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 การกําหนดปญัหาการวิจยัเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการทําวิจยั นับว่ามี

ความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง และเป็นปญัหาของนักวจิยัมือใหม่เป็นอย่างมากที่ไม่รู้ว่าจะ

กําหนดปญัหาการวจิยัอย่างไรจงึจะด ี ถ้าไดป้ญัหาการวจิยัแลว้ขัน้ตอนต่อๆ มาของการ

ทาํวจิยักจ็ะไมอ่ยาก  ปญัหาการวจิยัม ี2 ระดบัคอื ปญัหาทัว่ไป และปญัหาเฉพาะ 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

2.1 แหลง่ทีม่าของปญัหาการวจิยั 

2.2 การกาํหนดปญัหาและการประเมนิปญัหาการวจิยั 

 

สาระสาํคญั 

 1. ปญัหาการวจิยัไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ กนั บางปญัหาอาจจะไดม้าจากทฤษฎ ี

ประสบการณ์สว่นตวั บทความ ผูเ้ชีย่วชาญ และขอ้เสนอแนะในรายงานการวจิยั 

 2. การกาํหนดปญัหาการวจิยัจะเขยีนเป็นประโยคบอกเลา่ซึง่ม ี2 ระดบัคอืปญัหา

ทัว่ไปจะเขยีนเป็นชื่อเรื่องหรอืหวัขอ้วจิยั และปญัหาเฉพาะจะเขยีนเป็นวตัถุประสงคข์อง

การวจิยัภายใตป้ญัหาทัว่ไปทีผู่ว้จิยักาํหนดขึน้ 

 3. การประเมนิปญัหาการวจิยั เป็นการตดัสนิใจวา่จะทาํหรอืไมท่าํการวจิยัเรือ่งน้ี 

ถ้าพบว่ามปีญัหาและอุปสรรคมากซึ่งอาจจะทําให้การวจิยัไม่สําเร็จ หรอืงานวจิยัขาด

คุณภาพกจ็ะตดัสนิใจยกเลกิ 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 
การกาํหนดปัญหาการวิจยั 
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จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้นกัศกึษาจะสามารถ 

1. บอกแหลง่ทีม่าของปญัหาการวจิยัได ้

2. กาํหนดปญัหาการวจิยัทัง้ในระดบัทัว่ไปและระดบัเฉพาะเจาะจงได ้

3. บอกเกณฑก์ารประเมนิปญัหาการวจิยัได ้

4. เขยีนความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาการวจิยัได ้
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   เน้ือหา  2.1                        แหล่งท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

 

 การกาํหนดปัญหาการวิจยั  เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการวจิยัที่นับว่ามี

ความสําคัญมากที่สุด  การทําวิจัยจะยากหรือง่ายก็อยู่ที่ปญัหา ถ้าปญัหายากการ

ดําเนินการหาคําตอบก็จะยากไปด้วย ปญัหาง่ายการดําเนินการหาคําตอบก็จะง่ายตาม  

วธิกีารใหไ้ด้มาซึ่งปญัหาการวจิยันัน้ผูว้จิยัแต่ละท่านได้มาจากแหล่งของปญัหาต่างๆไม่

เหมอืน  แต่ประมวลแลว้จะมาจากแหลง่ต่างๆสรปุไดด้งัน้ี 

 1. จากทฤษฎต่ีาง ๆ ทีผู่ว้จิยัสนใจ เมื่อนักวจิยัไดศ้กึษาทฤษฎบีางทฤษฎแีลว้

เกดิมขีอ้สงสยัวา่  ถา้ใสต่วัแปรบางสิง่บางอย่างเพิม่เตมิลงไปในตวัทฤษฎแีลว้ น่าจะทาํให้

ทฤษฎสีามารถนําไปอธบิายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ขา้ใจมากยิง่ขึน้ หรอืผูว้จิยับางท่านมี

ขอ้สงสยัว่าทฤษฎทีีก่ําลงัศกึษาอยู่น้ีสามารถทีจ่ะนําไปใชไ้ดจ้รงิหรอืไม่ ในสิง่แวดลอ้มที่

แตกต่างกนัออกไป เช่น บางทฤษฎสีามารถใชอ้ธบิายกบัคนในประเทศของเขาได ้ แต่ถา้

นํามาใชอ้ธบิายกบัคนในประเทศของเราจะไดห้รอืไม่  หรอืทฤษฎน้ีีใชไ้ดก้บัเดก็ในเมอืง 

ถา้ใชก้บัเดก็ชนบทจะใชไ้ดผ้ลหรอืไม ่เป็นตน้ 

 2. จากประสบการณ์ของผู้วจิยัเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงจากการ

ปฏบิตังิาน  จากการดาํรงชวีติอยู่ในสงัคม  หรอืจากการสงัเกตสิง่ทีอ่ยู่รอบ ๆ ตวัเอง ซึง่

สิง่เหลา่น้ีจะทาํใหผู้ว้จิยัเองเกดิขอ้สงสยัอยากรูค้าํตอบ เชน่ สงสยัวา่เดีย๋วน้ีทาํไมคนเราจงึ

กระทําผดิกฎหมายบ้านเมอืงกนัมาก บางคนมฐีานะสูงทางสงัคม บ้างก็เป็นถึงผู้หลกั

ผูใ้หญ่ในบา้นเมอืงทีผู่ค้นเคารพยกย่องกนัมาก แต่พอถูกจบัไดก้จ็ะปฏเิสธก่อนวา่ไมไ่ดท้ํา

