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ชื่อวิชา โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย ใบเนื้อหา 
(Information Sheet) เรื่อง หลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น 

  หน่วยที่ 1 

 
แนวคิด 

 การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญที่สุด 
ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ที่จะใช้ในการตัดสินใจร่วมกับความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการจะ
น าพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้ตามที่ต้องการ  เพ่ือผลก าไรที่เป็นเป้าหมาย เช่น ตัวเงิน  ทรัพย์สิน  รวมถึง
ด้านจิตใจของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นสิ่งที่น าพาให้ธุรกิจนั้น ๆ เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน หากธุรกิจใดมุ่งหวังความ
ยั่งยืนทางธุรกิจก็จ าเป็นจะต้องมีการน าเครื่องมือทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินการ นั่นก็คือ การ
วิจัยธุรกิจ ซึ่งเป็นการช่วยการบริหารในเรื่องของการลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของธุรกิจอีกทาง
หนึ่ง  อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจที่ส าคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่
สามารถใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรให้สามารถด าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมาย
ตามท่ีต้องการ   
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการวิจัย 

2. ความหมายของการวิจัยทางธุรกิจ 

3. ความส าคัญของการวิจัยธุรกิจ 

4. ขั้นตอนของการวิจัย 

5. บทบาทการวิจัยทางธุรกิจ 

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัยธุรกิจ 

7. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าวิจัย 

8. ชนิดของงานวิจัย 

9. ประเภทการวิจัยที่เน้นในการวิจัยตลาด 

10. แนวคิดการจ าแนกประเภทการวิจัยเพื่อน าไปสู่การเลือกใช้สถิติ 
11. ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 

12. ประโยชน์ของการวิจัย 

13. จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการวิจัย 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. บอกความหมายของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกความหมายของการวิจัยทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกความส าคัญของการวิจัยธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกขั้นตอนของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกบทบาทการวิจัยทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

6. บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัยธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

7. บอกปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

8. บอกชนิดของงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

9. บอกเก่ียวกับการวิจัยเชิงส ารวจได้อย่างถูกต้อง 

10. บอกเกี่ยวกับการวิจัยเชิงพรรณนาได้อย่างถูกต้อง 

11. บอกเกี่ยวกับการวิจัยเชิงเหตุผลได้อย่างถูกต้อง 

12. บอกแนวคิดการจ าแนกประเภทการวิจัยเพื่อน าไปสู่การเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้อง 

13. บอกขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

14. บอกประโยชน์ของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

15. บอกจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการวิจัยได้ถูกต้อง 
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แผนผังความคิด 
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ใบเนื้อหา (IS 1-1) 
  

1.1 ความหมายของการวิจัย (Research) 
การวิจัยเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน  

นักวิชาการได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้มากมาย ดังนี้ 
การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนโดย

วิธีการอันเป็นที่เชื่อถือได้ โดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์   
การวิจัย หมายถึง วิธีการแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงเพ่ืออธิบายปัญหาข้อข้องใจของ

ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีระบบระเบียบ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่น่าเชื่อถือ
และใช้อ้างอิงได้ทั่วไป   

การวิจัย หมายถึง ประเด็นหรือค าถามที่จะต้องผ่านกระบวนการแสวงหาค าตอบอย่างมีหลัก 
วิชาการและมีวิธีการที่น่าเชื่อถือ จนได้มาซ่ึงค าตอบที่ถูกต้อง   

สรุปได้ว่า การวิจัย คือ การแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง หรือพัฒนาองค์ความรู้ โดยอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

 
1.2  ความหมายของการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) 

การวิจัยธุรกิจหรือวิจัยธุรกิจ เป็นกระบวนการหรือข้ันตอนที่เป็นระบบและมีเป้าหมายแน่นอน  
กระบวนการที่ว่านี้ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
น าผลลัพธ์ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้รู้ได้ให้ความหมายของการวิจัยธุรกิจ ดังนี้ 

การวิจัยทางธุรกิจ  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ  
โดยเฉพาะในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และการบริหารจัดการด้วยวิธีการ
ที่เป็นระบบ กล่าวคือ ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องมาช่วยในการหาความรู้ที่ต้องการ   

การวิจัยทางธุรกิจ  หมายถึง  การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ และน า 
ผลที่ได้มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การวิจัยทางธุรกิจ  ต้องสามารถแปรข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ 
หรือเพ่ือช่วยลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ 

