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4. การออกแบบการวิจัย

1. ปรชัญาการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย 

และจรยิธรรมการวิจัย 

6.หลักการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและนวัตกรรม และ
หลักการประยกุต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใชป้ระโยชน์ 

5.แนวคิดเก่ียวกับการวัด 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
คลาดเคล่ือนจากการวัด 
และการตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงและความเท่ียง
ของเครือ่งมือวิจัย 

การอบรม “สรา้งนักวิจยัรุน่ใหม่”

3. การทบทวนวรรณกรรม
การสังเคราะห์วรรณกรรม 

กรอบแนวคิด ตัวแปร 
ระดับมาตรวัด และ
สมมติฐานการวิจัย 

2. การก าหนดโจทย์
การวิจัย
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วัตถุประสงค์การเรยีนรู้

• ก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของ

ประเทศ ตามบรบิทของชุมชน และหรอืการด าเนินงานตาม

ภารกิจหลัก

• เขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย ที่กระชับ

ชัดเจน และ สอดคล้องกัน ตามโจทย์การวิจัย

• ก าหนดประเด็นค าถาม เขียนชื่อเรือ่งวิจัยและวัตถุประสงค์การ

วิจัยท่ีสอดคล้องกับโจทย์การวิจัย
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1. การก าหนดปัญหาการวิจยัและค าถามวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ รวมทัง้
นโยบายและยทุธศาสตรก์ารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวัตกรรม (อววน.)พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ Platform, Program และ 
OKR ของการวิจยัตามแผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม 
(ววน.) ตามบรบิทของชุมชน หรอืการด าเนินงานตามภารกิจหลัก

2. หลักการเขียนชื่อเรือ่งการวิจัยในแต่ละรูปแบบ

3. เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจยั

4. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยที่สอดคล้องกับค าถามวิจยั

5. กรณีตัวอยา่งการก าหนดโจทยก์ารวิจยัที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ รวมทัง้นโยบายและ
ยทุธศาสตร ์อววน. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ Platform, Program และ 
OKR ของการวิจยัตามแผนววน. ตามบรบิทของชุมชน หรอืการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลัก

เน้ือหา
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การก าหนดปัญหาการวจิยัและค าถามวจิยั

ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี 

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ นโยบายและ

ยทุธศาสตร ์อววน. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐

Platform, Program และ OKR ของ ววน. 

ตามบรบิทของชุมชน 

หรอืการด าเนินงานตามภารกิจหลัก



ค าถามวิจัยปัญหาวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

ชื่อเรือ่งงานวิจัย

โจทย์วิจัย

นโยบายของประเทศ
บรบิทของชุมชน

งานตามภารกจิหลัก

• โจทย์การวิจัย

• ปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 

• ค าถามวิจัย (Research Questions: RQ) 

• วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective: RO) 

• ชื่อเรือ่งวิจัย (Research Topic: RT)
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• ปัญหาหรอืค าถามที่นักวิจัยพบจากการมีประสบการณ์

ในบรบิทท่ีเป็นสภาพการณ์ทางทฤษฎีหรอืทางปฏิบัติ

แล้วต้องการหาค าตอบให้กับค าถามหรอืปัญหาน้ัน ๆ

• การระบุว่าส่ิงท่ีวิจัยน้ัน มีลักษณะปัญหาและ

ความส าคัญ เป็นอย่างไร จากอดีต ถึง ปัจจุบัน และ 

แนวโน้มในอนาคต และ แนวทาง/วิธกีาร ในการ

แก้ปัญหา ควรท าอย่างไร จึงจะดีที่สุด

ความหมายของโจทย์วิจยั
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การก าหนดโจทย์ปัญหาหรอืโจทย์การวจิัย

• แหลง่ที่มา

• ลกัษณะของโจทยว์จิยัที่ดี

• วธิกีารก าหนดโจทยว์จิยั

8



แหล่งที่มาของโจทย์วิจัย
• นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาติ

• สภาพปัญหาของชุมชนหรอืปัญหาสังคมที่มผีลตอ่ส่วนรวม

• ปัญหาที่หน่วยงานประสบในพันธกจิตา่ง ๆ

• ประสบการณ์และค าถามที่ตอ้งการค าตอบของนักวจิยั

• หนังสือ ทฤษฎ ีต ารา ที่มีประเดน็ส าคัญ จ าเป็นที่ตอ้ง

การทดสอบให้สอดคล้องกบับรบิทของสังคมไทย

• ผูน้ าทางวชิาการ แหล่งทุน ข้อเสนอแนะจากงาน

วจิยัที่ผา่นมา
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โจทย์วิจัยบูรณาการ

ปัญหาท่ีบูรณาการทุกภาคส่วน
รฐั เอกชน NGO และประชาชน

เข้าไปรว่มแก้ปัญหา 

ความย่ังยืนแก่พ้ืนท่ี
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ค้นหาความจรงิท่ีมีคุณค่าจาก

