
สรุยี ์ธรรมกิบวร



วตัถปุระสงค ์
1. สามารถก าหนดโจทยก์ารวจิยัทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการวจิยั

ของประเทศ ตามบรบิทชมุชน และหรอืการด าเนินงานตาม

ภารกจิหลกั

2. เขยีนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวจิยั ทีก่ระชบั 

ชดัเจน และสอดคลอ้งกนัตามโจทยก์ารวจิยั

3. ก าหนดประเด็นค าถาม เขยีนชือ่เร ือ่งวจิยั และวตัถปุระสงคก์าร

วจิยัทีส่อดคลอ้งกบัโจทยก์ารวจิยั



ประสบการณก์ารพฒันาโจทย ์

โจทยว์จิยั

ปัญหาจากงานทีท่ า

ความตอ้งการพฒันาทุนวจิยั



ความส าคญัของการต ัง้โจทยว์จิยั
 การตัง้โจทยค์อืตน้ทาง 

 ปัญหาการวจิยั ตา่งจากปัญหาทีต่อ้งการแกไ้ข

 การท าวจิยัมกีารใชง้บประมาณ เวลา และบคุคลากรเป็นการลงทนุ
ทีค่วรพจิารณาผลลพัธ ์



ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับประเทศ
 ยุทธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) 

 วาระการขบัเคลือ่นประเทศไทย๔.๐

 กรอบยุทธศาสตรก์ารวจิยัแห่งชาต ิ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตรก์ารวจิยัและนวตักรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 



จะตัง้โจทยว์จิยัอยา่งไรดี
 โจทยท์ีเ่จาะจง ไม่ซ า้รอยเดมิ ไม่ซ า้งานทีม่คีนเคยท า

โจทย ์

วจิยัที่

มอียู่

ปัญหา
ทีพ่บ

ความรู ้



ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง
 การวเิคราะหผู์ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

 การทบทวนวรรณกรรม ความครอบคลมุ ใคร เมือ่ไหร่

 ปัญหาทีพ่บจ าเป็นตอ้งวจิยัหรอืไม่



ลกัษณะโจทยว์จิยั
 โจทย ์

clear Obj.Focus Impact



กจิกรรมทีค่วรท ากอ่นตัง้โจทยว์จิยั
 การศกึษาเพือ่ระบขุนาด ความรนุแรง 

 การรบัฟังจากผูเ้กีย่วขอ้งรอบดา้น

 การทบทวนวรรณกรรม

 การจดัท าสรปุ การท าแผนทีค่วามคดิ หรอืตาราง



ตวัอย่างการพฒันาโจทยว์จิยั

โจทยว์จิยัคอือะไร

การศกึษาส าหรบั
ผูส้งูอายุ

วจิยัแลว้เกดิประโยชน์
อย่างไร

ไดร้ปูแบบการจดั
การศกึษา

วจิยัแลว้เกดิประโยชน์
กบัใคร

ผูส้งูวยั

อบต

มใีครเสยีประโยชน์

และไม่เกดิประโยชนก์บั
ใครบา้ง



การคดิเป็นระบบ

ผลการวจิยั

ผลกระทบ
ทางบวก

ผลกระทบ
ทางลบ



โจทยก์ารวจิยัจะก าหนดวธิกีารวจิยั
 ลกัษณะโจทย ์จะก าหนดวธิกีารวจิยั เชน่

การพฒันารปูแบบการดแูล
ผูส้งูอายใุนภาวะพึง่พงิ ใน

ชมุชนกึง่เมอืง

• การวจิยัแบบมสี่วนรว่ม

• การวจิยัปฏบิตักิาร

การศกึษาวถิชีวีติผูส้งูอายุที่

มภีาวะพึง่พงิ

• การวจิยัเชงิคณุภาพ

ผลของโปรแกรมการดแูล
ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิตอ่
สขุภาวะมติจิติวญิญาณ

