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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เริ่มการวิจัยสถาบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจัยสถาบัน เพ่ือมุ่งน าผลที่ได้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบาย วางแผน 
ปรับปรุงการบริหาร และการด าเนินการของมหาวิทยาลั ย และได้วางระเบียบเกี่ยวกับวิจัยสถาบันที่
ครอบคลุมแนวทางการขอรับทุนและเงื่อนไขในการขอรับทุนการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน เงินอุดหนุน
การวิจัยสถาบันและการเบิกจ่าย และเกี่ยวกับผลการวิจัยสถาบันขึ้น โดยมีการจัดท าระเบียบเป็นฉบับแรก ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้
มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันให้เป็นไปอย่างคล่องตัว   มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดระเบียบ มทส. ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิ จัย
สถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1) 
 
2. ควำมหมำย หน้ำที่ และประเภทของกำรวิจัยสถำบัน 

2.1 ควำมหมำยของกำรวิจัยสถำบัน 

การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) หมายถึง การวิเคราะห์วิจัยศึกษาสถาบันของ
ตนเอง เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงานมาใช้
ประกอบการตัดสินใจเรื่องส าคัญ ๆ มาใช้แก้ปัญหา มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถาบัน และเกิดมิติ
ใหม่ของการน าผลวิจัยสถาบันไปประกันคุณภาพการศึกษา1 

การวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพ่ือน าผลมาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนพัฒนาสถาบัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง2 

วิจัยสถาบัน คือ การวิจัยที่จัดท าในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลส าหรับ
สนับสนุนการวางแผน การก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจในสถาบัน 

วิจัยสถาบัน คือ การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และ
กระบวนการของสถาบันอุดมศึกษา3 

 
                                                 
1 วิจิตร  ศรสีอ้าน. (2542). “ค าน า” “การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา” ในรายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัย

สถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 9-10 กันยายน 2542 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวดันครราชสีมา. ก, 9-18. 
2 ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล การประชุมวิชาการประจ าปี 2553 มิติใหม่ของการวิจัยสถาบัน วันท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2553 ณ ศนูย์ประชุมสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ ์
3 ทองอินทร์  วงศ์โสธร “ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการท าวิจัยสถาบัน” การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน. กรุงเทพฯ: 

ทบวงมหาวิทยาลัย, 7 พฤศจิกายน 2527. 
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2.2 หน้ำที่ของกำรวิจัยสถำบัน4 

 วิจัยสถาบันมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล พยากรณ์ และจ าลองสถานการณ์เพ่ือการ
วางแผนและการตัดสินใจ งานวิจัยสถาบันส่วนมากจะน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย  

 หน้าที่ของการวิจัยสถาบันจ าแนกได้ดังนี้ 
2.2.1 การศึกษาสถาบัน (Institutional Studies) 
2.2.2 การวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis) 
2.2.3 การจัดหาสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information) 
2.2.4 การพัฒนานโยบายและการน าไปปฏิบัติ (Policy Development and 

Implementation) 
2.2.5 การด าเนินงานในหน่วยงานและสถาบัน (Office and Institutional Operations) 

2.3 ประเภทของกำรวิจัยสถำบัน 
2.3.1 แบ่งตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน5 

1) การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ 
2) น าผลมาแก้ปัญหาและพัฒนาสถาบัน 
3) เชิงประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4) สารสนเทศสถาบัน 

2.3.2 แบ่งตามประเภทโครงการวิจัยสถาบันของ มทส. แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) โครงการวิจัยสถาบันขนาดปกติ (Institutional Research: IR) เป็นการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาองค์กร หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงานสภาพแวดล้อม และกระบวนการ
ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลส าหรับสนับสนุนการวางแผน การก าหนดนโยบาย 
และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการเกินกว่า 50,000 บาท 

2) โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก  (Small Institutional Research: SIR)  เป็น
โครงการวิจัยสถาบันที่ด าเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงงาน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท 

3) โครงการวิจัยสถาบันประเภทประจ า (Routine to Research: R2R) เป็นการ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย พ้ืนฐานมาจากการเข้าใจในงานที่ท าให้ดีก่อน เพ่ือให้สามารถตอบค าถามในทุก
กระบวนงานให้ได้ว่า ใคร ท าอะไร ท าไม และที่ส าคัญ คือ จะท าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ 
PDCA ได้อย่างไร ซึ่งการท าวิจัยสถาบันแบบ R2R จะสามารถตอบโจทย์ได้ว่า จะสามารถพัฒนางานไปใน
ลักษณะใด การแก้ปัญหาของงานประจ าและ/หรือเพ่ือพัฒนางานประจ าที่ตนเองรับผิดชอบเป็นหลักก่อน 
                                                 
4 ทองอินทร์  วงศ์โสธร “ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการท าวิจัยสถาบัน” การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน. กรุงเทพฯ: 

ทบวงมหาวิทยาลัย, 7 พฤศจิกายน 2527. 
5 วิจิตร  ศรสีอ้าน  การบรรยายการวิจัยสถาบัน เรื่อง “ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางอาชีพของนักวิจัยสถาบัน”  วันที่ 9 

มีนาคม 2554 ณ ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 



3 
 

การท าวิจัยสถาบันแบบ R2R เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าไปใช้ โดยไม่จ าเป็นต้องมี
การวิเคราะห์สมมุติฐานเชิงลึก สามารถดูได้จากผลที่เกิดขึ้นและสรุปผลได้  
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ส่วนที่ 2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวิจัยสถำบัน 
 
1. กำรส่งข้อมูลโครงกำรวิจัยสถำบัน 

1.1 ข้อเสนอโครงการประเภทที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ผู้สนใจสามารถเสนอ
โครงการได้ตามประกาศ 

1.2 ข้อเสนอโครงการประเภทที่สอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา/สถาบัน/ศูนย์ หรือหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว จึงจะเสนอโครงการได้ 

1.3 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันให้งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันพิจารณาต่อไป 

1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ 
(ภาคผนวก 2) 

 
2. คุณสมบัติของหัวหน้ำโครงกำร 

2.1 เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการวิจัยสถาบันได้ 

2.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ตามหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ หรือวุฒิการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และใน
หน่วยงานนั้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

2.3 มีความรู้ความสามารถและความช านาญ สามารถท าการวิจัยสถาบันในเรื่องนั้นๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายได ้

2.4 มีความพร้อมในด้านเวลาและต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการวิจัยสถาบันโดยไม่มีเหตุผล  
อันสมควร 

2.5 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันได้เพียงครั้งละ 1 โครงการ ในกรณีพิเศษอาจขอเป็นหัวหน้า
โครงการมากกว่า 1 โครงการได้ แต่จะต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เวลาเพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับแต่ละโครงการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน 
หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันก่อน 

 
3. คุณสมบัติของผู้ร่วมวิจัย 

3.1 เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
3.3 มีความพร้อมในด้านเวลาและต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการวิจัยสถาบัน โดยไม่มีเหตุอันควร 
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3.4 เป็นผู้วิจัยได้เพียงครั้งละ 1 โครงการ ในกรณีพิเศษอาจขอเป็นผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 โครงการ
ได้แต่จะต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมส าหรับแต่ละ
โครงการ 

 
4. กำรขอรับเงินอุดหนุนกำรวิจัยสถำบัน 

โครงการวิจัยสถาบันทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน  หรือ
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันแล้ว สามารถขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยได้โดยให้หัวหน้าโครงการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนการวิจัยสถาบันตามแบบการท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (ภาคผนวก 3) 

4.2 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันด าเนินการ ดังนี้ 
1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยสถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน จัดท า

หนังสือขอเปิดบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้กับหัวหน้าโครงการวิจัย น าไปเปิดบัญชีกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือโอนเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบันฝากเข้าบัญชี 

2) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้ขออนุมัติรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ส าหรับโครงการวิจัย
สถาบันขนาดปกติ ส่วนโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กให้ขออนุมัติ ผ่านประธาน
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ตามแบบการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันงวดที่ 1 และ
งวดที่ 2 (ภาคผนวก 4) 

3) การเบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้เบิกจ่ายได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันลงนามในสัญญา 
4) การเบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้เบิกจ่ายได้ภายหลังจากผู้ได้รับเงินอุดหนุนฯ การวิจัยสถาบัน ได้

ส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย
สถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันเรียบร้อยแล้ว 

โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยสถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน (งานวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ ส่วนแผนงาน) จะจัดท าแบบฟอร์มการเบิกเงินส่งให้กับผู้วิจัย 

 
5. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยสถำบัน 

โครงการวิจัยสถาบันทุกโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จะมีการติดตามความก้าวหน้า 1 ครั้ง 
(ยกเว้นบางโครงการที่มีระยะเวลาการด าเนินงานเกินกว่า 1 ปี) หลังจากด าเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง ผู้วิจัย
ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยสถาบัน 1 ชุด ให้กับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
วิจัยสถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรับรองตามแบบรายงาน
ความก้าวหน้าที่ก าหนด (ภาคผนวก 5) 
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6. กำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้วิจัยต้องด าเนินการต่อไปนี้ 

6.1 ส่งรายงานผลการวิจัยสถาบันฉบับร่างเป็นภาษาไทย พร้อมบทสรุปส าหรับผู้บริหาร จ านวน 
1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบรายงานวิจัยสถาบันใน
เบื้องต้น แล้วจึงจัดท าส าเนาจ านวน 3 ชุด เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.2 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยสถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน แจ้งผลการ
ประเมิน (ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ) ต่อผู้วิจัย เมื่อผู้วิจัยพิจารณาปรับแก้ไขแล้ว (ฝ่าย
เลขานุการฯ ตรวจสอบการปรับแก้ไข) ผู้วิจัยจัดท าส าเนาให้กับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (จ านวน 20 ชุด) หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน (จ านวน 
12 ชุด) พิจารณาและรับรองตามแบบรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ที่ก าหนด 
(ภาคผนวก 6) 

6.3 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาและรับรองของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน หรือ
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน และมีการแก้ไขปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามจ านวนที่ระบุในสัญญา ให้ฝ่ายเลขานุการฯ (งานวิจัย
สถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย เป็นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

 

7. กำรพิจำรณำเงินค่ำสมนำคุณนักวิจัย 

7.1 โครงการวิจัยสถาบันขนาดปกติ การพิจารณาเงินค่าสมนาคุณนักวิจัยให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 3 ข้อ 16 โดยหัวหน้าโครงการ
ต้องส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ 
เรียบร้อยแล้ว ตามข้อก าหนดของการส่งรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ให้ฝ่าย
เลขานุการฯ (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน) ตามท่ีระบุในสัญญา 

7.2 โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้วิจัยส าหรับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

การเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการเบิกจ่ายให้คณะผู้วิจัยตามที่ระบุใน
สัญญารับเงินอุดหนุน โดยการอนุมัติของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
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8. กำรเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรวิจัยสถำบัน 

การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยสถาบันเป็นหน้าที่ของส่วนแผนงาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน  ทั้งนี้ ผลงานด้านการวิจัยสถาบันแบ่งการ
เผยแพร่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

8.1 การเผยแพร่โดยทั่วไป 

8.2 การเผยแพร่เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 

8.3 งานวิจัยสถาบันที่ไม่เผยแพร่ 

ส าหรับงานวิจัยสถาบันที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เผยแพร่ได้ มีรูปแบบของการเผยแพร่ ดังนี้ 

1) เผยแพร่รายงานการวิจัยสถาบันทั้งฉบับ  การเผยแพร่ลักษณะนี้เป็นการเผยแพร่เต็มรูปแบบ
ของรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยเผยแพร่ทั้งหน่วยงานภายใน (ส่วนแผนงาน ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา เพ่ิมเติมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (คลังปัญญา มทส.)) และภายนอก
มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

2) เผยแพร่รายงานการวิจัยสถาบันในรูปแบบสรุปย่อส าหรับผู้บริหาร การเผยแพร่รูปแบบนี้จะ
เผยแพร่ให้กับอธิการบดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วารสารเทคโนโลยีสุรนารี และการประชุมสภา
วิชาการ 

3) เผยแพร่บทคัดย่อของรายงานการวิจัยสถาบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเผยแพร่
รูป แบ บ นี้ จ ะ เผยแพร่ ใน  Home Page ของส่ วน แผน งาน  ที่ เว็บ ไซต์ วิ จั ย สถาบั น 
http://ir.sut.ac.th/   

 

http://ir.sut.ac.th/
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ส่วนที่ 3 การด าเนินงานวิจัยสถาบัน 
 

ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอการด าเนินงานวิจัยสถาบัน ประกอบด้วย  
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน  
2. รายงานความก้าวหน้า  
3. ระเบียบวิธีวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน  

เพ่ือให้การจัดท าข้อเสนอโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความเรียบร้อย เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอน
การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 

คณะผู้วิจัย 
ส่งข้อเสนอโครงการ 

ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
ต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
1. ตรวจสอบข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (ตามรูปแบบที่

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด) 
2. วิเคราะห์งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนเบื้องต้น 

(ตามเกณฑ์กลางท่ีก าหนด) 
 
 คณะผู้วิจัย 

ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 
  ไม่ใช่ ข้อเสนอโครงการเป็นไปตาม

รูปแบบที่ก าหนด และ           
งบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์

กลาง 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
1. ขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

ผ่านประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) และ     
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน) 

2. นัดหมายท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

 

 
คณะผู้วิจัย 

ด าเนินการวิจัย 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
น าเสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 

 

 

ใช่ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 ควรปรับปรุง 

เห็นชอบ 

คณะผู้วิจัย 
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 
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1.2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
      การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีรายละเอียดตามหัวข้อต่างๆ และแนวทางการเขียนดังต่อไปนี้ (แบบการเขียนข้อเสนอ
โครงการปรากฏในภาคผนวก 2) 

ข้อ 1 ระบุชื่อโครงการวิจัยสถาบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ข้อ 2 ระบุชื่อท่ีปรึกษาของโครงการนี้ (หากมี)  
ข้อ 3 ระบุชื่อของหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัย (ท้ังนี้ อาจระบุร้อยละของการด าเนินงานวิจัย

เพ่ิมเติมหากมีผู้ร่วมวิจัย) 
ข้อ 4 ระบุข้อความน าที่จะตอบค าถามว่า ท าไมจึงศึกษาวิจัยเรื่องนี้ และท าการศึกษาแล้วได้อะไร 

ในการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหานิยมเขียนเป็นความเรียง ไม่นิยมเขียนเป็นข้อๆ และนิยม
เขียนในลักษณะสามเหลี่ยมคว่ า  ควรมี 4 ย่อหน้า ความยาวไม่เกิน 2 หน้า (สมคิด พรมจุ้ย, 2545; อุทุมพร 
จามรมาน, 2548) 

ย่อหน้าที่ 1   สภาพที่เป็นจริงหรือเป็นอยู่ ควรบรรยายด้วย
ข้อความ ตัวเลข หรือค่าสถิติ ตลอดจนมีการอ้างอิง
แหล่งอ้างอิงด้วย 

ย่อหน้าที่ 2   สภาพที่ควรจะเป็นตามแนวคิด ทฤษฎี ต ารา  
ผลวิจัย  รายงาน บทความ ควรบรรยายอย่าง
เชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งอ้างอิงต่างๆ และควรระบุ
การอ้างอิงดังกล่าวด้วย 

ย่อหน้าที่ 3  ใช้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ของผู้วิจัย ชี้ให้เห็น
ว่า ย่อหน้าที่ 1 กับย่อหน้าที่ 2 มีความขัดแย้งกัน (ถ้า
ไม่ขัดแย้งกันก็แสดงว่าไม่เป็นปัญหา ก็ไม่ต้องท าวิจัย) 

ย่อหน้าที่ 4  ถ้าขัดแย้งกันให้ระบุสาเหตุของความขัดแย้งว่ามี
กี่สาเหตุ อะไรบ้าง ควรมีมากกว่า 1 สาเหตุ และระบุ
ด้วยว่า จะเลือกสาเหตุใดบ้างมาวิจัย และควรระบุ
ผลที่จะได้จากการวิจัยด้วย 

 
 
 
 



11 
 

ข้อ 5 ระบ ุจ ุดหมายปลายทางของการว ิจ ัย เพื ่อแสดงให้ผู ้อ ่านทราบว ่าการวิจ ัยครั ้งนี ้มี
วัตถุประสงค์อย่างไร จะศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะท า
ให้บรรลุผลในการวิจัยแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ การเขียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีหลักในการเขียนดังนี้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2545) 

5.1 การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องและความ
เป็นมาของปัญหาการวิจัย 

5.2 ควรก าหนดเป็นข้อๆ (ในกรณีที่มีหลายข้อ) เพ่ือความสะดวก และความชัดเจนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

5.3 เขียนให้ชัดเจน เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ 
5.4 เขียนเรียงล าดับให้เป็นไปตามความส าคัญของการวิจัย 
5.5 การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ควรเขียนในลักษณะที่เป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับจากการวิจัย เพราะวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะด าเนินการวิจัย แต่ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับเป็นสิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลงแล้ว  ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ที่ไม่
ชัดเจน เช่น “เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน”  การเขียนลักษณะเช่นนี้เป็น
การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้อ 6 ระบุค าถามที่ใช้ในการวิจัย ค าถามวิจัย (Research Questions) หมายถึง ข้อความที่เป็น
ประโยคค าถาม ซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาค าตอบ ค าถามวิจัยและประเด็นวิจัย  (Research 
Issues) มีความคล้ายคลึงกัน (สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์  วิรัชชัย, 2550, หน้า 149-150) 
 การเขียนปัญหาการวิจัย ในรูปค าถามสามารถเขียนได้ 3 ลักษณะ คือ (องอาจ นัยพัฒน์, 2551, 
หน้า 43-44) 

6.1 ประเด็นค าถามเชิงพรรณนา ได้แก่ การก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัยในรูปค าถามท่ีว่า  
“อะไรคือ อะไรเป็น” (What is) การตอบประเด็นค าถามดังกล่าวนี้ แสดงเป็นนัยว่า 

นักวิจัยจะต้องอาศัยการวิจัยเชิงส ารวจ  เช่น 
- อะไรคือพฤติกรรมแปลกแยกของนิสิต/นักศึกษาที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ? 
- อะไรคือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ดีเด่นและไม่ดีเด่น?  

6.2 ประเด็นค าถามเชิงความสัมพันธ์ ได้แก่ การก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัย ในรูปของค าถามที่
มุ่งหาค าตอบว่า 

“ตัวแปร X  มีความสัมพันธ์กับตัวแปร Y หรือไม”่  หรือ 
“ตัวแปร X  พยากรณ์ตัวแปร Y ได้หรือไม”่ 
การสืบหาค าตอบของค าถามทั้ง 2 ประเด็นนี้ แสดงเป็นนัยว่านักวิจัยต้องออกแบบการ

วิจัยเป็นประเภทการศึกษาสหสัมพันธ์ (Correlation Design) เช่น 
- อัตมโนทัศน์ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม?่ 
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- เพศ ผลการเรียนเดิมเกรดเฉลี่ย (GPA) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความเอาใจใส่
ต่อการศึกษาเล่าเรียน ท านายความส าเร็จในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้อย่างแม่นตรงหรือไม่? 

