
การตคีวามกับการเขียนบทความการวจิัย

พระสุธีรัตนบัณฑิต
ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ย้อนรอยการวิจัยของโลก
วจิัยยุคที ่1
(3,000 ปี)

• การค้าหาความรู้และการ
วจิัยในยุคของพระพุทธเจ้า 
หรือของศาสดาต่าง ๆ การ
วจิัยของนักปราชญเมธี

• ผลลพัธ์ การสร้างศาสนา
ลทัธินิยม การค้นหาความ
จริง ความด ีความงาม

วจิัยยุคที ่2
(400 ปี)

• การวจิัยทางวิทยาศาสตร์
น าโดย กาลเิลโอ นิวตนั

• ผลลพัธ์ คือ การองค์
ความรู้ทีห่ลากหลาย 
กระบวนการพฒันาทาง
วทิยาศาสตร์ และการ
สร้างนวตักรรม

วจิัยยุคหลงัสงครามโลก
• วจิัยเชิงส ารวจ เชิงคุณภาพ 

เชิงปฏิบัตกิารและรับใช้สังคม
• เน้นกระบวนการ
• พฒันาและใช้ความรู้ที่

หลากหลาย
• ผลลพัธ์ คือ ชุดของ

กระบวนการพฒันาสังคม 
และการสร้างนวตักรรม



การวจิัยแนวใหม่เกดิขึน้จากพนัธกจิใหม่
พันธกิจมหาวิทยาลัย (สกอ.) พนัธกจิมหาวทิยาลยั  (ของกระทรวง อว.)

1.การผลิตบณัฑิต
2.การวิจยั
3. การบริการวชิาการแก่สงัคม
4. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

1. การสร้างคนและสถาบนัความรู้
2. การวจิยัแบบกา้วหนา้ (Challenges & Frontier Research)
3. การพฒันานวตักรรรมของประเทศ 

(Innovated In Thailand)
4. การพฒันาพื้นท่ีและชุมชนนวตักรรม 

(Area-Based-Local Economy Development)



การวิจยั คืออะไร

วิจยั
ชัน้สงู

การคน้หาองค์
ความรู ้

การสรา้งสรรค์

การพฒันาสงัคม

การสรา้ง
นวตักรรม





Information

Intelligence

Knowledge

Data Collecting

Insight

น าไปสู่การปฏิบัติ
Action

ขั้นตอนของการวิจัยเชงิสร้างสรรค์

องค์ความรู้
นวตักรรม 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา

ความสุข

ความดี

ความงาม

ความจริง



เป้าหมายการวิจยั

การวิจยั

องคค์วามรู้

การพัฒนา
กระบวนการ

นวัตกรรมสังคม

และเทคโนโลยี

การสร้างสรรค์
สังคม



วงจรการวจิยั
ความคิดจาก
สถานการณ์
ปัญหา/สังคม

พัฒนาและ
ออกแบบการ

วจิัย

เกบ็รวบรวม
ข้อมูล/วเิคราะห์

ข้อมูล

พฒันาและ
สรา้งสรรคด์ว้ย

กระบวนการวิจยั

องคค์วามรู้
นวัตกรรมและ

เผยแพร่







รูปแบบการวจิยัทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์



รูปแบบการวิจัยทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์
รูปแบบการวิจัย ประชากร/ชุมชน

ผู้ใหข้้อมูล
เคร่ืองมือการวิจัย การเกบ็ข้อมูล/ปฏบิัตกิารวิจัย การวิเคราะหข้์อมูล

เชิงเอกสาร เอกสาร การวเิคราะห์-ตีความ - เชิงประวติัศาสตร์
-พฒันาการ
-วเิคราะห์ประเดน็

- รายประเดน็ เน้ือหา
- ตีความ
- วเิคราะห์

เชิงคุณภาพ จ านวน 20-25 ราย แบบสมัภาษณ์
สนทนากลุ่ม

ลงพื้นท่ี/สนทนากลุ่ม/สงัเกต ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน

เชิงปฏิบติัการ จ านวนไม่แน่นอน
(ขั้นต ่า 20-25 ราย)

