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ความส าคัญของงานวิจัย 

  ผู้วิจัยต้องแสดงให้เห็นว่า มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจในปัญหา 
ที่ก าลังจะศึกษาอย่างชัดเจนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ระบุถึงความส าคัญของปัญหา ความจ าเป็น คุณค่าและ
ประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมีเหตุผล ระบ ุเป็นไปตามคาดหมาย 
หรือตรงกันข้ามกับที่คาดหมาย การวางกรอบทฤษฎีและ
แยกแยะโครงสร้างของทฤษฎีไว้อย่างชัดเจน  



 จะท าให้ทราบถึงชนิดของตัวแปรและจ านวนของตัวแปรที่เก่ียวข้อง ว่า
มีมากน้อยแค่ไหน ทราบว่าตัวแปรใดมีความสัมพันธ์กัน และลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางใด ต้องมีการควบคุมตัวแปรใดบ้าง และ
ท าให้ทราบถึงแนวทางในการสร้างเครื่องมือ และใช้เครื่องมือวัดตัวแปร 

 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
(Background and Problem) 

• เป็นส่วนประกอบอันแรกของเอกสารวิจัยส่วนบุคคล (ความยาวของเนื้อหาประมาณ  3-5
หน้า)  
• สภาพปัญหาที่เลือกมาศึกษา  ต้องอ้างอิงหลักฐานจากทฤษฎีหรืองานวิจัยอื่นเพื่อสร้าง

ความหนักแน่นให้แก่เหตุผลที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้ 
• ความส าคัญของปัญหา พิจารณาได้จากจ านวนบุคคลที่เก่ียวข้องหรือถูกกระทบกระเทือน

จากปัญหาหรือเรื่องที่จะท าการวิจัย 
• ความถี่และความกว้างของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ 



• ความเป็นไปได้ 
• ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ 
• ความสนใจของผู้วิจัย 
• ความสามารถที่จะท าการวิจัยให้ลุล่วง (หมายถึงข้อมูลที่มี / แนวคิดที่ม)ี 
 
 



•ขั้นตอนในการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
๑.  กล่าวน าเข้าสู่ปัญหาอย่างมีล าดับขั้นตอน ชัดเจน รัดกุมโดยมีการทบทวนวรรณกรรมพอ

สังเขป  โดยเขียนอธิบายในภาพรวมของปัญหา (Macro)  มาสู่ประเด็นปัญหาที่เจาะจงจะ
ศึกษาวิจัยที่แคบลง (Micro) 

๒. ระบุว่าปัญหาคืออะไร  มีข้อมูล  หลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง 
๓.  กล่าวถึงความรุนแรงของปัญหามีมากน้อยเพียงใด  ส่งผลกระทบถึงส่วนรวมอย่างไรบ้าง  

และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อไปในอนาคตอย่างไร 
๔. ระบุความจ าเป็นที่จะต้องมีการวิจัย 
๕.  ผลที่ได้จากการวิจัยจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร 

 



เทคนิคการเขียนความส าคัญของการวิจัย 
1. แนวในการเขียนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
       1.1 เริ่มจากจากสภาพปัจจุบันของสิ่งที่จะวิจัย  
        1.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับสิ่งที่จะวิจัย 
  1.3 แนวทาง หรือ หลักการที่จะแก้ปัญหานั้น  
2. ตรงประเด็น และชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย ไม่ควรเขียนซ้ าซ้อนและนอกเรื่อง เพราะจะท าให้ผู้อ่านไขว้เขวได้ 
3. มีข้อมูลอ้างอิง เพื่อความน่าเชื่อถือ การมีข้อมูลอ้างอิงจะท าให้งานวิจัยมีคุณค่า และบางครั้งท าให้การเขียนมีความ

สละสลวย มีเหตุมีผล  
4. มีความต่อเนื่องกัน ในแต่ละย่อหน้าผู้เขียนต้องเขียนให้ต่อเนื่องกัน ห้ามเขียนวกไปวนมา โดยต้องยึดหลักการเขียนตาม

ข้อ 1  
5. สรุปเหตุผลที่ผู้วิจัยจะศึกษา ในส่วนสุดท้ายของความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย  

 



วิธีการและเทคนิค 
                  1) ทันสมัย / ทันต่อเหตุการณ์ 
      2 เป็นสากล 
      3) ท้าทาย 
      4) สร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือสร้างสาระส าคัญของความรู้ทางวิชาการใหม่ 
      5) เป็นความคิดริเริม่ใหม ่ยังไม่เคยมีใครท ามาก่อนหรือมีแต่น้อยมาก  
      6) มีผู้ศึกษาไว้พอสมควรแต่กระจัดกระจายและยังไม่เป็นระบบ ผู้ศึกษาจึงน ามาประมวลและ

จัดระบบ  
      7) ช่วยเพิ่มความรู้ด้านวิชาการใหม้ากขึ้นอย่างชดัเจน 
      8) เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคมส่วนรวม เช่นประเทศชาติ ชุมชน และ/หรือ ประชาชน 
      9) สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ได้อย่าง กว้างขวาง      



หลักการก      ารเขียนความส าคัญของงานวิจัย 

  แสดงเหตุผลให้เห็นว่าเรื่องที่น ามาศึกษานี้ส าคัญและจ าเป็น หรือจูงใจอย่าง
มากจนถึงขนาดท่ีท าให้ผู้ศึกษาหรือคณะผู้ศึกษาสนใจและได้ตัดสินใจเลือกศึกษา
เรื่องนี้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นความพยายามของผู้ศึกษาที่จะเขียนเพื่อให้
ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าเรื่องที่ศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ น่าสนใจ และต้องการอ่าน
ต้องการติดตาม 
 