6.3 ประเด็นค าถามเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ การก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัย ในรูปของค าถามที่
มุ่งเน้นการเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่สนใจระหว่างกลุ่มควบคุมที่ด าเนินตามสภาวะปกติและ
กลุ่มทดลองท่ีจัดกระท าทางการทดลองข้ึน กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ รูปแบบของค าถามประเภทนี้มุ่งหาค าตอบว่า 

“มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างหรือวิธีการที่นักวิจัยด าเนินการขึ้นหรือไม”่ 
ค าถามวิจัยประเภทนี้ต้องอาศัยแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) หรือ

การศึกษาย้อนรอยเปรียบเทียบหาสาเหตุ (Causal Comparative Design) มาใช้ในการสืบค้นหาค าตอบ เช่น 
- ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ดีเด่นและไม่ดีเด่น มีพฤติกรรมการบริหารงานด้านภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) การจัดการ การตัดสินใจ และการติดต่อสื่อสาร
แตกต่างกันหรือไม่? 
 สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2550, หน้า 100- 19) ได้ยกตัวอย่าง การตั้งค าถาม
วิจัย ของงานวิจัยประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังนี้ 

ประเภทงานวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย ตัวอย่างค าถามวิจัย 
การวิจัยเชิงส ารวจ 
ศึกษาเหตุการณ์ สภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวแปรที่ศึกษาไม่ถูก
จัดกระท า แต่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

  
สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนที่
เน้ นผู้ เรี ยน เป็ นศูนย์กลางของครู ระดับ
ประถมศึกษามีอะไรบ้าง 

การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงสัมพันธ์/เชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
ศึกษาเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแปรที่
ศึกษาไม่ถูกจัดกระท า แต่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

  
ปัจจัยอะไรที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการ เรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้ เรี ยน เป็ น
ศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
- บรรยายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เห็นภาพรวม

อย่างลึกซึ้ง 
- บรรยายสภาพการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ 
- วิเคราะห์/เชื่อมโยงความเก่ียวข้องระหว่างปรากฏการณ์
หรือสร้างทฤษฎีฐานราก (Ground Theory) บรรยายสภาพ
ผลที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆ 

  
- ในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ผู้สอนต้องปรับบทบาทอย่างไร 
- มีปัญหาในการปรับตัวใหม่ตามปรัชญาใน
การสอนแบบใหม่อย่างไร ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เรียนผู้ สอน เปลี่ ยน ไปอย่างไร 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปเป็น
แบบใด พฤติกรรมการเรียนเป็นแบบใด 
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ประเภทงานวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย ตัวอย่างค าถามวิจัย 
การวิจัยเชิงประเมินผล 
   เพ่ือตรวจสอบบริบท ปัจจัย กระบวนการ ผลการ
ด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 

  
โครงการหรือกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางที่ โรงเรียน
ก าลั งด าเนินการอยู่ มีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผลระดับ ใด  มีจุ ดแข็ ง จุด อ่อน
อะไรบ้าง หากต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น ควร
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

การวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาระบบ  เครื่องมือ หรือผลงานทางวิชาการ และ
ตรวจสอบสิ่งที่พัฒนาขึ้นในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความเหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขต่างๆ 

  
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเช่นใด 

 
ข้อ 7 ระบุขอบเขตของการวิจัยว่า มีขอบเขตกว้างขวาง ลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด ครอบคลุมถึง

อะไรบ้าง เป็นการท าให้ประเด็นปัญหาการวิจัยที่ต้องการศึกษาชัดเจน ปกติขอบเขตของการวิจัยแต่ละเรื่อง 
ควรเขียนให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 7.1 ประชากรเป้าหมาย จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า การวิจัยครั้งนี้ ประชากรเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องจริงๆ ครอบคลุมคนกลุ่มใด และในการวิจัยครั้งนี้ ท าไมจึงจ ากัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะกลุ่มนี้
เท่านั้น เช่น ท าไมจึงสนใจศึกษาเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเท่านั้น หรือท าไมจึงศึกษากับ
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น เป็นต้น 

   7.2 ตัวแปรที่ศึกษา ในส่วนนี้ควรชี้ให้เห็นถึงขอบเขตของการวิจัยว่าจะครอบคลุมตัวแปร
อะไรบ้าง ทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดยตัวแปรอิสระ ควรมีการระบุเหตุผลที่คัดเลือกตัวแปรเหล่านั้นเข้า
มาศึกษา และควรระบุวิธีการวัดด้วยว่า ทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระท่ีจะท าการศึกษานั้นจะวัดอย่างไร 

ข้อ 8 ระบุนิยามของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งเป็นการให้ความหมายของค าหรือข้อความที่
น ามาใช้ในรายงานวิจัย ซึ่งหมายถึงเฉพาะในการวิจัยนี้ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกับผู้วิจัย โดยทั่วไปนิยามศัพท์ที่
ใช้ในการวิจัย เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถสังเกตหรือสอบวัดได้ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย พฤติกรรมที่วัด 
เนื้อหาที่วัด และผลหรือหน่วยที่ต้องการวัด เช่น ความรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ข้อ 9 ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ควรเขียนในรูปของข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระกับตัวแปรตาม และก าหนดทิศทางของความสัมพันธ์ให้ชัดเจน โดยเขียนเป็นประโยคบอกเล่า 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และค าถามของการวิจัย ควรเขียนหลังจากทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่าง
สมบูรณ์และละเอียดรอบคอบแล้ว และควรเขียนให้โยงถึงข้อสรุปของผลการวิจัย 
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ข้อ 10 ระบุเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสืบค้นข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิจัย เพ่ือใช้สนับสนุนแนวความคิดและเป็นแนวทางในการท าวิจัยเรื่องนั้น  ฉะนั้น 
ผู้ท าวิจัยจะต้องทบทวนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ โดยเฉพาะแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยใหม่ ๆ (ยังไม่เกิน 5 
ปี) ทันสมัย (ยังถูกต้องและเชื่อถือได้อยู่) จะต้องทบทวนให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และน ามาเรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยใช้
รูปแบบ (Format) และลีลา (Style) การเขียนที่เป็นของตนเอง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน แต่ต้อง
เรียบเรียงเขียนอย่างมีระบบ ระเบียบและมีเหตุผล  ดังนั้น การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงไม่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่ก าหนดตายตัว ขึ้นกับบุคคล เวลา และเนื้อหาของเรื่องวิจัยที่ท าเป็นหลัก ซึ่งต้องส ารวจให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ส ารวจทั้งส่วนที่มีเนื้อหาเหมือนกัน มีเนื้อหาเหมือนกันบางส่วน และส่วนที่ถือว่าเป็น
เนื้อหาเกี่ยวข้องกัน โดยส ารวจในเรื่องต่อไปนี้ 

10.1 สภาพปัญหาที่เป็นที่มาของปัญหาการวิจัย ส ารวจน ามาสนับสนุนให้เห็นว่า เรื่องนี้เป็น
ปัญหาอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคเกิดขึ้นแล้วอย่างไร มีความส าคัญและรุนแรงเพียงใด ทั้งในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต ต้องชี้น าให้เห็นว่าต้องรีบแก้ไขให้ลดน้อยลงหรือขจัดให้หมดไป 

10.2 แนวคิดและทฤษฎีสนับสนุน การวิจัยเรื่องนี้มีเนื้อหา ขอบเขตกว้างขวางเพียงใด มีแนวคิด
และทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง แต่ละแนวคิด ทฤษฎีมีรายละเอียดอย่างไร มีข้อดีและข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง 
จะต้องศึกษา รวบรวมไว้อย่างชัดเจน 

10.3 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องส ารวจให้ครบถ้วน สมบูรณ์ว่า มีใครท าวิจัยในเรื่องนี้ไว้บ้าง 
ทั้งในและต่างประเทศ ได้ข้อค้นพบอย่างไรบ้าง ประเด็นใดและตัวแปรอะไรบ้างที่ได้ข้อสรุปแน่นอนแล้ว 
ประเด็นและตัวแปรใดบ้างที่ยังไม่มีข้อสรุป หรือมีแต่ยังไม่แน่นอน จะต้องค้นคว้าวิจัยหาข้อสรุปต่อไปอีก และ
ประเด็นใดและตัวแปรใดยังไม่มีการน ามาพิจารณา หรือศึกษาค้นคว้าวิจัย 

10.4 แบบการวิจัย (Research Design) ที่ผ่านมาการวิจัยเรื่องท านองนี้ใช้แบบการวิจัยใน
ลักษณะใดบ้าง แต่ละแบบมีข้อจ ากัดและข้อดีอย่างไร 

10.5 เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ท าวิจัย การวิจัยที่ผ่านมาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอย่างไร
บ้าง ใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง เครื่องมือมีคุณภาพอย่างไร มีข้อดี ข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง รวมทั้งมี
เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ใช้สถิติอะไรบ้าง มีรูปแบบและลีลาการน าเสนอผลการวิจัยอย่างไร 
   ข้อ 11 ระบุกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) จากชื่อเรื่องและปัญหาการ
วิจัยต้องวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดของเรื่องให้ชัดเจนโดยค้นหาความหมายของค า ที่ปรากฏในชื่อเรื่อง 
แต่ละค ามีความหมายอย่างไรบ้าง ทั้งความหมายตามหลักวิชาและความหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประเด็น
หลัก (keyword or main idea) การวิจัยเรื่องนี้มีโจทย์วิจัยหรือประเด็นส าคัญที่ต้องการหาค าตอบว่าอย่างไร 
ตัวแปรที่ศึกษา มีอะไรเป็นตัวแปรตามและตัวแปรอิสระบ้าง ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระนั้นมีความหมาย 
ขอบเขตอย่างไร และจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด ข้อมูล มีอะไรเป็นข้อมูลบ้าง และข้อมูลแต่ละตัวมีคุณสมบัติหรือ
การวัดระดับใด ประชากร มีอะไรเป็นประชากรที่ศึกษา และมีลักษณะ คุณสมบัติอย่างไร มีขอบเขตมากน้อย
เพียงใด  
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 ข้อ 12 ระบุวิธีที ่จะใช้ในการท าวิจัย โดยระบุเกี่ยวกับแบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   12.1 ระบุแบบแผนการวิจัย เช่น การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
หรือการวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น 
   12.2 ระบุลักษณะของประชากรที่จะใช้ในการวิจัยให้ชัดเจนว่า ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
เป็นใคร หรือสิ่งใด มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไร มีจ านวนเท่าใด 
   ส าหรับกลุ่มตัวอย่างนั้น หากประชากรมีจ านวนมากจะต้องกล่าวถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างว่า
ใช้วิธีการใด และจ านวนเท่าใด  เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากร 
   12.3 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า  
    1) รวบรวมข้อมูลอย่างไร โดยวิธีใด การรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้คือ  การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
การสอบถาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การจดบันทึก การทดสอบ การทดลอง การนับ และการวัด เป็นต้น  
    2) ระบุเครื่องมือ หรือวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือใด ซึ่งเครื่องมือ
วิจัยมีหลายประเภท  ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบตรวจ
รายการ แบบบันทึกข้อมูล เป็นต้น ผู้วิจัยอาจใช้เครื่องมือที่มีคนอื่นพัฒนาขึ้นมาแล้ว หรือจะพัฒนาเครื่องมือ
วิจัยขึ้นมาใช้เองก็ได้ โดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเอง ต้องหาคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย ความตรง 
(Validity) ความเที่ยง (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) และอ านาจจ าแนก (Discrimination power) 
   12.4 ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลว่า จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการใด หากข้อมูลที่เก็บรวบรวม
มาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา มีล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างไร ส าหรับข้อมูล 
เชิงปริมาณนั้น จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อ 13 ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตั้งแต่เริ ่มต้นจนกระทั่งสิ ้นสุดโครงการ รวมทั้งระบุ
ขั้นตอน และระยะเวลาของแผนการด าเนินการวิจัยสถาบันโดยละเอียด อาจท าแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 14 ระบุงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายตลอดโครงการ โดยงบประมาณที่จัดสรรให้เพื่อใช้จ่ายในการ
วิจัยสถาบัน ได้แก่  

14.1 ค่าสืบค้นข้อมูลเหมาจ่าย (ถ้ามี) 
14.2 ค่าพิมพ์รายงาน ค่าส าเนาเอกสาร ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน ให้ผู้วิจัยระบุงบประมาณเป็น

จ านวนเต็ม 
รายละเอียดส าหรับประมาณการ ดังนี้ ค่าพิมพ์เอกสาร จัดสรรให้ หน้าละ 15 บาท ค่า

ส าเนา จัดสรรให้ หน้าละ 0.50 บาท (เช่น แบบสอบถาม “ร่าง” รายงานฉบับสมบูรณ์ (จ านวนที่ต้องจัดส่ง 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 3 เล่ม คณะกรรมการวิจัยสถาบัน/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ตามจ านวนที่แต่งต้ัง และ
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เผยแพร่จ านวน 6 เล่ม ส่วนจ านวนหน้าของรายงานผู้วิจัยต้องประมาณการเอง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (จ านวน
ที่ต้องจัดส่งให้ส่วนแผนงาน 3 เล่ม และคณะผู้วิจัย) ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน จัดสรรให้ เล่มละ 30 บาท) 

14.3 ค่าของที่ระลึกส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม ชุดละไม่เกิน 50 บาท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละโครงการวิจัยสถาบัน โดยอาจใช้วิธีการอ่ืน) 

14.4 ค่าลงรหัส ค่าบันทึกข้อมูล (ถ้ามี) 
14.5 ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็น จัดสรรให้เป็นค่ากระดาษ แผ่นบันทึกข้อมูล 

ฯลฯ จัดสรรให้ 3,000 บาท 
14.6 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยสถาบันเรื่องนั้นๆ  

ข้อ 15 ระบุความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการวิจัยนี้ว่า น าไปใช้แก้ไขปัญหา 
หรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอะไร และอย่างไรได้บ้าง ควรเขียนระบุให้ชัดเจนว่า ผลการวิจัยนั้นเป็น
ประโยชน์หรือใช้แก้ไขปัญหาในหน้าที่การงานของผู้ท าวิจัยได้อย่างไร เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ผู้วิจัยอยู่
อย่างไร ในการเขียนควรใช้ภาษาท่ีเจาะจง เน้นการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก  

ข้อ 16 ระบุรายการอ้างอิง ส าหรับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า โดย
ศึกษาการเขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบคู่มือวิทยานิพนธ์ มทส. ได้ที่  http://web.sut.ac.th/das/ 
images/stories/graduate/thesis.php 

ข้อ 17 ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 
ข้อ 18 ระบุชื่อ-นามสกุล ของหัวหน้าโครงการ และนักวิจัยผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ประสบการณ์ในงานวิจัย หรือความช านาญในเรื่องใด และผลงานที่พิมพ์
ออกเผยแพร่ ในวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของนักวิจัยแต่ละท่าน โดยประสบการณ์ในงานวิจัย ไม่นับรวม
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก 
  ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการดังปรากฏในภาคผนวก 2 (หน้า 34-59) 

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

รายการอ้างอิง 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2546). คู่มือการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัยและวิทยานิพนธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 

7). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์. 
สมคิด พรมจ   ้ย. (2545). การเขียนโครงการวิจัย: หลักการและแนวปฏิบัติ. นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์. 
สุวิมล  ว่องวานิช. (2550). แนวทางการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
องอาจ นัยพัฒน์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สามลดา. 
อุทุมพร จามรมาน. (2548). การท าวิจัยทางสังคมศาสตร์:` ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน

การวิจัย และชื่อเรื่อง. กรุงเทพมหานคร: ฟันนี่. 

http://web.sut.ac.th/das/%20images/stories/graduate/thesis.php
http://web.sut.ac.th/das/%20images/stories/graduate/thesis.php
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2. รายงานความก้าวหน้า  
เมื่อผู้วิจัยได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนวิจัยสถาบัน และด าเนินงานวิจัยสถาบันแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ

รายงานความก้าวหน้า ดังแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัยสถาบันพร้อมตัวอย่างในภาคผนวก 5 โดยมี
ขั้นตอนการพิจารณารายงานความก้าวหน้า ดังต่อไปนี้  



18 
 

2.1 ขั้นตอนการพิจารณารายงานความก้าวหน้า 

คณะผู้วิจัย 
ด าเนินการวิจัยต่อ 

 
 
 

คณะผู้วิจัย 
ส่งรายงานความก้าวหน้า 

ต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
น าเสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น 

(ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด) 

 
 คณะผู้วิจัย 

ปรับปรุงรายงานความก้าวหน้า 
 

ใช ่

 ไม่ใช ่

รายงานความก้าวหน้าเป็นไปตามรูปแบบที่
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด  

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 ควรปรับปรุง เห็นชอบ 

คณะผู้วิจัย 
1. ปรับปรุงรายงานความก้าวหน้า 
2. ส่งผลการปรับปรุงให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
ตรวจสอบและรวบรวมผลการปรับปรุง 
รายงานความก้าวหน้าไว้เป็นหลักฐาน 
เพื่อตรวจสอบกับรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
วิจัยสถาบัน 

ระงับหรือยุติการให้ทุน 
หากไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

หรือไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ 

 

คณะผู้วิจัย 
ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง 

 ปรับปรุง 

 ไม่ปรับปรุง 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
ขออนุม้ติเบิกเงินอุดหนุนงวดที่ 2 ให้ผู้วิจัย 
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3. ระเบียบวิธีวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  
 3.1 ระเบียบวิธีวิจัยสถาบัน 

3.1.1  ส่วนน า  ประกอบด้วย 
1) ปกนอก 
2) ปกใน 
3) ค าน า   
4) บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
5) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
6) สารบัญ 
7) สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
8) สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) 

3.1.2  เนื้อหาของงานวิจัยสถาบัน  ประกอบด้วย 
1) บทน า 
2) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3) วิธีด าเนินการวิจัย 
4) ผลการวิจัย 
5) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

3.1.3  ส่วนประกอบตอนท้าย  ประกอบด้วย 
1) รายการอ้างอิง 
2) ภาคผนวก 
3) ประวัตินักวิจัย 

3.2 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3.2.1 ส่วนต้น 

1) ปกนอก  ตามตัวอย่างหน้า 83-84   
2) ปกใน  ตามตัวอย่างหน้า 85-86 
3) ค าน า  โครงการวิจัยสถาบันปกติ เป็นค าน ากลางที่คณะกรรมการวิจัยสถาบัน

ก าหนดให้ใส่ไว้ในรายงานวิจัยสถาบันทุกเล่ม ติดต่อขอไฟล์ได้ที่  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน 
โทร 4053 ตามตัวอย่างหน้า 87 ส าหรับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก ให้คณะผู้วิจัยเขียนค าน าขึ้นเอง 

4) บทคัดย่อ  ให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยบทคัดย่อภาษาไทย
เรียงเป็นล าดับแรก ต่อด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ในเนื้อหาของบทคัดย่อควรประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน
แรก ให้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูล  และวิธีการ
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วิเคราะห์ข้อมูล  ส่วนที่สอง ให้ระบุถึงผลการวิจัยโดยสรุปตามล าดับของวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา บทคัดย่อที่ดี ควร
มีความถูกต้อง สมบูรณ์  เหมาะสม กระชับ ชัดเจน และมีความราบรื่นหน้าอ่าน 

5) กิตติกรรมประกาศ  คือข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการวิจัย ในส่วนนี้ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ และให้ระบุข้อความ “การวิจัยสถาบันครั้งนี้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 

6) สารบัญเรื่อง  ตามตัวอย่างหน้า 88-91 
7) สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่วนที่ระบุถึงต าแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในงานวิจัย ตาม

ตัวอย่างหน้า 92-93 
8) สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แสดงต าแหน่งหน้าของภาพ แผนที่ 

แผนภูม ิกราฟ ฯลฯ ตามตัวอย่างหน้า 94 
     3.2.2 ส่วนเนื้อหาของงานวิจัยสถาบัน 

1) บทน า  ระบุถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ
วิจัย วิธีด าเนินการวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้วิจัย   

2) เนื้อเรื่อง ในส่วนนี้ให้แบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 บท โดยบทที่ เกี่ยวกับการปริทัศน์
วรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการวิจัยสถาบันอาจมีหรือไม่มีก็ได้ หากมี ให้กล่าวถึง
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา บทถัดไป เป็นการบรรยายวิธีการที่ใช้ในการวิจัยโดยละเอียด
ว่ามีขั้นตอนการท าอย่างไรบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด เอกสาร 
ข้อมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ได้มาอย่างไร โดยวิธีใด ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ผล และบทที่เก่ียวข้องการรายงาน
ผลการวิจัย 

3) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปเรื่องราวในการวิจัย
ทั้งหมด อภิปรายผลการวิจัยที่ได้ว่าเป็นอย่างไร มีความสอดคล้องกับทฤษฎี หรืองานวิจัยของผู้อ่ืนอย่างไร  
พร้อมทั้งชี้ข้อจ ากัดของการวิจัยครั้งนี้ (ถ้ามี)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอนต่อไป รวมไปถึงประโยชน์
ในทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยที่ได้  

3.3.3 ส่วนท้าย 
1) รายการอ้างอิง ระบุชื่อหนังสือ รายการอ้างอิง เอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ 

ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการเขียนวิจัยสถาบันเรื่องนั้น ๆ รายการอ้างอิงจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อ
เรื่อง และก่อนภาคผนวก การลงรายการอ้างอิง ให้พิมพ์เฉพาะเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานวิจัย
สถาบันเท่านั้น ถ้ามีเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้น ามาอ้างอิง และผู้วิจัยประสงค์จะน ามารวมไว้ด้วย ให้พิมพ์
ต่อจากรายการอ้างอิง โดยขึ้นหน้าใหม่และใช้ค าว่า “บรรณานุกรม”  ทั้งรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้
เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเรียงล าดับตัวอักษร ไม่ต้องระบุเลข
หน้าของล าดับเอกสารอ้างอิงนั้น ตามตัวอย่างหน้า 95-100 
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2) ภาคผนวก  เป็นส่วนที่ไม่สามารถบรรจุอยู่ในส่วนของเนื้อหา เป็นส่วนเสริมให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจนขึ้น โดยให้ระบุค าว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ  ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่นับหน้า 
ในกรณีมีหลายภาคผนวก ในหน้าต่อไปให้พิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ...” และแต่ละ
ภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ 

3) ประวัตินักวิจัย ให้เขียนเป็นเรียงความโดยไม่ต้องแยกเป็นข้อๆ  ความยาวไม่เกินหนึ่ง
หน้ากระดาษ ควรประกอบด้วย  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วันเดือนปีและสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาบัณฑิต สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา  ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการ รางวัล และสถานที่ที่
จะติดต่อได ้  

3.3 การพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 3.3.1  ตัวอักษรและการพิมพ์  ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ตลอดทั้งเล่ม  โดยในส่วน
เนื้อหารายงานให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point  สีด า  ส่วนหัวข้อหลักให้ใช้ตัวหนา (bold) การพิมพ์ให้พิมพ์
แบบกระจาย ขอบซ้าย และขอบขวาเท่ากัน     

ในกรณีของตารางที่มีข้อมูลจ านวนมาก และต้องการน าเสนอในหน้าเดียว สามารถปรับลดขนาดของ
ตัวอักษรได้ตามความเหมาะสม  
 3.3.2  กระดาษ  ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด  ขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   
 3.3.3  การเว้นที่ว่างขอบกระดาษ ให้เว้นระยะขอบกระดาษดังนี้  

ขอบบน เว้นห่างจากขอบ   = 1.5  นิ้ว 
ขอบล่าง เว้นห่างจากขอบ   = 1  นิ้ว   
ขอบซ้าย เว้นห่างจากขอบ = 1.5 นิ้ว  
ขอบขวา เว้นห่างจากขอบ   = 1  นิ้ว 

3.3.4 ล าดับหน้าและการใส่เลขหน้า  ให้ระบุเลขหน้าอยูท่ี่มุมขวาบนของกระดาษ 
1) ส่วนต้นทั้งหมด ล าดับเลขหน้าโดยใช้อักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะในภาษาไทยคือ ก  

ข  ค ... โดยเริ่มล าดับเลขหน้าจาก หน้าปกใน เป็นหน้า ก  ค าน า เป็นหน้า ข และหน้าต่อ ๆ ไป  ตามล าดับ 
ทั้งนี้ การพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์เลขหน้าตามล าดับทุกหน้า ยกเว้น หน้าแรกของค าน า กิตติกรรมประกาศ 
บทคัดย่อ สารบัญทุกประเภท ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ   

2) ส่วนของเนื้อหา ล าดับหน้าโดยใช้เลข 1  2  3 ... ไปจนจบเล่ม โดยพิมพ์เลขหน้า
ทุกหน้า ยกเว้น หน้าแรกของทุกบท  ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ  แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย  แต่ละบทให้ขึ้น
หน้าใหม่เสมอและพิมพ์ค าว่า “บทที่” ตามด้วยเลขประจ าบทกลางหน้ากระดาษ  และเว้น 1 บรรทัดแล้วพิมพ์
ชื่อบทในบรรทัดต่อมา  จัดอยู่กลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 18 point 

3) ส่วนท้าย ให้ล าดับเลขหน้าต่อจากส่วนของเนื้อหา โดยพิมพ์เลขหน้าทุกหน้า ยกเว้น หน้า
แรกของรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม หน้าแรกของภาคผนวก รวมทั้งหน้าแรกของภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  
ภาคผนวก ค ...   ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ  แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
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3.3.5 ตาราง กราฟ รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ    
1) ตารางกับการแสดงเนื้อความ 

ตารางจะช่วยให้ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลตัวเลขจ านวนมากโดยใช้เนื้อที่ในการพิมพ์ไม่มาก
นัก ตารางจะน าเสนอค่าตัวเลขต่าง ๆ โดยมีการจัดอย่างเป็นระเบียบตามแถวและแนวซึ่งช่วยในการ
เปรียบเทียบ 

ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ ควรก าหนดว่าจะน าเสนอตารางจ านวนเท่าใด  ทั้งนี้ เพราะว่าถ้า
ตารางมากเกินไป ตารางจะแทรกเต็มข้อความหมดและท าให้ผู้อ่าน อ่านข้อความล าบาก  อีกทั้งการพิมพ์ตาราง
ยากกว่าการพิมพ์ข้อความ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตารางจึงน าเสนอข้อมูลส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อความ เพื่อไม่ให้
เนื้อความเต็มไปด้วยตัวเลข ในขณะเดียวกัน ถ้าตัวเลขท่ีน าเสนอมีไม่มากนัก การน าเสนอควรรวมกับเนื้อความ 

ในการน าเสนอตาราง ให้พิจารณาปริมาณข้อมูลที่ผู้อ่านจ าเป็นต้องมีเพ่ือเข้าใจข้อความ
ที่ก าลังอ่าน แล้วจึงตัดสินใจว่าข้อมูลนั้นควรน าเสนอเป็นเนื้อความ หรือเป็นตาราง หรือเป็นภาพ ถ้าข้ อมูล
ละเอียดมากควรน าเสนอในภาคผนวก 

โดยปกติ ตารางใช้น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ แต่ในบางครั ้งเพื ่อเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพได้เช่นกัน ตารางที่น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการจัดน าเสนอข้อมูลอย่างดีที่
ผู้อ่านสามารถจับความหมายได้รวดเร็ว 

2) ส่วนประกอบของตาราง 
ตารางประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน : 
(1) หมายเลขตาราง จะใช้ค าว่า ตารางที่ แล้วใส่เครื่องหมายของตารางตามล าดับ

ตามที่ปรากฏในเนื้อความ โดยเริ่มจากตารางที่ 1 เป็นต้นไป จนถึงตารางสุดท้าย หรืออาจก าหนดล าดับที่ของ
ตามบทที่ก็ได้ เช่น ตารางที่ปรากฏในบทที่ 1 ให้เริ่มจาก ตารางที่ 1.1 เป็นต้นไป ตารางที่ปรากฏในบทที่ 2 ให้
เริ่มจากตารางที่ 2.1 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งแล้วน าเสนอให้เหมือนกันทั้งเล่ม 

(2) ชื่อตาราง ควรสั้น แต่ชัดเจน และได้ความ ไม่มีรายละเอียดมากเกินไป 
(3) หัวข้อในตาราง ตารางเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลที่น าเสนอเพ่ือช่วยให้เปรียบเทียบได้

ง่าย  ข้อมูลจึงจัดเป็นหมวดหมู่โดยมีหัวข้อก ากับ หัวข้อควรสั้น กะทัดรัด ไม่ควรยาวเกินความ ยาวของ
ข้อมูลเมื่อพิมพ์แล้ว 

3) ความสัมพันธ์ของตารางและเนื้อความ 
ตารางที่สื่อความจะเสริมแต่ไม่ซ้ ากับเนื้อความ ในเนื้อความควรอ้างทุกตารางที่น าเสนอ

และอธิบายข้อมูลเด่นๆ ที่ปรากฏในตารางเท่านั้น ถ้าในเนื้อความกล่าวถึงข้อมูลทุกเรื่องที่น า เสนอในตาราง 
ตารางก็ไม่จ าเป็น ตารางแต่ละตารางจึงควรประสมประสานเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อความ  และควรเข้าใจใน
ตัวเอง โดยอธิบายค าย่อที่ใช้ในตาราง ยกเว้นค าย่อทางสถิติ เช่น X   S.D.  df  และอย่าลืมระบุหน่วยของการ
วัดในตาราง เช่น หน่วย : คน หน่วย : บาท เป็นต้น 
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4) ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
ให้พยายามรวมตารางที่น าเสนอข้อมูลซ้ ากัน โดยปกติข้อมูลแต่ละแถวหรือคอลัมน์ไม่

ควรปรากฏซ้ าใน 2 ตารางหรือมากกว่านั้น การน าเสนอตารางทั้งหมดควรมีความคงที่เพ่ือความสะดวกในการ
เปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ การน าเสนอหัวข้อ และค าศัพท์ที่ใช้ 

5) หมายเหตุตาราง 
หมายเหตุทั่วไป จะอธิบายให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตารางโดยรวม จบด้วยการ

อธิบายค าย่อ สัญลักษณ์ที่ใช้ในตาราง ในการเขียนจะใช้ค าหมายเหตุ และขีดเส้นใต้  
หมายเหตุเฉพาะ จะอ้างถึงคอลัมน์ แถว หรือรายการใดรายการหนึ่ง โดยจะพิมพ์ (1, 

2, 3) หรือ (a, b, c) เยื้องขวาบนข้อความตรงที่ต้องการ หมายเหตุ  
หมายเหตุความน่าจะเป็น เพ่ือระบุผลการทดสอบนัยส าคัญ เครื่องหมาย * แสดงถึง

ค่าที่ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติ (Null Hypothesis) โดยระบุค่าความน่าจะเป็น (ค่า p) ในหมายเหตุ เช่น * p 
< .05  

ในตารางหนึ่ง ๆ อาจมีหมายเหตุทั้ง 3 ประเภทนี้ ในการเรียงล าดับให้เรียงหมายเหตุ
ทั่วไป หมายเหตุเฉพาะ และหมายเหตุความน่าจะเป็น โดยขึ้นบรรทัดใหม่ 

6) ตารางจากแหล่งอ่ืน 
การน าตาราง (รวมถึงภาพ) จากแหล่งอ่ืนมาใช้เต็มรูปหรือน ามาดัดแปลง ควรได้รับ

อนุญาตจากผู้เขียนหรือผู้พิมพ์เผยแพร่ที่เป็นแหล่งเดิม หรืออย่างน้อยให้ลงรายการอ้างอิงที่สมบูรณ์ ถูกต้อง 
ตารางที่คัดลอกมาหรือที่ปรับปรุงใหม่ จึงต้องหมายเหตุท้ายตารางให้เครดิตแก่เจ้าของเดิมและเจ้าของลิขสิทธิ์ 
โดยรูปแบบการเขียนหมายเหตุขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร 

7) การพิมพ์ตาราง 
ตารางที่น าเสนอ ควรพิมพ์แนวตั้ง เพ่ือความสะดวกในการพิมพ์และการอ่าน โดยจัด

ต าแหน่งต่าง ๆ และที่ว่างอย่างเหมาะสมเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น าเสนอในตารางอย่างเด่นชัด แต่
หากมีข้อมูลที่ต้องน าเสนอจ านวนมากไม่สามารถน าเสนอตารางในแนวตั้งได้  ให้น าเสนอตารางในแนวนอนได้ 

8) ภาพ/รูป 
อาจเป็นแผนผัง แผนภูมิ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด ฯลฯ การใช้ภาพในรายงานการวิจัย

สถาบันควรพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกัน โดยปกติตารางใช้เพื่อน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้  เพราะ
น าเสนอข้อมูลละเอียดได้ ในขณะที่ภาพจะน าเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านมองปราดจะทราบผลโดยรวม ภาพจึงเหมาะ
จะใช้อธิบายปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างๆ และสื่อสารแนวคิดได้ดีกว่าข้อความ 

(1)  ภาพที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานส าหรับภาพที่ดี คือ ง่าย กระจ่าง และต่อเนื่อง ภาพที่ดีควร 
- เสริมมากกว่าซ้ าข้อความ 
- น าเสนอข้อเท็จจริงส าคัญ ๆ เท่านั้น 
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- ละเว้นรายละเอียดที่ดึงดูดสายตา 
- อ่านง่าย เข้าใจง่าย 
- มีความคงที่ในการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะขนาด ตัวอักษร ลายเส้น 
ภาพที ่น าเสนอจะเรียงล าดับหมายเลขตามล าดับในลักษณะเดียวกับล าดับ

หมายเลขของตาราง โดยหากผู้วิจัยเลือกจะน าเสนอแบบใดให้เลือกน าเสนอแบบนั้นเหมือนกันทั้งเล่ม 
(2)  ค าอธ  บายภาพ  

ภาพที่น าเสนอจะมีค าอธิบายสัญลักษณ์ที ่ใช้ในภาพ และค าอธิบายสั ้น ๆ ได้
ใจความ ค าอธิบายนี้จะใช้แทนชื่อภาพไปในตัว 

ค าอธิบายภาพควรให้รายละเอียดอธิบายอย่างพอเพียง โดยผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องไป
อ่านค าอธิบายในเนื้อความอีก  นอกจากนี้ ควรระบุหน่วยของการวัด ถ้าภาพที่ใช้น ามาจากแหล่งอ่ืน ให้ระบุ
แหล่งที่มาของภาพเช่นเดียวกับการท าหมายเหตุท้ายตาราง 

3.4 จ านวนและการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3.4.1 หัวหน้าโครงการต้องส่ง “ร่าง” รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  ให้คณะกรรมการวิจัย

สถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันพิจารณาก่อน โดยจัดส่งตามจ านวนที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัยสถาบัน 

3.4.2 หัวหน้าโครงการต้องส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน หรือ
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน จ านวน 3 เล่ม โดยส่งต้นฉบับที่ไม่ต้องเข้ารูปเล่มจ านวน 1 ชุด และเข้ารูปเล่ม
พร้อมจัดท าสันปก ตามรูปแบบที่ก าหนด จ านวน 2 เล่ม หรือจัดส่งตามจ านวนที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัยสถาบัน 

3.4.3 สรุปย่อส าหรับผู้บริหาร จ านวน 5 ชุด  
3.4.4 บันทึกรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ท้ังหมดลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) จ านวน 1 แผ่น 
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3.5 ขั้นตอนการพิจารณา “ร่าง” รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 ควรปรับปรุง 

เห็นชอบ 

คณะผู้วิจัย 
ปรับปรุง ร่าง รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 

 

คณะผู้วิจัย 
น าเสนอรายงานวิจัยสถาบันต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 

 

 

คณะผู้วิจัย 
ส่ง ร่าง รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 

ต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
1. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมิน ร่าง รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 
2. ประสานผู้ทรงคุณวุฒิและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
3. จัดส่ง ร่าง รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
4. สรุปผลการประเมินส่งผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
5. ผู้วิจัยปรับแก้ไขส่งคืน ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปการปรับแก้ไขพร้อมผลการ

ประเมินเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 
 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
ตรวจสอบ ร่าง รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 

ตามรูปแบบที่คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันก าหนด 

 
 

คณะผู้วิจัย 
ปรับปรุง ร่าง รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 

 

ใช่ 

 ไม่ใช ่ร่าง รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์
เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด  

1 
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คณะผู้วิจัย 
ส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 

และส่งเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญา ให้ฝ่ายเลขานุการฯ  

1 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
1. ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์ครั้งสุดท้าย 
2. ขออนุมัติเงินสมนาคุณแก่คณะผู้วิจัย หากด าเนินการตาม

ข้อก าหนดในสัญญา 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 

----------------------- 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันเป็นไปอย่าง คล่องตัว  
มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543” 
  
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2539  
 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  “สภาวิชาการ” หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  “การวิจัยสถาบัน”  หมายถึง  การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลมาใช้ในการ

ก าหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุงการบริหาร และ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการวิจัยสถาบัน 
  “เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน”  หมายถึง  เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า รท า วิ จั ย ส ถ า บั น ได้ แ ก ่

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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“เงินสมนาคุณผู้วิจัย” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ่ายให้แก่       
ผู้วิจัยภายหลังท าการวิจัยเสร็จสิ้น 

“เงินสมนาคุณผู้ประเมิน” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ่ายให้แก่       
ผู้ประเมินรายงานการวิจัยสถาบัน 

“ผู้วิจัย”  หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันและหรือผู้ที่ได้รับเงิน
อุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

“ผู้ประเมิน”   หมายถึง  ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินรายงานการ
วิจัยสถาบัน 

“พนักงาน”  หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให้
หมายความรวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษด้วย 

 
หมวด 1 

การขอรับเงินและเงื่อนไขในการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 
 
 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการวิจัยสถาบันจะต้อง
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท าการวิจัย
สถาบันก็ได ้
 
 ข้อ 6 การรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) จะขอและรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันได้ไม่เกิน 1 โครงการ ในกรณีพิเศษอาจขอและ
ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันมากกว่า 1 โครงการก็ได้ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมส าหรับแต่ละโครงการ 
  (2) จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันให้มหาวิทยาลัยตามแบบ จ านวน และระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ หากเป็นโครงการต่อเนื่องให้สรุปผลการวิจัยสถาบัน
ตั้งแต่เริ่มด าเนินงานและแผนที่จะท าการวิจัยสถาบันต่อไปด้วย 
  (3) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย  ทั้งที่
ก าหนดขึ้นใช้ในขณะนี้และที่จะก าหนดขึ้นใช้ในภายหน้า 
  (4) จะต้องด าเนินการวิจัยสถาบันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
  (5) จะต้องท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หลังจาก
ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันแล้ว 
  (6) จะต้องรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยสถาบันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 



 30 

 ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้วิจัยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยและหรือคณะกรรมการก่อน แล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถท าการวิจัยสถาบันต่อไปได้ หรือไม่อาจท าการวิจัยสถาบันให้แล้วเสร็จ
ได ้และประสงค์จะขอยุติการวิจัยสถาบันตามโครงการนั้น ให้ผู้วิจัยยื่นค าร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ 9 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือตามโครงการที่ได้รับอนุมัติตลอดจนตามสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบัน 
 

หมวด  2 
การพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน 

 
 ข้อ 10 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการวิจัยสถาบัน ประกอบด้วย 
  (1) อธิการบดี เป็นที่ปรึกษา 
  (2)  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธาน 
  (3) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ         
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
  (4) กรรมการจากส านักวิชา   ส านักวิชาละ 1 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา 
  (5)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่อธิการบดีเสนอ 3 คน 

  ให้หัวหน้าส่วนแผนงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการตาม (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
อีกได้ 
 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยสถาบันที่มีผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบันจากมหาวิทยาลัย 
  (2) พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยสถาบันและรายงานการวิจัย
สถาบันฉบับสมบูรณ ์



 31 

  (3) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันตามระเบียบนี้ 
  (4) เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ประเมิน เพ่ือด าเนินการในเรื่องใดๆ ที่อยู่ใน
ขอบเขตของอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ 
  (5) หน้าที่อื่น ๆ ที่เก่ียวกับการวิจัยสถาบันตามท่ีอธิการบดีและหรือสภาวิชาการมอบหมาย 
 
 ข้อ 12 ให้อธิการบดีโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติโครงการวิจัยสถาบัน โดยจัดท า 
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 3 
เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน  เงินสมนาคุณ  และการเบิกจ่าย 