ผดิอะไร มคีนอื่นหรอืฝา่ยตรงขา้มใส่รา้ย  แต่ต่อมามพียาน หลกัฐาน ยนืยนัแน่นหนาดิน้

ไมห่ลุดจงึจะยอมรบัผดิ  ลกัษณะอยา่งน้ีเป็นเพราะสาเหตุใด 

 3.  จากงานเขยีนทางวชิาการของคนอื่น ๆ  ผูว้จิยัจะต้องอ่านขอ้เขยีนทาง

วชิาการมากๆ จากวารสารหรอืบทความต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การอ่าน

ครัง้แรกผู้วจิยัอาจจะยงัไม่ได้กรอบความคดิว่าสนใจจะทําวจิยัเรื่องอะไร ต่อมาเมื่ออ่าน

มากขึน้จะทําใหผู้ว้จิยัสามารถรูด้ว้ยตนเองวา่เรื่องอะไรน่าสนใจ  ตอนแรกๆ กจ็ะเป็นแบบ

สนใจเรื่องกวา้งๆ ก่อนและจะแคบเขา้ตามลําดบัและการศกึษาเอกสารหรอืบทความกจ็ะ

เจาะจงเฉพาะเรื่องมากขึน้ เช่นตอนแรกอ่านเอกสารหรอืบทความเกีย่วกบัทางการศกึษา 
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พออ่านมากขึน้เกดิความสนใจเกีย่วกบัหลกัสตูร ต่อมาจงึหาเอกสารเกีย่วกบัหลกัสตูรอ่าน

เพิ่มมากขึ้นมีทัง้ทฤษฎีหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร การใช้หลกัสูตร การวดัผลและ

ประเมนิผลตามหลกัสตูร ต่อมาเกดิความสนใจเฉพาะเจาะจงขึน้ เชน่ สนใจเรือ่งการวดัผล

และประเมนิผลโดยเฉพาะการวดัผลและประเมนิผลทางด้านจติพสิยั ดงันัน้การศึกษา

เฉพาะเรือ่งเกีย่วกบัการวดัผลและประเมนิผลดา้นจติพสิยักจ็ะมมีากขึน้และละเอยีดขึน้ 

 4.  จากขอ้เสนอแนะในวทิยานิพนธห์รอืงานวจิยั ซึง่ในบททา้ยของรายงานการ

วจิยัจะมขีอ้เสนอแนะของผูว้จิยัไวว้่าควรจะทําวจิยัเกีย่วกบัเรื่องอะไรต่อจากงานวจิยัของ

เขาหรอืในงานวจิยัของเขายงัขาดอะไรทีย่งัไมไ่ดศ้กึษาทีน่่าจะศกึษาเพิม่เตมิ ขอ้เสนอแนะ

เหล่าน้ีเราสามารถนํามากําหนดเป็นปญัหาวจิยั หรอืหวัขอ้วจิยัไดเ้ลย หลงัจากนัน้ผูว้จิยั

ตอ้งไปศกึษารายละเอยีดจากเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ  เพือ่ทาํความเขา้ใจปญัหา

วจิยัหรอืหวัขอ้วจิยัใหช้ดัเจนขึน้  

 5.  จากบทคดัย่อของวทิยานิพนธห์รอืงานวจิยั หน่วยงานทีม่กีารทาํวจิยัไวม้าก 

ๆ เช่น มหาวทิยาลยั  สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานเหล่าน้ีจะมี

งานวิจัยมากมาย และจะมีบทคัดย่อของงานวิจัยจดัเก็บไว้เป็นรูปเล่มหรือเก็บไว้ใน

คอมพวิเตอร์เพื่ออํานวยความสะดวกในการค้นคว้า  บทคดัย่อเหล่าน้ีจะช่วยให้เราได้

แนวทางในการทาํวจิยั หรอืเรือ่งทีจ่ะทาํวจิยั ซึง่เราอาจจะทาํวจิยัปญัหาเดมิเพือ่ตรวจสอบ

ผลเน่ืองจากทาํวจิยัมาหลายปีแลว้ หรอืเปลีย่นประชากรการวจิยัใหม ่นอกจากน้ีบทคดัย่อ

ยงัช่วยให้ผูว้จิยัได้รูว้่ามกีารทําวจิยัเรื่องอะไรไปบ้างแล้ว เพื่อไม่ให้เกดิความซํ้าซ้อนใน

กรณทีีผู่ว้จิยัตอ้งการทาํวจิยัเรือ่งใหม ่ๆ 

 6.  จากการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ โดยทีผู่ว้จิยัไปขอคาํปรกึษาหารอืจากบุคคลทีม่ี

ความรูค้วามสามารถ หรอืมชีื่อเสยีงในศาสตรท์ี่ตนเองสนใจจะทําวจิยั ซึ่งอาจจะปรกึษา

ผูเ้ชีย่วชาญคนเดยีวหรอืหลายๆ คน แลว้นําแนวคดิต่างๆมาประมวลเขา้ดว้ยกนัเป็นหวัขอ้

การวจิยัอกีทหีน่ึงกไ็ด ้

 7.  จากองคก์รหรอืหน่วยงานทีต่อ้งการใชผ้ลงานวจิยั ซึง่มหีน่วยงานทัง้ของรฐั 

และเอกชนมหีลายหน่วยงานทีต่้องการใชผ้ลงานวจิยัในการบรหิารงานในหน่วยงานของ

ตนเอง แต่ไม่ไดท้ําวจิยัเอง จะใหค้นในหน่วยงานอื่นทําให ้โดยจะกําหนดหวัขอ้วจิยัหรอื

