
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

  

“เริ่มต นงานวิจัยอย#างไรดี?”  ประโยคนี้เชื่อว#าหลายท#านคงคุ นเคย และบางท#านท่ีกําลังจะเริ่มต น
งานวิจัยอาจจะประสบกับป.ญหานี้อยู#ซ่ึงบ#อยครั้งท่ีนักวิจัยมือใหม#มักประสบป.ญหาคือ “ไม�มีป�ญหา” สําหรับ
การวิจัย 

ป.ญหาวิจัย (research problem) หรือ คําถามการวิจัย (research question)  กล#าวได ว#าเปFน
จุดเริ่มต นท่ีสําคัญของโครงการวิจัยทุกโครงการ เม่ือได ป.ญหาแล วจึงนําไปสู#การต้ังวัตถุประสงคH ตลอดจนการ
วางแผนการวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย แต#ประเด็นท่ียากและสําคัญสําหรับนักวิจัยมือใหม#  วันนี้ สถาบันวิจัยจึง
มีแนวทางในการเริ่มต นงานวิจัย สําหรับทุกท#าน  

 

แหล�งความรูต�างๆ ท่ีอาจเป�นแนวทางใหไดมาซ่ึงหัวขอวิจัย มีดังต�อไปนี้ 
1. ยุทธศาสตร)ชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห�งชาติป6จจุบัน  
3. นโยบายและแผนงานวิจัยของชาติ 

แหล#งข อมูล 1- 3 ดังกล#าว จะมีรายละเอียดหัวข อ จุดเน น กลยุทธHการวิจัย เรื่องเร#งด#วน และ 
ประเด็นความต องการเพ่ือการพัฒนา ส#งเสริม หรือ แก ไข รายละเอียดเหล#านี้ จะมีส#วนช#วยให เราได แนวทาง
หรือป.ญหาของการวิจัย แต#สิ่งท่ีควรคํานึงถึงก็คือ ประเด็นดังกล#าวควรอยู#ในขอบเขตท่ีเราสามารถทําได และอยู#
ในสาขาท่ีเรามีความถนัด หรือเชี่ยวชาญ เพ่ือช#วยให งานวิจัยดําเนินไปได อย#างราบรื่น เนื่องจากผู วิจัยเกิดความ
เข าใจในงานของตนอย#างถ#องแท   และทําให ไม#รู สึกอึดอัด หรือรู สึกว#างานวิจัยนี้ยาก 
 

4. เป9าหมาย/วิสัยทัศน) หรือความตองการของหน�วยงาน หรือองค)กร 
ป.ญหา วิจัยอาจได มาจากความต องการหรือวัตถุประสงคHของหน#วยงานหรือองคHกรก็ได  โดย 

องคHกรอาจกําหนดกรอบแนวทางการวิจัย (Term of Reference: TOR) ขององคHกรไว  เพ่ือใช เปFนกรอบในการ
ศึกษาวิจัยเรื่องต#างๆ ท่ีองคHกรอยากจะทราบหรืออยากค นหาคําตอบ เช#น องคHกรต องการปรับปรุงระบบงาน
ภายในให มีประสิทธิภาพ บริษัทต องการทราบว#าทิศทางการตลาดของบริษัทในอนาคตตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพของสินค าและบริการ  หรือกระทรวงศึกษาธิการต องการทราบถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เปFนต น ผู วิจัยอาจนํากรอบแนวทางการวิจัยท่ีองคHกรกําหนดไว มาทําการวิจัยเพ่ือมุ#งหาคําตอบเหล#านี้ให แก#
หน#วยงานหรือองคHกรได  
 

5. สภาพป6ญหาท่ีมีอยู�จริงในพ้ืนท่ีท่ีทําวิจัย รวมท้ังยุทธศาสตร)ของจังหวัด 
        สภาพป.ญหาท่ีมีอยู# ณ ท่ีท่ีเราอยู# ก็มีส#วนช#วยให เราสามารถหยิบยกมาเปFนประเด็นการวิจัยได   