• การวจิยักึง่ทดลอง



สงัคมสูงวยั
เป้าหมาย ตอ้งการเพิม่พืน้ทีท่างสงัคมผูส้งูวยั

 พืน้ทีท่างสงัคมผูส้งูวยั หมายถงึ พืน้ทีใ่ด

 การท่องเทีย่วจะเพิม่พืน้ทีผู่ส้งูวยัไดอ้ย่างไร

 การท่องเทีย่วใดทีจ่ะเหมาะกบัผูส้งูวยั

 การพฒันารปูแบบการท่องเทีย่วเพือ่สง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุตาม

วถิวีฒันธรรมสขุภาพลุม่น า้โขง จงัหวดัอบุลราชธานี



แหล่งทีม่าของโจทยว์จิยั
1. นโยบายการวจิยัของชาติ

2. ประสบการณแ์ละค าถามทีต่อ้งการค าตอบของนักวจิยัเอง

3. ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั

4. ปัญหาทีห่น่วยทนุก าหนด

5. ประเด็นส าคญัทีต่อ้งการทดสอบในบรบิทของไทย



ลกัษณะของโจทยก์ารวจิยัทีด่ี
1. เป็นปัญหาวจิยัทีส่ามารถท าวจิยัได ้หรอืมโีอกาสหาค าตอบได ้
หรอืมคีวามปลอดภยัในการวจิยั

2. มเีงนิทนุเพยีงพอ

3. มเีวลาเพยีงพอ

4. มเีคร ือ่งอ านวยความสะดวกในการท าวจิยั

5. ผูว้จิยัมคีวามสามารถทีจ่ะวจิยั ปัญหาน้ันได ้

6. ปัญหาน้ันมคีวามส าคญัเกดิประโยชนก์บัสว่นรวมเพยีงพอ



การต ัง้ชือ่เร ือ่งวจิยั
 การตัง้ช ือ่เร ือ่งการวจิยัมกัประกอบดว้ยค าซ ึง่จะตอบประเด็น

เกีย่วกบัใคร อะไร ทีไ่หน อย่างไร 

 การพฒันารปูแบบการท่องเทีย่วเพือ่สง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุตาม
วถิวีฒันธรรมสขุภาพลุม่น า้โขง จงัหวดัอบุลราชธานี

(ทีม่า รศ.ดร.กหุลาบ รตันสจัจธรรม)



หลกัการเขยีนความเป็นมา

และความส าคญัของปัญหา

1. พยายามเขยีนใหต้รงปัญหา เนน้ปัญหาใหถ้กูจดุ

2. เขยีนใหค้รอบคลมุประเด็นส าคญัของปัญหา

3. ไม่เขยีนสัน้จนจบัประเด็นทีจ่ะศกึษาไม่ได ้

4. สรปุตวัเลขส าคญัมาใสใ่หก้ลมกลนื ตารางตอ้งจ าเป็นเกีย่วขอ้ง

มากจงึน ามา



หลกัการเขยีนความเป็นมา

และความส าคญัของปัญหา

5.การอา้งองิในขอ้มูลทีน่ ามาอา้งองิ

6.การแบ่งตอน การขึน้ย่อหนา้ใหม่ใหเ้หมาะสม

7.การเขยีนใหเ้นือ้เร ือ่งมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างตอ่เน่ือง

8. การเขยีนสว่นทา้ยของปัญหา เขยีนขมวดทา้ยหรอืสรปุเพือ่ใหม้ี
ความเชือ่มโยง กบัวตัถปุระสงคใ์นการศกึษา



ตวัอย่างแนวการเขยีน
 การเขยีนความเป็นมาจะโยงใหเ้ห็นผลทีจ่ะน าใช ้เชน่ผูส้งูอายุ 

จ านวน ภาวะสขุภาพ 

 การสง่เสรมิสขุภาพ

 การท่องเทีย่วกบัการสง่เสรมิสขุภาพ

 การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดัอบุลราชธานี

 การศกึษาคร ัง้นีจ้งึ….



