือ่งก็มไิดจ้ดัท าเป็นสารสนเทศ
หรอืรายงานการศกึษาวเิคราะหท์ ีเ่ป็นงาน
ประจ าของหนว่ยงาน
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ธรรมชาตขิองการวจิยัสถาบนั มแีนว
ความคดิหรอืปรชัญาในการวจิยั ดงันี.้..

แนวคดิเกีย่วกบั
การวจิยัสถาบนั

1. เป็นการท าวจิยัในหนว่ยงาน,สถาบนั 
หรอืองคก์รใดองคก์รหนึง่โดยเฉพาะ
ซึง่แตกตา่งจากการวจิยัท ัว่ไป
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2. เป็นการท าวจิยัตามขอบเขต ลกัษณะ 
หนา้ที่ หรอืโครงสรา้งของงานทีร่บัผดิ
ชอบหรอื ปญัหาทีเ่กดิข ึน้ในแตล่ะ
องคก์ร หรอืสถาบนัน ัน้ๆ

3. เป็นการท าวจิยัท ัง้ปญัหาเฉพาะหนา้ที่
หรอืการทีจ่ะวางนโยบายหรอืแผนระยะ

ยาวของสถาบนั



31

4. ผลงานการวจิยัสถาบนั จะตอ้งน ามา
แกไ้ขปญัหาหรอืก าหนดนโยบาย

5. คณะผูว้จิยัเป็นนกัวจิยั หรอื นกัวชิาการ 
ทีส่งักดัอยูภ่ายในหนว่ยงานหรอืสถาบนั
น ัน้ๆ

หรอื
พฒันาองคก์รหรอืสถาบนัน ัน้ๆและอาจ
น าไปเป็นแนวทางในการวจิยัสถาบนั
อืน่ๆ ได้
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6. คณะวจิยัเป็นนกัวจิยัทางดา้นสงัคม
ศาสตร,์จติวทิยา,นกัสถติ,ิการศกึษา,
สงัคมวทิยา,มนษุยศาสตร,์เศรษฐศาสตร์

กฎหมาย หรอื การปกครองเป็นตน้

7. แนวคดิหรอืเป้าหมายหลกัของการวจิยั
สถาบนัก็คอื เพือ่ใหผู้บ้รหิารน าขอ้มลู
หรอื ขอ้คน้พบตา่งๆ จากการวจิยัไปใช้

ประกอบในการแกป้ญัหา การก าหนด
นโยบายพฒันาสถาบนั หรอื ตดัสนิใจ
ในภาวะการณ์ทีค่บัขนั เป็นตน้ 
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1. ใชร้ะยะเวลาส ัน้ หวงัผลเร็วเพราะตอ้ง
การใชข้อ้มลู อาจไมเ่กนิ 6 เดอืน

หลกัการท ัว่ไปของการวจิยัสถาบนั

2. ข ัน้ตอนการน าเสนอโครงรา่ง ตอ้งรวด
เร็ว ไมม่ขี ัน้ตอนมาก อาจจะเขยีน
โครงการประมาณ 1-2 แผน่   

รวมถงึข ัน้ตอน การพจิารณา/
อนมุตัดิว้ย
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3. งบประมาณตอ้งอนมุตัเิร็ว และเพยีงพอ

4. ผูท้ าการวจิยัสถาบนัตอ้งไดร้บัการลด
ภาระงานประจ าลง เพราะการด าเนนิการ
อาจจะไมท่นักบัระยะเวลาทีก่ าหนดและ
อาจสง่ผล กระทบตอ่ขอ้มลูทีจ่ะใช้

ประโยชน์
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5. นกัวจิยัอาจวจิยัเดีย่ว หรอื เป็นทมี
คณะวจิยัก็ได้

6. อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์และ คนตอ้ง
พรอ้ม            
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จากการทีว่จิยัสถาบนั เป็นการศกึษา
วจิยั ทีเ่ป็นเฉพาะเรือ่ง ของสถาบนัอดุม
ศกึษา

วจิยัสถาบนัไปท าไม ?

