
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562   
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ การตั้งโจทย์วิจัย ค านึงถึงแนวโน้มการพัฒนา และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยร่วมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย : โดยพิจารณาประเมินการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ผลลัพธ์งานวิจัยสามารถตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่สามารถท าให้โดยคิดหาโจทย์การวิจัยจากชุมชน 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์และแผนงาน สอวช. กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา  

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง การหาหัวข้อเรื่องในการวิจัย โดยการหาบทความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง ที่เกิดขึ้นซึ่งมีหลายปัจจัย แต่
ทางบริหารการศึกษา ต้องเป็นสภาพที่เกิดกับปัจจัยต่างๆ ทางการ
บริหารงานในสถานศึกษา หรือ พฤติกรรมที่ท าการให้เกิดในทาง
ปฏิบัติกับทฤษฎีทางการบริหาร 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ หาหัวข้อวิจัยโดยให้ก าหนดเป้าหมายไปที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย อาจจะมีการแจก
แบบสอบถามถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
หัวข้อวิจัย 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ หาหัวข้อวิจัยโดยให้ก าหนดเป้าหมายไปที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย อาจจะมีการแจก
แบบสอบถามถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
หัวข้อวิจัย 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน ในการท าวิจัยหรือผลิตผลงานวิจัย ต้องมีการจัดท าแผนในการ
ด าเนินการเขียนผลงานวิจัย  

8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี ศึกษาปัญหาที่ เราจะท าการวิจัย ชื่อเป็นปัญหาที่สามารถน า
ผลการวิจัยไปแก้ไขให้ดีขึ้นได้หรือท าให้ปัญหานั้นลดลง หรือท าให้
ปัญหานั้นหายไป 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด ตั้งโจทย์วิจัยที่เป็นเรื่องที่น่าใจโดยใช้ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ มีความ

สนใจอยากทราบมากท่ีสุด 
10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์จากปัญหาที่น่าสนใจ ตรงต่อเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมือง

ปัจจุบัน เป็นที่สนใจแก่ประชาชนทั่วไป ดึงความสนใจแก่ผู้ที่ศึกษา
ได ้

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ หาหัวข้อวิจัยโดยให้ก าหนดเป้าหมายไปที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าวิจั ย อาจจะมีการแจก
แบบสอบถามถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
หัวข้อวิจัย 

12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ การจัดท าแผนการผลิตผลงานวิจัย ให้อาจารย์แต่ละคนวาง
แผนการผลิตผลงานวิจัย วางแผนล่วงหน้า ว่าสนใจในประเด็นอะไร 
และมาประชุมกันเผื่อบางท่านสนใจเรื่องคล้ายๆกัน จะได้ท าร่วมกัน 
และจะได้ตามเป้าหมายของงานวิจัย 

 

สรุป  - การตั้งโจทย์วิจัย ค านึงถึงแนวโน้มการพัฒนา และพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมถึงการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

  - การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย : โดยพิจารณาประเมินการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้
ผลลัพธ์งานวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่สามารถท าให้โดยคิดหาโจทย์การวิจัยจากชุมชน 

  - การหาหัวข้อเรื่องในการวิจัย โดยการหาบทความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังกับ
สภาพที่เป็นจริง ที่เกิดขึ้นซึ่งมีหลายปัจจัย แต่ทางบริหารการศึกษา ต้องเป็นสภาพที่เกิดกับปัจจัยต่างๆ 
ทางการบริหารงานในสถานศึกษา หรือ พฤติกรรมที่ท าการให้เกิดในทางปฏิบัติกับทฤษฎีทางการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ริเริ่มท างานวิจัยให้มีความรู้พ้ืนฐานในการ

เริ่มต้นท าสู่การเป็นนักวิจัยในมาตรการเดียวกัน 
2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การหาโจทย์วิจัยจากชุมชน :  การคิดหาโจทย์วิจัยจากชุมชน

สามารถด าเนินการแก้ไขโดยการลงพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายจากการ
ให้บริการวิชาการหรือการพิจารณาทิศทางของแผนการพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเพ่ือพัฒนาเป้าหมาย 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี หัวข้อวิจัยควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการ
ก าหนดในส่วนของตัวแปร และก าหนดนิยาม 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง การเขียนโครงงานวิจัย ควรศึกษาหรือหาเอกสารประกอบที่
เกี่ยวกับงานวิจัยที่จะท า และควรท าความเข้าใจในเรื่องของ
งานวิจัยที่ท า 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ หัวข้อในการวิจัย ควรสอดคล้องกัน นโยบาย สภาพปัญหาสังคม 
หรือควรเป็นหัวข้อวิจัยที่ตนเองเข้าใจในหัวข้อที่จะท า 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ การตั้งโจทย์วิจัยต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ และมีประโยชน์
คุ้มค่ากับการท าวิจัย 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน เป็นโจทย์วิจัยที่แสดงผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มต่างๆ ได้ชัดเจน และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน 

8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี ศึกษาปัญหาที่ เราจะท าการวิจัย ชื่อเป็นปัญหาที่สามารถน า
ผลการวิจัยไปแก้ไขให้ดีขึ้นได้หรือท าให้ปัญหานั้นลดลง หรือท าให้
ปัญหานั้นหายไป 

