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การวจิยัธรุกจิ (Business Research) เปนกระบวนการศึกษาคนหาความจรงิหรอืปรากฏการณ 

ตามสภาพแวดลอมทางธุรกจิ ดวยระเบยีบวธิทีีม่กีฎเกณฑ มจีดุมุงหมายท่ีแน]นอนในการนําผลวิจยั

ไปใชแกปญหาและพัฒนาทางธุรกิจ เนื�องจากปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะเมื�อเกิดการ

รวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ผูบรหิารจงึพยายามสรางขดีความสามารถ ดวยการสราง

นวตักรรมเพื�อความไดเปรยีบและอยูรอดในระยะยาว การวิจยัธรุกจิจงึเปนเครื�องมอืทีต่อบสนองให

ธรุกจิมแีนวทางในการแกปญหา และการพฒันานวัตกรรมภายใตสภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลงอยู

ตลอดเวลา กระบวนการวิจัยธุรกิจจึงเปนเครื�องมือสําหรับการแสวงหาความรู ใหม สําหรับนักวิจัย

ที่ตองทําวิจัยเพื�อนําความรู ใหมไปใช ใหเกิดประโยชน นักวิจัยที่ตองทํางานวิจัยเพื�อตอบสนองตอ 

องคกรธุรกิจจําเปนตองทําความเขาใจเบื้องตนในการวิจัยธุรกิจ ซึ่งผูเขียนไดลําดับหัวขอในการ 

นําเสนอของบทที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความหมายของการวิจัยธุรกิจ 6. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยธุรกิจ

2. คําศัพทพื้นฐานที่นักวิจัยควรทราบในเบื้องตน 7. กระบวนการวิจัยธุรกิจ

3. ทักษะที่จําเปนของนักวิจัย 8. จรรยาบรรณของนักวิจัย

4. สถานการณที่ตองใชการวิจัยธุรกิจ 9. ปญหาที่พบในการทําวิจัยธุรกิจ

5. ประเภทของการวิจัยธุรกิจ 10. บทสรุป
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1.1 ความหมายของการวิจัยธุรกิจ

การวิจยัหมายถึง การคนควาหรอืแสวงหาความรู ใหม โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรใน

การศึกษาคนควา ตลอดทกุข้ันตอนของกระบวนการวจิยั พรอมทัง้มแีนวคิดหรอืทฤษฎมีาสนบัสนนุ 

สมมติฐานท่ีทดสอบ เพื�อใหองคความรูที่คนพบมีความน]าเชื�อถือ และนําไปใชประโยชนไดจริง 

(บุญใจ ศรีสถิตยนรากูล, 2547, น. 1)

การวจิยัหมายถงึ กระบวนการแสวงหาความรู ขอเทจ็จริงอยางมรีะบบ แบบแผนทีเ่ชื�อถอืได 

โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื�อใหไดคาํตอบทีน่าํไปใช ในการอางองิ การสรางกฎเกณฑ

ทฤษฎี การวางแผน และการแกปญหา ในการหาคําตอบอยางเปนระบบ โดยจําแนกเปนขั้นตอน 

การกําหนดประเด็นปญหา กําหนดนิยามปญหาหรือกําหนดขอบเขตของปญหา คาดคะเนคําตอบ

หรือต้ังสมมติฐาน กําหนดวิธีการทดสอบสมมติฐานและทําการทดสอบสมมติฐาน (ลัดดาวัลย 

เพชรโรจน, 2547, น. 1)

การวจิยัธรุกจิหมายถงึ การคนควาถงึความจรงิเกีย่วกบัธรุกจิ ดวยวธิกีารท่ีมหีลักเกณฑ ถกูตอง 

ตามระบบที่มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และวิเคราะหขอมูลเพื�อใหธุรกิจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

อยางมปีระสทิธภิาพ สถานการณที่ใชการวจิยัธรุกจิจงึรวมตัง้แต การวิจยัดานการจัดการ การบัญช ี

การเงิน การตลาด การผลิต เศรษฐศาสตรธรุกจิ และการวิจยัทางศาสตรอื�นๆ ท่ีเกีย่วของกบัธรุกจิ 

(นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี, 2548, น. 5)

การวจิยัธรุกจิหมายถงึ การศกึษาคนควาหาขอเทจ็จริง เพื�อนาํไปใชแกปญหาและพฒันาทาง

ธรุกิจ โดยใชกระบวนการทีเ่ชื�อถอืไดตามหลกัวทิยาศาสตรอยางมรีะเบียบวธิทีีถ่กูตอง มวีตัถุประสงค

ชดัเจนและมกีารวเิคราะหขอมลู อภปิรายผลทีเ่กดิขึน้ใหสามารถนาํผลที่ไดไปพฒันาประสทิธภิาพใน

การดาํเนนิงานทางธุรกจิ เพื�อชวยในการตัดสินใจและพยากรณทางธรุกจิของผูบรหิารในสถานการณ

ที่มีการแขงขันทางดานธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื�อง เพื�อ

เสริมสรางขีดความสามารถทางธุรกิจ 

นักวิจัยตองทําความเขาใจวา ส่ิงสําคัญของการวิจัยธุรกิจ ซึ่งจัดอยูในกลุมการวิจัยทาง

สงัคมศาสตรจะแตกตางจากการวจิยัทางดานวทิยาศาสตร เพราะการวจิยัทางสงัคมศาสตร นักวจิยั

ตองอธบิายปรากฏการณขอคนพบ นาํเสนอทางออกตอปรากฏการณนัน้ และอางองิแนวคดิ ทฤษฎี

เพื�อสนบัสนนุผลการวจิยั บางทปีรากฏการณทีน่กัวจิยักาํลงัอธบิายที่ไดจากผลการวจิยัเปนสิง่ทีค่นอื�น

พอรูแลว นักวจิยัตองอธบิายอยางไรเพื�อใหเกิดเปนสิง่ใหมและเกดิความโดดเดนไมเหมอืนงานวจิยั 

อื�นๆ ในขณะท่ีการวจิยัทางวทิยาศาสตรเนนการทดลอง เหน็ผลการทดลองเชงิประจกัษ นาํเสนอผล 

เปนขอเท็จจรงิไดโดยท่ีไมตองอธบิายปรากฏการณหรอืตคีวามจากเรื�องราว การเผยแพรองคความรู 

จากงานวิจัยทางดานธรุกิจบอยคร้ังพบวามีขอจํากัดในการถูกพิจารณากล่ันกรองจากผูเช่ียวชาญใน
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สาขาตางๆ เพราะการอธิบายผลที่ขาดความโดดเดนในงานวิจัย โดยเฉพาะเมื�อนํางานวิจัยน้ันไป 