กระบวนการพฒันาเชิงพื้นท่ี การปฏิบติัการตามขั้นตอน - กระบวนการ
-ผลลพัธ์

เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม PAR

จ านวนไม่แน่นอน
(ขั้นต ่า 20-25 ราย)

กระบวนการพฒันาเชิงพื้นท่ี การปฏิบติัการท่ีหลากหลาย กระบวนการ-
ผลลพัธ์-นวตักรรม

เชิงทดลอง จ านวนไม่แน่นอน
(ขั้นต ่า 20-25)

กระบวนการเชิงพื้นท่ี
ชุดปฏิบติัการ

การปฏิบติัการตามขั้นตอนและ
ควบคุม

กระบวนการ-ผลลพัธ์-
นวตักรรม

เชิงปริมาณ จ านวนมาก (400 ราย) แบบสอบถาม แจกแบบสอบถาม -สถิติเชิงพรรณนา



การตคีวามผลงานวิจัยและบทความการวจิัย

ตคีวามจาก
ศาสตรแ์หง่
การตคีวาม

ตคีวามจากชุดความรู้
สากล

ตคีวามจาก
รูปแบบการ

วจิัย



การตคีวามการวิจัยเชิงปริมาณ

วเิคราะหส์ถติิ
ข้อคดิเหน็

วิเคราะหจ์ากตัว
แปรการวิจัย

วเิคราะหค์วามสัมพันธ์
ของสถติแิละตัวแปร

ตคีวามเชิงช้อน
จากสถติดิ้วย

ความรู้ และทฤษฎี

สรุปจากการตคีวาม
สู่ความรู้และการ

น าไปใช้



การตคีวามการวิจัยเชิงคุณภาพ
วเิคราะห์

ปรากฎการณ ์
ความคดิเหน็

วิเคราะหจ์าก
บริบททีเ่กีย่วข้อง 
และข้อเทจ็จริง

วิเคราะห์
ความสัมพันธใ์น
เชิงภาวะวิสัย

ตคีวามด้วยอัตวิสัย
และภาวะวิสัย

สรุปจากการตคีวาม
สู่ความรู้ ทฤษฎี
และการน าไปใช้



การตคีวามการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

วเิคราะหจ์าก
กระบวนการด าเนินการ

วเิคราะหจ์ากบริบทที่
เกีย่วข้อง/ข้อเทจ็จริง

วิเคราะหผ์ลลัพธก์าร
ด าเนินการและ
นวัตกรรม

ตคีวามด้วยกระบวนการ
ทีส่ร้างสรรคแ์ละผลลัพธ์

ทีเ่ป็นจริง

สรุปจากการตคีวาม
สู่ความรู้ ทฤษฎี
และการน าไปใช้



การตคีวามการวิจัยเชิงทดลอง

วเิคราะหส์ถติ ิบริบท
และกระบวนการ

วิเคราะหก์ระบวนการ
ทดลองเชิงประจักษณ/์

ข้อเทจ็จริง

วเิคราะหค์วามสัมพันธ์
ของสถติ ิผลลัพธแ์ละ

กระบวนการ

ตคีวามด้วยผลทีเ่กดิขึน้
จากการทดลองเชิง

ปรากฏการณ์

สรุปจากการตคีวาม
สู่ความรู้ ทฤษฎี
และการน าไปใช้



การตคีวามตามศาสตรข์องการตคีวามเชิงพุทธ

ตคีวามด้วย Text
, Context , 

Imagination

การตืน่รู้

คุณคา่

ความดี
ความ
งาม

ความ
จริง



การตคีวามจากชุดความรู้สากล

ตคีวามด้วย
สภาพการณ ์

นโยบาย กฎหมาย 
และเชิงทฤษฎี

การ
เปลี่ยนแปลง

ทางสงัคม

การเรียนรู้และ
การพฒันาที่

ยั่งยนื

กระบวนการและ
คุณค่าสากล

การตคีวามเชิง
ทฤษฎขีอง
ศาสตรน้ั์นๆ 



การสรุปจากการตคีวามสู่องคค์วามรู้และทฤษฎี

ความคดิเหน็

ข้อมูล 
ข้อเทจ็จริง

กระบวนการ

ปัจจัยสัมพันธ์
ความรู ้ผลลพัธ์

ทฤษฎี



การประเมินผลการวิจัย

• B   = ผลการวจิัยทีไ่ด้องคค์วามรู้ทั่วไป (เช่น จากข้อมูลเชงิปริมาณ คุณภาพ การสมัภาษณ)์