9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด มีการสร้างคลินิกวิจัย เ พ่ือให้บุคลากรได้เข้าไปปรึกษา หรือ
สอบถาม ในเรื่องของการท างานวิจัย การค้นข้อมูลในฐานข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงอาจจะมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยช่วยดูในเนื้อหาสาระข้อมูล
งานวิจัย 

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ นักวิจัยควรตั้งโจทย์วิจัยที่ผู้ท าเข้าใจในสิ่งที่ท าและควรสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ท า หรือหาแหล่งข้อมูลต่างๆในการ
ตั้งโจทย์วิจัย 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ หาหัวข้อวิจัยโดยให้ก าหนดเป้าหมายไปที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย อาจจะมีการแจก
แบบสอบถามถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
หัวข้อวิจัย 

12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ หัวข้อในการวิจัยของอาจารย์แต่
ละคนนั้น ควรสอดคล้องกัน นโยบาย สภาพปัญหาสังคม คน 
ชุมชน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เกิดความต้องการที่
จะท าวิจัยมาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือท าขึ้นมาเพ่ือต่อยอด
ต่อไปได้ ที่ส าคัญอาจารย์ต้องมีความเชี่ยวชาญในการท าเรื่องนั้นๆ 

 

สรุป  - ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ริเริ่มท างานวิจัยให้มีความรู้พ้ืนฐานในการเริ่มต้นท าสู่การเป็น
นักวิจัยในมาตรการเดียวกัน 

  - การหาโจทย์วิจัยจากชุมชน :  การคิดหาโจทย์วิจัยจากชุมชนสามารถด าเนินการแก้ไขโดย
การลงพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายจากการให้บริการวิชาการหรือการพิจารณาทิศทางของแผนการพัฒนาจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัดเพ่ือพัฒนาเป้าหมาย 

  - หัวข้อวิจัยควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการก าหนดในส่วนของตัวแปร 
และก าหนดนิยาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย

การวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชนและงานตามภารกิจหลัก 
และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การวิจัยกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ : ด าเนินการโดยการออกแบบ
งานวิจัยที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม (Participation Research) 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้สั้น โดยใช้ค าที่ เฉพาะเจาะจง หรือสื่อ
ความหมายเฉพาะเรื่อง และควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด 
แต่ชื่อเรื่องก็ไม่ควรจะสั้นเกินไปจนท าให้ขาดความหมายทาง
วิชาการ 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับประเด็นของปัญหา เมื่อผู้อ่านอ่านแล้ว
จะได้ทราบว่าเป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาอะไรได้ทันที อย่างตั้งชื่อ
เรื่องวิจัยที่ท าให้ผู้อ่านตีความได้หลายทิศทาง และอย่าพยายามท า
ให้ผู้อ่านเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมากเกินความเป็นจริง 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ประกอบด้วยข้อความเรียงที่สละสลวยได้
ใจความสมบูรณ์ คือเป็นชื่อเรื่องที่ระบุให้ทราบตั้งแต่จุดมุ่งหมาย
ของการวิจัย ตัวแปร และกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาวิจัยด้วย 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ ควรเน้นงานวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือเป็นวิจัยที่เกิด
ประโยชน์ และสามารถน าไปตีพิมพ์ เผยแพร่ได้ 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน หัวข้อวิจัยควรกระชับและชัดเจน และผู้วิจัยควรเข้าใจในเรื่องวิจัยที่
จะท า 

8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี หัวข้อวิจัยควรกระชับ เนื้อหาสอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นที่
ต้องการ และในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย 

9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องที่ไม่ยากจน
เกินไป 

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์วิจัยจากความน่าสนใจส่วนตัวของผู้วิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้ได้การ
วิจัยและผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ก็ควรต้องศึกษาจากสิ่งที่
ตนเองสนใจเสียก่อน เพ่ือน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ มุมมองในการเลือกหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับศาสตร์ในการ

สาขาวิชา และความเชื่อโยงไปสู่การเสนอหัวข้อวิจัย 
12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ งานวิจัยควรมีกลุ่มเป้าหมายที่

ชัดเจน และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และ
งานวิจัยควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ 

 

สรุป  - การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตาม
บริบทของชุมชนและงานตามภารกิจหลัก และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

  - การวิจัยกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ : ด าเนินการโดยการออกแบบงานวิจัยที่ เน้นให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม (Participation Research) 

  - การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ งานวิจัยควรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และงานวิจัยควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ ท าผลงานวิจัยไปใช้ในชุมชนและสังคม และมีการประเมินผลการใช้

งานวิจัย 
2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง ตั้งโจทย์วิจัยในประเด็นสอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน : โดยการ