เผยแพรในวารสารทางวิชาการ

1.2 คําศัพทพื้นฐานที่นักวิจัยควรทราบในเบื้องตน

คาํศพัททีน่กัวจิยัทีท่าํงานวจิยัทางดานธุรกจิควรทราบ เพื�อเปนพืน้ฐานของการทาํความเขาใจ 

ประกอบดวย มโนทัศน นิยาม นิยามทฤษฎี นิยามปฏิบัติการ ตัวแปร และทฤษฎี ซ่ึงแตละคําศัพท

มีรายละเอียดพอสังเขปดังตอไปนี้ 

1. มโนทัศน (Concept) คือภาพรวมสรุปจากปรากฏการณหลากหลายที่ประกอบกันและ 

สื�อความหมายระหวางนักวิจัยดวยกัน การเกิดมโนทัศนคือ การมองเห็นเรื�องที่ศึกษาในเชิงของ 

หลักการท่ีเกี่ยวกับความจริงตางๆ ในรูปของนามธรรม ทั้งนี้มีการรวมเอาเหตุการณตางๆ หลาย

เหตุการณที่เปนนามธรรมอยูภายใตหัวขอเดียวกัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2558, น. 23)

มโนทศันจงึเปนภาพของเรื�องราวทางความคดิทีเ่กดิจากการเรียบเรยีงของนักวจิยัในการศึกษา 

คนควาในงานวิจัยแตละเรื�อง โดยการประสานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเกี่ยวกับเรื�องใดเรื�องหนึ่งได 

ชดัแจงเพื�อสรางความคดิรวบยอดเก่ียวกบัเรื�องนัน้ มโนทศันจะเชื�อมโยงถึงกรอบแนวคดิการวจิยั ที่

แสดงใหเหน็ความสัมพนัธปรากฏการณของตัวแปรหรือทฤษฎตีางๆ ท่ีนกัวจิยันาํมาใช ในงานวิจยันัน้ๆ 

มโนทัศนของการวิจัยธุรกิจ จึงเปนภาพรวมเรื�องราวของแนวคิด ทฤษฎีและปรากฏการณ 

ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนทางดานการบริหารธุรกิจ การรวมเอาเหตุการณตางๆ ทางธุรกิจมาอยูภายใต 

เรื�องราวท่ีนกัวจิยักาํลงัศกึษา หากตัง้ขอสังเกตพบวา มโนทัศนการวจิยัธรุกจิมพีืน้ฐานมาจากศาสตร 

การบรหิารจดัการเปนหลกั เชน การบรหิารจดัการทางการตลาด การบริหารจดัการทรพัยากรมนุษย 

การบรหิารจัดการทรพัยากรทนุทางกายภาพ หรอืเงนิทนุ เปนตน ไมวานักวจิยัจะทาํการวจิยัธรุกจิใน

แนวใดยอมมีหลักการพื้นฐานทางดานบริหารจัดการมาเกี่ยวของดวยเสมอ

2. นิยาม (Definition) คือคําศัพทตางๆ ที่อธิบายใหชัดเจนและแคบลงเฉพาะในเรื�อง

ที่จะวิจัยนั้นๆ แบงออกไดเปนนิยามตามทฤษฎี (Constitutive Definition) และนิยามปฏิบัติการ 

(Operational Definition) (William G. Zikmund, 2013, p. 5)

นิยามจึงเปนการใหความหมายของคําศัพทที่ใช ในงานวิจัย เพื�ออธิบายความหมายของคํา 

นั้นๆ ท่ีตองการสื�อใหผูอานมีความเขาใจตรงกัน ความหมายของคําที่ใช ในงานวิจัยแตละเรื�องอาจ

ใกลเคียงกัน เพราะนิยามน้ีจะมีรากฐานจากคําท่ีผูคนทั่วไปสวนใหญเขาใจในความหมายท่ีเปน 

พื้นฐานอยูกอนแลวเพียงแตเมื�อนํามาใช ในงานวิจัย คํานั้นตองขยายความใหชัดเจนขึ้นในลักษณะ

ของการอธิบายคําใหเปนกลุมคําหรือวลี



12 การวิจัยธุรกิจ

นยิามของการวิจยัธรุกจิ จงึเปนการใหความหมายของคําศพัททีเ่กีย่วของกบัธรุกจิเปนสาํคญั 

เปนนิยามท่ีมีพื้นฐานมาจากคําตางๆ ที่บุคคลทั่วไปใชสื�อความหมายในเบ้ืองตน และเปนท่ีเขาใจ 

เชนเดียวกันเพียงแตในงานวิจัยทางธุรกิจ นักวิจัยจะนําคําพื้นฐานท่ีบุคคลเขาใจในเบ้ืองตนนั้นมา

อธิบายเพ่ิมเติมในลักษณะสรางความเขาใจชัดเจนในงานวิจัยทางธุรกิจใหสอดคลองกับเรื�องราว

ในงานวิจัยเรื�องนั้นๆ 

3. นิยามทฤษฎี (Theory Definition) คือคําศัพทที่อธิบายรายละเอียดในทฤษฎีนั้นๆ 

เนื�องจากทฤษฎีเปนขอความที่มีความสัมพันธกันตั้งแต 2 แนวคิด (Donald R. Cooper Pamela 

S. Schindler, 2011, p. 9) ดังนั้นในงานวิจัยบางเรื�องจําเปนตองสรางความเขาใจตรงกันระหวาง 

นักวิจัยและผูอาน เนื�องจากการนําทฤษฎีมาประยุกตใช ในงานวิจัยของผูวิจัย ทฤษฎีบางทฤษฎีมี 

ความสัมพันธกัน แตบางทฤษฎีอาจแตกตางกัน

ทฤษฎีจึงเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูทั่วไปที่มีผูคิดคนตั้งไวและผานการพิสูจนมายาวนาน 

จนเปนที่ยอมรับ ดังนั้นทฤษฎีทางดานสังคมศาสตรมีหลายทฤษฎีที่สอดคลองกับปรากฏการณของ

เรื�องราวที่ทําวิจัย ฉะน้ันเมื�อมีผูอานสนใจงานวิจัยแตผูอานอาจจะไมมีความเชี่ยวชาญในดานที ่

นักวิจัยทําวิจัย นักวิจัยจําเปนตองนิยามทฤษฎีที่ใช ในงานวิจัยของตนเอง

ทฤษฎีที่เปนขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูทั่วไปมีหลายทฤษฎี ในการวิจัยธุรกิจนักวิจัยจึงควรเลือก

