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4. การออกแบบการวจัิย

1. ปรัชญาการวจัิย และ

จรรยาบรรณการวิจัย

6. หลักการเขียนข้อเสนอการวจัิย

5. การวดั การสรา้ง

เครือ่งมอื และการ

ตรวจสอบคณุภาพ

เครือ่งมอื

การอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

3. การทบทวนวรรณกรรม

และกรอบแนวคดิ

งานวจัิย

2. การก าหนด

โจทย์การวจัิย
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• ก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของ

ประเทศ ตามบริบทของชุมชน และหรือการด าเนินงานตาม

ภารกิจหลัก

• เขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย ที่กระชับ 

ชัดเจน และ สอดคล้องกัน ตามโจทย์การวิจัย

• ก าหนดประเด็นค าถาม เขียนชื่อเรื่องวิจัยและวัตถุประสงค์การ

วิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย
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เนื้อหา

• การก าหนดปัญหาวิจัย และ ค าถามวิจัยที่สอดคล้องกบันโยบายการ

วิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน หรือการด าเนินงานตามภารกิจ

หลัก

• หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย แบบบรูณาการ หรือการวิจัยงานตาม

ภารกิจหลัก

• เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย

• การเขยีนวัตถุประสงค์การวิจัยที่สอดคล้องกับค าถามวิจัย

• กรณีตัวอย่างการก าหนดโจทย์การวจัิย ที่สอดคล้องกับนโยบายการ

วิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน รวมท้ังการด าเนินงานตาม

ภารกิจหลัก



ค าถามวิจัยปัญหาวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

ชื่อเร่ืองงานวิจัย

โจทย์วิจัย

นโยบายของประเทศ

บริบทของชุมชน

งานตามภารกิจหลัก

• โจทย์การวิจัย

• ปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 

• ค าถามวิจัย (Research Questions: RQ) 

• วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective: RO) 

• ชื่อเรื่องวิจัย (Research Topic: RT)



• ปัญหาหรือค าถาม ที่นักวิจัยพบจากการมี
ประสบการณ์ในบริบทที่เป็นสภาพการณ์ทางทฤษฎี

หรือทางปฏิบัติ แล้วต้องการหาค าตอบให้กับค าถาม

หรือปัญหาน้ัน ๆ

•การระบุว่าสิ่งที่วิจัยน้ัน มีลักษณะปัญหาและ

ความส าคัญ เป็นอย่างไร จากอดีต ถึง ปัจจุบัน และ 

แนวโน้มในอนาคต และ แนวทาง/วิธีการ ในการ

แก้ปัญหา ควรท าอย่างไร จึงจะดทีี่สุด
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ความหมายของโจทย์วิจัย



การก าหนดโจทย์ปัญหาหรือโจทย์การวิจัย

•แหล่งที่มา

• ลักษณะของโจทย์วิจัยที่ดี

• วิธีการก าหนดโจทย์วิจัย



แหล่งที่มาของโจทย์วิจัย

• นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ

• สภาพปัญหาของชุมชนหรอืปัญหาสังคมที่มีผลต่อส่วนรวม

• ปัญหาที่หน่วยงานประสบในพันธกิจต่าง ๆ

• ประสบการณ์และค าถามที่ต้องการค าตอบของนักวิจัย

• หนังสือ ทฤษฎี ต ารา ที่มีประเด็นส าคัญ จ าเป็นท่ีต้อง
การทดสอบให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