พิจารณาสถานการณท์ี่น่าสนใจและจึงท าโครงร่างวิจัย 
3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ประสบการณ์ ความสนใจ ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย: ผู้เชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาต่างๆมักจะศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใน
ศาสตร์สาขานั้นอย่างสม่ าเสมอ รู้ว่าประเด็นใดที่ยังเป็นปัญหาช่อง
โหว่ที่จะต้องแสวงหาความรู้มาเติมให้เต็มและรู้ว่าประเด็นใดมี
คุณค่าน่าสนใจค้นหาค าตอบ 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง การจัดท าแผนการผลิตผลงานวิจัย ให้อาจารย์แต่ละคนวาง
แผนการผลิตผลงานวิจัย วางแผนล่วงหน้า ว่าสนใจในประเด็นอะไร 
และมาประชุมกันเผื่อบางท่านสนใจเรื่องคล้าย ๆ กัน จะได้ท า
ร่วมกัน และจะได้ตามเป้าหมายของงานวิจัย 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
ต้องมีตัวชี้วัด (KPI) ที่สามารถวัดได้ มี Output และOutcome ที่
ชัดเจน ควรเน้นงานที่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือเป็นวิจัยที่เกิด
ประโยชน์ อาจสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ
วิจัยในระดับประเทศ 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ การตั้งโจทย์วิจัยต้องดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันหรือตอนที่ท าวิจัยช่วง
นั้นๆมีอะไรใหม่ที่เป็นที่สนใจอยู่ก็ควรเลือกงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของสถานการณ์นั้นๆ 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน เป็นปัญหาที่ส าคัญ มีประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้ ใหม่หรือใช้
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ 

8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี การจัดโครงร่างงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีการวิพากษ์และให้
ความรู้จากภายใน ก่อนมีการน าเสนอ 

9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด เมื่อนักวิจัยได้โจทย์วิจัยที่จัดท าแล้ว ควรจัดท าโครงร่างวิจัยและ
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยตรวจสอบหรือน าเสนอแก่



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละศาสตร์ นั้นๆ 

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์ปัญหาที่ผู้ท าวิจัย มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ และมีความเข้าใจ
เป็นอย่างดี รู้แนวทางเบื้องต้นในการจัดการ และการแก้ปัญหา 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ สอดคล้องเชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่สอน เพ่ือใช้ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย 
ควรมีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยแนะน าในเรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยว่าควรเขียนลักษณะแบบใด ยกตัวอย่างเช่น  
โจทย์วิจัย = จะต้องมีผลกระทบต่อด้านใดด้านหนึ่ง 
วัตถุประสงค์ = จะต้องชัดเจนและสามารถตอบโจทย์วิจัยได้ 
การทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง = ต้องคลอบคลุม
หรือชัดเจนในเรื่องท่ีจะท า 
สมมุติฐานและกรอบแนวคิด = ต้องสะท้อนถึงภาพดังกล่าว 
ระเบียบวิธีวิจัย = ต้องชัดเจนเน้นใช้หลักการ 
งบประมาณ = ต้องสอดคล้องกับงานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 

 

สรุป  - ท าผลงานวิจัยไปใช้ในชุมชนและสังคม และมีการประเมินผลการใช้งานวิจัย 
 - ตั้งโจทย์วิจัยในประเด็นสอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน : โดยการพิจารณาสถานการณ์ที่

น่าสนใจและจึงท าโครงร่างวิจัย 

  - การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ต้องมีตัวชี้วัด (KPI) ที่

สามารถวัดได้ มี Output และOutcome ที่ชัดเจน ควรเน้นงานที่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือเป็นวิจัยที่เกิด

ประโยชน์ อาจสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับวิจัยในระดับประเทศ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ ควรมีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้มาก เนื่องจากเราจะได้

มองเห็นปัญหา และแนวทางในการด าเนินการท าวิจัย 
2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง ตั้งโจทย์วิจัยจากผลงานวิจัยที่หามา : โดยพิจารณางานวิจัยที่ผู้วิจัย

ได้ศึกษาค้นคว้าและน ามาพิจารณาต่อยอกในการด าเนินงานวิจัย 
3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ชื่อโครงการวิจัยควรระบุ MVPL, M ย่อมาจาก Method 

(วิธีด าเนินการวิจัย) V ย่อมาจาก Variable  (ตัวแปร) P ย่อมาจาก 
Population (ประชากร) L ย่อมาจาก Limitation (ขอบเขตการ
วิจัย) 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง โจทย์วิจัยต้องพัฒนางานวิชาชีพ ท าเพ่ือการบริหารงาน พัฒนางาน
และแก้ปัญหาในการท า งานอย่างต่อเนื่องและยั่ งยืนเ พ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพ 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ โจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาความต้องการของชุมชน 
6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ การท าวิจัยควรเริ่มจากการตั้งค าถามก่อน การออกแบบวิจัยเพราะ

การตั้งค าถามจะท าให้เห็นปัญหาของการวิจัยที่ชัดเจนน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้ 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมีอยู่จริง สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีการ
วิจัย 

8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี หัวข้อวิจัยควรใช้ภาษาให้ชัดเจนและถูกต้อง ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด หัวข้อในการวิจัย ควรสอดคล้องกัน นโยบาย สภาพปัญหาสังคม 
หรอืควรเป็นหัวข้อวิจัยที่ตนเองเข้าใจในหัวข้อที่จะท า 

