
การก าหนดโจทย์การวจิัย
แบบบูรณาการทีส่อดคล้องกบันโยบายการวจิัย

สรีุย์ ธรรมิกบวร



วตัถุประสงค์

1. สามารถก าหนดโจทย์การวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายการวิจยัของ
ประเทศ ตามบริบทชมุชน และหรือการด าเนินงานตามภารกิจหลกั

2. เขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวิจยั ท่ีกระชบั 
ชดัเจน และสอดคล้องกนัตามโจทย์การวิจยั

3. ก าหนดประเดน็ค าถาม เขียนช่ือเร่ืองวิจยั และวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ี
สอดคล้องกบัโจทย์การวิจยั



ประสบการณ์การพฒันาโจทย์

โจทย์วิจยั

ปัญหาจากงานท่ีท า

ความต้องการพฒันาทนุวิจยั



ความส าคญัของการตั้งโจทย์วจิัย

• การตัง้โจทย์คือต้นทาง 

• ปัญหาการวิจยั ตา่งจากปัญหาท่ีต้องการแก้ไข

• การท าวิจยัมีการใช้งบประมาณ เวลา และบคุคลากรเป็นการลงทนุท่ี
ควรพิจารณาผลลพัธ์



จะตั้งโจทยว์ิจยัอยา่งไรดี

• โจทย์ท่ีเจาะจง ไมซ่ า้รอยเดมิ ไมซ่ า้งานท่ีมีคนเคยท า

โจทย์

วิจยัทีมี่
อยู่

ปัญหาท่ี
พบ

ความรู้



ลกัษณะโจทย์วจิัย

• โจทย์

clear Obj.Focus Impact





กิกรรมท่ีควรท าก่อนตั้งโจทยว์ิจยั

• การศกึษาเพ่ือระบขุนาด ความรุนแรง 

• การรับฟังจากผู้ เก่ียวข้องรอบด้าน

• การทบทวนวรรณกรรม

• การจดัท าสรุป การท าแผนท่ีความคดิ หรือตาราง





ตวัอยา่งการพฒันาโจทยว์ิจยั

โจทย์วิจยัคืออะไร

การศกึษาส าหรับผู้สงูอายุ

วิจยัแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร

ได้รูปแบบการจดัการศกึษา

วิจยัแล้วเกิดประโยชน์กบัใคร

ผู้สงูวยั

อบต

มีใครเสยีประโยชน์

และไม่เกิดประโยชน์กบัใครบ้าง



การคิดเป็นระบบ

ผลการวิจยั

ผลกระทบ
ทางบวก

ผลกระทบ
ทางลบ



โจทยก์ารวิจยัจะก าหนดวิธีการวิจยั

• ลกัษณะโจทย์ จะก าหนดวิธีการวิจยั เชน่

การพฒันารูปแบบการดแูลผู้สงูอายใุน
ภาวะพึ่งพิง ในชมุชนก่ึงเมือง

• การวิจยัแบบมีส่วนร่วม

• การวิจยัปฏิบตัิการ

การศึกษาวิถีชีวิตผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง

• การวิจยัเชิงคณุภาพ

ผลของโปรแกรมการดแูลผู้สงูอายท่ีุมี
ภาวะพึ่งพิงต่อสขุภาวะมิติจิตวิญญาณ

• การวิจยัก่ึงทดลอง



สังคมสูงวยั

เป้าหมาย ต้องการเพิ่มพืน้ท่ีทางสงัคมผู้สงูวยั

• พืน้ท่ีทางสงัคมผู้สงูวยั หมายถึง พืน้ท่ีใด

• การทอ่งเท่ียวจะเพิ่มพืน้ท่ีผู้สงูวยัได้อยา่งไร

• การทอ่งเท่ียวใดท่ีจะเหมาะกบัผู้สงูวยั

• การพฒันารูปแบบการทอ่งเท่ียวเพ่ือสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายตุามวิถี
วฒันธรรมสขุภาพลุม่น า้โขง จงัหวดัอบุลราชธานี



พืน้ที่ทางสังคม



พืน้ที่ทางสังคม



แหล่งที่มาของโจทย์วจิัย

1. นโยบายการวิจยัของชาติ

2. ประสบการณ์และค าถามท่ีต้องการค าตอบของนกัวิจยัเอง

3. ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั

4. ปัญหาท่ีหนว่ยทนุก าหนด

5. ประเดน็ส าคญัท่ีต้องการทดสอบในบริบทของไทย

6. จากงานวิจยั



ลกัษณะของโจทย์การวจิัยที่ดี

1. เป็นปัญหาวิจยัท่ีสามารถท าวิจยัได้ หรือมีโอกาสหาค าตอบได้ หรือมี
ความปลอดภยัในการวิจยั

2. มีเงินทนุเพียงพอ

3. มีเวลาเพียงพอ

4. มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท าวิจยั

5. ผู้วิจยัมีความสามารถท่ีจะวิจยั ปัญหานัน้ได้

6. ปัญหานัน้มีความส าคญัเกิดประโยชน์กบัสว่นรวมเพียงพอ



การตั้งช่ือเร่ืองวจิัย

• การตัง้ช่ือเร่ืองการวิจยัมกัประกอบด้วยค าซึง่จะตอบประเดน็เก่ียวกบั
ใคร อะไร ท่ีไหน อยา่งไร 

• การพฒันารูปแบบการทอ่งเท่ียวเพ่ือสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายตุามวิถี
วฒันธรรมสขุภาพลุม่น า้โขง จงัหวดัอบุลราชธานี



หลกัการเขียนความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา

1. พยายามเขียนให้ตรงปัญหา เน้นปัญหาให้ถกูจดุ

2. เขียนให้ครอบคลมุประเดน็ส าคญัของปัญหา

3. ไมเ่ขียนสัน้จนจบัประเดน็ท่ีจะศกึษาไมไ่ด้

4. สรุปตวัเลขส าคญัมาใสใ่ห้กลมกลืน ตารางต้องจ าเป็นเก่ียวข้องมาก



หลกัการเขียนความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา

5.การอ้างอิงในข้อมลูท่ีน ามาอ้างอิง

6.การแบง่ตอน การขึน้ยอ่หน้าใหมใ่ห้เหมาะสม

7.การเขียนให้เนือ้เร่ืองมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เน่ือง

8. การเขียนสว่นท้ายของปัญหา เขียนขมวดท้ายหรือสรุปเพ่ือให้มีความ
เช่ือมโยง กบัวตัถปุระสงค์ในการศกึษา



แนวการเขียน

• การเขียนความเป็นมาจะโยงให้เห็นผลท่ีจะน าใช้ เชน่ผู้สงูอาย ุจ านวน 
ภาวะสขุภาพ 

• การสง่เสริมสขุภาพ

• การทอ่งเท่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ

• การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอบุลราชธานี

• การศกึษาครัง้นีจ้งึ….



การพฒันารูปแบบการท่องเทีย่วเพือ่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวถิีวฒันธรรม
สุขภาพลุ่มน า้โขง
จงัหวดัอุบลราชธานี

• ท่ีมาของปัญหา

• ผู้สงูอาย ุพืน้ท่ีทางสงัคม

• ผู้สงูอายกุบัการทอ่งเท่ียว

• วิถีวฒันธรรมลุม่น า้โขงเป็นอยา่งไร

• วิถีนีดี้และเหมาะอยา่งไร



หลกัการเขียนวตัถุประสงคก์ารวิจยั

1. เขียนในสิ่งท่ีสามารถศกึษาได้ กระท าได้ หรือเก็บข้อมลูได้

2. เขียนวตัถปุระสงค์ให้สัน้ กะทดัรัด ใช้ภาษาง่าย

3. เขียนในรูปประโยคบอกเลา่

4. วตัถปุระสงค์หลกัควรมีข้อเดียว และวตัถปุระสงค์ยอ่ยไมค่วรมาก
เกินไป 2-5 ข้อก็เพียงพอแล้ว

5. การเรียงหวัข้อ ท าได้หลายลกัษณะตามหวัข้อวิจยั

(ท่ีมา กหุลาบ รัตนสจัธรรม,2560)



การก าหนดวตัถุประสงค์

• ระบปัุญหาหลกั ปัญหายอ่ย

• วตัถปุระสงค์จะเป็นวตัถปุระสงค์

ปัญหาหลกั

• การท่องเท่ียวผู้สงูวยั

ปัญหาย่อย

• โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว

• ประสิทธิผลของ
โปรแกรม

วตัถปุระสงค์

• พฒันาโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว

• ประเมินโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว



การก าหนดขอบเขตการวิจยั

• เพ่ือให้การวิจยัมีการก าหนดชดัเจน สามารถด าเนินการเป็นระบบตาม
เวลาก าหนด

ขอบเขต
ประชากร

ขอบเขตตวัแปร

ขอบเขตสถานท่ี ขอบเขตเวลา



ตวัอยา่ง

• ประชากรในการศกึษาประกอบด้วย 1.สมาชิกโฮมสเตย์ 2. 
นกัทอ่งเท่ียวผู้สงูอายุ

• ตวัแปรในการวิจยัประกอบด้วย ตวัแปรด้านบริบทชมุชน 2.ตวัแปรด้าน
กระบวนการพฒันา 

• ระยะเวลาในการศกึษาระหวา่ง………………





การก าหนดประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

1. น าเสนอเป็นข้อๆ โดยเรียงล าดบัตามความส าคญั

2. แยกประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมออกจากกนั

3. แสดงให้เห็นประโยชน์ในการน าไปใช้

4. แสดงผลกระทบท่ีจะเกิดกบักลุม่ตา่งๆ



ตวัอยา่ง

1. ได้โปรแกรมการทอ่งเท่ียวสง่เสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัผู้
สงูวยั

2. ชมุชนอ่ืนๆได้แนวทางในการพฒันาโปรแกรมการทอ่งเท่ียวท่ีเหมาะกบั
ผู้สงูวยั

3. ผู้สงูวยัได้มีพืน้ท่ีในการทอ่งเท่ียวท่ีเหมาะสม เอือ้ตอ่การสง่เสริม
สขุภาพ







นโยบายการวิจยัของประเทศ

• ตามกรอบยทุธศาสตร์การวิจยัแห่งชาติ 20 ปี
• ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การวิจยัด้านความมัน่คง
• ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ยทุธศาสตร์การวิจยัด้านการเกษตร 
• ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ยทุธศาสตร์การวิจยัด้านอตุสาหกรรม 
• ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ยทุธศาสตร์การวิจยัด้านสงัคม 
• ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ยทุธศาสตร์การวิจยัด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
• ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ ยทุธศาสตร์การวิจยัด้านพลงังาน 
• ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ ยทุธศาสตร์การวิจยัด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม



กรอบการวิจยั

• มลูนิธิเพ่ือการพฒันาผู้สงูอายุ

• แหลง่ค้นคว้าท่ีส าคญั thaijo สวรส สกว วช มสผส


