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ประเดน็สําคญัของเนือ้หาการวจิยัส่วนแรก

ประเดน็สําคญั

เกณฑ์การพจิารณาการวจิยั

ประเภทการวจิยั 

ความสําคญัและการกาํหนด

ปัญหาการวจิยั 

ประเดน็สําคญั

สภาพและความสําคญัของ

ปัญหาและการตั้งชื่อเรื่องใน

การวจิยั

วตัถุประสงค์ของการวจิยั

ความสอดคล้องระหว่างชื่อ

เรื่องกบัวตัถุประสงค์การ

วจิยั
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 ความหมาย “การวจิยั” 

“กระบวนการตั้งคาํถาม และการหาคาํตอบ”

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์        “ ค้นพบความจริงทีม่ีคุณค่า”
คาํถามวจิยั
วตัถุประสงค์การวจิยั
กรอบความคดิการวจิยั
ความหมายเฉพาะของตวัแปร

      ปัญหาวจิยั
(Research Problem)

การออกแบบการวจิยั
แหล่งข้อมูล
เครื่องมอืเกบ็ข้อมูล
วธิีการเกบ็ข้อมูล
การวเิคราะห์ข้อมูล

    ระเบียบวธิีการวจิยั

(Research Methodology)

ตั้งคาํถาม  :

การหาคาํตอบ  :
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เกณฑ์การพจิารณาการวจิัย

วธิีการง่ายๆ ในการพิจารณา  วา่เป็นวจิยัหรือไม่นั้น มีขอ้สงัเกต  ง่าย 

ๆ 5 ประเดน็คือ

– มีขอ้มลูหลกัฐานสนบัสนุนหรือไม่

– เป็นการศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจรหรือไม่ อยา่งไร

– มีความเป็นปรนยัหรือไม่

– สามารถตรวจสอบและสอบทานได ้ใช่หรือไม่

– มีความใหม่ ซึ่งประเมินไดจ้ากคาํตอบที่ตอ้งการ ยงัไม่มีใครตอบปัญหา

นี้ได ้และงานวจิยัชิ้นนี้สามารถตอบคาํถามนี้ได ้ใช่หรือไม่
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ปัญหาหรือข้อ

สงสัย
ตั้งสมมติฐาน พสิูจน์หรือทดสอบ

สมมติฐาน

ได้ผลหรือคาํตอบ

การวจิัยคดัค้านสมมติฐาน ที่

ได้ตั้งไว้

สนับสนุนสมมติฐาน 

ที่ได้ตั้งไว้

ได้ความรู้ใหม่ และคาํถามการ

วจิัยได้รับคาํตอบแล้ว
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ประเภทการวจิัย •  ขึน้อยู่กบัเกณฑ์ที่ใช้

•  การแบ่งตามคุณค่าของผลการวจิยั

การวจิยั

• การวจิยัพืน้ฐาน 
 (Basic Research)
• การวจิยัประยุกต์ 
(Applied Research) 

การวจิยัเพือ่เข้าใจปัญหา การวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหา 
• การวจิยัเชิงทดลอง 
   (Experimental Research)
• การวจิยักึง่ทดลอง
   (Quasi-Experimental Research)
• การวจิยัปฏิบัตกิาร

(Action  Research)
การวจิยัพฒันา
(Research and Development)
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        1. แบบเสนอโครงการวจิยั มี 2 แบบ   ซึ่งนกัวจิยั

สามารถเลือกเขียนได ้ขึ้นอยูก่บั ลกัษณะงานวจิยั

ที่นกัวจิยัตอ้งการทาํ 

    1.1   แบบเสนอโครงการวจิยั (ว-1ด) 

1.2   แบบเสนอแผนงานวจิยั (ว-1ช) 

แบบการเขยีนข้อเสนองานวจิยั   สําหรับนักวจิยั
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What is your question

⇒ปัญหาการวจิยั  สมมติฐานการวจิยั

Why is your study important

⇒ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

How are you going to do it

⇒ ออกแบบการวจิยั

Key Points of Your Proposal
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วิทย์-เทคโน และ

อุตสาหกรรม

•คณุภาพชีวิต

•เศรษฐกิจ

•สิ่งแวดล้อม

สังคม

และ

วัฒนธรรม

เกษตรและ

อุตสาหกรรม

การเกษตร

สุขภาพ

การวิจยั 4 ด้านหลกัเพือ่สนับสนุนการพฒันาประเทศ
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ประเภทการวจิยั            เป้าหมาย

ชดุโครงการวิจยั

แห่งชาติ

แก้ปัญหา 4 
ด้านหลกั

การวิจยัประยกุต์
แก้ปัญหาตาม

สถานการณ์

การวิจยัพืน้ฐาน สร้างทุนองคค์วามรู้
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ตัวอย่างชุดโครงการวจิัย การใช้ศักยภาพและ

สมรรถนะการผลติและการค้าของผู้สูงอายุ

1.การพฒันาฐานข้อมูลผู้สูงอายุและองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิน่

2.การวจิยัเกีย่วกบัการศึกษาตลอดชีวติแก่ผู้สูงอายุ
3.การวจิยัการให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุทีม่ีอาชีพทางการเกษตรเพือ่เตรียม
ตัวปรับตนเองให้เหมาะสมแค่ตนเองและสังคม

4.การสร้างและการขยายโอกาสในการทาํงานและการทาํธุรกจิสําหรับ
ผู้สูงอายุ

5.การวจิยัเพือ่พฒันาบทบาทและจติลกัษณะของผู้สูงอายุทีม่ีวุฒภิาวะและ
ฐานะทางเศรษฐกจิดใีห้มาช่วยเหลอืสังคม
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Plan

Check

Act

Do

การต ัง้โจทยว์จิยั
พจิารณา
อดุหนุนวจิยั

การวจิยั การประเมนิ
ผลงาน

การนําไปใช้
ประโยชน์
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การผลติและ
จดัจาํหนา่ย

การตลาด
และการขาย

Program 
Management 

Office

หนว่ยงาน
/นกัวจิยั

เอกชน/ชุมชน

กลไกการ
สนบัสนุน
ภาคเอกชน

Licensing / Investment / Loan / Grant

ผลงานวจิยัเชงิประยกุต์
Relevance
นําผลงานวจิยั

ไปใชป้ระโยชนโ์ดยตรง

ผลงานวจิยัเชงิวชิาการ
Excellence

ความเขม้แข็งทางวชิาการ  
สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่(ผลงานตพีมิพ)์  

นวตักรรมใหม ่(สทิธบิตัร)

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 14

การประเมนิโครงการวจิัย
1.สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10 (10)

ยุทธศาสตร์การวจิัยของประเทศ

2.คุณค่าทางปัญญาของโครงการวจิัย (60)

• ปัจจัยการวจิัย (input) (20)

• กระบวนการวจิัย (process) (20)

• ผลผลติการวจิัย (output) (20)

3.ผลการะทบของโครงการวจิัย (impact) (30)
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2.คุณค่าทางปัญญาของโครงการวจิัย(60)

1.ปัจจัยการวจิัย (20)

• หัวข้อเรื่องวจิยั น่าสนใจ เป็นประเดน็เร่งด่วน (hot issue)

• วตัถุประสงค์ของการวจิยั ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

• คณะผู้วจิยัมีความเหมาะสมและมคีวามพร้อม

• เปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม

• มีผลการวจิยัทีเ่กีย่วข้องครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องและ ทนัสมัย

• แผนการดาํเนินงาน ชัดเจน เหมาะสมและเป็นรูปธรรม

• อุปกรณ์ในการทาํวจิยั มีความพร้อม

• งบประมาณมีความเหมาะสม 6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 16

ผลผลติการวจิัย (20)

• งานวจิัยจะก่อให้เกดิมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ

• แสดงผลสําเร็จทีค่าดหวงัอย่างชัดเจน

• ระบุกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะได้รับประโยชน์

• มีจํานวนนักวจิัยรุ่นใหม่เพิม่ขึน้
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ผลกระทบของโครงการวจิัย (impact) (30)

ผลลทัธ์(outcome)ของงานวจิัย
• การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ

ปัญญาและการเรียนรู้

• การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่

มั่นคง

• การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุลและยัง่ยนื

• การพฒันาบนฐานความหลายหลากทางชีวภาพ

• การเสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการประเทศ
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แบบเสนอโครงการวจิัย 

(Research  Project)

(แบบ  ว-1ด)
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ชื่อโครงการวจิยั   

(ไทย)  ................................................................................