การตัง้ค าถามและการค้นหา

ค าตอบที่มีประสิทธภิาพ



กระบวนการตัง้ค าถามและการหาค าตอบ

การต้ังค าถาม ปัญหาวิจัย 

• ค าถามวิจัย

• วัตถุประสงค์การวิจัย

• กรอบความคิดการวิจัย

• ความหมายเฉพาะของตัวแปร

การหาค าตอบ      ระเบียบวิธกีารวิจัย

• การออกแบบการวิจัย

• แหล่งข้อมูล

• เครือ่งมือเก็บข้อมูล

• วิธกีารเก็บข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูล
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ปัญหาวิจัย: มีโอกาสหาค าตอบ

ได ้ปลอดภยั (ผูวิ้จัย ผูใ้ห้

ข้อมูล) มีวิธกีารป้องกนัความ

เส่ียง/อันตรายเพียงพอ

ชัดเจน มีความส าคัญเกดิ

ประโยชน์กบัส่วนรวมเพียงพอ

นักวิจัย: มีประสบการณ์ 

ความรู ้เวลา มีทมีวิจัยทีด่ ี

หาแหล่งทนุสนับสนนุ

เพียงพอ

แหล่งสนับสนนุ: เครือ่งมือ

อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก

ในการท าวิจัยให้ไดค้รบ

กระบวนการ สภาพทีเ่อื้ออ านวย

ต่อการท าวิจัย แหล่งค้นคว้า

ข้อมูล ระบบสนับสนนุในการขอ

ค าแนะน า ความรว่มมือ

โจทย์วิจัย: ประเด็นท่ีควรพิจารณา
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3 ร ท่ีต้องรู้

ก่อนการเลือกโจทย์ข้อวิจัย

• รูส้ถานการณ์

• รูเ้ขา

• รูเ้รา

(กหุลาบ รตันสัจธรรม, 2564)
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คณะผู้วิจยั
• การศึกษา ประสบการณ์

• วิจัยต่อเน่ือง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

• อุทิศเวลาในการท าวิจัย

• การมีส่วนรว่มของภาคเอกชน/
ประชาชน

• ครอบคลุมสาขา/องค์ความรูใ้นเรือ่งท่ี
วิจัย

(กุหลาบ รตันสัจธรรม, 2564)
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โจทย์วิจยัที่ดี

• มีพลังในการกระตุ้นให้เกิดการขับเคล่ือนงานเพ่ือการพัฒนา แก้ปัญหา

• กระตุ้นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องสนใจ ต้องการหาค าตอบ

• ก่อให้เกิดความรูสึ้กต้องการมีส่วนรว่ม

• ชัดเจน ไม่คลมุเครอื สามารถค้นหาค าตอบได้

• เป็นโจทย์ที่เป็นปัญหาแท้จรงิ ตรงความต้องการ

• สะท้อนให้เห็นแนวทางในการด าเนินข้ันต่อไป

• มีคุณค่าในการแสวงหาค าตอบ น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนา

16



โจทย์วิจัย

น าเสนอ

ชอ่งว่างของปัญหา
ให้ชดัเจน
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The 7 
research 

gaps

Evidence 
gap

Knowledge
gap

Practical-
Knowledge

gap

Methodology
gap

Empirical
gap

Theoretical
gap

Population
gap

(Miles, D.A., 2017)



โจทย์วิจยัที่ไม่ควรท า

• มีผู้ท ามาแลว้: ไม่สามารถสรา้ง

แนวคิดหรอืองค์ความรูใ้หม่

• เป็นความขัดแยง้ และไม่สามารถ

จดัการกบัความขัดแยง้น้ันได้

• กวา้งหรอืแคบจนเกนิไป
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การก าหนดโจทย์วิจยัแบบ

บูรณาการ

• บูรณาการศาสตรค์วามรูแ้บบสห
วิทยาการ

• ผลวิจัยท าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ

• อาจมีลักษณะเป็นโครงการเด่ียวหรอื
โครงการชุดข้ึนกับขอบเขตของงาน

• ส่งผลประโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์ นโยบาย 
วิชาการ และสาธารณะ
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การด าเนินงาน
ตามภารกิจหลัก

บรบิทของ
ชุมชน

นโยบายการวิจัย
ของประเทศ

การค้นหาและได้มาซึ่ง

โจทยว์ิจัย
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การก าหนดปัญหาการวจิยั
และค าถามวจิยัที่สอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี 

แผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าติ รวมทัง้

นโยบายและยทุธศาสตร ์อว
วน. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ 

Platform, Program และ 
OKR ของ ววน.
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โจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ

22

• เป็นประเด็นปัญหาท่ีสอดคล้องกับยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 
รวมท้ังนโยบายและยทุธศาสตร ์อววน. พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๗๐ Platform, Program และ OKR 
ของ ววน.