แต# ต องคํานึงถึงความเปFนไปได ในการวิจัยด วย ไม#ใช#ว#าป.ญหาในพ้ืนท่ีทุกเรื่องจะสามารถทําการวิจัยได ท้ังหมด 
อีกประการหนึ่งต องคํานึงถึงยุทธศาสตรHของจังหวัดด วย หากมีความสอดคล องกัน และเปFนเรื่องเร#งด#วน หรือ
เปFนเรื่องท่ีสามารถพัฒนาให เกิดผลดีแก#ทางท องถ่ินหรือจังหวัดได  ก็สามารถหยิบยกเปFนประเด็นป.ญหาวิจัยได  
(และอาจจะเปFนผลดีของการได มาซ่ึงแหล#งทุนในการทําวิจัยด วยก็เปFนได  เพราะทางจังหวัดอาจพิจารณาถึง
ประโยชนHท่ีได รับและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยได )  

การเร่ิมตนงานวิจัย และการเลือกหัวของานวิจัย 



 
6. มติคณะรัฐบาลหรือคําสัมภาษณ)ของรัฐมนตรีเจากระทรวง/ประเด็นป6ญหาหลักของสังคม 

จากมติของคณะรัฐบาล หรือคําสัมภาษณH ต#างๆ สามารถเปFนแนวทางหรือประเด็นให เราวิจัยได  
เพราะจะช#วยให ทราบว#า ตอนนี้เกิดภาวะอย#างไร และต องการพัฒนาไปในทิศทางใด  หรือเกิดจากความสนใจ
ของคนในสังคม ณ ช#วงเวลานั้น ท่ีเห็นว#าป.ญหามีความสําคัญและต องหาแนวทางเพ่ือแก ไขป.ญหาดังกล#าว ซ่ึง
คนท่ัวไปมองว#าเปFนป.ญหาท่ีมีผลกระทบมาก เราอาจจะนํามาประยุกตHเปFนประเด็นงานวิจัยของเราได 
เช#นเดียวกัน เช#น ป.ญหาโรคเอดสH ก็จะนํามาสู#ความสนใจของผู วิจัยในทางการแพทยHท่ีจะค นคว าศึกษาถึง
สาเหตุและผลิตตัวยาข้ึนมาเพ่ือรักษาโรคดังกล#าว หรือป.ญหาทุจริตคอรัปชั่น ก็อาจนํามาสู#ความสนใจของ
ผู วิจัยท่ีจะค นคว าศึกษาถึงสาเหตุ และหาทางสร างระบบและกลไก การตรวจสอบถ#วงดุลให เปFนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีมากยิ่งข้ึน และสําหรับแหล#งข อมูลเหล#านี้เราก็สามารถหาอ#านได จาก
แหล#งข#าว ท่ัวไป หรือทางสื่อต#างๆ เช#น หนังสือพิมพH คอลัมนH หรือบทความสัมภาษณH  ตลอดจนทางเว็บไซตHท่ี
เก่ียวข อง 
 

7. นโยบายและขอบเขตในการใหทุนวิจัยของหน�วยงานท่ีใหทุน 
อีกแนวทางหนึ่งก็คือ จากแหล#งทุนต#างๆ ท่ีสนับสนุนท้ังในและต#างประเทศท่ีเชิญชวนให เขียน 

โครงการวิจัย  แนวทางนี้สามารถช#วยนักวิจัยมือใหม#ได มากทีเดียวเพราะมักจะมีหัวข อ หรือขอบเขตประเด็น
การวิจัยให เราอยู#แล ว พร อมท้ังทุนสนับสนุน เพียงแต#ว#าเราต องศึกษารายละเอียดตามท่ีแหล#งทุนกําหนดมา 
และทิศทางการวิจัยท่ีแหล#งทุนต องการ พร อมท้ังคํานึงถึงความสอดคล องระหว#างหัวเรื่องกับสาขาหรือความ
ถนัดของเราด วย หากอยู#ในขอบเขตท่ีเราสามารถทําได  ก็นับเปFนแนวทางหนึ่งท่ีช#วยให เราทําวิจัยได อย#าง
สบายๆ เลยทีเดียว อีกสิ่งหนึ่งคือผู วิจัยควรเน นการเขียนข อเสนอโครงการ (research proposal) ให ดี ให มี
ความชัดเจน เพราะแหล#งทุนนั้นต องนําไปพิจารณาคัดเลือก ตัวอย#างของแหล#งทุนต#างๆ เช#น สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห#งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรHประยุกตHแห#งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TRID) เปFนต น 
 

