
การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ 
ตามบริบทชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
โครงการ  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)”

โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ 

1. ก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของ
ประเทศ ตามบริบทชุมชน และหรือ การด าเนินงานตาม
ภารกิจหลัก  

2. เขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย
ที่กระชับ ชัดเจน และสอดคล้องกันตามโจทย์การวิจัย 

3. ก าหนดประเด็นค าถาม เขียนชื่อเรื่องวิจัย และวัตถุประสงค์
การวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย
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หัวข้อการบรรยาย
1. การก าหนดปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) และค าถามวิจัย 
(Research Question: RQ) ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ 
ตามบริบทชุมชน และหรือการด าเนินงานตามภารกิจหลกั

2. หลักการเขียนชื่อเรือ่งการวิจัย แบบบูรณาการ หรือการวิจัยงานตาม
ภารกิจหลัก

3. เทคนิคการเขยีนความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาการวิจัย

4. การเขียนวัตถุประสงคก์ารวิจัย ท่ีสอดคล้องกับค าถามวิจัย

5. กรณตีัวอย่างการก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศ ตามบริบทชุมชน รวมทั้งการด าเนินงานตามภารกิจหลกั
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การก าหนดปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 
และค าถามวิจัย (Research Question: RQ) 

ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ 

ตามบริบทชุมชน 

และหรือการด าเนินงานตามภารกิจหลกั
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การวิจัย (research)
หมายถึง 
การค้นหาค าตอบให้แก่ค าถามหรือปัญหา ที่ผู้วิจัยเห็นว่า
ส าคัญและมีความจ าเป็นต้องหาค าตอบโดยการวิจัย
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รีเสร์ิจ

Re

Search
ค้นแล้วค้นอีก ไม่ได้ทางหน่ึงกต้็องใช้อีก
ทางหรือวิธีหน่ึง
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ปัญหา (Problem)
หมายถึง 
สิ่งที่น าความยุ่งยากและความรู้สึกไม่สบายใจ ไม่
พอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มาสู่ผู้ที่เห็นปัญหา หรือ
ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่คนเชื่อว่าน่าจะเป็นกับสิ่งที่
เป็นอยู่จริง ๆ



การก าหนดปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 

หมายถึง

ประเด็นค าถามหรือข้อสงสัย ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น เพื่อ
ต้องการหาค าตอบที่ถูกต้องเป็นจริงส าหรับโจทย์วิจัย
ด้วยกระบวนการวิจัย

7



ขั้นตอนการระบุปัญหาการวิจัย      

ขั้นที่ 1 ค้นหาขอบเขตปัญหาการวิจัยที่สนใจ       

ขั้นที่ 2 ระดมความคิด หรือระดมสมอง       

ขั้นที่ 3 ทบทวนวรรณกรรม
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ค าถามวิจัย (Research Question: RQ) 

หมายถึง

ประโยคค าถามที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อหาค าตอบส าหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัย มีความ
เฉพาะเจาะจง ส าหรับกระบวนการวิจัยที่จะท าต่อไปได้
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งานวิจัยจะไปใช้ประโยชน์ได้
เริ่มตั้งแต่ค าถามการวิจัย
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ค าถามวิจัยพิจารณาจาก  

• ความส าคัญของปัญหา

• เกิดประโยชน์

• มีความเป็นไปได้ในการท าวิจัย

• ค าถามที่ผู้วิจัยอยากรู้คืออะไร เช่น ท าไม อย่างไร อะไร 

• ข้อมูลหรือสิ่งค้นพบ (Finding)
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12

ทีม่าของโจทกว์จิยั หรอืค าถามทีใ่ชใ้นการวจิยั

• 1. ปรากฏการณ์ทางสงัคม/ปัญหาสงัคม/ปัญหาหน่อย
งาน

-ที ่User สนใจ(ไมใ่ชเ่ราสนใจ) 

-เลกิท างานตามใจตนเอง แต่ตอ้งตามใจแหลง่ทุน
ตามใจผูใ้ชง้าน 

(หากท างานตามใจตวัเอง งานจะขึน้หิง้ และไมม่แีหล่งทุน
ไหนยอมจา่ย)



ทีม่าของโจทกว์จิยั หรอืค าถามทีใ่ชใ้นการวจิยั

•2. แนวคดิทฤษฎใีนศาสตรท์ีศ่กึษา หรอื ทีเ่ราสนใจจาก
วรรณกรรม โดยเฉพาะทฤษฎตี่างๆ 

งานวจิยัพืน้ฐาน หรอืงานทางวชิาการ



ทีม่าของโจทกว์จิยั หรอืค าถามทีใ่ชใ้นการวจิยั

• 3. การพฒันาโจทกว์จิยั โดยการตรวจสอบก่อนวา่ 

"เจ้าของปัญหาคือใคร ?" 