 (องักฤษ)  ............................................................................

ส่วน  ก  :   ลกัษณะโครงการวจิยั 

     1. สถานภาพของโครงการวิจยั             

              โครงการวจิยัใหม่ ที่มีระยะเวลาวจิยัสิ้นสุดในปีงบประมาณที่เสนอขอ
โครงการวจิยัต่อเนื่องระยะเวลา....ปี ปีนี้เป็นปีที่  …

                     รหสัโครงการวจิยั........

      2. ความสอดคลอ้งของโครงการวจิยักบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  (โปรด
ระบุ 1ยทุธศาสตร์ที่มีความสอดคลอ้งมากที่สุดเพียงยทุธศาสตร์เดียว)
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ยทุธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่11
  (พ.ศ. 2555-2559)

แผนกลยทุธด์า้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(พ.ศ. 2547-2556)

พ.ร.บ. วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แหง่ชาติ พ.ศ. 2551
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ปี พ.ศ.

แผนพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่9

(พ.ศ.2545-2549)

แผนพัฒนาฯ 10 
(พ.ศ.2550-2554)

แผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
(พ.ศ.2545-2549)

นโยบายและยุทธศาสตร์ 

การวจิยัของชาติ 

 (พ.ศ. 2551-2553) 

แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัของหนว่ยงาน

42   43   44   45   46   47 48   49   50   51   52   53   54 55   56   57   58   59

กรอบเวลาของแผนต่างๆ ทีส่ัมพนัธ์กบั

แผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน  

แผนกลยทุธด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาติ (พ.ศ.2547-2556)

กรอบนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แผนกลยทุธ ์สวทช. สกว. สวรส.สกอ.เอกชน 
ฯลฯ

แผนพัฒนาฯ 11 
(พ.ศ.2555-2559)

นโยบายและยุทธศาสตร์ การ

วจิัยของชาติ ฉบับที ่8 

 (พ.ศ. 2555-2559) 

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 22

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ

ฉบบัที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 23

วสิัยทศัน์ “สังคมทีอ่ยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข ด้วย

ความเสมอภาค เป็นธรรม

และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง”

• สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภบิาล

•หลกัประกนัทางสังคมทีม่ีคุณภาพครอบคลมุประชากรไทยทุกคน
• โครงสร้างเศรษฐกจิมีความสมดุล เข้มแข็งและพึง่พาตนเอง

•ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสูงขึน้
•ทรัพยากรธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดขีึน้

กรอบแนวคดิและหลกัการของแผนพฒันาฯ ฉบับท ี11

เป้าหมายหลกั

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 24

วสิัยทัศน์ “สังคมที่อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม

 และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง”

กรอบแนวคดิและหลกัการของแผนพฒันาฯ ฉบับท ี11

– ยึดระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข

– ยดึภาคเกษตรเป็นฐานรองรับของรายได้และความมั่นคงอาหาร และสังคม
ชนบท

– ยดึการพฒันาประเทศบนฐานความรู้และเทคโนโลยทีี่ทันสมัย
– ส่งเสริมและรักษาค่านิยมของวฒันธรรมไทย
– ยดึชุมชนเป็นฐานที่มคีวามสามารถในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพชีวติ และสามารถเชื่อมโยงกบัสังคมสวสัดกิาร

– รักษาความเป็นเอกราช ความเป็นกลางในเวทีโลกและความเป็นผู้นําในเวที
อาเซียน

ภายใต้ภูมิคุ้มกนั



เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสจัธรรม 01/06/55

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร : กิจกรรมพฒันา

นกัวจิยัรุ่นใหม่ 7
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับที 

11
1. การสร้างสังคมให้เป็นธรรม 

2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 26

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับที 

11
3. การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม

4. การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 27

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 28

ความสอดคล้อง (ต่อ)

2. ความสอดคล้องของ

โครงการวจิยักบันโยบายและ

ยุทธศาสตร์การวจิยัของชาต ิ

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

3. ความสอดคลอ้งของ

โครงการวจิยักบักลุ่มเรื่องที่

ควรวจิยัเร่งด่วนตามนโยบาย

และยทุธศาสตร์การวจิยัของ

ชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 

ความสอดคลอ้งของ

โครงการวจิยักบันโยบาย

รัฐบาล

-  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดาํเนินการในปีแรก

-  นโยบายระยะการ

บริหารราชการ 4 ปี ของ

รัฐบาล
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โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร : กิจกรรมพฒันา

นกัวจิยัรุ่นใหม่ 8
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นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยั ฉบบัที ่7                  
(พ.ศ.2551-2554)

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 30

ร่าง

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยั 

ฉบบัที่ 8 

(พ.ศ. 2555-2559)  

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 31

นโยบายและแนวทาง 
การวิจยัของชาติ            

ระยะยาว               
พ.ศ.2552-2571

นโยบายและแผน
แมบ่ทการวจิยั           
ของสภาวจิยั
แห่งชาติ

นโยบายและยทุธศาสตร์
การวิจยัของชาติ     
พ.ศ.2551-2554

นโยบายและยทุธศาสตร์
การวิจยัของชาติ     
พ.ศ.2555-2559

การปฏิรูประบบวจิัยของประเทศ

การมีส่วนร่วม
กลไกการขบัเคลือ่นและสนบัสนุน
การบริหารจดัการ 
การติดตามประเมินผล

นโยบายรฐับาล
ความตอ้งการทอ้งถิน่
ยุทธศาสตรง์บประมาณ
แนวทางแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่11

นโยบายระยะยาว
กรอบแนวทาง
ประเด็นวิจยั
การบริหารจดัการ
การติดตามประเมิน

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 32

ประเดน็ยุทธศาสตร์การวจิัยที่ 1 : การสร้างศักยภาพและ

ความสามารถเพือ่การพฒันาทางสังคม

ประเดน็ยุทธศาสตร์การวจิัยที่ 2 : การสร้างศักยภาพและ

ความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ

ประเดน็ยุทธศาสตร์การวจิัยที่ 3 : การอนุรักษ์ การ

เสริมสร้างและพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
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โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร : กิจกรรมพฒันา

นกัวจิยัรุ่นใหม่ 9
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ประเดน็ยทุธศาสตร์การวจิัยที่ 4 : 

การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันา
นวตักรรมและบุคลากรทางการวจิัย

ประเดน็ยทุธศาสตร์การวจิัยที่ 5 : 

การปฏิรูประบบวจิัยของประเทศเพือ่การบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวจิัย นวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ ทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณชิย์และ
สาธารณะด้วยยุทธวธิีที่เหมาะสม ที่เข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 34

ประเทศไทยมีงานวิจยัทีม่ีคุณภาพ 
เพือ่การพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื

พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศ   
ใหสู้งขึ้น และสรา้งฐานความรูท้ี่มีคุณค่า สามารถประยุกตแ์ละ
พฒันาวิทยาการทีเ่หมาะสม รวมทั้งใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละต่อยอด
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ เพือ่ใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ  
ตลอดจนเกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต  โดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ ทีทุ่กฝ่ายมีส่วนร่วม

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 35

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัที ่1

การสรา้งศกัยภาพและความสามารถ         
เพื่อการพฒันาทางสงัคม

สรา้งเสริมองคค์วามรูเ้พื่อเป็นพื้นฐานสูก่ารสรา้งศกัยภาพ
และความสามารถเพื่อการพฒันาทางสงัคม

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 36

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัที่ 1
การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางสงัคม

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบา้นเมือง    
ที่ดี การสรา้งความเขม้แข็งและการสรา้งภมูิคุม้กนัของทอ้งถิ่น
และสังคม รวมทั้งการเสริมสรา้งศักยภาพของชุมชนที่เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน  
นอกจากนี้ ยงัมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
ผู ้พิการ และผู ้สูงอายุ และการเสริมสร้างความมัน่คงของ
ประเทศ   
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โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร : กิจกรรมพฒันา

นกัวจิยัรุ่นใหม่ 10
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1. ปฏิรปูการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทัง้ในและนอก
ระบบ ตลอดจนการพฒันาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น

