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บทที่ 1  
บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ 

หน่วยงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการต้ังแต่     
ปี พ.ศ. 2527 ต้ังขึ้นเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมผลิตผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการสนับสนุนประเภททุนวิจัย ดังน้ี บทความวิจัย งานวิจัย ตํารา หนังสือ 
เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน งานแปล และด้านอ่ืน ๆ ทั้งน้ีหน่วยงานวิจัยได้มีการดําเนินการดูแล
อํานวยความสะดวกและให้บริการด้านการสนับสนุนทุนวิจัยต้ังแต่ขั้นตอนแรกของการย่ืนข้อเสนอโครงการ 
การทําสัญญา การทําประกาศ การเบิกจ่ายเงินระหว่างงวด และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือปิดโครงการ การทําวิจัย
ส่วนใหญ่ที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนน้ันมากจากแหล่งทุน 
ต่าง ๆ จะมีทั้งหมด 3 แหล่งทุนใหญ่ คือ ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในคณะอักษรศาสตร์ ทุนวิจัยจากแหล่งทุน
มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  

ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์จะมีการต้ังงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริมผลิตผลงานวิชาการ แต่ยังคงมีคณาจารย์ขอรับการสนับสนุนลดน้อยลงเรื่อย ๆ ดังน้ันหน่วยงานวิจัย 
คณะอักษรศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือนํา
ข้อมูลเสนอผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย ในด้านต่าง ๆ เพ่ิมจํานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ิมศักยภาพ
ในการวิจัยและเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกต่อไป 

จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้เขียนในฐานะที่ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มภารกิจงานวิจัย
และพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่าการวิเคราะห์
น้ันจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญและทรงพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนา จึงมีความสนใจที่จะจัดทํา 
เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์จาก
แหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือวิเคราะห์จํานวนการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของแต่ละปีงบประมาณ 

2.2   เ พ่ือวิเคราะห์ประเภทการขอทุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

2.3   เพ่ือวิเคราะห์ภาควิชาที่ขอทุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 
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3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

3.1   ได้ผลการวิเคราะห์จํานวน และประเภทการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

3.2   ได้ผลการวิเคราะห์ภาควิชาที่ขอทุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

3.3   ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
3.4   เพ่ือพัฒนาองค์กรด้านการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์จํานวนการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากจํานวนคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ใน 
แต่ละปีงบประมาณ 

4.2 ศึกษาวิเคราะห์ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2561
โดยมีประเภททุนดังน้ี บทความวิจัย งานวิจัย เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน        
งานแปล  

4.3 ศึกษาวิเคราะห์ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2561 โดยมีประเภททุนดังน้ี บทความวิจัย งานวิจัย เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน งานแปล 

  
5. คําจํากัดความเบื้องตน้ 

5.1   ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาที่อยู่ภายในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5.2   ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณาจารย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หมายถึง โครงการวิจัยที่ ไ ด้รับการสนับสนุนจาก  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  - บทความวิจัย 
  - งานวิจัย 
  - ตํารา 
  - หนังสือ 
  - เอกสารคําสอน 
  - เอกสารประกอบการสอน 
  - งานแปล 
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5.3   ปีงบประมาณ (บาท) หมายถึง งบประมาณที่เบิกจ่ายเพ่ือกิจกรรม R&D รวมทั้งหมดในปี  
 (ปีปฏิทิน) หรือในปีงบประมาณ เช่น (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

5.4   คณาจารย์ หมายถึง  คณะครู,คณะอาจารย์ อาจารย์ประจําคณะอักษรศาสตร ์
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บทที่ 2  
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

1.   แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้อง 

ในบทน้ี ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ระเบียบ นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
การรวบร่วมข้อมูลการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์  
ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวคิดในการกําหนดแนวทางการ
วิเคราะห์ ดังน้ี  

1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ 

1.2 ประเภทของโครงการท่ีจะได้รับการสนับสนุน 
1.3 การรับรองผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
1.4    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง

มนุษยศาสตร์ 
1.5    การตรวจประกันคุณภาพประจําปี 

1.1   หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ดังน้ี 

1. เป็นอาจารย์ประจําของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
3. เป็นผู้ไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะอักษรศาสตร์ 
4. เป็นผู้ไม่ปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการขอรับทุนใดๆ ของคณะอักษรศาสตร์และสามารถขอทุนได้ไม่

เกินหน่ึงทุนในช่วงเวลาหน่ึง 
ผู้ขอรับทุนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
1. เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องทําสัญญารับทุนตามแบบที่คณะอักษรศาสตร์กําหนด 
2. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ แล้วแต่กรณี 
3. ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติและส่งผล 

งานของโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุด 
4. หากผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินโครงการให้สําเร็จได้ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในโครงการผู้รับ

