
การเขียนความส าคญัและวตัถปุระสงค์การวจิยั

พรรณี เสมอภาค
โครงการเสริมสร้างศกัยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือความมัน่คงทาง
อาหารและปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี



“การเขียนความส าคญัของปัญหา เป็นสว่นที่เกร่ินน าหห้
ผู้อา่นเร่ิมเข้าหจ หนปัญหาที่จะท าการศกึษาวา่ ปัญหาคือ
อะไร มีความส าคญัหนแงม่มุไหน หรือประเด็นไหนบ้าง
ผู้อา่นสามารถเห็นความตอ่เน่ืองและความรุนแรงของ
ปัญหาที่เกิดขึน้หนอดีต ปัจจบุนั หรือจะเกิดขึน้หนอนาคต 
ซึง่จ าเป็นท่ีจะต้องศกึษา เพ่ือหาแนวทางหนการแก้ไข
ปัญหานัน้”



การเขียนสภาพและความส าคญัของปัญหา

 เขียนน าเพื่อหห้เห็นความจ าเป็น ความส าคญัและสภาพของ
ประเด็นเร่ืองท่ีจะท าการวิจยั ระบวุา่ปัญหาการวิจยัคืออะไร มี
ความเป็นมาหรือภมูิหลงัอยา่งไร 

 มีความส าคญั รวมทัง้ความจ าเป็น คณุคา่ และประโยชน์ ท่ีจะได้
จากผลการวิจยัหนเร่ืองนี ้ซึง่จะท าหห้ตดัสินหจได้ว่าควรจะท าวิจยั
เร่ืองนัน้หรือไม ่

 คุ้มกบัการลงทนุ ลงแรงท าวิจยัหรือไม่
 เป็นความจ าเป็นของประเทศชาติที่ต้องการจะหาค าตอบหรือไม่



หลกัการเขียนสภาพความส าคญัของปัญหา

1. เขียนหห้ตรงปัญหา เน้นปัญหาหห้ถกูจดุ ไมเ่ขียนยืดยาว อ้อม
ค้อมวกวน เจาะประเดน็หห้ทราบวา่ปัญหาคืออะไร อยา่ง
ชดัเจนและกระชบั

2. เขียนหห้ครอบคลมุประเด็นความส าคญัปัญหา ท่ีจะศกึษาตาม
หวัข้อเร่ืองทัง้หมด หห้ครบตามจ านวนประเดน็ปัญหาที่ระบไุว้
หนหวัข้อวิจยั

3. ไมค่วรเขียนความส าคญัของปัญหาสัน้เกินไป จนจบัประเดน็ท่ี
จะศกึษาไมไ่ด้ ควรเขียนเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาหห้ละเอียด
พอสมควร



4. ไมค่วรน าตวัเลข ตารางยาวๆ หรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องมาก 
มาหสอ้่างอิงหนความส าคญัของปัญหานีม้ากเกินไป เลือก
เฉพาะข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจริงๆ หรือเลือกเฉพาะตวัเลขท่ีส าคญัๆ 
น ามาสรุปเป็นประโยคหห้กลมกลืนกบัเนือ้เร่ือง

5. การเขียนหนสว่นนี ้ถ้าน าเอาผลงานวิจยั ตวัเลขข้อมลู หรือ
แนวคิด ทฤษฏี ของผู้ อ่ืนมากลา่วไว้ จะต้องอ้างอิงเอกสาร
เหลา่นัน้ประกอบด้วยเสมอหนการอ้างอิง

6. การเขียนแตล่ะหน้า ควรแบง่วรรคตอนและย่อหน้าหหมห่ห้
เหมาะสมด้วย



7. ต้องเขียนเนือ้เร่ืองหห้มีความสมัพนัธ์กนัอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะ
เม่ือขึน้หน้าหหม่ทกุครัง้ เนือ้เร่ืองหนสว่นย่อหน้าหหม่ต้องมีสว่น
เช่ือมโยงกบัสว่นท้ายของย่อหน้าก่อนด้วย เม่ือขึน้ย่อหน้าหหม่แตล่ะ
ย่อหน้า