ซึง่มกัเป็นคนๆ เดยีวกบัผูใ้ชง้าน (User) 

จากนัน้อาจพฒันาโจทกก์ารวจิยั โดยวธิี

-จดัประชุมพฒันาโจทกว์จิยั

-สมัภาษณ์



•การพฒันาโจทกว์จิยั “การท างานวจิยั” กบั “การบรหิาร
งานวจิยั” เป็นคนละเรือ่งที ่“ตอ้งท าใหเ้ป็นเรือ่งเดยีวกนั” 

•การจดัการงานวจิยัหรอืการบรหิารงานวจิยัจะแบ่งออกเป็น

๓ ชว่งเวลา คอื ชว่งตน้น ้า  ชว่งกลางน ้า และชว่งทา้ยน ้า





ประเมนิวา่งานวจิยัมใีครเป็นผูใ้ชง้าน  
ซึง่ผูใ้ชง้านอาจแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม
(๑) กรณีมผีูใ้ชง้าน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีมากนบัไม่ถว้น  

-งานวจิยัทีผ่ลการวจิยัคอืองคค์วามรูท้ ัว่ไป



(๒)  กรณีมผีูใ้ชง้านไมเ่กนิ ๔-๑๐ ราย 

-อาจเป็นงานวจิยัทางกฎหมายซึ่งผลการศกึษาอาจ
ไดอ้งค์ความรูว้่าควรพฒันากฎหมายอย่างไร หรอืควรแก้
กฎหมายอะไร  หรอืงานด้านชายแดนศกึษา หรอืการค้า
ชายแดน หรอืงานดา้นพฒันาองคก์รสาธารณสขุ เป็นต้น

-หน่วยงานราชการหลายหน่วย เช่น กรมต่างๆ 
หรอื   องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ต่างๆ เป็นตน้



(๓)  กรณีมผีูใ้ชง้าน ๒-๓ ราย

-“ผูใ้ชง้าน” และ “ผูม้สีว่นไดเ้สยี” น าไปสู ่การ “สรา้งการม ี     
สว่นรว่ม” 

-มปีระโยชน์ในแง่ของการวางแผนเก็บขอ้มูล เช่นท าให้
ทราบวา่เราจะตอ้งไปสมัภาษณ์ใครบา้ง 

-การสมัภาษณ์นอกจากได้ “ค าตอบ” ตามวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัแลว้ การสมัภาษณ์ยงัเป็นกระบวนการ “สรา้งการมี
สว่นรว่ม” และ “การคนืขอ้มลู” ทีอ่าจแฝงอยูใ่นรปูค าถาม



เมือ่วเิคราะหไ์ดแ้ลว้วา่ผูใ้ชง้านคอืใคร

เชญิผูใ้ชง้านและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง “เขา้ร่วมประชุม 
เพื่อพฒันาโจทกว์จิยั” หรอือาจใชก้าร “สง่โครงการใหช้่วย
พจิารณา”  หรอือาจท าทัง้ ๒ วธิคีวบคูก่นัไป



(๒)  กรณีมผีูใ้ชง้านไมเ่กนิ ๔-๑๐ ราย 

-อาจเป็นงานวจิยัทางกฎหมายซึ่งผลการศกึษาอาจ
ไดอ้งค์ความรูว้่าควรพฒันากฎหมายอย่างไร หรอืควรแก้
กฎหมายอะไร  หรอืงานด้านชายแดนศกึษา หรอืการค้า
ชายแดน หรอืงานดา้นพฒันาองคก์รสาธารณสขุ เป็นต้น

-หน่วยงานราชการหลายหน่วย เช่น กรมต่างๆ 
หรอื   องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ต่างๆ เป็นตน้