• เป็นประเด็นปัญหาท่ีนักวิจัยมีความเก่ียวข้อง มี
ประสบการณ์ หรอืมีผลงานท่ีเก่ียวกับประเด็น
ปัญหา 

• ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยแบบบรูณาการหรอืสห
สาขา



23



24



25



26



ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพัฒนา

เศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจ

สรา้งคุณค่าและเศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ ให้มีความสามารถ

ในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเอง

ได้อย่างย่ังยืน พรอ้มสู่อนาคต
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แผนงานภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 1

แผนงานที่ 1.1 พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular Green 
Economy: BCG) ใน 4
ด้าน ให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจมูลค่าสงู มี
ความยัง่ยนื และ เพ่ิม
รายได้ของประเทศ

แผนงานที่ 1.2 พัฒนา
และประยกุต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ 
เทคโนโลยดิีจิทัล 
อเิลก็ทรอนิคอจัฉรยิะ 
รวมทั้งหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมัต ิเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการ
ผลติ/การบรกิารและ
การพ่ึงพาตนเอง

แผนงานที่ 1.3 พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และ
ระบบรางของประเทศ
ให้ทันสมัย ได้
มาตรฐานสากล แข่งขัน
ได้ และเชื่อมต่อกับ
เครอืข่ายรองรบัระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมใน
ภูมิภาคอาเซยีน

แผนงานที่ 1.4 พัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขัน
ได้ รองรบัการขยายตัว
ด้านการคมนาคมขนส่ง
ของอาเซยีนและ
พ่ึงตนเองได้

แผนงานที่ 1.5 พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจฐาน
รากและเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม รวมถึง 
SMEs และ IDEs เพ่ือ
ยกระดับรายได้ 
ความสามารถในการ
แข่งขัน และการพ่ึงพา
ตนเอง
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แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเนน้นโยบาย

1. พัฒนาและผลิตวัคซีนปอ้งกันโควิด-19 และเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน

2. พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ให้เป็นอันดับหน่ึงของอาเซียน

3. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เนน้คุณค่า สร้างความยั่งยืนและเพ่ิม

รายได้ของประเทศ สามารถเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและการมาเยือนซ ้า

4. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food , Novel Food ให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกช้ันน าของโลก

5. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้น าของโลก โดยเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซ้ือ

6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ โดยมุ่งเนน้แบตเตอรี่และช้ินส่วนส าคัญที่ก้าวหนา้ และล ้ายุคสู่

อนาคต ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน

7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ขนาดใหญ่

29



ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การยกระดับสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรบัตัวได้ทัน

ต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก
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แผนงานภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 2

แผนงานท่ี 2.1 พัฒนาความพรอ้มและโอกาสของคนทุก
ช่วงวัย และพัฒนาระบบส าคัญของสังคมเพ่ือรองรบั
สังคมสูงวัย

แผนงานท่ี 2.2 ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพของ
ประเทศให้พรอ้มรบัโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติ
ใหม่

แผนงานท่ี 2.3 มุ่งขจัดความยากจน และลดช่องว่างของ
การเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรยีนรู ้
และการเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม

31



แผนงานท่ี 2.4 มุ่งพัฒนาสังคมคุณธรรม แก้ไข
ปัญหาคอรร์ัปชัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงานท่ี 2.5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ท่ีเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ิน และกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค

แผนงานท่ี 2.6 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเนน้
การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า

แผนงานท่ี 2.7 เตรียมพร้อมรับ ตอบโต้ และ
ปรับตัวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

32

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2



แผนงานส าคัญ 
(Flagship) ตามจุดมุ่งเน้น
นโยบาย

1. เพ่ิมศักยภาพและโอกาสส าหรบัผู้สูงวัย ให้
ประเทศมีผู้สูงอายทุี่สามารถพ่ึงตนเองได้ สรา้ง
คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม ในสัดส่วน
สูงข้ึน 33



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้น
แนวหนา้ท่ีก้าวหนา้ล ้ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่

และความพร้อมของประเทศในอนาคต
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แผนงาน
ภายใต้
ยทุธศาสตร์
ที่ 3

แผนงานท่ี 3.1 ขับเคล่ือนการวิจัยข้ันแนวหน้าท่ีสรา้งองค์ความรูใ้หม่ด้านวิทยาศาสตร ์
สังคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์ศิลปกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยีข้ันแนวหน้า รวมท้ังการ
ประยกุต์ใช้ และพัฒนาต่อยอด

แผนงานท่ี 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรบัอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบรกิาร
แห่งอนาคต รวมท้ังอุตสาหกรรมอวกาศ

แผนงานท่ี 3.3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม และ
โครงสรา้งพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ท่ีรองรบัการวิจัยข้ันแนวหน้าและการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต 35



แผนงานส าคัญ (Flagship) 

ตามจุดมุ่งเนน้นโยบาย

1. พัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ก้าวหนา้ ล ้ายุคสู่

อนาคต และเทคโนโลยีอวกาศ 

เพ่ือต่อยอดสู่อุตสาหกรรม

อวกาศในอนาคต รวมทั้งการ

สร้างดาวเทียมส่งไปส ารวจดวง

จันทร์
36



ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนา

ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา 

และสถาบันวิจัยให้เป็นฐาน

การขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศแบบก้าวกระโดด

และอย่างยัง่ยืน

37



แผนงานภายใต้ยทุธศาสตรท์ี่ 4

แผนงานที ่4.1 พลิกโฉมระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ เพ่ือให้
ประเทศไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงูเพียงพอตามเป้าหมาย
ยทุธศาสตรแ์ละการพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรบักบั
ปรชัญาการอุดมศึกษาไทยใหม่

แผนงานที ่4.2 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เป็นเลศิตามบทบาท
การสรา้งก าลังคน การสรา้งองค์ความรู ้เทคโนโลย ี
นวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนทีแ่ละประเทศ