• ผู้น าทางวิชาการ แหล่งทุน ข้อเสนอแนะจากงาน
วิจัยท่ีผ่านมา



โจทย์วิจัยบูรณาการ

ปัญหาที่บูรณาการทุกภาคส่วน

รัฐ เอกชน NGO และประชาชน

เข้าไปร่วมแก้ปัญหา 

ความย่ังยืนแก่พื้นที่



ค้นหาความจริงที่มีคุณค่า จากการต้ังค าถาม

และการค้นหาค าตอบที่มีประสิทธิภาพ



กระบวนการตั้งค าถามและการหาค าตอบ

การต้ังค าถาม ปัญหาวิจัย 

•ค าถามวิจัย

• วัตถุประสงค์การวิจัย

•กรอบความคิดการวิจัย

•ความหมายเฉพาะของตัวแปร

การหาค าตอบ      ระเบียบวิธีการวิจัย

•การออกแบบการวิจัย

•แหล่งข้อมูล

• เครื่องมือเก็บข้อมูล

• วิธีการเก็บข้อมูล

•การวิเคราะห์ข้อมูล



ปัญหาวิจัย: มีโอกาสหาค าตอบได้ 

ปลอดภัย (ผู้วิจัย ผู้ให้ข้อมลู) มีวิธีการ

ป้องกันความเสี่ยง/อนัตรายเพียงพอ

ชัดเจน มีความส าคัญเกิดประโยชน์

กบัส่วนรวมเพียงพอ

นักวิจยั: มีประสบการณ์ 

ความรู้ เวลา มีทมีวิจยัที่ดี 

หาแหล่งทุนสนับสนุน

เพียงพอ

แหล่งสนับสนุน: เครื่องมืออปุกรณ์ สิ่ง

อ านวยความสะดวกในการท าวิจัยให้ได้

ครบกระบวนการ สภาพที่เอ้ืออ านวยต่อ

การท าวิจยั แหล่งค้นคว้าข้อมลู ระบบ

สนับสนุนในการขอค าแนะน า ความ

ร่วมมือ

โจทย์วิจัย: ประเด็นที่ควรพิจารณา



3 ร ที่ต้องรู้ก่อนการเลอืกโจทย์ข้อวิจัย

• รู้สถานการณ์

• รู้เขา

• รู้เรา

(กุหลาบ รัตนสัจธรรม, 2564)



คณะผู้วิจัย

• การศึกษา ประสบการณ์

• วิจัยต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

• อุทิศเวลาในการท าวิจัย

• การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ประชาชน

• ครอบคลุมสาขา/องค์ความรู้ในเรื่องที่วิจัย

(กุหลาบ รัตนสัจธรรม, 2564)



โจทย์วิจัยที่ดี

•มีพลังในการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนา แก้ปัญหา

•กระตุ้นให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องสนใจ ต้องการหาค าตอบ

•ก่อให้เกิดความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วม

•ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถค้นหาค าตอบได้

• เป็นโจทย์ที่เป็นปัญหาแท้จริง ตรงความต้องการ

•สะท้อนให้เห็นแนวทางในการด าเนินขั้นต่อไป

•มีคุณค่าในการแสวงหาค าตอบ น าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา



ประเมินสภาพปัญหา

ก าหนดปัญหาหลัก

ปัญหาการวิจยัที่ส าคัญ

ชื่อเรื่องการวิจยั

วิธีการก าหนดโจทย์การวิจัยและชื่อเรื่องวิจัย

ประเมินสภาพปัญหา

ฐานคิดในการหาความจริงตามบริบทสภาพปัญหา

ตัวแปรหลัก ความเกี่ยวข้องของตัวแปรหลักต่าง ๆ 

เรียบเรียงให้อยู่ในรูปประโยคค าถาม

น าปัญหาการวิจัยหลักมาต้ังเป็นชื่อเรื่องวิจัย



ความรู้เท่าทันสื่อมีผลต่อการ

ยอมรับวัคซีนป้องกันโควิด

ในผู้สูงอายุหรือไม่



การด าเนินงานตาม

ภารกิจหลัก

บริบทของชุมชนนโยบายการวิจัย

ของประเทศ

การค้นหาและได้มาซึ่งโจทย์วิจัย



เราจะท าวิจัยเพื่อตอบ

โจทย์ความต้องการ

ของประเทศได้

อย่างไร



(ดนุชา พิชยนันท,์ 2564)



(ดนุชา พชิยนันท,์ 2564)
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(ดนุชา พชิยนันท,์ 2564)
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(ดนุชา พชิยนันท,์ 2564)



(ดนุชา พชิยนันท,์ 2564)



(ดนุชา พชิยนันท,์ 2564)





(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



(กิตติพงค์ พร้อมวงค์, 2564)



17 ประเด็น “การพัฒนาอย่างย่ังยืน: Sustainable Development Goals”