2. ส่งเสริม อนุรกัษ์และพฒันาคณุค่าทางศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ที่หลากหลาย 

3. ส่งเสริมสขุภาพ  การป้องกนัโรคอบุตัิใหม่  การรกัษา 
พยาบาล  การฟื้นฟสูมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การพึ่งพา
ตนเองด้านสขุภาพ รวมถึงการคุ้มครองผูบ้ริโภค  

4.  พฒันาและการคุ้มครองภมูิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย  
การแพทยพ์ืน้บา้น การแพทยท์างเลือก และสมนุไพร 

5. พฒันาศกัยภาพทางการกีฬา 
6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 38

6. พฒันาขีดสมรรถนะและศกัยภาพของหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชน และการบริหารรฐักิจ

7. จดัการปัญหายาเสพติด ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัยส์ิน และปัญหาผูม้ีอิทธิพล 

8. ส่งเสริมความเข้มแขง็และการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของ
ท้องถิ่นและสงัคม

9. เสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติ และบรูณาการการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในภมูิภาคและในประเทศ
เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 

10. วิจยัเพื่อการปฏิรปูการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและมี    
ธรรมาภิบาล

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 39

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัที ่2

การสรา้งศกัยภาพและความสามารถ      
เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ

สรา้งเสริมองคค์วามรูเ้พื่อเป็นพื้นฐานสูก่ารสรา้งศกัยภาพ
และความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งสมดลุ
และยัง่ยนื โดยคาํนึงถึงหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัที่ 2
การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ

การวิจยัเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุม
การสรา้งมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง  รวมทั้งการพฒันา
องค์ความรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้ นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน   นอกจากนี้  ยัง มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งครอบคลุม
ถึงการท่องเที่ยว  การพัฒนาดา้นพลังงาน โลจิสติกส ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยคํานึงถึงบทบาทการแข่งขันของ
ประเทศภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ  รวมทั้งสมัพันธภาพกับประเทศเพื่อนบา้น  และ
สรา้งองคค์วามรูเ้พื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดาํเนินการ
บนพื้ นฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมุ่งก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ
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1. สร้างมลูค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการ
พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของสินค้าเกษตรและประมง

2. พฒันาองคค์วามรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพืน้ฐานใน
การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอย่างยัง่ยืน   

3. พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางอตุสาหกรรมให้เอื้อต่อการ
ดาํเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

4. พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว  
5. พฒันาอตุสาหกรรมผลิตพลงังานชีวภาพและพลงังาน

ทางเลือกอื่น
6. ยกระดบัประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้าน              

โลจิสติกสแ์ละการขนส่งสาธารณะที่มีคณุภาพ 6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 42

7. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของภมูิภาคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

8. พฒันาเศรษฐกิจระหว่างภมูิภาคและระหว่าง
ประเทศ 

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 43

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัที ่3

การสรา้งศกัยภาพและความสามารถ          
เพื่อการพฒันาทางวิทยาการและทรพัยากรบุคคล

พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และ         
การพึ่งพาตนเอง โดยใชฐ้านความรูด้า้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีและวิทยาการตา่งๆ

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 44

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัที่ 3
การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันา

ทางวิทยาการและทรพัยากรบุคคล

การวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละตอ่ยอดภมูิปัญญาของ
ประเทศ เพื่อพฒันาสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชยแ์ละ
สาธารณะ ตลอดจนเสริมสรา้งศกัยภาพการวิจยัของประเทศ
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1. พฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ทาง
วิทยาศาสตร ์   ทางสงัคมศาสตร ์และการพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ 

2. สร้างศกัยภาพและความสามารถของทรพัยากร
บคุคลในวิทยาการต่าง ๆ

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 46

การเสริมสรา้งและพฒันาทุนทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

พฒันาองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มูล เพื่อการบริหารจดัการและ
การพฒันาทุนทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ที่มี
ประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบ โดยทอ้งถิ่นและชุมชนมีสว่นรว่ม

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัที ่4

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 47

การวิจยัเกี่ยวกบัการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม  ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรกัษแ์ละใช้
ประโยชนท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื  โดยการมีสว่นรว่ม
ของประชาชนและสงัคม รวมทั้งการสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบั
ทรพัยากรดิน ทรพัยากรธรณี ทรพัยากรนํ้า ทรพัยากรป่าไม ้
ทรพัยากรสตัวน์ํ้า และที่เกี่ยวกบัภยัธรรมชาต ิ

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัที่ 4
การเสริมสรา้งและพฒันาทุนทางทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 48

1. บริหารจดัการและการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

2. สร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกบัทรพัยากรดินและทรพัยากร
ธรณี

3. พฒันาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรนํ้าแบบ
บรูณาการ และสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จดัการนํ้าของประเทศ

4. สร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกบัภยัพิบตัิจากธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตรก์ารวิจยัที ่5
การบริหารจดัการความรู ้ผลงานวิจยั นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ ์ทรพัยากร และภูมิปัญญาของประเทศ 

สูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชยแ์ละสาธาณะ      
ดว้ยยุทธวิธีที่เหมาะสม

พฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการความรูข้องประเทศ 
อยา่งมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 50

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัที ่5
การบริหารจดัการความรู ้ผลงานวิจยั นวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์
ทรพัยากร และภมูิปัญญาของประเทศ สูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชิง

พาณิชยแ์ละสาธารณะ ดว้ยยุทธวิธีที่เหมาะสม

การวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
ของการบริหารจดัการดา้นการวิจยัของประเทศ

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 51

1. วิจยัเพื่อการปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศ  

2. วิเคราะหแ์ละประเมินผลเพื่อการพฒันา
ศกัยภาพและความสามารถด้านการวิจยั
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 52

1.

กลุ่มเรื่องที่ควรวจิัยเร่งด่วน 15 กลุ่มเรื่อง

1.การประยกุตใ์ช้

เศรษฐกิจพอเพียง

2.ความมัน่คงและ

วฒันธรรมของรฐั

และการเสริมสร้าง     

ธรรมาภิบาล

3.การปฏิรปูการศึกษา

และสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ 

4.การจดัการทรพัยากรนํ้า

5. ภาวะโลกร้อนและ

พลงังานทางเลือก
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1.

กลุ่มเรื่องที่ควรวจิัยเร่งด่วน 15 กลุ่มเรื่อง(ต่อ)

6. การเพิ่มมลูค่าสินค้า

เกษตรเพื่อการส่งออก

และลดการนําเข้า

7. การส่งเสริมสขุภาพ 

การป้องกนัโรค การ

รกัษาและการฟื้นฟู

สขุภาพ

8. การบริหารจดัการ

สิ่งแวดล้อมและการ

พฒันาคณุค่าความ

หลากหลายทางชีวภาพ

9.เทคโนโลยีใหม่และ
เทคโนโลยีที่สาํคญั

เพื่ออตุสาหกรรม
6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 54

กลุ่มเรื่องที่ควรวจิัยเร่งด่วน 15 กลุ่มเรื่อง(ต่อ)

10. สงัคม

ผูส้งูอาย ุ
12. ระบบโลจิสติกส ์

14. มนัสาํปะหลงั
11.การบริหาร

จดัการ

การท่องเที่ยว 15. ยางพารา

13. ข้าว

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 55 6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 56

ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารวิจยั

การสรา้งความเขม้แข็ง
ทนุทางเศรษฐกิจ

การบรหิารจดัการความร ูท้ี่มีเอกภาพ         
และมีประสิทธิภาพ

การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพื่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ

การบริหารจดัการความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ ์ทรพัยากร และภมูิปัญญาของประเทศ 

สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ     
ด้วยยทุธวิธีที่เหมาะสม

การพฒันาที่สมดลุและยัง่ยืน

การสรา้งความเขม้แข็ง
ทนุทางสงัคมและธรรมาภิบาล

การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพื่อการ

พฒันาทางสงัคม

การสรา้งความเขม้แข็ง 
ทนุทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

การเสริมสร้างและพฒันา
ทนุทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

การสรา้งความเขม้แข็ง            
ทางวิทยาการ

การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพฒันา   

ทางวิทยาการและทรพัยากรบคุคล
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สาํนกับรหิารยทุธศาสตร์

กล ุม่จงัหวดั

ศนูย ์        
ปฏิบตัิการ 
กล ุม่จงัหวดั 6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 58

เครือข่ายวจิัยทางการศึกษา 12 เครือข่าย
กลาง       มก, มสธ, จฬ, มศว.
ตะวนัออก      ม.บรูพา
เหนือ       มช, มน.

