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ความส าคญัของงานวิจยั 

 หากองคค์วามรู้จากการศึกษาคือส่ิงท่ีมีคุณค่าจริง ผลงานวิจยัก็เป็นเคร่ืองยนืยนัไดว้่าองคค์วามรู้เหล่านั้น

สามารถน ามาสร้างสรรค์ ส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ไดจ้ริงเช่นกนั มองดูแลว้การท าวิจยัก็คลา้ยกบัการท าการบา้น

ในสมยัเด็ก แต่ถา้หากคุณมองงานวิจยัในแง่ของการบา้นพียงอย่างเดียวก็ถือว่าผิดถนัด เม่ือคุณศึกษาในระดบัท่ี

สูงขึ้น เช่น ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก การท าการบา้นและหาค าตอบท่ีมีอยู่ในต าราคงไม่

เพียงพอ ในการเรียนระดบัน้ีคุณตอ้งแสดงศกัยภาพท่ีมี ดว้ยการตั้งโจทย ์หาค าตอบ เพื่อการคน้พบแนวความรู้

ใหม่ กระตุน้ความไฝรู้แด่บุคคลต่อไป  โดยอาศยัวิธีคิดท่ีมีแบบแผนอยา่ง งานวิจยั สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎี

นิพนธ์  การต่อยอดความรู้ดว้ยผลงานเหล่าน้ี สร้างส่ิงประดิษฐ์ แนวคิด และการคน้พบใหม่ๆ แก่มนุษยชาติเสมอ 

ผูท่ี้สามารถท างานวิจยัได้ จ าเป็นตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในเร่ืองท่ีตนท าการวิจยัอย่างถ่องแท ้ซ่ึงจะพบ

งานวิจยัในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนเจาะลึกลงในวิชานั้นๆ ซ่ึงประเภทของผลงานมกั

จดัท าตามระดบัการศึกษาท่ีสูงขึ้นตามล าดบั เช่น นักศึกษาปริญญาตรี ท างานวิจยั ส่วนนักศึกษาปริญญาโท ท า

สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และนักศึกษาปริญญาเอก ท าดุษฎีนิพนธ์  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น หลกัเกณฑ์ในการก าหนดให้

นักศึกษาในแต่ละระดบั ตอ้งท าผลงานประเภทใดนั้น มกัขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและสถาบนัท่ีนักศึกษาเหล่านั้น

ท าการศึกษาอยู่ ซ่ึงแต่ละสถาบนัจะมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท าผลงานท่ีแตกต่างกนัออกไป เหตุท่ีการใน

เรียนระดบัท่ีสูงขึ้น ตอ้งท าผลงานท่ียากและซบัซ้อนขึ้น ก็เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษารู้จกัใชห้ลกัการและเหตุผลใน

การคิดอย่างมีระบบ คน้ควา้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

สอดคลอ้งกบัขอ้ปฎิบติัท่ีว่าการศึกษาจะขดัเกลาทั้งปัญญาและคุณธรรม ความรู้จะไร้ค่า ไร้ประสิทธิภาพ ถา้ไม่

น ามาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ การก าหนดวิถีทาง การแก้ปัญหาและขอ้สงสัยโดยอาศัย

หลกัการวิจยันั้น มาจากพื้นฐานความจริงท่ีว่า “มนุษยมี์ความกระหายใคร่รู้และพยายามคน้ควา้หาค าตอบอยู่

เสมอ” องคค์วามรู้เดิมท่ีไม่กระจ่างในต ารา หรือความรู้ใหม่ท่ียงัไม่คน้พบ เหล่าน้ีลว้นกระตุน้สัญชาติญาณความ

อยากรู้ของมนุษยเ์ร่ือยมา ถือไดว้า่การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการหาค าตอบให้กบัเราไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ดว้ยวิธีการ

ท่ีมีระบบแบบแผนอาศยัผูไ้ดรั้บการศึกษาระดบัสูงในการด าเนินงาน ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญหลาย

ท่าน จุดประสงค์หลกัในการท าผลงานวิจยั มิได้มีไวเ้พื่อทดสอบความรู้ แต่เพื่อฝึกให้นักศึกษา สามารถน า

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่างหาก 

การท างานวิจยัก็เหมือนกบัการปลูกตน้ไมท่ี้มีผลรสเลิศ ท่ีผูป้ลูกตั้งใจปลูกเพื่อแบ่งปัน การท างานวิจยั

เปรียบเหมือนตน้ไม ้องค์ความรู้คือปุ๋ ย กระบวนการและวิธีการทางการวิจยัคือวิธีการปลูกและดูแลตน้ไม ้และ
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ผลงานวิจยั ก็คือ ผลอนัโอชะ ค าถามคือคุณเลือกปลูกตน้อะไร ใช้ปุ๋ ยแบบไหน มีวิธีการปลูกและดูแลอย่างไร 

ทา้ยท่ีสุดคุณจะไดรั้บประโยชน์จากความเหน็ดเหน่ือยคร้ังน้ีหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัความใส่ใจของคุณ ไม่มีอะไรท่ี

ไดม้าง่ายๆ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวิจยั จึงถูกยกยอ่งใหเ้ป็นตวัแทนความส าเร็จของนกัศึกษาท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 
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ข้อมูลท่ีปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จ ากัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดท าซ ้า 
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระท า
การใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระท าความผิดทางอาญา 
ซ่ึงต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  

อีกท้ังเป็นการกระท าละเมิดต่อ บริษัทฯ ซ่ึง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จ ากัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการ
กระท าน้ันในทันที และจะด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระท าละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น 
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