ปญัหาวจิยัมาให ้หรอืใหผู้ว้จิยักําหนดปญัหาวจิยัเองกม็ ีพรอ้มทัง้มงีบประมาณจดัสรรมา

ใหเ้สรจ็ เชน่ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิเป็นตน้ 
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        8. จากการวเิคราะหร์ะบบ ซึง่ระบบจะมสีว่นประกอบดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 ในการวเิคราะหร์ะบบเพื่อหาปญัหาจะเริม่ตอ้นจากการวเิคราะหผ์ลผลิตก่อนถ้า

พบวา่ผลผลติไมไ่ดคุ้ณภาพตามเป้าหมายหรอืตามเกณฑ ์ขัน้ต่อมาผูว้จิยักจ็ะวเิคราะหห์า

สาเหตุจากกระบวนการ เพื่อจะวเิคราะหว์่าเกดิจากกระบวนการหรอืการปฏบิตัมิปีญัหา

อุปสรรคอย่างไรบา้ง ขดัขอ้งขัน้ตอนใด ต่อมากจ็ะมาวเิคราะห ์ปัจจยั ว่ามปีจัจยัพรอ้ม

เพยีงพอหรอืไม ่ไดแ้ก่ เงนิ คน วสัดุอุปกรณ์ ขัน้ต่อมาจงึมาวเิคราะหบ์ริบท โดยพจิารณา

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองว่าเอื้ออํานวยต่อการ

ดําเนินการเพยีงใด เมื่อผู้วจิยัได้วเิคราะห์ทุกองค์ประกอบของระบบแล้วสุดท้ายก็ต้อง

สรุปว่าปญัหาทีท่ําใหผ้ลผลติไม่ไดต้ามเป้าหมายเกดิจากส่วนประกอบใดใหไ้ดก้่อน จงึจะ

มากาํหนดหวัขอ้ทีจ่ะวจิยั หลกัการวเิคราะหร์ะบบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หวัขอ้วจิยั วธิกีารอย่างน้ี

เหมาะสําหรบัการทําวจิยัและพฒันา หรอืการวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อหาวธิกีารแก้ปญัหาใน

การปฏบิตังิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรบิท กระบวนการ ปจัจยั ผลผลติ 

กิจกรรม 2.1 

1. ทีม่าของปญัหาการวจิยัจากแหลง่ใดทีจ่ะทาํใหท้า่นมโีอกาสมากทีส่ดุ

ทีจ่ะไดป้ญัหาวจิยั หรอืหวัขอ้วจิยั เพราะอะไร 

2. จากขอ้ 1 จงเขยีนบรรยายปญัหาทีท่า่นจะทาํวจิยัมาครา่ว ๆ 

ประมาณ 5 บรรทดั 
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    เน้ือหา  2.2       การกาํหนดปัญหาและประเมินปัญหาการวิจยั 

 

 การกําหนดปญัหาการวิจยัซึ่งเป็นกระบวนการแรกของการทําวิจยั และเป็น

ขัน้ตอนที่สําคญัที่สุด  ข ัน้ตอนอื่นๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ายงัไม่มีข ัน้ตอนแรกคือการ

กําหนดปญัหาการวจิยั  การทําวจิยัจะยากหรอืง่ายขึน้อยู่กบัปญัหา นัน่คอืถ้าปญัหาวจิยั

ยากการทําวจิยักจ็ะยากตาม  ซึง่เปรยีบเสมอืนการทําขอ้สอบ ถา้คําถามของขอ้สอบยาก

การหาคาํตอบกจ็ะยากตามไปดว้ย  ก่อนทีจ่ะกําหนดปญัหาการวจิยัเราควรทาํความเขา้ใจ

ความหมายของปญัหาก่อนดงัน้ี 

 ปัญหา คอืขอ้สงสยัอยากจะรูว้่ามนัคอือะไร ทําไม อย่างไร เมื่อไร เพราะอะไร 

มากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อสงสยันัน้ได้มาจากการสงัเกตของผู้วิจ ัย ปญัหาการวิจยัตาม

ความหมายน้ีในการทาํวจิยัเพื่อหาคาํตอบจะทาํวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey research) หรอื

การวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive research) 

           อกีความหมายหน่ึง ปัญหา คอืความแตกต่างระหว่างสภาพทีเ่ป็นจรงิในปจัจุบนั 

กบัสิง่ทีค่าดหวงัหรอืเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ดงัภาพ 

                                     

                                                                   สิง่ทีค่าดหวงั 

                                                    

         ............................................................          สภาพทีเ่ป็นจรงิ 

 

จากความหมายของปญัหาดงักล่าวผู้วิจยัต้องมาคิดต่อว่าทําอย่างไรจึงจะไม่มีปญัหา 

หรือไม่มคีวามแตกต่าง ปญัหาในความหมายน้ีการทําวจิยัเพื่อหาคําตอบจะทําวจิยัที่

เรยีกวา่ การวจิยัและพฒันา (Research and development) 