ทุนอาจขออนุมัติขยายเวลาการส่งผลงานของโครงการได้ ไม่เกินสองคร้ัง ครั้งละไม่เกินสามเดือนหลังจาก
ระยะเวลาตามโครงการสิ้นสุด 
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5. เมื่ อ ระยะ เวลาตามโครงการสิ้ นสุ ด  ผู้ รั บทุน ต้องส่ ง ต้นฉ บับผลงานใ ห้ งาน วิจั ย 
คณะอักษรศาสตร์เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร 
คณะอักษรศาสตร์ รับรอง หลังจากน้ัน เมื่อผู้รับทุนตีพิมพ์ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนแล้ว ผู้รับทุนต้องส่งผล
งานที่ได้รับการตีพิมพ์ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 

6. งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ สงวนสิทธิที่จะระงับทุนในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ได้กําหนดไว้ในสัญญารับทุน 

7. การขอทุนครั้งใหม่สามารถทําได้หลังจากส่งผลงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนและ
ได้รับการับรองเรียบร้อยแล้ว 

8. ในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของโครงการที่ ไ ด้รับทุนสนับสนุน  ต้องระบุใน
กิตติกรรมประกาศว่า ผลงานดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
1.2 ประเภทของโครงการท่ีจะได้รับการสนับสนุน 

1.2.1   โครงการวิจัยหรือสร้างสรรค์ผลงานทางมนุษยศาสตร์ เช่น โครงการแปลผลงานที่มี
ความสําคัญ โครงการสร้างละคร โครงการแต่งเพลงประกอบละคร โครงการออกแบบเคร่ืองแต่งกายประกอบ
ละคร โครงการจัดทําพจนานุกรม คลังคําศัพท์และคลังข้อมูลต่างๆ โครงการจัดทําฐานข้อมูลทางวิชาการ 
โครงการจัดทําแผนที่ โครงการจัดทําโปรแกรมสําหรับใช้งานด้านมนุษยศาสตร์ การอนุมัติโครงการสร้างสรรค์
ผลงานทางมนุษยศาสตร์ประเภทอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการ 
คณะอักษรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ 

1.2.2   โครงการผลิตต้นฉบับตําราและหนังสือที่ใช้สอนในระดับอุดมศึกษา 
1.2.3   โครงการผลิตเอกสารคําสอน หรือโครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน 

 
1.3   การรับรองผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 

ตามกฎระเบียนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพ่ือการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ และประกาศ คณะอักษร
ศาสตร์เรื่องตารางอัตราเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องการกําหนด
เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2559 เป็นสําคัญ 

ขั้นตอนการดําเนินการ คือ นักวิจัยหรือผู้วิจัยส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
สัญญารับทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานวิจัย เพ่ือ
รองคณบดี สรรค์หาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองผลงาน โดยมีระยะเวลาในการอ่าน 1 เดือน เสร็จผู้ทรงคุณวุฒิส่ง
ความเห็นให้แก่หน่วยงานวิจัย เพ่ือส่งให้นักวิจัยหรือผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนํา
ผลงานฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้วเสนอคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ พิจารณารับรอง
ผลงานดังกล่าว  
 
1.4   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ 

การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติแบ่งออกเป็นสามงวดคือ 
งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งหมดหลังจากหักค่าตอบแทนนักวิจัย จ่ายเมื่อหัวหน้า

โครงการลงนามในสัญญาการรับทุนแล้ว 
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งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งหมดหลังจากหักค่าตอบแทนนักวิจัย จ่ายเมื่อหัวหน้า
โครงการเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่หน่ึงแล้ว 

งวดที่ 3 ค่าตอบแทนนักวิจัยตามอัตราที่ต้ังไว้ในข้อเสนอโครงการ จ่ายเมื่อคณะกรรมการส่งเสริม
ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์รับรองผลงานแล้ว 
 
1.5   การตรวจประกันคุณภาพประจําปี 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานดําเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและพัฒนาคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุนปี รวมถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงาน คือ “ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศเชิงบูรณา
การเพ่ือการบริหารจัดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (CU-iDMS: CU-Integration Database & 
Information Management System) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ๆ 
ได้แก่ แผนการดําเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพระดับส่วนงาน ข้อตกลงการประเมินตนเองของส่วนงาน 
การตรวจประเมินฯ ของส่วนงานและของสถาบันวิจัยคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินฯ 
และรายงานข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่วนงานจะต้องรายงานในแต่ละปี หรือที่เรียกว่า ตรวจสอบรายการข้อมูล CDS 
 
2.   งานวิเคราะห์/วิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

     จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 

              งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ของคุณนิติยา ศรีพูล และคุณสมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า  
(ปีที่พิมพ์ 2555) ทําวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์
การวิจัย คือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการทําวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรรมการทําวิจัยของอาจารย์ และ 3) ใช้ตัวพยากรณ์ที่สําคัญสร้างสมการทานาย
พฤติกรรมการทําวิจัยของอาจารย์ ประชากรคืออาจารย์ประจําสังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2555 
จํานวน 198 คน ทําการสุ่มตัวอย่างมา 135 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ Logistic Regression Analysis 
ผลการวิจัยพบว่า อายุงาน การดํารงตําเหน่งบริหาร ปัญหาความรู้และทักษะในการทําวิจัย เจตคติต่อการ 
ทําวิจัย และความพึงพอใจต่อบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทําวิจัย สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทําวิจัยของ
อาจารย์ กล่าวคือ สามารถจําแนกอาจารย์ที่ทําวิจัยได้ถูกต้อง ร้อยละ 79.50 และสามารถจําแนกอาจารย์ที่ไม่
ทําวิจัยได้ถูกต้อง ร้อยละ 59.20 รวมจําแนกกลุ่มได้ถูกต้อง ร้อยละ 71.30 
 
              งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ของคุณปัญจา ชูช่วย และ คุณนํ้าฝน พลอยนิลเพชร (ปีที่พิมพ์ 
2560) ทําวิจัยเรื่อง วิเคราะห์จําแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ  
1) เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยในการทําวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ปัจจัยในการทําวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลาจําแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งทางด้านการบริหาร ประสบการณ์ในการสอน และจานวนช่ัวโมงในการสอน/
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สัปดาห์ 3) เพ่ือวิเคราะห์จําแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา 
จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์จําแนกปัจจัย พบว่า ปัจจัยการทําวิจัยของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลาโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านประโยชน์หรือคุณค่าของการทําวิจัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.22 รองลงมาเป็นด้าน
ครอบครัว/เพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 ด้านความรู้ในการวิจัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และ ด้าน
ผลตอบแทนในการทําวิจัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 ตามลําดับ ส่วนด้านนโยบายและการบริหารงานวิจัยจาก
สถาบัน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.50 รองลงมาเป็นด้านพฤติกรรมการทําวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.38 ด้านแหล่งค้นคว้าวิจัยในสถาบัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 และด้านการบริหารงานจากแหล่งทุน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.10 ตามลําดับ               

งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ของคุณเนตรนภัส จันทร์พ่วง และคุณดุสิต อธินุวัฒน์ (ปีที่พิมพ์
2559) ทําวิจัยเร่ือง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เ พ่ือศึกษาปัจจัยและทัศนคติของบุคลากรสายวิชาการของ 
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลต่อการทําวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ โดยใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งสุ่มตามสมการของ Darwin Hendel มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยครั้งน้ี จึงเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการผลิตผลงานวิจัย รวมถึงศึกษาปัญหา และอุปสรรค
ในการทําวิจัย ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการทําวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าประชากรตัวอย่างจํานวน 97 จาก 125 คน ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปัจจัยที่ส่งเสริมการทําวิจัย และทัศนคติต่อการทําวิจัย โดย
เป็นเพศหญิง 53.6% เพศชาย 46.4% ส่วนใหญ่มีสถานภาพ แต่งงานแล้ว (49.5%) มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (79.4%) ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (56.6%) มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี (29.8%) 
รวมทั้งมีภาระงานสอนมากกว่า 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (48.9%) นอกจากน้ียังพบว่าประชากรตัวอย่างมีจํานวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ < 5 ช้ินงาน (62.1%) และมีเวลาการทําวิจัย > 10 ช่ัวโมง (32.9%) เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้
ให้แก่ตนเองและใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยประชากร ตัวอย่าง 53.2% มีภาระงานสอนจํานวนมากและ 
41.2% มีข้อจํากัดด้านเคร่ืองมือและงบประมาณสําหรับใช้ทําวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน ทุนส่วนตัว และกองทุนวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทที่ 3  
วิธีการวิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน

วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้วิเคราะห์ดําเนินการตามลําดับต่อไปน้ี 

- ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
- เทคนิคที่นํามาใช้การวิเคราะห์ 
- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
     ผู้วิเคราะห์ดําเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

1.1 ศึกษาข้อมูลการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
1.2 กําหนดหัวข้อ 
1.3 กําหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ 
1.4 ศึกษา ค้นหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.5 ออกแบบการวิเคราะห์ 
1.6 เก็บรวบรวมข้อมูล 
1.7 วิเคราะห์ข้อมูล 
1.8 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.9 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 
2.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จํานวนการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ประจํา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 
จํานวน 142 คน 
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3.   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

                ผู้วิเคราะห์ดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล เพ่ือนําข้อมูลมาศึกษาการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงาน
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
               3.1   ข้อมลูที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ มีดังน้ี 

3.1.1  ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ที่จะได้รับการ 

3.1.2   ระบบฐานข้อมูล เป็นระบบสารสนเทศของงานวิจัย กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนา
วิชาการ ใช้สําหรบตรวจประกันคุณภาพ 

3.1.3    จํานวนข้อมูล ผู้วิเคราะห์ ต้องการศึกษาการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ประจํา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทั้งหมด จํานวน 142 คน 

3.1.4   ระยะเวลาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์ ต้องการศึกษาการขอทุน
สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์  คณาจารย์ประจํา  สัง กัด 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้ังแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2561 

 
4.   การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเก็บรวมรวบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิเคราะห์ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2  การนําเสนอข้อมูล มีดังน้ี 
 4.2.1   นําเสนอในรูปบทความ ลักษณะการเสนอเป็นบทความส้ันๆ และมีข้อมูล