ตวัอยา่งของการเขยีนความส าคญัของ
งานวจิยั 

เร ือ่ง   การแกป้ญัหานกัเรยีนเขยีนสะกดค าไมถ่กูตอ้ง 

ความส าคญัและทีม่า 

  จากการสอนทักษะการเขยีนสะกดค า  พบวา่  เมือ่ครู
ใหนั้กเรยีนอา่นบทเรยีน  หรอื  หนังสอืนอกเวลา  แลว้
ก าหนดค าใหนั้กเรยีนเขยีนตามค าบอก จากค าทีค่รกู าหนด
ขึน้  นักเรยีนไมส่ามารถเขยีนค าไดถ้กูตอ้ง  ตามมาตรา
ตวัสะกด  ตา่งๆ    ครผููส้อนจงึจงึเกดิความคดิทีว่า่  การ  ให ้
นักเรยีนคน้หาค าศพัทท์ีส่ะกดดว้ยมาตราตวัสะกดตา่งๆจาก
หนังสอืพมิพ ์ หรอืวารสารตา่งๆ  และการฝึกใหนั้กเรยีนได ้
เขยีนสะกดค าบอ่ยๆ  จะชว่ยใหนั้กเรยีนเขยีนสะกดค าได ้
ถกูตอ้งมากยิง่ขึน้ 



ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดรอยโรคในช่องปาก 
ในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาความชุกของรอยโรคในช่องปากผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ

ทันตกรรม 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธก์ับการเกิดรอยโรคในช่องปากของผู้ป่วย 

   เบาหวานที่มารับบริการทันตกรรม 
 



ค าส าคัญ 

1) รอยโรคในช่องปาก 
2) เบาหวาน 

 1 paragraph : 1 main point 
 global to local 
 evidence base 

 reference 



การพัฒนาแนวทาง 
ลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1.เพื่อศึกษาระยะเวลารอคอยในการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

2.เพื่อพัฒนาแนวทางลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 



ค าส าคัญ 

1) ความสูญเปล่า (waste) ในการท างาน 
2) แนวทางการลดระยะรอคอยตามแนวคิด LEAN  
3) ความพึงพอใจ 
4) การพัฒนาระบบบริการ  1 paragraph : 1 main point 

 global to local 
 evidence base 

 reference 



การพัฒนารูปแบบการกระจายยาในหอผู้ป่วยใน  
 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการกระจายยาในหอผู้ป่วยใน 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1.เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจสอบซ้ า  โดยสหวิชาชีพ 

2.เพื่อศึกษาผลลัพธ์การกระจายยาในหอผู้ป่วยใน 



ค าส าคัญ 

1) การกระจายยา 
2) การตรวจสอบซ้ า 
3) การพัฒนาระบบบริการ 

 1 paragraph : 1 main point 
 global to local 
 evidence base 

 reference 























มัลคอล์ม แกลดเวลล์ (Malcolm Gladwell) ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Outliers “สัมฤทธ์ิพศิวง” ซึ่งเนือ้หาของ
หนังสือกมี็ประมาณว่า “ท าไมบางคนถงึประสบความส าเร็จมากกว่าคนอื่น และจะเพิ่ม “โอกาสนัน้” ให้กับตัวคุณเอง
ได้อย่างไร” แต่เดียวก่อน บทความนีผ้มไม่ได้มาแนะน าหนังสือ แต่ผมกแ็นะน านัน้เเหละว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านเลย
ทีเดียว มาเข้าเร่ืองกันดีกว่า มีบทๆหน่ึงในหนังสือเล่มนี ้ซึ่งกล่าวกคื็อ  ” กฎ 10,000 ช่ัวโมง “ 

 
มลัคอล์ม แกลดเวลล์ ผู้ซึง่ไม่เช่ือว่าการมีพรสวรรค์จะน าไปสู่ความส าเร็จ การฝึกฝนต่างหากที่จะน าพาไปสู่ความเป็นสุด
ยอด เขากลา่ววา่ “เราทกุคนสามารถที่จะมีความเช่ียวชาญในด้านใดด้านหนึ่งได้ หากเราใช้เวลากบัมนัอย่างต ่า 10,000 ชัว่โมง 
หนึง่หมื่นชัว่โมงนีไ้ม่ได้หมายความวา่ท า 1 หนึง่ชัว่โมงเเล้วนอนทบัมนัอีก 9999 ชัว่โมง  10,000 ชัว่โมงนีห้มายความวา่ คณุต้องท า
มนัให้ครบ 10,000 ชัว่โมง ไมว่า่จะในเร่ืองของ ดนตรี กีฬา ภาษา คอมพิวเตอร์ การวาดรูป คณิตศาสตร์ หรือ การเงิน การลงทนุ 
   
 
     ฝึกวันละ 1 ชม. ใช้เวลา 10,000 วัน หรือ 27 ปีกว่าๆ 
    ฝึกวันละ 2 ชม. ใช้เวลา 5,000 วัน หรือ ราว 14 ปี 
    ฝึกวันละ 4 ชม. ใช้เวลา 2,500 วัน หรือ ประมาณ 7 ปี 
    ฝึกวันละ 8 ชม. ใช้เวลา 1,250 วัน หรือ เกือบๆ 4 ปี 
    ฝึกวันละ 12 ชม. ใช้เวลา 833 วัน หรือ ประมาณ 2 ปี 




