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ความคิดไม่ตกผลึก ทาอย่างไรดี จึงจะมีความคิดใสปิ๊งขึ้นมา ได้หัวข้อทาวิจัยเสียที
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
(14 กรกฎาคม 2551 แก้ไขเพิ่มเติม 25 พฤษภาคม 2562)

ชื่อเรื่องข้างต้นเป็นความกังวลที่ทุกคนคงเคยประสบมาเช่นเดียวกัน แต่ถ้าตั้งต้นถูกทางก็จะไม่ใช่เรื่องยากอะไร สิ่งที่ยาก
ที่สุดในการเริ่มทาวิจัย คือ คาถามวิจัย ถ้าสิ่งนี้ไม่ชัดเจน หรือภาษาที่ไม่เป็นทางการก็เรียกกันว่าไม่ “ปิ๊ง” หรือ ความคิดยังไม่ตก
ผลึก นั่นเอง ดังนั้นต้อง ตกผลึก (Crystallize) ให้ได้แล้วอย่างอื่นก็จะชัดเจนตามมา การตกผลึกสะท้อนถึงคุณภาพของงานวิจัย
ด้วย ดังนั้นความคิดจะปิ๊งขึ้นมาได้นั้นมาจากการสั่งสมประสบการณ์ แน่อนผู้เริ่มทาวิจัยใหม่ๆ ย่อมสั่งสมประสบการณ์มาไม่มาก
แต่สิ่งที่ทาได้ในขณะนั้นคือ ต้องอ่านให้มาก ถามผู้รู้ให้มาก และต้องหมกมุ่นในวงการที่ตัวเราจะเข้าไปยืนอยู่ให้ได้ ถ้าหากโดนถาม
ว่า “ทาไมต้องทาเรื่องนี้ และทาไมต้องทาอย่างนี้” แล้วตอบอ้าๆ อึ้งๆ ก็หมายความว่า ยังไม่ชัดเจน ยังไม่ปิ๊งนั่นเอง
การทาวิจัยเป็นการหาคาตอบใหม่ๆ สาหรับสถานการณ์หรือสภาวะที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ซึ่งสถานการณ์อาจเป็ นทั้งในแง่
ลบหรือบวก โดยส่วนมากเรามักจะเจอสถานการณ์ที่เป็นลบ เช่น เยาวชนติดยาเสพติด ความยากจน ความขัดแย้ง การแข่งขันสูง
ผลประกอบการตกต่ า เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ สถานการณ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาทั่ ว ไป หรื อ เรี ย กว่ า สภาพปั ญ หา (General
Problem) เมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้ว ในฐานะที่เราได้ศึกษาทฤษฏีมาแล้ว (ต้องแน่นในทฤษฎี) เราต้องนาองค์ความรู้นั้นมา
ตอบปัญหาในเบื้องต้นก่อน ซึ่งทฤษฎีในแต่ละสาขาวิชาก็จะให้คาตอบที่แตกต่างกันไป ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมุมมองแต่ละอาชีพจะให้
คาตอบแตกต่างกันไป เมื่อได้ศึกษาทฤษฎีแล้ว เราจะได้คาตอบหลายประการ ในฐานนะเราเป็นนักวิจัยเราจะต้องคิดต่อว่ามีใครที่
ศึกษาเพื่อตอบปัญหาเรื่องนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบันบ้าง (ต้องทบทวนวรรณกรรม) เมื่อศึกษาจนหมดสิ้นแล้วคาตอบที่แตกต่างจาก
คาตอบของคนอื่นคืออะไรซึ่งก็จะเป็นคาถามวิจัย (Researchable Problem) นั่นเอง
การจะทาวิจัยสักเรื่องต้องมองดูตนเองก่อนว่าจะอยู่วงการไหน (ในแต่ละวงการจะมีทฤษฎีของตนเอง) บางคนทาวิจัยไม่มี
ทิศทาง ฉันจะทาทุกอย่างที่ฉันอยากทา ฉันจะรู้ให้หมดทั้งการตลาด การจัดการ และอื่นๆ การรู้แบบเป็ดนั้นในวงวิชาการจะไปไม่
รอด เพราะไม่รู้ลึกซึ้งอย่างแท้จริงในวงการนั้น ถ้ารู้ลึกซึ้งความคิดจะตกผลึกมาเอง ตัวอย่างเช่น หากเราจะเอาดีทางกีฬา เราควร
จะเข้าวงการไหน เช่น มวย ว่ายน้า ฟุตบอล ผู้ฝึกสอน ฯลฯ จะเห็นว่าหากเอ่ยชื่อคนในวงการ เช่น เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ก็จะ
ทราบว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง เพราะเขาได้เลือกวงการที่ต้องการ และเขาได้สั่งสมประสบการณ์ จนความคิดตกผลึกในศาสตร์
ของเขาเอง และได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ ในวงการนั้นด้วย หากเราอยากเป็นที่รู้จักในวงการนั้นท่านต้องเลือกทางที่
จะเดิน มีความมุ่งมั่น มีจิตใจแน่วแน่ และฝากชื่อไว้ในวงการนั้น ด้านวิชาการก็เช่นเดียวกัน วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีให้เลือก
มากมายหลายสาขา (หลายวงการ) เช่น เศรษฐศาสตร์การผลิต เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฯลฯ ทางด้านบริหาร เช่น การบริหารงานบุคคล การ
จัดการการตลาด การจัดการ เป็นต้น และในสาขานั้นก็สามารถเจาะลึกลงไปในระดับวิชาได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ด้านเศรษฐศาสตร์
ซึ่งแบ่งชั้นสาขาโดย American Economic Association (JEL Code) ดังตาราง 1 และ ด้านบริหารธุรกิจแบ่งชั้นสาขาโดย
Fulbright Senior Specialists Program: Eligible Disciplines and Subdisciplines ดังตาราง 2 (รายละเอียดการแบ่งชั้น
สาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2jLlodF การแบ่งชั้นสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ
สามารถเข้าดูได้ที่ https://bit.ly/2JWOfZW และ https://simplicable.com)
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ตาราง 1 การแบ่งชั้นสาขาด้านเศรษฐศาสตร์
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

