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โจทย์การวิจัย คือ

• การระบุว่า สิ่งที่วิจัย (งาน) นั้น 

• มีลักษณะปัญหาและความส าคัญ เป็นอย่างไร 

• จากอดีต ถึง ปัจจุบัน และ แนวโน้มในอนาคต 

• แนวทาง/วิธีการ ในการแก้ปัญหา ควรท าอย่างไร 



อดีต ปัจจุบัน อนาคต



องค์ประกอบโจทย์การวิจัย

• ปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 

• ค าถามวิจัย (Research Questions: RQ) ซึ่งจะน าไปสู่การ
ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective) และ 

• การตั้งชื่อเรื่องวิจัย (Research Topic) ที่กระชับ ชัดเจน และ
สอดคล้องกัน



โจทย์การวิจัยแบบบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ 

• การก าหนดตามบริบทของชุมชน 

• เป็นกระบวนการตั้งต้นที่ส าคัญของการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และมวลหมู่มนุษยชาติ นอกจากนี้บาง
หน่วยงานอาจ

• เน้นการวิจัยงานตามภารกิจหลัก ของต าแหน่ง/หน่วยงาน/องค์การ 
อย่างต่อเนื่อง สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชาติ



การก าหนดปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 

• ปัญหาการวิจัย   คือ ประเด็นที่นักวิจัยสงสัยและต้องการด าเนินการเพื่อ
หาค าตอบที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ท าให้มีลักษณะข้อสงสัยของ
ผู้วิจัยต่อสถานการณ์ทั้งที่เป็นความแตกต่างและไม่แตกต่างระหว่างสิ่งที่
เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง และที่ส าคัญปัญหานั้นไม่สามารถหาค าตอบด้วย
สามัญส านึก 



ปัญหาการวิจัยที่ต้องการจะหาค าตอบที่แท้จรงิคืออะไร 

• เพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างปัญหาการวิจัยและปัญหาทั่วไป
ยกตัวอย่างปัญหาที่น่าสนใจ

1. ผู้เรียนที่ไม่ตอบข้อสอบอัตนัยมีพฤติกรรมอย่างไร

2. นักวิจัยที่มีจรรยาบรรณวัดจากตัวบ่งชี้ใดได้บ้าง

3. เพราะเหตุใดที่ท าให้การจราจรในกรุงเทพมหานครติดขัด



จากปัญหาเบื้องต้นท่านคิดว่าปัญหาข้อใดเป็นปัญหาการวิจัย

ปัญหาข้อ1 ผู้เรียนที่ไม่ตอบข้อสอบอัตนัยทุกข้อเลย

เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอย่างไร เป็นข้อสงสัยของผู้วิจัยต่อสถานการณ์ที่เป็น
ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง และไม่สามารถคิดค าตอบ
โดยใช้สามัญส านึก (สิ่งที่คาดหวัง คือผู้เรียนทุกคนควรตอบข้อสอบอัตนัย
เพื่อให้สามารถวัดความคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้) จึงเป็นปัญหาการวิจัย



จากปัญหาเบื้องต้นท่านคิดว่าปัญหาข้อใดเป็นปัญหาการวิจัย

ปัญหาข้อ 2 นกัวิจยัทีมีจรรยาบรรณวดัจากตวับง่ชีใ้ดได้บ้าง 
เป็นข้อสงสยัของผู้วิจยัตอ่สถานการณ์ท่ีไม่ได้เป็นความแตกตา่งระหวา่งสิ่งท่ีเป็น
จริงกบัสิ่งท่ีคาดหวงั แตไ่ม่สามารถคดิค าตอบโดยใช้สามญัส านึก จงึเป็นปัญหา
การวิจยั

ปัญหาข้อ 3 เพราะเหตใุดท่ีท าให้การจราจรในกรุงเทพมหานครติดขดั 
เป็นปัญหาท่ีมีตอ่สถานการณ์ท่ีเป็นความแตกตา่งระหวา่งสิ่งท่ีเป็นจริงกบัสิ่งท่ี
คาดหวงั และสามารถหาค าตอบด้วยสามญัส านกึ  จงึไม่เป็นปัญหาการวิจยั 
ทัง้นีต้้องค านงึถึงลกัษณะปัญหาท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกตวั
ปัญหามาท าวิจยั ลกัษณะของปัญหาท่ีดีนัน้มีดงันี ้



ลักษณะของปัญหาที่ดีนั้นมีดังนี้

1. เป็นปัญหาที่ส าคัญ มีประโยชน์  ท าให้เกิดความรู้ใหม่หรือใช้ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้