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์จากปัญหาที่มีความส าคัญ มีประโยชน์ น ามาซึ่งการตอบ
ค าถามท่ีท าให้เกิดความรู้ใหม่ หรือใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ โจทย์วิจัยนั้นต้องมีความเป็นไปได้ท่ีจะประสบผลส าเร็จ 
12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ โจทย์วิจัยต้องยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของชาวบ้านผ่าน

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล (ไม่ใช่การปฏิบัติการโดยไม่ค้นหาข้อมูล
ก่อน) 



สรุป  - ควรมีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้มาก เนื่องจากเราจะได้มองเห็นปัญหา และ
แนวทางในการด าเนินการท าวิจัย 

  - ตั้งโจทย์วิจัยจากผลงานวิจัยที่หามา : โดยพิจารณางานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและ
น ามาพิจารณาต่อยอกในการด าเนินงานวิจัย 

  - โจทย์วิจัยต้องยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของชาวบ้านผ่านการศึกษาค้นคว้าข้อมูล (ไม่ใช่
การปฏิบัติการโดยไม่ค้นหาข้อมูลก่อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ หัวข้อในการวิจัยของอาจารย์แต่

ละคนนั้น ควรสอดคล้องกัน นโยบาย สภาพปัญหาสังคม คน 
ชุมชน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เกิดความต้องการที่
จะท าวิจัยมาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือท าขึ้นมาเพ่ือต่อยอด
ต่อไปได้ ที่ส าคัญอาจารย์ต้องมีความเชี่ยวชาญในการท าเรื่องนั้นๆ 

2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การน าเสนอโครงการวิจัยกับเครือข่ายภายนอก : โดยหาเครือข่าย
การวิจัยจากภายนอกในการด าเนินงานวิจัยเพ่ือบรูณาการและ
ความหลากหลายของงานวิจัย 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น อาจด าเนินการในแนวทาง ดังนี้ 
 - ครั้งแรก เป็นการแนะน าและท าความเข้าใจแนวคิด 
แนวทาง การท างานวิจัย และสอบถามความต้องการของชุมชนว่า
สนใจที่จะ 
ท างานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองหรือไม่ 
 - ครั้งที่สอง จะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น ค้นหา
โจทย์ ประเด็นปัญหา ประเด็นวิจัย รวมถึงการหาทีมวิจัย 
 - ครั้ งที่ สาม เป็นการประชุมระดมความคิดเห็น ดู
รายละเอียดข้อเสนอโครงการร่วมกันของทีมวิจัย 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง การจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โดยทั่วไปจะใช้รูปแบบประชุมกลุ่ม
แบบเข้มข้น (Focus Group Discussion) ซึ่งจะต้องเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ผู้รู้ ผู้น า และผู้มีส่วนส าคัญกับการตัดสินใจท าวิจัย
หรือพัฒนาชุมชนเข้าร่วม 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ การวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมเข้าใจ
ร่วมกัน 
และตัดสินใจเลือกประเด็นในการท าเป็นโจทย์วิจัยได้ง่ายขึ้น โดยจะ
น าเอาประเด็นที่จัดล าดับความส าคัญไว้ มาท าการวิเคราะห์ทั้งใน
เชิงลึกและเชิงกว้าง 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ ก่อนท าวิจัยกับชุมชน เราควรคิดถึงความตระหนัก และการมีส่วน



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมให้กับชุมชนก่อนเพ่ือท าให้เขาเกิดความต้องการและรู้สึกมีส่วน
ร่วมและภาคภูมิใจ 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน เป็นปัญหาที่สามารถวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้าได้ สามารถใช้
วิชาการและขั้นตอนหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บ
ข้อมูล 

8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เขียนงานวิจัย เช่น มหาวิทยาลัย ควรมีเงิน
รางวัลการสนับสนุนหรือให้เงินรางวัลแก่ผู้วิจัย 

9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด หัวข้อวิจัยควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการ
ก าหนดในส่วนของตัวแปร และก าหนดนิยาม 

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์จากความต้องการภายในชุมชน โดยผ่านการสอบถาม หรือ
มีข้อร้องเรียนเป็นจ านวนมากจากชุมชน มีความต้องการหาวิธีแก้ไข
ปัญหาโดยการวิเคราะห์หรือวิจัย 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ ต้องมาจาก ปัญหา หรือความต้องการของชุมชน หรือคนในพื้นที ่
12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ ควรมีการประเมินความเป็นไปได้ในการท าการวิจัยโดยการ

เชื่อมโยงกับศักยภาพที่ชุมชน 
 

สรุป  - การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ หัวข้อในการวิจัยของอาจารย์แต่ละคนนั้น ควรสอดคล้อง

กัน นโยบาย สภาพปัญหาสังคม คน ชุมชน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เกิดความต้องการที่จะท า

วิจัยมาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือท าขึ้นมาเพ่ือต่อยอดต่อไปได้ ที่ส าคัญอาจารย์ต้องมีความเชี่ยวชาญใน