การพฒันารูปแบบการท่องเทีย่วเพือ่ส่งเสรมิสุขภาพ
ผูสู้งอายุตามวถิวีฒันธรรมสุขภาพลุ่มน ้าโขง

จงัหวดัอบุลราชธานี

 ทีม่าของปัญหา

 ผูส้งูอายุ พืน้ทีท่างสงัคม

 ผูส้งูอายุกบัการท่องเทีย่ว

 วถิวีฒันธรรมลุม่น า้โขงเป็นอย่างไร

 วถินีีด้แีละเหมาะอย่างไร



หลกัการเขยีนวตัถปุระสงคก์ารวจิยั
1. เขยีนในสิง่ทีส่ามารถศกึษาได ้กระท าได ้หรอืเก็บขอ้มูลได ้

2. เขยีนวตัถปุระสงคใ์หส้ ัน้ กะทดัรดั ใชภ้าษาง่าย

3. เขยีนในรปูประโยคบอกเลา่

4. วตัถปุระสงคห์ลกั ควรมขีอ้เดยีว และวตัถปุระสงคย่์อยไม่ควร
มากเกนิไป 2-5 ขอ้ก็เพยีงพอแลว้

5. การเรยีงหวัขอ้ ท าไดห้ลายลกัษณะตามหวัขอ้วจิยั

(ทีม่า กหุลาบ รตันสจัธรรม,2560)



การก าหนดวตัถปุระสงค ์
 ระบปัุญหาหลกั ปัญหาย่อย

 วตัถปุระสงคจ์ะเป็นปัญหาหลกั

ปัญหาหลกั

• การท่องเทีย่วผู ้
สงูวยั

ปัญหาย่อย

• โปรแกรมการ
ท่องเทีย่ว

• ประสทิธผิลของ
โปรแกรม

วตัถปุระสงค ์

• พฒันาโปรแกรม
การท่องเทีย่ว

• ประเมนิ
โปรแกรมการ
ท่องเทีย่ว



การก าหนดขอบเขตการวจิยั
 เพือ่ใหก้ารวจิยัมกีารก าหนดชดัเจน สามารถด าเนินการเป็นระบบ

ตามเวลาก าหนด

ขอบเขต
ประชากร

ขอบเขต
ตวัแปร

ขอบเขต
สถานที่

ขอบเขต
เวลา



ตวัอย่าง
 ประชากรในการศกึษาประกอบดว้ย 1.สมาชกิโฮมสเตย ์2. 
นักท่องเทีย่วผูส้งูอายุ

 ตวัแปรในการวจิยัประกอบดว้ย ตวัแปรดา้นบรบิทชมุชน 2.ตวัแปร
ดา้นกระบวนการพฒันา 

 ระยะเวลาในการศกึษาระหวา่ง………………



การก าหนดประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั
1. น าเสนอเป็นขอ้ๆ โดยเรยีงล าดบัตามความส าคญั

2. แยกประโยชนท์างตรงและทางออ้มออกจากกนั

3. แสดงใหเ้ห็นประโยชนใ์นการน าไปใช ้

4. แสดงผลกระทบทีจ่ะเกดิกบักลุม่ตา่งๆ



ตวัอย่าง
1. ไดโ้ปรแกรมการท่องเทีย่วสง่เสรมิสขุภาพทีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง

กบัผูส้งูวยั

2. ชมุชนอืน่ๆไดแ้นวทางในการพฒันาโปรแกรมการท่องเทีย่วที่

เหมาะกบัผูส้งูวยั

3. ผูส้งูวยัไดม้พีืน้ทีใ่นการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม เอือ้ตอ่การสง่เสรมิ

สขุภาพ

4. ผลกระทบหากมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมาก



นโยบายการวจิยัของประเทศ
 ตามกรอบยุทธศาสตรก์ารวจิยัแห่งชาต ิ20 ปี

 ยุทธศาสตรท์ี ่๑ ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นความมั่นคง

 ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการเกษตร 

 ยุทธศาสตรท์ี ่๓ ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นอตุสาหกรรม

 ยุทธศาสตรท์ี ่๔ ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นสงัคม 

 ยุทธศาสตรท์ี ่๕ ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ 

 ยุทธศาสตรท์ี ่๖ ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นพลงังาน 

 ยุทธศาสตรท์ี ่๗ ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดา้นความมั่นคง
 ประเด็นการวจิยั 