การวิจัยทางธุรกิจ  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าหาความจริงทางธุรกิจ โดยใช้กระบวนการที่
เชื่อถือได้ตามระเบียบวิธีที่ถูกต้อง มีวัตถุประสงค์และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาอธิบายและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานทางธุรกิจ 
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สรุปได้ว่า การวิจัยธุรกิจ  หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทางธุรกิจในด้านต่าง 
ๆ  มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และน าผลที่ได้มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ตามระเบียบวิธีที่ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจหรือช่วยลดความ
ไม่แน่นอนในการตัดสินใจ  

 
 
 

1.3 ความส าคัญของการวิจัยธุรกิจ 
ในยุคที่การแข่งขันและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีการแข่งขันกันมากขึ้น

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพ่ือน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจ และได้เปรียบคู่แข่งขัน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีผลต่อการ
ผลิตสินค้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ในการส่งข่าวในรูปแบบที่หลากหลายและถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถ
รับข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น  และมีโอกาสในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น การวิจัยจึงมีความส าคัญ
ต่อการด าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.3.1  ด้านการลงทุน  การวิจัยอาจจะช่วยตอบค าถามเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่ควรลงทุน 
ลักษณะการลงทุน และแหล่งเงินทุน ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ความเสี่ยงในการลงทุน จุดคุ้มทุน และระยะเวลาคืนทุน ฯลฯ ได้ 

1.3.2  ด้านการผลิต  การวิจัยสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับจ านวนที่จะผลิตหรือให้บริการ 
จ านวนวัตถุดิบที่ใช้ การควบคุมคุณภาพของสินค้า การบรรจุบรรจุภัณฑ์ และการตั้งราคาขาย ฯลฯ ได้ 

1.3.3  ด้านการตลาด  การวิจัยสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการ
จ าหน่าย การกระจายสินค้า และการประมาณยอดขายหรือยอดผลิตได้ เช่น 1)  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
โอกาสและปริมาณการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 2)  มูลเหตุจูงใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย 3)  จ านวนลูกค้าและลักษณะของลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ในอนาคต  4)  
ต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการ 5)  ขนาดและส่วนแบ่งตลาด 6)  ก าลังซื้อของผู้บริโภค ฯลฯ 

1.3.4  ด้านการพยากรณ์ธุรกิจ  ผู้บริหารธุรกิจมีความจ าเป็นต้องทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนในอนาคต เช่น ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมต้องการทราบว่าจ านวน
เครื่องจักรและจ านวนคนงานที่จะเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีของช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าควรจะเป็นเท่าไหร่ เพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาทุน การก่อสร้างอาคาร การ
จัดหาวัตถุดิบและแรงงาน เป็นต้น 

โดยสรุป  ความส าคัญของการวิจัยธุรกิจ โดยภาพรวมจะมีความส าคัญกับประกอบธุรกิจใน 
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ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการลงทุน ด้านการผลิต  ด้านการตลาด   และด้านการพยากรณ์ธุรกิจ   เพ่ือเป็น
แนวทางในการลงทุน การผลิตสินค้าหรือบริการ การจัดจ าหน่าย รวมถึงการคาดการณ์หรือพยากรณ์
ล่วงหน้าในการด าเนินธุรกิจ 
 
1.4 ขั้นตอนของการวิจัย  (Steps in Research)   

การแสวงหาค าตอบด้วยการท าวิจัยอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของหัวข้องานวิจัย  
ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ หรือขอบเขตของการวิจัยนั้น ๆ แต่โดยภาพรวมแล้วงานวิจัยจะมีล าดับ
ขั้นตอนในการท าวิจัยไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถก าหนดเป็นล าดับขั้นตอนในการท าวิจัยได้ดังนี้ 

1.4.1  เลือกหัวข้อที่จะท าการวิจัย  (Selecting  a  topic)  ผู้วิจัยจะต้องรู้ว่าจะท าเรื่อง
อะไร เรื่องการวิจัยหรือหัวข้อวิจัย  อาจเกิดจากความอยากรู้ ความสงสัย  การฟัง  การค้น  การสนทนา
การท างาน หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทั่ว  ๆ  ไป เป็นต้น 

1.4.2  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (Review  of  literature)  โดยศึกษาสาระความรู้ 
แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ในต ารา หนังสือ วารสาร งานวิจัย  ซึ่งจะท า
ให้ผู้วิจัยมีความชัดเจนในเรื่องที่จะท าวิจัยมากขึ้น 