General Economics and Teaching
History of Economic Thought,
Methodology, and Heterodox Approaches
Mathematical and Quantitative Methods
Microeconomics
Macroeconomics and Monetary Economics
International Economics
Financial Economics
Public Economics
Health, Education, and Welfare
Labor and Demographic Economics
Law and Economics
Industrial Organization

M
N
O
P
Q
R
Y
Z

Business Administration and Business Economics •
Marketing • Accounting • Personnel Economics
Economic History
Economic Development, Innovation, Technological
Change, and Growth
Economic Systems
Agricultural and Natural Resource Economics •
Environmental and Ecological Economics
Urban, Rural, Regional, Real Estate, and
Transportation Economics
Miscellaneous Categories
Other Special Topics

ตาราง 2 การแบ่งชั้นสาขาด้านบริหารธุรกิจ
Architecture
Artificial Intelligence
Branding
Business Analysis
Business Models
Business Planning
Career
Change Management
Cities
Coding
Communication
Competitive Advantage
Compliance
Computing
Creativity
Culture
Customer Service
Data
Decision Making
Design
Design Thinking

Environment
Ethics
Farming
Finance
Governance
Human Factors
Industries
Influencing
Information Security
Information Technology
Infrastructure
Innovation
Investing
Knowledge
Leadership
Management
Management Accounting
Management Strategy

Manufacturing
Marketing
Metrics
Motivation
Office Politics
Organizational Culture
Pricing
Privacy
Problem Solving
Product
Project Management
Promotion
Quality
Risk
Risk Management
Robotics

Sales
Small Business
Software
Space
Storytelling
Strategic Thinking
Strategy
Sustainability
Systems Thinking
Talent
Technology
Thinking
Urban Design
Visual Design