การท าเรื่องนั้นๆ 

 - การน าเสนอโครงการวิจัยกับเครือข่ายภายนอก : โดยหาเครือข่ายการวิจัยจากภายนอกใน

การด าเนินงานวิจัยเพื่อบรูณาการและความหลากหลายของงานวิจัย 

 - การจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โดยทั่วไปจะใช้รูปแบบประชุมกลุ่มแบบเข้มข้น (Focus Group 

Discussion) ซึ่งจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง ผู้รู้ ผู้น า และผู้มีส่วนส าคัญกับการตัดสินใจท าวิจัยหรือพัฒนาชุมชน

เข้าร่วม 

 

 

 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ การศึกษาผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนทาไว้แล้ว เช่น ในส่วนข้อเสนอแนะ จะ

ช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นว่าความรู้ที่เป็นผลการวิจัยมีความชัดเจนมาก
น้อย ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างทาให้เกิดความสงสัยในข้อค้นพบ 
หรือมีประเด็นใดที่ควรศึกษาต่อไป ผู้วิจัยที่สนใจหัวข้อเรื่อง
คล้ายคลึงกันอาจจะได้แนวคิดไปก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัยของตน 

2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การบูรณาการศาสตร์ในการวิจัย : โดยความคิดข้อห้ามในการตั้ง
โจทย์วิจัย 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี กระบวนการตั้งต้นที่ส าคัญของการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และมวลหมู่มนุษย์ชาติ 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง ประเด็นที่นักวิจัยสงสัยและต้องการด าเนินการเพ่ือหาค าตอบที่
ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ ก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ 
ตามบริบทชุมชน และหรือการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ หากท าวิจัยร่วมกับชุมชนก็ควรให้ชุมชนช่วยแชร์ปัญหาหรือถาม
ความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้ท าวิจัยเกี่ยวกับอะไร 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน เป็นโจทย์ที่มีปัญหากับคนกลุ่มใหญ่ที่สามารถน าวิจัยไปแก้ไขปัญหา
ได้จริง 

8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี เนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่จะท าและมีความชัดเจน ใช้ภาษาชัดเจน 
ให้ทราบถึงเจตนาในการวิจัย 

9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด ผู้เขียนต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะท าให้มากที่สุด โดยผู้เขียน
จะต้องมีแรงจูงใจ และรู้ว่าจะน าบทความของตนไปจัดพิมพ์ใน
วารสารเรื่องไหน 

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์วิจัยจากปัญหาวิจัยที่สามารถท าวิจัยให้ส าเร็จไปได้ หรือมี
โอกาสที่จะหาค าตอบต่อไปได้ตลอดจนผู้วิจัยมีความปลอดภัยใน
การท าวิจัย 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ ความสนใจส่วนตัวเพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ (กรอบความคิด) การ
วิจัย    



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ การก าหนดค าถามวิจัย การก าหนดว่า สิ่งที่อยากรู้ อยากหาค าตอบ 

ในประเด็นนี้คืออะไร เพ่ือน ามาสร้างโจทย์วิจัย 
 

สรุป  - การศึกษาผลงานวิจัยที่ผู้อื่นทาไว้แล้ว เช่น ในส่วนข้อเสนอแนะ จะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นว่า
ความรู้ที่เป็นผลการวิจัยมีความชัดเจนมากน้อย ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างทาให้เกิดความสงสัยในข้อค้นพบ 
หรือมีประเด็นใดที่ควรศึกษาต่อไป ผู้วิจัยที่สนใจหัวข้อเรื่องคล้ายคลึงกันอาจจะได้แนวคิดไปก าหนดหัวข้อ
ปัญหาวิจัยของตน 

  - การบูรณาการศาสตร์ในการวิจัย : โดยความคิดข้อห้ามในการตั้งโจทย์วิจัย 

  - ก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทชุมชน และ
หรือการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ งานวิจัยควรมีกลุ่มเป้าหมายที่

ชัดเจน และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และ
งานวิจัยควรมีการ  บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ 

2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การแสวงหาทุนวิจัยภายนอก : ทนวิจัยภายนอกจะเป็นหน้าที่
ก าหนดโจทย์วิจัยในเกณฑ์การพิจารณาจึงสามารถท าให้ผู้วิจัยมีการ
พิจารณาโจทย์วิจัยได้ตามกรองการให้ทุน 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย โดยส่วนมากวัตถุประสงค์จะเป็น
ตัวก าหนดกิจกรรมและขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง การหาค าตอบให้แก่ค าถามที่ผู้วิจัยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้วิจัย
มองเห็นซึ่งอาจมีหลายปัญหาแต่ผู้วิจัยต้องเลือกปัญหาที่เห็นว่า
ส าคัญและมคีวามจ าเป็นต้องหาค าตอบโดยการต้ังโจทย์วิจัย 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ สร้างประเด็นค าถามหรือข้อสงสัย ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น เพ่ือต้องการ
หาค าตอบที่ถูกต้องเป็นจริงส าหรับโจทย์วิจัยด้วยกระบวนการวิจัย 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ การท าวิจัยไม่ว่าจะท าวิจัยเกี่ยวกับอะไรควรศึกษาถึงความส าคัญ
ก่อน 1 ความเป็นมาของเรื่องที่เราจะท างานวิจัย เพ่ือให้เราเข้าใจ
ถึงปัญหา และตรงกับความต้องการ 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน เป็นโจทย์วิจัยที่สามารถน าไปตอบโจทย์ปัญหาของหลายๆกลุ่มได้ดี 
8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี เสนอหัวข้องานวิจัยที่เหมาะสมและกระชับชัดเจน 
9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด หาหัวข้อวิจัยโดยให้ก าหนดเป้าหมายไปที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย อาจจะมีการแจก
แบบสอบถามถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
หัวข้อวิจัย 

