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ค าน า 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการวิจัย ในหัวข้อ “เทคนิคการเลือก
หัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย” และได้จัดท าคู่มือการจัดการความรู้             
โดยมีความมุ่งหวังให้คณาจารย์จากทุกภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์         
และต่างคณะ ได้เข้าถึงความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไป
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

คณะกรรมการการจัดการความรู้  จึ งหวังเป็นอย่างยิ่ งว่ า               
คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์            
และผู้สนใจ ในการน าไปเป็นเครื่องมือในการท าวิจัยเพ่ือให้บรรลุผลต่อไป 

 

   คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
            คณะศึกษาศาสตร์  

               เมษายน 2562 
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เทคนิคการ เ ลือก หัว ข้อและพัฒนาเค้ า โครงวิ จัย  

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให ้ความส าค ัญกับการค้นคว้าว ิจ ัย          
การได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
ก า ร ส ร ้า งอ งค ์ค ว าม รู ้ให ม ่จ าก ก าร ว ิจ ัย  เ พื ่อ ใช ้ใน ก า รพ ัฒ น า               
ด้านการเรียนการสอน การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์         
ในคณะ และการพัฒนาตนเองเพื่อการศึกษาต่อ ตลอดจนเมื่องานวิจัย
เสร็จสิ้น การตีพิมพ์เผยแพร่ และการน าเสนอผลงาน ณ การประชุม
ว ิช าการทั ้ง ใน ระด ับช าต ิและนานาชาต ิ เป ็น สิ ่ งที ่น ักว ิจ ัยต ้อ งมี            
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

จากการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด ้านการวิจัยพบว่า ป ัญหาของ
น ัก ว ิจ ัย รุ ่น ใหม ่ ค ือการค ิดห าห ัวข ้อว ิจ ัย  ซึ ่งคณ ะศ ึกษาศาสตร์                    
มีภาควิชาที่มีศาสตร์ที่แตกต่างหลากหลาย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
ของคณะกรรมการจัดการความรู้พบว่า อาจารย์แต่ละท่านได้มีเทคนิค
ในการเล ือกห ัวข ้อว ิจ ัยที ่แตกต ่างก ัน  เช ่น  เล ือกจากป ัญหาหล ัก                
ที ่เก ิดในพื ้นที ่หรือองค์กร การค้นคว้าจากวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้อง            
หรือจากสภาพปัญหาในหน่วยงานเป็นต้น 

ด ังนั ้น ในการ เล ือกห ัวข ้อ ว ิจ ัย  จ ึงม ีค วามส าค ัญ อย ่างยิ ่ ง                 
ในการด าเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 



 

3 

ความหมายของการวิจัย 
 
 การวิจัยคือกระบวนการเสาะแสวงหาความจริงให้เป็นที่ปรากฎ 
โดยธานินทร์ ศิลป์จารุ (2551) ได้กล่าวถึงความหมายของการวิจัย  
หมายถึง ประเด็นหรือค าถามที่ต้องผ่านกระบวนการแสวงหาค าตอบ
อย่างมีหลักวิชา และมีวิธีการที่น่าเชื่อถือ จนได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง 
โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 

1. มีประเด็นที่ต้องการแสวงหาค าตอบ 
2. ผ่านกระบวนการแสวงหาค าตอบที่เชื่อถือได้ 
3. ได้มาซึ่งค าตอบที่มีความถูกต้องแม่นย า 
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับจะต้องคุ้มค่า 

 
ราชบัณฑิตยสถาน (2538) ได้ให ้ความหมายของการวิจ ัย 

หมายถึง การค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา  
  
 อย่างไรก็ตาม จากการจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
พบว่า ปัญหาของนักวิจัยรุ่นใหม่ คือการคิดหาหัวข้อวิจัย ซึ่ง เป็นล าดับ
ขั ้นแรกของการท าว ิจ ัย  โดยใน  ขั ้นที ่ 1  การเล ือกห ัวข ้องานวิจ ัย           
และก าหนดประเด็นปัญหา ขั ้นที ่ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย           
ขั ้นที ่ 3  ก าหนดประชากรและกลุ ่มต ัวอย ่าง  ขั ้นที ่ 4  การ เล ือก          
และสร้าง เครื ่อ งม ือที ่ใช ้ในการว ิจ ัย  ขั ้นที ่ 5  เก ็บรวบรวมข ้อม ูล           
ขั้นที่ 6 วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และขั้นที่ 7 เขียนรายงานการวิจัย 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) 
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การเลือกหัวข้อวิจัย 
  