ตัวอย่างการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของประเทศ

• นวัตกรรมอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลนืล าบาก
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

กลืนล าบาก

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ส าหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะกลืน

ล าบาก

• การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิผลของ

ชุดอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่มีความยากล าบากในการ

กลืน



เราจะท าวิจัยเพื่อตอบ

โจทย์ตามบริบทของ

ชุมชนได้อย่างไร





โจทย์วิจัยตามบริบทของชุมชน

• มุ่งเน้น: ตอบปัญหา สร้างรปูแบบ เสนอ

ทางเลอืก หรอืชี้น าการปรับตัวของชุมชน

ท้องถิ่น

• เป้าหมาย: สร้างกระบวนการติดอาวุธ

ทางปัญญาแก่ท้องถิ่น ให้ชุมชนได้

ประโยชน์จากกระบวนการวิจัย



ลักษณะส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1. เป็นประเด็นปัญหา/ สถานการณ์ที่ชุมชนเห็น

ความส าคัญ ต้องการค้นหาค าตอบร่วมกัน

2. มีกระบวนการค้นหาค าตอบที่ชุมชนมีส่วนร่วม

3. มีการปฏิบัติการร่วมกันตามแนวทาง หรือ

วิธีการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาที่ร่วมกัน

ค้นหา



แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยตามบริบทของชุมชน

•น าวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ พัฒนางาน

และคุณภาพของชุมชน

•สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แนวคิดหลักในการน าวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

• พัฒนาวิจัยตามลักษณะวิชาชีพ

•ส ารวจความต้องการของชุมชนในแต่ละระดับ

•สอดคล้องกับแผนการวิจัยของประเทศ

•ท าได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่



•สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน

•ส ารวจจุดแข็งของชุมชน

• พัฒนาชุมชนต้นแบบ แหล่งของการเรียนรู้

• พัฒนาภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่

แนวคิดหลักในการสร้าง

คุณภาพชุมชน



ตัวอย่างการวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชน

•การวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนกล
ยุทธ์การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อ

สร้างเสริมสขุภาวะชุมชนโดยการลด

พฤติกรรมเสี่ยงด้วยกลยุทธ์เชิงพุทธบูรณา

การในจังหวัดพะเยา



เราจะท าวิจัยเพื่อตอบ

โจทย์ตามการ

ด าเนินงานตามภารกิจ

หลักได้อย่างไร



การวิจัยที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจ

หลักของหน่วยงาน

• จุดเน้น: การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน พัฒนา

งานและการแก้ปัญหาในการท างานอย่างต่อเนื่อง และ

ย่ังยืน 

• การวิจัยจากงานประจ า (Routine to research) 
• การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action 

research) 

• แนวคิดหลัก: งานทุกงานต้องมีการพัฒนาและสามารถ

พัฒนาให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่



การขับเคลื่อน R2R

• เทคโนโลยดีิจิทัล

• นโยบายของประเทศ ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
ความคาดหวัง/ต้องการของผู้เก่ียวข้อง

• การแข่งขันเชิงธุรกิจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

• การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนทัศน์ ค่านิยมใน
การท างาน สังคมแห่งการเรยีนรู้และพัฒนา



การวิจัยที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

• พัฒนางานตามภารกิจหลัก

• พัฒนางานที่ท าประจ าที่ท าทุกวัน... 

ให้เป็นผลงานวิจัย 

• เปลี่ยนปัญหาหน้างาน... ให้เป็น

ผลงานวิจัย 

• เป็นกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน

เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณภาพ



การก าหนดโจทย์วิจัยแบบบูรณาการ

•บูรณาการศาสตร์ความรู้แบบสหวิทยาการ

•ผลวิจัยท าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

•อาจมลัีกษณะเป็นโครงการเดี่ยวหรอืโครงการ

ชุดขึ้นกับขอบเขตของงาน

•ส่งผลประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ นโยบาย 

วิชาการ และสาธารณะ



ตัวอย่างการวิจัยที่สอดคล้องกับ

การด าเนินงานตามภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน

•การพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายใน

องค์กรในนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ปัญหาวิจัย (research problem: RP)