1.4.3  การออกแบบการวิจัย  (Research  Design)  เป็นโครงสร้างและแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยเพ่ือให้ตอบปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  การออกแบบการวิจัยเป็นการวาง
กรอบการวิจัย ส่วนการวางแผนการวิจัยจะปรากฏในรูปโครงการวิจัย (Research  Proposal) และเป็น
การวางรายละเอียดภายใต้กรอบการวิจัย 

1.4.4  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Instruction)  ด าเนินการสร้างตามหลัก
และข้ันตอนการสร้างเครื่องมือประเภทนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ การเขียน
ข้อค าถาม การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไข  การทดลองและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การ
ปรับปรุงเครื่องมือ  เป็นต้น 

1.4.5  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  (Sampling)  ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาจากประชากร และจะศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่าง ก็ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 

1.4.6   การรวบรวมข้อมูล  (Data  collection)  ในการวิจัยจะใช้การรวบรวมวิธีใดนั้นก็ขึ้นอยู่
กับข้อค าถามหรือเครื่องมือ  เป็นต้น  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยก็จะเก็บรวบรวมจากประชากรที่
ศึกษาหรือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในแบบของการวิจัย 

1.4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  (Data  analysis)  เมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็น ามาคัดเลือก
ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์  แล้วน ามาวิเคราะห์  ซึ่งอาจจะวิเคราะห์ด้วยมือหรือวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก็ให้ผลเช่นเดียวกัน 
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1.4.8  การแปลความหมายหรือการตีความข้อมูล  (Interpretation)  เป็นการน าตัวเลขจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายว่าผลการวิเคราะห์เป็นไปอย่างไร  ซึ่งการแปลความหมายอาจจะ
ใช้เกณฑ์หรือใช้มาตรฐาน  จึงจะท าให้แปลความหมายได้ถูกต้อง   

1.4.9  เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์ (Research Report and Publishing) ขั้นนี้เป็นขั้น
สุดท้ายของการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องเขียนรายงานตามรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยประเภทนั้น 
ๆ  เพ่ือให้คนอ่ืนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซ้ึงต่อไป 

 
1.5  บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจ 

การวิจัยทางธุรกิจจ าแนกตามด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญของการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ด้านการบัญชี   
ด้านการตลาด  ด้านการเงิน  และด้านการบริหารจัดการ การวิจัยทางธุรกิจประกอบด้วยเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่ท าการวิจัยกันเสมอ ๆ  เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจในแต่ละด้าน ตลอดจนการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาหาความรู้ใหม่ส าหรับน าไปใช้ในการควบคุมดูแลธุรกิจต่าง ๆ ให้ด าเนินการอย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพนักงานและลูกค้า ดังต่อไปนี้ 

1.5.1  บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการบัญชี  ประกอบด้วยระบบการควบคุม
งบประมาณ  การปฏิบัติการและกระบวนการซึ่งต้องมีการส ารวจอย่างสม่ าเสมอ   วิธีการศึกษาต้นทุน
สินค้าคงเหลือ  ค่าเสื่อมราคาสะสม   พฤติกรรมอนุกรมเวลาของยอดขาย   การเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ราคา   อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน   วิธีการด้านภาษีอากรและอ่ืน ๆ 

1.5.2   บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการตลาด เป็นการระบุปัญหาส าหรับภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัดจ าหน่าย  การบรรจุภัณฑ์ การตั้งราคา การ
ให้บริการหลังการขาย ความพึงพอใจของผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1.5.3  บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการเงิน เป็นการด าเนินงานของสถาบันด้านการเงิน  
อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม การรวมตัวกันและการซื้อกิจการ การเงินระหว่างบริษัท การซื้อหุ้น 

1.5.4  บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจด้านการบริหารจัดการ เป็นการศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมของพนักงาน  การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์
ต่อทักษะการบริการ   การปฏิบัติการผลิต  การก าหนดกลยุทธ์  ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ 

 
1.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัยธุรกิจ 

1.6.1  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ   
1.6.2  เพ่ือสร้างทฤษฎีหรือแนวความคิดใหม่ทางการบริหาร    
1.6.3  เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎี เนื่องจากทฤษฎีต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้

กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
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1.7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท าวิจัย 
ในความเป็นจริงผู้บริหารหรือเจ้าของปัญหามีหนทางหลายอย่างในการหาข้อมูลและข่าวสาร 