          การกาํหนดปัญหาการวิจยั  ปญัหาการวจิยัแบง่ไดเ้ป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

           1. ปญัหาการวจิยัทัว่ไปหรอืปญัหาระดบักวา้ง เป็นขอ้สงสยัอยากจะรูข้องผูว้จิยั

ในลกัษณะทัว่ๆไป ไม่เฉพาะเจาะจง ตวัอย่างเช่น อยากจะรู้ว่าข้าราชการครูมีความ

คดิเหน็ต่อการปฏริูปการศกึษาอย่างไร  หรอือยากจะรูว้่าสมรรถนะดา้นการขายทีจ่ําเป็น
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ของผู้ขายประกันชีวิตมีอะไรบ้าง  จากตัวอย่างจะมากําหนดปญัหาการวิจยัทัว่ไปได้

อย่างไร  โดยทีท่างการวจิยัเราเรยีกว่า หวัขอ้วจิยั หรอืชื่อเรื่องวจิยั ซึง่มขีอ้แนะนําในการ

เขยีนหวัขอ้วจิยัดงัน้ี 

 1.1  ผูว้จิยัตอ้งบอกใหไ้ดว้า่ประเดน็หลกัทีส่าํคญัทีเ่ราจะทาํวจิยัคอือะไร หรอื

ตวัแปรทีส่าํคญัทีจ่ะทาํวจิยัคอือะไร จากตวัอย่างของปญัหาขา้งตน้ประเดน็หลกัทีเ่ราจะทํา

วจิยัคอื ความคดิเหน็ต่อการปฏริปูการศกึษา  และสมรรถนะดา้นการขายทีจ่าํเป็น 

 1.2  กาํหนดหวัขอ้วจิยัหรอืชือ่เรือ่งวจิยั  โดยใหค้าํนึงถงึหลกัการดงัน้ี 

    1.2.1  ชื่อหวัขอ้หรอืชื่อเรื่องตอ้งระบุตวัแปร หรอืสิง่ทีจ่ะวจิยั กรณีการ

วจิยัเชงิสาํรวจ จาก 2 ตวัอย่างทีก่ล่าวมา ตวัแปรการวจิยัทีต่อ้งระบุคอื ความคดิเหน็ต่อ

การปฏริปูการศกึษา และสมรรถนะดา้นการขายทีจ่ําเป็น  แต่ถา้เป็นกรณีของการวจิยัเชงิ

ทดลอง เช่นผูว้จิยัจะต้องสรา้งชุดการสอนวชิาใดวชิาหน่ึงขึน้มาใชส้อน การตัง้ชื่อหวัขอ้

วจิยั กต็อ้งระบุคาํวา่ 

    1.2.2  ชือ่หวัขอ้หรอืชือ่เรือ่งตอ้งระบุประชากรในการวจิยัดว้ยวา่เป็นใคร 

ตัวอย่างแรก ประชากรในการวิจัยคือ ข้าราชการครูสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ตวัอยา่งทีส่อง ประชากรในการวจิยัคอืผูข้ายประกนัชวีติ 

    1.2.3  ชือ่หวัขอ้หรอืชือ่เรือ่งอาจจะระบุวธิกีารวจิยัไวข้า้งหน้าตวัแปรหรอื

ขา้งหน้าสิง่ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้ใช้ในการทดลอง ด้วยก็ได้ เช่น การสํารวจ การศกึษา การ

เปรยีบเทยีบ  การทดลอง  การพฒันา  เป็นตน้ 

 จากตวัอยา่งทีก่ลา่วมาอาจตัง้ชือ่หวัขอ้วจิยัหรอืชือ่เรือ่งวจิยัไดด้งัน้ี 

 ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษาของข้าราชการครูส ังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาที.่....   

          หรอื  การสาํรวจความคดิเหน็ต่อการปฏริปูการศกึษาของขา้ราชการครสูงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

               สมรรถนะดา้นการขายทีจ่าํเป็นของผูข้ายประกนัชวีติ   

 หรอื  การศกึษาสมรรถนะดา้นการขายทีจ่าํเป็นของผูข้ายประกนัชวีติ 

        การทดลองสอนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.............สําหรบั

นกัเรยีนชัน้..... 
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        หรอื การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้..........

ระหวา่งการสอนโดยใชช้ดุการสอนกบัการสอนตามปกต ินกัเรยีนชัน้.........      

        2. ปญัหาการวจิยัเฉพาะเจาะจงหรอืปญัหาการวจิยัในระดบัแคบ  จากปญัหาการ

วจิยัในระดบักวา้งๆ ผูว้จิยักอ็าจจะมปีญัหาหรอืขอ้สงสยัย่อยๆอกีทีเ่รยีกวา่ปญัหาการวจิยั

เฉพาะเจาะจง  เชน่   

 จากตวัอย่างแรกที่กล่าวมา  มปีญัหาเฉพาะเจาะจงดงัน้ี  โดยภาพรวมครูเห็น

ดว้ยกบัการปฏริปูการศกึษามากน้อยแค่ไหน   ครทูีเ่พศต่างกนัจะมคีวามคดิเหน็แตกต่าง

กนัหรอืไม่อย่างไร  ครูทีม่ปีระสบการณ์การสอนแตกต่างกนัจะมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั

หรอืไมอ่ยา่งไร  และครทูีส่อนในกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัจะมคีวามคดิเหน็แตกต่าง

