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 1.1  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 

ความหมายของการวิจัย (Research) 

 การวิจยั หมายถึง กระบวนการแสวงหาหรือพฒันาองค์ความรู้อยา่งมีระเบยีบแบบแผนโดยวิธีการ 

อนัเป็นที่เช่ือถือได้ โดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์   

 การวิจยั หมายถึง วิธีการแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงเพื่ออธิบายปัญหาข้อข้องใจของปรากฏการณ์ 

ตา่งๆ อยา่งมีระบบระเบียบ โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ค าตอบที่นา่เช่ือถือและใช้อ้างอิงได้ทัว่ไป   

 การวิจยั หมายถึง ประเด็นหรือค าถามที่จะต้องผ่านกระบวนการแสวงหาค าตอบอยา่งมีหลกั 

วิชาการและมีวิธีการที่นา่เชื่อถือ จนได้มาซึง่ค าตอบที่ถกูต้อง   

 สรุปได้วา่ การวิจยั คือ การแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง หรือพฒันาองค์ความรู้ โดยอาศยัวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่นา่เชื่อถือ เพื่อให้ได้ค าตอบที่ถกูต้อง เชื่อถือได้ 



ความหมายของการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) 

 การวิจยัทางธรุกิจ  หมายถึง  การศกึษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึง่ความรู้ทางธรุกิจในด้านตา่ง ๆ  

โดยเฉพาะในด้านการลงทนุ การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และการบริหารจดัการด้วยวิธีการที่เป็นระบบ 

กลา่วคือ ใช้ข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูที่เก่ียวข้องมาชว่ยในการหาความรู้ที่ต้องการ   

 การวิจยัทางธรุกิจ  หมายถึง  การรวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และน าผลที่ 

ได้มาใช้ในการด าเนินธรุกิจ การวิจยัทางธรุกิจ  ต้องสามารถแปรข้อมลูเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ หรือเพื่อชว่ยลด
ความไม่แนน่อนในการตดัสินใจ 

 การวิจยัทางธรุกิจ  หมายถึง  การศกึษาค้นคว้าหาความจริงทางธรุกิจ โดยใช้กระบวนการที่เช่ือถือได้
ตามระเบียบวิธีที่ถกูต้อง มีวตัถปุระสงค์และมีการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน ามาอธิบายและพฒันาประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานทางธรุกิจ 

 สรุปได้วา่ การวิจยัธรุกิจ  หมายถึง การศกึษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึง่ความรู้ทางธรุกิจในด้านตา่ง ๆ   มี
การรวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และน าผลที่ได้มาใช้ในการด าเนินธรุกิจ โดยใช้กระบวนการที่
เช่ือถือได้ตามระเบียบวิธีที่ถกูต้อง เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจหรือชว่ยลดความไม่แนน่อนในการตดัสินใจ 

 1.1  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 



จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1.  เพื่อการบรรยาย (Description)  เป็นการน าความรู้จากการวิจยัมาบรรยายปรากฏการณ์ทีเ่กิด
ขึน้มามีคณุลกัษณะความเป็นมาอยา่งไร โดยการให้รายละเอียดตา่ง ๆ ที่ท าให้ปรากฏการณ์นัน้ชดัเจนขึน้ 

 2.  เพื่อการอธิบาย (Explanation)  เป็นการน าความรู้จากการวจิยัมาอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้
ในเชิงเหตผุลวา่มีความเก่ียวข้องกนัในเชิงเหตผุลอยา่งไร 

 3.  เพื่อการท านาย (Prediction)  เป็นการน าความรู้จากการวิจยัมาท านายเหตกุารณ์ที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต เชน่ การท านายแนวโน้มยอดขายของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้า 

 4.  เพื่อการควบคมุ (Control)  เป็นการน าความรู้จากการวิจยัมาควบคมุปรากฏการณ์ที่ไม่พงึ
ปรารถนาหรือสง่เสริมเหตกุารณ์ที่พงึปรารถนา เชน่ การควบคมุโรคไวรัสซกิาหรือการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคในเด็กทารก 

 1.1  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 



ความส าคัญของการวิจัยธุรกิจ 

 1.  ด้านการลงทนุ  การวิจยัอาจจะชว่ยตอบค าถามเก่ียวกบัประเภทของธรุกิจที่ควรลงทนุ ลกัษณะการ
ลงทนุ และแหลง่เงินทนุ ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทนุ ผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสี่ยงในการลงทนุ 

จดุคุ้มทนุ และระยะเวลาคืนทนุ  

 2.  ด้านการผลิต  การวิจยัสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัจ านวนที่จะผลิตหรือให้บริการ จ านวนวตัถดุิบที่
ใช้ การควบคมุคณุภาพของสินค้า การบรรจบุรรจภุณัฑ์ และการตัง้ราคาขาย  

 3.  ด้านการตลาด  การวิจยัสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ราคา การสง่เสริมการจ าหนา่ย การ
กระจายสินค้า และการประมาณยอดขายหรือยอดผลิตได้   