ตัวเลขอยู่ด้วย 
 4.2.2   นําเสนอในรูปตาราง หรือ โดยกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขโดยแบ่งเป็นแถวต้ัง 

(Columns) และแถวแนว (Row) เพ่ือจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ 
 4.2.3   นําเสนอในรูปกราฟ เพ่ือแสดงข้อมูลที่ทําให้เกิดความน่าสนใจ ทําให้อ่าน

เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว 
                 

5.   เทคนิคท่ีนํามาใช้การวิเคราะห์ 
ผู้วิเคราะห์นําเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ

ข้อมูลเชิงปริมาณ ของข้อมูล 2 กลุ่มขึ้นไป มีวิธีการดังน้ี 
5.1   นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจําแนกประเภท ได้แก่ จํานวนการขอทุน ประเภททุน 

ภาควิชา  



10 
 

5.2   จัดทําตารางแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณจําแนกตามประเภท 
 

6.   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                ผูวิ้เคราะห์ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
  6.1   การแจกแจงจํานวนการขอทุนของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ตามปีงบประมาณ 

6.2   การแจกแจงจํานวนประเภทการขอทุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

  6.3  การแจกแจงภาควิชาที่ขอทุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 
  6.4  ร้อยละ (Percent) เป็นสัดส่วนระหว่างจํานวนการขอทุน ประเภทการขอทุน และ
ภาควิชาที่รับการสนับสนุนทุน กับปีงบประมาณที่สนับสนุนทุนวิจัย จากสูตรคํานวณ 
 

   100	
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ  17 ปี (ต้ังแต่ ปี 2545 – ปี 2561) ผู้วิเคราะห์ทําการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
   1.   ผลการแจกแจงจํานวนการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

2.   ผลการแจกแจงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

    3.   ผลการแจกแจงภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

 
1.   ผลการแจกแจงจํานวนการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 
  ผู้วิเคราะห์จัดทําตารางแจกแจงสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนการขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
ปีงบประมาณ ของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
  1.1   ผลการวิเคราะห์จํานวนการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จําแนกตามปีงบประมาณ 
  1.2 ผลการวิเคราะห์จํานวนคณาจารย์ที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จําแนกตามปีงบประมาณ 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์
ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จําแนกตามปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ จํานวนคณาจารย์ทั้งหมด จํานวนทุนที่ได้รับสนับสนนุ ร้อยละ 
2545 180 55 18.03 
2546 183 13 4.26 
2547 185 42 13.77 
2548 185 21 6.89 
2549 180 15 4.92 
2550 174 26 8.52 
2551 169 18 5.90 
2552 168 14 4.59 
2553 167 16 5.25 
2554 171 9 2.95 
2555 170 4 1.31 
2556 141 9 2.95 
2557 151 12 3.93 
2558 152 15 4.92 
2559 141 8 2.62 
2560 135 21 6.89 
2561 155 7 2.30 

รวม 305 100 
จากตาราง 1 พบว่า ปีงบประมาณที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง

มนุษยศาสตร์ ต้ังแต่ ปี 2545 - 2561 จํานวน 301 ทุน ปีงบประมาณที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด ปี 2545 จํานวนทุน 55 ทุน คิดเป็นร้อยละ 18.03  รองลงมาคือ 
ปี 2547 จํานวนทุน 42 ทุน คิดเป็นร้อยละ 13.77  และปีงบประมาณที่มีการสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ปี 2555 จํานวนทุน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 1.31   

     
 หมายเหตุ  จาํนวนคณาจารย์ งานวิจัยเคราะห์ช้ินน้ีจะไม่นับจํานวนคณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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กราฟ 1 แสดงจํานวนการขอทุนสนับสนนุผลิตผลงานวชิาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตรข์อง
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

 
จากกราฟ 1 พบว่า ปีงบประมาณที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง

มนุษยศาสตร์มากที่สุด ปี 2545 จํานวนทุน 55 ทุน คิดเป็นร้อยละ  18.03% 
   

2  ผลการแจกแจงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
ปีงบประมาณ 

ผู้วิเคราะห์จัดทําตารางแจกแจงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ มีผล
การวิเคราะห์ ดังน้ี 

1.1   ผลการวิเคราะห์จํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จําแนกตามปีงบประมาณ 

1.2   ผลการวิเคราะห์จํานวนจําแนกตามประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 
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ตาราง 2  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2545 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย - 0 

บทความวิจัย 32 58.19 
ตํารา 3 5.45 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 4 7.27 
เอกสารประกอบการสอน 16 29.09 

งานแปล - 0 
รวม 55 100 

 จากตาราง 2 พบว่า ปีงบประมาณ 2545 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 55 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 32 ทุน คิดเป็นร้อยละ 58.18 รองลงมา คือ เอกสาร
ประกอบการสอน จํานวนทุน 16 ทุน คิดเป็นร้อยละ 29.09 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงาน
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ งานวิจัย หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน 
คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 2 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2545 
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 จากกราฟ 2 พบว่า ปีงบประมาณ 2545 ประเภทบทความวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58% ของจํานวนทุนที่
สนับสนุน 
ตาราง 3  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2546 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 4 30.76 