กนัหรอืไมอ่ยา่งไร 

 จากตัวอย่างที่สอง มีปญัหาเฉพาะเจาะจงดังน้ี  ผู้ขายประกันชีวิตควรจะมี

สมรรถนะที่จําเป็นอะไรบ้าง  ผูข้ายประกนัชวีติที่มวีุฒกิารศกึษาแตกต่างจะมสีมรรถนะ

แตกต่างกนัหรอืไมอ่ยา่งไร   

          ปญัหาการวจิยัเฉพาะเจาะจงผูว้จิยัจะนํามาเขยีนเป็นประเดน็ย่อยๆใหช้ดัเจนและ

ครอบคลุมทุกปญัหาในหวัขอ้ทีเ่ราเรยีกวา่  วตัถุประสงคข์องการวจิยั(บางสถาบนัเรยีกว่า

ประเด็นปญัหาการวจิยั) ซึ่งจะเขยีนเป็นประโยคบอกเล่าโดยจะมคีําว่า เพื่อศกึษา เพื่อ

สํารวจ เปรยีบเทียบ วตัถุประสงค์ของการวิจยัจะมีจํานวนกี่ข้อก็ได้ขึ้นอยู่กบัประเด็น

ปญัหาการวจิยั หรอืขอ้สงสยัของผู้วจิยั  แต่ก็จะต้องสอดคล้องกบัปญัหาการวจิยัทัว่ไป 

หรอืหวัขอ้วจิยั    
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ตวัอย่างการเขียนช่ือเรื่องวิจยั และวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 

 ชื่อเรื่องวจิยั  ความคดิเหน็ต่อการปฏริปูการศกึษาของขา้ราชครสูงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  มดีงัน้ี 

 1.  เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อการปฏริปูการศกึษาของขา้ราชการครู

สงักดั.............. 

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการปฏริปูการศกึษาของขา้ราชการครทูีม่ ี

สถานภาพแตกต่างกนัทางด้าน เพศ ประสบการณ์การสอน และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่

สอน 

 ชือ่เรือ่งวจิยั   การศกึษาสมรรถนะดา้นการขายทีจ่าํเป็นของผูข้ายประกนัชวีติ 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  มดีงัน้ี 

 1.  เพือ่ศกึษาสมรรถนะดา้นการขายทีจ่าํเป็นทีค่วรจะมขีองผูข้ายประกนัชวีติ 

               2.  เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นการขายทีจ่ําเป็นทีค่วรจะมขีองผูข้าย

ประกนัชวีติทีม่วีฒุกิารศกึษาแตกต่างกนั 

               

            การประเมินปัญหาการวิจยั   เมือ่ผูว้จิยัไดป้ญัหาการวจิยัหรอืชือ่เรือ่งวจิยัแลว้ 

กไ็ม่ควรด่วนตดัสนิใจลงมอืทํา  แต่ควรจะไดม้กีารประเมนิปญัหาการวจิยัก่อน เพื่อไม่ให้

เกดิความผดิพลาดและเกดิความเสยีหายในภายหลงั  ผูว้จิยัควรจะไดม้กีารตรวจสอบ หรอื

ประเมนิในดา้นต่างๆเพือ่ประกอบการตดัสนิใจวา่จะทาํหรอืไมท่าํวจิยัเรือ่งน้ี  โดยใชเ้กณฑ์

ดงัน้ี 

 1.  ปญัหาการวจิยัทีจ่ะทาํตรงกบัความตอ้งการของผูว้จิยัหรอืไม ่หรอืตรงกบัความ

ตอ้งการของหน่วยงานทีใ่หเ้งนิทุนทีต่อ้งการผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์หรอืไม ่  ถา้ไมต่รง

กบัทีต่อ้งการจะทาํใหง้านวจิยัทีท่าํเสรจ็แลว้ลดคุณคา่ลงไปได ้

 2.  ผูว้จิยัเองมคีวามสนใจในปญัหาทีจ่ะทาํวจิยัอย่างจรงิจงัหรอืไม ่ถา้มคีวามสนใจ

อย่างจรงิจงักจ็ะทําใหผู้ว้จิยัเองมคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะทํางานใหด้แีละมปีระสทิธภิาพ แต่ถ้า

ไมส่นใจกจ็ะเป็นสาเหตุใหผู้ว้จิยัไมค่อ่ยเอาใจใสใ่นการทาํงานมากนกั 
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 3.  ผูว้จิยัมคีวามรูเ้กีย่วกบัเน้ือหาของเรือ่งทีจ่ะทาํหรอืไม ่แมว้า่ผูว้จิยัจะมคีวามรูด้ี

เกี่ยวกบัระเบยีบวธิวีจิยั แต่ถ้าขาดความรู้เกี่ยวกบัเน้ือหาของเรื่องที่จะทําวจิยัก็จะเป็น

ปญัหาอย่างมากต่อผูว้จิยัเอง ซึง่จะทําใหผ้ลของการวจิยัลดความน่าเชื่อถอืลงได ้ ดงันัน้

เราควรจะสนบัสนุนใหบุ้คคลในหน่วยงานซึง่จะมคีวามรูใ้นเน้ือหาดกีวา่ ใหส้ามารถทาํวจิยั

เองได ้เช่น ปญัหาเรื่องการจราจรในกรุงเทพมหานคร เรากค็วรสนบัสนุนใหต้ํารวจจราจร

ทําวจิยัขึน้เอง เพราะตํารวจจราจรจะรูเ้รื่องของการจราจรไดด้กีว่านักวจิยั ส่วนนักวจิยัมี

