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What is your question

⇒ปญหาการวิจัย  สมมติฐานการวิจัย
Why is your study important

⇒ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
How are you going to do it

⇒ ออกแบบการวิจัย

Key Points of Your Proposal
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ประเด็นสําคัญของการวิจัยและปญหาการวิจัยฯ

ประเด็นสําคัญของการวิจัย
• ความหมายของการวิจัย
• กระบวนการวิจัย 
• สภาพและความสําคญัของ

ปญหาและการตั้งชื่อเรื่องใน
การวิจัย

ประเดน็สาํคญัของการวจิัย

• วัตถปุระสงคของการวจิัย
• กรอบแนวคดิการวจิัย
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ความหมายของการวิจยั
• การวจิัย   หรือ Research  
• การวิจัย    หมายถึง  กระบวนการคนควาหาขอเท็จจริง 
หรือปรากฏการณตามธรรมชาต ิ การคนควาหาความรูใหม 
อยางมีระบบ ระเบียบ และมีจดุมุงหมายที่แนนอน  เพื่อ ให
ไดความรูที่เชื่อถือได มีเหตมุผีลเปนไปตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 

• การวิจัย    หมายถึง กระบวนการ คนหาแลวคนหาอีก หา
จนกระทั่งมัน่ใจไดวาไดขอเท็จจริงในเรื่องนัน้ จนถี่ถวนแลว 



07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 5

 ความหมาย “การวิจัย”
“กระบวนการตั้งคําถาม และการหาคาํตอบ”
กระบวนการทางวิทยาศาสตร        “ คนพบความจริงที่มคีุณคา”

คําถามวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
กรอบความคดิการวิจัย
ความหมายเฉพาะของตวัแปร

ปญหาวิจัย
(Research Problem)

การออกแบบการวิจัย
แหลงขอมูล
เครื่องมือเก็บขอมลู
วิธีการเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมลู

ระเบียบวธิีการวิจัย
(Research Methodology)

ตั้งคําถาม  :

การหาคําตอบ  :
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เกณฑการพจิารณาการวิจัย

• วิธีการงายๆ ในการพิจารณา  วาเปนวิจัยหรือไมนัน้ มีขอสังเกต  
งาย ๆ 5 ประเด็นคือ
– มีขอมูลหลักฐานสนับสนุนหรือไม
– เปนการศึกษาอยางเปนระบบครบวงจรหรือไม อยางไร
– มีความเปนปรนัยหรือไม
– สามารถตรวจสอบและสอบทานได ใชหรือไม
– มีความใหม ซึ่งประเมินไดจากคําตอบทีต่องการ ยังไมมีใครตอบปญหา
นี้ได และงานวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบคําถามนี้ได ใชหรือไม
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ปญหาหรือ
ขอสงสัย

ตั้งสมมติฐาน พิสูจนหรือทดสอบ
สมมติฐาน

ไดผลหรือคําตอบ
การวิจัยคัดคานสมมติฐาน ที่

ไดตั้งไว

สนับสนุนสมมติฐาน 
ที่ไดตั้งไว

ไดความรูใหม และคําถามการ
วิจัยไดรับคําตอบแลว
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1. แบบเสนอโครงการวิจัย มี 2 แบบ   ซึ่งนักวิจัย
สามารถเลือกเขียนได ขึ้นอยูกับ ลักษณะงานวิจัย
ทีน่กัวิจัยตองการทํา 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-1ด)
1.2 แบบเสนอแผนงานวิจัย (ว-1ช)

แบบการเขียนขอเสนองานวิจัย   สําหรับนักวิจัย
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วิทย-เทคโน และ
อุตสาหกรรม

•คุณภาพชีวิต
•เศรษฐกจิ
•สิ่งแวดลอม

สังคม
และ

วัฒนธรรม

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

สุขภาพ

การวิจัย 4 ดานหลกัเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
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ประเภทการวิจัย            เปาหมาย

ชุดโครงการวิจัย
แหงชาติ

แกปญหา 4
ดานหลัก

การวิจัยประยุกต แกปญหาตาม
สถานการณ

การวิจัยพื้นฐาน สรางทุนองคความรู
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การกําหนดปญหาและขอบเขตของปญหา 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การตั้งสมมติฐาน 

การแปลผล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย กรอบทฤษฎี 

การออกแบบการวิจัย 

ประชากรและการเลือกตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเตรยีมขอมูล

สถิติอางอิง สถิติบรรยาย 

การกําหนดตวัแปร 

การวิเคราะหขอมูล 

รายงานผลการวิจัย 
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กระบวนการวิจัย

• ในการทําวิจัยมีกระบวนการ ที่สําคัญอยู 10 ประการคือ
• 1.  การกําหนดปญหาการวิจัย
• 2.  การทบทวนวรรณกรรม และ ผลงานวิจัยที่เกีย่วของ
• 3.  การวางกรอบทฤษฎีหรือ แนว คิดในการวิจัย 
• 4.  การตั้งสมมติฐาน 
• 5.  การกําหนดตัวแปรทีใ่ชใน การวิจัย 
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6.  การกําหนดวิธีวัดตัวแปรทีใ่ชในการวิจัย 
7.  การออกแบบการวิจัย
8.  ประชากรและการเลือก กลุมตัวอยาง 
9.  เครื่องมือทีใ่ชในการเกบ็ รวบรวมขอมูล 
10. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล : การเลือกใช การอาน

และการแปรผล

กระบวนการวิจัย (ตอ)
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1. การกําหนดปญหาการวิจัย