8. หนสว่นท้ายของความส าคญัของปัญหา ต้องเขียนขมวดท้าย หรือ
สรุปเพ่ือหห้มีสว่นเช่ือมโยงกบัหวัข้อหนวตัถปุระสงค์ของการศกึษา
ตอ่ไปด้วย

การสรุปท้ายนีอ้าจเขียนได้หลายลกัษณะ ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน 
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเร่ือง หรือปัญหาท่ีจะวิจยั เช่น อาจ
เขียนหนท านองท่ีสรุปวา่ ปัญหานี ้ทฤษฏีนี ้วิธีการนี ้ยงัไม่มีผู้ หดเคย
ศกึษามาก่อน หรือมีการศกึษาไว้น้อยมาก จงึน่าจะศกึษาเร่ืองนี ้
หรืออาจเขียนหนท านองวา่ การศกึษาเร่ืองนีจ้ะมีประโยชน์อย่างไร 
น าไปหช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เป็นต้น



ตวัอยา่งการเขียนความส าคญัของปัญหา

 ปัญหา.............. เป็นปัญหาท่ีส าคญั คือ/เน่ืองจาก....... 
(เอกสารอ้างอิง)

 ปัญหาท่ีพบหนโลกคือ......... (เอกสารอ้างอิง)
 ปัญหาท่ีพบหนประเทศไทยคือ.............. (เอกสารอ้างอิง)
 ปัญหาท่ีพบหนพืน้ท่ี/ชมุชนคือ................. (เอกสารอ้างอิง)
 การแก้ปัญหาท่ีผ่านมา................... (เอกสารอ้างอิง)
 การแก้ปัญหาอย่างยัง่ยืน ควร.................. (เอกสารอ้างอิง)



ตวัอย่าง X ......ปัจจบุนัเกษตรกรมีปัญหาการหช้สารเคมีท่ีมีอนัตรายหนการเกษตร
จ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ดงัจะเห็นได้จากข้อมลูสถิติการน าเข้าวตัถอุนัตรายทางการเกษตร 
ตามตารางตอ่ไปนี ้

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 -2557

ปี หน่วย : ปริมาณ : ตนั มลูคา่ : ล้านบาท

สารเคมี

สารก าจัดวัชพืช
(Herbicide)

สารก าจัดแมลง 
(Insecticide)

สารป้องกันและ
ก าจัดโรคพืช 

(Fungicide)

อื่นๆ รวม

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

2553 80,278 8,845 23,417 4,670 9,671 3,860 4,450 583 117,815 17,956

2554 112,177 11,480 34,672 5,938 12,179 3,875 5,511 777 164,538 22,070

2555 106,860 11,294 16,797 3,686 6,972 3,883 3,748 494 134,480 19,378

2556 137,049 14,873 21,485 4,201 10,350 4,828 3,942 514 172,826 24,416

2557 117,645 13,435 13,910 4,013 10,988 4,708 4,832 656 147,375 22,812

หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคมุการเจริญเติบโตของพืช สารรมควนัพิษ สารก าจดัหอยและหอยทาก สารก าจดัไร ไส้เดือนฝอย สาร
ก าจดัหนู
ข้อมูลอัพเดท : 21 เมษายน 2559 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559



ตวัอยา่งการเขียนความส าคญัของปัญหาวิจยั

เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองเกษตรอินทรีย์ และการสร้าง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ : ศกึษาเฉพาะกรณีข้าวอินทรีย์  (สมเกียรติ ไตรสรณ
ปัญญา, 2555)

เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตท่ีค านงึถึงสภาพแวดล้อม รักษา
สมดลุของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจดัการทาง
นิเวศวิทยาท่ีคล้ายคลงึกบัธรรมชาต ิหลีกเลี่ยงการหช้สารสงัเคราะห์ท่ีอาจก่อหห้เกิด
มลพิษหนสภาพแวดล้อม รวมถงึการน าภมูิปัญญา ชาวบ้านมาหช้ประโยชน์ เป็น
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของธรรมชาตท่ีิถกู ท าลายไปด้วย
สารเคมี สง่ผลหห้หลายประเทศออกมาตรการควบคมุผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ทาง เกษตร
อินทรีย์มากขึน้ หนขณะนีมี้ประเทศที่บงัคบัหช้ระเบียบการควบคมุการผลิตสนิค้า
เกษตรอินทรีย์แล้วกวา่ 71 ประเทศทัว่โลก สว่นหหญ่เป็นประเทศหนกลุม่สหภาพยโุรป 
ร้อยละ 95 รองลงมาคือ กลุม่ประเทศอเมริกาและแคริเบียน เป็นต้น