และเมือ่พจิารณาตามจดุมุง่หมาย
ของการท าวจิยัสถาบนั วจิยัสถาบนัจงึท า
ข ึน้เพือ่เป็นประโยชนใ์นการจดัการขอ้มลู 
ส าหรบัสนบัสนนุการวางแผน การบรหิาร 
และการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา       
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ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัส่วนมากจะ
ใหค้วามส าคญัของการวจิยัสถาบนัต่อ
การบรหิารและการวางแผน ท ัง้ในระยะ
ส ัน้และระยะยาว

โดยเชื่อว่าวจิยัสถาบนั สามารถ
จะใหค้ าตอบหรอืใหค้ าอธบิายทีล่กึซึง้ถงึ
ปญัหาและสาเหตขุองปญัหาไดช้ดัเจน

วจิยัสถาบนัจงึช่วยใหก้ารก าหนด
เป้าหมาย ทศิทางการพฒันาองคก์รมี
ความเป็นไปไดส้งู
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วจิยัสถาบนัเป็นการตดิตามและ
ประเมนิผลซึง่มกีลไก ทีม่กีระบวนการ
ทีเ่ชือ่ถอืได ้

ดงัน ัน้... ผลการตดิตามประเมนิ
ผล ทีเ่ป็นสิง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้จงึเป็นค าตอบ
ทีว่า่วจิยัสถาบนัมคีวามส าคญัอยา่งไร
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จากความส าคญัของวจิยัสถาบนั
ดงักลา่ว

โดยมวีตัถปุระสงค ์ เพือ่ความ
รวดเร็วในการตดัสนิใจ หรอืเพือ่ความ
รวดเร็วในการแกป้ญัหาตา่งๆ

มหาวทิยาลยัตา่งๆ จงึไดก้ าหนด
ใหม้ี “วจิยัสถาบนั”มฐีานะเป็น”งาน”
หนึง่ของ “กองแผนงาน” ในส านกังาน
อธกิารบดทีกุมหาวทิยาลยั
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หนา้ทีร่บัผดิชอบของงาน ดา้นวจิยั
สถาบนัในมหาวทิยาลยั จงึเร ิม่ต ัง้แตก่าร
จดัท าขอ้มลู และจดัท าสารสนเทศทีเ่ก ีย่ว
กบัสถาบนั 

ขอบขา่ยของ “ งาน” วจิยัสถาบนั

งานหลกัทีส่ าคญัไดแ้ก ่การจดัการ/
การรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐาน(Data Base) 5
ดา้น ไดแ้ก.่..



41

1) ดา้นหลกัสตูร/โปรแกรม
การศกึษา

2) ดา้นนกัศกึษา

3) ดา้นบคุลากร

4) ดา้นการเงนิ/งบประมาณ

5) ดา้นอาคารสถานที่
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ขอ้มลูพืน้ฐาน 5 ดา้น ดงักลา่ว 
ของมหาวทิยาลยั/สถาบนั ควรได้
รบั การจดัการรวบรวมใหเ้ป็นระบบ

มคีวามตอ่เนือ่ง และน าไปจดัท าให้
เป็นสารสนเทศใหท้นัตอ่การไปใช้
ของผูบ้รหิาร และ มหาวทิยาลยั 
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วจิยัสถาบนัท าไดอ้ยา่งไร ?

การท าวจิยัสถาบนัเร ิม่ตน้อยา่งงา่ยๆ 
ดว้ยการน าฐานขอ้มลูพืน้ฐาน 5 ดา้นของ
มหาวทิยาลยั มาก าหนดเป็น “หวัเร ือ่ง”
ทีจ่ะท าวจิยัสถาบนั แลว้เขยีน หรอืเสนอ
เป็นโครงการวจิยัสถาบนั
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ส าหรบัผูท้ ีเ่ป็นนกัวจิยัสถาบนั
หนา้ใหม ่เทคนคิก็คอืตอ้ง”เป็นผูอ้า่น”
ใหม้ากๆ 

โดยการอา่นผลงานวจิยัสถาบนั
ของกองแผนงานมหาวทิยาลยัตา่งๆที่
มผีูศ้กึษา คน้ควา้ ไวแ้ลว้มมีากมาย
หลายเรือ่ง

ซึง่จะเป็น”คร”ู ทีด่ ีหรอืเป็น
แนวทางใหน้กัวจิยัหนา้ใหม ่ไดเ้ป็น
อยา่งดี
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1) ก าหนดเป้าหมาย(Purpose)
การท าวจิยัสถาบนัจะตอ้งมเีป้าหมาย 