ทีม่าของโจทกว์จิยั หรอืค าถามทีใ่ชใ้นการวจิยั

•4. การประกาศโจทกว์จิยัจากหน่วยงานของรฐั

-ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง โดยก าหนดโจทกว์จิยัผา่น 
TOR

วา่ตอ้งการเรือ่งอะไรบา้ง ประเดน็อะไรบา้ง







ค าถามวิจัยที่ดี : FINER  
• Feasible     : เป็นไปได/้ เหมาะกับเวลา Timely  
• Interesting  : น่าสนใจ/ เป็นค าถามที่ได้ค้นคว้ามาอย่างดี

well- informed/ ชัดเจน Specific  
• Novel/New : องค์ความรู้ใหม่ / เป็นค าถามวิจัยใหม่/

เป็นประโยชน์   
• Ethical       : ถูกจริยธรรม  
• Relevant    : อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์/

เป็นค าถามที่ สามารถท าวิจัยได้ 
Researchable

Ref: Hulley Stephen B, et al., Designing clinical research,3   2007 
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CHECK LIST  
1. LIST ปัญหาในงานมาหนึ่งเรื่อง  

2. ท าไมท่านจึงเห็นว่า ปัญหานี้เป็นเรื่องส าคัญ (ขนาดและ
ความส าคัญ) เช่น 

• จ านวน 

• ปริมาณ 

• ความรุนแรง

• หากไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลเสียอะไรบ้าง
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CHECK LIST (ต่อ)
3. ในที่อื่น ๆ มีปัญหา เช่นเดียวกันนี้หรือไม่ และเคยมีการ
แก้ปัญหานี้มาแล้วหรือไม่ และแก้ปัญหานี้อย่างไร

4. ถ้าเคยมีการแก้ปัญหามาแล้ว ทางผู้วิจัยสามารถน าวิธีอื่น ๆ 
ที่ท ามาแล้วมาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะอะไร  

5. ถ้าจะแก้ปัญหานี้ให้ส าเร็จใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

6. เหตุผลที่คิดว่า แหล่งทุนของท่านจ าเป็นต้องสนับสนุนการ
แก้ปัญหานี้ และควรสนับสนุนอย่างไร
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อ้างถึงใน จินตนาภา จิตโสภณ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, วช



นโยบายการวิจัยของประเทศ 
ตามบริบทชุมชน และหรือ

การด าเนินงานตามภารกิจหลัก
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นโยบายการวิจัย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  
5. นโยบายรัฐบาล  
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย สถาบัน หน่วยงาน
7. งานวิจัยมุ่งเป้า
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มัน่คง,แข่งขนั,คน,เสมอ,โลก-ขรก
+4(เศรษฐกิจ)
-โลจิสติกส์-นวตักรรม-เมือง พืน้ท่ี-ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/
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เสี่ยงเพราะอยู่กลาง  มีหนทางเพราะอยู่ไกล้



ที่มา: https://www.nesdb.go.th/

ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบับที่  12
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ที่มา: https://www.nesdb.go.th/
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ที่มา: https://www.nesdb.go.th/
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1. เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อ
ประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของ
หน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
3. ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรมโดย
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
4. เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็น
เอกภาพและยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
5. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย 
และพัฒนาของประเทศ
6.เพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7. พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
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ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (ปี 2560)

01. การประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
02. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
03. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
04. การจัดการน้ า
05. พลังงานทดแทน
06. ความหลากหลายทางชีวภาพ
07. สิ่งแวดล้อม
08. การพัฒนาเทคโนโลยี
09. การท่องเที่ยว
10. ผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ
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11. โลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน
12. การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
13. พื้นที่สูง
14. ข้าว
15. อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง
16. ยางพารา
17. เกษตรเพื่อความยั่งยืน
18. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
19. พืชสวน
20. ปาล์มน้ ามัน
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21. อ้อยและน้ าตาลทราย
22. การพัฒนาสมุนไพร
23. อาหารและความมั่นคง
24. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
25. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
26. การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
27. การพัฒนา National Food Valley
28. อัญมณีและเครื่องประดับ
29. การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
30. การพัฒนาการท่องเที่ยว
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31. การจัดการขยะของชุมชน
32. สัตว์เศรษฐกิจ
33. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
34. การคมนาคมขนส่งระบบราง
35. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
36. พลาสติกชีวภาพ
37. มนุษยศาสตร์
38. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
40. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
41. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
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นโยบายรัฐบาล  
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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นโยบายรัฐบาล  (ต่อ)
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ ประโยชน์  
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่
อารยะ 
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ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย สถาบัน หน่วยงาน
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งานวิจัยมุ่งเป้า