บทความวิจัย 4 30.76 
ตํารา 3 23.08 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 1 7.7 
เอกสารประกอบการสอน 1 7.7 

งานแปล - 0 
รวม 13 100 

 จากตาราง 3 พบว่า ปีงบประมาณ 2546 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 13 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ งานวิจัย และบทความวิจัย จํานวนทุน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 30.76 รองลงมา คือ 
ตํารา จํานวนทุน 3 ทุน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 3 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2546 
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 จากกราฟ 3 พบว่า ปีงบประมาณ 2546 ประเภทงานวิจัย และบทความวิจัย มีคณาจารย์ขอทุน
สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31% ของ
จํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 4  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2547 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย - 0 

บทความวิจัย 20 47.61 
ตํารา 3 7.14 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 7 16.67 
เอกสารประกอบการสอน 10 23.81 

งานแปล 2 4.77 
รวม 42 100 

 จากตาราง 4 พบว่า ปีงบประมาณ 2547 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 42 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 20 ทุน คิดเป็นร้อยละ 47.61 รองลงมา คือ เอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 10 ทุน คิดเป็นร้อยละ 23.81 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ งานวิจัย และหนังสือ จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 4 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2547 
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 จากกราฟ 4 พบว่า ปีงบประมาณ 2547 ประเภทบทความวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47% ของจํานวนทุนที่
สนับสนุน 
ตาราง 5  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2548 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 4 19.05 

บทความวิจัย 15 71.43 
ตํารา - 0 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 1 4.76 
เอกสารประกอบการสอน 1 4.76 

งานแปล - 0 
รวม 21 100 

 จากตาราง 5 พบว่า ปีงบประมาณ 2548 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 21 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากท่ีสุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 15 ทุน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ งานวิจัย 
จํานวน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 5 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2548 
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 จากกราฟ 5 พบว่า ปีงบประมาณ 2548 ประเภทบทความวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71% ของจํานวนทุนที่
สนับสนุน 
ตาราง 6  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2549 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 3 20 

บทความวิจัย 8 53.33 
ตํารา - 0 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน - 0 
เอกสารประกอบการสอน 4 26.67 

งานแปล - 0 
รวม 15 100 

 จากตาราง 6 พบว่า ปีงบประมาณ 2549 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 15 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา คือ เอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล  
จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 6 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2549 
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 จากกราฟ 6 พบว่า ปีงบประมาณ 2549 ประเภทบทความวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53% ของจํานวนทุนที่
สนับสนุน 
ตาราง 7  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2550 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 4 15.38 

บทความวิจัย 11 42.31 
ตํารา 5 19.23 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 1 3.85 
เอกสารประกอบการสอน 5 19.23 

งานแปล - 0 
รวม 26 100 

 จากตาราง 7 พบว่า ปีงบประมาณ 2550 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 26 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 11 ทุน คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมา คือ เอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 5 ทุน คิดเป็นร้อยละ 19.23 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 7 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2550 
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 จากกราฟ 7 พบว่า ปีงบประมาณ 2550 ประเภทบทความวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42% ของจํานวนทุนที่
สนับสนุน 
ตาราง 8  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2551 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 8 44.45 

บทความวิจัย 6 33.33 
ตํารา - 0 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน - 0 
เอกสารประกอบการสอน 4 22.22 

งานแปล - 0 
รวม 18 100 

 จากตาราง 8 พบว่า ปีงบประมาณ 2551 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 18 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 44.45 รองลงมา คือ บทความวิจัย 
จํานวน 6 ทุน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน  
คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 8 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2551 
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 จากกราฟ 8 พบว่า ปีงบประมาณ 2551 ประเภทงานวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45% ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 9  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2552 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย - 0 

บทความวิจัย 10 71.43 
ตํารา - 0 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน - 0 
เอกสารประกอบการสอน 4 28.57 

งานแปล - 0 
รวม 14 100 

 จากตาราง 9 พบว่า ปีงบประมาณ 2552 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 14 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 10 ทุน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ เอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ งานวิจัย ตํารา หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล 
จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 9 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2552 
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 จากกราฟ 9 พบว่า ปีงบประมาณ 2552 ประเภทบทความวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71% ของจํานวนทุนที่
สนับสนุน 
ตาราง 10  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2553 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 3 18.75 

บทความวิจัย 3 18.75 
ตํารา 1 6.25 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 1 6.25 
เอกสารประกอบการสอน 8 50 

งานแปล - 0 
รวม 16 100 

 จากตาราง 10 พบว่า ปีงบประมาณ 2553 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 16 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ เอกสารประกอบการสอน จํานวนทุน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ 
งานวิจัย และบทความวิจัย จํานวน 3 ทุน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงาน
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน 
 คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 10 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2553 
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 จากกราฟ 10 พบว่า ปีงบประมาณ 2553 ประเภทเอกสารประกอบการสอน มีคณาจารย์ขอทุน
สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50% ของ
จํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 11  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2554 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 3 33.33 