ทฤษฎีที่สามารถนํามาอธิบายในงานวิจัยทางธุรกิจของตนเอง แตมีบางทฤษฎีสามารถอธิบายไดทั้ง

ในศาสตรทางดานการบริหารธุรกิจและอื�นๆ ไดเหมือนกัน 

4. นยิามปฏิบตักิาร (Definition Operation) คอืคําศพัททีอ่ธบิายความหมายในการวจิยั 

เฉพาะเรื�องท่ีทาํการวจิยัคาํศพัทเดยีวกันแตเมื�ออยูในงานวจิยัแตละเรื�องความหมายจงึไมเหมอืนกนั  

โดยปกตติวัแปรทีป่รากฏในงานวิจยัจะตองนาํมาเขียนนยิามเชงิปฏบิตักิารเสมอ (ปาริชาต ิสถาปตานนท, 

2550, น. 104)

นยิามศพัทเชงิปฏบิตักิารจะแตกตางจากนยิามในเชิงทฤษฎ ีเพราะนิยามเชิงปฏบิตักิารตองอยู 

ในลกัษณะท่ีวดัได สังเกตได เพื�อใหมคีวามหมายทีแ่น]นอน มขีอบเขตชดัเจน ลดความคลาดเคลื�อน

ในงานวิจัย อีกท้ังจะชวยใหนักวิจัยสามารถสรางเครื�องมือวัดท่ีเหมาะสมเพื�อแปรคาจากนามธรรม

ใหเปนรูปธรรมได

นยิามศัพทเชงิปฏบิตักิารในงานวจิยัทางธุรกจิคือ การอธบิายคํานยิามศัพทในเชงิปฏบิตักิารท่ี

สามารถวัดคณุคา หรอืตคีวามไดเปนนิยามเชงิปฏบิตักิารในเรื�องนัน้ นยิามศัพทเชิงปฏบิตักิารในงาน

วจิยัทางธรุกจิแตละเรื�องจงึแตกตางกันตามแตจดุเนนของงาน ถงึแม ในงานวจิยับางเรื�องอาจใชคาํ 

เดียวกันแตการอธิบายศัพทเชิงปฏิบัติการจะไมเหมือนกันหรือมีสวนคลายกันเทานั้น
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5. ตวัแปร (Variable) หมายถงึขอความหรอืสญัลกัษณตางๆ ท่ีประกอบไปดวยคาทีส่ามารถ

แปรเปลีย่นไปได เชน เพศ (ชาย – หญิง) น้ําหนัก (มาก – นอย) หรือระยะทาง (ใกล – ไกล) เปนตน  

นอกจากนีต้วัแปรยังแบงออกไดประเภทตางๆ ไดแก ตวัแปรตน (Independent Variable) ตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) และตัวแปรเกิน (Extraneous 

Variable) โดยที่แตละตัวแปรก็มีความหมายแตกตางกันซึ่งผูเขียนจะไดกลาวถึงอยางละเอียดใน

บทที่ 4 ตอไป

6. ทฤษฎี (Theory) หมายถึงชุดของขอความ หลักการ และนิยามที่อธิบายความสัมพันธ

ระหวางมโนทัศนตางๆ ตั้งแต 2 ประการหรือมากกวาขึ้นไป โดยการใชกฎแหงการเชื�อมโยง จะได 

มโนทัศนเชิงประจักษ ซึ่งเปนที่มาของหัวขอวิจัย ปญหาการวิจัย การเชื�อมโยงทฤษฎี (พรชุลี 

อาชวบํารุง, 2527, น. 44)

คาํศัพทสาํคญัทีก่ลาวมาท้ัง มโนทศัน นิยาม นิยามทฤษฎี นยิามปฏิบตักิาร ตวัแปร และทฤษฎี 

นักวิจัยจะตองทําความเขาใจในความหมายเสียกอน เพราะเปนคําศัพทพื้นฐานที่เกี่ยวของในงาน

วจิยัท้ังทางธรุกจิและสังคมศาสตร เพราะหากผูอานเขาใจแลวจะงายตอการทาํงานในขัน้ตอนตอไป

ทฤษฎีในงานวิจยัทางธุรกจิสวนใหญเปนทฤษฎทีีน่าํมาจากทางตะวันตก เปนชดุของขอความ 

ที่ผานการใชมานาน เชน ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ ทฤษฎีความ 

พึงพอใจ ทฤษฎีการบริโภค เหลานี้เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยธุรกิจ แตในงานวิจัยควรเลือก

ทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยดวยเปนสําคัญ วาจะมีแนวทางประยุกตใช ในงานวิจัย

อยางไร 

การวจิยัถือวาเปนวธิกีารขยายขอบเขตความรูทีม่คีวามสาํคัญมากวิธหีนึง่ กรณีการหาความรู

ใหมๆ ที่ทําใหเกิดความเชื�อถือไดสูง การสรางองคความรูที่สามารถนําไปใชอธิบายปรากฏการณใน

ทางธรุกจิทีเ่กิดขึน้ได ในสถานการณตางๆ ซึง่หากองคความรูทางการวิจยัธรุกจินัน้สามารถปรับใชได

ชัดเจน องคความรูนั้นก็สามารถพัฒนาตอไปจนกลายเปนทฤษฎีทางธุรกิจได

1.3 ทักษะที่จําเปนของนักวิจัย

นักวิจัยคือ ผูที่มีบุคลิกในการแสวงหาความรู เปนนักคิด นักทดลอง หาวิธีการเพื�อนํามาใช 

แกปญหาและพฒันาในทางธรุกจิอยางมกีระบวนการ ดงัน้ันการทีจ่ะเปนผูทีส่ามารถสบืคนหาความรู 

มาใช ในการแกปญหาไดจริง นักวิจัยจึงตองมีคุณลักษณะหลายๆ ดานที่จําเปน ดังนี้

1. ทักษะการสืAอสาร เปนความสามารถสื�อสารความไดเขาใจเก่ียวกับขอบขายงานของ 

นกัวิจยั เชน การนําเสนอรายงานหรือวทิยานพินธ ซึง่จะตองนาํเสนอทัง้งานเขยีนและท้ังการอภปิราย

การตอบคําถาม ทุกอยางมีการเรียบเรียงถูกขั้นตอน ดังน้ันนักวิจัยจะตองมีการสื�อสารท่ีชัดเจน ม ี
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หลักฐานยืนยันความถูกตองของขอมูล เพื�อเสริมใหทักษะการสื�อสารเกิดประสิทธิภาพ นักวิจัย 

จะตองมีบุคลิกไมเอาตนเองเปนศูนยกลางความคิด แตเอาเหตุและผลที่เปนขอเท็จจริงเปนตัวตั้ง 