แผนงานที ่4.3 พลิกโฉมและยกระดบัสถาบนั/หน่วยงานดา้น
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทยเ์ป้าหมายยทุธศาสตร์
ของประเทศและสามารถเทยีบเคียงระดบันานาชาติ

แผนงานที ่4.4 พัฒนาและยกระดบัประเทศไทยเป็น
ศนูยก์ลางก าลังคนระดบัสงู (Hub of Talent) และศนูยก์ลาง
การเรยีนรู ้(Hub of Knowledge) ของอาเซยีน รวมถึงศาสตร์
โลกตะวันออก 38



แผนงานส าคัญ 
(Flagship) 
ตามจุดมุ่งเน้น
นโยบาย

1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซยีน

2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู ้(Hub of Knowledge) ของอาเซยีน รวมถึงด้าน
ศาสตรโ์ลกตะวันออก

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางท่ีตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายส าคัญเรง่ด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต และสอด
รบักับปรชัญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยพลิกโฉมระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวิต และ
รว่มมือกับภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ

4. พัฒนาก าลังคนท่ีผลิตโดยระบบอุดมศึกษา ให้มีคุณธรรม จรยิธรรม เป็นคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ท่ีจ าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ 39



กรอบงบประมาณเพ่ือการขับเคลือ่นประเด็นยทุธศาสตรก์าร
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570
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หน่วยงานบรหิารและจดัการทุน 7 หน่วยงาน

• ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

• ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

• ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

• หน่วยบรหิารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม 
(บพค.)

• หน่วยบรหิารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.) 

• หน่วยบรหิารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

41



17 ประเด็น “การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื: Sustainable Development Goals”
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(กุหลาบ รตันสัจธรรม, 2565)

43

OKR (Objective and Key Results)

• Objective: O เป้าหมาย หรอื ส่ิงที่มุ่งหวัง

• Key Results: KR ส่ิงท่ีวัดความส าเรจ็ หรอื 

ตัวชี้วัดที่แสดงว่าบรรลเุป้าหมาย
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www.nriis.go.th
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ต้นแบบการบริหารจดัการ WellHotel เป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ

(วิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล และคณะ)

แพลตฟอร์ม (Platform) 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน

โปรแกรม (Program) 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

เปา้หมาย (Objective) 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (หลัก) KR3.10b.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
เศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเท่ียว และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

ปีงบประมาณ 2564
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การขับเคลือ่นการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล ความเป็น
ไทยและการสรา้งความผูกพันในการสรา้งเสรมิสุขภาพ ระหวา่งและ
ภายหลงัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19

(วิจัย: ศาสตราจารย ์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกลุ และคณะ)

แพลตฟอรม์ (Platform) 3 การวิจัยและสรา้งนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรม (Program) 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
เป้าหมาย (Objective) O3.10a ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการวิจัยและพันานวัตกรรม

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) รวมถึงเทคโนโลยีท่ีน าไปใช้เพ่ือทดแทนการน าเข้า

ผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (หลัก) KR3.10a.3 รอ้ยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) (รอ้ยละ 15)

ผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (รอง) KR3.10a.2 รอ้ยละขององค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมายอื่นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Non-BCG) ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (รอ้ยละ 20 
ของโครงการท่ีมุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)

ปีงบประมาณ 2565
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การก าหนดปัญหาการวิจยัและค าถามวิจยั

ที่สอดคล้องตามบรบิทของชุมชน 61
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โจทย์วิจัยตามบรบิทของชุมชน

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

• มุ่งเน้น: ตอบปัญหา สรา้งรูปแบบ 

เสนอทางเลือก หรอืชี้น าการปรบัตัว

ของชุมชนท้องถ่ิน

• เป้าหมาย: สรา้งกระบวนการติดอาวุธ

ทางปัญญาแก่ท้องถ่ิน ให้ชุมชนได้

ประโยชน์จากกระบวนการวิจัย
63



ลักษณะส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ิน

1. เป็นประเด็นปัญหา/ สถานการณ์ท่ี
ชุมชนเห็นความส าคัญ ต้องการค้นหา
ค าตอบรว่มกัน

2. มีกระบวนการค้นหาค าตอบท่ีชุมชนมี
ส่วนรว่ม

3. มีการปฏิบัติการรว่มกันตามแนวทาง 
หรอืวิธกีารแก้ไขปัญหา หรอืการพัฒนา
ท่ีรว่มกันค้นหา 64



แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยตามบรบิทของชุมชน

• น าวจิยัเพ่ือการใชป้ระโยชน์ พัฒนา
งานและคุณภาพของชุมชน

• สรา้งองค์ความรู ้เพ่ือให้บรกิารแก่
ประชาชนในชุมชนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ
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แนวคิดหลักในการน าวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์

• พัฒนาวจิยัตามลกัษณะวชิาชพี

• ส ารวจความต้องการของชุมชนในแต่
ละระดับ

• สอดคลอ้งกบัแผนการวจิยัของ
ประเทศ

• ท าได้ภายใต้ทรพัยากรที่มีอยู่
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• สนับสนนุการมีส่วนรว่มของชุมชน