บทความวิจัย 2 22.22 
ตํารา - 0 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน - 0 
เอกสารประกอบการสอน 4 44.45 

งานแปล - 0 
รวม 9 100 

 จากตาราง 11 พบว่า ปีงบประมาณ 2554 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 9 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ เอกสารประกอบการสอน จํานวนทุน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 44.45 รองลงมา 
งานวิจัย จํานวน 3 ทุน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน  
คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 11 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2554 
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 จากกราฟ 11 พบว่า ปีงบประมาณ 2554 ประเภทเอกสารประกอบการสอน มีคณาจารย์ขอทุน
สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45% ของ
จํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 12  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2555 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 2 50 

บทความวิจัย - 0 
ตํารา - 0 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 1 25 
เอกสารประกอบการสอน 1 25 

งานแปล - 0 
รวม 4 100 

 จากตาราง 12 พบว่า ปีงบประมาณ 2555 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 4 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ เอกสารคําสอน และ
เอกสารประกอบการสอน จํานวน 1 ทุน คิดเป็นร้อยละ 25 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงาน
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ บทความวิจัย ตํารา หนังสือ และงานแปล 
จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 12 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2555 
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 จากกราฟ 12 พบว่า ปีงบประมาณ 2555 ประเภทงานวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50% ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 13  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2556 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 5 55.56 

บทความวิจัย - 0 
ตํารา - 0 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 2 22.22 
เอกสารประกอบการสอน 2 22.22 

งานแปล - 0 
รวม 9 100 

 จากตาราง 13 พบว่า ปีงบประมาณ 2556 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 9 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 5 ทุน คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมา คือ เอกสารคําสอน 
และเอกสารประกอบการสอน จํานวน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ บทความวิจัย ตํารา หนังสือ และงานแปล 
จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 13 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2556 
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 จากกราฟ 13 พบว่า ปีงบประมาณ 2556 ประเภทงานวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56% ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 14  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2557 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 6 50 

บทความวิจัย 1 8.33 
ตํารา 1 8.33 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน - 0 
เอกสารประกอบการสอน 4 33.34 

งานแปล - 0 
รวม 12 100 

 จากตาราง 14 พบว่า ปีงบประมาณ 2557 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 12 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 6 ทุน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ เอกสารประกอบ 
การสอน จํานวน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 33.34 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน  
คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 14 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2557 
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 จากกราฟ 14 พบว่า ปีงบประมาณ 2557 ประเภทงานวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50% ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 15  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2558 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 10 66.67 

บทความวิจัย - 0 
ตํารา 1 6.67 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 2 13.33 
เอกสารประกอบการสอน 2 13.33 

งานแปล - 0 
รวม 15 100 

 จากตาราง 15 พบว่า ปีงบประมาณ 2558 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 15 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากท่ีสุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 10 ทุน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ เอกสารคําสอน 
และเอกสารประกอบการสอน จํานวน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ บทความวิจัย หนังสือ และงานแปล  
จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 15 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2558 
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 จากกราฟ 15 พบว่า ปีงบประมาณ 2558 ประเภทงานวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67% ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 16  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2559 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 4 50 

บทความวิจัย 2 25 
ตํารา - 0 
หนังสือ - 0 

เอกสารคําสอน 1 12.5 
เอกสารประกอบการสอน 1 12.5 

งานแปล - 0 
รวม 8 100 

 จากตาราง 16 พบว่า ปีงบประมาณ 2559 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 8 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ บทความวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 25 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อย
ที่สุด คือ ตํารา หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 16 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2559 
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 จากกราฟ 16 พบว่า ปีงบประมาณ 2559 ประเภทงานวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50% ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 17  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2560 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 3 14.29 

บทความวิจัย 10 47.62 
ตํารา 1 4.76 
หนังสือ 1 4.76 

เอกสารคําสอน 2 9.52 
เอกสารประกอบการสอน 4 19.05 

งานแปล - 0 
รวม 21 100 

 จากตาราง 17 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 21 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 10 ทุน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมา คือ เอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ งานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 17 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2560 
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 จากกราฟ 17 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 ประเภทบทความวิจัย มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48% ของจํานวนทุนที่
สนับสนุน 
ตาราง 18  แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2561 

ประเภททุน จํานวนทุน ร้อยละ 
งานวิจัย 2 28.58 

บทความวิจัย 1 14.28 
ตํารา - 0 
หนังสือ 1 14.28 

เอกสารคําสอน 2 28.58 
เอกสารประกอบการสอน 1 14.28 

งานแปล - 0 
รวม 7 100 

 จากตาราง 18 พบว่า ปีงบประมาณ 2561 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ จํานวน 7 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ งานวิจัย และเอกสารคําสอน จํานวนทุน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 28.58 รองลงมา คือ 
บทความวิจัย หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน จํานวน 1 ทุน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และประเภทการขอ
ทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา และงานแปล 
จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
กราฟ 18 แสดงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 2561 
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 จากกราฟ 18 พบว่า ปีงบประมาณ 2561 ประเภทงานวิจัย และเอกสารคําสอน มีคณาจารย์ขอ
ทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29%  
ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
ตาราง 19  แสดงจํานวนจําแนกตามประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ  
ปีงบประมาณ ประเภททุน 