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น การใช้ความรู้และวิจารณญาณของตนเองตัดสินว่าควรด าเนินธุรกิจไปใน
รูปแบบใด หรือใช้อ านาจหน้าที่สั่งการให้ด าเนินการตามที่ตนเองเห็นสมควร เป็นต้น แต่ดูเหมือนว่า ใน
บรรดาวิธีการทั้งหลาย การท าวิจัยจะเป็นวิธีที่มีหลักการที่น่าเชื่อถือที่สุด แต่การวิจัยจะเกิดหรือไม่
เกิดข้ึนส่วนใหญ่มักขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ  คือ เวลา, ข้อมูล, ระดับของปัญหา, ความคุ้มค่าของงานวิจัย 
 
1.8  ชนิดของงานวิจัย 

การที่จะแบ่งการวิจัยออกเป็นกี่ประเภทนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งว่าจะยึดถือสิ่งใดเป็น
เกณฑ์หรือเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะการใช้เกณฑ์ต่างกัน ก็จะแบ่งการวิจัยออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ได้ไม่
เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ประเภทของการวิจัยจึงแบ่งกันได้หลายแบบเพราะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง 
ดังนี้ 

1.8.1  แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัยเป็นเกณฑ์ 
 การแบ่งประเภทการวิจัยตามประโยชน์ของการวิจัย สามารถแบ่งการวิจัยได้เป็น 7 ประเภท 
คือ 

1.8.1.1 การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic or Pure Research) 
  เป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาความรู้หรือความจริงที่เป็นกฎ สูตร ทฤษฎี เพ่ือที่จะขยายพ้ืน
ฐานความรู้ทางวิชาการ ให้กว้างขวางออกไปโดยไม่ค านึงว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ใดหรือไม่ 
โดยมากมักจะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

1.8.1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
  เป็นการวิจัยที่มุ่งเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยตรง เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน หรือเพ่ือปรับปรุงระบบงาน 

1.8.1.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) 
  เป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นครั้ง ๆ ไป ผลของการวิจัยจะอ้างอิงไปใช้
กลุ่มอ่ืนไม่ได้เพราะมองในวงจ ากัด 

1.8.1.4 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
  เป็นการวิจัยที่มุ่งน าเอาความรู้จากการวิจัยบริสุทธิ์ไปวิจัยต่อ โดยพัฒนาเป็นเทคนิค
หรือวิธีที่สามารถน าไปแก้ปัญหา และทดลองใช้จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แล้วจึงน าไปเผยแพร่ใช้ในวง
กว้างเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.8.1.5 การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) 
  เป็นการวิจัยที่ท าในบริบทของชั้นเรียนและมุ่งน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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1.8.1.6 การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) 
  เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาหาข้อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในด้านต่าง ๆ โดยอาศัย
วิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม เพ่ือน าผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบาย การน า
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

1.8.1.7 การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)  
  เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาปัญหาเกี่ยวข้องกับสถาบันแต่ละสถาบัน เพ่ือน าข้อค้นพบต่าง 
ๆ จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ส าหรับประกอบ การวางแผน การก าหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจ 
หรือแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละสถาบันโดยเฉพาะ 

1.8.2  แบ่งตามวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเกณฑ์ 
 การแบ่งประเภทการวิจัยตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถแบ่งการวิจัยได้เป็น 7 ประเภท 
คือ  

1.8.2.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
  เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน จดหมายเหตุ ศิลา
จารึก แล้วเสนอผลในเชิงวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เอกสารที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมนี้จะอยู่ในห้องสมุด ดังนั้ นจึง
อาจเรียกการวิจัยประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งว่า การวิจัยจากห้องสมุด (Library research) 

1.8.2.2 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
  เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงที่มีอยู่ว่าเป็นอย่างไร  มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วบรรยาย
สถานภาพที่มีอยู่นั้นให้ทราบ  และอาจเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่มีอยู่ในลักษณะต่าง ๆ หรือเงื่อนไข
ต่างกัน       และอาจเปรียบเทียบกับสถานการณ์ท่ีเป็นมาตรฐานก็ได้   

1.8.2.3 การวิจัยจากการสังเกต (Observation Research) 
  เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การวิจัยประเภทนี้นิยม
ใช้มากทางด้านมานุษยวิทยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในสังคมในแง่ของ
สถานภาพ และบทบาท 

1.8.3  แบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ 
 การแบ่งประเภทการวิจัยตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งการวิจัยได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

1.8.3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
  เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือหาข้อสรุปในเชิงปริมาณหรือตัวเลข 
อาศัยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปใช้กับประชากร โดยใช้เทคนิคทางสถิติ ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นได้
จากการส่งแบบสอบถาม แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง เป็นต้น 