 
 ข้อ 13 เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันและหรือเงินสมนาคุณตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งก าหนดขึ้นใช้ใน
ขณะนี้และที่จะก าหนดขึ้นใช้ในภายหน้า 
 
 ข้อ 14 เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันตามระเบียบนี้ให้ถือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 ข้อ 15 ให้ผู้วิจัยเป็นผู้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา กรณีที่จะต้องจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัยสถาบันงวดแรกจะกระท าได้หลังจากผู้วิจัยได้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้วแต่จ่ายได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันโครงการนั้นๆ ส าหรับการเบิกจ่ายงวดต่อๆ ไป จะท าได้หลังจาก
คณะกรรมการได้รับรองความก้าวหน้าของการวิจัยในงวดนั้นๆ แล้ว 
 
 ข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้วิจัยตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด   ทั้งนี้ ต้องไม่
เกินร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการวิจัยนั้นๆ การเบิกจ่ายดังกล่าวผู้วิจัยจะเบิกจ่ายได้ภายหลัง
จากที่คณะกรรมการได้รับรองรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว 
  ในกรณีท่ีโครงการใดมีผู้วิจัยหลายคน ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งเงินสมนาคุณตามที่
หัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันนั้นๆ เสนอ 
  
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันเพ่ือเป็นค่าตอบแทน   ใช้สอยและวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและจ าเป็น 
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 ข้อ 18 ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ประเมิน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ 19 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 4 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

 
 ข้อ 20 ให้ผู้วิจัยรายงานผลการวิจัย ดังนี้ 
  (1) รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยสถาบันต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาและวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
  (2) ส่งรายงานฉบับร่างเมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วเป็นภาษาไทย  จ านวน 1 ชุด เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการ 
  (3) ภายหลังจากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการวิจัยสถาบันแล้วให้
จัดส่งข้อมูลต่อคณะกรรมการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากวันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบและ
รบัรองรายงานการวิจัยสถาบันเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อท าวิจัยเสร็จแล้ว เป็นภาษาไทย จ านวน 1 ชุด โดยไม่ต้อง
จัดท าเป็นรูปเล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นบันทึกข้อมูล 
  ส่งบทคัดย่อผลการวิจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวน 10 ชุด พร้อมบันทึก
ข้อมลูลงบนแผ่นบันทึกข้อมูล 
  สรุปย่อส าหรับผู้บริหาร จ านวน 3 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นบันทึกข้อมูล เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลในการประชุมสภาวิชาการ 
 
 ข้อ 21 ให้ประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบันเสนอชื่อบุคคลจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกจ านวน 1 คน  และพนักงานซึ่งเป็นกรรมการวิจัยสถาบันหรือบุคคลที่เหมาะสมอีกจ านวน 2 คน ให้
คณะกรรมการเห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินต่อไป  
  
 ข้อ 22 ให้ผู้ประเมินด าเนินการประเมินรายงานการวิจัยสถาบันตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  
 ข้อ 23 รายงานตามข้อ 20 จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ให้เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันในปีต่อๆ ไปด้วย 
 
 ข้อ 24 หากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อ 20 โดยไม่แจ้งเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้
คณะกรรมการทราบ คณะกรรมการอาจพิจารณางดการให้เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันนั้นก็ได้ 



 33 

 
 ข้อ 25 ให้ผลจากการวิจัยสถาบันอันท าขึ้นโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
  ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันตามวรรคแรกทั้งหมดหรือบางส่วน  เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยก่อน 
  การตีพิมพ์ผลงานวิจัยสถาบันตามวรรคแรกจะต้องลงข้อความว่า “ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ทุกครั้ง 
 
 ประกาศ ณ วันที่  25 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2543 
 

(ลงชื่อ)  คนึง  ฦๅไชย 
 (ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ภาคผนวก 2 
 

แบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

--------------------- 
1. ชื่อโครงการ  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ที่ปรึกษาโครงการ (หากมี) 
3. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย 
4. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
6. ค าถามที่ใช้ในการวิจัย 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
8. นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
9. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
10. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
11. วิธีด าเนินการวิจัย 
12. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
13. งบประมาณตลอดโครงการ 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
15. รายการอ้างอิง 
16. ลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 
17. ประวัติหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย 

17.1 ชื่อ-นามสกุล 
17.2 ระดับการศึกษา 
17.3 ต าแหน่ง 
17.4 ประสบการณ์ในการท างาน/การวิจัย (หรือมีความช านาญงานด้านใด) 
17.5 ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ามี) 
17.6 สถานที่ติดต่อ: ประกอบด้วย ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และ 

e-mail 
 
หมายเหตุ   ส าหรับหัวหน้าโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยอื่นๆ ที่ด าเนินการอยู่ พร้อมทั้งระยะเวลาการ

ท าวิจัย 
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ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ชื่อเรื่อง  

(ภาษาอังกฤษ) : ชื่อเรื่อง  
ที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี) : รายชื่อของที่ปรึกษาโครงการ  
ผู้วิจัย : 1. ชื่อของหัวหน้าโครงการวิจัย ร้อยละ......... 
  2. ชื่อของผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) ร้อยละ.......... 

 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื้อหา 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เนื้อหา 
 
3. ค าถามท่ีใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหา 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหา 
 
5. นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหา 
 
6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เนื้อหา 
 
7. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 เนื้อหา 
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8. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการระบุเกี่ยวกับแผนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล (เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย) และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
9. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 เนื้อหา 
 
10. งบประมาณตลอดโครงการ 
 เนื้อหา 
 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เนื้อหา 
 
12. รายการอ้างอิง 
 เนื้อหา 
 
13. ลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ …………………………………………… 
     (ชื่อหัวหน้าโครงการ) 
         หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
1. ชื่อ-นามสกุล (หัวหน้าโครงการ)  

ระดับการศึกษา:  
ต าแหน่ง:  
ประสบการณ์ในการท างาน/การวิจัย:  
ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ามี):  
สถานที่ติดต่อ: ประกอบด้วย ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลข

โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และ e-mail 
 
2. ชื่อ-นามสกุล (ผู้ร่วมวิจัย) ถ้ามี  

ระดับการศึกษา:  
ต าแหน่ง:  
ประสบการณ์ในการท างาน/การวิจัย:  
ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ามี):  
สถานที่ติดต่อ: ประกอบด้วย ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลข

โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และ e-mail 
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ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ชื่อโครงการ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Opinions of Users for Image of The Center for Library Resources and 
Educational Media Suranaree University of Technology 

ที่ปรึกษาโครงการ นายธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงษ์ 
ผู้วิจัย 1.  นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว   หัวหน้าโครงการ 
 2.  นางสาวธันยกานต์ สินปรุ  ผู้ร่วมวิจัย 

3.  นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ  ผู้ร่วมวิจัย 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาพลักษณ์เกิดขึ้นมาพร้อมกับทุกสรรพสิ่ง  และอยู่รอบตัวเราแสดงออกมาในรูปการด าเนินชีวิต  
อุปนิสัย รสนิยม ภาพลักษณ์เป็นส่วนส าคัญในการท าให้บุคคล องค์การ สินค้าหรือบริการต่างๆ   ประสบ
ความส าเร็จ มีคุณค่าต่อทุกสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้อง เป็นพลังแห่งความคิดของกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจ และทัศนคติด้านใดด้านหนึ่งต่อเรื่องราวนั้นๆ  ที่อาจจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ (พจน์ ใจชาญ
สุขกิจ, 2548) ซึ่งหากองค์การมีภาพลักษณ์ด้านลบจะน ามาซึ่งอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และท าให้เกิดการล่ม
สลายไปในที่สุด แต่ถ้ามีภาพลักษณ์ด้านบวกปรากฏเด่นชัด สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมเป็นการเพ่ิม
คุณค่าอันโดดเด่น และสร้างความแตกต่างให้กับบริการของตน ท าให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือในบริการอยาก
เข้าใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความภูมิใจตั้งใจท างาน   ส่งผลให้มีการบริการที่ดีมีคุณภาพแก่
ผู้ใช้บริการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553) 

ห้องสมุดเป็นองค์การหนึ่งที่ให้บริการด้านสารสนเทศ ปัจจุบันห้องสมุดเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
หลายประการ เช่น จ านวนผู้ใช้บริการลดลงและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป อาจสืบเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกโอกาสและสถานที่  ไม่
จ าเป็นต้องไปค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดเหมือนในอดีตหรืออาจมีเหตุผลอื่นๆ ที่ห้องสมุดยังไม่ทราบ
แน่ชัด ดังนั้นห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยน าแนวคิดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเข้ามาสร้างการรับรู้และความรู้สึก ความผูกพันแก่ผู้ใช้บริการ เช่น การส ารวจหรือศึกษาความคิดเห็น
ต่อภาพลักษณ์ห้องสมุดในปัจจุบันว่ามีภาพลักษณ์ด้านใด สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของผู้ใช้บริการให้เกิด
ความไว้วางใจหรือประทับใจ ดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ในทางตรงข้ามหากมีภาพลักษณ์ด้านใดที่ท าให้
ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อถือ ศรัทธา และการไว้วางใจจึงไม่มาเข้าใช้บริการ 

ตัวอย่าง 
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน การ
เรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน   ตามโครงสร้างการบริหารงานมีทั้งงานบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา  ซึ่งล้วนเป็นงาน
บริการที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นส าคัญการประเมินผลความพึงพอใจด้านบริการอย่างต่อเนื่อง  อยู่ในระดับดี  
น่าชื่นชม (รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, 2554) การมีบริการที่ดีมีคุณภาพซึ่ง
เป็นการตอบสนองทางกายภาพอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องมีบริการผนวกกับความรู้สึกจึงจะรับมือกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันได้ อีกทั้งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่เคยทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห์ว่ามีสิ่งใด
เป็นจุดเด่นสามารถสร้างความรู้สึก สร้างความแตกต่าง สร้างคุณค่าทางจิตใจ และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ภักดีต่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   โดยจะท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในทัศนคติของผู้ใช้บริการทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านการบริการห้องสมุด ด้านบริการสื่อการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านการสื่อสาร ด้าน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือน าผลการวิจัยไปส่งเสริมและพัฒนา
ภาพลักษณ์ที่ ดี  ก่อให้ เกิดการจดจ าและแสดงความเป็นตัวตนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ ใช้บริการ หน่วยงาน และชุมชน รวมทั้งได้ลักษณะ
เฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปวิเคราะห์ร่วมกับ  

SWOT Analysis ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือสร้างแบรนด์ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3.  ค าถามท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.1  ภาพลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในทัศนคติของผู้ใช้บริการทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการห้องสมุด ด้านบริการสื่อการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้ านการ
สื่อสาร ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม อยู่ในระดับใด 
 3.2  ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
อะไรบ้าง 
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4.  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เข้ามาใช้บริการขณะท าการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 385 คน 
 
5.  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

ภาพลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายถึง ภาพที ่
เกิดจากความรู้สึก  ความประทับใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการห้องสมุด ด้านบริการ
สื่อการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านการสื่อสาร ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี  และด้าน
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 

ภาพลักษณ์ด้านทรัพยากรสารสนเทศ   หมายถึง  ภาพที่เกิดจากการใช้หนังสือ  วารสาร  สื่อ  
ฐานข้อมูล เอกสารประกอบการสอนออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ คลังปัญญา มทส. ที่หลากหลาย ตรงความ
ต้องการ ทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 ภาพลักษณ์ด้านการบริการห้องสมุด หมายถึง ภาพที่เกิดจากการใช้บริการยืม-คืน บริการจองหนังสือ
บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการ
สืบค้นสารสนเทศ บริการ Video on Demand บริการ Music on Demand บริการสารสนเทศท้องถิ่น
นครราชสีมา บริการห้องท างานกลุ่ม-เดี่ยว บริการเติมเงินค่าพิมพ์เอกสาร ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
สะดวกรวดเร็ว และเหมาะสม ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ภาพลักษณ์ด้านการบริการสื่อการศึกษา หมายถึง ภาพที่เกิดจากการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
บริการสื่อกราฟิก บริการผลิตเอกสารกลาง ที่ตรงกับความต้องการ สะดวก และรวดเร็ว ของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ภาพลักษณ์ด้านบุคลากร หมายถึง ภาพที่ผู้ใช้บริการได้พบเห็นและสัมผัสกับเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป นักเทคโนโลยีการศึกษา บรรณารักษ์ พนักงานธุรการ พนักงานห้องสมุด พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จากการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตบริการ และแต่งกายเหมาะสม 
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ภาพลักษณ์ด้านสถานที่  หมายถึง  ภาพที่ผู้ใช้บริการได้พบเห็นและสัมผัสกับการออกแบบและ
ตกแต่ง ภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัย  ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ภาพลักษณ์ด้านการสื่อสาร หมายถึง ภาพที่ผู้ใช้บริการได้รับรู้และอ่านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ความ
เหมาะสม ความหลากหลาย ความน่าสนใจของสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความต่อเนื่องในการส่ง
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ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ภาพลักษณ์ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์,  e-book  
Reader, IPod, IPad, CyberDict, Quicktionary, เครื่องสแกนเนอร์ ชุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ ที่ตรงความต้องการ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีจ านวนเพียงพอ ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยี หมายถึง ภาพที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบคลื่น
ความถี่วิทยุ (RFID) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ภาพลักษณ์ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม หมายถึง ภาพที่ผู้ใช้บริการได้รับรู้และสัมผัสกับ
การบริการวิชาการแก่สังคม การให้ความช่วยเหลือสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 สื่อบุคคล หมายถึง บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 สื่อสิ่งพิมพ ์หมายถึง กระเป๋าใส่หนังสือ จดหมายข่าว ที่คั่นหนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ และสมุดโน๊ต 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง Digital frame, e-mail, Face Book, LCD TV, SMS โทรศัพท์  
วีดิทศัน์ เว็บไซต์ และหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์  
 สื่อมวลชน หมายถึง สปอร์ตวิทยุ (กิจกรรม SUT Book Fair) 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ
วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ 
พฤติกรรม และการแสดงตัวตนที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ ค าขวัญ สีประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวมทั้งลักษณะที่ไม่ใช่ทางกายภาพ 
ได้แก่ ความสนใจหรือการใช้บริการประเภทต่างๆ ความประทับใจ เหตุผลที่เข้าใช้บริการ บทบาทส าคัญในการ
ส าเร็จการศึกษา และการระลึกถึงแม้ไม่ได้เข้ามาใช้บริการ 

 
6.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการท าวิจัย โดยน าเสนอ
ตามหัวข้อดังนี้ 

6.1 แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์ 
6.2 แนวคิดเก่ียวกับเอกลักษณ์องค์การ 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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6.1  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
  6.1.1  ค าจ ากัดความภาพลักษณ์ 

    ภาพลักษณ์ หมายถึง ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว กลายเป็นภาพที่ฝังใจอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลแล้วเปลี่ยนแปลงยาก (เสรี วงษ์มณฑา, 2541) 

    ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขี้นในใจของคนเรา อาจจะเป็นภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
หรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้ เป็นภาพที่สร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเราหรืออาจเป็นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้ (วิรัช ลภิรัต
นกุล, 2546) 

    ภาพลักษณ์ หมายถึง องค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้มีทัศนคติและการกระท าใดๆ เกี่ยวพันกับภาพลักษณ์อย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่ง
นั้น (Kotler, 2000) 

    ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล ที่มีความรู้สึกนึ กคิดต่อ
องค์การ/ สถาบัน และภาพในใจนั้นๆ อาจจะได้มาจากประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 
(Robinson และ Barlow, 1959, อ้างถึงใน สุมนา วรสูตร, 2540, หน้า 12) 

    จากการศึกษาค าจ ากัดความของภาพลักษณ์ข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ 
หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดรวมกับการประเมินส่วนตัวจากการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวของสิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราผ่านประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่มีต่อบุคคล องค์การหรือสถาบัน อาจ
เกิดได้ทั้งด้านบวกหรือลบเป็นพลังขับเคลื่อนน าไปสู่พฤติกรรมและเกิดเป็นทัศนคติต่อไป 
  6.1.2  ความส าคัญของภาพลักษณ์ 

   ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนแต่น่าสนใจ หากมีภาพลักษณ์ด้านบวกสามารถสร้าง
ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ในทางตรงกันข้ามหากมีภาพลักษณ์ด้านลบ ผลที่ตามมาก็ย่อมเป็นอุปสรรคนานา
ชนิด 

   เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาพลักษณ์มี 2 ด้านดังนี้ 
1) ด้านจิตวิทยา (Psychological) ถ้าบุคคลมีภาพลักษณ์ด้านบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ที่มีอยู่รอบตัวจะมีแนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่ถ้ามีภาพลักษณ์ด้านลบต่อสิ่งนั้นก็มีแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรมเชิงลบต่อสิ่งเหล่านั้นออกมาเช่นกัน และก่อให้เกิดอคติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังใจยากที่จะเปลี่ยนแปลง หากมี
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ค่อนข้างถาวร สิ่งใดที่ถูกมองว่าดี สิ่งที่เกี่ยวข้องก็ย่อมถูกมองดีไปด้วย  

2) ด้านธุรกิจ (Commercial) ภาพลักษณ์ด้านนี้ถือว่าเป็นคุณค่าเพ่ิม ที่มีให้กับ
สินค้าและองค์การ ถือว่าเป็นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยาที่มีอยู่ในตัวสินค้า เป็นสิ่งที่ท าให้สินค้าหลายชนิดตั้ง
ราคาได้สูงกว่าคุณค่าทางกายภาพ เช่น เสื้อผ้า โดยเฉพาะเสื้อเชิ้ตมีรูปแบบทางกายภาพไม่ค่อยแตกต่างกันมาก
ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใด แต่มีราคาแตกต่างกันด้วยภาพลักษณ์ของยี่ห้อหรือโลโก้ เสื้อเชิ้ตที่มีภาพลักษณ์ดีแม้ว่ า
ราคาสูง ผู้บริโภคก็ไม่รู้สึกว่าแพงแต่กลับมองว่าเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพหรือรู้สึกดีที่ได้สวมใส่ ได้รับการยอมรับ
จากสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นความคุ้มค่าทางด้านความรู้สึก  
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   ดังนั้น องค์การจึงพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การของตน องค์การใดก็
ตามหากมีภาพลักษณ์ที่เป็นไปทางเสื่อมเสียแล้ว องค์การนั้นย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจจาก
ประชาชน ประชาชนอาจมีความระแวงสงสัยหรือเกลียดชัง รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ในทางตรงข้าม
หากองค์การใดมีภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนย่อมสวยสด งดงาม เกิดความเชื่อถือ 
ศรัทธา และไว้วางใจ (Bernays, 1961, อ้างถึงใน อนิรุจน์ เอ่ียมกิจการ, 2539, หน้า 15) 
  6.1.3 องค์ประกอบภาพลักษณ์องค์การ มี 8 องค์ประกอบดังนี้ 

1) ผู้บริหาร ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ที่ดี มี
นโยบายบริหารที่ดี ซื่อสัตย์ และให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

2) บุคลากร ต้องมีความสามารถท างานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิต
บริการที่ดี เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต และบุคลิกภาพที่ดี จึงจะส่งผลให้องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี 

3) สินค้าหรือ บริการ ต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่ ดีมีคุณภาพ  ตรงตามการ
ประชาสัมพันธ์ไว้ มีคุณภาพคุ้มราคากับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการจ่ายไป เป็นสินค้าหรือบริการที่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตให้สาธารณชน มีความน่าเชื่อถือ และเกิดความประทับใจทั้งก่อนและหลังการได้สัมผัสกับสินค้า
หรือบริการนั้นโดยตรง 

4) การด าเนินงานหรือการบริหารจัดการ ต้องมีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
คือ โปร่งใสและตรวจสอบได้ควรมีการคืนก าไรและเสริมสร้างประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการ 
บุคลากร รวมทั้งสังคมโดยรวม 

5)  บรรยากาศขององค์การ ได้แก่ อาคาร สถานที่ การต้อนรับต้องดูดี มีมาตรฐานและ
เป็นมิตรเพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกและก่อนจากไป 

