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การกําหนดปญหาในการวิจัย 
ปญหาการวิจัย  เปนองคประกอบพื้นฐาน  (basic    elements)    1  ใน  4 

อยางของการวิจัย  คือ  ปญหาการวิจัย  (research    problem)  ,  ตัวแปร 
(variable)  ,  ความสัมพันธ  (relatiom)  และสมุมติฐาน(hypothrsis) 
(Nachmias  and  Nachmias ,    1987    :    55)  ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีจะชวย 
แปลงความคิด  (idea)  ไปสูการปฏิบัติการวิจัยที่เปนรูปธรรม  (concrete 
research  operations) “ ปญหาการวิจัย ”  ถือเปนหัวใจสําคัญของการวิจัยทุก 
โครงการเพราะ “ ถาไมมีปญหาก็จะไมมีการวิจัย (no  problem, 
no  research) ”  (Leedy,  1980  :  50)
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ขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับ  “ ปญหาการวิจัย ”  ในที่นี้  หมายถึงปญหาของการวิจัย 
ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative  methodolopy)  หรือที่เรียกกันอีกอยางวา  “ 
การวิจัยเชิงประจักษ ”  (empirical  research)  (Nachmias  and  Nachmias  1987  :  55) 
ซึ่ง เปนระเบียบวิธีที่ เปนกระแสหลักของการวิ จัยทางสังคมศาสตร  (mainstream 
sociolopical  research)  ในปจจุบัน  (Hardert  et.al.,  1997  :  Chap.1) 

ตามขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับธรรมชาติของสังคมศาสตร  (nature    of    social 
science)  ในมิติที่เกี่ยวกับอัตตะวิสัยและภาวะวิสัย  (the  subjective  dimention) 
(ดูรายละเอียดใน  Burrell  and  Morgan,  1985  :  1-9  :  ศุภชัย  ยาวะประภาษ,  2525  : 
520-536,  Sztompka,  1979  :  26-28,  และมานพ  จิตตภูษา,  2530)  ซึ่งแบงออกเปน  2 
แนวทางคือ
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1.  the  objectivist  approach  to  social  science 
2.   the  subjectivist approach  to  social  science 
สําหรับแนวความคิดเกี่ยวกับ  “ ปญหาการวิจัย ”  ในบทความน้ีเปน 