1.8.3.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
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  เป็นการแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อม
ตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางสังคมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ การ
วิจัยเชิงคุณภาพให้ความสนใจกับข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของ
บุคคล มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอปุนัย 

1.8.4  แบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปรเป็นเกณฑ์ 
 การแบ่งประเภทการวิจัยตามความสามารถในการควบคุมตัวแปร สามารถแบ่งการวิจัยได้เป็น 
3 ประเภท คือ 

1.8.4.1  การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
  เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยจัดสร้างสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ขึ้นมาทดลอง โดยพยายาม
ควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ต้องการให้มีผลกับการวิจัยนั้นออกไป แล้วสังเกตหรือวัดผลการทดลอง
ออกมา 

1.8.4.2  การวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) 
  เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยสามารถสร้างสถานการณ์ และเงื่อนไขเพ่ือใช้ในการทดลองได้บ้าง
เป็นบางประเด็นและสามารถควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ต้องการให้มีผลกับการวิจัยนั้นได้เพียงบาง
ตัวเนื่องจากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างให้เท่ากันได้ 

1.8.4.3  การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) 
  เป็นการวิจัยที่ไม่มีการจัดสร้างสถานการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ เลย ปล่อยให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ผู้วิจัยไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อการวิจัยที่ได้นั้น 

1.8.5  แบ่งตามเวลาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเกณฑ์ 
 การแบ่งประเภทการวิจัยตามเวลาที่ใช้ในการวิจัย สามารถแบ่งการวิจัยได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.8.5.1  การวิจัยแบบตัดขวาง  (Cross Sectional Research) 
  เป็นการวิจัยที่ใช้ระยะเวลาในการวิจัยสั้น ๆ ในการเก็บข้อมูล หรือเป็นการเก็บข้อมูล
เพียงครั้งเดียวแล้ววิเคราะห์หาความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง  ๆ หรืออาจจะเก็บ
ข้อมูลหลายๆ ครั้งแต่ระยะเวลาในการเก็บไม่ห่างกันมากนัก 

1.8.5.2  การวิจัยระยะยาว  (Longtitudinal Research) 
  เป็นการวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ มีหลาย
แบบ เช่น เก็บตัวอย่างจากกลุ่มเดียวหลายครั้ง (Panel Studies) หรือเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างทุกครั้ง 
(Successive Sample) 

1.8.6  แบ่งตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์เป็นเกณฑ์ 
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 การแบ่งประเภทการวิจัยตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์ สามารถแบ่งการวิจัยได้เป็น 2 ประเภท 
คือ 

1.8.6.1  การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Research)  
  การวิจัยทางด้านนี้  ผู้วิจัยจะท าการค้นคว้าหาความรู้ เกี่ย วกับสภาพทางสังคม 
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ
วัดทัศนคติ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ 

1.8.6.2  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research) 
  เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่มองเห็น
และมองไม่เห็น มีเครื่องมือวัดที่แม่นตรงผลการวิจัยถือว่าทุกอย่างมีเหตุมาก่อนจึงจะมีผลตามมาและ
สามารถทดสอบหรือพิสูจน์ได้ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็น 
 
1.9  ประเภทการวิจัยท่ีเน้นในการวิจัยตลาด 
 การวิจัยมีหลายประเภทหลายลักษณะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการพิจารณา แต่ประเภทการวิจัย
ตลาด ที่มีการเน้นมาก ๆ มีดังนี ้

1.9.1 การวิจัยเชิงส ารวจ  (Exploratory Research) 
เป็นการวิจัยเบื้องต้นเพ่ือก าหนดลักษณะของปัญหาที่คลุมเครืออยู่ให้ชัดเจน ผู้วิจัย 

จะต้องค้นหาปัญหาจากข้อมูลหรือรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ซึ่งต้องอาศัยการวิจัย
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจรายละเอียดของปัญหา และช่วยวิเคราะห์ปัญหา โดยปกติการวิจัยเชิงส ารวจจะ
สนับสนุนการวิจัยที่ต้องการศึกษาเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อสรุปโดยการส ารวจรายละเอียดก่อน 

1.9.2 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
เป็นการวิจัยเพื่ออธิบายหรือบรรยายถึงลักษณะของประชากรหรือเหตุการณ์ใด 

เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งจะถือเกณฑ์ความเข้าใจลักษณะปัญหาการวิจัยที่ผ่านมา แม้ว่าผู้วิจัยมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ เหตุการณ์ ข้อสรุปที่ตอบค าถามของข้อเท็จจริงเพ่ือก าหนดเหตุผลที่ผู้บริโภคอธิบายถึง
ลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เพ่ือแยกแยะ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผลลัพธ์ โดย
การอธิบายพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้ตอบ แต่ไม่ได้เป็นการวิจัยเชิงเหตุผล ส่วนใหญ่การวิจัยเชิง
พรรณนา ทางด้านธุรกิจจะเป็นการอธิบายถึง ขอบเขตความแตกต่างทางด้านความต้องการ ทัศนคติหรือ
ความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ 

1.9.3 การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research) 
เป็นการวิจัยเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (cause –  

and effect relationships) ซึ่งปัญหาการวิจัยได้ก าหนดไว้อย่างเจาะจง โดยทั่วไปการวิจัยเชิงส ารวจ 
และการวิจัยเชิงพรรณนาจะน าไปสู่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแต่การวิจัยเชิงเหตุผลจะ
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อธิบาย ความคาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันได้ เช่นความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจและผลผลิตในการ
ท างาน ซึ่งการจูงใจเป็นเหตุ ส่วนผลผลิตในการท างานเป็นผลที่เกิดข้ึน 
 
1.10  แนวคิดการจ าแนกประเภทการวิจัยเพื่อน าไปสู่การเลือกใช้สถิติ 
 การจ าแนกประเภทของการวิจัย มีความหลากหลาย แต่เราสามารถจัดกลุ่มประเภทของการ
วิจัยเพ่ือน าไปสู่การเลือกใช้สถิติตามการมุ่งหมายของการวิจัยได้ออกเป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้  1) การวิจัยที่
มุ่งหมายบรรยายตัวแปร 2) การวิจัยที่มุ่งหมายที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ 3) การ
วิจัยที่มุ่งหมายหาความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร 
 
1.11   ขั้นตอนในการท าวิจัยทางธุรกิจ 

ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.11.1  การค้นหาปัญหา   
1.11.2  การประเมินปัญหา 
1.11.3  ก าหนดขอบเขตของปัญหา 

 1.11.4  การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.11.5  การตั้งข้อสมมติฐาน 
 1.11.6  การเขียนโครงงานวิจัย 
 1.11.7  การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.11.8  การรวบรวมข้อมูล 
 1.11.9  การวิเคราะห์เรียบเรียง และรายงานผลข้อมูล 
 1.11.10  สรุปผลการวิจัย และการเขียนรายงาน 
 
1.12    ประโยชน์ของการวิจัย 

1.12.1  การวิจัยช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมพูนวิทยาการให้กว้างขวางขึ้นช่วยให้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้
หรือรู้และเข้าใจดียิ่งขึ้น 

1.12.2  ช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงในหน่วยงานและน ามาบริหารและพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น 
1.12.3  ช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีเหตุผลมากข้ึน 
1.12.4  ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.12.5  ช่วยในการก าหนดนโยบายและการวางแผนได้อย่างรวดเร็วและประหยัด  โดยนัก
บริหารจะ 

ได้ใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาก าหนดนโยบายและวางแผน 
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1.12.6  ช่วยให้เกิดการประสานงานและความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของธุรกิจ 
1.12.7  ช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม  เพ่ือหาสาเหตุที่เกิดปัญหาและหา
ทางแก้ไข 

ได้ถูกต้อง  เช่น การลดคาใช้จ่ายที่ท าให้ต้นทุนสูงจะช่วยเพิ่มพูนก าไรให้ธุรกิจ 
1.12.8  ช่วยให้ผู้บริหารมีการวินิจฉัยสั่งการและตัดสินปัญหาได้ผลดียิ่งขึ้น 
1.12.9  ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนได้ผลดียิ่งขึ้น 
1.12.10 ท าให้ผู้บริหารมองเห็นแนวโน้มหรือทิศทางของธุรกิจในอนาคต 

 
1.13  จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการวิจัย 

จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ในการ 
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน  

จรรยาบรรณนักวิจัย คือ หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานวิจัย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน 
ของการศึกษาค้นคว้า ให้เป็นไป อย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีจรรยาบรรณเช่นเดียวกับอาชีพในศาสตร์อ่ืนๆ ส าหรับในประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541) ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

1.13.1  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  
1.13.2  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัยตามข้อตกลง  
1.13.3  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  
1.13.4  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่วิจัยทั้งสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
1.13.5  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างการวิจัย  
1.13.6  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติทุกข้ันตอนการวิจัย  
1.13.7  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  
1.13.8  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น  
1.13.9  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
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