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การกาหนดปั ญหาการวิจยั
1. แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย
การกาหนดปัญหาการวิจัย เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการวิจัยที่นับว่ามีความสาคัญมากที่สุด การ
ทาวิจัยจะยากหรือง่ายก็อยู่ที่ปัญหา ถ้าปัญหายากการดาเนินการหาคาตอบก็จะยากไปด้วย ปัญหาง่ายการ
ดาเนินการหาคาตอบก็จะง่ายตาม วิธีการให้ได้มาซึ่งปัญหาการวิจัยนั้นผู้วิจัยแต่ละท่านได้มาจากแหล่งของ
ปัญหาต่างๆ ไม่เหมือน แต่ประมวลแล้วจะมาจากแหล่งต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. จากทฤษฎีต่างๆ ที่ผู้วิจัยสนใจ เมื่อนักวิจัยได้ศึกษาทฤษฎีบางทฤษฎีแล้วเกิดมีข้อสงสัยว่า ถ้าใส่ตัว
แปรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมลงไปในตัวทฤษฎีแล้ว น่าจะทาให้ทฤษฎีสามารถนาไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ
ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือผู้วิจัยบางท่านมีข้อสงสัยว่าทฤษฎีที่กาลังศึกษาอยู่นี้สามารถที่จะนาไปใช้ได้จริงหรือไม่
ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางทฤษฎีสามารถใช้อธิบายกับคนในประเทศของเขาได้ แต่ถ้า
นามาใช้อธิบายกับคนในประเทศของเราจะได้หรือไม่ หรือทฤษฎีนี้ใช้ได้กับเด็กในเมือง ถ้าใช้กับเด็กชนบทจะใช้
ได้ผลหรือไม่ เป็นต้น
2. จากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงาน จากการ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม หรือจากการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้ผู้วิจัยเองเกิดข้อสงสัยอยาก
รู้คาตอบ เช่น สงสัยว่าทาไมคนเราจึงกระทาผิดกฎหมายบ้านเมืองกันมาก แต่พอถูกจับได้ก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้
ทาผิดอะไร มี แต่ต่อมามีพยาน หลักฐาน ยืนยันแน่นหนาดิ้นไม่หลุดจึงจะยอมรับผิด ลักษณะอย่างนี้เป็นเพราะ
สาเหตุใด
3. จากงานเขียนทางวิชาการของคนอื่นๆ ผู้วิจัยจะต้องอ่านข้อเขียนทางวิชาการมากๆ จากวารสาร
หรือบทความต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอ่านครั้งแรกอาจสนใจแบบกว้างๆ ก่อนและจะแคบเข้า
ตามลาดับและการศึกษาเอกสารหรือบทความก็จะเจาะจงเฉพาะเรื่องมากขึ้น
4. จากข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ซึ่งในบทท้ายของรายงานการวิจัยจะมีข้อเสนอแนะ
ของผู้วิจัยไว้ว่าควรจะทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อจากงานวิจัยของเขาหรือในงานวิจัยของเขายังขาดอะไรที่ยัง
ไม่ได้ศึกษาที่น่าจะศึกษาเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะเหล่านี้เราสามารถนามากาหนดเป็นปัญหาวิจัย หรือหัวข้อวิจัย
ได้เลย หลังจากนั้นผู้วิจัยต้องไปศึกษารายละเอียดจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อทาความเข้าใจ
ปัญหาวิจัยหรือหัวข้อวิจัยให้ชัดเจนขึ้น
5. จากบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย หน่วยงานที่มีการทาวิจัยไว้มากๆ จะมีบทคัดย่อของ
งานวิจัยจัดเก็บไว้เป็นรูปเล่มหรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวกในการค้นคว้า บทคัดย่อเหล่านี้
จะช่วยให้เราได้แนวทางในการทาวิจัย หรือเรื่องที่จะทาวิจัย ซึ่งเราอาจจะทาวิจัยปัญหาเดิมเพื่อตรวจสอบผล
เนื่องจากทาวิจัยมาหลายปีแล้ว หรือเปลี่ยนประชากรการวิจัยใหม่ นอกจากนี้บทคัดย่อยังช่วยให้ผู้วิจัยได้รู้ว่ามี
การทาวิจัยเรื่องอะไรไปบ้างแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการทาวิจัยเรื่องใหม่ๆ

~2~

6. จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โดยที่ผู้วิจัยไปขอคาปรึกษาหารือจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
หรือมีชื่อเสียงในศาสตร์ที่ตนเองสนใจจะทาวิจัย ซึ่งอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนเดียวหรือหลายๆ คน แล้วนา
แนวคิดต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเป็นหัวข้อการวิจัยอีกทีหนึ่งก็ได้
7. จากองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการใช้ผลงานวิจัย ซึ่งมีหน่วยงานทั้งของรัฐ และเอกชนมีหลาย
หน่วยงานที่ต้องการใช้ผลงานวิจัยในการบริหารงานในหน่วยงานของตนเอง แต่ไม่ได้ทาวิจัยเอง จะให้คนใน
หน่วยงานอื่นทาให้ โดยจะกาหนดหัวข้อวิจัยหรือปัญหาวิจัยมาให้ หรือให้ผู้วิจัยกาหนดปัญหาวิจัยเองก็มี
พร้อมทั้งมีงบประมาณจัดสรรมาให้เสร็จ เช่น สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น
8. จากการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งระบบจะมีส่วนประกอบดังนี้

ในการวิเคราะห์ระบบเพื่อหาปัญหาจะเริ่มต้อนจากการวิเคราะห์ ผลผลิต ก่อนถ้าพบว่าผลผลิตไม่ได้
คุณภาพตามเป้าหมายหรือตามเกณฑ์ ขั้นต่อมาผู้วิจัยก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุจากกระบวนการ เพื่อจะวิเคราะห์
ว่าเกิดจากกระบวนการหรือปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ต่อมาก็จะมาวิเคราะห์ ปัจจัย ว่ามีปัจจัยพร้อม
เพียงพอหรือไม่ ได้แก่ เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ ขั้นต่อมาจึงมาวิเคราะห์ บริบท โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมต่างๆ
ว่าเอื้ออานวยต่อการดาเนินการเพียงใด เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทุกองค์ประกอบของระบบแล้วสุดท้ายก็ต้อง
สรุปว่าปัญหาที่ทาให้ไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงจะมากาหนดหัวข้อที่จะวิจัย วิธีการอย่างนี้เหมาะสาหรับการทา
วิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
2. การกาหนดปัญหาและประเมินปัญหาการวิจัย
ปัญหาในความหมายนี้การทาวิจัยเพื่อหาคาตอบจะทาวิจัยที่เรียกว่า การวิจัยและพัฒนา (Research
and development)
การกาหนดปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้
2.1 ปัญหาการวิจัยทั่วไปหรือปัญหาระดับกว้าง เป็นข้อสงสัยอยากจะรู้ของผู้วิจัยในลักษณะทั่วๆ ไป
ไม่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น อยากจะรู้ว่าข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร การ
กาหนดปัญหาการวิจัยทางการวิจัยเราเรียกว่า หัวข้อวิจัย หรือ ชื่อเรื่องวิจัย ซึ่งมีข้อแนะนาในการเขียนหัวข้อ
วิจัยดังนี้
2.1.1 ผู้วิจัยต้องบอกให้ได้ว่าประเด็นหลักที่สาคัญที่เราจะทาวิจัยคืออะไร หรือตัวแปรที่สาคัญที่จะทา
วิจัยคืออะไร จากตัวอย่างของปัญหาข้างต้นประเด็นหลักที่เราจะทาวิจัยคือ
ความคิดเห็นต่อการปฏิรูป
การศึกษา และสมรรถนะด้านการขายที่จาเป็น
2.1.2 กาหนดหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัย โดยให้คานึงถึงหลักการดังนี้
1) ชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องต้องระบุตัวแปร หรือสิ่งที่จะวิจัย
2) ชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องต้องระบุประชากรในการวิจัยด้วยว่าเป็นใคร
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3) ชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องอาจจะระบุวิธีการวิจัยไว้ข้างหน้าตัวแปรหรือข้างหน้าสิ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ใน