จากการศกึษาวิจยัพบวา่ เกษตรอินทรีย์ของไทยยงัไม่ปรากฏมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีหห้ การคุ้มครองผลติผลหรือผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ
ข้าวอินทรีย์อย่างแท้จริง ท าหห้คนไทยท่ีต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
สบัสนกบัผลติภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายอยู่หนท้องตลาดท่ีหช้ค าว่าอินทรีย์หรือเกษตร
อินทรีย์ ปิดบนฉลากผลติภณัฑ์วา่มีความจริงแท้แคไ่หน นอกจากนี ้ผู้บริโภคยงั
ขาดความเช่ือมัน่หนการรับรองมาตรฐานการผลติแบบเกษตรอินทรีย์ เน่ืองจากมี 
มาตรฐานการรับรองการผลติหลากหลายท าหห้เกิดความสบัสน เพราะผู้บริโภค
ไม่สามารถท่ีจะเข้าหจรายละเอียดมาตรฐานทางเทคนิคของแตล่ะมาตรฐาน
ตา่งๆ ได้ อีกทัง้สินค้าเกษตรอินทรีย์มี ราคาแพงกว่าปกติ ท าหห้มีการอ้างความ
เป็นเกษตรอินทรีย์หรือบางผลติภณัฑ์อาจหช้ภาษาองักฤษ วา่ “Organic” 

มาแอบอ้างปิดฉลากบนผลติภณัฑ์ ซึง่มีผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจ ความ
เช่ือมัน่ และภาพรวมของประเทศชาติอย่างมาก



เน่ืองด้วยผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ มีความส าคญั
ตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ การพฒันามาตรการทางกฎหมายหน
การคุ้มครองเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัหห้ทดัเทียม
ตลาดโลก รวมทัง้การสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีมีความเป็น
ระบบ ระเบียบแบบแผน ถือวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง แตส่ิ่งท่ีประเทศ
ไทยยงัประสบปัญหาอยูห่นขณะนี ้คือยงัไมป่รากฏมาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองเกษตรอินทรีย์และการสร้างมาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์อยา่งเป็นรูปธรรม หน
ขณะเดียวกนัยงัไมมี่มาตรฐานหดที่เข้ามารับรองหรือเป็นหลกัประกนั
คณุภาพข้าวอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ของไทย เพ่ือสง่เสริมหห้
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอยา่งแท้จริง



รวมทัง้ประเทศไทยยงัขาดองค์กรท่ีมีเอกภาพ ซึง่หห้การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ท่ีเช่ือถือได้ (Certified Body) หนระดบัโลก ด้วยเหตนีุ ้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัปทมุธานี 100 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน –
ธนัวาคม 2555 นี ้จงึควรท าการศกึษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบั
การคุ้มครองเกษตรอินทรีย์และการสร้าง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
โดยเฉพาะกรณีข้าวอินทรีย์ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นแนวทางหนการพฒันา
มาตรการทางกฎหมายและเสริมสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยหห้มี
ความเหมาะสม และสามารถน ามาบงัคบัหช้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้หน
ปัจจบุนัได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 



การเขียนวตัถปุระสงค์การวิจยั

คือการบอกเปา้หมายหรือจดุมุ่งหมายท่ีนกัวิจยั
ต้องการค้นหาข้อเท็จจริง เป็นการระบงุานท่ีผู้วิจยั
ต้องท า หนอนัท่ีจะได้มาซึง่ค าตอบหนการวิจยั การ
ก าหนดวตัถปุระสงค์การวิจยัก็เป็นการจ าแนก
ประเด็นการวิจยัออกมาหห้เป็นหวัข้อยอ่ยที่ชดัเจน 
ท าหห้ด าเนินการวิจยัได้อยา่งเป็นรูปธรรม



หลกัส าคญัของการเขียนวตัถปุระสงค์

1. เขียนประเด็นของปัญหาหห้ชดัเจน วา่ต้องการศกึษาอะไร หนแง่มมุ
ไหนและเร่ืองท่ีจะศกึษา ต้องอยู่หนกรอบของหวัเร่ืองท่ีท าวิจยั

