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การวิจยั คือการไดม้าซ่ึงความรูใ้หม่ อย่างเป็นระบบ 

การวิจยัคือการแสวงหาสจัจะ 

การวิจยัคือ การคน้หาขอ้เท็จจริงเพือ่น ามาตอบปัญหาทีต่ั้ง

ไว ้

การวิจยัคือ กระบวนการแสวงหาค าตอบต่อปัญหาดว้ย

วิธีการทางวิทยาศาสตร ์

การวิจยัคือกระบวนการผ่าตดัตาของมนุษยที์ย่กระดบั

วิธีการมองโลกใหสู้งข้ึน  

 



ศึกษาความทุกข์ให้ชัด 
ก าหนดเป้าหมาย แนวทางสู่การ

ดับทุกข์ 

วิเคราะห์เหตุแห่งทุกข์ เพ่ือ

วางแผนปฏบิัติการให้พ้นทุกข ์
ลงมือปฏบิัติเพ่ือการดับทุกข์ 





Scientific 
Method 

Rationalism 
(การใช้เหตุผลขบคิด) 

Empiricalism 
(การเกบ็ข้อมูลหาความรู้ 

เชิงประจักษ์) 

 
Rationalism 

(การใช้เหตุผลขบคิด) 

 

(R1-E-R2) 

ระบบ 3 จังหวะ 

(บทที่1/2) 

(บทที่3/4) 

(บทที่5/6) 



วีธคีิดแบบใหม่ 

รูปธรรม นามธรรม 

นักทฤษฎี 
นักปฏบิัติการ 

การวิจยัคือการมองโลกดว้ย 2 ตา 

บทที่ 1 บทที่ 2  บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

รูปธรรม รูปธรรม รูป+นาม นามธรรม รูปธรรม 





ท างานวิจยัแลว้ติดขดัเพราะคิดไม่มีขั้นตอน 

 

งานวิจยักลายเป็นเรือ่งยากและเรือ่งใหญ่เพราะเป็น

เรือ่งของผูเ้ช่ียวชาญ 



การวิจยัไม่ใช่เริม่ตน้ดว้ยการตั้งช่ือโครงการ 

เลือกประเด็นกวา้งๆทีเ่ราอยากจะรู ้

อาจตั้งตน้จากปัญหาทีเ่ราเจอ 

หรือจากนโยบาย และแนวคิด 

ระดมค าส าคญัไวค้น้ควา้ 

ท าประเด็นใหเ้ฉพาะเจาะจง 

หาแนวร่วมก่อนเริม่วิจยั 

 



การวิจยัเริม่ตน้ดว้ยการคน้ควา้ 

คน้จาก Key Words 

คน้ขอ้มูลทีเ่คยมีคนท า 

คน้หาทฤษฎีทีน่่าสนใจ 

รวบรวมเป็นบรรณานุกรมตั้งตน้ 

เลือกอ่าน เลือกอา้งเฉพาะทีม่ีคุณภาพ 

ไม่ใช่ทุกเรือ่งทีคิ่ดจะท าวิจยั จ าเป็นตอ้งท าวิจยัเสมอไป 

 



หาส่วนทีข่าดทีเ่ราไม่รู ้

ต่อยอดสิง่ทีรู่ไ้ปสู่สิง่ใหม่ 

เรือ่งทีอ่ยากรูต้อ้งเฉพาะเจาะจง 

ลองเขียนเรือ่งทีอ่ยากรูส้กั 3 ขอ้ 

ปรบัใหเ้ป็นวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

งานวิจยันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา................ 

อย่าพยายามท ามากเกินไป 

 



การตั้งค าถามวิจยัตอ้งท าใหฉ้ลาดข้ึน 

ค าตอบทีด่ีมาจากค าถามทีด่ี 

ค าถามทีด่ีมาจากแนวคิดทีด่ี และขอ้มูลทีด่ี 

สะสมค าถามวิจยัไวเ้ป็นตวัอย่าง 

ค าถามวิจยัใหเ้ก็บไวใ้นใจ 

ค าถามจะเป็นตวัก าหนดวิธีวิจยั 

 



1. แบบส ารวจค้นคว้า(Exploratory) มุ่งแสวงหา
ความเข้าใจ “อะไร”  “แบบไหน” 

2. แบบพรรณนา(Descriptive) มุ่งให้ภาพหรือ
สาธยายรายละเอยีด   “อย่างไร” 

3. แบบอธบิาย(Explanatory)มุ่งให้ค าอธบิาย 
เช่ือมโยง “ท าไม” 



โครงการวิจยั  “พฤติกรรมการขบัขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น” 

 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการขบัขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น 

 

ค าถามวิจยั   พฤติกรรมการขบัขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นเป็นอย่างไร 

 



 เกี่ยวกบัจ านวน ความถี่ หรือการกระจาย 

 เกี่ยวกบัโครงสร้าง ความสมัพันธห์รือกฎเกณฑ ์

 เกี่ยวกบัวิถคีิด คุณค่า หรือการให้ความหมาย 



       ประเภทค าถาม        ตวัอย่างค าถามกรณีการดูแลสุขภาพในผูป่้วยเบาหวาน 

เกี่ยวกบัจ านวน ความถี่ หรือการ

กระจาย 

-จ านวนผู้ป่วยในพ้ืนที่มีมากเท่าไร เป็นมากในกลุ่มอายุ เพศ อาชีพ หรือพ้ืนที่ใด 

-มีผู้ป่วยขาดนัดเท่าไรในแต่ละเดือน 

-อตัราแพทย์ต่อผู้ป่วยเบาหวานในชนบทต่างจากในเมืองเทา่ไร 

เกี่ยวกบัโครงสร้าง ความสมัพันธ์

หรือกฎเกณฑ ์

-ปัจจัยเสี่ยงที่สมัพันธก์บัการเกดิโรคเช่น อายุ เพศ ประวัติคนในครอบครัว 

-พฤติกรรมสขุภาพเช่นการออกก าลังกาย โภชนาการ และความเครียดมีผลอย่างไรต่อความรุนแรงของ