2. เป็นปัญหาที่สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีการวิจัย 

3. เป็นปัญหาที่สามารถหาข้อมูลมาตรวจสอบสมมุติฐาน เพื่อหาข้อสรุป 

4. เป็นปัญหาที่สามารถให้ค่านิยามปัญหาได้ 

5. เป็นปัญหาที่สามารถวางแผนการด าเนินงานตามขั้นตอนไว้ล่วงหน้าได้ 

6. เป็นปัญหาที่สามารถใช้วิชาการ และขั้นตอน หรือเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลได้



แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย

 จากการอ่านต ารา บทความต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ้างอิงทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนเองสนใจท าวิจัย เพราะทฤษฎีจะช่วยชี้น าว่ามีสิ่งใดที่ควรท าวิจัย 
หรือบางครั้งทฤษฎีท าให้ผู้ท าวิจัยจะต้องท าการพิจารณาและวิเคราะห์ก่อนน าไปใช้ด้วย 

 จากการวิจัยที่มีผู้อื่นได้ท าไว้แล้ว เช่นวารสารวิจัย หรือปริญญานิพนธ์  ซึ่งท าให้ได้
แนวความคิดท่ีจะเลือกหัวข้อปัญหาของงานวิจัยได้ และยังทราบได้ว่ามีผู้เคยท าวิจยัแล้ว
หรือไม่ ขาด และจะต้องเพิ่มเติมอย่างไร และเพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในงานวิจัยอีก
ด้วย 

 จากประสบการณ์ และข้อคิดของผู้อื่น ๆ ที่เคยคลุกคลีกับงานวิจัย 
 จากการจัดสัมมนา และมีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ถ้าผู้วิจัยสนใจ 
 จากข้อโต้แย้ง หรือข้อวิพากวิจารณข์องบุคคลที่อยู่ในวงการวิชาชีพนั้น ๆซึ่งตรงกับเรื่อง

ที่ผู้วิจัยสนใจ 
 จากสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะท าให้ได้แนวคิดในหัวข้อของการวิจัย



หลักเกณฑ์ของการก าหนดปัญหาวิจัย

1. ปัญหาควรปรากฏในรูปของ “ความสัมพันธ”์ ระหว่างตัวแปรสองตัว หรือเกิน
กว่าสองตัว เช่น  A เกี่ยวข้องกับ  B ไหม  A และ B  เกี่ยวข้องกับ C อย่างไร A 
เกี่ยวข้อง  B  โดยมีเงื่อนไข C และ D  หรือไม่

2. ปัญหาต้องก าหนดให้ชัดเจน  ไม่ก ากวม โดยก าหนดในรูป “ค าถาม” การตั้ง
ค าถามมีข้อดีท าให้สามารถสื่อใหเ้ห็นปัญหาได้โดยตรง

3. การก าหนดปัญหาควรเขียนในรูปที่สามารถทดสอบเชิงประจักษ์ หรือ จาก
สภาพความเป็นจริงได้ ปัญหาการวิจัยนอกจากแสดง “ความสัมพันธ”์ แล้ว ตัว
แปรที่สัมพันธ์กันต้องสามารถน าไป “วัดได้”  (measured)



ปัญหาในการก าหนดปัญหาวิจัย

การก าหนดปัญหาการวิจัยเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะส าหรับนักวิจัยที่เพิ่ง
เริ่มต้น ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ

1. ปัญหานักวิจัยท าการรวบรวมข้อมูลมาก่อน  แล้วมาตั้งปัญหาภายหลัง  
ผลคือข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอที่จะตอบปัญหาที่ต้ังไว้
ได้ วิธีแก้ก็คือควรก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้แน่นอน 
เสร็จแล้วจึงลงมือเก็บข้อมูล ควรจ าไว้ว่า ปัญหาการวิจัย เป็นตัวชี้แนะใน
การเก็บข้อมูล ไม่ใช้ข้อมูลเป็นตัวชี้น าการตั้งปัญหา



ปัญหาในการก าหนดปัญหาวิจัย

2. การตั้งปัญหาก ากวม  ไม่เอื้ออ านวยให้เก็บข้อมูลได้ ปัญหาที่ดีจะต้องอยู่ใน
รูปของค าถามซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรอย่างน้อยสองตัว โดยที่ตัวแปร
เหล่านั้นแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย

ตัวอย่างเช่น       

ก) X มีความสัมพันธ์กับ  Y ใช่หรือไม?่                

ข) X  และ  Y  มีความสัมพันธ์กับ  Z  อย่างไร?