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์ที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการท าวิจัย สะดุดตาต่อผู้ที่
พบเห็น และประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ ประสบการณ์จาก การเรียนการสอน ชุมชน บริการวิชาการ 
12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ ก าหนดนิยามศัพท์/ความหมายของค าส าคัญที่ใช้ในการวิจัย (ที่

จ าเป็น) เพ่ือใช้ในการก าหนดเครื่องมือในดารวิจัย 



สรุป  - การตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่าสนใจ งานวิจัยควรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และงานวิจัยควรมีการ  บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ได้ 

  - การแสวงหาทุนวิจัยภายนอก : ทนวิจัยภายนอกจะเป็นหน้าที่ก าหนดโจทย์วิจัยในเกณฑ์
การพิจารณาจึงสามารถท าให้ผู้วิจัยมีการพิจารณาโจทย์วิจัยได้ตามกรองการให้ทุน 

  - สร้างประเด็นค าถามหรือข้อสงสัย ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น เพ่ือต้องการหาค าตอบที่ถูกต้องเป็น
จริงส าหรับโจทย์วิจัยด้วยกระบวนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ มุมมองในการเลือกหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับศาสตร์ในการ

สาขาวิชา และความเชื่อโยงไปสู่การเสนอหัวข้อวิจัย 
2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การเข้าร่วมเวทีวิจัยเชิงพัฒนา : การเข้าไปร่วมงานวิจัย (Research 

Expo) สามารถท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโจทย์วิจัย 
3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ต้องเลือกใช้วิจัยให้ถูกต้อง เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบ

ส ารวจ การวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดและเรื่องของการ
วิจัยของผู้ท าวิจัย 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง ผู้วิจัยจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์รายละเอียดต่าง ๆ ของทุนวิจัย อาทิ
วัตถปุระสงค์ในการให้ทุน เงื่อนไขในการให้ทุน เงื่อนไขการเบิกจ่าย
ทุนวิจัย แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย 
กรอบเวลาของก าหนดการต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างอย่างถ่องแท้ชัดเจน 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ ประเภทของการวิจัยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการวิจัยแบบใด 
ได้แก่ ข้อ 1. การวิจัยพ้ืนฐาน 2. การวิจัยประยุกต์ และ 3. การ
พัฒนาทดลอง 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ ต้องค านึงถึงว่าการท าวิจัยแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างต้องดูจาก
ความส าคัญที่ต้องการแก้ไขปัญหา 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน เป็นโจทย์ปัญหาที่น าไปสู่การพัฒนาสังคม/ชุมชน ได้ดี 
8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี แนวการผลิตงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ ต้องมีการวางแผนที่ดี และ

เข้าใจในส่วนของงานวิจัยที่จะท า 
9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด ชื่อเรื่อง เราก าหนดให้คล้องจองกับวัตถุประสงค์ใน บทที่ 1 เพราะ

ชื่อเรื่องจะเป็นจุดแรกที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะดูและจะตามมาด้วย
วัตถุประสงค์  

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์เรื่องวิจัยไม่ให้ยาวหรือสั้นจนเกินไป ชัดเจน ตรงประเด็นที่
ศึกษา ครอบคลุมความส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ ทุกคนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจต่อโจทย์วิจัยอย่างชัดเจนอาศัย
ประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย 

12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ การมีผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้ข้อเสนอแนะจะท าให้โครงร่างการวิจัย



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนท าให้ผู้ท าวิจัยมั่นใจในการท าวิจัยมากข้ึน 

 
สรุป  - มุมมองในการเลือกหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับศาสตร์ในการสาขาวิชา และความเชื่อโยงไปสู่

การเสนอหัวข้อวิจัย 
  - การเข้าร่วมเวทีวิจัยเชิงพัฒนา : การเข้าไปร่วมงานวิจัย (Research Expo) สามารถท าให้

ผู้วิจัยเกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโจทย์วิจัย 
  - ผู้วิจัยจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์รายละเอียดต่าง ๆ ของทุนวิจัย อาทิวัตถุประสงค์ในการให้

ทุน เงื่อนไขในการให้ทุน เงื่อนไขการเบิกจ่ายทุนวิจัย แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย 
กรอบเวลาของก าหนดการต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างอย่างถ่องแท้ชัดเจน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ สร้ างวิ ธี กระบวนการพัฒนา ในลักษณะหั วข้อนั้น  จะเห็น

กระบวนการพัฒนาโดยสรรหานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญญาได้ ซึ่ง
ขั้นตอนของการจัดท าโครงสร้างของกระบวนการวิจัย 