• ส ารวจจดุแข็งของชุมชน

• พัฒนาชุมชนต้นแบบ แหลง่ของการเรยีนรู้

• พัฒนาภายใต้ทรพัยากรที่มีอยู่

แนวคิดหลกัในการ
สรา้งคุณภาพชุมชน
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ตัวอยา่ง
การวจิยัที่สอดคลอ้งกบับรบิทของชุมชน

• การวจิยัเชงิปฏบิตัิการการจดัท าแผน
กลยทุธก์ารท างานรว่มกบัภาคี
เครอืข่ายเพ่ือสรา้งเสรมิสุขภาวะชุมชน
โดยการลดพฤติกรรมเส่ียงด้วยกลยทุธ์
เชงิพุทธบรูณาการในจงัหวดัพะเยา
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การก าหนดปัญหาการวิจัยและค าถามวิจัยท่ี
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
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การวจิยัที่สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน
ตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน

• จดุเน้น: การท าวิจยัเพ่ือพัฒนาการบรหิารงาน 

พัฒนางานและการแก้ปัญหาในการท างานอย่าง

ต่อเน่ือง และยัง่ยนื 

• การวิจยัจากงานประจ า (Routine to research) 

• การวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรยีน (Classroom 

action research) 

• แนวคิดหลัก: งานทุกงานต้องมีการพัฒนาและ

สามารถพัฒนาให้ดีข้ึนได้ตลอดเวลา ภายใต้

ทรพัยากรที่มีอยู่
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ลกัษณะของโจทยว์จิยัที่สอดคลอ้งกบั
การด าเนินงานตามภารกจิหลกั

• ประเด็นปัญหาที่บคุคล/ กลุ่มบคุคล/ องค์กรประสบกับ
สภาวะที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรหรอืปัจจัยจนส่งผลให้
เกิดปัญหา

• ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจยั/ องค์กร ต้องการที่จะเลือกวิธกีาร
ด าเนินกิจกรรมที่มีประสิทธภิาพ แล้วน าไปใช้กับกิจกรรม
อ่ืนๆ

• เป็นการวิจยัที่ใช้ในการพัฒนางานขององค์กรให้สามารถ
ด าเนินการตามพันธกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
โดยครอบคลมุผู้ปฏิบติังานในองค์กรและผู้ใช้บรกิาร

(กหุลาบ รตันสัจธรรม, 2565)
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การขับเคลื่อน R2R

• เทคโนโลยีดิจิทัล

• นโยบายของประเทศ ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน ความคาดหวัง/ต้องการของ
ผู้เก่ียวข้อง

• การแข่งขันเชิงธุรกิจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

• การเปล่ียนแปลงทางสังคม กระบวนทัศน์ 
ค่านิยมในการท างาน สังคมแห่งการเรยีนรู้
และพัฒนา
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การวิจัยท่ีสอดคลอ้งกับการด าเนินงาน

ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

• พัฒนางานตามภารกจิหลกั
• พัฒนางานที่ท าประจ าที่ท าทุก
วนั... ให้เป็นผลงานวจิยั 

• เปลีย่นปัญหาหน้างาน... ให้เป็น
ผลงานวจิยั 

• เป็นกระบวนการพัฒนาคน พัฒนา
งานเพ่ือขับเคลือ่นสู่องค์กร
คุณภาพ
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ตัวอย่างการวิจัยที่สอดคล้อง

กับการด าเนินงานตามภารกิจ

หลักของหน่วยงาน

• การพัฒนาช่องทางการส่ือสาร

ภายในองค์กรในนักศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โจทยว์จิยั & เกณฑ์การประเมินข้อเสนอการวจิยั

• ความสอดคล้องกับ OKR

• แนวคิดใหม่/ ความคิดสรา้งสรรค์

• คุณภาพของข้อเสนอการวิจัย

• Output/ outcome

• ศักยภาพนักวิจัยและคณะ

75



ปัญหาวิจัย (research problem: RP)

• เรือ่งที่ผู้วจิยัสงสัยหรอืไม่รูแ้ละใครรู่้

ค าตอบ  

• หัวข้อปัญหาอาจเป็นประเด็นกวา้งๆ
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ปัญหาการวิจัย

ความคาดหวัง 
(Expectation)

สภาพท่ีเป็นจรงิ
(Actuality)

ปัญหา
(Problem)

ความอยากรูอ้ยากเห็น 
(Curiosity)
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การก าหนดปัญหาวิจยั

• สถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างความรู้

• เรง่ด่วน

• ผลกระทบรุนแรง
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ความส าคัญของการก าหนด
ปัญหาการวิจัย

• ท าให้เรือ่งที่จะท าการวิจัยชดัเจน มี
เป้าหมาย

• เป็นแนวทางในการก าหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
สรุปผลวิจัย
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ค าถามวิจัย

(Research question: RQ)

• ใหม่

• สอดคลอ้งกบัการวจิยั

• สะท้อนความรู ้ทักษะในการ

แกปั้ญหา
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การเขียนค าถามวิจัยที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของปัญหาวิจัย

• ปัญหาหลกั

• แยกแยะประเด็นปัญหา เพ่ือเป็น
ปัญหายอ่ย ๆ หลาย ๆ ประเด็น

• ปัญหายอ่ย

• สอดคลอ้ง สัมพันธก์บัปัญหาหลกั

• มีความชดัเจน ไม่ซ ้าซอ้นกนั

• เขียนเป็นค าถามการวจิยั
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ตัวอยา่งค าถามวิจยั
ชื่อเรือ่ง: การศึกษาความปลอดภัยและการกระตุ้นให้เกิดภมูิคุ้มกันของวัคซนี
ชนิดเชื้อตายต้านเชื้อไวรสั SARS-CoV-2 (Sinovac/CoronaVac) ใน
บุคลากรทางการแพทย์

ค าถามวิจัย:

1. ความปลอดภัยและอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซนีชนิดเชื้อตายต้านเชื้อ
ไวรสั SARS-CoV-2 (Sinovac/CoronaVac) ในบุคลากรทางการแพทย์
เป็นอย่างไร

2. ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันวัคซนีชนิดเชื้อตายต้านเชื้อไวรสั 
SARS-CoV-2 (Sinovac/CoronaVac) ในบุคลากรทางการแพทย์เป็น
อย่างไร

3. ปัจจัยใดมีผลเก่ียวข้องกับการเกิดภูมิคุ้มกันต่อวัคซนีชนิดเชื้อตายต้านเชื้อ
ไวรสั SARS-CoV-2 (Sinovac/CoronaVac) ในบุคลากรทางการแพทย์

(วิจัย: ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ และคณะ, 2564)
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ตัวอย่าง
ปัญหาหลัก ปัญหายอ่ย

แอปพลิเคชันบน
สมารท์โฟนเพ่ือเฝ้า
ระวังและควบคุม
ปรมิาณโซเดียมใน
อาหารที่บรโิภคแต่ละ
วันด้วยตนเองในวัยรุน่ 
ควรเป็นอยา่งไร

• อะไรคือองค์ประกอบที่มีผลต่อการเฝ้า
ระวังฯโซเดียมในอาหารของวัยรุน่?

• สภาพปัญหาการบรหิารจดัการการ
บรโิภคเกลือในวัยรุน่เป็นอยา่งไร?

• ลักษณะพัฒนาแอปพลิเคชันที่
เหมาะสมเป็นอยา่งไร?

• ประสิทธภิาพของแอปพลิเคชันฯ เป็น
อยา่งไร

• ประสิทธผิลของแอปพลิเคชันฯ เป็น
อยา่งไร?
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จากผลการสอบ PISA... ปัญหาการวิจัย???
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หลักการเขียนชื่อเรือ่ง
การวิจัยในแต่ละรูปแบบ



วิธกีารก าหนดโจทย์การวิจัยและชื่อเรือ่งวิจัย

ประเมินสภาพปัญหา
ฐานคิดในการหาความจรงิตามบรบิทสภาพปัญหา

ตัวแปรหลัก ความเกี่ยวข้องของตัวแปรหลักต่าง ๆ 

เรยีบเรยีงให้อยูใ่นรูปประโยคค าถาม

น าปัญหาการวิจยัหลักมาตั้งเป็นช่ือเรื่องวิจัย
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หลักการเขียนชือ่เรือ่งวิจยั

• ปัญหาท่ีสนใจ

• ปัญหาหลัก

• ปัญหารอง

• ปัญหาหลัก/ปัญหาการวิจัยท่ี

ส าคัญ มักจะน ามาใช้ในการต้ัง

ชื่อเรือ่งการวิจัย
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ตวัอยา่ง
ปัญหาหลัก/ปัญหาการวิจยัทีส่ าคัญ: หลังการฉีด

กระตุ้นดว้ยวัคซนีป้องกนัเชือ้ไวรสัตับอกัเสบ ชนิด บ ี1 

ครัง้ มีผลต่อระดบัของแอนติบอดตีอ่เซอเฟสแอนติเจน

ของเชื้อไวรสัตับอกัเสบ ชนิดบ ีหรอืไม่ อยา่งไร

ชื่อเรือ่ง: การตรวจหาระดบัของแอนตบิอดตีอ่เซอเฟส

แอนติเจนของเชื้อไวรสัตบัอักเสบ ชนิด บ ีหลังการฉีด

กระตุ้นดว้ยวัคซนีป้องกนัเชือ้ไวรสัตับอกัเสบ ชนิด บ ี1 

ครัง้

88(งานวิจัย: ผูช้่วยศาสตราจารย ์ประพัณฐ์ หลวงสขุและคณะ, 2561)



ความรูเ้ท่าทันส่ือมีผลต่อการ

ยอมรบัวคัซนีป้องกนัโควดิใน

ผู้สูงอายหุรอืไม่
89

ตัวอยา่ง



การตัง้ชื่อเรือ่งการวิจยั

สังคมศาสตร:์ อะไร ใคร อยา่งไร ทีไ่หน

วิทยาศาสตร:์ อะไร อยา่งไร ทีไ่หน เพ่ืออะไร ใคร 

อะไร ตัวแปร (V)

ใคร ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง (P)

อยา่งไร วิธกีารวิจัย (M)

ทีไ่หน ขอบเขตการวิจัย (L)

เพ่ืออะไร เป้าหมายทีต่้องการ (Ta)

90



การเสรมิสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพในพระสงฆ:์ สังฆะปัญญา 

รอบรูสู้้โควดิ-19
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ตัวอย่าง: ชื่อเรือ่ง