วตัถปุระสงคท์ ีเ่ฉพาะเจาะจงและชดัเจน              

เร ิม่ตน้การท าวจิยัสถาบนั

การก าหนดเป้าหมาย ควรมคีวาม
สมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ระหวา่งการท า
วจิยัสถาบนัและการวางแผน รวมท ัง้
การก าหนดเป้าหมายและการตดัสนิใจ              
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2) ขอ้ตกลงเบือ้งตน้(Assumption)
ในการท าวจิยัสถาบนั ขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ ตอ้งมคีวามถกูตอ้ง มที ัง้ความ
เทีย่ง(Reliability)และความตรง(Validity)

3) การสือ่ความหมาย(Communication)

ในการน าเสนอขอ้คน้พบ ของการ
วจิยัสถาบนั   อาจท าไดห้ลายรปูแบบ
อยา่งไรก็ด ี   การน าเสนอขอ้มลูใหม้ ี
ประสทิธภิาพ   ควรใชต้ารางแผนภมู ิ
หรอืใชก้ราฟประกอบการน าเสนอ
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4) การแปลหรอืตคีวามหมาย
(Interpretation)

หมายถงึความพยายามของผูว้จิยั
ทีจ่ะท าการวเิคราะหข์อ้มลูใหล้ะเอยีด โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ในสิง่ทีย่งัคลมุเครอือยู่ เพือ่
จะไดต้คีวามใหต้รงกนัอนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การวางแผน หรอื เสนอแนะ เพือ่การ
ก าหนดนโยบาย และ ตดัสนิใจของผู ้
บรหิารตอ่ไป
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5) การเขยีนรายงาน(Written Report)

เป็นข ัน้ตอนทีส่ าคญัของการท าวจิยั
สถาบนั  ผูท้ าวจิยัสถาบนัตอ้งพยายาม
เขยีนรายงานใหถ้กูตอ้ง 

ในรายงานอาจมกีารชีแ้จง แนะน า
เพือ่ใหต้รงกบัปญัหาทีเ่ผชญิอยู่ หลงัจาก
เขยีนรายงานเผยแพรแ่ลว้ ควรมกีารตดิ
ตามผลดว้ยวา่ผูน้ าไปใช ้  มคีวามเขา้ใจ
และแปลความผลการวจิยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสมหรอืไมเ่พยีงไร ?
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ปจัจบุนัมหาวทิยาลยั มขีอบขา่ย
ความรบัผดิชอบสงู และเกีย่วขอ้งกบั
บคุลากรเป็นจ านวนมาก

วจิยัสถาบนัพฒันาองคก์ร
ไดอ้ยา่งไร ?

มรีะบบการบรหิารทีล่ะเอยีดออ่น
และซบัซอ้นมากกวา่ในอดตี
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ประกอบกบัตอ้งมกีารพฒันา ปรบั

ปรงุมหาวทิยาลยัใหท้นัสมยั  และทนั
ตอ่เหตกุารณ์ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ดงัน ัน้... 

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั นอกจาก
ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ และ ทกัษะ
ในเชงิบรหิาร เป็นอยา่งดแีลว้
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ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ยงัตอ้งมขีอ้มลู
ทีจ่ าเป็นตา่งๆ อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ

ตลอดจนเพือ่ก าหนดนโยบายใหก้าร
ด าเนนิการตา่งๆ บรรลผุลตามเป้าหมายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้

ส าหรบัชว่ยในการบรหิาร การตดัสนิใจ 
การแกป้ญัหา การวางแผนและการพฒันา
องคก์ร
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ดงัน ัน้...ส ิง่ทีจ่ะชว่ยตดัสนิใจของผู ้
บรหิารไดด้ ีคอืตอ้งมขีอ้มลูเชงิประจกัษ์
มาสนบัสนนุ

และการทีผู่บ้รหิาร จะมขีอ้มลูเชงิ
ประจกัษน์ี้ จงึตอ้งอาศยัวธิกีารแสวงหา
ขอ้มลูอยา่งมเีหต ุมผีล ทีต่อ้งอาศยัการ
ท า “วจิยัสถาบนั” เขา้มาชว่ย