6)  วัฒนธรรมองค์การ เป็นวิธีการท างาน ค่านิยมของบุคลากรภายในองค์การ ในการ
ด าเนินงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวทางและนโยบายของการท างานร่วมกัน มีปรัชญาที่ชัดเจนสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

7)  ด้านสังคม การท ากิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากภาระหน้าที่ประจ าในองค์การ 
สะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการคืนก าไรให้กับสังคม เช่น กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโครงการ
ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ สนับสนุนการศึกษา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

8)  เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ องค์การต้องมีสิ่งแสดงสัญลักษณ์ขององค์การ ได้แก่ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบพนักงาน โลโก้ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายใช้ในการประเมินภาพลักษณ์ของ
องค์การทั้งสิ้น (ธันยากร สตางค์พุฒิ, 2550) 

      6.1.4  ประเภทของภาพลักษณ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
  1)  ภาพลักษณ์สินค้าหรือบริการ (Product or Service Image) หมายถึง ภาพที่

เกิดข้ึนในใจของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์การหรือตัวธุรกิจ เป็น
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ภาพลักษณ์โดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการทุกชนิด ทุกตรายี่ห้อ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง 

   2)  ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน
ที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้า  

    3)  ภาพลักษณ์ ของสถาบั นหรือองค์การ ( Institutional Image) หมายถึ ง 
ภาพลักษณ์ขององค์การใดองค์การหนึ่ง ซึ่งรวมทุกสิ่งเกี่ยวกับองค์การที่ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และได้มี
ประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การนั้น (Jefkins, 1993) และผลการรับรู้เกี่ยวกับองค์การ เป็น
ผลรวมการปฏิสัมพันธ์ของความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อองค์การ เป็นนามธรรม
มากกว่าภาพลักษณ์ของบุคคล หรือวัตถุ (สาทิศ เขียวชะอุ่ม, 2539) 

  พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2537) กล่าวถึงภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การที่สังคมพึง
ประสงค์ มีดังนี ้

   3.1)  เป็นองค์การที่ทันสมัย ก้าวทันโลก 
   3.2)  มีบริการและสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า 
   3.3)  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   3.4)  การท าคุณประโยชน์แก่สาธารณะ 
   3.5)  ปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือง 

   3.6)  ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง 
  6.1.5  การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ ควรยึดหลักดังนี้ 
   1)  ค้นหาจุดเด่นและจุดบกพร่อง เป็นการทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห์ ว่ามีสิ่งใด

ต้องแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือหาลู่ทางและการวางแผนด าเนินงาน หรือก าจัดจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ให้เปลี่ยนเป็นจุด
แข็ง หากแก้ไขไม่ได้ต้องหาสิ่งมาทดแทน 

   2)  วางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ เป็นการก าหนดจุดยืนขององค์การ
ว่าต้องการให้ภาพลักษณ์เป็นไปในทิศทางใดหรือต้องการให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างไร 

   3)  ก าหนดเทคนิคหรือหัวข้อในการสร้างภาพลักษณ์ ต้องเป็นเทคนิคที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจหรือโน้มน้าวให้เกิดภาพลักษณ์ที่ต้องการ เช่น ข้อมูลข่าวสาร การใช้สื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์
ชวนให้จดจ าได้ง่าย  

   4)  การใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินงานสร้างภาพลักษณ์ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการมากที่สุด 

  6.1.6  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การ 
   1)  ข่าวลือ เป็นวิกฤติการณ์ที่หนักหน่วงส าหรับองค์การ โดยเฉพาะข่าวลือในด้าน

ลบ จะถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ได้รับข่าวลือก็จะแต่งเติมให้ดูน่าสะพรึงกลัวหรือเลวร้ายลงไปอีก จนใน
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ที่สุดไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง เพราะเป็นข่าวสารที่ไม่มีต้นตอ จึงท าให้องค์การเกิดวิกฤตการณ์เพราะ
ข่าวลือ 

   2)  พฤติกรรมด้านลบขององค์การ เช่น การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ บริการไม่
สะดวก บุคลากรบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการ 
หากไม่ปรับปรุงแก้ไขย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การได้ (สุพิณ ปัญญามาก, 2537 อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมล
สินธุ์, 2540, หน้า 102) 

6.2  แนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ขององค์การ  
        6.2.1 ค าจ ากัดความเอกลักษณ์องค์การ  

เอกลักษณ์องค์การ หมายถึง การออกแบบที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
เช่น ชื่อองค์การ โลโก้ การออกแบบส านักงาน การจัดการ กลยุทธ์ และการศึกษาองค์การ (Schulz, M. and 
Hatch, 1997 อ้างถึงใน เนตรชนก พึ่งเกษม, 2545) 
   เอกลักษณ์องค์การ หมายถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่แสดงตัวตนและพฤติกรรม
องค์การสู่บุคคลทั้งภายในและภายนอกตั้งอยู่บนปรัชญา เป้าหมาย และภาพลักษณ์ที่ต้องการสร้างขึ้น (Birkigt 
and Stadier, 1996 อ้างถึงใน ธันยากร สตางค์พุฒิ, 2550, หน้า 35) 
   Benstein (1984) ให้ค าจ ากัดความเอกลักษณ์องค์การ หมายถึง การแสดงตัวตน
ขององค์การว่าองค์การของเราเป็นอย่างไร มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างไร มีแนวทางสอดคล้อง พยายาม
ที่จะบริหารเอกลักษณ์องค์การของตนให้เหมาะสม 
   เอกลักษณ์องค์การ หมายถึง การวางแผนแสดงตัวตนขององค์การทั้งภายในและ
ภายนอก มีส่วนประสม 3 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรม สัญลักษณ์ และการสื่อสาร รวมกันเป็นบุคลิกภาพองค์การ
น าเสนอให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ (Van Riel, 1995 อ้างถึงใน ธันยากร สตางค์พุฒิ, 2550, หน้า 37) 
   เอกลักษณ์องค์การ เป็นภาพลักษณ์ของความเป็นองค์การที่แท้จริงที่สามารถสื่อ
ความหมายกับบุคคลทั่วไปให้เห็นภาพในทิศทางเดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ  วัฒนธรรม  พนักงานหรือ
การสื่อสารทางการตลาดขององค์การ   เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์การ ประกอบด้วยบุคลิกภาพขององค์การ เอกลักษณ์ขององค์การ และภาพลักษณ์ขององค์การ 
(Abartt อ้างถึงใน สมชาย ห่วงจีน, 2547, หน้า 41) 
   จากค าจ ากัดความจึงสรุปได้ว่าเอกลักษณ์องค์การ หมายถึง สิ่งที่บ่งบอก ลักษณะ
เฉพาะตัวขององค์การ เป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  ที่ผสมผสานกันจนเป็นองค์การ  เป็นสินค้าหรือ
บริการ  สัญลักษณ์  สี  พฤติกรรม  การสื่อสาร ระเบียบแบบแผน พิธีกรรม วัฒนธรรมองค์การ ทั้งหมดต้องสื่อ
ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ว่าองค์การผลิตหรือบริการอะไร มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างไร 

6.2.2  องค์ประกอบเอกลักษณ์องค์การ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
1)  พฤติกรรมการแสดงออกของคนภายในองค์การ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้าง

รับรู้และเอกลักษณ์องค์การ 
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2)  สัญลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ทางกายภาพ  เช่น  การออกแบบโลโก้  การตกแต่ง
สถานที่ การแต่งกาย เป็นต้น 

3)  การสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งภาพและค าพูด 
6.2.3  ประเภทของเอกลักษณ์องค์การ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1) เอกลักษณ์แบบ Monolithic เป็นการแสดงเอกลักษณ์องค์การเพียงหนึ่งเดียว 
น าเสนอมาตรฐานเดียวให้ทุกคนได้เข้าใจ องค์การที่ใช้เอกลักษณ์แบบ Monolithic ส่วนใหญ่มักมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด  ใช้ในวงการอุตสาหกรรมที่เกิดการรวมตัวกัน  หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับ การบริการ
บริษัท ที่เป็นแบบอย่างได้ชัดเจน เช่น บริษัท Shell บริษัท IBM และบริษัท Microsoft เป็นต้น   

2) เอกลักษณ์แบบ Endorsed  เป็นการแสดงเอกลักษณ์ถึงกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มตรา
สินค้าที่มีการสนับสนุนเชื่อมโยงโดยชื่อและเอกลักษณ์ของกลุ่มอยู่ในแนวคิดที่ว่าแต่ละส่วนขององค์การต้องมี
ความชัดเจนและสามารถมองเห็นในภาพรวมใหญ่ได้ บริษัทที่ใช้เอกลักษณ์แบบ Endorsed มักเติบโตจากการ
รวมกันเป็นองค์การ มีสินค้าอยู่ในความดูแลหลายชนิด เช่น บริษัท Uniliver บริษัท Proctor & Ganbel เป็น
ต้น 

3) เอกลักษณ์แบบ Branded เป็นการแสดงเอกลักษณ์ผ่านกลุ่มของตราสินค้าที่ไม่มี
การเชื่อมโยงไปสู่ตัวองค์การ และแสดงแนวคิดของการสร้างตราสินค้า สร้างความแตกต่างด้านบุคลิกภาพเพ่ือ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น บริษัท Levi บริษัท McDonald’s เป็นต้น 

6.2.4  ความสัมพันธ์ของเอกลักษณ์องค์การต่อภาพลักษณ์องค์การ 
จากค าจ ากัดความเอกลักษณ์องค์การเป็นการแสดงตัวตนและแก่นแท้ขององค์การว่า 

“องค์การเราเป็นอย่างไร” “มีบุคลิกภาพอย่างไร” ถ่ายทอดข่าวสารไปสู่สาธารณชนในลักษณะจากภายในสู่
ภายนอก (Inside-out) จึงเป็นสิ่งที่องค์การควบคุมได้  แต่ภาพลักษณ์เป็นส่วนที่สาธารณชนรับข่าวสาร
เอกลักษณ์และประสบการณ์รวมแล้วน าไปวาดภาพ Brand หรือองค์การในสมอง และถ้าองค์การติดตามการ
น าเสนอเอกลักษณ์ขององค์การ ด้วยการสอบถาม หรือท าวิจัย ก็จะได้ข่าวสารความคิดของผู้เกี่ยวข้องของ
องค์การ อันจะมีลักษณะจากภายนอกกลับสู่ภายใน (Outside-in) ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมด แต่สามารถ
ปรับให้เข้ารูปเข้ารอยได้ เอกลักษณ์องค์การแบ่งเป็น  

1) เอกลักษณ์ด้านภาพ ที่สามารถมองเป็นรูปลักษณ์ เช่น โลโก้ ส านักงาน เครื่องแบบ 
เป็นต้น 

2) เอกลักษณ์ด้านเสียง ที่สัมผัสได้จากการฟัง การบอกกล่าวเป็นข้อความ เช่น ชื่อ 
วิสัยทัศน์ ค าขวัญ  

3) เอกลักษณ์ด้านพฤติกรรม ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การ การ
ต้อนรับหรือมารยาทของพนักงาน เป็นต้น (วิทวัส ชัยปาณี, 2548 อ้างถึงใน ดิศรินทร์ ศุภสมุทร, 2553, หน้า 
58)  
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เอกลักษณ์องค์การเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างให้องค์การมีผลต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและเหมาะสม สามารถสร้างความภักดีให้กับองค์การในระยะยาว องค์ประกอบทั้งหมดต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ สามารถสรุปแนวคิดความสัมพันธ์ของเอกลักษณ์องค์การต่อภาพลั กษณ์
องค์การ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบของเอกลักษณ์
องค์การ 

แนวคิดหลัก ค าจ ากัดความ 

เอกลักษณ์องค์การ เราคืออะไร การแสดงตัวตน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส่งผลให้องค์การ
สร้างความแตกต่าง ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับค าถาม กลยุทธ์ 
ศักยภาพขององค์การ 

ภาพลักษณ์องค์การ เราถูกรับรู้อย่างไร การรับรู้ต่อองค์การของบุคคล
และกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับองค์การ 

ชื่อเสียงขององค์การ การถูกรับรู้อันยาวนาน การรับรู้อย่างยาวนาน ต่อ
องค์การของบุคคล และกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับ
องค์การ 

ที่มา: Balmer, J. M. T.,2001 อ้างถึงใน ธันยากร สตางค์พุฒิ, 2550, หน้า 38  
 
6.2.5  ความส าคัญของเอกลักษณ์องค์การกับแบรนด์ 

   เอกลักษณ์องค์การกับแบรนด์ เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่กัน   สามารถสร้างแบ
รนด์ให้โดดเด่นด้วยการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ สามารถสื่อสารออกมาได้ 3 ส่วน คือ การสร้างเอกลักษณ์
ผ่านทางภาพ เป็นการใช้สัญลักษณ์หรือโลโก้ การใช้สี การใช้ภาพ ที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ จุดยืน 
บุคลิกภาพ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของแบรนด์ การสร้างเอกลักษณ์ผ่านทางพฤติกรรม และการสร้ างเอกลักษณ์ผ่าน
การพูด การสร้างเอกลักษณ์ขององค์การที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การที่ดีใน
สายตาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งหมดขององค์การ 

6.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  อนิรุจน์ เอ่ียมกิจการ (2539) ได้ศึกษาภาพลักษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใน

สายตาของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบสอบถามจากประชากรชาวกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน ผลจากการศึกษาพบว่า ประชากรชาวกรุงเทพมหานครได้ให้ความเชื่อถือในข่าวสารที่เกี่ยวกับการไฟฟ้า
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ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เผยแพร่จากสื่อมวลชน มีทัศนคติว่าการด าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจสูงต่อการด าเนินงานโดยรวม 
การเปิดรับข่าวสาร ผู้ที่เปิดรับข่าวสารสูงมีทัศนคติหรือภาพลักษณ์ที่ดีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ส่วนระดับการศึกษาไม่มีผลต่อทัศนคติหรือภาพลักษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุดเด่นส าคัญของ
ภาพลักษณ์ด้านบวก มี 4 ประการ คือ ประสิทธิภาพการด าเนินงาน การช่วยเหลือสังคม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคมจากการด าเนินงานนอกจากนี้แผนงานภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยควรใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารต่อประชากรชาวกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ประชากรชาวกรุงเทพมหานครเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด และเพ่ิมความถ่ีในการเข้าถึงข่าวสาร 

  นงเยาว์ สุค าภา (2547) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี
การศึกษา 2546 จ านวน 333 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านนักศึกษา และปัจจัยด้านชุมชน 
ส่วนปัจจัยที่อยู่ในระดับปานกลางมีด้านเดียว คือ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ระดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีโดยรวมอยู่ในระดับดี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ส่วนภาพลักษณ์ที่อยู่ในระดับปานกลางมี
ด้านเดียว คือ ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจัยกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
  นิธิวดี พิกุลศิริ (2547) ได้ศึกษาเปรียบเทียบมุมมองของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์การ
บริการของสายการบินภายในประเทศ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ าแนกออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ลักษณะ
พ้ืนฐานส่วนบุคคล ลักษณะของการใช้บริการและการเดินทาง การเปิดรับข่าวสารจากสื่อ 3 ประเภท 
ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ และภาพลักษณ์การบริการของสายการบิน
ภายในประเทศ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะภายนอกที่สัมผัสหรือเห็นได้อย่างชัดเจน ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจและตรงต่อเวลาในการบริการ ด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว ด้านมั่นใจในการบริการ 
และด้านความดูแลเอาใจใส่ในการบริการ และมีค าถามปลายเปิดเพ่ือรับความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ใช้บริการใน
เรื่องการบริการและการประชาสัมพันธ์ของสายการบินภายในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า มุมมองของ
ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์การบริการของสายการบินภายในประเทศด้านความดูแลเอาใจใส่การบริการอยู่
ในเชิงบวกมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านลักษณะภายนอกที่สัมผัสหรือเห็นได้อย่างชัดเจน ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจและตรงต่อเวลาในการบริการ ด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว และด้านความมั่นใจในการ
บริการตามล าดับ ผู้ใช้บริการที่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือสื่อเฉพาะกิจ และ
สื่อมวลชนน้อยที่สุด มุมมองเกี่ยวกับการบริการสายการบินภายในประเทศเป็นรายข้อนั้น พบว่า มุมมอง
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ภาพลักษณ์การบริการ คือ พนักงานต้อนรับ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง อยู่เชิงบวกสูงสุด ส่วนอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบินมีคุณภาพดีอยู่ในเชิงบวกต่ าสุด 
  ธันยากร สตางค์พุฒิ (2550) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลหนองบัวระเหวตามการ
รับรู้ของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชน และช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสมต่ อการสร้างรับรู้
ภาพลักษณ์ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้บริการ (7 คน) ผู้รับบริการ (8 คน) และประชาชนที่
ไม่ได้ใช้บริการ (6 คน) ของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์
โรงพยาบาลด้านต่างๆ ในกลุ่มผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวก เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์
โรงพยาบาลระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชน โดยทุกด้านสอดคล้องกันเป็นไปในทางบวก 
ภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นได้แก่ ภาพลักษณ์โรงพยาบาลในภาพรวม และภาพลักษณ์ผู้บริหาร ยกเว้นด้าน
ภาพลักษณ์ด้านบุคลากร และด้านการบริการ ซึ่งในกลุ่มประชาชนจะมีการรับรู้ที่แตกต่างไป และภาพลักษณ์
ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการรับรู้ในทางบวก แต่กลุ่มตัวอย่างจะมีการรับรู้ในรายละเอียดและ
มีมิติของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ในด้านช่องทางการสื่อสาร พบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกันในด้านรูปแบบ
การสื่อสารและการใช้สื่อถึงภาพลักษณ์ขององค์การ โดยการเลือกสื่อและช่องทางที่เหมาะสม จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์การ 
  พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ และธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครู 
แนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยแบบสอบถามจากครูแนะ
แนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการแนะแนวสัมพันธ์ จ านวน 350 คน ผลจากการศึกษา
พบว่า ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรังสิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์แนะแนวกับมหาวิทยาลัยรังสิตมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
อุปกรณ์การเรียน ตามล าดับ ส่วนประสิทธิผลโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิต มี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการด้านต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรม
ในโครงการแนะแนวสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการใช้สื่อ และด้านข้อมูลข่าวสาร ตามล าดับ 
นอกจากนี้ด้านความคิดเห็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับโครงการจัดโครงการแนะแนวสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิตได้
ประสานงาน การดูแลเอาใจใส่ และการต้อนรับอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด รองลงมา คือ โครงการมี
ความคุ้มค่าต่อผู้เข้าร่วมโครงการและสถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตามล าดับ 
  วีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2552) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของ มทส. ในสายตาประชาคม มทส. ครูแนะ
แนว ผู้ปกครอง และนักเรียน ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาคม มทส. ได้แก่ บุคลากร มทส. 
จ านวน 618 คน และนักศึกษา มทส. จ านวน 552 คน รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลภายนอก ได้แก่ ครูแนะ
แนว จ านวน 76 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 278 คน และนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และ 6 จ านวน 757 คน จากโรงเรียนใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง และปราจีนบุรี  การวิจัยพบว่า ประชาคม มทส . ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ บางส่วนเห็นว่า มทส. เป็นมหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชน 
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และมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ มทส. ในระดับเห็นด้วยหรือภาพลักษณ์เชิงบวก เช่น (1) มทส. เป็นมหาวิทยาลัยที่
เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) คณาจารย์ มทส. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการ (3) มทส. 
เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มดีเลิศด้านการวิจัย  (4) มทส. มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (5) 
คณาจารย์ มทส. มีคุณวุฒิสูง (6) มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา และ (7) มทส. มี
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทันสมัย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลภายนอก มทส. ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจใน
สถานภาพของ มทส. และมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ มทส. ในระดับเห็นด้วยหรือภาพลักษณ์เชิงบวก เช่น (1) 
มทส. เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) มทส. มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
(3) มทส. ให้โอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม (5) มทส. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (6) คณาจารย์ มทส. มีคุณวุฒิสูง และ 
(7) มทส. มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์การรับรู้ภาพลักษณ์ของ มทส. ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาคม 
มทส. และบุคคลภายนอกมทส. ส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ  0.01 และในบาง
ประเด็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญตามสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อย่างไรก็ตามมีภาพลักษณ์บางประเด็นที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ภาพลักษณ์ด้านการเรียนการสอน ด้านบทบาท และด้าน
นักศึกษาและบัณฑิต 
  จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่าองค์การจะด าเนินงานไปอย่างก้าวหน้ามั่นคงและมีภาพลักษณ์
ที่ดีนั้น ต้องหาจุดเด่น จุดบกพร่อง ทบทวน ตรวจสอบภาพลักษณ์หลายด้านได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านความทันสมัยและก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ด้านการสื่อสาร ด้านอาคารสถานที่ 
และด้านการท าประโยชน์แก่สาธารณะ เพ่ือหาลู่ทางแนวทางการด าเนินงานสู่เป้าหมาย ก าหนดจุดยืนของ
องค์การว่าจะเป็นไปในทิศทางใด มีอะไรให้ผู้ใช้บริการ หรือต้องการให้ผู้ใช้บริการรู้สึกนึกคิดอย่างไรทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  