ตัวอย่าง: ชื่อเรือ่ง

ผลของการแทนที่ซโูครสด้วยดีไซโคสในเครื่องดื่มชาเย็นต่อ

ระดับน ้าตาลและอินซูลินในเลือดภายหลังการบริโภคของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

V V

Ta

M

P

Ta
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ตัวอย่าง

•การพัฒนาแอปพลิเคชัน “INSUGAR” เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการอินซูลินและ

ระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดที่ 1

M

V

PV

93



ชือ่เรือ่งการวิจยัที่ดี

• บอกได้ว่าเป็นการศึกษาอะไร ขอบเขต และ
อย่างไร หรอืใคร

• นิยมข้ึนต้นด้วยค านามมากกว่าค ากรยิา

• ใช้ภาษาที่เข้าใจงา่ย ชัดเจน กะทัดรดั 
ครอบคลมุ

• ไม่ควรเขียนภาษาต่างชาติแทรกใน
ภาษาไทย
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ตัวอย่างการเขียนชือ่เรือ่ง
การวิจัยเชิงพรรณนา

ความรอบรูด้้านสุขภาพ ภาวะ
สุขภาพและคุณภาพชวีติที่

สัมพันธก์บัสุขภาพในพระสงฆ์
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ตัวอย่างการเขียนชือ่เรือ่ง

การวิจัยเชิงทดลอง

ประสิทธผิลของอาหารส าหรบั

ผู้สูงอายโุรคหลอดเลอืดสมองที่

มีความยากล าบากในการกลนื
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ตัวอย่างการเขียนชือ่เรือ่ง
การวิจยัพัฒนารูปแบบ

การพัฒนาศูนย์ส่งเสรมิสุข

ภาวะภายใต้หลักภาวนา 4

ของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร
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เทคนิคการเขียนความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหาการวิจัย



แนวทางการเขียนความส าคัญและที่มาของปัญหา

99

บทน า/ เกริ่นน า/ แผนพัฒนาฯ/ ยทุธศาสตร/์ นโยบายรฐั/ บรบิทของ
ปัญหา/ ปัญหาการวิจัย/ ความส าคัญของปัญหา

แนวคิด/ ทฤษฎี/ แนวทางการแกปั้ญหา/ 
สมมติฐาน

ผลกระทบ/ คุณค่า/ ประโยชน์
จากผลการวิจัย

สรุป ขมวดถึงความ
จ าเป็นทีต่้องท าวิจัย
เพ่ือหาค าตอบ

เน้ือหาแต่ละ
ส่วนต้องมีความ
เชื่อมโยงกนั



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย

• เขียนให้เห็นถึงความจ าเป็นและสภาพของประเดน็เรือ่งทีจ่ะ
ท าวิจัย

• ยอ่หน้าแรก: ปัญหา ความส าคัญ ความรุนแรง (อดตี 
ปัจจุบนั อนาคต) ความจ าเป็นและความส าคัญทีต่้องท า
วิจัย

• ยอ่หน้าทีส่อง: ขอบเขตทีส่นใจศึกษา ประเดน็ทีส่ าคัญ 
ความรุนแรงของปัญหา ข้อมูลเชิงประจักษ์

• ยอ่หน้าสดุทา้ย: สรุปความสมควรทีจ่ะต้องท าวิจยั เสรมิ
เติมช่องว่างความรู ้สอดคล้องกบัค าถามวิจัย 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั
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องค์ประกอบที่ควรมีในการเขียนความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย

• โดยทัว่ไปมักจะมี 3-4 ยอ่หน้า หรอื 1 1/2 หน้า 

• แต่ละยอ่หน้าควรมีการปรากฏของตัวแปรต่าง ๆ 
หรอืค าส าคัญที่ปรากฏในชือ่เรือ่งวจิัยที่ศึกษา มี
สถิติประกอบให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาในแต่ละตัวแปรที่สนใจ
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เทคนิคการเขียนเรยีบเรยีงความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาการวิจัย

• เขียนให้ตรงปัญหา ส้ัน กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นส าคัญ
ของปัญหา มีรายละเอียดเพียงพอต่อความเข้าใจ

• ข้อมูลอ้างอิง เลือกเฉพาะท่ีเก่ียวข้อง เฉพาะตัวเลขท่ีส าคัญ สรุป
เป็นประเด็นให้ชัดเจน กระชับ เข้าใจงา่ย

• ใช้วิธกีารอ้างอิงท่ีเหมาะสม ถูกต้อง รูปแบบเดียวกันตลอดท้ังฉบับ

• แบ่งตอน ข้ึนย่อหน้าใหม่อย่างเหมาะสม เน้ือเรือ่งสัมพันธต่์อเน่ือง 

• สรุปในส่วนท้ายให้เหมาะสม เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รบั
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Checklist ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา

• คุณลักษณะของปัญหา

• ความส าคัญท่ีปัญหาจะต้องได้รบัการแก้ไข

• ระดับความรุนแรงหากจะไม่มีการแก้ปัญหา

• Output หากมีการแก้ไขปัญหา

• Outcome ที่ตามมาเม่ือแก้ไขปัญหาแล้ว

• Impact หรอืความย่ังยืนท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต
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การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

