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บทคัดยอ
การวิ จัย มี บ ทบาทสํ า คั ญ มากในทุ ก ๆ ด านไม วาจะเป น ด านการศึ ก ษา ด านเศรษฐกิ จ สั งคม รวมทั้ งการเมื อ ง
การปกครอง โดยเฉพาะในดานการบริหารและการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยสามารถนํามาเปน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการแกปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเปนประเด็นที่จําเปนจะตองไดรับการแกไขเพื่อใหการดําเนินการลุลวงไปไดซึ่ง
ผลการวิจัยที่ไดจะเปนตัวบงชี้หรือนําไปสูขอยุติในประเด็นนั้น ๆ การเริ่มตนของการวิจัยจําเปนตองอาศัย 3P ซึ่งไดแก
Problem (ปญหา), Population (ประชากร), และ Process (กระบวนการ) เปนองคประกอบหลักเพื่อใหเกิดการวิจัยขึ้น
คําสําคัญ: วิจัย ปญหา ประชากร กระบวนการ
Abstract
Nowadays, researches are very important in all aspects including education, social, economics,
politics, especially the administration and development of business, and industrial sectors. Since a
research can bring up the information-based to assist problem solving needed for urgent solutions, its
results will serve as the indicators to those solutions. To start doing a research requires 3 main
elements known as 3P which are P1: Problem; P2 Population or Participant; P3: Process. These
elements are the keys to make the research happened.
Keywords: Research, Problem, Population, Process

การอ้างอิงบทความ: สุภัททา ปิณฑะแพทย์. (2565). การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย. วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม, 1(3), 1 – 3.
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ในความเป น จริ ง แล ว ทุ ก คนก็ ทํ าวิ จั ย กั น อยู โดยไม รูตั ว เพราะเมื่ อ เกิ ด ป ญ หาใด ๆ ขึ้ น ก็ จ ะนํ า ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น
คน หาแนวทางในการที่จ ะแก ป ญ หาให ห มดไปหรืออย างน อ ยที่ สุด ให เบาบางลงด วยวิธีก ารต าง ๆ เชน ปรึกษาพี่ น อ ง
เพื่อนฝูง หรือไมก็นํามาทดลอง ทดสอบดวยตัวเอง เปนตน เพียงแตวาไมไดนําขอมูลมาจัดเก็บ หรือจัดการใหเปนไปตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและจัดทํารายงานผลเพื่อบันทึกไวเปนองคความรูเทานั้น
เนื่องจากการวิจัยเปนศาสตรท่ีมีกระบวนการตามหลักวิชาการทางการวิจัยซึ่งมีระบบเชื่อมโยงตอเนื่องกันอยางที่มี
ตรรกะโดยมีกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันตั้งแตเริ่มตนการวิจัยจนไดรับผลของการวิจัยที่ไดมาอยางถูกตองตามกฎเกณฑ
ที่ ย อมรั บ ในเชิ ง วิ ช าการ ดั งนั้ น ในกรณี ที่ ถ า ต อ งการทํ า ให เป น การวิ จั ย การเริ่ ม ต น ของการวิ จั ย จึ ง จํ า เป น ต อ งอาศั ย
องคประกอบ 3P ซึ่งไดแก Problem (ปญหา), Population (ประชากร), และ Process (กระบวนการ) องคประกอบ 3P
นี้มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําใหผูวิจัยตองใชหลักการคิดในเชิงตรรกะเพื่อการทําวิจัย องคประกอบ 3P มีหลักการ ดังนี้
P1 คือ ปญหา (Problem – What, why, When)
ปญ หา หมายถึง สัญ ญาณหรือมูลเหตุที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนหรือขยับขยาย เชน การลดนอยลงหรือ
การขาดหายไปจากสิ่งที่เคยมีหรือเคยไดรับ หรือในดานผลประกอบการ เชน การสั่งซื้อลดนอยลง ลูกคาประจําหายไป
มีพนักงานลาออกมาก บรรยากาศภายในองคการมีความผิดปกติ เปนตน ความรูสึกนี้จะเกิดขึ้นกับผูที่มีความออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ ผูประกอบการ เจาของกิ จการ หรือผูบ ริห าร การวิจัยจึงเปน การเริ่มตน คนหาสาเหตุ
เพื่อตอบสนองตอปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
หลักการคิดเกี่ยวกับปญหา
1) What: เมื่อเกิดปญหาหรือประเด็นที่ทําใหไมเปนไปตามเปาประสงคซึ่งรูสึกติดคางอยูในใจตลอดเวลา
2) Why: เมื่อตองการหาสาเหตุที่เปนจุดเริ่มตนของปญหาที่อาจสงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3) When: เมื่อเริ่มรูสึกตระหนักวาควรตองมีการแกไขเพื่อลดปญหาหรือประเด็นที่อาจทําใหเกิดความเสียหาย
หากไมไดดําเนินการใด ๆ
ถารูสึกวาตองทําอะไรสักอยาง นั่นก็หมายความวาการวิจัยกําลังจะเกิดขึ้นแลว
P2 คือ ประชากร (Population - Who)
ประชากร หมายถึง ผูใหขอมูล ซึ่งอาจเปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูมีสวนเกี่ยวของทั้งโดยทางตรงและทางออม
ที่จะสามารถใหขอมูลเพื่อใหทราบปญหาและแนวทางแกไขปญหาได ประชากรตองถูกตองและเหมาะสมตรงตามบริบท
ของงานวิจัย เชน ถาจะศึกษาภาวะผูนําผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝายผลิต ตองคิด
พิจารณาวาใคร คือ ผูสมควรเปนกลุมประชากรที่จะเปนผูใหขอมูล ในงานวิจัยนี้ เปนตน
P3 คือ กระบวนการ (Process - How)
กระบวนการ หมายถึ ง การดํ าเนิ นการวิจั ยทั้ งหมดที่ ทํ าให ไดผ ลวิจัย ที่ มีค วามสมบู รณ เช น การออกแบบ
การวิจัย ระเบี ยบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย วิธีการวิเคราะหข อมูล และสถิ ติที่ เหมาะสมในการวิเคราะห ขอมู ล
การรายงานผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช และอื่น ๆ ที่จําเปนตองนํามาประกอบเพื่อใหมีความชัดเจนและ
ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในการวิจัย
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การใชหลักการ 3P เปนเพียงหลักคิดเริ่มตนที่ทําใหเกิดการวิจัยขึ้นมาไดอยางเปนระบบ ซึ่งจะเปนการชวยใหผูวิจัย
ไดเตรียมการในการทําการวิจัยและสามารถมองเห็นภาพของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นอยางครบถวน และชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวย
มุมมองลอดแวน สวนรายละเอียดที่เปนความรูในการวิจัยก็คงไมยากที่จะทําการศึกษาและดําเนินการใหถูกตองตาม
ระเบียบวิธีและขั้นตอนของศาสตรการวิจัยเพื่อใหไดงานวิจัยที่ มีคุณคา และมีประโยชน สามารถนําไปใชหรือประยุกตใชได
จริงเพื่อลดทอนปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได
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