• ความหมาย 
ปญหาในการวิจัย  หมายถึง  สิ่งที่กอใหเกิดความสงสัย ใครรูคําตอบ

• แหลงที่มาของปญหาการวิจัย 
ปญหาการวิจัยสามารถหาไดจาก 
1. ประสบการณของผูทําวิจัย
2. ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยของ คนอืน่
3. ปญหาที่หนวยงาน ผูนําทางวิชาการ  แหลงทุน หรือผูอื่นเสนอแนะ
4. จากการอานหนังสือ
5. จากบทคัดยอหรืองานวิจัย
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ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิด
ภูมิคุมกัน

การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งกายและใจ มีความสัมพันธทางสังคมและสิ่งแวดลอม
การเสริมสรางใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเขมแข็งของชุมชน
และสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
การสรางความมั่นคงของเศรษฐกจิชมุชน
การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยู
รวมกันกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
อยางสันติและเกื้อกลู 07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 18

ยุทธศาสตรที่ 3 : การปรับโครงสรางเศรษฐกจิให
สมดุลยและยั่งยืน

การปรบัโครงสรางการผลิตเพือ่เพิ่มผลิตภาพ และคุณคา
ของสินคาและบรกิารบนฐานความรูและความเปนไทย

การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันทีเ่ปนธรรมและการ
กระจายผลประโยชนจากการพฒันาอยางเปนธรรม 

การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกจิ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การพฒันาบนฐานความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพและการสรางความมัน่คงของฐานทรพัยากรและ
สิ่งแวดลอม 

การรกัษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน
การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
การการพฒันาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสรมิสรางธรรมาภบิาลในการบริหาร
ประเทศ

เสริมสรางความเขมแขง็ของภาคประชาชน ใหสามารถเขารวม
ในการบรหิารประเทศ

การสรางภาคราชการที่มีประสทิธิภาพมธีรรมาภิบาล เนนบริการ
แทนการกาํกบัควบคุม และทาํงานรวมกับหุนสวนการพัฒนา

การเสริมสราง และพัฒนาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมา  
ภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถกีารดาํเนินชีวิตในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสรมิสรางธรรมาภบิาลในการบริหาร
ประเทศ

สงเสรมิภาคธรุกิจเอกชนใหเกิดความเขมแขง็ สุจรติมีธรรมาภิบาล
การปฏริปูกฎหมาย กฎระเบียบและขัน้ตอน กระบวนการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อสรางความสมดุล  

การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น 
และชุมชนเพิม่ขึ้นตอเนื่อง

การรกัษาและเสรมิสรางความมั่นคง เพือ่สนับสนุนการบรหิาร
จัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 22

ประเดน็ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 : การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ประเดน็ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 : การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม

ประเดน็ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 : การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและ
ทรัพยากรบุคคล
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ประเดน็ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4 : 
การเสริมสรางและพัฒนาทนุทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
ประเดน็ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5 : 

การบริหารจัดการความรูผลงานวิจัยทรพัยากร และ
ถมูปิญญาของประเทศ สูการใชประโยชนดวยยุทธวิธีที่
เหมาะสม
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พันธกจิดานการวิจัยของชาติ
“พฒันาศักยภาพและขดีความสามารถในการวิจัยของประเทศ
ใหสูงขึ้น และสรางฐานความรูที่มีคุณคา เพือ่สามารถประยุกต
และพฒันาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณชิยและสาธารณะ โดยใช
ทรพัยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสทิธิภาพ ทีทุ่กฝายมี
สวนรวม”

วิสัยทัศนดานการวิจัยของชาติ  (พ.ศ. 2551-2553)
“ประเทศไทยมีงานวิจยัทีม่ีคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ที่สมดลุและยัง่ยืน”
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กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณ
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธฯ

กลยุทธการวิจัย 
25 กลยุทธ

งบประมาณ ระหวาง ปงบฯ 2551-
2553 รวม 69,000 ลานบาท

แผนงานการวิจัย 
88 แผนงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจยัที ่1 การ
สรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

จํานวนกลยุทธดานการวิจัย      : 8
จํานวนแผนการวิจัย                  : 29   
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1. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขนัและการพึ่งพาตนเอง

2. การวจิัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสตัวเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
นําไปสูการแขงขนัและการพึ่งพาตนเอง

3. การวจิัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง
เพื่อสรางมลูคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขนัและการพึ่งพาตนเอง

4. การวจิัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธภิาพดานการจัดการเกบ็
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและประมง

5. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและประมง
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6. การวจิัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย
7. การวจิัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย
8. การวจิัยเกี่ยวกับการบริหารจดัการระบบชลประทานที่

เหมาะสมในพื้นทีแ่ละการใชน้ําชลประทานอยางมี
ประสิทธภิาพ เพื่อการผลติทางการเกษตรและประมง

9. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10. การวจิัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางองคความรูและตอยอด
ภมูิปญญาทองถิ่น

11. การวจิัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาของทองถิ่น
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12. การวจิัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสนิคาใน
ระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใชองคความรูและภูมปิญญา
ทองถิ่น

13. การวจิัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธภิาพการผลติทาง
อุตสาหกรรม

14. การวจิัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเปนฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

15. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาวตัถุดิบในประเทศและการเพิ่ม
มูลคาสินคาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลติและการตลาด

16. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาศกัยภาพการบรหิารจดัการดาน
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17. การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชมุชนกับการพฒันาการ
ทองเที่ยว

18. การวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาศักยภาพแหลงทองเทีย่ว
อยางยัง่ยืน

19. การวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาอตุสาหกรรมผลิตพลงังาน
ชีวภาพ

20. การวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาอตุสาหกรรมผลิตพลงังาน
ทางเลือกอื่น

21. การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดการใชพลังงานประเภท
ตาง ๆ
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22. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับ
ประสิทธภิาพการใหบริการดานโลจิสติกส

23. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานโลจิสติกส
24. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบการ

จัดสงและกระจายสินคาทีม่มีาตรฐาน และเพิ่มประสิทธภิาพ
ดานการขนสงผลผลิตทีม่ีประสิทธภิาพ

25. การวจิัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศกัยภาพขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

26. การวจิัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและ
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27. การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนว
ทางการแกไขปญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และการเชื่อม
อาเซียนสูสากล

28. การวิจัยเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพและการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนรวมกับประเทศเพื่อนบาน

29. การวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจยัที่ 2
การสรางศักยภาพและ

ความสามารถเพื่อการพฒันาทางสังคม

จํานวนกลยุทธดานการวิจัย      : 9
จํานวนแผนการวิจัย                  : 30
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1. การวจิัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
2. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่เหมาะสมกับ

ทองถิ่น
3. การวจิัยเกี่ยวกับการสงเสรมิ อนุรักษ และพัฒนาคุณคาทาง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติ บนฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น

4. การวจิัยเกี่ยวกับองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
คานิยม และสรางสรรคงานศิลป ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

5. การวจิัยเกี่ยวกับการสงเสรมิสขุภาพและเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใหบรกิารทางการแพทยและสาธารณสุข
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6. การวจิัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ

7. การวจิัยเกี่ยวกับการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอดส

8. การวจิัยเกี่ยวกับการปองกันโรคอุบัตใิหม
9. การวจิัยเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจติใจ
10. การวจิัยเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
11. การวจิัยเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก เพื่อสรางองคความรูจากภมูิปญญา
ทองถิ่น และการคุมครองภมูิปญญา

12. การวจิัยเกี่ยวกับสมนุไพรเพื่อประโยชนทางการแพทยและ
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13. การวจิัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม
14. การวจิัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกฬีา
15. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัตงิานของ

บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
16. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม
17. การวจิัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการสราง

เสริมธรรมาภิบาลในสังคม
18. การวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบรหิารจดัการเพื่อ

การตอตานและปองกันการทุจรติและการประพฤตมิิชอบ
ของภาคราชการและภาคเอกชน
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19. การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยทุธศาสตรการบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพ

20. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายบริหารจัดการ
ปญหายาเสพติด

21. การวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

22. การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพล 
โดยใชมาตรการทางสังคม และกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน
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23. การวิจัยเกี่ยวกับการการสรางเสริมความเขมแข็งของ
ทองถิ่น กระบวนการ และกลไกสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน

24. การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการออมและ
สรางหลักประกันรายได ตลอดจนความมั่นคงใน
ครัวเรือน

25. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ

26. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดานประชา
สังคม และการจัดการความรูเพื่อขจัดความยากจนและ
เสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสงัคม
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27. การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศ
28. การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

คุณภาพชีวิตและสังคม และการสรางความสมานฉันท
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนและในประเทศ

29. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอัน
เนื่องมาจากผูลักลอบเขาเมือง แรงงานตางดาว และ
แรงงานตางถิ่น

30. การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสทิธิภาพงานการ
ขาวและประชาสัมพนัธภาครัฐ
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัยที่ 3 การสราง
ศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
วิทยาการและทรัพยากรบุคคล

จํานวนกลยุทธดานการวิจัย      : 2
จํานวนแผนการวิจัย                  : 6
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1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทาง
สังคมศาสตร

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทาง
วิทยาการอื่น ๆ

4. การวิจัยเพื่อตอยอดภูมปิญญาของประเทศเพื่อการใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ

5. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ของนักวิจัยรุนใหม นักวิจัย และนักบริหารการวิจัย ใน
วิทยาการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน

6. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผูชวยนักวิจัยในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 42

ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจยัที ่4 การ
เสริมสรางและการพัฒนาทุน ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวนกลยุทธดานการวิจัย      : 4
จํานวนแผนการวิจัย                  : 16
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1. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื

2. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

3. การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทางภูมศิาสตร เพื่อเสริมสราง
คุณคาของผลผลิตและทรัพยากร

4. การวิจัยเกี่ยวกับการใชมาตรการทางสิ่งแวดลอมเพื่อ
แกปญหาการกีดกันทางการคา

5. การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการ
เปลีย่นแปลงของทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และ
ชายฝง
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6. การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

7. การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ที่สําคัญและมีความ
เปราะบางเชิงนิเวศ

8. การวิจัยเพื่อฟนฟูและเพิ่มความสมบรูณของพื้นที่ปา
อนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝง 
และการจัดการชายฝง

9. การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากมลพิษ

10. การวิจัยเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรการดิน
11. การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการฟนฟูบํารุงดิน
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12. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใชประโยชนทรัพยากรที่ดิน
อยางมปีระสทิธิภาพ

13. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการน้ําของประเทศที่มีประสิทธภิาพ

14. การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสรางเขื่อน
และฝาย

15. การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

16. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบการ
พยากรณเตือนภัย และระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับอุบัตภิัย
ทางธรรมชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัยที่ 5 การบริหาร
จัดการความรูผลงานวิจัยทรพัยากร และภูมิ
ปญญาของประเทศ สูการใชประโยชนดวยยุทธวิธี
ทีเ่หมาะสม

จํานวนกลยุทธดานการวิจัย      : 2
จํานวนแผนการวิจัย                  : 7
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1. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของ
ประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย 
ทรัพยากร และภมูปิญญาของประเทศ สูการใชประโยชน

2. การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุมครองสิทธปิระโยชนและ
ทรัพยสินทางปญญา และแนวทางการผลักดันสูการนํา
ทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

3. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลและดัชนีดานการ
วิจัยที่เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ

4. การวิจยัเกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาการสาขาตาง ๆ ตลอดจนองคความรู
ในประเทศและจากตางประเทศ
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5. การวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาองคกรวิจัยระดับ
ชุมชน

6. การวิจัยเกีย่วกับระบบการวิเคราะหและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มี
ประสิทธภิาพ

7. การวิจัยเกีย่วกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัย
ของประเทศ



07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 49

จํานวนกลยุทธการวิจัย  แผนงานวิจัย  โครงการวิจัย         
และงบประมาณที่คาดวาจะใช                           

ตามยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
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• 1.

กลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวน 10 กลุมเรื่อง
1.การประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียง

2.ความมั่นคงของ
รัฐและการ
เสริมสราง     
ธรรมาภิบาล

3.การปฏิรูป
การศึกษา

4การจัดการน้ํา

5.การพัฒนา
พลงังานทดแทน
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• 1.

กลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวน 10 กลุมเรื่อง(ตอ)

6. การเพิ่มมลูคา
สินคาเกษตรเพื่อการ
สงออกและลดการนําเขา

7.การปองกัน
โรคและการ
รักษาสุขภาพ

8. การจัดการสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ

9.เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยี
ที่สําคญัเพื่ออุตสาหกรรม

5.การจัดการการทองเที่ยว
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• การตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย ในทางสังคมศาสตร

ควรจะตองประกอบดวย  อะไร  ใคร  อยางไร  ที่ไหน

อะไร               ตัวแปร (V)
ใคร              ประชากรและกลุม ตวัอยาง(P)
อยางไร           วิธีการวิจัย  (พัฒนารูปแบบ 

การสํารวจ  ความสมัพนัธ   การเปรียบเทียบ ) (M)
ที่ไหน         ขอบเขตของการวิจัย (L)

การตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย ทางสังคมศาสตร
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•

มักจะประกอบดวย  อะไร อยางไร ที่ไหน เพือ่อะไร 
อะไร               ตัวแปร (V)
อยางไร            วิธีการวิจัย  (พัฒนารูปแบบ   

การสํารวจ  ประสิทธิภาพ   การปรับปรุง )(M)
ที่ไหน         ขอบเขตของการวิจัย (L)
เพื่ออะไร           เปาหมายที่ตองการ(Ta)
อาจจะมีใคร(ประชากร) หรือไมมีกไ็ด

การตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย ทางวิทยาศาสตร
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ตัวอยางชื่อเรือ่งวิจัย
• ปจจัยที่สมัพันธกบั
ประสิทธิผลของ
องคการระดับคณะ 
ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ

*กลับหนาหลัก
(VMVPL) (MVPTa)

•ความสมัพันธระหวาง
สภาพปญหาทางจิตของ
พนักงานระดับลางของ
สถานประกอบการขนาด
เล็กกับรปูแบบการปฏิรูป
ระบบการทํางานภายใน

(MVPLV)
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ตัวอยางชื่อเรือ่งวิจัย
• รูปแบบการจัดการ
อุบัติเหตจุราจรบน
ถนนแบบผสมผสาน

• คุณภาพชีวิตของคน
ไทย

*กลับหนาหลัก

(MVPL)

(MVLTa)
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ตัวอยางชื่อเรือ่งวิจัย
• ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ
ประสิทธิผลขององคการระดับคณะ ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน

*กลับหนาหลัก

(MVVPL)
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ตัวอยางชื่อโครงการวจิัย
• เปรยีบเทียบความพึง
พอใจในการทาํงาน
ของนักธรุกิจจังหวัด
พิษณุโลก
(MVPL)

• ความสมัพันธระหวางรปูแบบ
การปฏิรูประบบการทาํงาน
ภายในกับสภาพปญหาทางจิต
ของนักธรุกิจจังหวัด
พิษณุโลก(MVPLV)
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ชื่อเรือ่ง
• ความสัมพันธระหวาง

...................................
(ตน) กับ
...................................
(ตาม) ของ
.....................................ที่
.....................................

• การเปรียบเทยีบ
..........................(ตาม)
ระหวาง
.............................(ตน)
ที่แตกตางกัน
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ความสําคัญ ที่มาของปญหาที่ทําวิจัย
• ความเปนมา (มีววิฒันาการความเปนมาของเรื่องนั้นอยางไร)

• ปญหาและสาเหตุ (มีสภาพปญหาอะไร มีสถิติหรือขอบงชี้อยางไรที่
แสดงใหเห็นถึงขนาดของปญหาและโดยทั่วไปแลวหรือโดยทฤษฎีมีประเด็น
ชี้ใหเห็นถึงสาเหตุของปญหาหรือไมอยางไร)

• ความจําเปนความตองการในการวิจัย หรือความสําคัญ
ของโครงการ(มีความสําคัญตามนโยบาย หรือสภาพปญหาหรือไม อยางไร 
ถาไมทํามีผลกระทบตอหนวยงานอยางไร ถาทําจะมีผลดีกับหนวยงาน
อยางไร มีนโยบายใดสนับสนุนหรือไม เกิดประโยชนอยางไรกับหนวยงาน
หรือสังคมประเทศชาติบาง)
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สภาพและความสําคัญของปญหา 

เปนการเขียนนาํใหเห็นถึงความจําเปนและสภาพของ
ประเดน็เรือ่งที่จะทําวิจัย ซึง่จะทําใหตัดสนิใจไดวาควรจะทํา
วิจัยเรื่องนัน้หรือไม คุมกับการลงทุนและลงแรงทําวิจัย
หรือไม เปนความจําเปนของประเทศชาติที่ตองการหา
คําตอบหรือไม หากเปนสิง่ที่จําเปนสาํหรับนกัวิจัยแตไม
จําเปนสําหรับประเทศชาติ อาจจะจดัลําดบัไวหลัง ๆ       
ทําวจิัยที่เปนความจําเปนของประเทศชาติกอน 
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หลักการเขยีนสภาพและความสําคัญของปญหา 