2. ทักษะทางสติปญญา ความรูหรือความจําท่ีดีตามหลักขอเท็จจริง คือมีความเขาใจใน

ขอมูลท่ีคนความาเปนอยางดี นําเอาความรูและประสบการณไปใชไดเปนอยางดี มีความสามารถ 

ในการแยกแยะขอมูลเปนสวนๆ สรางขอมูลจากขอมูลอื�น หรือประเมินคาเพื�อตัดสินขอขัดแยงท่ี 

เกดิขึน้ไดดงันัน้เพื�อเสรมิใหทกัษะทางสติปญญาเกดิประสทิธภิาพ นกัวจิยัจะตองมบีคุลกิเปนผูเรียนรู 

ตลอดชีวิต 

3. ทกัษะการใชเทคโนโลยี ไดเขามาเก่ียวของกับการทาํงานแทบทกุอยาง ในกรณขีองการ

วจิยั การวเิคราะหขอมลูเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อชวยในงานวจิยัธรุกจิอยางนอยตองมีความรูความ

เชี่ยวชาญในโปรแกรมดานเอกสาร (Word Processing) เพื�อชวยในการสราง และแกไขเอกสาร 

นอกจากนั้นยังตองมีความรูเรื�องโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับสถิติอีกดวย เชน โปรแกรม SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) หรือโปรแกรม Excel สําหรับคํานวณ เปนตน 

นอกจากนีน้กัวจิยัควรจะมีความสามารถในการคนควาขอมลูจากสื�อออนไลน ดงันัน้เพื�อเสรมิใหทกัษะ

การใชเทคโนโลยเีกดิประสิทธภิาพ นกัวิจยัจะตองมบีคุลิกเปนผูชอบทดลองปฏบิตัดิวยตนเอง และ

เรียนรูทางดานเทคโนโลยีอยางตอเนื�อง

4. ทักษะทางดานการวางแผนและการจัดการ คือความเปนมืออาชีพในงานท่ีทํา จะ

ชวยใหการทํางานวิจัยไดสําเร็จตามเปาหมาย เพราะนักวิจัยจะตองมีทักษะทางดานการวางแผน 

การจดัการ การควบคมุสถานการณ การแบงเวลาเพื�อปฏบิตังิานใหไดประสทิธภิาพมากทีส่ดุและการ 

บรหิารทมีวจิยั ดงันัน้เพื�อเสรมิใหการจดัการในงานวิจยัเกดิประสทิธภิาพ นกัวจิยัตองเปนผูมบีคุลิก

ที่มีความรับผิดชอบและเที่ยงธรรม

5. ทักษะดานการสังเกต งานวิจัยบางเรื�องท่ีตองอาศัยการสังเกต เชน การสังเกต

สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของผูที่เปนกลุมตัวอยาง เพื�อท่ีจะวิเคราะหวา คําพูด ที่บอกเลาให 

นักวิจัยฟงนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกมีความน]าเชื�อถือมากนอยเพียงไร มีอะไรท่ีเราจําเปนตองทํา 

การสบืสาวลวงลกึลงไปอีกหรอืไม ดงันัน้เพื�อเสรมิทกัษะใหการสงัเกตเกดิประสทิธภิาพ นกัวจิยัตอง

เปนผูมีบุคลิกที่คลองแคลวรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดอยางวองไว

6. ทักษะความมีอิสระมีความคิดเปนของตัวเอง ปราศจากอคติหรือการครอบงําจาก 

สิง่ใดๆ ความเปนอสิระของนักวิจยั ไมไดหมายถึงความมั่นใจหรือความเชื�อมั่นในตวัเองสูง แตเปน 

การวิจัยที่ถูกตองตามหลักการมีเหตุผล ดังน้ันเพื�อเสริมใหความมีอิสระเกิดประสิทธิภาพ นักวิจัย

ตองเปนผูมีบุคลิกที่สุจริตตอวิชาชีพและมีจรรยาบรรณในการทําวิจัยอยางเครงครัด
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ทักษะที่กลาวมาขางตน เปนองคประกอบสําคัญท่ีนักวิจัยจะตองมีในการนําไปใชประโยชน

ในการดาํเนนิงาน เพื�อใหงานวจิยัสําเรจ็ลลุวง ดงันัน้นักวจิยัจงึมคีวามเกีย่วพนักบัองคประกอบของ

ทักษะตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.1

ทักษะการสื�อสาร

ทักษะความรู

ทักษะทางเทคโนโลยี

ทักษะการวางแผนและการจัดการ

ทักษะการสังเกต

ทักษะนักวิจัย

รูปที่ 1.1 ทักษะของนักวิจัย

ที่มา : (สุภาวดี ขุนทองจันทร, 2556, น. 4)

1.4 สถานการณที่ตองใชการวิจัยธุรกิจ

ธรุกจิหนึง่ๆ จาํเปนทีจ่ะตองทราบถงึการเปลีย่นแปลงทัง้ของธรุกจิตน และความเปลีย่นแปลง

เกีย่วกบัธรุกจิทีอ่ยูในกลุมประเภทเดยีวกนัทัง้ทางดานตนทนุ ยอดขาย และราคาขาย ผลกระทบจาก

นโยบายภาครัฐ การเปดเสรีทางการคาการลงทุนที่สามารถเคลื�อนยายทรัพยากรตางๆ ไดอยางเสรี 

ยิง่การคาการลงทนุเปดเสรมีากขึน้ ธรุกจิตองประสบปญหาตางๆ ในการดาํเนินงานทางธุรกจิ เพราะ

การทําธุรกิจเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีเปาหมายคือ ผลตอบแทนจากการดําเนินงานท้ังในรูป

ตัวเงินและไมใชตัวเงิน ปญหาที่สําคัญดังกลาว ไดแก ปญหาดานการผลิต ปญหาดานอุปสรรคใน

การปฏิบัติงาน ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานการตลาด ปญหาดานการเงิน และปญหา

ทางดานเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนนโยบายและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ

ผูเขยีนขอยกตวัอยางทีเ่กดิขึน้ในทางธุรกจิของผูประกอบการทีท่าํธรุกจิคาขายเสือ้ผาสาํเรจ็รปู 

2 ราย ที่รานอยูติดกันมีปญหาทางดานธุรกิจเหมือนกันคือ มียอดขายสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปลดลง

เหมอืนกนัในระหวางตนป พ.ศ. 2557 โดยยังไมทราบสาเหตทุีแ่น]ชดั ผูประกอบการ 2 รายพจิารณา

และหาทางแกปญหา พบวาการแกปญหาของผูประกอบการรายแรกเลอืกไปดหูมอดูวา เกดิอะไรขึน้
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กับธุรกิจตน และตองใชเครื�องรางของขลังอะไรในราน จึงจะชวยใหรานกลับมาคาขายไดดีและมี