ความหมายของปญหา  การวิจัยตามแนวแรกของการวิจัยในทางสังคมศาสตร 
เทาน้ัน
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การเลือกหัวขอและการกําหนดปญหาในการวิจัย  (selection    topic 
and    formulation    of    a    research    problem)  เปนงานขั้นตอนแรกสุดของ 
กระบวนการวิจัย  ซึ่งมีอยู  5  ขั้นตอนใหญ ๆ คือ  การกําหนดปญหาในการ 
วิจัย  การสรางรูปแบบการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล 
และการตีความและสรุปผล  (Selltiz  et.al.,  1976  :  12)  การเลือกหัวขอและ 
กําหนดปญหาถือวาเปนหัวใจของงานวิจัยทุกเรื่องและทุกโครงการ  เพราะถา 
ปราศจากปญหาก็จะไมมีการวิจัย  (Leedy,    1980    :    50)  ดังน้ัน  การวิจัย 
จะตองเริ่มตนจากการตั้งปญหาในการศึกษา  เพราะการวิจัยจะไมเกิดขึ้น  ถา 
หากไมมีปญหาที่จะทําการวิจัย  (ฑิตยา  สุวรรณชฏ,  2518  :  45)  การกําหนด 
หรือสรางปญหาใหแนนอนและเห็นเดนชัด
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ดังนั้น  การสรางปญหาวิจัยเปนขั้นตอนที่ยากเย็นที่สุดตอนหนึ่งของนักวิจัย 
2  กลาวคือ  การเริ่มตนเปนสวนที่ยากที่สุดของกระบวนการวิจัยแมในตอนหลัง ๆ 
ของการวิจัย  ไมวาจะใชวิธีการอันเหมาะสมที่สุดอยางไรก็ไมชวยใหอะไรดีขึ้น 
หากเริ่มตนไมถูกตอง  หรือไมตรงกับประเด็นเสียแลว  การตั้งคําถามหรือการตั้ง 
ปญหาในการวิจัย  ซ่ึงเปนจุดของการตัดสินใจที่สําคัญมากที่สุดจุดหนึ่ง  สําหรับ 
การคนควาวิจัยโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  (scientific  method)
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กลาวไดวา  การเลือกปญหาและต้ังปญหาจะมีผลกระทบตอกิจกรรม 
ทุกอยางในทุกขั้นตอนของการวิจัย  ฉะนั้น  การกําหนดปญหาและ 
สมมติฐานที่ดีและชัดเจน  ทําใหการวิจัยนั้นมีโอกาสสําเร็จแลวประมาณ 
เกือบคร่ึง  ทั้งนี้เพราะวา  ถาการวิจัยใดกําหนดปญหาและสมมติฐาน 
ชัดเจน  ผูวิจัยจะสามารถมองเห็นตัวแปร  2  ชนิด  คือ  ตัวแปรตนหรือ 
ตัวแปรอิสระ  (indipendent    variable)  และตัวแปรตาม  (dependent 
variable)  ที่จะศึกษาไดชัดเจนที่ถูกตองตอการปฏิบัติการวิจัยในขั้นตอน 
ตาง ๆ ตอไป  โดยแบงออกเปนหัวขอยอย  ดังนี้
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กลาวไดวา  การเลือกปญหาและต้ังปญหาจะมีผลกระทบตอกิจกรรม 
ทุกอยางในทุกขั้นตอนของการวิจัย  ฉะนั้น  การกําหนดปญหาและ 
สมมติฐานที่ดีและชัดเจน  ทําใหการวิจัยนั้นมีโอกาสสําเร็จแลวประมาณ 
เกือบคร่ึง  ทั้งนี้เพราะวา  ถาการวิจัยใดกําหนดปญหาและสมมติฐาน 
ชัดเจน  ผูวิจัยจะสามารถมองเห็นตัวแปร  2  ชนิด  คือ  ตัวแปรตนหรือ 
ตัวแปรอิสระ  (indipendent    variable)  และตัวแปรตาม  (dependent 
variable)  ที่จะศึกษาไดชัดเจนที่ถูกตองตอการปฏิบัติการวิจัยในขั้นตอน 
ตาง ๆ ตอไป  โดยแบงออกเปนหัวขอยอย  ดังนี้
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n  ความหมายของปญหาการวิจัย 
n  องคประกอบของการเลือกและกําหนดปญหาในการวิจัย 
n  การเลือกหัวขอการวิจัย 
n  การกําหนดปญหาในการวิจัย 
n  ปจจัยที่เกี่ยวของในการกําหนดปญหาการวิจัย 
n  ลักษณะของปญหาการวิจัย 
n  ขั้นตอนของการสรางปญหาในการวิจัย 
n  มิติของการสรางปญหาในการวิจัย 
n  การเขียนปญหาการวิจัย 
n  การประเมินปญหาการวิจัยปญหาในการกําหนดปญหาการวิจัย 
n  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการวิจัย
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หลกัการเลือกหัวของานวิจัย 
  แนวทางในการเลือกหัวของานวิจัย  นักวิชาการหลายทานมี 

แนวคิดและมุมมองท่ีแตกตางกันไป  แตโดยภาพรวมแลวจะคํานึง 
ประเด็นสําคัญ  3  ประการ 
1  .  งานวิจัยเปนประโยชนหรือไม 
2.  ทําไดหรือไม  (ตามศักยภาพของผูวิจัย) 
3.  คุมคาหรือไม
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1.งานวิจัยเปนประโยชนหรือไม 
1.1  แกไขปญหาได  ผลของงานวิจัยสามารถนํามาแกไขปญหาหรือบรรเทา 

ปญหานั้นๆไดหรือไม  สิ่งท่ีตองพิจารณาควบคูกันไปดวย  คือ  งานวิจัยท่ี 
ทําขึ้นนั้นเพื่อเสนอใหใคร  อยูในขอบเขตภาระหนาท่ีท่ีเขารับผิดชอบ 
หรือไม 

1.2  ประเด็นนาสนใจ  งานวิจัยท่ีมีประเด็นนาสนใจ  ยอมทําใหคนสวน 
ใหญไดรับประโยชน  ดังนั้นผูวิจัยควรเลือกหัวขอวิจัยท่ีมีปญหาอยูใน 
ความสนใจของคนท่ัวไปในขณะนั้น
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1.3  เกิดประโยชนตอสวนรวม 
งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของผลงานวิชาการ  ตองมีการเผยแพรสู 

สาธารณชนท่ัวไป 
ถาประโยชนของงานวิจัยน้ัน  เปนประโยชนเฉพาะตัวผูวิจัย  ยอมไม 

คุมคากับการทําวิจัย 
ตัวอยางเชน  การวิจัยตลาดสําหรับผลิตภัณฑ  เพื่อนําไปปรับปรุง 

พัฒนาผลิตภัณฑของตน  จึงจําเปนท่ีจะตองเผยแพรงานวิจัยของตนตอ 
สาธารณชน
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2. ทําไดหรือไม 
2.1  มีความเชี่ยวชาญ  ผูวิจัยควรจะตองมีความเชี่ยวชาญในหัวขอ 