• 1. พยายามเขียนใหตรงปญหา เนนปญหาใหถูกจุด อยาเขียนใน
ลักษณะยืดยาวเยิน่เยอ หรืออยาเขียนออมคอม วกวน 

• 2. พยายามเขียนใหครอบคลุมประเดน็ที่สําคัญของปญหา ที่จะ
ศึกษาในหัวขอเรื่องทั้งหมด 

• 3. อยาเขียนความสําคัญของปญหาใหสั้นเกนิไปจนจบัประเดน็
ปญหาที่จะศึกษาไมได จะตองขยายรายละเอียดในสวนที่
เกี่ยวของกับปญหาพอสมควร 
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หลักการเขียนสภาพและความสาํคญัของปญหา(ตอ)

• 4 อยานําตัวเลข หรือตารางยาวๆ หรือขอมูลอื่นๆ ซึ่งไมเกี่ยวของ
มากนักมาใสอางอิงในสวนความสําคัญของปญหานี้มากเกนิไป 
ขอใหเลือกเอาเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของจริงๆ เฉพาะตวัเลขที่สําคัญๆ 
มาสรุปเปนประโยคใหกลมกลืนกันไปกับเนือ้เรื่อง 

• 5. จะตองมีการอางอิงเอกสารแหลงที่มาประกอบดวยเสมอ ถา
นําเอาผลงานวจิยัของผูอื่น หรือนําเอาตัวเลขขอมูลของคนอืน่ หรือ
นําเอาแนวคิด ทฤษฎี ของผูอื่นมากลาวไว
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หลักการเขียนสภาพและความสาํคญัของปญหา(ตอ)

• 6.การเขียนตองใหเนือ้เรื่องมคีวามสมัพนัธกันอยางตอเนือ่ง 
โดยเฉพาะการขึ้นยอหนาใหมในแตละตอน ตองมีสวนเชือ่มโยงกับ
เรื่องในสวนทายของยอหนาตอนเกาดวย 

• 7.ในสวนทายของความสําคัญของปญหา ตองเขียนขมวดทาย 
หรือสรุปเพื่อใหมีสวนเชื่อมโยงกบัหัวขอในวัตถุประสงคการศึกษา
ตอไปดวย หรืออาจเขียนในทํานองวา การศึกษาเรื่องนีจ้ะมี
ประโยชนอยางไร เอาไวใชประโยชนอะไรไดบาง เปนตน 
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สรุปหลักการเขียนสภาพและความสาํคญัของปญหา

การเขียนความสําคัญของปญหา เปนสวนที่เกริ่นนํา
ใหผูอานเริม่เขาใจในปญหาที่จะทําการศกึษาวา ปญหาคือ
อะไร มคีวามสําคัญในแงมมุไหน หรือประเด็นไหนบาง 
ผูอานสามารถเหน็ความตอเนื่องหรอืความรุนแรงของ
ปญหาที่เกิดในอดตี ปจจุบัน หรือจะเกิดในอนาคต 
สมควรทีจ่ะตองศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา
นั้น 
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สรุปหลักการเขียนสภาพและความสําคัญของปญหา

ปญหาคืออะไร มีความสําคัญในแงมุมไหน หรือประเด็นไหน
บาง ความรุนแรงของปญหาที่เกดิในอดตี ปจจุบัน หรือจะเกดิใน
อนาคต

ในพืน้ที่ที่เรารับผิดชอบปญหาคืออะไร มีความสําคัญ
ในแงมุมไหน หรือประเด็นไหนบาง ความรุนแรงของ
ปญหาที่เกดิในอดตี ปจจุบัน หรือจะเกดิในอนาคต
จากความจําเปนและความสําคัญดังกลาวสมควรที่จะตองศึกษา
..................................................เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา
.........................................................................................
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สรุปวา เปนเรื่องที่สาํคญั 
เพราะ

1.เปนปญหาที่หากไมแกไขจะเกิดปญหา
ที่ใหญขึ้น/โอกาสในการพัฒนา

2.สอดคลองกับนโยบาย
3.เปนที่ตองการของประชาชน

4.ผลการวิจัย จะนําไปสูการแกปญหา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึน้
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• เกณฑในการประเมินปญหา 

1. เปนปญหาวิจัยที่วิจัยไดหรือไม มีคําตอบหรือไม ปลอดภัยหรือไม 
2. มีเงินทุนเพียงพอหรือไม
3. มีเวลาเพียงพอหรือไม
4. มีเครื่องอํานวยความสะดวกใน การทําวิจัยหรือไม
5. ผูวิจัยมีความสามารถที่จะวิจัย ปญหานั้นหรือไม 
6. ปญหานั้นมีความสําคัญเพียงพอ หรือไม

ถาตอบใชในทุกขอสามารถลงมอืทําวิจัยในเรื่องนั้น  ๆ ได
(กลับหนาหลกั)
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เราตองการได
คําตอบอะไรบาง ?