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) ร่วมกับ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) 
และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ในนาม เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาต ิ(คอบช.) 
รวมทัง้ ส านักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)
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ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1. ข้าว
2. ปาล์มน้ ามัน
3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และ

การค้า
4. สมุนไพรไทย
5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
6. สัตว์เศรษฐกิจ
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

57



ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1. ยางพารา
2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4. อ้อยและน้ าตาล
5. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME)
6. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
7. ประชาคมอาเซียน
8. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

58



ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1. มันส าปะหลัง
2. การคมนาคมขนส่งระบบราง

การแพทย์และสาธารณสุข
1. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
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ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
1. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พลาสติกชีวภาพ
5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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แบบฟอร์มที่ถูกต้อง คือแบบฟอร์มที่ download จากระบบ NRMS 
และมีข้อความ Template V1B…………… อยู่มุมซ้ายล่าง

ที่มา : http://www.op.mahidol.ac.th/orra/RESEARCH-INTEGRATION-2562/EX-PROBLEM.pdf
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หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย แบบบูรณาการ 
หรือการวิจัยงานตามภารกิจหลัก
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หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย  
1. ควรประกอบด้วย           

ตัวแปร + ประชากร + รูปแบบ/วิธีการ + ขอบเขต  
(พื้นที่/ สถานที)่ + เวลา  

2. ควรได้ใจความครบถ้วน 
• ปัญหาวิจัย (Research Problem) คืออะไร
• จะท าวิจัยเรื่องอะไร          
• เป็นการวิจัยแบบใด 
• และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามวิจัย
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หลักการเขียนชื่อเรือ่งการวิจัย  (ต่อ)
3. เขียนเรียบเรียงในรูปประโยคบอกเลา่         
• เป็นภาษาที่เชื่อถือในวิชาชพีนั้น 
• ไม่ควรใช้ค าย่อถ้าไม่เป็นค าย่อสากล
• เช่น การศึกษาระดับเสียงและแผนที่แสดงระดับเสยีงเท่าบรเิวณหน้า มมส.
• ง่าย สั้นกระชับที่สุด  และตรงประเด็น 
• ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด
• ใช้ค าส าคัญ (Key words) ของค าถามงานวิจัย

• เช่น การประเมินปริมาณฝุน่ละอองของคนท างานอิฐมอญแดง ในต าบล
หนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ของ นิตยา ชาค า
รุณ และลักษณีย์ บุญขาว)
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หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย  (ต่อ)
4. ระบุตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
• ตัวแปรต้น 
• ตัวแปรตาม 

: แต่บางกรณี ชื่อเรื่องวิจัยระบุเฉพาะตัวแปรตามเท่านั้น 
ส าหรับตัวแปรต้นจะเขียนระบุในหัวข้อขอบเขตการวิจัย   
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หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย  (ต่อ)
5. ระบุประชากรที่ศึกษา 

: แต่บางกรณี จะไม่ระบุประชากรในชื่อเรื่อง เช่น การวิจัยเชิง
อนาคต แต่มิได้หมายความว่าการวิจัยเชิงอนาคต ไม่มี
ประชากรเพียงแต่ไม่ระบุประชากรในชื่อเรื่องวิจัยเท่านั้น แต่
จะระบุในหัวข้อประชากร

6. ชื่อเรื่องวิจัย ควรบ่งบอกให้ทราบว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด 
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ปัญหาที่พบในการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย
ประเด็นวิจัยไม่ชัดเจนว่าเป็นโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนา

• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเมินผลการฝึกอบรม

• การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ประเด็นวิจัยมีขนาดเล็ก เฉพาะพื้นที่ ไม่มีผลกระทบสูง

• การแก้ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียน..... 

• การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา ....... 
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เทคนิคการเขียนความเป็นมา และ

ความส าคัญของปัญหาการวิจัย
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เทคนิคการเขียนความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาการวิจัย
• หลักการและเหตุผล ภูมิหลังของปัญหา 

ความจ าเป็นที่จะท าการวิจัย 
• หรือความส าคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ 
• ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร ความเป็นมา ความส าคัญ ความ

จ าเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ 
• ควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่าง

กว้าง ๆ และภายในสภาพที่กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
• ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องนีม้าแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้จะช่วย
เพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อยางไร
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ที่มา จินตนาภา จิตโสภณ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, วช



การเขยีนโจทกว์จิยั ไมใ่ชเ่พยีงแคเ่ขยีนใหเ้หน็ 

"สภาพปัญหา" 

แต่ตอ้งเขยีนใหเ้หน็ 

"ความรา้ยแรงของสภาพปัญหา" 

เพือ่ Justify วา่แหล่งทุนควรสนบัสนุน
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ความร้ายแรงของปัญหา/สถานการณ์ปัจจบุนั(ดี/เลว)

ภาวะท่ีเป็นปัญหา/ความจ าเป็นเร่งรีบ

ประเดน็วิจยั



ขอ้สงัเกต ในการเขยีน

•1.  การท างานวจิยั "ตามความตอ้งการของนกัวจิยั" นัน้
หมดยคุลงไปแลว้ และกา้วสูก่ารท างานวจิยัที ่"กนิได"้ 
หรอื "น าไปใชง้านไดจ้รงิ" กล่าวคอืงานจะตอ้งม ี"impact"

•2. งานวจิยันัน้มใิช่ต้องการเพยีงแค่ "output" หรอื 
"outcome" เท่านัน้ แต่งานนัน้จะต้องท าให้เกิด
"change“(การเปลีย่นแปลงอนัเนื่องมาจากงานวจิยั) หรอื
พูดง่ายๆ งานวจิยันัน้จะต้องส่งผลต่อการกนิดีอยู่ดขีอง
ประชาชนในประเทศดว้ย



.....

.....

.....

• กว้าง

• โลก จกัรวาล

• เข้าสู่ประเด็น

• สถานการณ์

• ปัญหา

• เขียนว่ามีปัญหาอะไรและ
ท าไมต้องท าวิจยัเร่ืองนี ้

เทคนิคการเขียนความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาการวิจัย

ย่อหน้า (1) เรารู้อะไร
: What we know

ย่อหน้า (2) เราไม่รู้อะไร
: What we don’t know

: The problem
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ที่มา จินตนาภา จิตโสภณ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, วช
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ข้อมลูทัว่ไป 

ความส าคญัของปัญหา

ภาวะที่เป็นปัญหา

ท่ีมา: วารสารวิชาการ มอบ.
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ท่ีมา: วารสารวิชาการ มอบ.



เทคนิคการเขียนความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาการวิจัย
• เขียนให้ครอบคลุมตรงประเด็นส าคัญของปัญหา 
• มีความจ าเพาะเจาะจง 
• ความส าคัญของปัญหา ให้เลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริง ๆ 

เฉพาะตัวเลขที่ส าคัญ ๆ  
• อ้างอิงเอกสารที่จ าเป็น เหมาะสม ประกอบด้วยเสมอ 
• ต้องแบ่งตอนและขึ้นย่อหน้าใหมใ่ห้เหมาะสมด้วย
• การเขียนต้องให้เนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 
• ในส่วนท้ายต้องเขียนขมวดท้าย หรือสรุปเพื่อให้มีส่วนเชื่อมโยง

กับหัวข้อในวัตถุประสงค์ของการศึกษา
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ปัญหาของการเขียนความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา
การวิจัย
• เขียนยาวมาก มีแต่ความส าคัญ หลักการ หรือเหตุผลกว้าง ๆ 
• อ่านแล้วไม่เห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาอะไรในเรื่องนั้นอย่างไร 
• ไม่ได้ให้ข้อมูลว่ามีผลวิจัยอะไรบ้างในอดีตที่สามารถน ามาใช้ใน

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือน าไปสู่สิ่งที่อยากได้ 
• ไม่ได้ให้เหตุผลว่าผลวิจัยในอดีตท าไมจึงใช้ประโยชน์ไม่ได้ จน

ต้องวิจัยใหม่ 
• เขียนแต่สิ่งที่อยากวิจัย โดยบอกแต่ว่าสิ่งนั้นมีความส าคัญ 
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การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (Research objective) 