ผลกําไรเหมือนเดิม สวนผูประกอบการรายที่สองออกสํารวจตลาดและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภควา

เหตใุด ผูบรโิภคในยคุนีจ้งึมรีสนยิมเปล่ียนแปลงไป เพื�อเปนขอมลูในการปรับปรุงสนิคาในรานวาจะ 

ปรบัปรงุอยางไร เพื�อตอบสนองความตองการของผูบริโภคทีก่าํลงัเปลีย่นไปและใหไดยอดขายเพิม่ขึน้

จากกรณีทีพ่บ ผูประกอบการธรุกจิรานขายเสือ้ผา 2 ราย มแีนวทางการแกปญหาแตกตางกนั 

อยางชัดเจน ผลลัพธที่ไดจากการเลือกวิธีการแกปญหา จึงยอมแตกตางกัน ทั้งน้ีผูประกอบการ 

รายที่ 2 มีแนวทางในการแกปญหาได เพราะเขามีระเบียบวิธีการ ดังนั้นจากตัวอยางการแกปญหา

ของผูประกอบการ 2 รายในสถานการณเดียวกัน ความสําเร็จจากการแกปญหาจึงไมเหมือนกัน 

ทั้งนี้เห็นไดชัดเจนแลววาการแกปญหาทางธุรกิจ จําเปนตองใชระเบียบวิธีการที่สามารถหาคําตอบ

ดวยเหตุและผล หากเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาของผูประกอบการรายที่ 2 เปรียบเหมือนการทํา

วิจัยทางธุรกิจ 

ตวัอยางท่ีผูเขยีนยกมานีเ้ปนเพยีงตวัอยางจากปญหาทีพ่บทางดานธรุกจิในระดบัพืน้ฐานทัว่ไป  

ไมเพียงแตปญหาจากยอดขายตกตํ่าเทานั้น ยังมีปญหาอื�นๆ อีกมากที่ตองทําการศึกษา โดยเฉพาะ 

องคกรธุรกิจขนาดใหญจะมีปญหาที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในทางธุรกิจหากแยกปญหาและวิธ ี

แกปญหาดวยการวิจัยที่เกิดขึ้นตามสาขาวิชาทางดานบริหารธุรกิจพอจําแนกไดดังนี้

1.4.1 การวิจัยทางดานการจัดการ 

การวิจัยทางดานการจัดการเปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานรวมกันของหมูคณะ เชน 

การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดสายงาน สายการบังคับบัญชา ประสิทธิภาพของการจัดการ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน และแรงจูงใจของธุรกิจ ตัวอยางการวิจัยทางดานการจัดการ 

มีดังนี้

1. งานวิจัยเรื�อง “การศึกษาทัศนคติของพนักงานท่ีมีตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การไฟฟา 

ฝายผลิตแหงประเทศไทย” นักวิจัย : พลภูมิ ขุนทองจันทร

2. งานวิจัยเรื�อง “การบริหารจัดการของบริษัททองเที่ยวท่ีมีผลตอความพึงพอใจของ 

นักทองเที่ยวกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” นักวิจัย : พัชรา กันยาบัตร

3. งานวิจัยเรื�อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนโดยตรงของนักธุรกิจไทยในประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” นักวิจัย : สุทัศนา อาจเอื้อม

4. งานวจิยัเรื�อง “กระบวนการพฒันารานยาคณุภาพของโครงการพฒันาและรบัรองคณุภาพ

รานยาในอําเภอเมืองเชียงใหม” นักวิจัย : ปริณดา โตสิตารัตน
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5. งานวิจัยเรื�อง “การทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพยจากผลกระทบของการออก 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” 

นักวิจัย : ศราวุฒิ วิทยารัก

1.4.2 การวิจัยทางดานบัญชี 

การวิจัยทางดานบัญชีเปนการวิจัยเกี่ยวกับการหาวิธีการจดบันทึกรายการทางการเงินใหดี 

ทีส่ดุ การศึกษาการจัดทาํงบบัญช ีการตรวจสอบบัญช ีการแกไขปญหาทางดานการจดัทาํบัญชี การ

หาแนวทางนําเสนอขอมูลทางการเงินในมิติใหมๆ ความสําคัญของการบัญชีหลักใหญๆ ก็คือ เปน

แหลงขอมลูของธรุกจิทีจ่ะแสดงใหเหน็ถึงความเปนไปของธรุกจิ เชน ผูเปนเจาของกับพนกังานหรือ 

เจาของธรุกิจกบัผูลงทนุ เจาหนี ้หรอืธนาคารทีจ่ะพจิารณาใหสนิเชื�อ หรือแมกระทัง่การสื�อความหมาย 

ระหวางธุรกิจดวยกันเอง

ดงันัน้ขอมลูทางการบญัชจีงึมคีวามสาํคญัตอธรุกจิ ทาํใหเจาของกจิการสามารถควบคมุอยาง

ใกลชิดและเมื�อปรากฏขอบกพรองอยางใดอยางหน่ึงก็อาจแกไขไดทันที ชวยใหเจาของกิจการนํา 

ขอมูลทางการบัญชีไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ ชวยใหทราบผลการ

ดําเนินงานของกิจการในขณะใดขณะหนึ่งวากิจการมีสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของเปน 

จาํนวนเทาไร ชวยใหทราบฐานะการเงินของกจิการในขณะใดขณะหนึง่วา กิจการมผีลการดาํเนนิงาน 

ในรอบปทีผ่านมา กจิการมกีาํไรหรอืขาดทนุเปนจาํนวนเทาไร เพื�อประโยชนในการเพิม่ทนุหรอืลดทนุ 

ตลอดจนการขอสินเชื�อจากธนาคารเพื�อขยายกิจการ ใชเปนหลักฐานสําคัญในการคํานวณภาษีได

อยางถูกตองตามความเปนจริง และเพื�อใหบุคคลภายนอกใช ในการอางอิงประกอบการพิจารณา

ความมั่นคงของกิจการ ตัวอยางการวิจัยทางดานบัญชีมีดังนี้

1. งานวจิยัเรื�อง “ความสัมพันธระหวางความรู ความสามารถดานการบัญช ีดานการสอบบัญชี

ดานกฎหมายและดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพการสอบบัญชี” นักวิจัย : ชนัญฎา สินชื�น

2. งานวจิยัเรื�อง “ผลกระทบของทกัษะความเปนผูประกอบการทีม่ตีอความสาํเร็จของสํานกังาน

บัญชีในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” นักวิจัย : ชลธิชา อุพลเสถียร