คาํถาม/ปญหาการวจิยั
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ประเภทการวิจัย • ขึ้นอยูกับเกณฑทีใ่ช
• การแบงตามคณุคาของผลการวิจยั

การวิจัย

• การวจิัยพื้นฐาน 
(Basic Research)
• การวจิัยประยุกต 
(Applied Research)

การวิจัยเพือ่เขาใจปญหา การวิจัยเพือ่แกไขปญหา 
• การวจิัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research)
• การวจิัยกึ่งทดลอง

(Quasi-Experimental Research)
• การวจิัยปฏิบัติการ

(Action  Research)
การวจิัยพฒันา
(Research and Development)
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วัตถุประสงคของการวิจัย
• การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนการขยาย
รายละเอียดของปญหาวจิัย ที่กําหนดกรอบไวแลวตั้งแต
ตอนตน ใหชัดเจนขึ้นในลกัษณะของภาษาเขียน  การที่จะเขียน
วัตถุประสงค จะตองเปนการเขียนหลังจากที่กําหนดปญหาวิจัย
แลว การเขียนวัตถุประสงคเปนการนําเอาแนวความคดิของ
ประเดน็ปญหาวิจัยนัน้ๆ มาขยายรายละเอียด โดยเรียบเรียงให
เปนภาษาเขียนที่ชัดเจน รัดกมุ เขาใจงายขึ้น  วัตถุประสงคของ
การวิจัยถือวา เปนดานแรกที่สําคัญของการทําวิจัย ที่จะบอก
รายละเอียดและขอบเขตตางๆ ใหทราบถึงภาพของความสาํเร็จที่
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หลักการเขียนวัตถปุระสงคการวิจัย 

1. ตองเขียนประเด็นของปญหาใหชัดเจน วาตองการ
ศึกษาอะไร ในแงมมุใด และเรือ่งทีศ่ึกษา ตองอยูใน
กรอบของหัวเรื่องที่ทําวิจัย ไมใชออกนอกเรือ่ง

• 2. วัตถปุระสงคที่เขียนทกุขอ ตองสามารถศึกษาได 
กระทําได หรือเก็บขอมูลไดทั้งหมด พยายามถามตวัเอง
ทีละขอทุกขอวา ขอนี้ทําไดไหม

•
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หลักการเขียนวัตถปุระสงคการวิจัย 

3. ตองเขียนวตัถุประสงคในลักษณะที่ สัน้ กะทดัรัด ใช
ภาษาที่งาย

• 4. วตัถุประสงค ควรเขียนในรปูของประโยคบอกเลา 
• 5. วตัถุประสงคสามารถเขียนในรูปของการเปรียบเทยีบ 
เพื่อเนนความแตกตาง หรือเขียนในรปูของความสมัพันธ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกบัสิ่งทีต่องการศึกษาวิจัยในปญหานัน้ๆ

•
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หลักการเขียนวัตถปุระสงคการวิจัย

6. วัตถุประสงคสามารถเขียนรวมเปนขอเดยีว 
หรืออาจเขียนแยกเปนขอๆ ก็ได ถาเขียน
วัตถปุระสงคแยกเปนขอๆ วตัถุประสงคแตละขอ 
จะระบุปญหาทีศ่ึกษาเพยีงประเดน็เดยีวเทานัน้ 
หามเขียนรวมประเดน็ปญหาหลายๆ ประเดน็ 
เอาไวในวัตถปุระสงคขอเดียวกนั

07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 75

หลักการเขียนวัตถปุระสงคการวิจัย

• 7. จํานวนขอของวัตถุประสงคมากนอย
แคไหนขึ้นอยูกับขอบเขต ซึ่งรวมถึงความ
กวางและความแคบของปญหาวจิัยที่ผูวิจยั
ตองการศึกษา โดยหลักการแลวไมควรตั้ง
วัตถุประสงคยอยๆ มากเกินไป ควรตั้ง
ประมาณ 2 ถึง 5 หัวขอใหญๆ  ก็เพียงพอ
แลว

•
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หลักการเขียนวัตถปุระสงคการวิจัย

• 8. การเรียงหัวขอวัตถปุระสงค สามารถเรียงได
หลายลักษณะ เชน เรียงตามความสําคัญของประเด็น
ปญหาวิจัยลดหลั่นลงมา หรืออาจเรียงตามลักษณะ
ระดับปญหาใหญและปญหารองลงมาหรืออาจเรียง
วัตถปุระสงคตามความสอดคลองของเนื้อหา ใน
ประเด็นวิจัยแตละประเด็น หรืออาจเรียง
วัตถปุระสงคตามลําดับการเกดิกอน เกิดหลัง ของแต
ละปญหาก็ได

•
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หลักการเขียนวัตถปุระสงคการวิจัย

• 9. หามเอาประโยชนที่คาดวาจะไดรับมาเขียนไว
ในวัตถปุระสงคการวิจัย เพราะวัตถุประสงคเปนเรือ่ง
ที่ผูวิจัยจะตองทํา แตประโยชนทีค่าดวาจะไดรับเปน
ผลทีค่าดวาจะเกดิขึ้นหลังจากสิ้นสุดการวิจัยแลว ซึ่ง
อาจจะเปนหรือไมเปนตามทีค่าดหวังไวก็ได 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับไมใชเปนเรื่องบังคบัให
ผูวิจัยตองทําเหมือนวัตถปุระสงค
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ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค
• เพื่อศึกษาแรงจูงใจและ
การยอมรบัของพนักงาน
รัฐวสิาหกิจในการทํางาน

• เพื่อสรางและทดลองใช
รูปแบบการสรางแรงจูงใจ
และการยอมรบัของ
พนักงานรัฐวสิาหกิจใน
การทํางาน
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ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค
• เพื่อประเมินผลรูปแบบ
การสรางแรงจูงใจและ
การยอมรบัของพนักงาน
รัฐวสิาหกิจในการทํางาน

• เพื่อปรบัและพัฒนา
รูปแบบทีเ่หมาะสมใน
การสรางแรงจูงใจและ
การยอมรบัของพนักงาน
รัฐวสิาหกิจในการทํางาน
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ความสัมพนัธระหวาง

ชือ่เรื่องกับวตัถุประสงค
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ปญหาการวิจัย
•ปญหาหลัก
•ความพึงพอใจในการ
ทาํงานของนักธุรกิจ
จังหวัดพิษณุโลกแตกตาง
กันอยางไร

• ปญหายอย
• ความพึงพอใจในการทํางานของนัก

ธุรกิจจังหวัดพิษณุโลกเปนอยางไร 
และอยูในระดับใด

• นักธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดกลางมี
ความพึงพอใจในการทํางานแตกตาง
กันหรือไมอยางไร