ผู้วิจัยจะต้องก าหนดหัวข้องานวิจัยที ่ต้องการท าเป็นล าดับแรก  
โดยการเลือกหัวข้อวิจัย สามารถค้นคว้าหรือพิจารณาได้ดังต่อไปนี้  
 

1. เลือกหัวข้อมาจากความสนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหา            
จากการท างานในหน่วยงาน 

2. การอ ่าน จ าก เอก ส าร  ห ร ือ  ว ร รก รรมที ่เกี ่ย ว ข ้อ ง  เช ่น                
ด้านพลานามัยหรือสุ ขศึกษา สามารถศึกษาจากรายงาน              
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) น ามาเป็นประเด็นแล้วเจาะลง
มายังประเทศไทย เช่น รายงานจากกระทรวงสาธารณสุข 

3. ทุนวิจัย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 
กลุ่มที่ 1 ใช้ทุนวิจัยของตนเอง หรือในหน่วยงานต้นสังกัด 
กลุ่มที่ 2 ท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่งชาติ หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

4. การคิดหาหัวข้อวิจัย เกิดจากความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง 
และพึงตระหนักว่างานวิจัยคือการได้มาซึ่งข้อความรู้ใหม่ จะท าให้
มีมุมมองในการท าวิจัยที่หลากหลายขึ้น 
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หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้องานวิจัย 

1. เลือกจากความสนใจของตนเอง ความถนัด ความเชี่ยวชาญ             
ในศาสตร์หรือสาขาของตนเอง  

2. พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของ เวลา งบประมาณ 
3. เลือกปัญหาที่ มีความน่าสนใจ หรือที่น าสิ่ งที่อยู่ความสนใจ          

ในปัจจุบันมาท าวิจัย เช่น การน า Infographic มาท าเกี่ยวกับ 
Application บนสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับข้อปฏิบั ติของบัณฑิต          
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้น 

4. การเลือกปัญหาจากแหล่งทุนวิจัย มีข้อควรพิจารณา คือ 

4.1 ทุนส่วนตัวหรือทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาความ

เหมาะสมในเรื่องของเวลา งบประมาณ เนื่องจากทุนที่ได้         

จากต้นสังกัดจะมีเรื่องเวลาเป็นตัวเร่งรัดต้องท าวิจัยเสร็จ         

และส่ งเล่ มวิจั ยฉบับสมบู รณ์ ภายใน 1 ปี งบประมาณ            

เพ่ือสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ล่าช้า หรือสามารถขยาย

ระยะเวลาวิจัยได้ 2 ช่วง 

4.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย            

กลุ่มนี้เน้นการวิจัยที่เป็นโครงการชุด มากกว่าโครงการเดี่ยว 

มีการก าหนดกรอบหั วข้อวิจั ยอย่ างชัด เจนและควรมี             

การบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ ในงานวิจัย ส่วนการหาหัวข้อ

จากแหล่งทุนภายนอกนั้น ต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้าน 

โดยเฉพาะส่วนของผลลัพธ์ ผลผลิต การน าไปถ่ายทอด        
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สู่ชุมชน และการบูรณาการในศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้วิธี

ที่ เป็นที่ ต้องการของตลาด เช่น e – learning , mobile 

learning, blended learning, smart classroom, smart 

education, Google application มาพัฒนางานวิจัยต่อไป 

(คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์, 2561) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

 ในการคิดหัวข้อวิจัยของนักวิจัยนั้น สามารถด าเนินตามกรอบ

ยุทธศาสตร์การวิจั ยและนวัตกรรม 20 ปี  โดยสภานโยบายวิจั ย           

และนวัตกรรมแห่งชาติ  (2560) ได้ก าหนดร่างยุทธศาสตร์การวิจัย             

และนวัตกรรม 20 ปี ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่ง          

ทางเศรษฐกิจ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทางสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้

พ้ืนฐานของประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
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เมื่อนักวิจัยหน้าใหม่หรือผู้วิจัย ได้กรอบแนวคิดในการเลือกหัวข้อ
วิจัยและตั้งหัวข้อปัญหาวิจัย เพ่ือด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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