ตวัอยา่ง เชน่...
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การทีผู่บ้รหิารคณะ/มหาวทิยาลยัจะ
ตดัสนิใจในการ ปิดหรอื เปิด หลกัสตูรใดๆ
ของคณะหนึง่คณะใด  ในมหาวทิยาลยั

เชน่..มกีารศกึษาความสนใจของผูท้ ี่
ตอ้งการจะเรยีนในหลกัสตูรน ัน้

ผูบ้รหิารจะตดัสนิใจไดง้า่ยขึน้ถา้มรีายงาน
การศกึษาวจิยัในเรือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัหลกั
สตูรน ัน้ๆ

หรอืความ
ตอ้งการบณัฑติในสาขาวชิาหรอืหลกัสตูร
ทีก่ าลงัจะปิด หรอื ตอ้งการจะเปิด
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ถา้มรีายงานการศกึษาในเรือ่งดงักลา่ว
เก็บไวใ้นฐานขอ้มลูของกองแผนงาน/มหา
วทิยาลยั ทีไ่ดม้กีารศกึษาคน้ควา้ ปรบัปรงุ
ใหเ้ป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ

ผลของวจิยัสถาบนั จะเป็นประโยชน์
อยา่งมากกบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในการ
น าไปใชใ้นการตดัสนิใจวา่จะ ปิด หรอื เปิด
หลกัสตูรน ัน้
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ดงัน ัน้...   โอกาสทีผู่บ้รหิาร
คณะ หรอื ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัจะ
ตดัสนิใจผดิพลาด ยอ่มจะมนีอ้ย
กวา่ การทีผู่บ้รหิารคณะ หรอื
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ทีต่ดัสนิใจ
โดยไมม่งีานวจิยัสถาบนั ทีเ่ก ีย่ว
ขอ้งมารองรบั



56

ปจัจบุนัมเีวทใีหผู้ท้ ีม่ผีลงานวจิยั
สถาบนัไดม้โีอกาสน าเสนอผลงาน
แลกเปลีย่นความรู ้และแนวคดิใหม่ๆ

การเผยแพร่
งานวจิยัสถาบนั

อนัจะเป็นการสง่เสรมิการวจิยัสถาบนั 
ใหม้คีวามแข็งแกรง่ทางวชิาการ 
ตลอดจนการน าผลการวจิยัสถาบนั
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
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(1) สมาคมวจิยัสถาบนัและ
พฒันาอดุมศกึษา(สวพอ.)

สมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันา
อดุมศกึษา จดัต ัง้เมือ่ 12 กค.2543

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นศนูย์
รวมของนกัวจิยัสถาบนั นกัวชิาการ
และผูบ้รหิารการศกึษาในการแลก
เปลีย่นความรู ้และแนวคดิใหม่ๆ  
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สมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันา
อดุมศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวชิา
การเป็นประจ าทกุปี

ลกัษณะของการจดัประชุมวชิา
การเป็นการบรรยายโดยวทิยากรผู ้
ทรงคณุวฒุ ิและน าเสนอผลงานวจิยั
สถาบนั ซึง่จดัเป็นประจ าทกุปี

ปีนีจ้ดัระหวา่งวนัที ่15-16 พย.53
ณ สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์
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การน าเสนอผลงานวจิยัสถาบนั 
ของเวท ีสวพอ. มสีองรปูแบบ คอื...

รปูแบบการน าเสนอผลงาน

(1) การน าเสนอผลงานโดยโปสเตอร์

(2) การน าเสนอผลงานโดยการ   
บรรยาย
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(2)เครอืขา่ยวจิยัส าหรบั   
บคุลากรสายสนบัสนนุ
ในสถาบนัอดุมศกึษา

เครอืขา่ยวจิยัส าหรบับคุลากรสาย
สนบัสนนุในสถาบนัอดุมศกึษาจดัต ัง้โดย
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่ในปี 2552

โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่เป็นการกระตุน้
ใหบ้คุลากรสายสนบัสนนุ ไดต้ระหนกัถงึ
ความส าคญัของงานวจิยัสถาบนัทีส่ามารถ
ชว่ยแกป้ญัหา
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การวางแผนการปฏบิตังิาน และ
เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การ
เผยแพรผ่ลงานวจิยัสถาบนั ของ
บคุลากรสายสนบัสนนุ  ในสถาบนั
อดุมศกึษา

โดยในปี 2552 ไดจ้ดัใหม้กีาร
ประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานเป็น
คร ัง้แรก ในวนัที2่-3 เมษายน 2552 ที่
ผา่นมา ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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การน าเสนอผลงานวจิยัสถาบนั 
มสีองรปูแบบ เหมอืนกบัที ่สวพอ.จดั
คอื...