ดังนั้น จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการห้องสมุด ด้านบริการสื่อการศึกษา 
ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านการสื่อสาร ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ด้ านเทคโนโลยี และด้านการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนและสังคม ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เพ่ือน าผลการวิจัยไปส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดี  ก่อให้เกิดการจดจ าและแสดงความเป็นตัวตน
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ใช้บริการ 
หน่วยงาน และชุมชน รวมทั้งได้ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ไปวิเคราะห์ร่วมกับ  SWOT Analysis ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือสร้างแบรนด์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 
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7.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  ภาพลักษณ์              
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ        
ด้านการบริการห้องสมุด       
ด้านบริการสื่อการศึกษา                   
ด้านบุคลากร      ความคิดเห็น     
ด้านสถานที่                
ด้านการสื่อสาร        
ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ ์      
ด้านเทคโนโลยี  
ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 

        
  
8.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยแจกแบบสอบถามกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์  
และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1)  ประชากร คือ ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด จ านวน 13,688 คน  

ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 10,890 คน บัณฑิตศึกษา จ านวน 1,667 คน อาจารย์ 
จ านวน 365 คน และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 766 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555) 

2)  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่เข้ามาใช้บริการขณะท าการวิจัย มีจ านวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ค านวณโดยใช้ตารางสุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับ 5% (อุทุมพร จามรมาน, 2530 อ้างถึงใน พร
ทิพย์ วรกิจโภคาทร, หน้า 87) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 385 คน  

8.2  เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
    ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
   ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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  8.2.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 
  1)  ศึกษาจากเอกสารวิชาการและวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
แบบสอบถาม 

 2)  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นทั้ง 4 ตอน เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
ตรงจากค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับตัวแปรหรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ  

1 = สอดคล้อง  0 = ไม่แน่ใจ  -1 = ไม่สอดคล้อง  
3) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขแล้วทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ านวน 15 คน และบัณฑิตศึกษา จ านวน 15 คน 
  4)  น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงและทดลองกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ประมาณค่า
ความเที่ยงด้วยการวัดความสอดคล้องภายในโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Mehrens and Lehmann (สุวิมล  
ติรกานันท์, 2542) 
  5)  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

8.3  การรวบรวมข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม ส านัก
วิชา/หน่วยงานที่สังกัด เป็นค าถามปลายปิด 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการห้องสมุด ด้านบริการสื่อการศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
สถานที่ ด้านการสื่อสาร ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 
(พงศ์ภัทร อนุมัตริาชกิจ และธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, 2550) เป็นค าถามปลายปิด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารสื่อการศึกษา เป็นค าถามปลาย
ปิด  

ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ Likert ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) 
 

ระดับความคิดเห็น ความหมาย ค่าเฉลี่ย 
5 ดีมาก 4.50-5.00 
4 ดี 3.50-4.49 
3 ปานกลาง 2.50-3.49 
2 ไม่ด ี 1.50-2.49 
1 ไม่ดีเลย 1.00-1.49 

 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นค าถามปลายเปิด  
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8.4  การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1)  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และความคิดเห็นต่อลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิเคราะห์ข้อมูลเป็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปประเด็นเนื้อหา แยกประเด็นเป็นหมวดหมู่น าเสนอเป็น
ความเรียง 

 

9.  ระยะเวลาทีท่ าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน (ธันวาคม 2555-กรกฎาคม 2556) โดยมีกิจกรรม 

ต่างๆ ดังนี้ 
กิจกรรม เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ศึกษาเอกสารและ 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

        

2. สร้างเครื่องมือ  
ทดลองใช้ และปรับปรุง 
คุณภาพของเครื่องมือ 

 
 

      

3. รวมรวมข้อมูลและ 
วิเคราะห์เบื้องต้น 

  
 

     

4.  วิเคราะห์สรุป 
ประเด็นส าคัญ หาความ 
เชื่อมโยงและแปลผล 
ข้อมูล 

     

 

  

5. จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ ์
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10.  งบประมาณตลอดโครงการ ที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวนทั้งสิ้น 35,000 บาท 
ล าดับ รายการ จ านวน 

(บาท) 
1. ค่าท่ีปรึกษาโครงการวิจัยสถาบันจากภายนอก  10,000 
2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือ (3 ท่าน)    1,500 
3. ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าส าเนาเอกสาร ค่าจัดท ารูปเล่ม    6,900 
4. ค่าเอกสาร ต าราบทความ งานวิจัย สืบค้นข้อมูล    2,725 
5. ค่าจ้างเหมานักศึกษาแจกและเก็บแบบสอบถาม ค่าลงรหัส ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล    4,700 
6. ค่าของที่ระลึกแจกแบบสอบถาม (15 บาท x 385 คน)    5,775 
7. ค่าโทรศัพท์ (50 บาท x 8 เดอืน)      400 
8. ค่าวัสดุการวิจัย ได้แก่ ค่ากระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ    3,000 

 รวม-สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-  35,000 
   หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

 
11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ได้แนวทางส่งเสริมและการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ใช้บริการ หน่วยงาน และชุมชน ให้เกิดการจดจ าและแสดงความเป็น
ตัวตนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11.2  ได้ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไป
วิเคราะห์ร่วมกับ SWOT Analysis ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือสร้าง 
แบรนด์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

ลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ.............................................................. 
                                            (นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว) 
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ภาคผนวก 3 
 
 

ต้นฉบับ 
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ............... ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดย .............................................................  ต าแหน่ง ....................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตาม (๑) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ .................... ลงวันที่ 
.................................... (๒ ) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่  ...........................  ลงวันที่ 
................................. (๓) ผู้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามหนังสือมอบ
อ านาจฉบับลงวันที่ ........................ .............  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
...................... (ผู้วิจัย).............................. ที่อยู่ ................. (หน่วยงาน)................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี  เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า “ผู้รับเงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ก. การให้และรับทุน 

 ข้อ ๑ ผู้ให้เงินอุดหนุนตกลงให้เงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันเรื่อง “............................................. 
...........................”  ตามเอกสารหมายเลข  ๔   ตั้งแต่วันที่..........เดือน ............................. พ.ศ. .............. ถึง
วันที่ .........เดือน ................................พ .ศ. ...........  เป็นจ านวนเงิน ................... บาท (................................) 
โดยผู้ให้เงินอุดหนุนจะจ่ายให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นงวด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 งวดที่ ๑ จ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๖๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันทั้งโครงการ ทั้งนี้ จ่ายให้เป็นเงิน
.....................บาท (..........................................................) ภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันลงนามในสัญญา 
 งวดที่ ๒ จ่ายส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันทั้งโครงการ ทั้งนี้ จ่ายให้เป็นเงิน 

....................บาท  (.........................................................) ภายหลังจากที่ผู้รับเงินอุดหนุนส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยรายงานดังกล่าวผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิจัยสถาบัน (คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน) เรียบร้อยแล้ว 

หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องคืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจาก
โครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุนภายใน ๓๐ วัน  นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

สัญญาเลขที ่ท. ..../...........  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 
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ข.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

ข้อ ๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
(๑) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ............. ลงวันที่ .......................พ.ศ. ..........  
(๒) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ .............. ลงวันที่ ........................... พ.ศ. ……… 
(๓) หนังสือมอบอ านาจ ฉบับลงวันที่ ……………………….พ.ศ. …………. 
(๔) ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง “…………………………………………………………………..” 
(๕) หนังสือ ที่ ศธ …………/.............. ลงวันที่ ................................. (แจ้งมติอนุมัติ) 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
ผู้ให้เงินอุดหนุน 

 ค. การด าเนินงาน 

ข้อ ๓ ผู้รับเงินอุดหนุนจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย เงินอุดหนุนการ
วิจัยสถาบัน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ซึ่งก าหนดขึ้นใช้ในขณะนี้
และจะก าหนดขึ้นในภายหน้า 

 ข้อ ๔ ผู้รับเงินอุดหนุนจะควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปอย่างประหยัด  และจัดเตรียมหลักฐานบัญชี
การจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ให้เงินอุดหนุนตรวจสอบได้ทุกโอกาส 

 ข้อ ๕ ผู้รับเงินอุดหนุนจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการวิจัยสถาบันที่
ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามเอกสารหมายเลข (๔) หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถด าเนินการได้ด้วย
ประการใดก็ดีผู้รับเงินอุดหนุนจะรีบรายงานให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบทันที  เพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไขหรือ
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 กรณีไม่สามารถท าการวิจัยตามโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาตามข้อ 1 ผู้รับเงินอุดหนุน
ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบเป็นหนังสือและขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 
๑๕ (สิบห้า) วัน  ทั้งนี้ ผู้ให้เงินอุดหนุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการที่
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันก าหนดส่งมอบผลงาน 

 ข้อ ๖ รายชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมท าการวิจัย และรายละเอียดของโครงการที่ปรากฏแนบท้าย
สัญญานี้ ผู้รับเงินอุดหนุนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เงิน
อุดหนุนก่อน 

 ข้อ ๗ ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบดูแลผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องของผู้ให้เงินอุดหนุนอย่างเคร่งครัด 
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 ข้อ ๘ ผู้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนหรือผู้ที่ผู้ให้เงินอุดหนุนมอบหมาย  เข้าไปใน
สถานที่ท างานของผู้รับเงินอุดหนุน หรือสถานที่ที่ผู้รับเงินอุดหนุนท าการวิจัยอยู่ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินโครงการได ้

 ง. ผลงานและการน าส่งผลงาน 

 ข้อ ๙  ผู้ให้เงินอุดหนุนจะก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยสถาบัน ตามที่ผู้ให้เงินอุดหนุน
ก าหนดและผู้รับเงินอุดหนุนต้องปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่ผู้ให้เงินอุดหนุนร้องขอ 

 ข้อ ๑๐  ผู้รับเงินอุดหนุนจะน าส่งผลงานดังนี้ 
(๑) ส่งรายงานความก้าวหน้า เดือน  .......................... พ.ศ. ............  ตามคู่มือการเขียน

รายงานความก้าวหน้า จ านวน ๑๙ ชุด (Download ได้ที่ เว็บไซต์ส่วนแผนงาน เว็บไซต์
วิจัยสถาบัน http://ir.sut.ac.th/?page_id=148) 

(๒) ส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ …….เดือน ………………… พ.ศ. ………. 
ตามแบบเสนอรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒๑ เล่ม (Download ได้ที่ 
เว็บไซต์ส่วนแผนงาน เว็บไซต์วิจัยสถาบัน http://ir.sut.ac.th/?page_id=148) 

(๓) ส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๑ เดือน หลังจากได้รับแจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน (คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน) จ านวน ๑๓ เล่ม โดยไม่ต้อง
เย็บรูปเล่ม จ านวน ๑ ชุด  จัดท ารูปเล่มจ านวน ๑๒ เล่ม บทคัดย่อภาษาไทยจ านวน ๕ ชุด 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร จ านวน ๕ ชุด และบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงบนแผ่นบันทึกข้อมูล 
(๔) การเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ ตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ผู้ให้เงินอุดหนุนก าหนดเป็น

คราวๆ ไป 

กรณีผู้รับเงินอุดหนุนน าส่งรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ในเวลาไม่เกินกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน 
นับจากวันที่ก าหนดในข้อ ๑ วรรคแรก หรือไม่เกิน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับจากวันก าหนดส่งมอบผลงานที่ได้รับ
อนุมัติขยายเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง  ผู้ให้เงินอุดหนุนจะพิจารณาจ่ายเงินสมนาคุณให้ตามผลการประเมิน
คุณภาพของงานวิจัย (กรณีโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก ให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ “โดยหากผลงานวิจัยได้รับ
การประเมินในระดับยอมรับ ผู้ให้เงินอุดหนุนจะจ่ายเงินสมนาคุณให้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้วิจัยส าหรับโครงการวิ จัยสถาบันขนาดเล็กของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี”)  โดยจะจ่ายให้เมื่อได้รับการส่งมอบงานตามข้อ ๑๐ (๓) ครบถ้วนแล้ว 

หากผู้รับเงินอุดหนุนน าส่งรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  ล่าช้ากว่าก าหนดเกิน ๙๐ (เก้าสิบ) 
วัน นับจากวันที่ก าหนดในข้อ ๑ วรรคแรก หรือเกินกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับจากวันก าหนดวันส่งมอบผลงาน
ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง ให้ถือว่าผู้รับเงินอุดหนุนส่งผลงานล่าช้า ผู้รับเงินอุดหนุนยินยอม
ให้ผู้ให้เงินอุดหนุนลดเงินสมนาคุณลงครึ่งหนึ่ง 
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และหากผู้รับเงินอุดหนุนน าส่งรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ล่าช้ากว่าก าหนดเกิน ๑๘๐ (หนึ่ง
ร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ก าหนดในข้อ ๑ วรรคแรก หรือเกินกว่า ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวัน
ก าหนดวันส่งมอบผลงานที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาตามข้อ ๕ (วรรคสอง) ให้ถือว่าผู้รับเงินอุดหนุนผิดสัญญา 
ผู้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนระงับการจ่ายเงินสมนาคุณ 

 ข้อ ๑๑ ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยสถาบัน ในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่ออื่นใดใน
แต่ละครั้ง ผู้รับเงินอุดหนุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี” หรือแจ้งข้อความดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 

จ. สิทธิของผู้ให้เงินอุดหนุนและการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๒ กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยสถาบัน เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เงินอุดหนุน 
  ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันตามวรรคแรกทั้งหมดหรือบางส่วน  เว้นแต่
ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน) ก่อน 

ข้อ ๑๓  การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
(๑) ผู้ให้เงินอุดหนุนมีสิทธิระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้เงินอุดหนุนเห็น

ว่าผู้รับเงินอุดหนุนไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จาก
นักวิจัยในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เงิน
อุดหนุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผล
ในเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับเงินอุดหนุนได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น 

(๒) ผู้รับเงินอุดหนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ให้เงินอุดหนุนมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามสัญญาระบุไว้ ในกรณี เช่นนี้ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องมีหนังสือถึงผู้ให้ เงินอุดหนุน  ระบุ
รายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ให้เงินอุดหนุนมิได้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่พอใจ
ในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้รับเงินอุดหนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

 ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถท าการวิจัยสถาบันให้แล้วเสร็จตามที่ได้ตกลงไว้  ผู้รับเงิน
อุดหนุนต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันที่รับไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้เงิน
อุดหนุน 

ฉ. การบอกกล่าว 

 ข้อ ๑๕ การบอกกล่าว บรรดาค าบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ  ตาม
สัญญานี้ต้องท าเป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
(๒) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
(๓) ทางโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและท่ีอยู่ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้ 
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       ก.   ที่อยู่ของผู้ให้เงินอุดหนุน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี 
  อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐๐ 
  โทร. ๐-๔๔๒๒-๔๐๕๓  โทรสาร ๐-๔๔๒๒-๔๐๕๐ 

     ข.   ที่อยู่ของผู้รับเงินอุดหนุน 
  .........(หน่วยงานผู้วิจัย)......... 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี 
  อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐๐ 
  โทร. ๐-๔๔๒๒-……………  โทรสาร ๐-๔๔๒๒-………… 
 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
   (ลงชื่อ)        ผู้ให้เงินอุดหนุน 
             (........................................................................) 
                  ..................... (ต าแหน่ง)..................  
 
 
   (ลงชื่อ)        ผู้รับเงินอุดหนุน 
                (…………………..……(ผู้วิจัย)……………………..) 
           หัวหน้าโครงการ 
 
   (ลงชื่อ)        พยาน 
       (................................................................) 
 
 
   (ลงชื่อ)        พยาน 
       (................................................................) 
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ต้นฉบับ 
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตาม (๑) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๒๐๑/๒๕๕๖ เรื่อง มอบ
อ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (๓) ผู้รับมอบอ านาจจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามหนังสือมอบอ านาจฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่ง
ต่ อ ไป ในสัญ ญ านี้ เรี ยกว่ า  “ผู้ ให้ เงิน อุดหนุ น ” ฝ่ ายหนึ่ ง  กั บ  นายจตุ ร วัฒ น์   ผนึ ก รัมย์  ที่ อยู่  
ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เลขท่ี ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับเงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ก. การให้และรับทุน 
 ข้อ ๑ ผู้ให้เงินอุดหนุนตกลงให้เงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันเรื่อง “การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ตามเอกสารหมายเลข ๔  ตั้งแต่วันที่  
๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นจ านวนเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท (สองหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ให้เงินอุดหนุนจะจ่ายให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นงวด ตามรายละเอียดดังนี้ 
 งวดที่ ๑ จ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๖๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันทั้งโครงการ  ทั้งนี้ จ่ายให้เป็นเงิน 

๑๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันลงนามในสัญญา 
 งวดที่ ๒ จ่ายส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันที่จัดสรรให้ทั้งโครงการ ทั้งนี้จ่าย
ให้เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ภายหลังจากที่ผู้รับเงินอุดหนุนส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ  โดยรายงานดังกล่าวผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันเรียบร้อยแล้ว  

หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องคืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจาก
โครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุนภายใน ๓๐ วัน นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

- ตัวอย่าง - 
สัญญาเลขที่ ท. ๑/๒๕๕๗ 
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ข.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

ข้อ ๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
(1) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที ่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๖  
(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๒๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๖  
(3) หนังสือมอบอ านาจ ฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(4) ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 
(5) บันทึกข้อความ ที ่ศธ ๕๖๐๒(๗)/พ ๒๔๘  ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
ผู้ให้เงินอุดหนุน 

 ค. การด าเนินงาน 

ข้อ ๓ ผู้รับเงินอุดหนุนจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย เงินอุดหนุนการ
วิจัยสถาบัน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ซึ่งก าหนดขึ้นใช้ในขณะนี้
และจะก าหนดขึ้นในภายหน้า 

 ข้อ ๔ ผู้รับเงินอุดหนุนจะควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปอย่างประหยัด และจัดเตรียมหลักฐานบัญชี
การจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ให้เงินอุดหนุนตรวจสอบได้ทุกโอกาส 

 ข้อ ๕ ผู้รับเงินอุดหนุนจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการวิจัยสถาบันที่
ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามเอกสารหมายเลข (๔) หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถด าเนินการได้ด้วย
ประการใดก็ดีผู้รับเงินอุดหนุนจะรีบรายงานให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบทันที  เพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไขหรือ
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 กรณีไม่สามารถท าการวิจัยตามโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑ ผู้รับเงินอุดหนุน
ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบเป็นหนังสือและขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 
๑๕ (สิบห้า) วัน  ทั้งนี้ ผู้ให้เงินอุดหนุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการที่
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันก าหนดส่งมอบผลงาน 