• เรื่องที่ผู้วิจัยสงสัยหรือไม่รู้และใคร่รู้ค าตอบ  

• หัวข้อปัญหาอาจเป็นประเดน็กว้างๆ



ปัญหาการวิจัย

ความคาดหวัง 

(Expectation)

สภาพที่เป็นจริง

(Actuality)

ปัญหา

(Problem)

ความอยากรูอ้ยากเห็น 

(Curiosity)



การก าหนดปัญหาวิจัย

•สถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างความรู้

• เร่งด่วน

•ผลกระทบรุนแรง



ความส าคัญของการก าหนดปัญหา

การวิจัย

•ท าให้เรื่องที่จะท าการวิจัยชัดเจน มี
เป้าหมาย

• เป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์
และสมมติฐาน การเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลวิจัย



จากผลการสอบ PISA... ปัญหาการวิจัย???



การเขียนค าถามวิจัยที่สอดคล้องกับลักษณะของ

ปัญหาวิจัย

• ปัญหาหลัก

•แยกแยะประเด็นปัญหา เพื่อเป็นปัญหา
ย่อย ๆ หลาย ๆ ประเด็น

•ปัญหาย่อย

•สอดคล้อง สัมพันธ์กับปัญหาหลัก

•มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน

•เขียนเป็นค าถามการวิจัย



ตัวอย่าง

ปัญหาหลัก ปัญหายอ่ย

แอปพลิเคชันบน

สมาร์ทโฟนเพ่ือเฝ้า

ระวังและควบคุม

ปริมาณโซเดียมใน

อาหารที่บริโภคแต่ละ

วันด้วยตนเองในวัยรุ่น 

ควรเป็นอย่างไร

• อะไรคือองค์ประกอบที่มีผลต่อการเฝา้ระวังฯโซเดียมในอาหารของวัยรุ่น?

• สภาพปัญหาการบริหารจัดการการบริโภคเกลือในวัยรุ่นเป็นอย่างไร?

• ลักษณะพัฒนาแอปพลิเคชันที่เหมาะสมเป็นอย่างไร?

• ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันฯ เป็นอย่างไร

• ประสิทธิผลของแอปพลิเคชันฯ เป็นอย่างไร?



ค าถามวิจัย

(Research question: RQ)

• ใหม่

•สอดคล้องกับการวิจัย

•สะท้อนความรู้ ทักษะในการแก้ปัญหา



ตัวอย่างค าถามวิจัย

• การศึกษาความปลอดภัยและการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันของวัคซีนชนิดเชื้อตายต้าน
เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (Sinovac/CoronaVac


) ในบุคลากรทางการแพทย์

• ความปลอดภัยและอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนชนิดเชื้อตายต้านเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

(Sinovac/CoronaVac


) ในบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างไร

• ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันวัคซีนชนิดเชื้อตายต้านเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

(Sinovac/CoronaVac


) ในบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างไร

• ปัจจัยใดมีผลเกี่ยวข้องกับการเกิดภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนชนิดเชื้อตายต้านเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

(Sinovac/CoronaVac


) ในบุคลากรทางการแพทย์



หลักการเขียนชื่อเรื่องวิจัย

• ปัญหาท่ีสนใจ

• ปัญหาหลัก

• ปัญหารอง

• ปัญหาหลัก/ปัญหาการวิจัยที่

ส าคัญ มักจะน ามาใช้ในการตั้ง

ชื่อเร่ืองการวิจัย



หลักการเขียนชื่อเร่ืองวิจัย

ปัญหาหลัก/ปัญหาการวิจัยที่ส าคัญ ชื่อเรื่องการวิจัย

หลังการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกัน

เชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี 1 คร้ัง มี

ผลต่อระดับของแอนติบอดีต่อเซอเฟส

แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

ชนิด บี หรอืไม่ อย่างไร

การตรวจหาระดับของแอนติบอดีต่อ

เซอเฟสแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับ

อักเสบ ชนิด บี หลังการฉีดกระตุ้น

ด้วยวัคซนีป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

ชนิด บี 1 คร้ัง



การตั้งชื่อเรื่องการวิจัย

สังคมศาสตร์: อะไร ที่ไหน อย่างไร ใคร

วิทยาศาสตร:์ อะไร อย่างไร เพ่ืออะไร ที่ไหน ใคร

อะไร ตัวแปร (V)