• นักธุรกิจทีม่ีระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงานแตกตางกันมีความพึง
พอใจในการทํางานแตกตางกัน
หรือไมอยางไร
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ปญหาการวิจัย
•ปญหาหลัก
•ความพึงพอใจในการ
ทาํงานของนักธุรกิจ
จังหวัดพิษณุโลกแตกตาง
กันอยางไร

• ชื่อเรื่องการวิจัย

 เปรยีบเทียบความพึง
พอใจในการทาํงานของ
นักธรุกิจจังหวัด
พิษณุโลก
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ปญหาการวิจัย
•ปญหายอย
•ความพึงพอใจในการทํางานของนักธุรกิจ
จังหวัดพิษณุโลกเปนอยางไร และอยูใน
ระดับใด
•นักธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดกลางมีความ
พึงพอใจในการทํางานแตกตางกันหรือไม
อยางไร
•นักธุรกิจทีม่ีระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงานแตกตางกันมีความพึงพอใจ
ในการทํางานแตกตางกันหรือไมอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
• วิเคราะหความพึงพอใจในการทํางานของ

นักธุรกิจจังหวดัพษิณโุลก
• เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางาน

ของนักธุรกิจระหวางธุรกิจขนาดเล็กกับ
ขนาดกลาง

• เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางาน
ระหวางนักธุรกิจทีม่รีะดบัการศึกษา และ
ตําแหนงงานแตกตางกัน
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โครงการวิจัย
•ชื่อเรื่องวิจัย
•เปรยีบเทียบความพึง
พอใจในการทาํงานของ
นักธรุกิจจังหวัดพิษณุโลก

• วัตถุประสงคการวิจัย
• ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน

ของนักธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก
• เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ทํางานของนักธุรกิจระหวางธุรกิจ
ขนาดเล็กกับขนาดกลาง

• เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ทํางานระหวางนักธุรกิจที่มรีะดับ
การศึกษา และตําแหนงงานแตกตาง
กัน
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การเขียนวัตถุประสงคเชิงความสัมพันธ
•ปญหายอย(คําถามการวิจัย)
•พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเปนอยางไร
•แรงสนับสนุนทางสังคมจะมีความ
เกี่ยวของกบัพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยฯหรือไม อยางไร
•ความรุนแรงของโรคเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
ผูปวยฯหรือไม อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
• ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคเอดส
• ศึกษาความสัมพันธระหวางแรง

สนับสนุนทางสังคมกับพฤตกิรรม
การดแูลตนเองของผูปวยฯ

• ศึกษาความสัมพันธระหวางความ
รุนแรงของโรคกับพฤตกิรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยฯ
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การเขียนวัตถุประสงคเชิงเปรยีบเทียบ
•ปญหายอย(คําถามการวิจัย)
•พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเปนอยางไร
•แรงสนับสนุนทางสังคมตางกันจะ
มีพฤติกรรมการดแูลตนเองของ
ผูปวยฯตางกันหรือไม อยางไร
•ความรุนแรงของโรคตางกัน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
ผูปวยฯตางกันหรือไม อยางไร

วัตถปุระสงคการวจิัย
• ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยโรคเอดส
• เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยจําแนกตามแรง
สนับสนุนทางสังคม

• เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยจําแนกตามความ
รุนแรงของโรค
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สรุปลักษณะของวัตถุประสงค

• จาํเพาะเจาะจง วัดได นับได
• เปนเรื่องจริงที่เปนไปได ไมเพอฝน
• เปนสิ่งทีท่ําใหสําเร็จไดในเวลาอนัควร
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ตัวอยางความเชื่อมโยงระหวาง
ชื่อโครงการวิจัยกับวัตถุประสงคการวิจัย

ชื่อเรื่องวิจัย
•ความสัมพันธระหวางสภาพ
ปญหาทางจิตของขาราชการระดบั
ลางของกระทรวงสาธารณสุขกบั
รูปแบบการปฏิรูประบบราชการ
ภายใน

วัตถุประสงคการวิจัย
• วิเคราะหสภาพปญหาทางจิตของ

ขาราชการระดบัลาง
• ศึกษารูปแบบการปฏิรูประบบ

ราชการภายในที่พบในปจจุบัน
• วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

สภาพปญหาทางจิตของขาราชการ
ระดับลางกบัรูปแบบการปฏิรูป
ระบบราชการภายใน
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ชื่อเรื่องวิจัย
•เปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การทํางานของนักธรุกิจจงัหวัด
พิษณุโลก

วัตถุประสงคการวิจัย
• วิเคราะหความพึงพอใจในการทํางาน

ของนักธุรกจิจังหวัดพิษณุโลก
• เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ทาํงานของนักธุรกิจระหวางธุรกิจ
ขนาดเล็กกบัขนาดกลาง

• เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ทาํงานระหวางนักธุรกจิที่มีระดับ
การศึกษา และตําแหนงงานแตกตาง
กัน

ตัวอยางความเชือ่มโยงระหวาง
ชื่อโครงการวิจยักบัวตัถุประสงคการวิจยั
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การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(Review Literature)

การทบทวนวรรณกรรมฯ  เปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการวิจัย 
และมีความเกี่ยวโยงกับขั้นตอนอื่น ๆ ไดแก  การกําหนดกรอบแนวความคิดที่
ใชในการทําวิจัย การกําหนดสมมตฐิาน การกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
การกําหนดรูปแบบการวิจัย   การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  
ถึงแมวาขั้นตอนการกําหนดปญหาการวิจัย  จะเปนขั้นตอนแรกของ