ประเด็นต่อมา คือ เมื่อเลือกวงการแล้ว ในวงการนั้นเขาทาเรื่องอะไรกัน ตรงนี้เองที่เราจะต้อง ทบทวนวรรณกรรม หรือ
ที่ผมมักจะเรียกว่า “ทบทวนวรรณเก่า มุ่งสู่วรรณใหม่” เพราะถ้าอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์แล้ว ความคิดตกผลึกแล้ว ย่อมต้องมีสิ่ง
ใหม่ องค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นคาตอบสาหรับวงการนั้น ที่ยากก็คือส่วนนี้ที่ผู้วิจัยต้องใช้เวลาและสัพพะกาลังทั้งหมดในการทบทวน
วรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมทาได้หลายวิธี ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การค้นหาข้อมูลทั่วไปในอินเตอร์เน็ต
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การติดตามข้อมูลข่าวสารด้านนั้นๆ ถามผู้รู้ ครูบาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น หรือหากเป็นทางการ เช่น บทความวิจัยใน
วารสารที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องในวงการนั้นๆ รวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้ได้มากที่สุด ทาการอ่าน สังเกต คิด วิพากษ์วิจารณ์ให้ได้มาก
ที่สุด ถามตัวเองหลายๆ รอบ จนทราบเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันในวงการนั้นแล้ว ทิ้งช่วงเวลาสักระยะเพื่อให้ข้อมูลในหัวของ
เราได้ผ่อนคลาย อย่ารีบจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้เก็บเอาไปฝันบ้าง อาจจะปิ๊งขึ้นมาในความฝันก็เป็น ได้ การทิ้งช่วงเวลาจะทาให้เรามี
ความคิดตกผลึกได้ หลังจากนั้นก็มาดูว่าวงการนั้นในอนาคตจะเป็นไปอย่างไร ในวงการนั้นเขายังไม่ทราบอะไรที่แน่ชัด อะไรที่ยัง
ถกเถียงกัน อะไรที่ยังมีผู้ศึกษาน้อยและยังไม่ได้คาตอบแน่ชัด ถ้าได้รู้เรื่องนี้แล้วจะดีต่อวงการนั้นๆ อย่างไร สิ่งที่เราต้องหาก็คือ
ช่องว่าง ที่ยังไม่มีใครศึกษา ตรงนี้คือสิ่งที่จะตัดสินว่า หัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ น่าสนใจหรือไม่
จะฝากชื่อไว้ในวงการได้หรือไม่ เมื่อได้ความคิดใสปิ๊งขึ้นมาแล้ว ขั้นต่อไปจะดาเนินเรื่องเขียนอย่างไร สาหรับบทความวิจัยจะเขียน
เชิงสังเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมไว้ในส่วนของบทนา การเขียนบทนาที่ดีถือว่างานของเราได้เสร็จไปกว่าครึ่ง
การเขียนบทนาที่ดีต้องเขียนจากภาพกว้างไปสู่ภาพที่แคบลงเหมือนสามเหลี่ยมที่ฐานอยู่ด้านบนปลายแหลมอยู่ด้านล่าง
และเขียนประมาณ 2-3 หน้า มีหลักการเขียน ดังนี้
1) เริ่มตั้งแต่สถานการณ์/ปรากฏการณ์/สภาพปัญหาโดยทั่วไป ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใด เกิดขึ้น
บ่อยมากน้อยเพียงใด กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนและเสียมากน้อยเพียงใด หรือกระทบในวงกว้างมากน้อยเพียงใด ถ้า
เป็นปัญหาที่ทันต่อเหตุการณ์ก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ (Macro Problem) การเขียนในส่วนนี้ต้องมีการอ้างอิง
ด้วย
2) จากัดวงแคบสถานการณ์/ปรากฏการณ์/สภาพปัญหาโดยทั่วไปให้เล็กลง (Micro Problem) เช่น ระดับโลก
ระดับประเทศ ระดับพื้นที่ เป็นต้น และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใด เกิดขึ้นบ่อยมากน้อยเพียงใด
กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนและเสียมากน้อยเพียงใด หรือกระทบในวงกว้างมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นปัญหาที่ทันต่อ
เหตุการณ์ก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษซึ่งในส่วนนี้ต้องมีการอ้างอิงด้วย
3) เขียนนาเสนอวิธีการแก้ไขหรือคาตอบสาหรับสถานการณ์/ปรากฏการณ์/สภาพปัญหาโดยทั่วไปในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้ผลอย่างไรหรือไม่ (โดยอ้างทฤษฎีและงานวิจัย) คาตอบเหล่านั้นมีใครเหมือนกันหรือต่างจากคนอื่นอย่างไร (ใน
ส่วนนี้ต้องอาศัยการทบทวนวรรณกรรม และมีหลักฐานอ้างอิง)
4) ผู้วิจัยเสนอคาตอบหรือวิธี/แนวทางการแก้ปัญหาในข้อ 3) ที่แตกต่างจากงานของคนอื่น ไม่เคยมีผู้วิจัยทามาก่อน
หรือมีการทาวิจัยน้อยมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทาวิจัยในเรื่องนี้
5) สรุปประโยชน์ที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการหรือการต่อยอดทฤษฎี ประโยชน์ต่อประเทศ สังคม
ชุมชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร ประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารจัดการ เชิงนโยบาย
อย่างไร
สาหรับในส่วนของวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น คือ ผู้วิจัยต้องทาอะไรบ้างเพื่อจะยืนยันคาตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่
ผู้วิจัยนาเสนอ ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เป็นต้น
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ตัวอย่างกรณีศึกษาการเขียนบทนา บทความต่อไปนี้เขียนบทนาเป็นอย่างไร

[กลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เมื่อองค์การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ:
กรณีศึกษาของทีซีซกี รุ๊ป เขียนโดย อ.จตุรงค์ นภาธร วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 150 (เม.ย. – มิ.ย. 59)]
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[เรื่อง อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์
เขียนโดย อ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ และ ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 161 (ม.ค. – มี.ค. 62)]

[6]

[ปัจจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของบุคลากรในองค์การในประเทศไทย เขียนโดย น.ส.วิริยาภรณ์ เตชะกฤตธีรพงศ์
และ รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 152 (ต.ค. – ธ.ค. 59)]