3. งานวิจัยเรื�อง “ผลกระทบของความผูกพันตอองคกรที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของ 

นักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง” นักวิจัย : ณภาภัช อัตถสุริยานันท

4. งานวิจยัเรื�อง “ความรูความสามารถทางการบัญช ีระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณุภาพ

ขอมูลทางการบัญชีและสภาพแวดลอมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย” นักวิจัย : มุจรินทร แกวหยอง
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5. งานวิจัยเรื�อง “การวิเคราะหตนทุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยใช

ระบบตนทุนฐานกิจกรรม” นักวิจัย : ฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

1.4.3 การวิจัยทางดานการเงิน 

ในการทําธุรกิจ ทุนทางการเงินเปนทุนที่มีความสําคัญกับการเติบโตของกิจการ ผูมีหนาที่

บรหิารจัดการทางการเงนิมหีนาทีส่าํคัญ 2 ประการคอื การจดัหาเงนิทุน และการตัดสนิใจลงทุนใน

กจิการ แตการดาํเนนิงานเพื�อใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุเปนสิง่ท่ีทาทายสําหรับผูบรหิารทางการเงิน 

ดังนั้นเพื�อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยทางดานการเงินจึงเขามามีบทบาท

การวิจัยทางดานการเงิน เปนการวิจัยเกี่ยวกับการหาแนวทางในการจัดการเงินทุนใหเพียงพอ กับ

การบริหารกิจการ การใชเงินทุนเพื�อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริหารงาน การหาแนวทาง

การแกไขปญหาทางการเงิน ตัวอยางการวิจัยทางดานการเงินมีดังนี้

1. งานวิจัยเรื�อง “ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตามนโยบายของ

รัฐบาลโครงการจัดตั้งนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน : กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ

นิคมแมสอด จํากัด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก” นักวิจัย : ยุพรัตน จันทรแกว

2. งานวิจัยเรื�อง “แนวทางการบริหารสินเชื�อเพื�อลดความเส่ียง สินเชื�อเคหะของธนาคาร

ออมสินภาค 7” นักวิจัย : สุวกานต วัฒนธีรกุล

3. งานวจิยัเรื�อง “ปจจยัทีม่ผีลตอคณุภาพงบการเงินของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

ในมุมมองของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือ” นักวิจัย : กัลยธีรา สุทธิญาณวิมล

4. งานวิจัยเรื�อง “ทัศนคติของลูกคาตอการขายผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารกรุงศร ี

อยุธยา สาขาฟวเจอรปารครังสิต จังหวัดปทุมธานี”

5. งานวิจยัเรื�อง “การวเิคราะหภาวะเศรษฐกจิทางการเงนิของสหกรณออมทรัพยในจงัหวดั

เชียงใหมโดยใชวิธี CAMELS Analysis” นักวิจัย : วรศักดิ์ หงสสุวรรณ

1.4.4 การวิจัยทางดานการผลิต 

การวจิยัทางดานการผลติเปนการวจิยัทีเ่กีย่วของกบัปญหาและอปุสรรคทางดานการผลติ การ

จัดตั้งโรงงาน อาคารที่เกี่ยวของกับการผลิต ระบบการควบคุม การติดตอประสานงานในโรงงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพการผลิต การหาแนวทางจัดการผลิตใหเกิดความสูญเสีย 

และลดตนทนุในการผลติ แนวทางการประหยดัเวลา คาใชจาย และแรงงานทีเ่ปนปจจยัในการผลติ 

ตัวอยางงานวิจัยทางดานการผลิตมีดังนี้
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1. งานวิจัยเรื�อง “การปรับปรุงกระบวนการทํางานของบริษัทประดิษฐเครื�องประดับโดย 

วิธีการจําลองสถานการณ” นักวิจัย : รุงนภา ตันมูลสุข 

2. งานวิจัยเรื�อง “การวางแผนและจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นสวนพลาสติก” 

นักวิจัย : ยุทธนา ไชยบุตร

3. งานวจิยัเรื�อง “การปรบัปรงุการบรหิารจดัการระบบกจิกรรมควิซซีขีองโรงงานอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสดวยเทคนิคการกระจายหนาที่การทํางานเชิงคุณภาพ” นักวิจัย : เอมอร ทรายคํา

4. งานวิจัยเรื�อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปดวย

เทคนิคการศึกษาการเคลื�อนไหวและเวลา” นักวิจัย : จักรกฤษณ ฮั่นยะลา

5. งานวจิยัเรื�อง “การปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติโดยใชเทคนคิการศกึษางานและเทคนคิ 

สมดุลการผลติในกระบวนการการผลติกระเปาเลก็ของบรษิทั ธนูลกัษณ จาํกดั (มหาชน)” นักวจิยั : 

วรพจน ศรีเกิน

1.4.5 การวิจัยดานการตลาด 

การวิจยัดานการตลาดเปนการศกึษาความตองการและพฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา ใหสอดคลอง

กับโอกาสทางการตลาดเพิ่มกระบวนการในการตัดสินใจอยางเหมาะสม เพื�อลดความเสี่ยงในการ

ตัดสินใจผิดพลาดหรือการลงทุนที่ไมเหมาะสม คุณคาในการทําการตลาดและการขาย การพัฒนา 

ขีดความสามารถในการผลิตทางการตลาด และเปนการลดคาใชจายดานการทําการตลาดและ 

การขาย ตัวอยางการวิจัยทางดานการตลาดมีดังนี้

1. งานวิจัยเรื�อง “การสื�อสารการตลาดที่มีผลตอผู ใชบริการในการเลือกบริการเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย ในอําเภอเมืองเชียงใหม” นักวิจัย : วรรณภา ไพศาลตันติวงศ

2. งานวิจัยเรื�อง “ความคิดเห็นของลูกคาชาวญี่ปุนตอสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ

ผาฝายทอมือ ของผูผลิตในจังหวัดเชียงใหม” นักวิจัย : รพีพร ฉัตรตระกูลชัย

3. งานวิจัยเรื�อง “ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑคอนกรีต 

ผสมเสร็จของ บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม” นักวิจัย : ธณัฐดา 

อุตสุภา

4. งานวจิยัเรื�อง “การวเิคราะหเชงิลึกกระบวนการจดัการขอมลูในการพยากรณความตองการ

ซื้อของตลาดและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบของผูประกอบการสงออกลําไยอบแหงในจังหวัด