ที่สอดคล้องกับค าถามวิจัย (Research questions)
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การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย
• เพื่อบอกถึงเป้าหมายของการวิจัย ว่าต้องการศึกษาอะไร 

เรียงตามความส าคัญของวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับค าถาม
วิจัยและชื่อเรื่อง
• โครงสร้างการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อ + กิริยา + ตัวแปร + ประชากร
• อย่า...สับสนกับเรื่องการน าไปใช้ประโยชน์
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การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
1. สอดคล้อง/สัมพันธ์ กับ ค าถามวิจัย และชื่อเรื่องวิจัย
2. ระบุชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร กับ ใคร ที่ไหน ที่สามารถ 

ตอบค าถามวิจัยได้
3. ควรมีวัตถุประสงค์หลักเพียงข้อเดียว อาจมีวัตถุประสงค์

รอง 1‐2 ข้อได้
4. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และชัดเจนในตัวเอง
5. สามารถเก็บและวัดข้อมูลได้เป็น..รูปธรรม..ที่ชัดเจน เน้น...

เป็นเชิงพฤติกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์
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การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
แบบ SMART
1. ตรงประเด็นชัดเจน (Specific)
2. วัดได้ (Measurable)
3. เป็นไปได้ (Achieve)
4. สมเหตุสมผล (Reasonable)
5. มเีวลาและเครื่องมือ (Time/Technology)

ที่มา: https://greedisgoods.com/smart-คือ/
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ขอ้สงัเกต

• วตัถุประสงค ์จะตอ้งสอดคลอ้งกบัปัญหา

• วตัถุประสงคใ์นการศกึษาจรงิๆ มเีพยีงศกึษา “ปัญหา” กบั “หาค าตอบ”

• การวจิยัแบบ problem-based solution-targeted ซึง่งานในส่วนของ
โจทกว์จิยั หรอื problem-based เป็นการ “หาค าตอบ” ว่า “ยงัมอีะไรที่
เรายงัไม่รู”้ เพื่อให ้“รูว้่าเรายงัไม่รูอ้ะไร”  ส่วนการได้มาซึง่ความรู ้"คอื
การท างานวจิยั"

• การศกึษาเพื่อ “มุ่งแก้ปัญหา” หรอื solution-targeted  ดว้ยการ
วเิคราะหปั์ญหา ตลอดจนการหาแนวทางการแกปั้ญหา
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กรณตีัวอย่างการก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้อง
กับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทชุมชน 

รวมทั้งการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
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ตัวอย่าง
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ของชุมชน

บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
• การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑผ์้าทอพื้นเมืองที่จัด

จ าหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก– ตะวันตก
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมของต าบล

ไตรตรึงษ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
ก าแพงเพชร
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ตัวอย่าง
• ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น เรื่อง “9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
พระราชด าริ”

• เครื่องมัดไส้กรอกอีสาน
• เตาย่างปรับระดับความร้อนแบบอัตโนมัติ
• การผลิตพืชอินทรีย์ด้วยผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น 

และเชื้อราบิวเวอรเ์รียเพื่อใช้ในกิจกรรมเกษตรอินทรีย์
อย่างยั่งยืน
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ค าถาม แบบแผนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
อบุลราชธานีเป็นอยา่งไร
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ค าถามการปฎิบตัิงานบ ารุงทาง ของส านกัซอ่มบ ารุงมีความคุ้มคา่หรือไม่
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โครงการวิจยัต้องปฎิสมัพนัธ์กนั
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วตัถุประสงคก์บัเครือ่งมอื

•"วตัถุประสงคบ์อกเครือ่งมอื"  (เครือ่งมอื บอก
งบประมาณ)

• เครือ่งมอืเปรยีบเสมอืน “สะพาน” ทีท่อดผา่นจาก 
“ปัญหาไปสูค่ าตอบ”  หรอืจาก “ความสงสยั  ไปสูปั่ญญา”



ภาพความปฏสิมัพนัธ์
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ภาคปฏิบัต:ิ แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 1 
• ประเด็นปัญหาการวิจัย 
• ชื่อเรื่องวิจัย 
• ความเป็นมาความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
• ค าถามวิจัย 
• วัตถุประสงค์ 
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