8. การศึกษาวรรณกรรม 
วรรณกรรม หมายถึง องคHความรู ต#างๆ ท่ีได มีการเก็บบันทึกรวบรวมไว อย#างเปFนระเบียบใน 

รูปแบบต#างๆ  เพ่ือนํามาใช ประโยชนHในการศึกษา เช#น หนังสือ วารสาร รายงานวิจัย ฐานข อมูล หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสH (e-book) เปFนต น กล#าวได ว#าผลการสํารวจวรรณกรรมจะทําให ผู วิจัยเกิดแนวคิดหรือประเด็น
งานวิจัยได  ใน 3 ลักษณะ  

ลักษณะแรก ผู วิจัยอาจศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข องกับหัวข อเรื่องท่ีผู วิจัยต องการศึกษา ซ่ึง 
วรรณกรรมนั้นอาจจะมีการกล#าวถึงป.ญหาต#าง ๆ เอาไว  เช#น ป.ญหาการกระจายรายได  ป.ญหาโรคเอดสH หรือ
ป.ญหาการปฏิรูปการศึกษา เปFนต น ผู วิจัยอาจหยิบยกป.ญหาดังกล#าวมาเปFนป.ญหาวิจัย แล วทําวิจัยในลักษณะ
ท่ีเปFนการวิจัยประยุกตHโดยมีจุดมุ#งหมายเพ่ือแก ไขป.ญหาก็ได  

ลักษณะท่ีสอง ได มาจากการสํารวจวรรณกรรมท่ีเปFนงานวิจัยท่ีผู อ่ืนได ทําไว แล ว โดยอาจจะ 
เสนอให มีการค นคว าหาคําตอบต#อไป ซ่ึงผู วิจัยสามารถท่ีจะนําข อมูลเหล#านั้นมากําหนดป.ญหาวิจัยของตนเอง
ต#อไปก็ได  

 
 



ลักษณะท่ีสาม ผู วิจัย อาจสํารวจวรรณกรรมในส#วนท่ีเปFนแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในเรื่องนั้น 
แล วผู วิจัยต องการท่ีจะค นหาคําตอบว#า แนวคิด ทฤษฎี หลักการเหล#านั้น สามารถนํามาใช อธิบาย
ปรากฏการณHท่ีเกิดข้ึนได หรือไม#  เช#น ทฤษฎีตะวันตกในทางการบริหารภาครัฐ มักให ความสําคัญต#อการมีส#วน
ร#วมและการตรวจสอบจากประชาชน ผู วิจัยอาจเกิดความคิดว#าทฤษฏีนี้สามารถนํามาใช ในสังคมไทยได หรือไม# 
ก็นําไปสู#การเกิดป.ญหาวิจัยข้ึนมา โดยมีจุดมุ#งหมายเพ่ือท่ีจะทดสอบทฤษฎี ดังกล#าว เปFนต น 

 
9. การสอบถามจากผูรูหรือผูท่ีมีความเช่ียวชาญ   

ในการวิจัยนั้นมีจํานวนไม#น อยท่ีป.ญหาการวิจัยเกิดจากการให ข อคิดเห็นของผู ท่ีมีความรู หรือผู  
ท่ีมีความเชี่ยวชาญในแขนงวิชานั้น ๆ โดยตรง เนื่องจากผู รู หรือผู เชี่ยวชาญดังกล#าวได ทําการศึกษา              
มีประสบการณHในเรื่องนั้น ๆ มานาน และมีผลงานในเรื่องนั้นมามาก ท#านอาจให คําแนะนําท่ีเปFนประโยชนHแก#
ผู วิจัยได  ดังนั้นก#อนท่ีมีการทําวิจัย ผู ท่ีต องการทําวิจัยอาจพบหรือปรึกษาหารือกับผู รู หรือผู เชี่ยวชาญในแขนง
วิชานั้นก#อนก็ได   

 

9 แนวทางท่ีกลาวมา อาจจะเป�นแนวทางท่ีจะชวยให�นักวิจัยมือใหม พร�อมท่ีจะก�าวยางสูการ 
เริ่มต�น งานวิจัยได�ไมยาก และก�าวสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพได� 
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