 4.  ด้านการพยากรณ์ธรุกิจ  ผู้บริหารธรุกิจมีความจ าเป็นต้องทราบเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจ
ของตนในอนาคต  

 สรุป  โดยภาพรวมจะมีความส าคญักบัการประกอบธรุกิจในด้านตา่ง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการลงทนุ 

การผลิตสินค้าหรือบริการ การจดัจ าหนา่ย รวมถึงการคาดการณ์หรือพยากรณ์ลว่งหน้าในการด าเนนิธรุกิจ 

 1.1  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 



ขั้นตอนของการวิจัย  (Steps in Research) 

 1.  เลือกหัวข้อที่จะท าการวิจัย  (Selecting  a  topic)   

 2.  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง  (Review  of  literature)  

 3.  การออกแบบการวิจัย  (Research  Design)   

 4.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Instruction)  

 5.  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  (Sampling)   

 6.  การรวบรวมข้อมูล  (Data  collection)   

 7. การวิเคราะห์ข้อมูล  (Data  analysis)  

 8.  การแปลความหมายหรือการตีความข้อมูล  (Interpretation)     

 9.  เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์ (Research Report and Publishing)  

 1.1  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 



บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจ 

 1.  บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการบัญชี   

 2.   บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการตลาด  

 3.  บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการเงิน  

 4.  บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการบริหารจัดการ  

 1.1  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 



วัตถุประสงค์ของการวิจัยธุรกิจ 

 1.  เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ   

 2.  เพื่อสร้างทฤษฎีหรือแนวความคิดใหม่ทางการบริหาร    

 3.  เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี เนื่องจากทฤษฎีต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

 1.1  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าวิจัย 

 1.  เวลา   

 2.  ข้อมูล    

 3. ระดับของปัญหา   

 4.  ความคุ้มค่าของงานวิจัย    

 ดังนั้น การจะท าการวิจัยหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง 4 ประการที่กล่าวมา 
หากทุกปัจจัยมีความสอดคล้องกันก็มักจะมีการวิจัยเกิดขึ้น 

 1.1  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 



แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัยเป็นเกณฑ์ 

 1. การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic or Pure Research)  

 2. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)  

 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research)  

 4. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

 5. การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)  

 6. การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research)  

 7. การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)   

 1.2  ชนิดของงานวิจัย 



แบ่งตามวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเกณฑ์ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

 2. การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

 3. การวิจัยจากการสังเกต (Observation Research)  

 4. การวิจัยแบบส ามะโน (Census Research) 

 5. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Research)  

 6. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  

 7. การศึกษาแบบต่อเนื่อง (Panel Study) 

 1.2  ชนิดของงานวิจัย 



แบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ 

 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

 2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   

 1.2  ชนิดของงานวิจัย 



แบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปรเป็นเกณฑ์ 

 1.  การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

 2.  การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)  

 3.  การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research)  

 1.2  ชนิดของงานวิจัย 



แบ่งตามเวลาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเกณฑ์ 

 1.  การวิจัยแบบตัดขวาง  (Cross Sectional Research)  

 2.  การวิจัยระยะยาว  (Longtitudinal Research)  

 1.2  ชนิดของงานวิจัย 



แบ่งตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์เป็นเกณฑ์ 

 1.  การวิจัยทางสังคมศาสตร ์(Social Research)  

 2.  การวิจัยทางวิทยาศาสตร ์(Scientific Research)  

 1.2  ชนิดของงานวิจัย 



แบ่งตามจ านวนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ 

 1.  การวิจัยเอกวิทยาการ (Specialized Research)  

 2.  การวิจัยสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research)  

 3.  การวิจัยพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Research)  

 1.2  ชนิดของงานวิจัย 



แบ่งตามความมุ่งหมายและวิธีการวิจัยเป็นเกณฑ์ 

 1.  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research)     

 2.  การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)   

 3.  การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  

 1.2  ชนิดของงานวิจัย 



 1. การวิจัยเชิงส ารวจ  (Exploratory Research) 

 2. การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

 3. การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research) 

 1.3 ประเภทการวิจัยที่เน้นในการวิจัยตลาด 



 1.  การวิจัยที่มุ่งหมายบรรยายตวัแปร  

 2.  การวิจัยที่มุ่งหมายทีจ่ะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 3.  การวิจัยที่มุ่งหมายหาความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร 

 1.4  แนวคิดการจ าแนกประเภทการวิจัยเพื่อน าไปสู่การเลือกใช้สถิติ 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การค้นหาปัญหา  

 ประเด็นปัญหาสามารถค้นหาได้จาก ทฤษฎีต่าง ๆ , ประสบการณ์
ของนักวิจัย , งานเขียนทางวิชาการ ,ผลงานวิจัยต่าง ๆ   

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

 2.  การประเมินปัญหา 

 การประเมินประเด็นปัญหาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจว่าประเด็นปัญหานั้นมีระดับความส าคัญมากเพียงพอที่
เหมาะสมในการท าวิจัยหรือไม่สามารถพิจารณาได้จาก   