2. วตัถปุระสงค์ท่ีเขียนทกุข้อ ต้องสามารถศกึษาได้ กระท าได้ หรือ
เก็บข้อมลูได้ทัง้หมด มีความเป็นไปได้จริงหนแงข่องการปฏิบตัิ

3. เขียนหห้ สัน้ กะทดัรัด หช้ภาษาง่าย เป็นประโยคบอกเลา่
4. อยู่หนกรอบ หรือสอดคล้องกบัโจทย์ หรือหวัข้อปัญหาการวิจยั
5. เขียนหนรูปของการเปรียบเทียบ เพ่ือเน้นความแตกตา่ง หรือเขียน

หนรูปของความสมัพนัธ์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัญหาท่ีต้องศกึษาวิจยันัน้ๆ 



6. เขียนวตัถปุระสงค์รวมเป็นข้อเดียว หรืออาจเขียนแยกเป็นข้อๆ 
ก็ได้ ถ้าเขียนวตัถปุระสงค์แยกเป็นข้อๆ แตล่ะข้อต้องระบุ
ปัญหาท่ีจะศกึษาเพียงประเด็นเดียวเท่านัน้

7. จ านวนข้อของวตัถปุระสงค์มีมากน้อยเท่าไดขึน้อยู่กบัขอบเขต 
ซึง่รวมถึงความกว้างและความแคบของปัญหาวิจยัท่ีผู้วิจยั
ต้องการศกึษา โดยหลกัการแล้ว ไมค่วรตัง้วตัถปุระสงค์ยอ่ยๆ 
มากเกินไป

8. การเรียงหวัข้อวตัถปุระสงค์ตามล าดบัของการศกึษา หรือ
เรียงล าดบัตามความส าคญัหรือจดุเน้นก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ความเหมาะสมของการวิจยัแตล่ะเร่ือง



ข้อควรระวงัหนการเขียนวตัถปุระสงค์การวิจยั

 ไมค่วรน าเอาประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับมาหช้หนการเขียน เพราะ
วตัถปุระสงค์การวิจยั คือประเด็นท่ีจะท าการวิจยั ส่วนประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหมายถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้จาก
การน าผลการวิจยัท่ีเสร็จแล้วไปหช้  เช่น “เพื่อเป็นแนวทางหนการ
น าผลวิจยัท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาการหช้สารเคมีหน
การเกษตร” ข้อความนีเ้ป็นความส าคญัของการวิจยั หรือ
ประโยชน์ท่ีได้รับ ไมห่ช่วตัถปุระสงค์ของการวิจยั



ตวัอยา่งการเขียนวตัถปุระสงค์ท่ีไม่ถกูต้อง
เร่ือง พฤติกรรมการหช้สารเคมีหนการเกษตรท่ีไม่ปลอดภยั ของ
เกษตรกรหนจงัหวดัอบุลราชธานี

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศกึษาการหช้สารเคมีหนการเกษตรของเกษตรกร
2. เพ่ือหห้ทางสว่นงานเกษตรจงัหวดัและสาธารณสขุจงัหวดั หช้

หนการวางมาตรการกบัเกษตรกรท่ีหช้สารเคมีทางการเกษตร
ท่ีไม่ปลอดภยั

3. เพ่ือหห้เกษตรกรตระหนกัถงึการหช้สารเคมีหนการเกษตรท่ี
ปลอดภยั



ค าหรือวลี ท่ีหช้บอ่ยหนการเขียนวตัถปุระสงค์
 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี/สง่ผล/อิทธิพล/ผลกระทบ......... 
เช่น เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบจากการหช้สารเคมีทางการเกษตร
ของไทย....

 เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง.....กบั...... 
เช่น เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการหช้สารเคมีกับ
ระดบัความเสี่ยงของผลเลือดจากการหช้สารเคมี

 เพ่ือเปรียบเทียบ......กบั......... 
เช่น เพื่อเปรียบเทยีบต้นทนุการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับ
การผลิตข้าวหอมมะลิท่ีหช้สารเคมี



 เพื่อศกึษาอิทธิพลของ.........ท่ีมีตอ่.......... 
เช่น เพื่อศึกษาอิทธิพลของพระธาตพุนมที่มีต่อความเช่ือและ
พิธีกรรมของชมุชนลุม่แม่น า้โขง (อทุยั ภทัรสขุ, 2554)

 เพื่อตรวจสอบ.........ตามเกณฑ์ท่ีสร้างขึน้ 
เช่น เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคณุภาพการศกึษาตาม
ระบบการประกนัคณุภาพภายหนของสถานศกึษา... 

 เพื่อพฒันา............. 
เช่น เพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์....



ตวัอยา่งการเขียนวตัถปุระสงค์ I

เร่ือง การเปรียบเทียบการติดเชือ้ปรสิตของประชาชนผู้หช้แรงงาน
จากตา่งถ่ินกบัผู้หช้แรงงานถ่ินเดิมท่ีอาศยัหนชมุชนเขตพืน้ที
พฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (กหุลาบ รัตนสจัธรรม และคณะ, 
2545)

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อเปรียบเทียบการติดเชือ้ปรสิตของประชาชนผู้หช้แรงงานท่ีอาศยั
หนชมุชนเขตพืน้ท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก



วตัถปุระสงค์เฉพาะ
1. เปรียบเทียบอตัราการติดเชือ้ปรสิตชนิดตา่งๆ หนประชาชนผู้หช้แรงงาน

จากตา่งถ่ินกบัประชาชนผู้หช้แรงงานถ่ินเดิม
2. เปรียบเทียบความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมอนามยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ติดเชือ้ปรสิตหนประชาชนผู้หช้แรงงานจากตา่งถ่ินกบัประชาชนผู้ หช้แรงงาน
ถ่ินเดิม

3. เปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมอนามยัท่ีเก่ียวข้องกบัการติด
เชือ้ปรสิตหนประชาชนผู้หช้แรงงาน ท่ีตรวจพบการติดเชือ้ปรสิต และตรวจ
ไม่พบการติดเชือ้ปรสิต

4. เปรียบเทียบการปฏิบตัิและสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกบัการติดเชือ้
ปรสิตหนประชาชนผู้หช้แรงงานจากตา่งถ่ินกบัประชาชนผู้หช้แรงงานจาก
ถ่ินเดิม

5. เปรียบเทียบการปฏิบตัิและสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกบัการติดเชือ้
ปรสิตระหว่างประชาชนผู้หช้แรงงานที่ตรวจพบการติดเชือ้ปรสิต และตรวจ
ไม่พบการติดเชือ้ปรสิต



ตวัอยา่งการเขียนวตัถปุระสงค์ II
เร่ือง การศกึษาชดุความรู้หนการพฒันาพนัธุ์ข้าวพืน้บ้าน โดยการมี
สว่นร่วมขององค์กรเกษตรกร องค์กรพฒันาเอกชนและองค์กรภาครัฐหน
เขตภาคอีสานตอนกลาง
วัตถุประสงค์
1. ศกึษาพฒันาการหนการพฒันาพนัธุ์ข้าวพืน้บ้านขององค์กรเกษตรกร 
องค์กรพฒันาเอกชนและองค์กรภาครัฐ

2. เพ่ือศกึษาองค์ความรู้การวิจยัและพฒันาพนัธุ์ข้าวพืน้บ้านขององค์กร
เกษตรกร องค์กรพฒันาเอกชนและองค์กรภาครัฐ

3. เพ่ือศกึษาบทเรียนขององค์กรเกษตรกร องค์กรพฒันาเอกชนและ
องค์กรภาครัฐหนการด าเนินการวิจยั การมีสว่นร่วมและพฒันาพนัธุ์
ข้าวพืน้บ้านหนเขตภาคอีสานตอนกลาง
(อารีรัตน์ กิตติศิริ และคณะ. 2555)



ตวัอยา่งการเขียนวตัถปุระสงค์วิจยั III

เร่ือง การวิจยัและพฒันาเกษตรอินทรีย์เพ่ือสง่เสริมการผลิต และ
การตลาดครบวงจร

วัตถุประสงค์การวิจยั

 เพ่ือวิจยัและพฒันาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ และ
ครบวงจร