ที่สอดคล้องกับค าถามวิจัย



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

• ขยายรายละเอียดของปัญหา
วิจัย 

• บอกรายละเอียดและขอบเขต 
ท าให้ทราบถึงความส าเรจ็ท่ี
ต้องการของงานวิจัย
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หลกัส าคัญของการเขียน
วัตถุประสงค์การวิจยั

• สอดคล้องกบัประเดน็ของปัญหา อยูใ่นกรอบของหัวเรือ่งทีท่ าวิจยั

• ส้ัน กะทดัรดั ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจงา่ย

• อยูใ่นรูปแบบของประโยคบอกเล่า: เปรยีบเทยีบ ความสัมพันธ ์

การพัฒนา

• อาจเขียนรวมเป็นข้อเดยีว หรอืแยกเป็นข้อ ๆ ซึ่งหากเขียนแยก

เป็นข้อ แต่ละข้อต้องระบปัุญหาทีศึ่กษาเพียงประเดน็เดยีว ไม่

เขียนรวมหลายประเดน็ปัญหาในวัตถุประสงค์ข้อเดยีวกนั

• จ านวนข้อของวัตถุประสงค์ ข้ึนอยูก่บัปัญหาวิจัยทีต่้องการศึกษา 

แต่ไม่ควรมีมากจนเกนิไป 106



หลกัส าคัญของการเขียนวตัถุประสงค์การวจิยั

• การเรยีงล าดบั ท าไดห้ลายลักษณะ เชน่ ตาม
ความส าคัญ ตามลักษณะระดบัของปัญหา หรอืตาม
ความสอดคล้องระหวา่งเน้ือหากับประเดน็วจิยั

• ไม่น าประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บัมาเขียนไวใ้น
วตัถุประสงค์การวจิยั

• วตัถุประสงค์ เน้นส่ิงที่นักวจิยัจะตอ้งท า

• ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บั เป็นผลที่คาดวา่จะ
เกิดข้ึนหลังจากส้ินสุดการวจิยั ซึ่งอาจเป็น
หรอืไม่เป็นตามคาดหวงัก็ได้
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ค าข้ึนต้นที่ใชใ้นการเขียนวตัถุประสงค์

• เพ่ือศึกษา
• เพ่ือส ารวจ
• เพ่ืออธบิาย
• เพ่ือเปรยีบเทียบ
• เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
• เพ่ือท านาย

• เพ่ือประเมิน
• เพ่ือตรวจสอบ
• เพ่ือวิเคราะห์หรอืสังเคราะห์
• เพ่ือพัฒนา
• เพ่ือออกแบบ

เป็นต้น

10
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ตัวอย่างการเขียน

วัตถุประสงค์

ความรอบรูด้้านสุขภาพ ภาวะสุขภาพและ
คุณภาพชวีติด้านสุขภาพในพระสงฆ์

วัตถุประสงค์

• เพ่ือส ารวจความรอบรูด้้านสุขภาพในพระสงฆ์

• เพ่ือส ารวจภาวะสุขภาพในพระสงฆ์

• เพ่ือส ารวจคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในพระสงฆ์

• เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างความรอบรูด้้าน
สุขภาพ ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพในพระสงฆ์ 109



กรณีตัวอยา่ง

การก าหนดโจทย์

การวิจยั
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แผนงานส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลยัพัฒนาพ้ืนที

แพลตฟอรม์ท่ี 4 เพ่ือกระจายความเจรญิและสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถ่ิน ด้วย

ความรูแ้ละนวัตกรรม

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรบัเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสรจ็และแม่นย า 

โปรแกรมท่ี 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจรญิ
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สรุป “ความส าคัญ” ของโจทย์วิจัย

• หากประเด็นปัญหา ชอ่งวา่งของความรู้
ไม่ได้รบัการแกไ้ข จะส่งผลกระทบรุนแรง
มากข้ึน ส่งผลต่อโอกาสในการพัฒนา

• สอดคลอ้งกบันโยบาย

• ประชาชนต้องการ

• ผลการวจิยัน าไปสู่การแกปั้ญหาได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ต่อยอด โอกาสในการ
พัฒนา
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งานวิจัยที่ดี

120

• New

• Difference

• Better

• Value

• User

(กหุลาบ รตันสัจธรรม, 2564)



สรุปข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับโจทยวิ์จยั

ศึกษานโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวิจยั
ของประเทศ อววน. 
Platform, Program 
และ OKR

วิเคราะห์ความ
ต้องการของผูใ้ช้

วิเคราะห์ศักยภาพของ
หน่วยงาน/ องค์กร

ศึกษาแหล่งทนุวิจัย

ก าหนดประเดน็ค าถาม/โจทย์
วิจัยทีส่นองตามข้อ 1-4

ประเมินความ
พรอ้มของตนเอง
และทมีวิจัย

พัฒนาโครงการวิจัย
/ชุดโครงการวิจยั

ประเมินคุณภาพ
ของโครงการวิจัย
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ค าถามวิจัยปัญหาวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจยั

โจทย์วิจัย

นโยบายของประเทศบรบิทของชุมชน

งานตามภารกิจหลกั

ชื่อเรือ่งงานวิจยั

122



Question and answers
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