ตะวนัออกเฉียงเหนือ     มข, มรภ.อุบราชธานี,   มรภ.
นครราชสีมา

ภาคใต้      มอ, ม.ทกัษณิ

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 59

 1.   ชื่อหัวหน้าโครงการวจิัย หรือหน่วยงานหลกัที่รับผดิชอบ

งานวจิัย คณะผู้วจิัย บทบาทของนักวจิัยแต่ละคน ในการทําวจิัย 

และสัดส่วนที่ทาํการวจิัย (%)

ส่วน  ข  :   องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวจิัย

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 60

2.   ประเภทของการวจิยั.............................. 

3.   กลุ่มสาขาวชิาการทีท่าํการวจิยั ..................... 
(สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์  สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์  สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช  สาขาเกษตรศาสตร์และ

ชีววทิยา  สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั  สาขาปรัชญา  

สาขานิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  สาขา

เศรษฐศาสตร์  สาขาสังคมวทิยา  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศ

ศาสตร์  สาขาการศึกษา)

ส่วน  ข  :   องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวจิัย



เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสจัธรรม 01/06/55

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร : กิจกรรมพฒันา

นกัวจิยัรุ่นใหม่ 16

6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 61

ประเภทการวจิัย •  ขึน้อยู่กบัเกณฑ์ที่ใช้

•  การแบ่งตามคุณค่าของผลการวจิยั

การวจิยั

• การวจิยันําร่อง 
   (Exploratory Research)
• การวจิยัเชิงปริมาณ การวจิยัเชิงสํารวจ
   (Quantitative Research/

Survey Research)
• การวจิยัเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research)

การวจิยัเพือ่เข้าใจปัญหา การวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหา 
• การวจิยัเชิงทดลอง 

   (Experimental Research)
• การวจิยักึง่ทดลอง

   (Quasi-Experimental Research)
• การวจิยัปฏิบัตกิาร
(Action  Research)

การวจิยัพฒันา
(Research and Development)
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ประเภทการวจิัย •  ขึน้อยู่กบัเกณฑ์ที่ใช้

•  การแบ่งตามคุณค่าของผลการวจิยั

การวจิยั

• การวจิยัพืน้ฐาน 
 (Basic Research)
• การวจิยัประยุกต์ 
(Applied Research) 

การวจิยัเพือ่เข้าใจปัญหา การวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหา 
• การวจิยัเชิงทดลอง 
   (Experimental Research)
• การวจิยักึง่ทดลอง
   (Quasi-Experimental Research)
• การวจิยัปฏิบัตกิาร

(Action  Research)
การวจิยัพฒันา
(Research and Development)
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    4.  คาํสําคญั (keyword) ของโครงการวจิัย............ 

    5.  ความสําคญั ที่มาของปัญหาทีท่ําวจิัย 

    6. วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

    7. ขอบเขตของโครงการวิจยั
    8. ทฤษฎ ีกรอบ  แนวความคดิของโครงการวจิัย  และ

สมมุตฐิาน  (ถ้ามี) 

    9. ทบทวนวรรณกรรม/  สารสนเทศ (information) ที่

เกีย่วข้อง

ส่วน  ข  :   องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวจิัย 
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10. เอกสารอ้างองิของโครงการ

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

13. วธิีดาํเนินการวจิยั และสถานที่วจิัย

14. ระยะเวลาที่ทําวจิัย และแผนการดาํเนินงานตลอด
โครงการ

15. ปัจจัยที่เอือ้ต่อการวจิัย

16. งบประมาณของโครงการ รายละเอยีดงบประมาณการวจิัย
เฉพาะปีที่ขอ  จาํแนกตามประเภท และที่ได้รับการจดัสรรที่ผ่านมา
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17.ผลสาํเร็จและความคุม้ค่าของการวจิยัที่คาดวา่จะไดร้ับ

 18. กรณทีี่เป็นโครงการวจิัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึน้ไป

18.1  คาํรับรองจากหัวหน้าว่าได้รับเงนิปีที่ผ่านมา      

               18.2 ระบุการขอทุนจากแหล่งอืน่ (ถ้ามี) 

               18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวจิัย/แผน
งานวจิัย        (แบบ ต1ช/ด)

19.    คาํชี้แจงอืน่ ๆ

 20. ลงรายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 66

ส่วน  ค    :     ประวตัิคณะผู้วจิยั

        1.   ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว............................... 

                                                                                                                                     

              ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mr, Mrs,Miss………………………

         2.   เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน.........................................................

          3.   ตาํแหน่งปัจจุบนั 

         4.หน่วยงานที่อยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก พร้อมหมายเลข
โทรศพัท ์โทรศพัทม์ือถือ โทรสาร และ e-mail 
..................................................................................

...............................................................................................................................
.............
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5. ประวตัิการศึกษา  
...............................................................................................................

6. สาขาวชิาการที่มีความชาํนาญพิเศษ 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานวิจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ที่สาํคญัใน
รอบ 5 ปี ที่ผา่นมา)

       7.1 ผูอ้าํนวยการแผนงานวิจยั: ชื่อแผนงานวจิยั

        7.2 หวัหนา้โครงการวจิยั : ชื่อโครงการวจิยั

        7.3 งานวจิยัที่ทาํเสร็จแลว้: ชื่อผลงานวจิยั ปีที่พิมพ ์การเผยแพร่ แหล่งทุน

       7.4  งานวจิยัที่กาํลงัทาํ : ชื่อขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการ  

         ทาํวจิยั (ร้อยละการวจิยัที่ลุล่วงแลว้)
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1.  การกาํหนดปัญหาการวจิัย

ความหมาย

ปัญหาในการวจิยั  หมายถึง  สิ่งที่ก่อใหเ้กิดความสงสยั ใคร่รู้คาํตอบ

แหล่งที่มาของปัญหาการวจิัย

  ปัญหาการวจิยัสามารถหาไดจ้าก

1. ประสบการณ์ของผูท้าํวิจยั

2. ขอ้เสนอแนะจากการทาํวจิยัของ คนอื่น

3. ปัญหาที่หน่วยงาน ผูน้าํทางวชิาการ  แหล่งทุน หรือผูอ้ื่นเสนอแนะ

4. จากการอ่านหนงัสือ

5. จากบทคดัยอ่หรืองานวิจยั
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ขั้นตอนการกาํหนดโจทย์วจิัย
1.ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของประเทศ
2.วเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
3.วเิคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน / องค์กร
4.ศึกษาแหล่งทุนวจิัย
5.กาํหนดประเดน็คาํถาม/โจทย์วจิัย ที่สนองตามข้อ 1 - 4 
6.ประเมินความพร้อมของตนเองและของทีมวจิัย
7.พฒันาโครงการวจิัย / ชุดโครงการวจิัย
8.ประเมินคุณภาพของโครงการวจิัย
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การพฒันาโครงการวจิยั
1.กาํหนดประเดน็คาํถาม/โจทย์วจิยั

2.ศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
3.กาํหนดกรอบแนวคดิของการวจิัย

4.เลอืกวธิีดาํเนินการวจิัย
5.จัดทําโครงการวจิัย

6.ประเมินคุณภาพของโครงการวจิัย
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   การกาํหนดประเดน็สําหรับปัญหาการวจิัย

เมื่อผูว้จิยั ไดป้ระเดน็ปัญหาในการ วจิยัแลว้ ควร

แยกแยะประเดน็ปัญหา  เป็นปัญหายอ่ย ๆ หลาย ๆ ประเดน็  

โดยที่ ลกัษณะของประเดน็ปัญหายอ่ย ควรสอด คลอ้งหรือ

สมัพนัธ์กบัปัญหาหลกั แต่ละปัญหา ยอ่ยไม่ควรซํ้ าซอ้นกนั

และมีความชดัเจน

ปัญหาในการวจิยัที่ได ้จะใชใ้นการตั้งชื่อเรื่อง

โครงการวจิยั

       ส่วนปัญหายอ่ย ๆ จะใชใ้นการตั้งวตัถุประสงคข์องการ

วจิยั
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   การตั้งชื่อเรื่องโครงการวจิยั ในทางสังคมศาสตร์