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 

2.  การประเมินปัญหา 
1) ข้อมูลและสารสนเทศ  

2) เครื่องมือ  

3) งบประมาณ  

4) เวลา  

5) สถานที่  

6) ความสามารถ  

7) การวิเคราะห์ข้อมูล  

8) ความส าคัญของปัญหา 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

  3.  ก าหนดขอบเขตของปัญหา 

 การก าหนดขอบเขตของปัญหาหรือขอบเขตการวิจัยจะ
ช่วยให้การวิจัยทางธุรกิจอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ธุรกิจให้ความสนใจ 
ได้ผลลัพธ์จากการวิจัยที่รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ขอบเขตการวิจัยสามารถพิจารณาได้จาก    

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 

3.  ก าหนดขอบเขตของปัญหา 

1) กลุ่มประชากร  

2) เนื้อหาสาระ  

3) ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

  4.  การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1)  ป้องกันการซ้ าซ้อนของงานวิจัย  

 2) ก าหนดขอบเขตการวิจัย  

 3) ก าหนดแนวคิดในการสร้างเครื่องมือวิจัยหรอืวิธีการวจิัย  

 4) แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล   

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

  5.  การต้ังข้อสมมติฐาน 

 1) สมติฐานการวิจัย ถือเป็นประเด็นหลักของผลการวิจัย 
 2) สมมติฐานทางสถิติ เป็นการทดสอบสมมติฐานใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถยืนยันได้ด้วยผลลัพธ์ทางสถิติ    

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

  6.  การเขียนโครงงานวิจัย 

 โครงงานวิจัยมีจุดมุ่งหมายในการบอกกล่าวในเรื่องที่
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นโดยมี
สาระส าคัญท่ีประกอบด้วย ประเด็นปัญหาในการท าวิจัย ขอบเขต
ของการวิจัย วิธีการวิจัย และคาดการณ์ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการวิจัย โดยองค์ประกอบของโครงงานวิจัย ประกอบด้วย    

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 

6.  การเขียนโครงงานวิจัย 

1)  ชื่องานวิจัย  

2)  วัตถุประสงค์ 

3)  ขอบเขตของงานวิจัย 

4)  วิธีด าเนินการวิจัย  

5)  แผนการด าเนินงาน  

6)  งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการวิจัย 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

  7.  การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การค้นหาข้อเท็จจริง การก าหนดปัญหาของงานวิจัย 
จ าเป็นต้องสร้างกรอบการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดการยอมรับ 
และความน่าเชื่อถือของข้อมลู ซึ่งจะประกอบด้วยระดับของข้อมูล 
การส ารวจข้อมูล ประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง    

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 

7.  การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1)  ระดับของข้อมูล 

2)  การส ารวจข้อมูล 

3)  การสุ่มตัวอย่าง  

4)  ประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่าง 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

  8.  การรวบรวมข้อมูล 

 จุดมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เพื่อให้ได้
พยานหลักฐาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนประเด็นปัญหาและข้อ
สันนิษฐาน แหล่งข้อมูลหลัก มีดังนี้   

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 

8.  การรวบรวมข้อมูล 

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

  9.  การวิเคราะห์เรียบเรียง และรายงานผลข้อมูล 

 ข้อมูลที่จะรายงานจะประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญ 3 ส่วน   

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 

9.  การวิเคราะห์เรียบเรียง และรายงานผลข้อมูล 

1) ข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบ  

2) ข้อมูลที่เกิดจากการประมวลผล  

3) ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ 



ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

  10.  สรุปผลการวิจัย และการเขียนรายงาน 

 10.1 การสรุปผลงานวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยขั้น
สุดท้าย ถือเป็นหัวใจส าคัญของการท าวิจัย  

 10.2 องค์ประกอบการเขียนรายงาน ประกอบด้วย บทน า, 
การตรวจสอบเอกสารหรือการทบทวนวรรณกรรม, วิธีการวิจัย, 
ผลการวิจัย, สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ   

 1.5  ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 



 1.  การวิจัยช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ 

 2.  ช่วยให้ทราบข้อเท็จจริง 

 3.  ช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ 

 4.  ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.  ช่วยในการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

 6.  ช่วยให้เกิดการประสานงาน 

 7.  ช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม   

 8.  ช่วยให้ผู้บริหารมีการวินิจฉัยส่ังการและตัดสินปัญหาได้ผลดียิ่งขึ้น 

 9.  ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลได้ผลดีย่ิงขึ้น 

 10.  ท าให้ผู้บริหารมองเห็นแนวโน้มหรือทิศทางของธุรกิจในอนาคต   

 1.6  ประโยชน์ของการวิจัย 



แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  9 ประการ ดังนี้ 

1.  นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  

2.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัยตามข้อตกลง  

3.  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  

4.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่วิจัยทั้งสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  

5.  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างการวิจัย  

6.  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติทุกข้ันตอนการวิจัย  

7.  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  

8.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  

9.  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 1.7  จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการวิจัย 



หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้นและชนิดของงานวิจัย 

จบการน าเสนอบทเรียน 

ครูฌามาดา  จันดาอาจ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
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