 ข้อ ๖ รายชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมท าการวิจัย และรายละเอียดของโครงการที่ปรากฏแนบท้าย
สัญญานี้ ผู้รับเงินอุดหนุนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เงิน
อุดหนุนก่อน 
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 ข้อ ๗ ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบดูแลผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องของผู้ให้เงินอุดหนุนอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๘ ผู้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนหรือผู้ที่ผู้ให้เงินอุดหนุนมอบหมาย  เข้าไปใน
สถานที่ท างานของผู้รับเงินอุดหนุน หรือสถานที่ที่ผู้รับเงินอุดหนุนท าการวิจัยอยู่ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินโครงการได ้

 ง. ผลงานและการน าส่งผลงาน 

 ข้อ ๙  ผู้ให้เงินอุดหนุนจะก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยสถาบัน ตามที่ผู้ให้เงินอุดหนุน
ก าหนดและผู้รับเงินอุดหนุนต้องปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่ผู้ให้เงินอุดหนุนร้องขอ 

 ข้อ ๑๐ ผู้รับเงินอุดหนุนจะน าส่งผลงานดังนี้  
(๑) ส่งรายงานความก้าวหน้า วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามคู่มือการเขียน

รายงานความก้าวหน้า จ านวน ๑๒ ชุด (Download ได้ที่ เว็บไซต์ส่วนแผนงาน ข้อมูล/
สารสนเทศ วิจัยสถาบัน คู่มือการเขียนโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก) 

(๒) ส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามคู่มือ
การเขียนรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑๔ เล่ม (Download ได้ที่ เว็บไซต์
ส่วนแผนงาน ข้อมูล/สารสนเทศ วิจัยสถาบัน คู่มือการเขียนโครงการวิจัยสถาบันขนาด
เล็ก) 

(๓) ส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๑ เดือน หลังจากได้รับแจ้งมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน จ านวน ๑๓ เล่ม โดยไม่ต้องเย็บรูปเล่ม จ านวน ๑ ชุด  

จัดท ารูปเล่มจ านวน ๑๒ เล่ม บทคัดย่อภาษาไทยจ านวน ๕ ชุด บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

จ านวน ๕ ชุด และบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงบนแผ่นบันทึกข้อมูล 
(๔) การเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ ตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ผู้ให้เงินอุดหนุนก าหนดเป็น

คราวๆ ไป 

กรณีผู้รับเงินอุดหนุนน าส่งรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ในเวลาไม่เกินกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน 
นับจากวันที่ก าหนดในข้อ ๑ วรรคแรก หรือไม่เกิน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับจากวันก าหนดส่งมอบผลงานที่ได้รับ
อนุมัติขยายเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง  ผู้ให้เงินอุดหนุนจะพิจารณาจ่ายเงินสมนาคุณให้ตามผลการประเมิน
คุณภาพของงานวิจัย โดยหากผลงานวิจัยได้รับการประเมินในระดับยอมรับ ผู้ให้เงินอุดหนุ นจะจ่ายเงิน
สมนาคุณให้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้วิจัยส าหรับ
โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจะจ่ายให้ เมื่อได้รับการส่งมอบงานตาม
ข้อ ๑๐ (๓) ครบถ้วนแล้ว 

หากผู้รับเงินอุดหนุนน าส่งรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ล่าช้ากว่าก าหนดเกิน ๙๐ (เก้าสิบ) 
วัน นับจากวันที่ก าหนดในข้อ ๑ วรรคแรก หรือเกินกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับจากวันก าหนดวันส่งมอบผลงาน



 68 

ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง ให้ถือว่าผู้รับเงินอุดหนุนส่งผลงานล่าช้า ผู้รับเงินอุดหนุนยินยอม
ให้ผู้ให้เงินอุดหนุนลดเงินสมนาคุณลงครึ่งหนึ่ง 

และหากผู้รับเงินอุดหนุนน าส่งรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ล่าช้ากว่าก าหนดเกิน ๑๘๐ (หนึ่ง
ร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ก าหนดในข้อ ๑ วรรคแรก หรือเกินกว่า ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวัน
ก าหนดวันส่งมอบผลงานที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาตามข้อ ๕ (วรรคสอง) ให้ถือว่าผู้รับเงินอุดหนุนผิดสัญญา 
ผู้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนระงับการจ่ายเงินสมนาคุณ 

 ข้อ ๑๑ ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยสถาบัน ในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่ออื่นใดใน
แต่ละครั้ง ผู้รับเงินอุดหนุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี” หรือแจ้งข้อความดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 

จ. สิทธิของผู้ให้เงินอุดหนุนและการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๒ กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยสถาบัน เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เงินอุดหนุน 
  ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันตามวรรคแรกทั้งหมดหรือบางส่วน  เว้นแต่
ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันก่อน 

ข้อ ๑๓ การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
(๑) ผู้ให้เงินอุดหนุนมีสิทธิระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้เงินอุดหนุนเห็น

ว่าผู้รับเงินอุดหนุนไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จาก
นักวิจัยในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เงิน
อุดหนุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผล
ในเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับเงินอุดหนุนได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น 

(๒) ผู้รับเงินอุดหนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู ้ให้เงินอุดหนุนมิได้ปฏิบัติหน้าที ่ความ
รับผิดชอบตามสัญญาระบุไว้ ในกรณี เช่นนี้ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องมีหนังสือถึงผู้ให้ เงินอุดหนุน  ระบุ
รายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ให้เงินอุดหนุนมิได้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่พอใจ
ในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้รับเงินอุดหนุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได ้

 ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถท าการวิจัยสถาบันให้แล้วเสร็จตามที่ได้ตกลงไว้  ผู้รับเงิน
อุดหนุนต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันที่รับไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้เงิน
อุดหนุน 

ฉ. การบอกกล่าว 

 ข้อ ๑๕ การบอกกล่าว บรรดาค าบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ  ตาม
สัญญานี้ต้องท าเป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ 
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(๑) ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
(๒) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
(๓) ทางโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและท่ีอยู่ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้ 

       ก.   ที่อยู่ของผู้ให้เงินอุดหนุน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี 
  อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
  โทร. ๐ ๔๔๒๒ ๔๐๕๓ โทรสาร ๐ ๔๔๒๒ ๔๐๕๐ 

     ข.   ที่อยู่ของผู้รับเงินอุดหนุน 
  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี 
  อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
  โทร. ๐ ๔๔๒๒ ๓๑๒๒ โทรสาร ๐ ๔๔๒๒ ๓๑๑๙ 
 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
   (ลงชื่อ)         ผู้ให้เงินอุดหนุน 
              (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
   (ลงชื่อ)        ผู้รับเงินอุดหนุน 

(นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์) 
หัวหน้าโครงการ 

 
   (ลงชื่อ)        พยาน 

(นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์) 
 
 
   (ลงชื่อ)        พยาน 

(นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี) 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

หน่วยงาน   ……………(หน่วยงานหัวหน้าโครงการ)................. โทร. ………… โทรสาร ............. 
ที ่ ศธ ................./       วันที ่     ...............……………… 
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน งวดที.่....1…... 

เรียน   ประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน)/ประธานคณะอนุกรรมการวจิัยสถาบัน (ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวางแผน) 

  ด้วยคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน) ในคราวประชุมครั้งที่ ...../.......... เมื่อวันที่  ........เดือน 
........................... พ.ศ. ............. ประกอบกับบันทึกข้อความที่ ศธ .........../........ ลงวันที่ .......................  ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าพเจ้า
ด าเนินการวิจัยสถาบัน  เรื่อง “.........................................................................................” โดยได้อนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน แก่
ข้าพเจ้าในวงเงิน เป็นจ านวนเงิน ....................... บาท (.................................................................) 

  ข้าพเจ้าได้ท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขท่ี ท. ...../...............  ลงวันที่
..........เดือน .........................พ.ศ. .............. โดยสัญญาดังกล่าวระบุให้จ่ายเงินงวดที่ 1  เป็นเงินร้อยละ 60 ของเงินอุดหนุนวิจัยสถาบัน
ทั้งโครงการ ทั้งนี ้จ่ายให้เป็นเงิน ................... บาท  (..............................................................)  

  ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกเงินเพื่อด าเนินการวิจัยสถาบันในงวดที่..1..เป็นจ านวนเงิน ................ บาท (......................................) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 

(.........................................................) 
หัวหน้าโครงการ 

(2)   การตรวจสอบของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยสถาบัน/(คณะอนกุรรมการวิจัยสถาบนั) 

เรียน ประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน) 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบนัแล้ว ดังนี ้
 1. ขอเบิกจ่ายเป็นงวดที ่      .. 1 .. 
 2.  ขอเบิกครั้งนี ้ เป็นเงิน    ……….… บาท (……………………………………………………………………….………..….)  

3. คงเหลือ                    ……...….. บาท  (……………….……………………………….….……………………………..…….)  
 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............................. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนการ
วิจัยสถาบัน 

(.......................................................) 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิจัยสถาบัน/อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิจยัสถาบัน 

........../ .................. /........... 
 
(3)   เสนอขออนุมัติ (4)    ค าอนุมัติ 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน      
เห็นสมควรอนุมัตติามทีผู่้วิจัยเสนอ   

   (...................................................................)                            (......……..…………………………...……………) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน  ต าแหน่ง          รองอธิการบดฝี่ายวางแผน 
ประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบนั/ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน                      ……………./……………………../…………... 
                 ……/……………/………                                       

ภาคผนวก 4 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

หน่วยงาน   งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา  โทร. 3122 โทรสาร 3130 
ที่  ศธ 5602(8)/                วันที่           ตุลาคม 2556 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบนั งวดที่.....1…... 
เรียน    ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบนั (ผูช้่วยอธิการบดฝี่ายวางแผน) 

  ด้วยคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ประกอบกับหนังสือที่ 
ศธ 5602(7)/พ 248 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าพเจ้าด าเนินการวิจัยสถาบัน เร่ือง “การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556”  โดยได้อนุมัติเงินอุดหนุน
การวิจัยสถาบัน แก่ข้าพเจ้าในวงเงิน เป็นจ านวนเงิน 28,500 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  ข้าพเจ้าได้ท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  ตามสัญญาเลขที่ ท. 1/2557 ลง
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556  โดยสัญญาดังกล่าวระบุให้จ่ายเงินงวดที่ 1  เป็นเงินร้อยละ 60 ของเงินอุดหนุนวิจัยสถาบัน
ทั้งโครงการ ทั้งนี้ จ่ายให้เป็นเงิน 17,100 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

  ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกเงินเพื่อด าเนินการวิจยัสถาบันในงวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 17,100 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

(นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย)์ 
หัวหน้าโครงการ 

(2)   การตรวจสอบของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบนั (ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผน) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนนุการวิจัยสถาบันแลว้ ดังนี้ 
 1. ขอเบิกจ่ายเป็นงวดที ่     1 
 2.  ขอเบิกคร้ังนี้  เป็นเงิน    ………………...… บาท  (……………………………………………….…………………….……...….)  

3. คงเหลือ                     ……………....….. บาท  (…………………..……………………………….….……………………….)  
 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบนั 

(นางสาวจุไรรัตน์  วสิัยด)ี 
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบนั 

........../ .................. /........... 
(3)   เสนอขออนุมัติ (4)    ค าอนุมัติ 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน       อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวจิัยสถาบัน 
 เห็นสมควรอนุมัตติามทีผู่้วิจัยเสนอ ได้ตามที่ผู้วิจัยเสนอ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค  โพธิ์สอาด)                   (รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย)์ 
                  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน  ต าแหน่ง               รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                 ประธานคณะอนุกรรมการวิจยัสถาบัน                                 …….…../…………..………/……….. 
                 ………./……..…………/…………                              

- ตัวอย่าง - 
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ภาคผนวก 5 
 

แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัยสถาบัน 
--------------------------- 

ตอนที่ 1    รูปแบบการพิมพ์ 
   1.  กระดาษ  ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีเส้นขนาดมาตรฐาน A4 ขนาด 80 แกรม 
   2. ตัวพิมพ์  ให้พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้เครื่องพิมพ์ที่มีหมึกพิมพ์เป็นเส้นสีด า 
ตัวพิมพ์คมชัด 

1) แบบของตัวอักษร ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตลอดทั้งรายงาน 
2) ขนาดของตัวอักษร ให้ใช้ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 point ตลอดทั้งรายงาน 

ยกเว้น ปกนอก ให้เป็นไปตามตัวอย่าง  
   3. การเว้นขอบของกระดาษ 
 - ขอบซ้าย   =   1.5  นิ้ว 
 - ขอบขวา   =   1  นิ้ว 
 - ขอบบน   =   1.5  นิ้ว     
 - ขอบล่าง   =   1   นิ้ว 
  4. ให้ใส่เลขหน้า มุมบนขวา 
 
ตอนที่  2    ส่วนประกอบของรายงาน 
    1.  หน้าปก ให้ระบ ุ

1) ชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2) ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะ 
3) ที่มาของทุนอุดหนุน 
4) วันเดือนปีที่รายงาน 

    2.  เอกสารสรุปรายงานความก้าวหน้า ตามรายละเอียดที่แนบ 
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รายงานความก้าวหน้าการวิจัยสถาบัน 
 
 
 

เรื่อง  
 
 
 

[ชื่อโครงการภาษาไทย] 
[ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ] 

 
 
 

           [ชื่อหัวหน้าโครงการ] และคณะ  
 
 
 
 

 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เดือน/ปี 

 
 

[ ขนาดตัวอักษร 22 เข้ม ] 

[ ขนาดตัวอักษร 18 เข้ม ] 

[ขนาดตัวอักษร 22 เข้ม] 

[ ขนาดตัวอักษร 18 เข้ม ] 

[ ขนาดตัวอักษร 16 เข้ม ] 

[ ขนาดตัวอักษร 16 เข้ม ] 

[ ขนาดตัวอักษร 16 เข้ม ] 
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แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัยสถาบัน 
 
ครั้งที ่     ระหว่างเดือน  พ.ศ.       ถึงเดือน               พ.ศ.       

1. รหัสโครงการ                  
2. ชื่อโครงการ (ไทย)          
               (อังกฤษ)         
3. หัวหน้าโครงการ          
4. ช่วงระยะเวลาท าการวิจัยสถาบัน ตั้งแต่เดือน    พ.ศ.     ถึงเดือน      พ.ศ.  
5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัยสถาบัน 
    5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1.           
   2.           
   3.           
   ……. 
 5.2 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงาน   
    (ตามท่ีระบุในข้อเสนอโครงการ) 
  

กิจกรรม เดือน 
 ... ... ... ... ... ... 
1. กิจกรรมที ่1       
2. กิจกรรมที ่2       
      .....       
หมายเหตุ      แผนการด าเนินงาน ด าเนินการจริง 

5.3 ผลการวิจัยสถาบันที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
5.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น) 
5.3.2 การรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถามกับใคร อย่างไร 

ได้รับกลับมาจ านวนเท่าใด เป็นตัวแทนของประชากรที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
5.3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมข้อมูลได้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น) 
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6. งานส าเร็จตามเป้าหมายที่เสนอไว้หรือไม่ (ถ้าไม่ เพราะเหตุใด) 
             
             
             
 
7. อุปสรรคหรือปัญหาและการแก้ไข 
                 
                 
                 

8. ผลงานวิจัยท่ีด าเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ........... ของการวิจัยตลอดโครงการ 
 
 
 
 
       ลงชื่อ          
                                            (             ) 
                                                     หัวหน้าโครงการ 
                                                      / /      
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รายงานความก้าวหน้าการวิจัยสถาบัน 
 
 
 

เรื่อง  
 
 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

Undergraduate Students’ Participation in Activities at  
Suranaree University of Technology 2013 

 
 
 

           นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์  
 
 
 
 

 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ธันวาคม 2556 

- ตัวอย่าง - 
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รายงานความก้าวหน้าการวิจัยสถาบัน 

ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

1. รหัสโครงการ 57-02-01 

2. ช่ือโครงการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

 Undergraduate Students’ Participation in Activities at Suranaree 
University of Technology 2013 

3. หัวหน้าโครงการ นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์  

4. ช่วงระยะเวลาท าการวิจัยสถาบัน  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัยสถาบัน 
 5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 5.1.1 เพ่ือศึกษาสภาพกิจกรรมนักศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 5.1.2 เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมและความเพียงพอของกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  

 5.1.3 เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา 
 5.2 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2556 - เมษายน 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง        
2. ทดลองและปรับปรุงเครื่องมืองานวิจัย        
3. เก็บรวบรวมข้อมูล        
4. วิเคราะห์ข้อมูล        
4. เขียนรายงานการวิจัยฉบับร่าง        
   หมายเหตุ 1.        แผนการด าเนินงาน    2.           ด าเนินการจริง 
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N

1+N(e)2
=

132

1+132(0.05)2

 5.3 ผลการวิจัยสถาบันที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 5.3.1 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยน าเสนอ
วิธีด าเนินการวิจัยในเรื่องกิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทค
โนโลยีสุรนารี ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของนั กศึกษา โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 5.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.3.2.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระดับ

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556  ทั้งหมด จ านวน 11,542 คน งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก * ณ วันที่ 
13 มิถุนายน 2556  

5.3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2556 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 คน  โดยได้จากสูตร
การหากลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) ที่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
0.05 

 สูตร   
        
  โดย   n  = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย  
             N  = ขนาดประชากรทั้งหมด 
          e  = ระดับความเชื่อม่ัน (ก าหนดที่ระดับ 0.05) 
         

             แทนค่าสูตร                                               
 

 นักศึกษาหอนอก ร้อยละ 20 คิดเป็นจ านวน 80 คน และนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา 
ร้อยละ 80 คิดเป็นจ านวน 320 คน  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเป็นจ านวน 400 คน   

 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาหอนอก ผู้วิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกหน่วยตัวอย่างโดยยึดหลักความสะดวกเป็นส าคัญ 
ผู้วิจัยอาจเลือกคนที่อยู่ในที่พักนอกมหาวิทยาลัยหรือก าลังอยู่บนถนนในช่วงเวลาที่ไปสอบถามเป็นจ านวน 80  
คนแรกที่ผู้วิจัยพบ หรือ ผู้วิจัยบังเอิญไปพบ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่พักในหอพักนักศึกษาในแต่ละหอพักใช้การสุ่ม
แบบชั้นภูมิโดยค านวณจากจ านวนนักศึกษาท่ีอยู่ในแต่ละหอพัก โดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 

โดย     n1  = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย  n2  = ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละส านักวิชา 
      N1  = ขนาดประชากรทัง้หมด  N2  = ขนาดประชากรในแต่ละส านักวิชา 

11,542 
1+11,542 (0.05)2 

= 400 

n1 x N2 
N1 

= n2 
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 5.3.3 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการใช้ตารางเลขสุ่ม ตามรายชื่อนักศึกษาใน
แต่ละหอพัก เพ่ือให้เหลือจ านวนประชากรตัวอย่าง จ านวน 320 คน ตามที่ต้องการ (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

หอพัก จ านวนประชากรทั้งหมด (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
สุรนิเวศ 1 282 20 
สุรนิเวศ 2 295 20 
สุรนิเวศ 3 314 20 
สุรนิเวศ 4 301 20 
สุรนิเวศ 5 - - 
สุรนิเวศ 6 336 20 
สุรนิเวศ 7 326 20 
สุรนิเวศ 8 275 20 
สุรนิเวศ 9 297 20 
สุรนิเวศ 10 232 20 
สุรนิเวศ 11 326 20 
สุรนิเวศ 12 339 20 
สุรนิเวศ 13 1,233 40 
สุรนิเวศ 15 927 20 
สุรนิเวศ 16 1132 40 

รวมนักศึกษาหอพัก 6,605* 320 
นักศึกษาหอนอก 4,937 80 

รวม 11,542 400 
ที่มา : งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก * ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 