• B+ = การวจัิยทีไ่ด้องคค์วามรู้และกระบวนการ (การสนทนากลุ่มจนเกดิความคดิสร้างสรรคแ์ละกระบวนการพัฒนา)

• A   = การวจัิยทีไ่ด้องคค์วามรู้ + กระบวนการ +นวัตกรรม (สรุปจากความรู้ไปสู่กระบวนการพฒันาเป็นนวัตกรรม)

• A+ = การวจัิยทีไ่ด้องคค์วามรู้ +กระบวนการ +นวัตกรรม + การน าไปใช้ในสังคม (เป็นนวัตกรรมทีแ่พร่หลาย)

• เกณฑก์ารวเิคราะห/์พจิารณาผลงานวจิัย

• ระดับ B และ B+ ใช้ขอ ผศ.ได้

• ระดับ B+ ใช้ขอ รศ. แบบปกติ

• ระดับ A ใช้ขอ รศ.แบบพเิศษ และ ศ. ได้

• ระดับ A+ ใช้ขอ ศ. ได้ ซึง่ต้องม ี1 เล่ม



การเขียนการวิจัยรายบท
บทที่ ๑
บทน า

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่ ๔
ผลการศึกษาวิจัย

บทที่ ๕

๑.๑ ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา

๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย
๑.๓ ปัญหาการวิจัย
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย

- ขอบเขตเนื้อหา/ประเด็นวิจัย
- ขอบเขตพื้นที่/องค์กร
- ขอบเขตประชากร

กลุ่มตัวอย่าง (ปริมาณ)
- ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(คุณภาพ)

๑.๕ นิยามศัพท์ในการวิจัย
๑.๖ สมมติฐาน (ถ้ามี/ปริมาณ)
๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย
๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑ แนวคิดเรื่อง.........................
๒.๒ แนวคิดเรื่อง........................
๒.๓ แนวคิดเรื่อง........................
๒.๔ ทฤษฎ.ี...............................
๒.๕ หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(ภายใต้แนวคิด ๑ เรื่องจะต้อง
เขียนเนื้อหาให้ครอบคลุมดังน้ี)
๑. ที่มาของแนวคิด
๒. ความหมาย
๓. หลักการส าคัญ
๔. ประเภท/องค์ประกอบ
๕. กระบวนการ/วิธีการ
๖. การประยุกต์ใช้
๗. อื่นๆ (โดยมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง)

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
(เช่น ปริมาณ/คุณภาพ/
ปฏิบัติการ/เอกสาร)

๓.๒ พื้นที่การวิจัย ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง (ปริมาณ)
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(คณุภาพ)

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
- สนทนากลุ่ม/ชุดปฏิบัติ

รวมถึงการสร้างเครื่องมือ
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การปฏิบัติการวิจัย/ทดลอง
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี)
๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย

๔.๑ ผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 

๔.๒ ผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ 

๔.๓ ผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย

(อาจจะมีการเกริ่นน าก่อน ๔.๑ 
เช่น การแสดงสัญลักษณ์ เนื้อ
บางส่วน และสามารถมี
ภาพประกอบในการวิจัยได้)

๕.๑ สรุปผลการศึกษา
๕.๒ อภิปรายผล (โดยเชื่อมโยงกับ
แนวคิด ทฤษฎีในบทที่ ๒)
๕.๓ ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
ผนวก ก หนังสือน า
ผนวก ข แบบสอบถาม
ผนวก ค ภาพประกอบ
ผนวก ง สถิติ (ถ้ามี)
ผนวก จ รายช่ือผู้ให้ข้อมูล
ผนวก ฉ ประวัติผู้วิจัย