เชียงใหม และลําพูน” นักวิจัย : ศิริรักษ ยาวิราช



20 การวิจัยธุรกิจ

5. งานวจิยัเรื�อง “พฤติกรรมและการตดัสนิใจเขาเยีย่มชมพพิธิภณัฑตําหนักสายสทุธานภดล

ในวังสวนสุนันทาของนักทองเที่ยวชาวไทยและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจ” นักวิจัย : ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา

1.4.6 การวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

การวจิยัทางดานเศรษฐศาสตรธรุกจิเปนการวิจยัแกปญหาทางเศรษฐศาสตรในระดบัจลุภาค

และระดับมหภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดแนวทางและวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด 

ใหเกดิประโยชนสงูสุด รวมทัง้กอใหเกดิการประหยดัภายในและภายนอกหน]วยธรุกจิ ตลอดจนระดบั

ภาครัฐบาลเพิ่มศักยภาพการแขงขันของหน]วยธุรกิจ ตัวอยางการวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

มีดังนี้

1. งานวจิยัเรื�อง “การทดสอบความสมัพนัธระหวางดชันีราคาผูบรโิภคและรายไดภาษทีางตรง 

และภาษีทางออมของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม” นักวิจัย : ปราโมทย บุญตันจีน 

2. งานวิจยัเรื�อง “การประมาณคาเสนพรมแดนการผลติเชงิเฟนสุม ภายใตฟงกชัน่การตดัสนิใจ 

เลอืกผลติ กรณีศกึษา “การผลิตกาแฟอาราบิกาและถัว่แมคคาเดเมยี ในภาคเหนือของไทย” นกัวจิยั : 

กรรณิการ อิศรางกูร ณ อยุธยา

3. งานวิจยัเรื�อง “การประเมนิโครงการสนบัสนนุเงนิทุนหมนุเวยีนเพื�อพฒันากลุมเกษตรกร

กองทุนสงเคราะหเกษตรกร จังหวัดพะเยา” นักวิจัย : พรภัสสร วรประชา

4. งานวิจัยเรื�อง “การวางแผนระดับทองถิ่นเพื�อการพัฒนาท่ีสมดุลดวยตารางวางแผน

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม” นักวิจัย : รัตนา แกวเสน

5. งานวิจยัเรื�อง “การวเิคราะหความสัมพันธระหวางความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนของ

ดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และความผันผวนของอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของการเคลื�อนยายเงินทุนภาคเอกชนของประเทศไทย” นักวิจัย : พีรพัฒน เจตะภัย

1.4.7 การวิจัยทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การวิจัยทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนการวิจัยในเรื�องของการจัดหาบุคลากร 

(Procurement) คือจะมีเครื�องมืออยางไร วิธีการแบบไหน เปนตัวแบบ หรือโมเดล เพื�อที่จะใหการ

สรรหาและเลือกสรรบุคลากรกอใหเกิดผลในเชิงการเพิ่มผลผลิต (Increase Productivity) ของ

องคการไดรวมทัง้อาจจะเลือกศกึษาในแงของการพฒันา (Development) ระบบการจายคาตอบแทน  

(Compensation) ที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของบุคลากร และเปนแนวทางที่
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สามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในองคการไดอยางแทจริง ตัวอยางงานวิจัยดาน

การบริหารทรัพยากรมนุษยดังนี้

1. งานวิจัยเรื�อง “การยกระดับทักษะแรงงานก่ึงมีฝมือและมีฝมือระดับกลางท่ีมิไดผาน 

การศกึษาจากอาชวีศกึษาโดยองคกรธรุกจิทีด่าํเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

นักวิจัย : สุภาวดี ขุนทองจันทร 

2. งานวิจัยเรื�อง “การศึกษาสภาพและปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

กลุมธุรกิจบริษัทในเครือขายธุรกิจผลิตนํ้าดื�ม” นักวิจัย : อดิศักดิ์ บัวเงิน

3. งานวิจัยเรื�อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี” 

นักวิจัย : อุบลรัตน เลาสกุล

4. งานวิจัยเรื�อง “แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานที่ปฏิบัติงานสังกัดองคการบริหาร 

สวนตําบลในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี” นักวิจัย : ลักขณา จันทรหอม

5. งานวจิยัเรื�อง “การปองกนัอบุตัเิหตใุนการปฏบิตังิานของพนกังานบริษทั ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน)” นักวิจัย : สุภางค ศรีสุข

1.4.8 การวิจัยทางดานการทองเที่ยว 

การวิจัยทางดานการทองเที่ยวเปนการวิจัยทางดานการเตรียมความพรอมของทุนมนุษยใน

อตุสาหกรรมการทองเทีย่วทัง้ในดานความรูเชงิวชิาการ และการพัฒนาศกัยภาพและทกัษะดานตางๆ 

เพิม่ศกัยภาพและการพัฒนาการทองเทีย่วคณุภาพ และการทองเทีย่วรปูแบบใหมๆ  เพื�อสรางรายได 

จากการทองเทีย่ว และขยายฐานนกัทองเทีย่วเพิม่ศกัยภาพและขีดความสามารถในการบริหารและ

การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน ตัวอยางการวิจัยทางดานการทองเที่ยวมีดังนี้

1. งานวิจยัเรื�อง “การศกึษาคณุภาพความเปนนกัทองเท่ียวเชิงนเิวศกรณีศกึษานักทองเท่ียว

ในแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศ อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม” นกัวจิยั : ภาลัย มีลา และฉกาจ 

ราชบุรี

2. งานวิจัยเรื�อง “การศึกษาความเปนไปได ในการบริหารจัดการ การทองเที่ยวเชิงเกษตร : 

กรณีศึกษา หมูบานปางมะโอ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง” นักวิจัย : เกศณีย สัตตรัตนขจร

3. งานวิจัยเรื�อง “การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื�อวางแผนพัฒนาการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี” นักวิจัย : ปยวรรณ คงประเสริฐ



22 การวิจัยธุรกิจ

4. งานวจิยัเรื�อง “การจดัการเครือขายการทองเทีย่วโดยชมุชนพืน้ทีส่งูจงัหวดัเพชรบูรณ การ

จดัการการตลาดเพื�อการประชาสัมพันธเครอืขายการทองเทีย่ว” นกัวจิยั : ชลยัรตัน จริชยัเชาวนนท

5. งานวจิยัเรื�อง “การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมและแนวโนมพฤตกิรรมทองเทีย่วโบราณสถาน 

ของนกัทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาต ิณ อทุยานประวตัศิาสตรเขาพนมรุง” นกัวจิยั : กลิน่เกสร 

เสนาพันธ

1.5 ประเภทของการวิจัยธุรกิจ

การจัดเกณฑและประเภทของเรื�องราวหรือสิ่งตางๆ น้ันขึ้นอยูกับเงื�อนไขที่นํามาใช ในการ