(1) การน าเสนอผลงานโดยโปสเตอร์

(2) การน าเสนอผลงานโดยการ   
บรรยาย
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ตวัอยา่งหวัขอ้
ในการท าวจิยัสถาบนั
จากงานประจ า
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ดา้น เรือ่ง

1) นักศกึษา -วเิคราะหนั์กศกึษาใหม่
-วเิคราะหนั์กศกึษาเต็มเวลา
-วเิคราะหก์ารตกออกซ ้าชัน้
-วเิคราะหก์ารสละสทิธิข์อง
นักศกึษา
-วเิคราะหล์กัษณะนักศกึษา
ทีเ่หมาะสม
-วเิคราะหบ์ณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์
-วเิคราะหค์วามเห็นของ
นักศกึษาตอ่การใหบ้รกิาร
ของ.....(ระบชุือ่หน่วยงาน)
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ดา้น เรือ่ง

2) คณาจารย ์และ
บคุลากร

-การประเมนิการสอน
-การประเมนิประสทิธภิาพ 
ของอาจารย์
-การศกึษา สภาพ ขวัญ 
ก าลงัใจ ของอาจารย/์ 
บคุลากร อืน่ๆ
-การพัฒนาอาจารย/์
บคุลากร 

-ศกัยภาพของบคุลากร
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ดา้น เรือ่ง

3) หลักสตูรและการ
สอน

-การวเิคราะหห์ลักสตูร
-การประเมนิหลกัสตูร
-พัฒนาการดา้นหลกัสตูร

4) การประเมนิแผน/ 
โครงการ/กจิกรรม

-การประเมนิครึง่แผนฯ/สิน้
แผนฯ ระยะ 5 ปี
-การประเมนิโครงการตาม
แผน
-การประเมนิโครงการหรอื
กจิกรรมตา่งๆของคณะ/
มหาวทิยาลยั
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ดา้น เรือ่ง

5) การทะเบยีน
นักศกึษา

-วธิกีารสอบคดัเลอืก
-วธิกีารรับสมัคร
-ความตอ้งการในการเรยีน
วชิาตา่งๆ 
-วชิา/สาขาทีนั่กศกึษา
ตอ้งการเรยีน

6) วเิคราะหน์โยบาย -วเิคราะหน์โยบาย.....
(ระบเุรือ่ง)
-วเิคราะหเ์ป้าหมาย



68

ดา้น เรือ่ง

7) ระบบขอ้มลู/
ฐานขอ้มลู

-วเิคราะหฐ์านขอ้มลู
บคุลากร
-วเิคราะหฐ์านขอ้มลู
หลักสตูร
-วเิคราะหฐ์านขอ้มลูการเงนิ
-วเิคราะหฐ์านขอ้มลูอาคาร
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ดา้น เรือ่ง

8) งบประมาณและ
คา่ใชจ้า่ย

- วเิคราะหห์ลักเกณฑ ์วธิกีาร 
จัดสรรงบประมาณของคณะ/
มหาวทิยาลยั
-วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยในลกัษณะ
ตา่งๆ
-วเิคราะหแ์นวโนม้งบประมาณ
ในปีตอ่ไป
-วเิคราะหภ์าระงบประมาณที่
เป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร
-วเิคราะหแ์นวทางในการจัดหา
รายไดข้องคณะ/มหาวทิยาลัย
-วเิคราะหก์ารพงึพาตนเองดา้น
เงนิรายได ้
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ดา้น เรือ่ง

9) อาคารสถานที่ -วเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์
จากอาคารและสถานที่
ตามลกัษณะของการใช ้

ประโยชนข์องการเรยีนการ
สอน การบรหิาร หารบรกิาร
-วเิคราะหค์วามตอ้งการใช ้

พืน้ที ่การใชอ้าคาร
-วเิคราะหค์วามตอ้งการ/
แนวโนม้ของสาธารณูปโภค
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ขอขอบคณุ