ควรจะตอ้งประกอบดว้ย  อะไร  ใคร  อย่างไร  ที่ไหน

อะไร  ตัวแปร (V)

ใคร ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง(P)
อย่างไร   วธิีการวจิยั  (พฒันารูปแบบ การ

สํารวจ  ความสัมพนัธ์   การเปรียบเทยีบ ) (M)

ทีไ่หน   ขอบเขตของการวจิยั (L)

การตั้งชื่อเรื่องโครงการวจิัย ทางสังคมศาสตร์
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มกัจะประกอบดว้ย  อะไร อย่างไร ทีไ่หน เพือ่อะไร

อะไร  ตัวแปร (V)

อย่างไร  วธิีการวจิยั  (พฒันารูปแบบ   การ

สํารวจ  ประสิทธิภาพ   การปรับปรุง )(M)

ทีไ่หน     ขอบเขตของการวจิยั (L)
เพือ่อะไร           เป้าหมายทีต่้องการ(Ta)

       อาจจะมีใคร(ประชากร) หรือไม่มีกไ็ด้

การตั้งชื่อเรื่องโครงการวจิัย ทางวทิยาศาสตร์
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ตัวอย่างชื่อโครงการ

ประสิทธิภาพสาร

ตา้นเซลลม์ะเร็ง และ

สารตา้นจุลชีพ

ของไลเคนในไทย

  (MVVPL)

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพ
ปัญหาทางจิตของขา้ราชการ
ระดบัล่างของกระทรวง
สาธารณสุขกบัรูปแบบการ
ปฏิรูประบบราชการภายใน

(MVPLV)
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ตัวอย่างชื่อโครงการ

ผลของโครงการ

อาหารกลางวนัต่อ

การเพิ่มนํ้าหนกัของ

นกัเรียนระดบั

ประถมศึกษา

การปรับปรุงสายพนัธ์

ขา้วโพดใหม้ีคุณภาพ

ทางอาหารและมี

คุณสมบตัิที่เหมาะสม

ในการแปรรูป

*กลับหน้าหลัก

(MVVPL) (MVPTa)
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ตัวอย่างชื่อโครงการ

การวจิัยและพฒันา

พนัธ์มะม่วงหิมพานต์

เพือ่การส่งออก

คุณภาพชีวติของคน

ไทย

รูปแบบการจดัการ

อุบตัิเหตุจราจรบน

ถนนแบบผสมผสาน

*กลับหน้าหลัก

(MVTa)

(MVPL)

(MVLTa)
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ตัวอย่างชื่อเรื่องวจิัย

ปัจจยัทีส่ัมพนัธ์กบั

ประสิทธิผลของการ

ขายส่งสินค้าบริโภค

ในร้านสะดวกซื้อ

*กลับหน้าหลัก

(VMVLP) (MVPTa)

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สภาพปัญหาทางจิตของ

พนกังานระดบัล่างของ

สถานประกอบการขนาด

เลก็กบัรูปแบบการปฏิรูป

ระบบการทาํงานภายใน

(MVPLV)
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ตัวอย่างชื่อเรื่องวจิัย

ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ

กบัประสิทธิผลขององค์การระดบัคณะ ใน

มหาวทิยาลยัเอกชน

*กลับหน้าหลัก

(MVVPL)
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ตัวอย่างชื่อโครงการวจิัย

เปรียบเทียบความพึง

พอใจในการทาํงาน

ของนกัธุรกิจจงัหวดั

พิษณุโลก

  (MVPL)

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ

การปฏิรูประบบการทาํงาน

ภายในกบัสภาพปัญหาทางจิต

ของนกัธุรกิจจงัหวดั

พิษณุโลก

(MVPLV)
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ชื่อเรื่อง

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

................................... 

(ตน้) กบั

................................... 

(ตาม) ของ

.....................................ที่

.....................................

การเปรียบเทียบ
..........................(ตาม) ของ
.....................................ที่
.....................................

ระหวา่ง(จาํแนก) 
.............................(ตน้)ที่
แตกต่างกนั
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ความสําคญั ทีม่าของปัญหาทีท่าํวจิัย

ความเป็นมา (มีววิฒันาการความเป็นมาของเรื่องนั้นอยา่งไร)

ปัญหาและสาเหตุ (มีสภาพปัญหาอะไร มีสถิติหรือขอ้บ่งชี้อยา่งไรที่

แสดงใหเ้ห็นถึงขนาดของปัญหาและโดยทัว่ไปแลว้หรือโดยทฤษฎีมีประเดน็
ชี้ใหเ้ห็นถึงสาเหตุของปัญหาหรือไม่อยา่งไร)

ความจาํเป็นความต้องการในการวจิยั หรือความสาํคญั

ของโครงการ(มีความสาํคญัตามนโยบาย หรือสภาพปัญหาหรือไม่ อยา่งไร 
ถา้ไม่ทาํมีผลกระทบต่อหน่วยงานอยา่งไร ถา้ทาํจะมีผลดีกบัหน่วยงาน
อยา่งไร มีนโยบายใดสนบัสนุนหรือไม่ เกิดประโยชน์อยา่งไรกบัหน่วยงาน
หรือสงัคมประเทศชาติบา้ง)
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    สภาพและความสําคญัของปัญหา 

เป็นการเขียนนําให้เห็นถงึความจําเป็นและสภาพของ

ประเดน็เรื่องที่จะทําวจิัย ซึ่งจะทําให้ตดัสินใจได้ว่าควรจะทาํ

วจิัยเรื่องนั้นหรือไม่ คุ้มกบัการลงทุนและลงแรงทําวจิัย

หรือไม่ เป็นความจําเป็นของประเทศชาตทิี่ต้องการหาคาํตอบ

หรือไม่ หากเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับนักวจิัยแต่ไม่จําเป็น

สําหรับประเทศชาต ิอาจจะจัดลาํดบัไว้หลงั ๆ       

ทาํวิจยัทีเ่ป็นความจาํเป็นของประเทศชาติก่อน 
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     หลกัการเขยีนสภาพและความสําคญัของปัญหา 

1. พยายามเขียนให้ตรงปัญหา เน้นปัญหาให้ถูกจุด อย่าเขียน

ในลกัษณะยดืยาวเยิน่เย้อ หรืออย่าเขียนอ้อมค้อม วกวน 

2. พยายามเขียนให้ครอบคลุมประเดน็ทีส่ําคญัของปัญหา ที่

จะศึกษาในหัวข้อเรื่องทั้งหมด 

3. อย่าเขียนความสําคญัของปัญหาให้สั้นเกนิไปจนจับ

ประเดน็ปัญหาที่จะศึกษาไม่ได้ จะต้องขยายรายละเอยีดใน

ส่วนที่เกีย่วข้องกบัปัญหาพอสมควร 
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     หลกัการเขียนสภาพและความสําคญัของปัญหา(ต่อ)
4 อย่านําตวัเลข หรือตารางยาวๆ หรือข้อมูลอืน่ๆ ซึ่งไม่

เกีย่วข้องมากนักมาใส่อ้างองิในส่วนความสําคญัของปัญหานี้

มากเกนิไป ขอให้เลอืกเอาเฉพาะข้อมูลที่เกีย่วข้องจริงๆ 

เฉพาะตวัเลขที่สําคญัๆ มาสรุปเป็นประโยคให้กลมกลนืกนั

ไปกบัเนือ้เรื่อง 

5. จะต้องมีการอ้างองิเอกสารแหล่งที่มาประกอบด้วยเสมอ 

ถ้านําเอาผลงานวจิัยของผู้อืน่ หรือนําเอาตวัเลขข้อมูลของ

คนอืน่ หรือนําเอาแนวคดิ ทฤษฎ ีของผู้อืน่มากล่าวไว้
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     หลกัการเขียนสภาพและความสําคญัของปัญหา(ต่อ)

6.การเขยีนต้องให้เนือ้เรื่องมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขึน้ย่อหน้าใหม่ในแต่ละตอน 
ต้องมีส่วนเชื่อมโยงกบัเรื่องในส่วนท้ายของย่อหน้า
ตอนเก่าด้วย 