หน้าทีใ่หค้าํแนะนําปรกึษาดา้นระเบยีบวธิวีจิยั  เทา่นัน้ 

 4.  เครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการวจิยัมหีรอืไม ่ถา้ไมม่ผีูว้จิยัสามารถสรา้งขึน้เองใหม้ี

คุณภาพเป็นทีเ่ชื่อถอืไดห้รอืไม่ หรอืถ้ามเีครื่องมอืวจิยัทีม่คีุณภาพอยู่แลว้กต็้องดูว่าตรง

กบัปญัหาทีเ่ราจะทําวจิยัหรอืไม่  เพราะถา้เครื่องมอืวจิยัมคีุณภาพแลว้เรานําไปใชเ้กบ็

ขอ้มลูกจ็ะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมานัน้มคีุณภาพเป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้ เมือ่นําไปสรุปเป็น

ผลของการวจิยักจ็ะทาํใหผ้ลการวจิยัเชือ่ถอืไดด้ว้ย 

 5.  ขอ้มลูทีผู่ว้จิยัจะไปเกบ็รวบรวมนัน้มปีญัหาอุปสรรคอะไรบา้ง จะไดร้บัความ

รว่มมอืดว้ยดจีากผูใ้หข้อ้มลูหรอืไม ่หรอืจะไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของ

ขอ้มลูหรอืไม ่เป็นตน้ 

 6.  ระยะเวลาและจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการทาํวจิยัมมีากเพยีงพอหรอืไม ่ เพราะถา้

อย่างใดอย่างหน่ึงไมเ่พยีงพอ กจ็ะทาํใหเ้กดิขอ้จาํกดัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและมผีลทํา

ใหไ้ดข้อ้มลูไมเ่พยีงพอ ซึง่จะกระทบต่อผลของการวจิยัได ้

 7.  ถา้ปญัหาทีจ่ะทาํวจิยันัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอื่นๆ กต็อ้งพจิารณา

วา่จะมผีลกระทบต่อหน่วยงานนัน้ในดา้นใดบา้ง ผูว้จิยัควรจะนําปญัหาทีจ่ะวจิยัไปปรกึษา

กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก่อน เพือ่ขอความรว่มมอืและการสนบัสนุนใหท้าํวจิยั 

 8.   ขอ้คน้พบจากการวจิยัในครัง้น้ีสามารถเพิม่พนูความรูใ้หม่ๆ ในสาขาวชิาของ

ศาสตรน์ัน้ๆหรอืไม่ และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมากน้อยเพยีงใด  คุม้ค่ากบัการลงทุนลง

แรงทาํหรอืไม ่

 9.  ขอ้คน้พบไดนํ้าไปใชก้วา้งขวางแค่ไหน ระยะเวลาทีจ่ะนําไปใชน้านแค่ไหนถา้

ใชไ้ดเ้พยีงสปัดาห์เดยีว หรอืเดอืนเดยีวเพราะหลงัจากนัน้ทุกอย่างจะเปลีย่นแปลงไปใช้

ไม่ไดล้กัษณะอย่างน้ีคุม้ค่าทีจ่ะทําวจิยัหรอืไม่ หรอืนําไปใชก้บัเฉพาะทอ้งที ่ เฉพาะกลุ่ม
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บุคคลเพยีงจํานวนน้อยก็ต้องพจิารณาตดัสนิใจดูเหมอืนกนัว่าจะคุ้มค่าที่จะทําหรอืไม่

เชน่กนั 

 10.  งานวจิยัทีท่ําซํ้าซอ้นกบัของคนอื่นทีท่ําไวแ้ลว้หรอืไม่ ตามหลกัการแลว้

งานวิจยัที่ทําไม่ควรจะทําซํ้าซ้อนกบัคนอื่น นอกจากว่างานวิจยันัน้ได้ทํามานานแล้ว

ขณะน้ีข้อความรู้ต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้เพราะความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี และสงัคมก็เปลี่ยนแปลงไปมาก เราอาจจะทําวจิยัซํ้าใหม่อีกครัง้ก็ได้เพื่อ

ตรวจสอบผลของการวจิยัวา่จะเหมอืนเดมิอกีหรอืไม ่

 11.  ปญัหาการวจิยัทีม่ลีกัษณะทําเพิม่เตมิบางสว่นหรอืขยายขอบเขตของการ

วจิยัจากงานวจิยัทีม่อียู่แลว้ ผูว้จิยักต็อ้งพจิารณาว่าจําเป็นหรอืไมท่ีจ่ะตอ้งทําและจะไดผ้ล

คุม้คา่กบัการลงทุนลงแรงหรอืไม ่

 จากเกณฑก์ารประเมนิปญัหาการวจิยัทีก่ล่าวมา  ถา้ผูว้จิยัพบวา่การทาํวจิยัเรือ่ง

น้ีมีข้อจํากัดต่างๆมากมายถ้ายังจะฝืนใจทําต่อไปก็อาจจะทําไม่สําเร็จ หรือทําให้

ผลการวจิยัขาดความน่าเชือ่ถอืไดเ้รากค็วรจะตดัสนิใจยกเลกิจะดกีวา่ 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการวิจยั   เมือ่ผูว้จิยัไดป้ระเมนิปญัหา

