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แบบฝึกหัด 1-1 

เรื่อง  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 
 

ตอนที่ 1  จงเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
1. การวิจัย  หมายถึง  
  

2. การวิจัยธุรกิจ  หมายถึง  
                                                         
                                                        

3. การวิจัยธุรกิจมีความส าคัญอย่างไร                            
                                                         

4. ขั้นตอนการวิจัยมี     ขั้นตอน คือ  
  

5. บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการบัญชี คือ 
  

6. บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการตลาดคือ 
  
7 บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการเงินคือ 
  
8 บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการบริหารจัดการ คือ 
  

 
ตอนที่ 2  ค ำชี้แจง  ให้จับคู่ค าตอบโดยเลือกอักษร A-O ที่เห็นว่าตรงกับโจทย์ในข้อ 1-10 

 1. Steps in Research A ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. Selecting  a  topic B การแปลความหมายหรือการตีความข้อมูล 
 3. Review  of  literature C เค้าโครงการวิจัย 
 4. Research  design D สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. Instruction E เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์ 
 6. Sampling F โครงสร้างงานวิจัย 
 7. Data  collection G การออกแบบการวิจัย 
 8. Data  analysis H ประชากรในการวิจัย    
 9. Interpretation I เลือกหัวข้อที่จะท าการวิจัย 
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 10. Research  report and publishing J การรวบรวมข้อมูล 

 K ศึกษาภูมิหลังงานวิจัย   
L 
M 
N 
O 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สารสนเทศในการวิจัย 
ขั้นตอนของการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
แบบเฉลย (Exercise Sheet 1-1) 
เรื่อง  หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 

 

ตอนที่ 1  จงเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
1. กำรวิจัย  หมำยถึง 

 การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบไม่ล าเอียงมีหลักเหตุผล  มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
และชัดเจน เพ่ือแสวงหาค าตอบส าหรับปัญหาหรือค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้หรืออาจเป็นการวิจัย
เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการนิยมใช้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าวิธีการนี้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือมากท่ีสุด 

2. กำรวิจัยธุรกิจ  หมำยถึง 
 กระบวนการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ความจริงเกี่ยวกับธุรกิจ ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ทาง

วิทยาศาสตร์ (Scientific method) ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพ่ือให้
ธุรกิจด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กำรวิจัยธุรกิจมีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
 การวิจัยธุรกิจมีความส าคัญต่อกระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้ การพัฒนานวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการในแต่ละสาขา การเข้าถึงและใช้สารสนเทศที่
ถูกต้อง ลดอุปสรรคด้านระยะเวลาและระยะทางในการติดต่อสื่อสาร เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความ
เสี่ยงในการตัดสินใจ เป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจ 

4. ขั้นตอนกำรวิจัยมี  9   ขั้นตอน คือ 
 1)  เลือกหัวข้อที่จะท าการวิจัย  2)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  3)  การออกแบบการวิจัย  4) สร้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม  5) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  6)  การรวบรวมข้อมูล  7)การวิเคราะห์
ข้อมูล  8) การแปลความหมายหรือการตีความข้อมูล  9)  เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์   

5. บทบำทของกำรวิจัยทำงธุรกิจด้ำนกำรบัญชี  คือ 
 ระบบการควบคุมงบประมาณ  การปฏิบัติการและกระบวนการซึ่งต้องมีการส ารวจอย่างสม่ าเสมอ   

วิธีการศึกษาต้นทุนสินค้าคงเหลือ  ค่าเสื่อมราคาสะสม   พฤติกรรมอนุกรมเวลา (Time Series) ของ
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ยอดขาย   การเปลี่ยนแปลงการตั้งราคา   อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน  วิธีการด้านภาษีอากรและอ่ืน ๆ 

6. บทบำทของกำรวิจัยทำงธุรกิจด้ำนกำรตลำด  คือ 
 
 
 
7. 

การระบุปัญหาส าหรับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัดจ าหน่าย  การ
บรรจุภัณฑ์ การตั้งราคา การให้บริการหลังการขาย ความพึงพอใจของผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม ่
บทบำทของกำรวิจัยทำงธุรกิจด้ำนกำรเงิน  คือ 

 
 
8. 

การด าเนินงานของสถาบันด้านการเงิน  อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม  การรวมตัวกันและการซื้อ
กิจการ การเงินระหว่างบริษัท  การซื้อหุ้น 
บทบำทของกำรวิจัยทำงธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  คือ 

 การศึกษาทัศนคติ (Attitude)   และพฤติกรรม (Behavior) ของพนักงาน  การบริหารทรัพยากร
มนุษย์  (Human resource management)    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ต่อ
ทักษะการบริการ   การปฏิบัติการผลิต  การก าหนดกลยุทธ์  ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ 

ตอนที่ 2  ค ำชี้แจง  ให้จับคู่ค าตอบโดยเลือกอักษร A-O ที่เห็นว่าตรงกับโจทย์ในข้อ 1-10 
N 1. Steps in Research A ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
I 2. Selecting  a  topic B การแปลความหมายหรือการตีความข้อมูล 
A 3. Review  of  literature C เค้าโครงการวิจัย 
G 4. Research  design D สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
D 5. Instruction E เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์ 
L 6. Sampling F โครงสร้างงานวิจัย 
J 7. Data  collection G การออกแบบการวิจัย 
O 8. Data  analysis H ประชากรในการวิจัย    
B 9. Interpretation I เลือกหัวข้อที่จะท าการวิจัย 
E 10. Research  report and publishing J การรวบรวมข้อมูล 

 K ศึกษาภูมิหลังงานวิจัย   
L 
M 
N 
O 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สารสนเทศในการวิจัย 
ขั้นตอนของการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 



 | 17 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 