งานวิจัย บทความวิจัย ตํารา หนังสือ เอกสาร
คําสอน 

เอกสาร
ประกอบ
การสอน 

งาน
แปล 

รวม 

2545 - 32 3 - 4 16 - 55 
2546 4 4 3 - 1 1 - 13 
2547 - 20 3 - 7 10 2 42 
2548 4 15 - - 1 1 - 21 
2549 3 8 - - - 4 - 15 
2550 4 11 5 - 1 5 - 26 
2551 8 6 - - - 4 - 18 
2552 - 10 - - - 4 - 14 
2553 3 3 1 - 1 8 - 16 
2554 3 2 - - - 4 - 9 
2555 2 - - - 1 1 - 4 
2556 5 - - - 2 2 - 9 
2557 6 1 1 - - 4 - 12 
2558 10 - 1 - 2 2 - 15 
2559 4 2 - - 1 1 - 8 
2560 3 10 1 1 2 4 - 21 
2561 2 1 - 1 2 1 - 7 
รวม 61 125 18 2 25 72 2 305 

ร้อยละ 20 40.98 5.90 0.66 8.19 23.61 0.66 100 
 จากตาราง 19 พบว่า ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ตามปีงบประมาณ จํานวน 7 ประเภท ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 125 ทุน คิดเป็นร้อยละ 40.98 
รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน จํานวน 72 ทุน คิดเป็นร้อยละ 23.61 และประเภทการขอทุน
สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ และงานแปล 
จํานวนทุน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0.66 
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กราฟ 19  แสดงจํานวนจําแนกตามประเภทการขอทุนสนบัสนุนผลติผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ  

 
 จากกราฟ 19 พบว่า ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ตามปีงบประมาณ ต้ังแต่ 2554 - 2561 จํานวน 7 ประเภท ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย คิดเป็นร้อยละ 40.98%  
ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
 
3.   ผลการแจกแจงภาควิชาท่ีขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

ผู้วิเคราะห์จัดทําตารางแจกแจงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ มีผล
การวิเคราะห์ ดังน้ี 

1.1   ผลการวิเคราะห์การแจกแจงภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 
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ตาราง 20  แสดงการแจกแจงภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ  
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 รว
ม 

2545 12 2 2 6 5 7 9 - 6 3 3 - - 55 
2546 - - - 4 1 2 3 - 1 1 1 - - 13 
2547 10 1 2 4 4 6 7 1 4 1 2 - - 42 
2548 2 - 2 5 3 - 4 3 1 1 - - - 21 
2549 1 - 1 1 1 2 4 2 - 1 2 - - 15 
2550 - 1 2 8 5 - 4 4 - 1 1 - - 26 
2551 2 - 1 3 6 - 2 2 1 - 1 - - 18 
2552 1 - - 5 3 - 5 - - - - - - 14 
2553 1 - 2 4 3 1 1 1 - - 3 - - 16 
2554 - - - 3 - 1 - 1 - 1 2 1 - 9 
2555 1 - - 2 - - 1 - - - - - - 4 
2556 1 - - - 2 - 1 2 - 2 1 - - 9 
2557 3 1 2 - - - 2 1 - - 3 - - 12 
2558 1 1 1 3 3 1 2 1 - 1 1 - - 15 
2559 1 - 1 2 - - 1 2 1 - - - - 8 
2560 9 1 2 1 1 - 5 1 - - - - 1 21 
2561 1 2 - 1 - - 1 - - - 1 - 1 7 
รวม 46 9 18 52 37 20 52 21 14 12 21 1 2 305 

ร้อยละ 15.08 2.95 5.90 17.05 12.13 6.56 17.05 6.88 4.59 3.93 6.88 0.34 0.66 100 
จากตาราง 20 พบว่า ภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง

มนุษยศาสตร์ ตามปีงบประมาณ จํานวน 13 ภาควิชา ภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษาตะวันตก 
จํานวนทุน 52 ทุน คิดเป็นร้อยละ 17.04 รองลงมา คือ ภาควิชาภาษาไทย จํานวน 46 ทุน คิดเป็นร้อยละ 
15.08 และภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ 
ศูนย์การแปลลาม จํานวนทุน 1 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0.32 
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กราฟ 20  แสดงการแจกแจงภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 

 
 จากกราฟ 20 พบว่า ภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ ตามปีงบประมาณ ต้ังแต่ 2554 - 2561 จํานวน 13 ภาควิชา ภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษา
ตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 17.05% ของจํานวนทุนที่สนับสนุน 
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ปีงบประมาณ 2545 - 2561
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์น้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์จํานวนการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ประเภทการขอทุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ และเพ่ือวิเคราะห์ภาควิชาที่ขอทุนผลิตผล
งานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ตามปีงบประมาณ และใช้สําหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ 