ค)  X  สัมพันธ์กับ  Y  ภายใต้เงื่อน  A  และ B  อย่างไร?                                                                                                            



ปัญหาในการก าหนดปัญหาวิจัย

3.  ปัญหากว้าง  ความยากล าบากอย่างหนึ่งที่นักวิจัยเผชิญคือปัญหามีลักษณะ
กว้างเกินไป  ถ้าปัญหามีลักษณะกว้างมักจะครุมเครือ ไม่อาจทดสอบได้ จึงไม่มี
ประโยชน์ถึงแม้จะน่าสนใจก็ตาม ปัญหาที่กว้างและครุมเครอืเกินไป จะพบเห็นได้
ในสังคมศาสตร์ เช่น  “การศึกษาประชาธิปไตยส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมและ
การเป็นพลเมืองดี”  “ลัทธิการใช้อ านาจในห้องเรียนขัดขวางความคิดเชิง
สร้างสรรค์ของเด็ก”  ปัญหาเหล่านี้น่าสนใจแต่กว้างเกินไปจนไม่อาจน าไปทดสอบ
ได้
4.ปัญหาที่ไม่ได้มาจากผลการวิจัย การตั้งปัญหาไม่ได้อาศัยพื้นฐานจากผลการวิจัย 
แบบจ าลองและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด  วิธีแก้ก็คือ จะต้องสร้างปัญหา
โดยอาศัยพื้นฐาน แนวคิดจากผลการวจิัย แบบจ าลองและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเสมอ 



ค าถามวิจัย (Research Questions: RQ) 
ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ 

ตามบริบทของชุมชน หรือการด าเนินงานตามภารกิจหลัก



กลยุทธ์การวิจัย ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้อง    
กับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้

1. การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา

2. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีเ่หมาะสมกับท้องถิ่น

3. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ทัง้ในและนอกระบบ



4.การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5.การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

6.การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์ รวมทั้งความสามารถ
ในการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาด



หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย 
แบบบูรณาการ หรือการวิจัยงานตามภารกิจหลัก

 หลักในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย 

 มีองค์ประกอบ ดังนี้

 1. ชื่อนวัตกรรม เช่น ชุดการสอน  บทเรียนส าเร็จรูป

 2. เรื่อง(เนื้อหา)ที่จะท า เช่น การเพาะเห็ดหอม

 3. ระดับชั้นที่น าไปใช้ เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6

 4. ขอบข่ายที่น าไปใช้(บริบท) เช่น โรงเรียนหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี

 5. วิธีการวิจัย เช่น การศึกษา  การพัฒนา  การเปรียบเทียบ



• “การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
เร่ือง..................................... ส าหรับ
นักเรียนชัน้................โรงเรียน
............................  อ าเภอ.....................
จังหวัด..................”



• “การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างวธีิสอนที่เน้นให้นักเรียนเรียนแบบ
ร่วมมือกับวธีิสอนปกต ิ            เร่ือง
......................................ชัน้....................
โรงเรียน...................อ าเภอ................
จังหวัด.....................”



• “การพัฒนาชุดเสริมประสบการณ์เร่ือง
..................................... ส าหรับ
นักเรียนชัน้................โรงเรียน
............................  อ าเภอ
.....................จังหวัด
...............................”



• “รายงานผลการเรียนแบบสืบเสาะโดย
ก าหนดแนวทางกับไม่ก าหนดแนวทางวิชา
.........................เร่ือง
..................................... ชัน้................
โรงเรียน............................  อ าเภอ
.....................จังหวัด.....................”



• “ผลการใช้นิทานปลายเปิดเพื่อพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนชัน้.....................
โรงเรียน............................  อ าเภอ
.....................จังหวัด........................”



• “ผลการสอนเร่ือง..................ด้วยวิธีการ
สร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ส าหรับ
นักเรียนชัน้................โรงเรียน
............................  อ าเภอ.....................
จังหวัด.....................................”



• “การพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมชุมนุม
............................................. ส าหรับ
นักเรียนช่วงชัน้ที่..............................โรง
เรียน............................  อ าเภอ
.....................จังหวัด................................”



• “รายงานการจดัการเรียนรู้           แบบ
ศูนย์การเรียน วชิา
.............................................     ส าหรับ
นักเรียนชัน้..............................โรงเรียน
............................  อ าเภอ.....................
จังหวัด................................”