โรค 

- แบบแผนพฤติกรรมของผู้ป่วยแตกต่างกนัอย่างไรในกลุ่มเศรษฐฐานะต่างกนั 

เกี่ยวกบัวิถีคิด คุณค่า หรือการ

ให้ความหมาย 
-ประสบการณ์การเจบ็ป่วยด้วยโรคเบาหวานท าให้วิธคิีดเกี่ยวกบัสขุภาพและคุณค่าของเวลาแตกต่างไป

จากก่อนป่วยหรือไม่ 

-ผู้ป่วยและญาติเข้าใจความหมายของ “โรคเบาหวาน” “การหาย” และยา “อนิซูลิน” อย่างไร 

 
 
                                                                                   ที่มา : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 



 เป็นค าถามที่ใหม่ (New and Novel) 

 เป็นประโยชน ์( Applicable) 

 เหมาะกบัเวลา ( Timely ) 

 เป็นค าถามที่มีความชัดเจน ( Specific) 

 เป็นค าถามที่ได้มีการค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ( Well-
informed) 

 เป็นค าถามที่สามารถท าวิจัยได้ ( Researchable) 



1. ชุมชน / ท้องถิ่น น้ันมีความเป็นมาเป็นอย่างไร 

2. ชุมชน / ท้องถิ่น น้ันก าลังเผชิญปัญหาเร่ืองใด 

3. ปัญหาน้ันกว้างขวาง  ครอบคลุม คนในชุมชน / ท้องถิ่น มากน้อยเพียงใด 

4. ปัญหาน้ันมีผลที่รุนแรงเพียงใด ถ้าไม่แก้ไขจะก่อให้เกดิปัญหาใดตามมา 

5. ปัญหาดังกล่าวเคยมีการแก้ไขบ้างหรือไม่ ท าอย่างไร และผลเป็นอย่างไร 

6. ในพ้ืนที่อื่นๆเคยมีและเกดิขึ้นไหม ผลเป็นอย่างไร 

7. ประเดน็ความสงสยั ที่ยังต้องการหาค าตอบคืออะไร 

8. ประเดน็เฉพาะที่ต้องการหาค าตอบน้ันคืออะไร 

9. ช่ือหัวข้อวิจัยควรเป็นอย่างไร 



ข้อมูล/สิ่งที่ค้นพบ แนวคิด/ทบ.สงัคม 

ค าถามวิจัย 



การปรับปรุงพนัธ์ุข้าวIR57514ให้มคุีณภาพการหุงต้มและรับประทานคล้ายข้าว
หอมมะลโิดยการใช้เคร่ืองหมายดีเอน็เอช่วยในการคัดเลอืก 

ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล

อุบลราชธานี 

รูปแบบการเสริมสรา้งสมรรถนะแก่ครูผูสู้งอายุในการใช ้ICT เพือ่
สนบัสนุนงานบริหารและงานการเรียนการสอน กรณีศึกษา: โรงเรียนบา้น
ธาตุ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  

รูปแบบการจดัการน ้ าบาดาลใหถู้กหลกัสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน บา้นเก่านอ้ย ต าบลธาตุ อ าเภอเมืองวารินช าราบ จงัหวดั

อุบลราชธานี 

 



 รูปแบบการปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการ

เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมอนามัยชุมชนในพ้ืนที่กึ่ง

เมืองกึ่งชนบท บ้านท่าบ่อ หมู่ 2 ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัด
อบุลราชธานี 

 การศึกษาปัญหาและรปูแบบการเข้าถงึบริการด้านสาธารณสขุอย่างมี

ส่วนร่วมของคนพิการ 

 การสร้างกลไกในการเข้าถงึสทิธปิระโยชน์บริการพ้ืนฐานของรัฐของ

คนพิการ 

 ผลการปรับเปล่ียนวิถชีีวิตต่อการป้องกนัการเกดิโรคสมองเสื่อม 

เบาหวาน โรคหัวใจของประชากรไทยในจังหวัดอบุลราชธานี 

 



ชุดโครงการกระบวนการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนของนกัศึกษา

และชุมชน รอบม.อุบลราชธานี  

1.โครงการ   รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างมีส่วนร่วม
กรณถีนนเส้นทางหมายเลข 24  ช่วงตั้งแต่สี่แยกเจริญศรี-มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2.โครงการวิจัย   กระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

3.โครงการรูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือร่วมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน 

4.โครงการ การพัฒนาสื่อสงัคม สื่อสาธารณะ เพ่ือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน 



ผลงานขาดความแปลกใหม่  ขอ้เสนอแนะทีส่รา้งสรรค ์ 

ผลกระทบ 

ไม่มีหลกัฐานสนบัสนุน 

ขอ้เสนอไม่ชดัเจน 

ปัญหาของ Methodology   

การใชท้ฤษฏีและอา้งอิงผิด ๆ 

ปัญหาภาษาและการเขียน 



                                       ความรู้ เชิงระบบ 

                            (กฎหมาย ระเบียบ กลไก โครงการ งบประมาณ) 

       ความรู้  ท้องถิ่น 

(วิถชีีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม) 

 ความรู้ภายนอก 

(บูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ) 

ที่มา:ศ.ดร.ปิยะวัต ิบุญหลง 