1. สรุปผลการวิเคราะห์การแจกแจงจํานวนการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ตามปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณที่สนับสนุนผลติผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ต้ังแต่ ปี 
2545 - 2561 จํานวน 301 ทนุ ปีงบประมาณที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากท่ีสุด ปี 2545 จํานวนทุน 55 ทุน คิดเป็นร้อยละ 18.03  รองลงมาคอื ปี 2547 จํานวนทุน 
42 ทุน คิดเป็นร้อยละ 13.77  และปีงบประมาณที่มีการสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คอื ปี 2555 จํานวนทุน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 1.31   

2. สรุปผลการวิเคราะห์การแจกแจงจํานวนประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
ปีงบประมาณ 

 ปีงบประมาณ 2545 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 55 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 32 ทุน คิดเป็นร้อยละ 58.18 รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน 
จํานวนทุน 16 ทุน คิดเป็นร้อยละ 29.09 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ งานวิจัย หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2546 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 13 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ งานวิจัย และบทความวิจัย จํานวนทุน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 30.76 รองลงมา คือ ตํารา  
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จํานวนทุน 3 ทุน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2547 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 42 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 20 ทุน คิดเป็นร้อยละ 47.61 รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน 
จํานวน 10 ทุน คิดเป็นร้อยละ 23.81 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ งานวิจัย และหนังสือ จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2548 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 21 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 15 ทุน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ งานวิจัย จํานวน 4 ทนุ คิดเป็น
ร้อยละ 19.05 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์
น้อยที่สุด คือ ตํารา หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2549 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 15 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน 
จํานวน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน  
คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2550 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 26 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 11 ทุน คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน 
จํานวน 5 ทุน คิดเป็นร้อยละ 19.23 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2551 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 18 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 44.45 รองลงมา คือ บทความวิจัย จํานวน 6 ทุน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์
น้อยที่สุด คือ ตํารา หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2552 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 14 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 10 ทุน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน 
จํานวน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
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สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ งานวิจัย ตํารา หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล จํานวนทุน 0 
ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2553 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 16 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ เอกสารประกอบการสอน จํานวนทุน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ งานวิจัย และบทความ
วิจัย จํานวน 3 ทุน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2554 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 9 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ เอกสารประกอบการสอน จํานวนทุน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 44.45 รองลงมา งานวิจัย จํานวน 3 ทุน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2555 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 4 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการ
สอน จํานวน 1 ทุน คิดเป็นร้อยละ 25 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ บทความวิจัย ตํารา หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็น
ร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2556 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 9 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 5 ทุน คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมา คือ เอกสารคําสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ บทความวิจัย ตํารา หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 
ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2557 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 12 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 6 ทุน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน จํานวน 4 ทุน 
คิดเป็นร้อยละ 33.34 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ เอกสารคําสอน และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2558 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 15 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 10 ทุน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ เอกสารคําสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
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และผลงานส ร้างสรร ค์ทางม นุษยศาสต ร์ น้อยที่ สุ ด  คือ  บทความ วิจั ย  หนังสื อ  และงานแปล  
จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2559 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 8 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ งานวิจัย จํานวนทุน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ บทความวิจัย คิดเป็นร้อยละ 25 และ
ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา 
หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2560 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 21 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 10 ทุน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน 
จํานวน 4 ทุน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ งานแปล จํานวนทุน 0 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0 
 ปีงบประมาณ 2561 ที่สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 7 ทุน ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์มาก
ที่สุด คือ งานวิจัย และเอกสารคําสอน จํานวนทุน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 28.58 รองลงมา คือ บทความวิจัย 
หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน จํานวน 1 ทุน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และประเภทการขอทุนสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ตํารา และงานแปล จํานวนทุน 0 ทุน 
คิดเป็นร้อยละ 0 
 ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ตาม
ปีงบประมาณ จํานวน 7 ประเภท ประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ บทความวิจัย จํานวนทุน 125 ทุน คิดเป็นร้อยละ 40.98 รองลงมา คือ เอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 72 ทุน คิดเป็นร้อยละ 23.61 และประเภทการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ หนังสือ และงานแปล จํานวนทุน 2 ทุน คิดเป็นร้อยละ 
0.66 
3. สรุปผลการวิเคราะห์การแจกแจงภาควิชาท่ีขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
ปีงบประมาณ  
 ภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ ตาม
ปีงบประมาณ จํานวน 13 ภาควิชา ภาควิชาที่ขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์มากที่สุด คือ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษาตะวันตก จํานวนทุน 52 ทุน คิดเป็น    
ร้อยละ 17.04 รองลงมา คือ ภาควิชาภาษาไทย จํานวน 46 ทุน คิดเป็นร้อยละ 15.08 และภาควิชาที่ขอทุน
สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์น้อยที่สุด คือ ศูนย์การแปลลาม  
จํานวนทุน 1 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0.32 
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4. ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 4.1 ควรทําการวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีงบประมาณ 
 4.2  ควรทําการวิเคราะห์งบประมาณการสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง
มนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีงบประมาณ 
 4.3  ควรศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลต่อการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 4.4  ควรจัดระบบงานการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ 
ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบเป็น One Stop System 
 4.5  ควรสร้างระบบการกรอกข้อมูลการขอทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแหล่งทุนคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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