การวจิยัตามหลกัเกณฑต่์างๆทีก่ล่าวมาแลว้และตดัสนิใจทีจ่ะทําวจิยัเรื่องน้ี  หวัขอ้หน่ึงที่

ผูว้จิยัจะตอ้งเขยีนบรรยายเพื่อบอกวา่  ทําไมผูว้จิยัจงึทาํวจิยัเรือ่งน้ี  การวจิยัเรื่องน้ีมี

ความเป็นมาอยา่งไร หรอืการวจิยัเรือ่งน้ีมคีวามสาํคญัอย่างไร  การเขยีนจะเขยีนในหวัขอ้

ทีช่ ื่อว่า ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาการวจิยั  หรอื ความเป็นมาของการวจิยั 

หรอื  ความสาํคญัของปญัหาการวจิยั หรอื หลกัการและเหตุผล ซึง่ผูว้จิยัตอ้งเลอืกใชช้ือ่ใด

ชือ่หน่ึง  หวัขอ้น้ีจะเป็นหวัขอ้แรกในบทที ่1 ของรายงานการวจิยั  แนวการเขยีนบรรยาย

หวัขอ้น้ีมดีงัน้ี 

 1.  วางแผนการนําเสนอก่อนโดยการกําหนดหวัขอ้ทีจ่ะนําเสนอว่าจะมหีวัขอ้

อะไรบา้งและหวัขอ้อะไรควรจะนําเสนอก่อนหลงั 

 2.   ทบทวนหวัขอ้ต่างๆทีไ่ดก้ําหนดไวว้่ามคีวามเหมาะสม หรอืเป็นหวัขอ้ที่

นําเสนอแล้วทําให้ผูอ้่านเขา้ใจและเห็นด้วยว่าเป็นคําตอบของคําถามที่ถามว่า การวจิยั

เรือ่งน้ีมคีวามเป็นมาอยา่งไร และมคีวามสาํคญัอยา่งไร 

 3.   ศกึษาคน้ควา้เพือ่หารายละเอยีดของหวัขอ้ต่างๆทีจ่ะนําเสนอ หรอืบางหวัขอ้

ผูว้จิยัสามารถเรยีบเรยีงขึน้มาเองได ้
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 4.   ลงมอืเขยีนรายละเอยีดแต่ละหวัขอ้ทีไ่ดจ้ดัเรยีงลาํดบัก่อนหลงัไวแ้ลว้ การ

เขยีนรายละเอยีดแต่ละหวัขอ้ควรนําแนวคดิของผูว้จิยัเองที่ได้มาจากการศกึษาค้นคว้า 

และประสบการณ์ไมค่วรจะมแีนวคดิ หรอืบทความของคนอื่นๆมากนกั นัน่คอืเชงิอรรถไม่

ควรจะมมีาก 

                

 ตวัอย่างแนวการเขียน  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการวิจยั 

            ชือ่เรื่อง  ความคดิเหน็ต่อการปฏริปูการศกึษาของขา้ราชการครสูงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

            ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาการวจิยั   

               การปฏริปูการศกึษาของไทยรอบแรกทีผ่่านมาประมาณ 10 ปีเริม่ขึน้จากกลุ่ม

บุคคลกลุ่มหน่ึงที่เหน็ว่าคุณภาพการศกึษาของเราสูป้ระเทศอื่นๆในแถบยุโรป อเมรกิา

ไม่ได้ และในอนาคตก็อาจจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ด้วย ดงันัน้จึงมแีนวคดิที่จะจดั

การศกึษาของไทยเสยีใหม่ทัง้ระบบ  โดยการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิาร หลกัสตูร

และการเรยีนการสอน  เพื่อใหแ้นวคดิดงักล่าวเกดิผลในทางปฏบิตัจิงึได้ออกเป็น พรบ. 

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่สาระสาํคญัของการปฏริปูการศกึษามดีงัน้ี  

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

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

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

           การเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้กําหนดให้ครูสอนแบบเน้นให้

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  เน่ืองจากคุณภาพของเดก็นกัเรยีนในปจัจุบนัน้ี คดิไมเ่ป็น แกป้ญัหาไม่

เป็น และทําอะไรก็ไม่เป็น แต่การกําหนดให้ครูต้องสอนตามแนวทางปฏริูปการศกึษาน้ี 

สามารถทีจ่ะทําใหเ้ดก็ไทยมคีุณภาพตามทีต่อ้งการได ้ เพราะการสอนแบบเน้นใหผู้เ้รยีน

เป็นสาํคญัจะเน้นทีต่วัผูเ้รยีนคอื....................................................................................... 