 5.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี  แนวคิดต่าง ๆ 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้น เพ่ือศึกษาการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(เอมอร ทัศนศร, 2541) โดยมีส่วนประกอบที่สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค าถามทั้งสิ้น 10 ข้อ ประกอบด้วย ค าถาม
เกี่ยวกับ เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา การเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้า ประเภทรับตรง ส านักวิชา สาขาวิชา 
ภูมิล าเนา คะแนนเฉลี่ยสะสม รายได้ครอบครัว ที่พักอาศัยของนักศึกษา  
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมและความต้องการการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 โดยแบบสอบถามมีลักษณะ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 อันดับ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตรงกับความคิดเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง  การให้คะแนนถือเกณฑ์ เอมอร  
ทัศนศร, (2541) ดังนี้  

เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับมากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับมาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับน้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 

  เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับน้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยรวบรวมคะแนนทั้งหมดเพ่ือหา  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
 5.3.5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม และพัฒนาขึ้นมาโดยศึกษา

จากเอกสารวิชาการ บทความ ต ารา ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอที่ปรึกษาโครงการ 
เพ่ือขอข้อเสนอแนะและร่วมกันปรับปรุงแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  การตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยการวัดความสอดคล้องภายใน 
(Internal Consistency) แล้วน าไปท าการทดสอบ (Pretest) กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ ไม่ ใช่
ประชากรเป้าหมาย จ านวน 50  คน ส าหรับหาความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 5.3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  หลังจากที่ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือเสร็จแล้วจะด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมี 2 ขั้นตอนดังนี้ 

5.3.6.1 ขั้นตอนที่  1 เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากนักศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้
แบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาตามแหล่งที่
พักของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างมา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.3.6.2 ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5.3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
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6. งานส าเร็จตามเป้าหมายที่เสนอไว้หรือไม่ (ถ้าไม่เพราะเหตุใด) 
 งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

7. ปัญหาหรืออุปสรรคและการแก้ไข 

7.1 ปัญหา/อุปสรรค 
- 

7.2 การแก้ปัญหา 
- 

8. ผลงานวิจัยท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  คิดเป็นร้อยละ 80 ของการวิจัยตลอดโครงการ 

 

 

     ....................ลายมือชื่อ.................... 
(นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์) 

หัวหน้าโครงการ 
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ภาคผนวก 6 
 

แบบการเขียนรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์และตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง/
บรรณานุกรม 

 
ประกอบด้วย 

1.  ส่วนน ำ  ประกอบด้วย 
1) ปกนอก 
2) ปกใน 
3) ค ำน ำ   
4) บทคัดย่อ (ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 
5) กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี)  
6) สำรบัญ 
7) สำรบัญตำรำง (ถ้ำมี) 
8) สำรบัญภำพหรือสำรบัญแผนภูมิ (ถ้ำมี) 

2.  เนื้อหำของงำนวิจัยสถำบัน  ประกอบด้วย 
1) บทน ำ 
2) เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3) วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
4) ผลกำรวิจัย 
5) สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

3.  ส่วนประกอบตอนท้ำย  ประกอบด้วย 
1) รำยกำรอ้ำงอิง 
2) ภำคผนวก 
3) ประวัตินักวิจัย 
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รหัสโครงการ [หมายเลขโครงการ] (16 เข้ม) 

 
รายงานวิจัยสถาบัน (22 เข้ม) 

 
 
 

เรื่อง 
 
 
 

[ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย] (22 เข้ม) 
[ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ] (22 เข้ม) 

 
 
 
 

[ชื่อหัวหน้าโครงการ] และคณะ (18 เข้ม) 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (18 เข้ม) 
เดือน/ปี ที่จัดท ารายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ (16 เข้ม) 

      (หมำยเลข ตัวเลขในวงเล็บ หมำยถึง ขนำดของตัวอักษร TH SarabunPSK ที่ใช้พิมพ์) 

 

(รูปแบบปกนอก) 
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รหัสโครงการ 47-01-04 

 
รายงานวิจัยสถาบัน 

 
 
 

เรื่อง 
 
 
 

แนวโน้มความต้องการหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
Trends in Needs of Biomedical Sciences Program 

 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เภสัชกร ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ และคณะ 
  
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
กุมภาพันธ์ 2549 

 

(ตัวอย่างปกนอก) 
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รหัสโครงการ [หมายเลขโครงการ] (16 เข้ม) 

 
รายงานวิจัยสถาบัน (22 เข้ม) 

 

เรื่อง (16 เข้ม) 
 

[ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย] (22 เข้ม) 
[ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ] (22 เข้ม) 

 

ที่ปรึกษาโครงการ (หำกมี) (17 เข้ม) 
[ชื่อที่ปรึกษาโครงการ] (หำกมี)  (16 เข้ม) 

 

คณะผู้วิจัย (18 เข้ม) 
หัวหน้าโครงการ (17 เข้ม) 

[ชื่อหัวหน้าโครงการ] (16 เข้ม) 
[หน่วยงำนที่สังกัด] (16 ธรรมดำ) 

 

ผู้ร่วมวิจัย (17 เข้ม) 
[ชื่อผู้ร่วมวิจัย 1] (16 ธรรมดำ) 
[ชื่อผู้ร่วมวิจัย 2] (16 ธรรมดำ) 
[ชื่อผู้ร่วมวิจัย 3] (16 ธรรมดำ) 
[ชื่อผู้ร่วมวิจัย 4] (16 ธรรมดำ) 

 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (16 เข้ม) 

เดือน/ปี ที่จัดท ารายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ (16 เข้ม) 
 

(รูปแบบปกใน) 
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รหัสโครงการ 47-01-04 

 
รายงานวิจัยสถาบัน  

 

เรื่อง  
 

แนวโน้มความต้องการหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
Trends in Needs of Biomedical Sciences Program 

 

คณะผู้วิจัย  
 

หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. เกรียงศักดิ์ เอ้ือมเก็บ 

สำขำวิชำชีววิทยำ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 

ผู้ร่วมวิจัย 
อ. มงคล ผจงธนสฤษฎ์ นักวิจัย 
นำงสำวจิตตำนันท์  ติกุล นักวิจัย 
อ. ภญ. ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์ นักวิจัยและเลขำนุกำร 
นำงปลื้มจิตร กังตระกูล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
กุมภาพันธ์ 2549 

 

(ตัวอย่างปกใน) 
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ค าน า 
 
 กำรวิจัยสถำบันมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับ 
อุดมศึกษำ เป็นประโยชน์ในกำรจัดหำข้อมูลส ำหรับสนับสนุนกำรวำงแผน กำรก ำหนดนโยบำย  และ
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร  กำรวิจัยสถำบันจึงมีหน้ำที่ศึกษำวิเครำะห์สถำบัน วิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
สภำพแวดล้อม กระบวนกำรของสถำบัน จัดหำสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร พัฒนำนโยบำยและกำร
น ำไปปฏิบัติ 
 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีให้ควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัย
สถำบัน และใช้ผลกำรวิจัยสถำบันเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดหำสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร     
กำรก ำหนดนโยบำยของมหำวิทยำลัย ปรับปรุง พัฒนำงำนทั้งด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยก ำหนดให้งำนวิจัยสถำบันด ำเนินงำนภำย ใต้
กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรวิจัยสถำบันที่ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยสถำบันจำก
ภำยนอก และกรรมกำรที่เกี่ยวข้องจำกภำยใน คณะกรรมกำรวิจัยสถำบัน มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและ
รับรองควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยสถำบัน และรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยสถำบัน โดยจัด
งบประมำณอุดหนุนกำรวิจัยสถำบันทุกโครงกำร ผลกำรวิจัยสถำบันจึงเป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย   
กำรจะเผยแพร่ผลกำรวิจัยสถำบันจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัยก่อน 
 

 มหำวิทยำลัยขอขอบคุณคณะกรรมกำรวิจัยสถำบัน ผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้
ควำมร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท ำ ให้งำนวิจัยสถำบันด ำเนินไปได้ตำมเป้ำหมำยทุกประกำร และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 

 
 

 
 (ศำสตรำจำรย์ ดร.ประสำท  สืบค้ำ) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
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สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า....................…........................................................................................................ ตัวอักษร 
บทคัดย่อภาษาไทย.........................................................................................................  ตัวอักษร 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ...................................................................................................     ตัวอักษร 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ำมี)................................................................. .............................  ตัวอักษร 
สารบัญ........................................................................................................................... ตัวอักษร 
สารบัญตาราง................................................................................................................. ตัวอักษร 
สารบัญภาพ (ถ้ำมี)..........................................................................................................  ตัวอักษร 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ำมี).............................................................................  ตัวอักษร 

บทที ่
   1 บทน า............................................................................................................      ตัวเลข 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ................................................        ตัวเลข 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย.......................................................................       ตัวเลข 
1.3 ค ำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย.....................................................................       ตัวเลข 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย..............................................................................       ตัวเลข 
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1.6 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย......................................................................       ตัวเลข 
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย................................................................       ตัวเลข 

   2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง.....................................................................      ตัวเลข 
2.1 รำยละเอียดตำมหัวข้อของงำนวิจัย.......................................................       ตัวเลข 
2.2 รำยละเอียดตำมหัวข้อของงำนวิจัย.......................................................       ตัวเลข 

   3 วิธีด าเนินการวิจัย..........................................................................................      ตัวเลข 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง....................................................................        ตัวเลข 
3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล...........................................................................        ตัวเลข 
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   4 ผลการวิจัย....................................................................................................      ตัวเลข 
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(รูปแบบสารบัญ) 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที ่   หน้า 
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5.3 ข้อเสนอแนะ.........................................................................................        ตัวเลข 

รายการอ้างอิง.................................................................................................................      ตัวเลข 
ภาคผนวก.......................................................................................................................       ตัวเลข 
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ประวัติผู้วิจัย...................................................................................................................       ตัวเลข 



90 
 

สารบัญ 
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 Lindeman, R. H., Merenda, P. F., and Gold, R. Z. (1980). 
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analysis. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and 
company. 
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96 
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(รำยละเอียดเพิ่มเติม) 

ตัวอย่ำง: ครูไทย. (2520).  เมื่อคอมมิวนิสต์ครองเมือง. ใน อนุสรณ์งานพระราชทาน
เพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต. หน้ำ 96 - 148. 
กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี.                
(คณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ถวำยพระเกียรติและสดุดีวีรกรรม). 
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ตัวอย่ำง: แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน;  และไรท์, โรเบิร์ต อี. (2518). มหาวิทยาลัยกับ    

ชุมชนเมือง. แปลโดย อัปสร ทรัยอัน และคนอ่ืนๆ. กรุงเทพมหำนคร: 
ส ำนักพิมพ์แพร่วิทยำ. 
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รูปแบบ: ผู้เขียนบทควำม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม. ใน ชื่อบรรณำธิกำร (ถ้ำมี), ชื่อเรื่อง,   

เลขหน้ำ. สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์.  
ตัวอย่ำง: วิจิตร ศรีสอ้ำน. (2541). แนวคิดใหม่ของกำรวิจัยสถำบัน. ใน สมหวัง พิธิยำนุวัฒน์ 

(บรรณำธิกำร), รวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจัย เล่ม 1, หน้ำ 61 – 
67. กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

5. บทความในวารสาร 
รูปแบบ: ผู้เขียนบทควำม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม. ชื่อวารสาร ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่):     

เลขหน้ำ. สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์.  
ตัวอย่ำง: จิตตำนันท์ ติกุล. (2547).  กำรพัฒนำโมเดลเชิงสำเหตุควำมมีวินัยในตนเองของ    

นักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี: กำร
วิเครำะห์กลุ่มพหุ. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  17 (3): 269-286. 

6. บทความในสารานุกรม 
รูปแบบ: ผู้เขียนบทควำม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม. ชื่อสารานุกรม เล่มที:่  เลขหน้ำ.  
ตัวอย่ำง: พิริยะ ไกรฤกษ์. (2529). พระวิษณุ: ประติมำกรรมที่พบในภำคใต้. สารานุกรม 

วัฒนธรรมภาคใต้. 6: 2376 – 2386. 
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7. บทความในหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ: ผู้เขียนบทควำม. (วันเดือนปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม. ชื่อหนังสือพิมพ์:  เลขหน้ำ.  
ตัวอย่ำง: ครูค ำหล้ำ. (6 กุมภำพันธ์ 2549). คลินิกครู.  ไทยรัฐ: 15. 

8. บทวิจารณ์หนังสือ 
รูปแบบ: ผู้เขียนบทวิจำรณ์. (ปีที่พิมพ์). วิจำรณ์เรื่อง ชื่อหนังสือที่วิจารณ์ โดย ชื่อผู้แต่ง

หนังสือ.  ชื่อวารสาร ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่):  เลขหน้ำ.  
ตัวอย่ำง: Ring, T. (1997, November). Review of simple and compound 

intranets by H. Spencer. Record Management Bulletin 83: 
25 – 26. 

9. รายงานการประชุม สัมมนาวิชาการ 
รูปแบบ: ผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม. ใน ชื่อบรรณำธิกำร. ชื่อการประชุม  (หน้ำ).  

สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์. 
ตัวอย่ำง: จิตตำนันท์ ติกุล. (2548).  กำรพัฒนำโมเดลเชิงสำเหตุควำมมีวินัยในตนเองของ    

นักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี: กำรวิเครำะห์
กลุ่มพหุ. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ  การวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม (หน้ำ 195 - 198). 
กรุงเทพมหำนคร: สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

10. วิทยานิพนธ์ 
รูปแบบ: ผู้ เขียนวิทยำนิพนธ์ . (ปีที่ พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยำนิพนธ์ ชื่อ

สำขำวิชำหรือภำควิชำ คณะ ชื่อมหำวิทยำลัย. 
ตัวอย่ำง: จิตตำนันท์ ติกุล. (2545).  การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเอง

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: การ
วิเคราะห์กลุ่มพหุ . วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต ภำควิชำวิจัย
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

 11. งานที่มีผู้อ้างไว้แล้ว 
รูปแบบ: รำยกำรของเอกสำรอันดับแรก อ้ำงถึงใน หรือ Quoted in รำยกำรของเอกสำร

อันดับรอง 
ตัวอย่ำง: Letter of Mr. Jones. (1844, September). American Baptist Magazine 

24 (7): 1843. อ้ำงถึงใน สุกัญญำ สุดบรรทัด. (2521).  หมู่บ้ำนโลกำ- 
ภิวัตน์:  อัจฉริยะหรืออวิชชำ. ใน คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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แห่งชำติ เอกสารประกอบการสัมมนาไอทีเฉลิมพระเกียรติ (หน้ำ 
126). กรุงเทพมหำนคร: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ.  

12. จุลสาร เอกสารอัดส าเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 
รูปแบบ: กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงใช้แบบเดียวกับหนังสือ และให้วงเล็บค ำว่ำ อัดส าเนา  

หรือ (Mimeographed), (พิมพ์ดีด) หรือ (Typewritten), (เอกสำรไม่ตีพิมพ์) 
หรือ  (Unpublished Manuscript) ไว้ท้ำยสุดของรำยกำรอ้ำงอิง 

ตัวอย่ำง: วรรณี เมืองเจริญ. (2520). การให้ค าติชมทางการศึกษา ส าหรับผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา.  กรุงเทพมหำนคร: หน่วยพัฒนำคณำจำรย์ ฝ่ำย
วิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. (อัดส ำเนำ) 

13. การสัมภาษณ์ 
รูปแบบ: ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์. วัน เดือน ปี. ต ำแหน่ง (ถ้ำมี). สัมภำษณ์,  
ตัวอย่ำง: แม้นมำส ชวลิต. 7 ธันวำคม 2519. ผู้อ ำนวยกำรกองหอสมุดแห่งชำติ. 

สัมภำษณ์. 
14. สื่อไม่ตีพิมพ์ 

กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงสื่อไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
14.1 สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ ฟิลม์ สไลด์ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ แผ่นเสียง เทปเสียง  
 รูปแบบ ชื่อผู้จัดท ำ. (ปีที่เผยแพร่).  ชื่อเรื่อง [รูปลักษณ์]. สถำนที่ผลิต: หน่วยที่ผลิต

และเผยแพร่ 
 ตัวอย่ำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี. (2548). พิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์ และรางวัล      

เชิดชูเกียรติพนักงานและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น [ซีดี]. 
นครรำชสีมำ: โครงกำรพัฒนำและผลิตสื่อกำรศึกษำ. 

14.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐำนข้อมูลซีดี – รอม ฐำนข้อมูลออนไลน์ ข้อมูล
สำรสนเทศที่ค้นจำกแหล่งต่ำงๆ บนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนแฟ้มข้อมูล และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
1) สำระสังเขปออนไลน์ 

สาระสังเขปงานทั้งเล่ม 
รูปแบบ ผู้ แต่ ง. (ปี ). ชื่ อหนั งสือ  [On-line].  สถำนที่ พิ ม พ์ : ส ำนัก พิมพ์ . 

Abstract from: … File: … Item: …. 
ตัวอย่ำง Singh, R. K., and Ou-Yang, F. (1997). Neuro-fuzzy 

technology for computerized automation [On line]. 
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New York: Mareel Dekker. Abstract form: FirstSearch 
File: Agricola Item: IND20626235 

สาระสังเขปส่วนหนึ่งของงาน 
รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทควำมหรือชื่อบท. ใน ชื่อเต็มของงาน [ออนไลน์] 

หรือ         [On-line]. สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์. Abstract 
from: … File: … Item: …. 

ตัวอย่ำง Sonka, S. T. (1997). Government and the f ood industry in a 
knowledge creating world. In Government and the 
food industry: Economic and political effects of 
conflict and co-operation (pp3 3-18) [On line]. 
Boston: Kluwer Academic.  Abstract form: FirstSearch 
File: Agricola Item: IND20626235 

สาระสังเขปบทความวารสาร 
รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทควำม [On-line]. ชื่อวารสาร ปีที่หรือเล่มที่: เลข

หน้ำ.  Abstract from: … File: … Item: …. 
ตัวอย่ำง Stewart, C. M. Jewlt, F. F., Dunn, C.P., and Hoover, D. G. 

(1997, June) Effect of concurrent high hydrostatic 
heat-on the injury and destruction of pressure, acidity 
and Listeria monocytogenes [On line]. Journal of 
Food Safety   17: 23 - 36.  Abstract form: FirstSearch 
File: Agricola Item: IND20622762 

2) สำระสังเขปจำกซีดี-รอม 
รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทควำม [CD-ROM]. ชื่อวารสาร ปีที่หรือเล่มที่: เลข

หน้ำ. Abstract from: … File: … Item: …. 
ตัวอย่ำง Santosuosso, J. (1992). Electronic data interchange for 

libraries and publishers [CD-ROM]. Bulletin of the 
American Society for Information Science. 19 (1): 
15-17. Abstract from Silver Plalter File: Information Sci. 
Subset 1966-6/96 Item: EJ453226 
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3) ข้อมูลที่ได้จำกอินเทอร์เน็ต  
รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง  [ออนไลน์] หรือ [On-line]. ได้จำก หรือ 

Available: ระบุถึงวิถีทำงกำรค้น 
ตัวอย่ำง สุกรี เจริญสุข. (2539). ในหลวงกับพระอัจริยภาพด้านดนตรี ทรงเป็น

นักดนตรีและดุริยกวี [ออนไลน์].  ได้จำก: 
http://kanchanapisek.or.th/index.html 

 Thaweesak Kaonantakool. (1996). His Majesty the King and 
information technology [On-line]. Available: 
http://kanchanapisek.or.th/index.html 

4) บทควำมวำรสำรออนไลน์  
รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทควำม [ควำมยำวของบทควำม].  ชื่อวารสาร  [On-

line serial]. Available: ระบุถึงวิถีทำงกำรค้น 
ตัวอย่ำง Funder, D. C. (1994, March). Judgmental process and 

content: Commentary on Kohler onbase-rate [9 
paragraphs]. Psycholoquy [On-line serial] 5(17). 
Available: FTP: Hostname: princeton. Edu Directory: 
pub/harnad/psycoloquy/1994. volume. 5 File 
sycoloquy.94.5.17. base-rate.12. funder 

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