 ๑) การพฒันายุทโธปกรณท์ีจ่ าเป็น เพือ่การพึง่พาตนเองและนาไปสูก่ารผลติ
เชงิพาณิชย ์

 ๒) การพฒันาองคค์วามรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั และ
รบัมอืการกอ่การรา้ยและภยัคกุคามตา่งๆ 

 ๓) การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การตรวจ เฝ้าระวงั แจง้เตอืน ชว่ยเหลอื และ
บรรเทาภยัพบิตัสิาธารณะตา่งๆ 

 ๔) การพฒันานวตักรรมวสัด ุอปุกรณ ์ทีจ่ าเป็นเมือ่ประเทศเขา้สูส่ถานการณ์
ฉุกเฉินหรอืวกิฤติ

 5) สง่เสรมิการปราบปรามทุจรติ คอรปัช ัน่ และพฒันาองคก์รของรฐัใหม้ธีรร
มาภบิาลเพือ่การบรหิารบา้นเมอืงทีด่ี

 6) พฒันา กฎ ระเบยีบ ส าหรบัพืน้ทีช่ายขอบ จดุผ่านแดน ขอ้พพิาท 
ขอ้ตกลงความรว่มมอืในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดน ขอ้ก าหนดการซือ้ขายสนิคา้
ขา้มแดน



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการเกษตร
 ประเด็นการวจิยั 

 ๑) การพฒันานวตักรรมการเกษตรและการจดัการธรุกจิ สาหรบัเกษตรราย
ย่อย แบบยัง่ยนื และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 ๒) การพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและการจดัการเกษตร เพือ่สนับสนุน
อตุสาหกรรมใหม่ 

 3) การพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม การเกษตรสมยัใหม่ 
ส าหรบัพชืและสตัว ์เศรษฐกจิ

 ๔) การพฒันาเกษตรใหส้อดรบักบัการท่องเทีย่วและสรา้งมูลคา่เพิม่สนิคา้
เกษตรเพือ่การท่องเทีย่ว

 ๕) การขยายพนัธุพ์ชื/สตัว ์อตุสาหกรรมเพือ่พฒันาพนัธุแ์ละการสง่ออก

 6) ยกระดบัและเพิม่มูลคา่ผลผลติการเกษตรพรเีมีย่ม และสนิคา้เกษตรเพือ่
สขุภาพ

 ๗) การพฒันามาตรฐานสนิคา้อตุสาหกรรมเกษตรใหเ้ขา้สูม่าตรฐานสากล 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นอตุสาหกรรม 
 ประเด็นการวจิยั 

 ๑) การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่มีาตรฐานระดบัสากล 

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัอตุสาหกรรม

ศกัยภาพ 

 ๒) การพฒันาความรู ้เทคโนโลย ีขดีความสามารถในการท า
นวตักรรมสนิคา้ และรปูแบบธรุกจิ ของผูป้ระกอบการ SME 



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดา้นสงัคม 
 ประเด็นการวจิยั 

 ๑) การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ทางการศกึษาและการ

เรยีนรูท้ีเ่หมาะสม เขา้ถงึไดง้่ายของคนทกุชว่งวยั รวมถงึ ผูส้งูอายุ 

ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส 

 ๒) การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการจดัการเชงิสงัคมและ

เศรษฐกจิทีเ่หมาะสม ระดบัทอ้งถิน่ 

 ๓) การศกึษา ตดิตาม วเิคราะห ์ประเด็นปัญหาตา่งๆ ในสงัคมไทย 

ทัง้เร ือ่ง คน วฒันธรรม กฏหมาย การเมอืง การปกครอง เพือ่นา

ไปเป็นขอ้มูลตดัสนิใจของภาครฐั และภาคธรุกจิ 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ 