7.ในส่วนท้ายของความสําคญัของปัญหา ต้องเขยีน
ขมวดท้าย หรือสรุปเพือ่ให้มีส่วนเชื่อมโยงกบัหัวข้อ
ในวตัถุประสงค์การศึกษาต่อไปด้วย หรืออาจเขยีนใน
ทาํนองว่า การศึกษาเรื่องนีจ้ะมีประโยชน์อย่างไร 
เอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เป็นต้น 6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 86

สรุปหลกัการเขียนสภาพและความสําคญัของปัญหา

ปัญหาคืออะไร มีความสาํคญัในแง่มุมไหน หรือประเดน็ไหน
บา้ง ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดในอดีต ปัจจุบนั หรือจะเกิดใน
อนาคต

ในพื้นที่ที่เรารับผดิชอบปัญหาคืออะไร มีความสาํคญั
ในแง่มุมไหน หรือประเดน็ไหนบา้ง ความรุนแรงของปัญหา
ที่เกิดในอดีต ปัจจุบนั หรือจะเกิดในอนาคต

จากความจาํเป็นและความสาํคญัดงักล่าวสมควรที่จะตอ้งศึกษา
..................................................เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
......................................................................................... 
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         สรปุว่า เป็นเรื่องที่สาํคญั         สรปุว่า เป็นเรื่องที่สาํคญั
เพราะ

1.เป็นปัญหาที่หากไม่แก้ไขจะเกดิปัญหา
ที่ใหญ่ขึน้/โอกาสในการพฒันา

2.สอดคล้องกับนโยบาย
3.เป็นที่ต้องการของประชาชน

4.ผลการวจิยั จะนําไปสู่การแก้ปัญหา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึน้

เพราะ
1.เป็นปัญหาที่หากไม่แก้ไขจะเกดิปัญหา

ที่ใหญ่ขึน้/โอกาสในการพฒันา
2.สอดคล้องกับนโยบาย

3.เป็นที่ต้องการของประชาชน
4.ผลการวจิยั จะนําไปสู่การแก้ปัญหา ได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึน้
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     สรุปหลกัการเขียนสภาพและความสําคญัของปัญหา

การเขียนความสาํคญัของปัญหา เป็นส่วนที่เกริ่น

นาํใหผู้อ้่านเริ่มเขา้ใจในปัญหาที่จะทาํการศึกษาวา่ 

ปัญหาคืออะไร มีความสาํคญัในแง่มุมไหน หรือ

ประเดน็ไหนบา้ง ผูอ้่านสามารถเห็นความต่อเนื่อง

หรือความรุนแรงของปัญหาที่เกิดในอดีต ปัจจุบนั 

หรือจะเกิดในอนาคต สมควรที่จะตอ้งศึกษาเพื่อหา

แนวทางในการแกไ้ขปัญหานั้น 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย

การเขยีนวตัถุประสงค์ของการวจิยัเป็นการขยาย
รายละเอยีดของปัญหาวจิัย ทีก่าํหนดกรอบไว้แล้วตั้งแต่

ตอนต้น ให้ชัดเจนขึน้ในลกัษณะของภาษาเขยีน  การทีจ่ะเขยีน
วตัถุประสงค์ จะต้องเป็นการเขยีนหลงัจากทีก่าํหนดปัญหาวจิยั
แล้ว การเขยีนวตัถุประสงค์เป็นการนําเอาแนวความคดิของ
ประเดน็ปัญหาวจิยันั้นๆ มาขยายรายละเอยีด โดยเรียบเรียงให้เป็น
ภาษาเขยีนทีช่ัดเจน รัดกมุ เข้าใจง่ายขึน้  วตัถุประสงค์ของการ
วจิยัถอืว่า เป็นด่านแรกทีส่ําคญัของการทาํวจิยั ทีจ่ะบอก
รายละเอยีดและขอบเขตต่างๆ ให้ทราบถงึภาพของความสําเร็จที่
ต้องการของงานวจิยัชิ้นนั้น 6/1/2012 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ม.บูรพา 90

หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์การวจิยั 

1. ต้องเขยีนประเดน็ของปัญหาให้ชัดเจน ว่าต้องการ
ศึกษาอะไร ในแง่มุมใด และเรื่องทีศ่ึกษา ต้องอยู่ในกรอบ
ของหัวเรื่องทีท่าํวจิยั ไม่ใช่ออกนอกเรื่อง

2. วตัถุประสงค์ทีเ่ขยีนทุกข้อ ต้องสามารถศึกษาได้ 
กระทาํได้ หรือเกบ็ข้อมูลได้ทั้งหมด พยายามถามตวัเองที
ละข้อทุกข้อว่า ข้อนีท้าํได้ไหม
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หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์การวจิยั 

3. ต้องเขียนวตัถุประสงค์ในลกัษณะที ่สั้น กะทัดรัด ใช้

ภาษาที่ง่าย

4. วตัถุประสงค์ ควรเขียนในรูปของประโยคบอกเล่า 

5. วตัถุประสงค์สามารถเขยีนในรูปของการเปรียบเทียบ 

เพือ่เน้นความแตกต่าง หรือเขียนในรูปของความสัมพนัธ์ ทั้งนี้

ขึน้อยู่กบัสิ่งที่ต้องการศึกษาวจิยัในปัญหานั้นๆ
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หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์การวจิยั

       6. วตัถุประสงค์สามารถเขยีนรวมเป็น
ข้อเดยีว หรืออาจเขยีนแยกเป็นข้อๆ ก็
ได้ ถ้าเขยีนวตัถุประสงค์แยกเป็นข้อๆ 
วตัถุประสงค์แต่ละข้อ จะระบุปัญหาที่
ศึกษาเพยีงประเดน็เดยีวเท่านั้น ห้าม
เขยีนรวมประเดน็ปัญหาหลายๆ 
ประเดน็ เอาไว้ในวตัถุประสงค์ข้อ
เดยีวกนั
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หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์การวจิยั

7. จาํนวนขอ้ของวตัถุประสงคม์ากนอ้ย
แค่ไหนขึ้นอยูก่บัขอบเขต ซึ่งรวมถึงความ
กวา้งและความแคบของปัญหาวิจยัที่ผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษา โดยหลกัการแลว้ไม่ควรตั้ง
วตัถุประสงคย์อ่ยๆ มากเกินไป ควรตั้ง
ประมาณ 2 ถึง 5 หวัขอ้ใหญ่ๆ กเ็พียงพอ
แลว้
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หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์การวจิยั

8. การเรียงหัวข้อวตัถุประสงค์ สามารถเรียงได้
หลายลกัษณะ เช่น เรียงตามความสําคญัของประเดน็
ปัญหาวจิยัลดหลัน่ลงมา หรืออาจเรียงตามลกัษณะ
ระดบัปัญหาใหญ่และปัญหารองลงมาหรืออาจเรียง
วตัถุประสงค์ตามความสอดคล้องของเนือ้หา ใน
ประเดน็วจิยัแต่ละประเดน็ หรืออาจเรียงวตัถุประสงค์
ตามลาํดบัการเกดิก่อน เกดิหลงั ของแต่ละปัญหากไ็ด้
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หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์การวจิยั

9. หา้มเอาประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับมาเขียนไว้
ในวตัถุประสงคก์ารวจิยั เพราะวตัถุประสงคเ์ป็นเรื่อง
ที่ผูว้จิยัจะตอ้งทาํ แต่ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้ับเป็น
ผลที่คาดวา่จะเกิดขึ้นหลงัจากสิ้นสุดการวจิยัแลว้ ซึ่ง
อาจจะเป็นหรือไม่เป็นตามที่คาดหวงัไวก้ไ็ด ้
ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้ับไม่ใช่เป็นเรื่องบงัคบัให้
ผูว้จิยัตอ้งทาํเหมือนวตัถุประสงค์
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ตวัอยา่งการเขียนวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาแรงจูงใจและ
การยอมรับของของ
เจา้หนา้ที่สาธารณสุข
ในการทาํงานสถานี
อนามยั

เพื่อสร้างและทดลอง
ใชรู้ปแบบการสร้าง
แรงจูงใจและการ
ยอมรับของของ
เจา้หนา้ที่สาธารณสุข
ในการทาํงานสถานี
อนามยั
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ตวัอยา่งการเขียนวตัถุประสงค์

