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คานา
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้และเกิดการจัดการความรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพถึงแนวทางในการทางานวิจยั
ของอาจารย์คณะบริ หารธุรกิจ จึงได้จดั เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประจาปี การศึกษา 2560 ขึ้น โดยวัตถุประสงค์
ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันถึงประสบสการณ์ในการทาวิจยั ให้
มีประสิ ทธิภาพ ทั้งการเสนอหัวข้อที่ เหมาะสม การวางแผนงานในการทาวิจยั การจัดทาวิจยั ให้แล้วเสร็ จ
ภายในกาหนดระยะเวลา เป็ นต้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและผลักดันให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและ
เผยแพร่ งานวิจยั ต่อไป

ทีมพี่เลี้ยงนักวิจยั
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี การศึกษา 2560

เทคนิคการเริ่มต้ นหาประเด็นเพื่อการวิจัย
สาหรับนักวิจัยมือใหม่
การทาวิจ ัยถึงได้ว่าเป็ นพัน ธกิ จหนึ่ งที่ สาคัญของอาจารย์ค ณะบริ หารธุรกิจ งานวิจ ัยเป็ นหนึ่ งใน
เครื่ องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู ้ใหม่ แนวทางในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาที่ได้พบเจอ และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นวิจยั องค์ความรู ้ หรื อวิจยั ในชั้นเรี ยน ล้วนแล้วแต่ทาให้เกิด
การพัฒนาวิธีการสอนและแนวคิด ทฤษฎีใหม่ในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
โดยมากนักวิจยั รุ่ นใหม่จะติดปั ญหาในการเลือกหัวข้อหรื อประเด็นในการทาวิจยั การเลือกหัวข้อ
ปัญหาการวิจยั เป็ นการตอบคาถามที่ว่าเราจะทาวิจยั เรื่ องอะไร และ “ทาไมถึงวิจยั เรื่ องนี้ ” จะเป็ นการกาหนด
ขอบเขตหรื อขอบข่ายของงาน ซึ่งจะต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยความมัน่ ใจและเขียนชื่อเรื่ องที่จะวิจยั ออก
มา
การทางานวิจ ัยจ าเป็ นต้องมีก ารออกแบบและวางแผนเป็ นอย่างดี เพื่อให้วิจ ัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ได้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้ ที่ สาคัญคือสามารถดาเนิ น การทาวิจยั ให้แล้ว เสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
โดยทั่วไปการหาหัวข้อหรื อประเด็นการวิจยั อาจเกิดจากความสนใจ ประสบการณ์ส่วนตัว และ
ปั ญ หาในการทางาน แต่ อย่างไรก็ต ามหัว ข้อหรื อประเด็น การวิจ ัย ที่ ดี น้ ัน ผูว้ ิจยั ควรทาการอ่านเอกสาร
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างเป็ นแนวคิด หรื อ กรอบการวิจยั ซึ่งจะประกอบไปด้วยการแสดงถึง
ตัวแปรต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะทาการศึกษา โดยการทบทวนวรรณกรรมสามารถอ่าน
หรื อค้น คว้าข้อมูลได้จ าก ต ารา วารสารวิจ ัยต่ างๆ และปริ ญญา นิ พ นธ์ต่ างๆ บทความต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อง
รายงานการวิจยั
ซึ่ งจากการอ่านทบทวนและการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ว รรณกรรมเหล่านี้ จะทาให้ทราบถึง
ช่องว่างหรื อโอกาสที่ จ ะต่ อยอดทางความคิด ได้ หรื อเรื่ องที่ ตนเองสนใจที่ จ ะศึก ษาหลังจากการได้อ่าน
ผลงานวิจยั ของคนอื่นแล้ว จะได้นาข้อค้นพบจาการทาวิจยั และ ข้อเสนอแนะที่ผวู ้ ิจยั ให้ไว้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการต่อยอดความคิด หรื อเป็ นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่จะทาวิจยั ได้ หรื อจากการอ่านบทคัดย่อปริ ญญา
นิพนธ์/บทคัดย่อ

ความเหมาะสมของหัวข้อและประเด็นในการวิจยั
1) เลือกจากความสนใจและองค์ความรู ้ของผูว้ จิ ยั ไม่ควรกาหนดหัวข้อวิจยั จากผูอ้ ื่น หรื อประเด็น
ทางสังคม หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา ผูท้ รงคุณวุฒิ เนื่องจากจะได้ประเด็นและหัวข้อที่ไม่มีความ
ชานาญ
2) เลือกปัญหาที่สอดคล้องกับงานและความรับผิดชอบที่ทา เพื่อง่ายต่อการอภิปรายผล และข้อ
การเขียนข้อเสนอแนะ
3) เลือกปัญหาที่มีคุณค่า ทั้งนี้ปัญหาที่ตอ้ งการทาวิจยั ควรเป็ นการเพิ่มพูนให้เป็ นความรู ้ ใหม่
และเสริ มทฤษฎี อีกทั้งเป็ นประโยชน์ในทางปฏิบตั ิงานต่อไป
4) คานึงถึงความเหมาะสมในเรื่ องของเวลา งบประมาณ เพื่อให้งานวิจยั มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และดาเนินการแล้วเสร็ จภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
5) คานึงถึงขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจยั เพื่อกาหนดขอบเขตงานวิจยั และ
ป้องกันปัญหาในการเก็บข้อมูลในอนาคต
เทคนิคในการทาหาหัวข้อและประเด็นในการวิจยั
1. พิจารณาถึงสภาพการณ์ปัจจุบนั ที่มีปัญหาในสังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ หรื อนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ และนามากาหนดปัญหาให้ชดั เจน
2. ไม่ควรคิดหัวข้อวิจยั ก่อนการพิจารณาและกาหนดปัญหา
3. สรุ ปและแยกองค์ประกอบหรื อปัจจัยต่าง ๆ ให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน และค่อยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาหาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยงานวิจยั ไม่ควรย้อนหลังเกิน 5 ปี และควรศึกษาถึง
ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่อไปของงานที่ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม
5. การเสนอข้อเสนอแนะ ควรคานึงถึงข้อเสนอแนะที่เป็ นเชิงวิชาการ ข้อเสนอแนะในเชิงรู ปธรรมที่
ภาคเอกชนเห็นแนวทางในการนาไปใช้ และ ข้อเสนอที่มีต่อภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิง
นโยบาย
6. การหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ควรพิจารณาถึงบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารก่อนหน้านี้ว่าเป็ น
หัวข้อที่มีลกั ษณะเดียวกันกับที่ตอ้ งการจะตีพิมพ์หรื อไม่ และศึกษารู ปแบบการการเขียนและการใช้
ตาราง หรื อ รู ปภาพประกอบ พร้อมตรวจสอบว่าวารสารที่จะนาบทความไปตีพิมพ์อยูใ่ นฐาน
วิชาการใด
7. ไม่ขยายงานวิจยั หรื อเพิม่ เติมตัวแปรให้มากเกินไปหลังจากได้ทาการศึกษา เนื่องจากจะทาให้
งานวิจยั มีขอบเขตที่มากขึ้นเรื่ อย ๆ และไม่เสร็ จในเวลาที่กาหนด
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