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

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

           สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดจ้ดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงและทํา

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวปฏริูปการศกึษามาอย่างต่อเน่ือง

ภายหลงัจากมกีารประกาศใช ้พรบ. การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 เพื่อใหค้รเูหน็ดว้ย



 MR 393(s)  35 

เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติตามโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆดังน้ี  

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

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

 ขา้ราชการครใูนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกไ็ดร้บัรูแ้ละ

มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการปฏริูปการศกึษามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละคนก็คงจะมี

ความคิดเห็นในทางบวกและทางลบมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งความคิดเห็นน้ีมี

ความสําคญัเป็นอย่างยิง่ นัน่คอืถ้าครูส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัเรื่องน้ีในทางบวก 

พฤตกิรรมหรอืการกระทาํต่างๆตามแนวการปฏริปูการศกึษากจ็ะไดร้บัการสนบัสนุนอย่าง

เตม็ความสามารถ  ซึง่จะกใ็หเ้กดิผลดต่ีอคุณภาพการศกึษา  ในทางตรงกนัขา้มถา้ครสูว่น

ใหญ่ไมเ่หน็ดว้ย พฤตกิรรมหรอืการกระทาํต่างๆกจ็ะไมเ่กดิขึน้  ขอ้ปฏบิตัหิรอืคําสัง่ต่างๆ

ที่จะให้ครูทําตามก็จะไม่มผีล  คุณภาพการศกึษาก็จะไม่บรรลุตามจุดมุ่งของการปฏริูป

การศกึษา  นัน่คอืการปฏิรูปการศกึษาของเราที่ลงทุนลงแรงไปมากมายมหาศาลก็จะ

ลม้เหลวอยา่งสิน้เชงิ 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะทําวจิยัเรื่อง ความคดิเหน็ต่อการ

ปฏริูปการศกึษาของขา้ราชการครูสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัเรื่องน้ีไปใชใ้นการตดัสนิใจบรหิารจดัการเพือ่ใหค้รเูหน็ดว้ย 

และปฏบิตัติามแนวการปฏริปูการศกึษาต่อไป 

                                    

 

 
กิจกรรม 2.2    

 1.  จงตัง้ชือ่เรือ่งการวจิยัมา 1 เรือ่ง และกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดว้ย 

 2.  ปญัหาการวจิยัตามขอ้ 1 ทา่นไดม้าอยา่งไร 

 3.  ใหท้่านเขยีนบรรยาย ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาการวจิยั     

ตามขอ้ 1  
 



 36  MR 393(s) 

สรปุบทท่ี 2 

 

เน้ือหา 2.1 แหลง่ทีม่าของปญัหาการวจิยั  

 ทีม่าของปญัหาการวจิยัไดม้าจากแหลง่ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ทฤษฎต่ีาง ๆ 

2. ประสบการณ์ของตวัเอง 

3. งานเขยีนทางวชิาการ  

4. ขอ้เสนอแนะวทิยานิพนธห์รอืงานวจิยั 

5. บทคดัยอ่ของวทิยานิพนธห์รอืงานวจิยั 

6. ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 

7. องคก์รหรอืหน่วยงานทีต่อ้งการใชผ้ลวจิยั 

8. การวเิคราะหร์ะบบ 

เน้ือหา  2.2  การกาํหนดปญัหาการวจิยัและการประเมนิปญัหาการวจิยั 

 การกําหนดปญัหาการวจิยันับว่ามคีวามสําคญัทีสุ่ดเป็นขัน้ตอนแรกของการทํา

วจิยัและเป็นขัน้ตอนทีก่ําหนดแนวทางในการปฏบิตัขิ ัน้ตอนต่อ ๆ มา ดงันัน้ก่อนลงมอืทํา

วจิยัเรือ่งใดผูว้จิยัควรจะประเมนิปญัหานัน้ก่อน 

 การเขยีนบรรยายปญัหาผูว้จิยัจะเขยีนไวใ้นหวัขอ้ ความเป็นมาและความสาํคญั

ของปญัหา การวจิยัเป็นการบรรยายเพื่อตอบคําถามว่า “ทําไมจงึทําวจิยัเรื่องน้ี” จาก

ประเดน็ปญัหาต่างๆ ทีบ่รรยายไวแ้ลว้ผูว้จิยัจะตอ้งมาสรุปเป็นชื่อเรื่องวจิยัหรอืหวัขอ้วจิยั

ให้ได้ว่าจะทําวจิยัเรื่องอะไร ซึ่งจะมลีกัษณะกว้างๆ ที่แสดงถึงตวัแปรต่างๆ ที่จะศกึษา 

ต่อมาผูว้จิยัจะตอ้งเขยีนวตัถุประสงคข์องการวจิยัหรอืปญัหาการวจิยัเป็นขอ้ๆ ตามทีผู่ว้จิยั

ตอ้งการคําตอบ หรอืผลของการวจิยัว่าตอ้งการอะไรบา้ง ถา้ใชค้าํว่าวตัถุประสงคข์องการ

วจิยักจ็ะเขยีนเป็นประโยคบอกเล่า แต่ถา้ใชค้ําว่าปญัหาของการวจิยัจะเขยีนเป็นประโยค

คาํถาม 

 เมือ่ผูว้จิยักาํหนดปญัหาการวจิยัไดแ้ลว้ ก่อนลงมอืทาํวจิยัควรจะไดม้กีารประเมนิ

ปญัหาการวจิยัก่อน เพื่อจะได้ตดัสนิใจว่าจะทําต่อไปหรอืจะยกเลกิเพื่อไม่ให้เกดิความ

เสยีหายมาก 
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แบบฝึกหดับทท่ี 2  

         1.  จงกําหนดหวัขอ้การวจิยัทีท่่านสนใจมา 1 หวัขอ้หรอื 1 เรือ่ง พรอ้ม

บรรยายความสาํคญัและความเป็นมาของปญัหาการวจิยั 

         2.  จากขอ้ 1 จงเขยีนวตัถุประสงคข์องการวจิยัใหค้รอบคลุมประเดน็ปญัหา

ต่างๆทีท่า่นสงสยั 
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