 ประเด็นการวจิยั 

 ๑) งานวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูเ้พือ่พฒันา

ระบบสาธารณสขุ เชน่ 

 - การส ารวจสภาวะสขุภาพโดยการตรวจรา่งกาย 

 - สขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากการปรบัระบบบรกิารการ

ส ารวจสขุภาพในประเด็นทีเ่รง่รดั เชน่ สภาวะตาบอด สายตาเลอืน

ราง และโรคตาทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสขุ

 - มาตรฐานและโครงสรา้งขอ้มูลส าหรบัการประเมนิคณุภาพการ
บรกิารภายใตก้ารพฒันาความสามารถ big data management 
ดว้ย digital technology 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ 

 ประเด็นการวจิยั 

 ๒) งานวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกปั้ญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็ง

ดา้นสงัคม ชมุชน ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม

ยุทธศาสตรป์ระเทศ ขอบเขตการวจิยัมคีวามครอบคลมุ

 - ระบบสขุภาพ 6 องคป์ระกอบ ขององคก์ารอนามยัโลก (6 
Building Blocks of Health System ) 

https://www.hsri.or.th/researcher/media/issue/detail/5
440

https://www.hsri.or.th/researcher/media/issue/detail/5440


ระบบสขุภาพ 6 องคป์ระกอบ ขององคก์ารอนามยัโลก 
(6 Building Blocks of Health System ) 

 ระบบบรกิาร

 ระบบก าลงัคน

 ระบบสารสนเทศ

 ระบบการคลงั

 ระบบยา การเขา้ถงึยาและเวชภณัฑท์ีจ่ าเป็น

 ระบบบรหิาร ภาวะผูน้ าและธรรมาภบิาล



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ 

 ประเด็นการวจิยั 

 - ปัจจยัสงัคมก าหนดสขุภาพ (Social Determinants of 
Health) ไดแ้ก ่การเปลีย่นแปลงดา้นประชากร สิง่แวดลอ้ม  โรค
ตดิเช ือ้อบุตัใิหม่ health literacy กฎหมาย รวมถงึการวจิยัที่

สนับสนุนนโยบายสาธารณะ

 -



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ 

 ประเด็นการวจิยั 

 งานวจิยัทีพ่ฒันาศกัยภาพคน  เพิม่คณุภาพชวีติ รองรบัสงัคมผู ้

สงูวยั ลดความเหลือ่มล า้ทางการเขา้ถงึบรกิารและสงัคมที่

เกีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุ 

 งานวจิยัทีส่ง่เสรมิ health literacy 

 งานวจิยัรองรบัประเด็นสขุภาพทีก่ าหนดในรฐัธรรมนูญและการ

ปฏริปูระบบสาธารณสขุ ไดแ้ก ่การบรกิารปฐมภมู ิและระบบ

ประกนัสขุภาพไทย 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ 

 ประเด็นการวจิยั 

 - งานวจิยัรองรบัมตคิณะรฐัมนตร ีหรอืยุทธศาสตรอ์ืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบสาธารณสขุ ไดแ้ก ่

 การรองรบัแผนยุทธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้มป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่แห่งชาติ

 แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชพีของประเทศไทย 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ 

 ประเด็นการวจิยั 

 แผนแม่บทพฒันาสมุนไพรแห่งชาต ิ

 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนตลอดชว่งชวีติ (5 กลุม่วยั) ภายใต ้

การบูรณาการ 4 กระทรวงหลกั (กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์กระทรวงมหาดไทย) และทอ้งถิน่ 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้น

การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

๓) งานวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย
ของประเทศ

- การสง่เสรมิยาสามญั(Generic) 

- การสง่เสรมิการผลติวคัซนีใหม่ 

- การสง่เสรมิเคร ือ่งมอืแพทย ์ชดุตรวจสอบทางการแพทย ์

- การสง่เสรมิสมุนไพรส าเรจ็รปู การบรกิารแพทยแ์ผนไทย



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้น

การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

 ประเด็นการวจิยั 

 - และการปฏริปูระบบสาธารณสขุ ไดแ้ก ่การบรกิารปฐมภมู ิและ

ระบบประกนัสขุภาพไทย 

 - งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นสขุภาพของแรงงานขา้มชาตแิละชาว