การทดลอง ด้วยก็ได้ เช่น การสารวจ การศึกษา การเปรียบเทียบ การทดลอง การพัฒนา เป็นต้น
2.2 ปัญหาการวิจัยเฉพาะเจาะจงหรือปัญหาการวิจัยในระดับแคบ จากปัญหาการวิจัยในระดับ
กว้างๆ ผู้วิจัยก็อาจจะมีปัญหาหรือข้อสงสัยย่อยๆ อีกที่เรียกว่าปัญหาการวิจัยเฉพาะเจาะจง ทุกปัญหาในหัวข้อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (บางสถาบันเรียกว่าประเด็นปัญหาการวิจัย ) ซึ่งจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าโดยจะ
มีคาว่า เพื่อศึกษา เพื่อสารวจ เปรียบเทียบ วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะมีจานวนกี่ข้อก็ได้ขึ้นอยู่กับประเด็น
ปัญหาการวิจัย หรือข้อสงสัยของผู้วิจัย แต่ก็จะต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยทั่วไป หรือหัวข้อวิจัย
3. การประเมินปัญหาการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยได้ปัญหาการวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยแล้ว ก็ไม่ควรด่วนตัดสินใจลงมือทา แต่ควรจะได้มีการ
ประเมินปัญหาการวิจัยก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายในภายหลัง ผู้วิจัยควรจะได้มี
การตรวจสอบ หรือประเมินในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทาวิจัย โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
1. ปัญหาการวิจัยที่จะทาตรงกับความต้องการของผู้วิจัยหรือไม่ หรือตรงกับความต้องการของ
หน่วยงานที่ให้เงินทุนที่ต้องการผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือไม่
2. ผู้วิจัยเองมีความสนใจในปัญหาที่จะทาวิจัยอย่างจริงจังหรือไม่ ถ้ามีความสนใจอย่างจริงจังก็จะ
ทาให้ผู้วิจัยเองมีความตั้งใจจริงที่จะทางานให้ดีและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้วิจัยมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่จะทาหรือไม่ แม้ว่าผู้วิจัยจะมีความรู้ดีเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย แต่ถ้าขาดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่จะทาวิจัยก็จะเป็นปัญหาอย่างมากต่อผู้วิจัยเอง ซึ่งจะทา
ให้ผลของการวิจัยลดความน่าเชื่อถือลงได้
4. เครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยมีหรือไม่ ถ้าผู้วิจัย ไม่สามารถสร้างเครื่องมือ ขึ้นเองให้มีคุณภาพเป็นที่
เชื่อถือ หรือถ้ามีเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพอยู่แล้วก็ต้องดูว่าตรงกับปัญหาที่เราจะทาวิจัยหรือไม่ เพราะถ้า
เครื่องมือวิจัยมีคุณภาพแล้วเรานาไปใช้เก็บข้อมูลก็จะทาให้ได้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ
ได้ เมื่อนาไปสรุปเป็นผลของการวิจัยก็จะทาให้ผลการวิจัยเชื่อถือได้ด้วย
5. ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะไปเก็บรวบรวมนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง จะได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก
ผู้ให้ข้อมูลหรือไม่ หรือจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือไม่ เป็นต้น
6. ระยะเวลาและจานวนเงินที่ใช้ในการทาวิจัยมีมากเพียงพอหรือไม่ เพราะถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่
เพียงพอ ก็จะทาให้เกิดข้อจากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีผลทาให้ได้ข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งจะกระทบต่อ
ผลของการวิจัยได้
7. ถ้าปัญหาที่จะทาวิจัยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ก็ต้องพิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อ