 เพ่ือหารูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมหนการบริหารจดัการโครงการ
เกษตรอินทรีย์ท่ีมีคณุภาพทัง้หนเชิงของการบริหารจดัการและผลผลติ

 เพ่ือพฒันาความพร้อมของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัหว่งโซ่ผลิตภณัฑ์ 
(วิทรูย์ เรืองเลศิปัญญากลุและคณะ. 2552)



ข้อคิดการเขียนความส าคญัและวตัถปุระสงค์

“ต้องรู้ และชดัเจนหนประเดน็ปัญหาท่ีจะวิจยั โดยการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหานัน้ๆ หห้ถ่องแท้ และควรเข้า
ไปหนชมุชนหรือพืน้ท่ี เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนวา่สภาพ
ทัว่ๆ ไป ของปัญหาเป็นอย่างไร และภายหนสภาพท่ีกลา่วถึง  มีปัญหา
อะไรเกิดขึน้บ้าง ประเดน็ปัญหาท่ีผู้วิจยัหยิบยกมาศกึษาคืออะไร มี
การศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้มาแล้วหรือยงั ท่ีหดบ้าง และการศกึษาท่ีเสนอ
นีจ้ะช่วยเพ่ิมคณุคา่ ตอ่งานด้านนี ้ได้อย่างไร แก้ไขปัญหาชมุชน หรือ
กลุม่เปา้หมายอย่างไร”

ผศ.ดร.ชมพนูชุ โมราชาติ คณะบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอบุลราชธานี



เรียนรู้ผา่นประสบการณ์

“การท าวิจยัหห้สอดคล้องและเกิดประโยชน์กบัชมุชน “เรียนรู้ปัญหา
จากประสบการณ์การท างาน และความต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหา
นัน้ๆ หห้ดีขึน้ เดินเข้าหาชมุชน ค้นหาปัญหาท่ีชดัเจน เป็นโจทย์ของ
ชมุชนท่ีต้องช่วยกนัหาค าตอบ ผู้วิจยัต้องมีข้อมลูเพียงพอท่ีจะท างาน
วิจยั มีกรอบความคดิชดัเจน กลุม่เปา้หมายชดัเจน การเขียน
ความส าคญัและการเขียนวตัถปุระสงค์ ก็จะเขียนได้ดี ชดัเจน และการ
ท างานวิจยัก็จะเกิดประโยชน์กบัชมุชนอย่างแท้จริง”

พทุธิณา นนัทะวรการ
Master of Science Environmental Management, 

Aalborg University, Denmark



การเขียนหห้ได้รับการสนบัสนนุทนุการวิจยั

“การเขียนโครงการวจิยัหห้ได้รับการสนบัสนนุทนุมาด าเนินการวิจยั 
ควรเร่ิมต้นจากการศกึษา นโยบาย เปา้หมาย วตัถปุระสงค์ ประเด็นท่ี
แหลง่ทนุสนหจหห้การสนบัสนนุท าวิจยั และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีแหลง่
ทนุหห้การสนบัสนนุอย่างถ่ีถ้วน รวมทัง้ศกึษารูปแบบการเขียน
โครงการวิจยัของแตล่ะแหลง่ทนุหห้ชดัเจน ถ้าพบวา่ประเด็นท่ีแหลง่ทนุ
หห้การสนบัสนนุ ตรงกบัประเดน็การวจิยัท่ีผู้วิจยัสนหจและมี
ความสามารถท่ีจะท าการวิจยัได้ตามเง่ือนไขของแหลง่ทนุ ผู้ วิจยัก็เขียน
โครงการวิจยัหห้ชดัเจน ตรงประเดน็ สอดคล้องกบัเปา้หมายและ
วตัถปุระสงค์ของแหลง่ทนุ  โอกาสการได้รับทนุสนบัสนนุก็มีมากขึน้”



ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติม

คลงัข้อมลูงานวิจยัไทย http://www.tnrr.in.th/2558/

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) http://www.trf.or.th/

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/

https://etraining2012.wordpress.com

https://www.gotoknow.org/posts/399434

http://www.trf.or.th/
http://www.nrct.go.th/
https://etraining2012.wordpress.com/
https://www.gotoknow.org/posts/399434
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ขอบคณุคะ่

Chemical rice 100% damaged 

Organic rice 70% damaged