อย่างไร วิธีการวิจัย (M)

ที่ไหน ขอบเขตการวิจัย (L)

เพ่ืออะไร เป้าหมายที่ต้องการ (Ta)

ใคร ประชากร (P); อาจมีหรือไม่ก็ได้



ตัวอย่าง: ชื่อเรื่อง

ผลของการแทนทีซู่โครสด้วยดีไซโคสในเคร่ืองดืม่ชา

เย็นต่อระดับน้ าตาลและอินซูลินในเลือดภายหลังการ

บริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

V V

Ta

M

P

Ta



ตัวอย่าง

• การพัฒนาแอปพลิเคชัน “INSUGAR” เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการอินซูลินและระดับ

น้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1

M

V

PV



ชื่อเรื่องการวิจัยที่ดี

• บอกได้ว่าเป็นการศึกษาอะไร ขอบเขต 
และอย่างไร หรอืใคร

• นิยมขึ้นต้นด้วยค านามมากกว่าค ากริยา

• ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน กะทัดรัด 
ครอบคลุม

• ไม่ควรเขียนภาษาต่างชาติแทรกใน
ภาษาไทย



ตัวอย่างการเขียนชื่อเรื่อง

การวิจัยเชิงพรรณนา

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภาวะสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพในพระสงฆ์



ตัวอย่างการเขียนชื่อเรื่อง

การวิจัยเชิงทดลอง

•ประสิทธิผลของอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายโุรคหลอดเลือดสมองที่มี

ความยากล าบากในการกลืน



ตัวอย่างการเขียนชื่อเรื่อง

การวิจัยพัฒนารูปแบบ

•การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุข

ภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 

ของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร



ความเป็นมาและ

ความส าคัญของ

ปัญหาการวิจัย



แนวทางการเขียนความส าคัญและที่มาของปัญหา



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย

• เขยีนให้เห็นถึงความจ าเป็นและสภาพของประเด็นเรื่องที่จะท า
วิจัย

• ย่อหน้าแรก: ปัญหา ความส าคัญ ความรุนแรง (อดีต 

ปัจจุบัน อนาคต) ความจ าเป็นและความส าคญัที่ต้องท า

วิจัย

• ย่อหน้าที่สอง: ขอบเขตที่สนใจศึกษา ประเด็นที่ส าคัญ 
ความรุนแรงของปัญหา ข้อมูลเชิงประจักษ์

• ย่อหน้าสุดท้าย: สรุปความสมควรที่จะต้องท าวิจัย เสริม

เติมช่องว่างความรู้ สอดคล้องกับค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



องค์ประกอบที่ควรมีในการเขียนความเป็นมา

และความส าคัญของปัญหาวิจัย

• โดยท่ัวไปมักจะมี 3-4 ย่อหน้า หรอื 1 1/2

หน้า 

•แต่ละย่อหน้าควรมกีารปรากฏของตัวแปรต่าง 
ๆ หรือค าส าคัญที่ปรากฏในชื่อเรื่องวิจัยที่

ศึกษา มีสถิติประกอบให้เห็นขนาดและความ

รุนแรงของปัญหาในแต่ละตัวแปรที่สนใจ



เทคนิคการเขียนเรียบเรียงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหาการวิจัย

• เขียนให้ตรงปัญหา ส้ัน กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นส าคัญ
ของปัญหา มีรายละเอียดเพียงพอต่อความเข้าใจ

• ข้อมูลอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวเลขที่ส าคัญ สรุป
เป็นประเด็นให้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย

• ใช้วิธีการอ้างอิงที่เหมาะสม ถูกต้อง รูปแบบเดยีวกันตลอดท้ังฉบับ

• แบ่งตอน ขึ้นย่อหน้าใหม่อย่างเหมาะสม เนื้อเรื่องสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

• สรุปในส่วนท้ายให้เหมาะสม เชื่อมโยงกับวัตถปุระสงค ์และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ



Checklist ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

•คุณลักษณะของปัญหา

•ความส าคัญที่ปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไข

•ระดับความรุนแรงหากจะไม่มีการแก้ปัญหา

•Output หากมีการแก้ไขปัญหา

•Outcome ที่ตามมาเมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว

• Impact หรือความย่ังยืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



การเขียนวัตถปุระสงค์การวิจัย 

(Research Objective) 

ทีส่อดคล้องกับค าถามวิจัย

(Research Questions: RQ)



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

•ขยายรายละเอียดของปัญหา
วิจัย 

•บอกรายละเอียดและขอบเขต 
ท าให้ทราบถึงความส าเร็จที่

ต้องการของงานวิจัย



หลักส าคัญของการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

• สอดคล้องกับประเด็นของปัญหา อยู่ในกรอบของหัวเรื่องที่ท าวิจัย

• ส้ัน กะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

• อยู่ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า: เปรียบเทยีบ ความสัมพันธ์ การพัฒนา

• อาจเขียนรวมเป็นข้อเดียว หรือแยกเป็นข้อ ๆ ซึ่งหากเขียนแยกเป็นข้อ แต่ละข้อต้อง
ระบุปัญหาที่ศึกษาเพียงประเด็นเดียว ไม่เขียนรวมหลายประเด็นปัญหาใน

วัตถุประสงค์ข้อเดียวกัน

• จ านวนข้อของวัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษา แต่ไม่ควรมีมาก
จนเกินไป



หลักส าคัญของการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

• การเรียงล าดับ ท าได้หลายลักษณะ เช่น ตามความส าคัญ ตามลักษณะระดับของ

ปัญหา หรือตามความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับประเด็นวิจัย

• ไม่น าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย

• วัตถุประสงค์ เน้นสิ่งท่ีนักวิจัยจะต้องท า

• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากส้ินสุดการวิจัย ซึ่ง
อาจเป็นหรือไม่เป็นตามคาดหวังก็ได้



ค าขึ้นต้นที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์

• เพื่อศึกษา

• เพื่อส ารวจ

• เพื่ออธิบาย

• เพื่อเปรียบเทียบ

• เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

• เพื่อท านาย

• เพื่อประเมิน

• เพื่อตรวจสอบ

• เพื่อวิเคราะห์หรือสังเคราะห์

• เพื่อพัฒนา

• เพื่อออกแบบ

เป็นต้น



ตัวอย่างการเขยีน

วัตถุประสงค์

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ด้านสุขภาพในพระสงฆ์

• วัตถุประสงค์
• เพื่อส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพในพระสงฆ์
• เพื่อส ารวจภาวะสขุภาพในพระสงฆ์
• เพื่อส ารวจคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพใน

พระสงฆ์

• เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

ด้านสขุภาพในพระสงฆ์



สรุป “ความส าคัญ” ของวิจัย

• หากประเด็นปัญหา ช่องว่างของความรู้ไม่ได้รับการ
แก้ไข จะส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อโอกาส

ในการพัฒนา

• สอดคล้องกับนโยบาย

• ประชาชนต้องการ

• ผลการวิจัยน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อยอด โอกาสในการพัฒนา



•New

•Difference

•Better

•Value

•User

(กุหลาบ รัตนสัจธรรม, 2564)

งานวิจัยทีด่ี



สรุปข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย

ศึกษานโยบายและ

ยุทธศาสตร์การวิจัย

ของประเทศ

วิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้ใช้

วิเคราะห์ศกัยภาพของ

หน่วยงาน/ องค์กร

ศึกษาแหล่งทุนวิจัย

ก าหนดประเด็นค าถาม/โจทย์

วิจัยท่ีสนองตามข้อ 1-4

ประเมินความพร้อมของ

ตนเองและทีมวิจยั

พัฒนาโครงการวิจัย

/ชุดโครงการวิจยั

ประเมินคุณภาพของ

โครงการวิจยั



ค าถามวิจัยปัญหาวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

โจทย์วิจัย

นโยบายของประเทศบริบทของชมุชน

งานตามภารกิจหลัก

ชื่อเรื่องงานวิจัย



Question and answers
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