หน่วยงานนั้นในด้านใดบ้าง ผู้วิจัยควรจะนาปัญหาที่จะวิจัยไปปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อ
ขอความร่วมมือและการสนับสนุนให้ทาวิจัย
8. ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาของศาสตร์นั้นๆ หรือไม่
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงทาหรือไม่
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9. ข้อค้นพบได้นาไปใช้กว้างขวางแค่ไหน ระยะเวลาที่จะนาไปใช้นานแค่ไหนถ้าใช้ได้เพียงสัปดาห์
เดียว หรือเดือนเดียวเพราะหลังจากนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปใช้ไม่ได้ลักษณะอย่างนี้คุ้มค่าที่จะทาวิจัย
หรือไม่
10. งานวิจัยที่ทาซ้าซ้อนกับของคนอื่นที่ทาไว้แล้วหรือไม่ ตามหลักการแล้วงานวิจัยที่ทาไม่ควรจะ
ทาซ้าซ้อนกับคนอื่น นอกจากว่างานวิจัยนั้นได้ทามานานแล้วขณะนี้ข้อความรู้ต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ก็ได้เพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปมาก เราอาจจะทาวิจัยซ้าใหม่อีกครั้ง
ก็ได้เพื่อตรวจสอบผลของการวิจัยว่าจะเหมือนเดิมอีกหรือไม่
11. ปัญหาการวิจัยที่มีลักษณะทาเพิ่มเติมบางส่วน หรือขยายขอบเขตของการวิจัยจากงานวิจัยที่มี
อยู่แล้ว ผู้วิจัยก็ต้องพิจารณาว่าจาเป็นหรือไม่ที่จะต้องทาและจะได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงหรือไม่
จากเกณฑ์การประเมินปัญหาการวิจัยที่กล่าวมา ถ้าผู้วิจัยพบว่าการทาวิจัยเรื่องนี้มีข้อจากัดต่างๆ
มากมายถ้ายังจะฝืนใจทาต่อไปก็อาจจะทาไม่สาเร็จ หรือทาให้ผลการวิจัยขาดความน่าเชื่อถือ
4. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยได้ประเมินปัญหาการวิจัยตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วและตัดสินใจที่จะทาวิจัยเรื่อง
นี้ หัวข้อหนึ่งที่ผู้วิจัยจะต้องเขียนบรรยายเพื่อบอกว่า ทาไมผู้วิจัยจึงทาวิจัยเรื่องนี้ การวิจัยเรื่องนี้มีความเป็นมา
อย่างไร หรือการวิจัยเรื่องนี้มีความสาคัญอย่างไร การเขียนจะเขียนในหัวข้อที่ชื่อว่า ความเป็นมาและ
ความสาคัญของปัญหาการวิจัย หรือ ความเป็นมาของการวิจัย หรือ ความสาคัญของปัญหาการวิจัย หรือ
หลักการและเหตุผล ซึ่งผู้วิจัยต้องเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่ง หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อแรกในบทที่ 1 ของรายงานการ
วิจัย แนวการเขียนบรรยายหัวข้อนี้มีดังนี้
1. วางแผนการนาเสนอก่อนโดยการกาหนดหัวข้อที่จะนาเสนอว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างและหัวข้ออะไร
ควรจะนาเสนอก่อนหลัง
2. ทบทวนหัวข้อต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ว่ามีความเหมาะสม หรือเป็นหัวข้อที่นาเสนอแล้วทาให้ผู้อ่าน
เข้าใจและเห็นด้วยว่าเป็นคาตอบของคาถามที่ถามว่า การวิจัยเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร และมีความสาคัญ
อย่างไร
3. ศึกษาค้นคว้าเพื่อหารายละเอียดของหัวข้อต่างๆ ที่จะนาเสนอ หรือบางหัวข้อผู้วิจัยสามารถเรียบ
เรียงขึ้นมาเองได้
4. ลงมือเขียนรายละเอียดแต่ละหัวข้อที่ได้จัดเรียงลาดับก่อนหลังไว้แล้ว การเขียนรายละเอียดแต่ละ
หัวข้อควรนาแนวคิดของผู้วิจัยเองที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า และประสบการณ์ไม่ควรจะมีแนวคิด หรือ
บทความของคนอื่นๆ มากนัก นั่นคือเชิงอรรถไม่ควรจะมีมาก
แบบฝึกหัด เรื่อง การกาหนดปัญหาการวิจัย
1. วิเคราะห์แหล่งที่มาของปัญหา การกาหนดปัญหาและประเมินปัญหาของงานวิจัยของนักเรียน
2. เขียนความเป็นมาของการวิจัยของนักเรียน