เพื่อประเมินผล
รูปแบบการสร้าง
แรงจูงใจและการ
ยอมรับของกระทรวง
สาธารณสุขกบัรูปแบบ
การปฏิรูประบบ
ราชการภายใน

เพื่อปรับและพฒันา
รูปแบบที่เหมาะสมใน
การสร้างแรงจูงใจและ
การยอมรับของ
กระทรวงสาธารณสุข
กบัรูปแบบการปฏิรูป
ระบบราชการภายใน
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ชื่อเรื่องกบัวตัถุประสงค์
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ตวัอยา่งความเชื่อมโยงระหวา่ง

ชื่อโครงการวิจยักบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั

ชื่อเรื่องวจิยั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพ

ปัญหาทางจิตของขา้ราชการระดบั

ล่างของกระทรวงสาธารณสุขกบั

รูปแบบการปฏิรูประบบราชการ

ภายใน

วตัถุประสงค์การวจิยั

วเิคราะห์สภาพปัญหาทางจิตของ

ขา้ราชการระดบัล่าง

ศึกษารูปแบบการปฏิรูประบบ

ราชการภายในที่พบในปัจจุบนั

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สภาพปัญหาทางจิตของขา้ราชการ

ระดบัล่างกบัรูปแบบการปฏิรูป

ระบบราชการภายใน
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ชื่อเรื่องวจิยั

เปรียบเทียบความพึงพอใจ

ในการทาํงานของนกัธุรกิจ

จงัหวดัพิษณุโลก

วตัถุประสงค์การวจิยั

วเิคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงาน

ของนกัธุรกิจจงัหวดัพิษณุโลก

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ทาํงานของนกัธุรกิจระหวา่งธุรกิจ

ขนาดเลก็กบัขนาดกลาง

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ทาํงานระหวา่งนกัธุรกิจที่มีระดบั

การศึกษา และตาํแหน่งงานแตกต่าง

กนั

ตวัอยา่งความเชื่อมโยงระหวา่ง

ชื่อโครงการวจิยักบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั
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โครงการวจิยั

ชื่อเรื่องวจิยั
ประสิทธิภาพของผลติภัณฑ์

ดูแลเส้นผมที่มสี่วนผสมของสาร

ออกฤทธิ์ชีวภาพจากสกดั

ขมิน้เครือในการกระตุ้น  การ

งอกของเส้นผม

วตัถุประสงค์การวจิยั
เพือ่ศึกษาวธิีการสกดัขมิน้เครือที่ให้ปริมาณ

สารเบอร์เบอร์รีนมากที่สุด

เพือ่ศึกษาตวัทําละลายที่ใช้สกดัขมิน้เครือที่

ให้ปริมาณสารเบอร์เบอร์รีนมากที่สุด

เพือ่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของสาร

สกดัขมิน้เครือในระดบัความเข้มข้นต่างกนั

ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผม

วเิคราะห์ความพงึพอใจในการใช้ผลติภณัฑ์

ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกดั
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ปัญหาการวจิยั

ปัญหาหลกั
ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผม

ที่มีส่วนผสมของสารออก
ฤทธิ์ชีวภาพจากสกดั
ขมิน้เครือมีประสิทธิภาพ
ในการกระตุ้น  การงอก
ของเส้นผมอย่างไร

ปัญหาย่อย
การสกดัสารจากขมิน้เครือวธิีใดที่ให้
ปริมาณสารเบอร์เบอร์รีนมากที่สุด

ตวัทําละลายใดที่ใช้ในการสกดัขมิน้เครือที่
ให้สารเบอร์เบอร์รีนมากที่สุด

ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของสาร
สกดัขมิน้เครือในระดบัความเข้มข้นต่างกนั
มีผลกระตุ้นการงอกของเส้นผมต่างกนั
หรือไม่

คนที่มีปัญหาผมร่วงมีความพงึพอใจในการ
ใช้ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของ
สารสกดัขมิน้เครือเพือ่กระตุ้นการงอกของ
เส้นผมมากน้อยเพยีงใด
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ปัญหาการวจิยั

ปัญหาหลกั
ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผม

ที่มีส่วนผสมของสารออก
ฤทธิ์ชีวภาพจากสกดั
ขมิน้เครือมีประสิทธิภาพ
ในการกระตุ้น  การงอก
ของเส้นผมอย่างไร

ชื่อเรื่องการวจิยั
ประสิทธิภาพของ
ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผมที่มี
ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
ชีวภาพจากสกดัขมิน้เครือ
ในการกระตุ้น  การงอกของ
เส้นผม
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ปัญหาการวจิยั
ปัญหาย่อย

การสกดัสารจากขมิน้เครือวธิีใดที่ให้ปริมาณ

สารเบอร์เบอร์รีนมากที่สุด

ตวัทําละลายใดที่ใช้ในการสกดัขมิน้เครือที่ให้

สารเบอร์เบอร์รีนมากที่สุด

ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของสาร

สกดัขมิน้เครือในระดบัความเข้มข้นต่างกนัมีผล

กระตุ้นการงอกของเส้นผมต่างกนัหรือไม่

คนที่มีปัญหาผมร่วงมีความพงึพอใจในการใช้

ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกดั

ขมิน้เครือเพือ่กระตุ้นการงอกของเส้นผมมากน้อย

เพยีงใด

วตัถุประสงค์การวจิยั
เพือ่ศึกษาวธิีการสกดัขมิน้เครือที่ให้ปริมาณสารเบอร์

เบอร์รีนมากที่สุด

เพือ่ศึกษาตวัทําละลายที่ใช้สกดัขมิน้เครือที่ให้ปริมาณ

สารเบอร์เบอร์รีนมากที่สุด

เพือ่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลติภณัฑ์ดูแลเส้น

ผมที่มีส่วนผสมของสารสกดัขมิน้เครือในระดบัความ

เข้มข้นต่างกนัในการกระตุ้นการงอกของเส้นผม

วเิคราะห์ความพงึพอใจในการใช้ผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผม

ที่มีส่วนผสมของสารสกดัขมิน้เครือเพือ่กระตุ้นการงอก

ของเส้นผม
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ปัญหาการวจิยั

ปัญหาหลกั
มีปัจจยัอะไรบา้งที่

สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูป้่วยโรค

เอดส์

ปัญหายอ่ย

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

เป็นอย่างไร และอยู่ในระดบัใด

แรงสนับสนุนทางสังคมจะมีความ

เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยหรือไม่ อย่างไร

ความรุนแรงของโรคเกีย่วข้องกบั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วย 

หรือไม่ อย่างไร
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ปัญหาการวจิยั

ปัญหาหลกั
มีปัจจยัอะไรบา้งที่

สมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การดูแลตนเองของ

ผูป้่วยโรคเอดส์

ชื่อเรื่องการวิจยั

    ปัจจยัที่สมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป้่วยโรค
เอดส์ในภาคกลาง
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ปัญหาการวจิยั
ปัญหาย่อย

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูป้่วยเป็นอยา่งไร

แรงสนบัสนุนทางสงัคมจะมีความ

เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูป้่วยฯหรือไม่ อยา่งไร

ความรุนแรงของโรคเกี่ยวขอ้งกบั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ 

ผูป้่วยฯหรือไม่ อยา่งไร

วตัถุประสงคก์ารวจิยั

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้่วยโรคเอดส์

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรง
สนบัสนุนทางสงัคมกบัพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูป้่วยฯ

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

รุนแรงของโรคกบัพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูป้่วยฯ
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ชื่อเรื่อง

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

................................... 

(ตน้) กบั

................................... 

(ตาม) ของ

.....................................ที่

.....................................