2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การอ่านบทความวิจัยเผยแพร่ : เพ่ือได้แนวคิดใหม่ๆในการ
พิจารณาโจทย์วิจัย 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหา
ของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้
ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหา
เอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีท าการวิจัยได้ 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง ที่มาและความส าคัญของปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย ให้เขียนระบุ
ประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยนี้ โดยก าหนดปัญหาให้
ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีข้อมูล
สนับสนุน 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ หาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อธิบายลักษณะของโครงการวิจัยที่แสดงให้
เห็นว่าโครงการนี้มีความส าคัญและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร 

6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ ต้องค านึงถึงว่าการท าวิจัยแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง หรือท า
แล้วมีใครเสียประโยชน์บ้าง ต้องดูว่าหากท าวิจัยแล้วได้ผลทางด้าน
ดีมากกว่าหรือไม่ 

7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน เป็นโจทย์ปัญหาที่สามารถสร้างศักยภาพได้ดี 
8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี การก าหนดปัญหาในการวิจัยที่จะน าไปสู่การเลือกหัวข้อในการ

จัดท าวิจัย 
9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด จัดอบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัย มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ในการท าผลงานวิจัยมาสอนและแนะแนวทางการเขียนวิจัย 
10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ ตั้งโจทย์วิจัยโดยการเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่หนึ่งๆ 

หรือชุมชนหนึ่งๆ และให้ชุมชนอ่ืนๆ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนของตนเองได้ โดยประยุกต์และดัดแปรงให้เข้า



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับบริบทของชุมชนของตนเองโดยรวม 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ สร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพมากกว่า
งานวิจัยที่มีอยู่ เดิม สามารถเชื่อมโยงน าไปใช้ประยุกต์ในทาง
ภาคปฏิบัติภาคอุตสาหกรรม มีคุณค่าทางทางวิชาการและตรงต่อ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ ก าหนดขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจนว่าจะครอบคลุมอะไรบ้าง 
ต้องก าหนดปริมาณงานหรือคุณภาพของงานที่จะท าการวิจัยให้
เหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณของโครงการวิจัย 

 
สรุป  - สร้างวิธีกระบวนการพัฒนา ในลักษณะหัวข้อนั้น จะเห็นกระบวนการพัฒนาโดยสรรหา

นวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญญาได้ ซึ่งข้ันตอนของการจัดท าโครงสร้างของกระบวนการวิจัย 
  - การอ่านบทความวิจัยเผยแพร่ : เพื่อได้แนวคิดใหม่ๆในการพิจารณาโจทย์วิจัย 
  - หาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อธิบาย

ลักษณะของโครงการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีความส าคัญและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรูด้้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 20 เมษายน 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ การศึกษาผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนทาไว้แล้ว เช่น ในส่วนข้อเสนอแนะ จะ

ช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นว่าความรู้ที่เป็นผลการวิจัยมีความชัดเจนมาก
น้อย ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างทาให้เกิดความสงสัยในข้อค้นพบ 
หรือมีประเด็นใดที่ควรศึกษาต่อไป ผู้วิจัยที่สนใจหัวข้อเรื่อง
คล้ายคลึงกันอาจจะได้แนวคิดไปก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัยของตน 

2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง งานวิจัยเพ่ือสังคม จะต้องเป็นงานที่สังคมต้องการจริงๆ และ
จะต้องมีการเก็บแบบส ารวจหรือแบบสอบถามก่อนตั้งวัตถุประสงค์ 
ซึ่งโดยปกติที่ท ากันมาก่อนหน้านั้น จะเป็นการท างานวิจัยและเก็บ
ผลแบบประเมินทีหลัง แบบนั้นจะได้ผลลัพธ์ 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ก าหนดคุณสมบัติ ในการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ตัวอย่าง อายุงานหรือ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง การเริ่มต้นการท าวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่มต้นโดยศึกษากรอบ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน น าท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ศึกษา
จากสถานการณ์จริง เน้นกรอบแนวคิดการวิจัย และความต้องการ
แหล่งทุน โดยตอบโจทย์วิจัยมี 3 ประเด็น คือปัญหาวิ จัยเป็น
อย่างไร-แก้ไขปัญหาได้อย่างไร-น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่ในการท างานวิจัย และลงพ้ืนที่ในการหาโจทย์วิจัย 
6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ การอบรมวิจัยพื้นฐาน การวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ และสร้างจิตส านึก

ในการเป็นนักวิจัยที่ดี 
7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน มีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ที่สนใจท างานวิจัย 

และให้ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย เพ่ือให้บุคลากรได้
มองเห็นเป้าหมายของการท างานวิจัย 

8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี ปัญหาที่ส าคัญ มีประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้ใหม่หรือใช้ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาได้ 

9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ มีนักวิจัยพ่ีเลี้ยง คอยให้ค าปรึกษา แนะน าประเมินผลตลอดการ

ด าเนินโครงการวิจัย จะท าให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ และเกิดการ



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าไปใช้ประโยชน์ 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล โจทย์วิจัยต้องยกระดับทักษะการแก้ปัญหา
ของชาวบ้านผ่าน 