งานวิจัยท่ีตนเองทําเปนอยางดี  การเลือกหัวของานวิจัยท่ีตนเองไมถนัด 
จะเปนปญหามากตอการทําวิจัย 

ผูวิจัยควรทําการศึกษาในรายละเอียดของขอมูลตางๆในแงมุมตางๆ 
จนเกิดความรู  ความเขาใจในขอเท็จจริงและทฤษฎีมากกวาของงานวิจัย 
นั้นใหมากกวาอาจารยท่ีปรึกษา
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2.2  มีขอมูลสนับสนุน 
งานวิจัยท่ีดีควรมีขอมูลที่นํามาสนับสนุนใหมากเพียงพอ  ผูวิจัยน้ัน 

ตองใชขอมูลท่ีถูกตองและมีความนาเชื่อถือมาสนับสนุนงานวิจัยของตน 
และตองสนับสนุนในการสรางเคร่ืองมือ  คือ  แบบสอบถาม  สนับสนุน 
การสรุปและการอภิปราย  ขอมูลจะตองมีเพียงพอท่ีจะนําไปใชประโยชน 
วิเคราะห  วิจารณ  งานวิจัยท่ีตนเลือกทําได
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2.3  มองทะลุถึงตอนจบได 
หัวของานวิจัยที่มีความเปนไปไดสูงวาจะสําเร็จ  ประเมินได 

จากผูวิจัยสามารถมองกระบวนการวิจัยในหัวขอนั้นทะลุไปจน 
จบได  รูถึงวาจะเกิดอะไร  เกิดขึ้นกับใคร  การมองภาพตอนจบ 
ไดแสดงวาผูวิจยัสามารถตอบคําถามตางๆที่อาจเกิดขึ้นในทุก 
กระบวนการวิจัยไดโดยตลอด
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2.4  อยูในสายงานท่ีเกี่ยวของ 
หัวของานวิจัยท่ีผูวิจัยควรเลือกมากที่สุดควรเปนหัวขอท่ีอยูในสาย 

งานของตนท่ีเกี่ยวของ  เชน  ถาผูวิจัยทํางานในงานบริการสังคม  หัวขอ 
งานวิจัยก็ควรอยูในเร่ือง  การใหบริการทางสังคม 
เชน  การศึกษาความพึงพอใจในการเขารับบริการของประชาชน  ในเขต 
1  กรุงเทพฯ  เปนตน
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3. คุมคาหรือไม 
3.1  ไมกวางหรือแคบจนเกินไป 

ผูวิจัยไมควรเลือกหัวของานวิจัยท่ีกวางเกินกวาขีดความสามารถท่ีตน 
จะทําได  และไมควรเลือกหัวขอท่ีแคบจนผลท่ีไดไมคุมคากับการวิจัย 

นอกจากนั้นผูวิจัยตองตรวจสอบวางานวิจัยน้ันไปซ้ําซอนกับ 
งานวิจัยของผูอื่นหรือไม
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3.2  ทันตอเหตุการณ 
หัวของานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาไดทันตอ 

เหตุการณ  จัดไดวาเปนหัวของานวิจัยท่ีดีคุมคากับการทําวิจัย  ผูวิจัยควร 
หาประเด็นปญหาสําคัญและวิกฤติท่ีตองแกไขโดยรีบดวนขึ้นมาเปน 
หัวของานวิจัย 

ขอสําคัญผูวิจัยตองไมใชเวลานานเกินไปจนปญหาดังกลาวจบลง 
เรียบรอยแลว  ทําใหงานวิจัยท่ีทําแทบแย  เปนเพียงการบันทึกในอดีต 
เทานั้น
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3.3  ใชทรัพยากรในการวิจัยอยางคุมคา 
การทําวิจัยจําเปนตองใชทรัพยากร  ไดแก  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ 

เวลา  วิธีการจัดการ  และงบประมาณอยางคุมคา  เปนการลงทุนแลว 
คุมคากับการลงทุน  และกอใหเกิดประโยชน  ผูวิจัยควรทําแผนงานวิจัย 
ไวอยางรอบคอบ  เพราะแผนงานวิจัยจะทําใหผูวิจัยทราบถึงทรัพยากร 
ตางๆที่ตองใชในการวิจัย 

ท้ังนี้แผนงานวิจัยยังเปนเครื่องมือในการพิจารณาตัดสินเลือกหัวขอ 
งานวิจัยไดอีกทางหนึ่งดวย  โดยพิจารณาถึงความคุมคาหรือไม