การเปรียบเทียบ
..........................(ตาม)
ระหวา่งหรือจาํแนกตาม
.............................(ตน้)
ที่แตกต่างกนั
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การเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงความสมัพนัธ์
ปัญหายอ่ย(คาํถามการวจิยั)

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูป้่วยเป็นอยา่งไร

แรงสนบัสนุนทางสงัคมจะมี

ความเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูป้่วยฯหรือไม่ 

อยา่งไร

ความรุนแรงของโรคเกี่ยวขอ้งกบั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ 

ผูป้่วยฯหรือไม่ อยา่งไร

วตัถุประสงคก์ารวจิยั
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูป้่วยโรคเอดส์

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรง
สนบัสนุนทางสงัคมกบัพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป้่วยฯ

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
รุนแรงของโรคกบัพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูป้่วยฯ
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การเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงเปรียบเทียบ
ปัญหายอ่ย(คาํถามการวจิยั)

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูป้่วยเป็นอยา่งไร

แรงสนบัสนุนทางสงัคมต่างกนั

จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูป้่วยฯต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร

ความรุนแรงของโรคต่างกนั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ 

ผูป้่วยฯต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร

วตัถุประสงคก์ารวจิยั

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูป้่วยโรคเอดส์

เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูป้่วยจาํแนกตามแรง

สนบัสนุนทางสงัคม

เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูป้่วยจาํแนกตามความ

รุนแรงของโรค
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สรุปลกัษณะของวตัถุประสงค์

จาํเพาะเจาะจง วดัได ้นบัได้

เป็นเรื่องจริงที่เป็นไปได ้ไม่เพอ้ฝัน

เป็นสิ่งที่ทาํใหส้าํเร็จไดใ้นเวลาอนั

ควร
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ความเป็นไปไดข้องโครงการ

บุคลากรทางการวจิยั(ความพร้อมทางดา้นความรู้ที่จะทาํ เวลาที่ใช ้สามารถ
อยูด่าํเนินการใหส้าํเร็จลุล่วงตามเวลาที่กาํหนดหรือไม่ มีผูท้ี่จะสามารถรับ
งานต่อไดห้รือไม่หากผูว้จิยัไม่สามารถดาํเนินการวิจยัได ้แสดงดว้ยวฒุิ และ
ประสบการณ์)

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(มีทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดไวอ้ยา่งไร จะมี
โอกาสทาํตามทฤษฎีไดห้รือไม่ มีตน้แบบการทาํที่มีโอกาสประสบ
ความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด)

วสัดุ เครื่องมือ สิ่งอาํนวยความสะดวก(มีของเดิมอะไรบา้ง ตอ้งลงทุนซื้อ
ใหม่อะไรบา้ง เครื่องมือที่มีลกัษณะอยา่งไร ตอ้งใชเ้ทคนิคขั้นสูงเพียงใด จะ
มีโอกาสหามาไดห้รือไม่ จะตอ้งใชส้ถานที่ใดปฏิบตัิการ สามารถหาได้
หรือไม่)
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1.   เป็นปัญหาวจิัยที่วจิัยได้หรือไม่ มีคาํตอบหรือไม่ ปลอดภยั
หรือไม่

2.   มีเงนิทุนเพยีงพอหรือไม่

3.   มีเวลาเพยีงพอหรือไม่

        4.   มีเครื่องอาํนวยความสะดวกใน การทําวจิัยหรือไม่

        5.   ผู้วจิัยมีความสามารถที่จะวจิัย ปัญหานั้นหรือไม่

        6.   ปัญหานั้นมีความสําคญัเพยีงพอ หรือไม่

ถ้าตอบใช่ในทุกข้อสามารถลงมือทาํวจิยัในเรื่องนั้น ๆ ได้
(กลบัหนา้หลกั)

เกณฑใ์นการประเมินปัญหา
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ตวัอย่างความเชื่อมโยง

ระหว่าง

ชื่อเรื่องกบัวตัถุประสงค์

วตัถุประสงค์กบัสถติทิีใ่ช้
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ตวัอยา่งความเชื่อมโยงระหวา่ง

ชื่อโครงการวิจยักบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั

ชื่อเรื่องวจิยั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพ

ปัญหาทางจิตของขา้ราชการระดบั

ล่างของกระทรวงสาธารณสุขกบั

รูปแบบการปฏิรูประบบราชการ

ภายใน

วตัถุประสงค์การวจิยั

วเิคราะห์สภาพปัญหาทางจิตของ

ขา้ราชการระดบัล่าง

ศึกษารูปแบบการปฏิรูประบบ

ราชการภายในที่พบในปัจจุบนั

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สภาพปัญหาทางจิตของขา้ราชการ

ระดบัล่างกบัรูปแบบการปฏิรูป

ระบบราชการภายใน
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ชื่อเรื่องวจิยั

เปรียบเทียบความพึงพอใจ

ในการทาํงานของนกัธุรกิจ

จงัหวดัพิษณุโลก

วตัถุประสงค์การวจิยั

วเิคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงาน

ของนกัธุรกิจจงัหวดัพิษณุโลก

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ทาํงานของนกัธุรกิจระหวา่งธุรกิจ

ขนาดเลก็กบัขนาดกลาง

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ทาํงานระหวา่งนกัธุรกิจที่มีระดบั

การศึกษา และตาํแหน่งงานแตกต่าง

กนั

ตวัอยา่งความเชื่อมโยงระหวา่ง

ชื่อโครงการวจิยักบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั
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สถิติ
สถติิ

ประชากร หรือกลุ่มตวัอย่างที่

ไม่ได้สุ่มตวัอย่าง หรือการพรรณนาข้อมูล
กลุ่มตวัอย่างที่สุ่มตวัอย่าง

อาศัยความน่าจะเป็น

สถติพิรรณนา สถติอิ้างองิ

จาํนวน  ร้อยละ  ค่ามธัยฐาน

ค่าเฉลี่ยส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน ฯลฯ
ขอ้มูลระดบัต่อเนื่อง

(ช่วงและอตัราส่วน)

ขอ้มูลระดบักลุ่ม

ระดบัอนัดบั

หาความสมัพนัธ์ หาความสมัพนัธ์

Correlation, χ2 χ 2

หาค่าความแตกต่าง หาค่าความแตกต่าง

t-test, ANOVA, χ 2 χ 2

แผนภาพ 2 การเลือกใชส้ถิติ

ในการวเิคราะห์ฯ
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ตวัอยา่งความเชื่อมโยงระหวา่ง

วตัถุประสงคก์ารวิจยักบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

สถติิทีใ่ช้

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (สาํหรับวิเคราะห์

รายขอ้ตามวตัถุประสงคข์อ้ 1)

ความถี่ ร้อยละ (สาํหรับวเิคราะห์ตวั

แปรตามวตัถุประสงคข์อ้ 2)

สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์ของเพียร์

สนั (สร้างตวัแปรตน้และตามใหเ้ป็น

ระดบัอนัตรภาคหรืออตัราส่วน)

วตัถุประสงค์การวจิยั

วเิคราะห์สภาพปัญหาทางจิตของ

ขา้ราชการระดบัล่าง

ศึกษารูปแบบการปฏิรูประบบ

ราชการภายในที่พบในปัจจุบนั

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สภาพปัญหาทางจิตของขา้ราชการ

ระดบัล่างกบัรูปแบบการปฏิรูป

ระบบราชการภายใน
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วตัถุประสงค์การวจิยั

วเิคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงาน

ของนกัธุรกิจจงัหวดัพิษณุโลก

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ทาํงานของนกัธุรกิจระหวา่งธุรกิจ

ขนาดเลก็กบัขนาดกลาง

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ทาํงานระหวา่งนกัธุรกิจที่มีระดบั

การศึกษา และตาํแหน่งงานแตกต่าง

กนั

ตวัอยา่งความเชื่อมโยงระหวา่ง

วตัถุประสงคก์ารวิจยักบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

สถติิทีใ่ช้

ความถี่ ร้อยละ (สาํหรับวิเคราะห์รายขอ้

ตามวตัถุประสงคข์อ้ 1)

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(สาํหรับวิเคราะห์ตวัแปรความพึงพอใจ

ตามวตัถุประสงคข์อ้ 1)

การทดสอบค่าที (ตวัแปรตน้เป็นกลุ่ม 2 

กลุ่มและตวัแปรตามเป็นระดบัอนัตรภาค) 

สาํหรับการวิเคราะห์วตัถุประสงคข์อ้ 2 
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งานสําคญัของนักวจิยัในการทาํวจิยั
     เข้าใจแนวคดิ กระบวนการและสามารถ
สรุป อภิปรายการวจิัยได้อย่างถูกต้อง จะ
ช่วยให้สามารถผลติงานวจิัยทีม่คีุณภาพ 
และเป็นประโยชน์กบัสังคมและ
ประเทศชาติ

รศ.ดร.กหุลาบ  รัตนสจัธรรม