12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ ก าหนดจุดประสงค์ก่อนลงพ้ืนที 
 
สรุป  - การศึกษาผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนทาไว้แล้ว เช่น ในส่วนข้อเสนอแนะ จะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นว่า

ความรู้ที่เป็นผลการวิจัยมีความชัดเจนมากน้อย ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างทาให้เกิดความสงสัยในข้อค้นพบ 
หรือมีประเด็นใดที่ควรศึกษาต่อไป ผู้วิจัยที่สนใจหัวข้อเรื่องคล้ายคลึงกันอาจจะได้แนวคิดไปก าหนดหัวข้อ
ปัญหาวิจัยของตน 

  - งานวิจัยเพ่ือสังคม จะต้องเป็นงานที่สังคมต้องการจริงๆ และจะต้องมีการเก็บแบบส ารวจ
หรือแบบสอบถามก่อนตั้งวัตถุประสงค์ ซึ่งโดยปกติที่ท ากันมาก่อนหน้านั้น จะเป็นการท างานวิจัยและเก็บผล
แบบประเมินทีหลัง แบบนั้นจะได้ผลลัพธ์ 

  - การเริ่มต้นการท าวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่มต้นโดยศึกษากรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ ของ
หน่วยงาน น าท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ศึกษาจากสถานการณ์จริง เน้นกรอบแนวคิดการวิจัย และความต้องการ
แหล่งทุน โดยตอบโจทย์วิจัยมี 3 ประเด็น คือปัญหาวิจัยเป็นอย่างไร-แก้ไขปัญหาได้อย่างไร-น าไปใช้ประโยชน์
อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เร่ือง เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 

ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์สุรพงษ์  วิริยะ ควรให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้ฝึกท างานวิจัยโดยการ เป็นผู้ช่วยนักวิจัย 

หรือผู้ร่วมท างานวิจัย เพ่ือให้บุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้
กระบวนการ ขั้นตอนของการท างานวิจัยที่ถูกต้อง และน าไปสู่การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่มี Impoct สูงขึ้นด้วย  

2 ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ก าหนดกรอบ และประเด็นให้นักวิจัยได้รู้ และก าหนดหัวข้อได้
ถูกต้องและตอบโจทย์ ความต้องการของชุมชนและสังคม และ
เครื่องมือที่ใช้ในการท างานวิจัย 

4 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับ
บุคลากร จรรยาบรรณการวิจัย 

5 ผศ.เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ แหล่งข้อมูลในการหาโจทย์วิจัย 
6 อาจารย์ณัฎฐนินทร์  หอมเจริญ ให้ความรู้พ้ืนฐานแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในการท าวิจัย ปลูกจิตส านึก

ให้กับนักวิจัยว่าในการท าวิจัยนั้นได้ประโยชน์อย่างไร 
7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน ควรตั้งโจทย์วิจัยในเรื่องที่ตนเองถนัด และเข้าใจในเรื่องที่จะท า

เพ่ือที่จะได้งานวิจัยที่คุณภาพ  
8 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี ต้องเป็นปัญหาที่ต้องการค้นหาคาตอบในข้อเท็จจริง การให้คาตอบ

ในระดับของการใช้เหตุผลธรรมดา หรือสามัญสานึกไม่ถือว่าเป็น
ปัญหาในแง่ของการวิจัย หรือต้องท าวิจัย 

9 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด ค าถามที่ผู้วิจัยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้วิจัยมองเห็นซึ่งอาจมีหลาย
ปัญหาแต่ผู้ วิจัยต้องเลือกปัญหาที่ เห็นว่าส า คัญและมีความ
จ าเป็นต้องหาค าตอบ 

10 อาจารย์นันทิกา บุญอาจ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ริเริ่มท างานวิจัยให้มีความรู้พ้ืนฐานใน
การเริ่มต้นท าสู่การเป็นนักวิจัยในมาตรการเดียวกัน 

11 ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ ต้องเป็นปัญหาที่ต้องการค้นหาค าตอบในข้อเท็จจริง การให้ค าตอบ
ในระดับของการใช้เหตุผลธรรมดา หรือสามัญส านึกไม่ถือว่าเป็น
ปัญหาในแง่ของการวิจัย หรือต้องท าวิจัย  



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
12 อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ ไม่เป็นค าถามที่ใครๆก็รู้ค าตอบกันอยู่แล้ว ใช้สามัญส านึกตอบได ้

 
สรุป  - ควรให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้ฝึกท างานวิจัยโดยการ เป็นผู้ช่วยนักวิจัย หรือผู้ร่วมท างานวิจัย 

เพ่ือให้บุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนของการท างานวิจัยที่ถูกต้อง และน าไปสู่การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่มี Impoct สูงขึ้นด้วย  

  - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและพัฒนาชุมชนและสังคม 

  - ก าหนดกรอบ และประเด็นให้นักวิจัยได้รู้ และก าหนดหัวข้อได้ถูกต้องและตอบโจทย์ ความ
ต้องการของชุมชนและสังคม และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการประชุมการจัดการองค์ความรู้ ส านักวิจัย 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