กระบวนการวิจัยก็ตาม
การทบทวนวรรณกรรม ฯ  ควรจัดกระทําควบคูไปกับการกําหนดปญหา

การวิจัย  เนื่องจากปญหาที่ตองการทําวิจัยในระยะแรก  มักจะมีลักษณะกวาง
เกินไป   จนไมสามารถวางแผนการวิจัยที่ชัดเจนได การทบทวนวรรณกรรมฯ 
ในขั้นตน จะชวยในการกําหนดปญหาใหแคบ และชัดเจนขึ้น ชวยใหผูวิจัย

มั่นใจในความเปนไปไดในการทําวิจัยในเรื่องนั้น        
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 ประโยชนของการสํารวจเอกสาร และรายงานการวิจัย
ที่เกีย่วของ 

1. ทําใหไมทําวิจัยซ้าํกับผูอื่น
2.ทําใหทราบอุปสรรคหรือขอบกพรองในการทําวิจัย
ในเรื่องนัน้ ๆ
3. ใชเปนขอมลูพื้นฐานประกอบการพิจารณากําหนด
ขอบเขตและตัวแปรในการวิจัย
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 ประโยชนของการสํารวจเอกสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

4. ใชเปนขอมูลในการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย

5. ชวยในการกําหนดสมมติฐานการวิจัย
6. ชวยในการกําหนดรูปแบบและวิธีการวิจัย
7.  ชวยในการเชื่อมโยงสิ่งที่คนพบในการ วิจัยครั้งนี้
กับที่พบจากการวิจัยที่ผานมา 
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 ขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม และผลงานการ
วิจัยที่เกี่ยวของ

1. รวบรวมรายชื่อเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกีย่วของ
2. อานและศึกษาและคัดเลอืก  เฉพาะงานวิจัย และเอกสารที่มี      

ตัวแปรที่เราตองการศึกษา
3.  ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร  หรือรายงานการวิจัยที่เกีย่วของ 

แลวจดบันทกึ ใจความสําคัญลงในบัตรบันทกึ เพือ่ใชในการเขียน
รายงาน  และการอางอิงตอไป ในการบันทึก อาจมีการจดบันทกึ
ลงในบัตร 3.1   บัตรบันทึกบรรณานุกรม 

3.2   บัตรบันทกึขอมูล 
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3.1 บัตรบันทึกบรรณานุกรม 
การวิจัย

001.42 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
บ 4715

กุหลาบ รัตนสัจธรรม ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสขุ  
ชลบุรี : โรงพิมพแสนยากร , 2550.
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4. ในการศึกษารายละเอียดในขัน้ที ่ 3 นัน้ ถาเปน
วิทยานิพนธหรือรายงานการวิจยั จะตองประเมิน
คุณภาพของการวิจยันั้นดวย    ไมควรอานเฉพาะ
บทคดัยอ หรือบทสรุปผลทีไ่ด จากการวจิัย
โดยตรง เนื่องจากคุณภาพของงานวิจยัแตละเรื่อง 
จะแตกตางกัน รวมทัง้ จุดเดน และขอบกพรอง
อาจแตกตางกัน แมจะมี คุณภาพใกลเคียงกันก็ตาม
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การวางกรอบทฤษฎีหรือแนวคิดในการวิจัย 

การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดี 
จะตองชัดเจน แสดงทศิทางของความสัมพันธ ของ
สิ่งทีต่องการศกึษา หรือตัวแปร ทีจ่ะศึกษา 
สามารถใชเปนกรอบในการ กําหนดขอบเขต ของ
การวิจัย การพฒันา เครือ่งมือในการวิจัย รูปแบบ
การวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวม ขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล
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ชนิด
ของกรอบแนวคิดของการวิจยั
1.กรอบแนวคดิของการวจิัยทางทฤษฎี

(Theoretical Conceptual Framework)

2.กรอบแนวคดิของการวจิัย
ที่จะทําจรงิ

(Actual Conceptual Framework)
07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 110

ตัวแปรตาม  ตัวแปรตน

กรอบแนวคิดของการวจิัย
(Conceptual  Framework)
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กรอบแนวคิดการวจิัย
•วิธีการสกัดสารจากขมิ้นเครือ
•ตัวทําละลายทีใ่ชสกัด
•ระดบัความเขมขนของสาร
•ผลิตภัณฑดูแลเสนผมทีม่ี
 ผสมของสารสกัด

•เพศ
•อายุ
•ลักษณะของหนังศีรษะ 
 และเสนผม

ประสิทธิภาพในการ
กระตุนการงอก
ของเสนผม

07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 112



07/05/53 สรปุโดย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม ม.บรูพา 113

กรอบแนวคิดการวจิัย
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.วุฒิการศึกษา
5.รายไดตอเดือน
6.ประสบการณการทํางาน
7.โรงพยาบาล
8. แผนกที่ปฎิบัติงาน

ปจจยัสวนบุคคล
การปฎิบัติการพยาบาลตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

1.ความพอประมาณ
2.ความมีเหตุผล
3.การมีภูมคิุมกันที่ดีใน
ตัว
4.ความรู
5.คุณธรรม

ความสุขในการทํางาน
113
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• 1. แบงกลุมตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด เขียนชื่อเรื่อง
และวัตถุประสงคการวิจัย
2.นําเสนอผลการกําหนดชือ่เรื่องและ
วัตถุประสงคการวิจัย

กระบวนการประชุมกลุม
(กําหนดชือ่เรื่องและวตัถุประสงคการวิจัย)
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• 1. แบงกลุมตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด เขียนกรอบ
แนวคิดการวิจัยและนยิามตัวแปร 

• 2.นําเสนอผลการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยและ
นิยามตัวแปร 

กระบวนการประชุมกลุม 
(กําหนดกรอบแนวคดิการวิจัยและนิยามตัวแปร )