ตา่งดา้วทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย 



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดา้นพลงังาน
 ประเด็นการวจิยั 

 ๑) การสรา้งความมั่นคงทางพลงังาน ไดแ้ก ่การพฒันาพลงังาน

ทดแทน (ชวีมวล ไบโอดเีซล ไบโอเอทานอล แกส๊ชวีภาพ) การ

พฒันาอตุสาหกรรมพลงังานและเคมชีวีภาพ การส ารวจแหลง่

พลงังานใหม่ การพฒันาพลงังานหมุนเวยีน 



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดา้นพลงังาน
 ประเด็นการวจิยั 

 ๒) การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ไดแ้ก ่การพฒันาแหลง่

กกัเก็บพลงังาน การพฒันาเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารจดั

การพลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพและการ

ประหยดัพลงังาน ของเคร ือ่งท าความเย็นและเคร ือ่งปรบัอากาศ 



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดา้นพลงังาน
 ๓) การพฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่

อปุกรณป์ระหยดัพลงังาน การน าของเสยีกลบัมาใชเ้ป็นพลงังาน 

 ๔) การพฒันาขอ้มูลพลงังาน ตัง้แตต่น้น า้ จนถงึปลายน า้โดยใช ้

วทิยาการขัน้สงู 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นทรพัยากร

และสิง่แวดลอ้ม
 ประเด็นการวจิยั 

 ๑) การพฒันาเทคโนโลยใีนการประเมนิ/บ าบดั/ฟ้ืนฟู/จดัการ ของ

เสยีและคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทีเ่หมาะสมกบัภาคการผลติใน

ประเทศ ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

 ๒) การพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่รบัมอืกบั

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีเ่หมาะสม 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นทรพัยากร

และสิง่แวดลอ้ม
 ประเด็นการวจิยั 

 ๓) การพฒันาองคค์วามรูใ้นการแกไ้ขปัญหาภาระดา้นทรพัยากร

และสิง่แวดลอ้ม เชน่ การวจิยัเพือ่แบ่งรบัภาระการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม หรอืของเสยีอนัตรายทีส่รา้งมลภาวะ การวจิยัเพือ่

แกไ้ขปัญหาภาระความรบัผดิชอบในการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

ใหเ้กดิความเป็นธรรม และใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดา้นทรพัยากร

และสิง่แวดลอ้ม
 ประเด็นการวจิยั 

 ๔) การพฒันาขอ้มูลสารสนเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม อย่างบูรณาการ เพือ่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน ในการเฝ้า

ระวงั เตอืนภยั และจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ

 ๕) การวจิยัเพือ่อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม การวจิยัเพือ่ด ารงความ

หลากหลายทางชวีภาพ สรา้งความหลากหลายทางชวีภาพ การ
วจิยับนองคค์วามรูข้องเศรษฐกจิฐานชวีภาพ (Bio Economy) 
เป็นตน้



กรอบการวจิยั
 ตวัอย่างกรอบการวจิยัจากมูลนิธเิพือ่การพฒันาผูส้งูอาย ุเนน้
ประเด็น Active and productive aging เชน่ ชมรมผูส้งูอายุ
การศกึษา การท่องเทีย่วส าหรบัผูส้งูอายุ

 แหลง่คน้ควา้ทีส่ าคญั 

 thaijo https://www.tci-thaijo.org/index.php

 สกว http://www.trf.or.th/index.php

 วช
http://www.nrct.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E
0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81.asp
x#.WUYAPWiGPIU

https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://www.trf.or.th/index.php
http://www.nrct.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81.aspx.WUYAPWiGPIU


การก าหนดโจทย ์
 ส าคญัตอ่ค าตอบทีจ่ะน าสูก่ารแกไ้ข

 โจทยค์ าถาม จะชีน้ าการออกแบบการวจิยั

 โจทยใ์นระดบัพืน้ที ่ส าคญัทีก่ารมสีว่นรว่มในการก าหนดโจทย ์



ทีม่าโจทยว์จิยั

• Research identification แผนยทุธศาสตร ์

• Research problem ระบแุผนงานวจิยัจากปัญหา 

ระบไุดจ้ากresearch gap

• Research topic เช ือ่มโยงประเด็นวจิยั ตามบทบาท
หนา้ที ่(Function)

อาจเป็นวจิยัช ัน้เรยีน routine to research 



การพฒันาโจทย ์

• เชงิพืน้ที ่กลุม่จงัหวดั เชน่ การพฒันากลุม่จงัหวดั

อสีานใต ้

• เชงิประเด็น เชน่ ยาง ทอ่งเทีย่ว ขา้ว แรงงาน



ตวัอย่างโจทยว์จิยับูรณาการ

• การทอ่งเทีย่วอนัดามนั

• การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษมุกดาหาร



โจทยว์จิยัresearch problem ทีด่ี

• เช ือ่มโยงกบัยทุธศาสตร ์

• ตอบหรอืเตมิเต็มปัญหาเรง่ดว่น

• ตอบค าถามในเวลาทีก่ าหนด



เทคนิคการเขยีนความส าคญัความเป็นมา

• มองภาพใหญ่ Holistic approach

• โยงยทุธศาสตรก์บัปัญหาในพืน้ที(่ใส่ตวัเลขอา้งองิให ้
ชดั เจาะจง)

• ระบผุลกระทบทีจ่ะเกดิปัญหา หากมกีารแกไ้ขจะเกดิ

ผลดอีย่างไร หากระบตุวัเลขไดจ้ะดมีาก เชน่ท าให ้

อตัราตาย อตัราการตดิเช ือ้ การเขา้ถงึบรกิาร รายได ้
เพิม่



หลกัการเขยีนวตัถปุระสงคก์ารวจิยั

1. เขยีนในสิง่ทีส่ามารถศกึษาได ้กระท าได ้ หรอืเก็บ

ขอ้มูลได ้

2. เขยีนวตัถปุระสงคใ์หส้ ัน้ กะทดัรดั ใชภ้าษาง่าย

3. เขยีนในรปูประโยคบอกเล่า

4. วตัถปุระสงคห์ลกั ควรมขีอ้เดยีว และวตัถุประสงค ์
ย่อยไม่ควรมากเกนิไป 2-5 ขอ้ก็เพยีงพอแลว้

5. การเรยีงหวัขอ้ ท าไดห้ลายลกัษณะตามหวัขอ้วจิยั

(ทีม่า กหุลาบ รตันสจัธรรม,2560)



การเขยีนค าถามการวจิยั

• เขยีนตามวตัถปุระสงคก์ารวจิยัทีก่ าหนด

• อาจมคี าถามหลกั ค าถามรองตามวตัถปุระสงคท์ี่

ก าหนด



การก าหนดวตัถปุระสงค ์

• ระบปัุญหาหลกั ปัญหาย่อย

• วตัถปุระสงคจ์ะเป็นปัญหาหลกั

ปัญหาหลกั

• การท่องเทีย่วผู ้
สงูวยั

ปัญหาย่อย

• โปรแกรมการ
ท่องเทีย่ว

• ประสทิธผิลของ
โปรแกรม

วตัถปุระสงค ์

•พฒันาโปรแกรม
การท่องเทีย่ว

• ประเมนิ
โปรแกรมการ
ท่องเทีย่ว



ค าถามวจิยั

• ความพงึพอใจตอ่โปรแกรมการทอ่งเทีย่วของผูส้งูอายุ

เป็นอย่างไร

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นอย่างไร

• ความสขุของผูส้งูอายุหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมเป็น

อย่างไร

ถา้มกีารตัง้สมมตฐิานสามารถเขยีนตอ่ไดข้ึน้กบั
ลกัษณะค าถาม



ขอขอบคณุ
 ยนิดแีลกเปลีย่นคะ่

Suree.t@ubu.ac.th

mailto:Suree.t@ubu.ac.th