พิจารณาหรือการจําแนก การจัดประเภทของการวิจัยธุรกิจก็เชนเดียวกัน ขึ้นอยูกับวาผูเขียนหรือ 

นกัวิจยัจะใชเกณฑอะไรในการพจิารณา ในบทนีผู้เขยีนใชเกณฑภายใตเงื�อนไขทีน่าํมาจาก (ลัดดาวลัย 

เพชรโรจน, 2547, น. 5) เนื�องจากเปนเกณฑที่จําแนกไดชัดเจนดังนี้

1. แบงตามแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย

2. แบงตามวัตถุประสงคของการวิจัย

3. แบงตามขอบเขตของศาสตรตางๆ

4. แบงตามระยะเวลาที่ใช ในการวิจัย

5. แบงตามลักษณะของการควบคุมตัวแปร

6. แบงตามระเบียบวิธีการวิจัย

ในที่นี้ผูเขียนจึงไดนําเสนอใหเห็นความชัดเจนของการแบงประเภทการวิจัยภายใตเงื�อนไข 

การแบงตามเกณฑตางๆ ซึ่งจะชวยใหผูเริ่มตนศึกษาและผูสนใจทั่วไปทําความเขาใจไดงายขึ้น  

ดังแสดงในรูปที่ 1.2
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แบงตามแนวคิด

พื้นฐานการวิจัย

แบงตาม

วัตถุประสงคการวิจัย

แบงตามขอบเขต

ของศาสตร

แบงตามเวลา

ของการวิจัย

แบงตามการควบคุม

ตัวแปร

แบงตามระเบียบ

วิธีการวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยพื้นฐาน

การวิจัยประยุกต

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

การวิจัยเฉพาะศาสตร

การวิจัยสหวิทยาการ

การวิจัยภาคตัดขวาง

การวิจัยระยะยาว

การวิจัยแบบทดลอง

การวิจัยภาคสนาม

การวิจัยเอกสาร

การวิจัย

เชิงประวัติศาสตร

การวิจัยเชิงพรรณนา

การวิจัยเชิงทดลอง

รูปที่ 1.2 ประเภทของการวิจัย

ที่มา : (ดัดแปลงจากลัดดาวัลย เพชรโรจน, 2547, น. 24 – 27)

จากรูปที่ 1.2 การแบงประเภทการวิจัยในแตละเกณฑ มีรายละเอียดเบื้องตนสรุปพอสังเขป 

เพื�อใหผูอานไดทําความเขาใจดังนี้
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1.5.1 การวิจัยแบงตามแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย 

การวิจัยแบงตามแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก การวิจัย 

เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งแตละประเภทมีลักษณะสําคัญดังนี้

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยท่ีใชกระบวนทาง 

วิทยาศาสตรเนนตัวเลขและสถิติ

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยที่ไมเนนตัวเลขจึงม ี

ความเปนนามธรรมสูง และเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ

1.5.2 การวิจัยแบงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

การวจิยัแบงตามวัตถุประสงคของการวจิยัแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก การวจิยัพืน้ฐาน 

การวิจัยประยุกต และการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งแตละประเภทมีลักษณะสําคัญดังนี้

1. การวิจัยพื้นฐาน (Basis Research) เปนการวิจัยที่ทําใหเกิดความรูที่แทจริงเปน 

ทฤษฎีฐานราก 

2. การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการวิจัยที่นําผลที่ไดไปประยุกตใช ใน 

ชีวิตประจําวัน เชน การเกษตร การศึกษา การเมืองการปกครอง และการแพทย เปนตน

3. การวจิยัปฏบิตักิาร (Action Research) เปนการวจิยัท่ีมุงนาํผลไปใชปรับปรุงเฉพาะ 

งานทีป่ฏบิตัอิยู เนนการมสีวนรวมของผูเกีย่วของ เชน การวิจยัในชัน้เรยีน การวจิยัในโรงงาน หรอื

การวิจัยในชุมชน เปนตน

1.5.3 การวิจัยแบงตามขอบเขตของศาสตรตางๆ 

การวจิยัแบงตามขอบเขตของศาสตรตางๆ แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก การวจิยัเฉพาะ

ศาสตร และการวิจัยสหวิทยาการ ซึ่งแตละประเภทมีลักษณะสําคัญดังนี้

1. การวจิยัเฉพาะศาสตร (Pure Research) เปนการวจิยัทีเ่ฉพาะสาขาวชิาหรอืศาสตรหนึง่ 

ศาสตรใด เชน การวิจัยดานวิทยาศาสตร แพทยศาสตร ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร นิติศาสตร 

รัฐศาสตร พยาบาลศาสตร เปนตน

2. การวจิยัสหวทิยาการ (Interdisciplinary Research) เปนการวิจยัท่ีมหีลายๆ ศาสตร 

มารวมกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม การวิจัยเกี่ยวกับปญหาการเมือง 

การวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ
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การกาํหนดประเดน็ปญหาของการวิจยัธรุกจิ (Business Research Problem) เปนกระบวนการ 

ทีม่คีวามสาํคญัอยางย่ิง เพราะเปนสวนแรกทีบ่อกใหทราบถงึความเปนมาและความสําคัญของการ

วจิยัธรุกจิ วาเกิดสถานการณปญหาอยางไรในทางธรุกจิทีก่ระทบตอองคกร จนเกดิเปนความจาํเปน

ตองทําวิจัยเพื�อแกปญหา การเลือกประเด็นปญหาของการวิจัยธุรกิจ นักวิจัยจึงควรพิจารณาให

รอบคอบ เพราะทกุปญหาทีเ่กดิข้ึนในทางธรุกจิอาจไมใชปญหาทีน่าํไปสูการวิจยัท้ังหมด บางปญหา 

หาขอมูลเพียงเล็กนอยก็สามารถแกปญหาในเบื้องตนได แตถานักวิจัยมั่นใจในประเด็นปญหาที ่

ตองการคาํตอบจากการวิจยัแน]นอนแลว เมื�อนกัวจิยัตดัสนิใจทําวจิยัจงึควรกําหนดชื�อเรื�อง วตัถปุระสงค 

และขอบเขตของการวิจัยใหสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดขึ้นตามลําดับ ซึ่งผูเขียนไดลําดับหัวขอการ 

นําเสนอในบทที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

1. ความหมายของปญหาการวิจัยธุรกิจ 

2. การเลือกปญหาของการวิจัยธุรกิจ

3. แหลงของปญหาการวิจัยธุรกิจ

4. การเขียนหลักการ เหตุผล และความสําคัญของปญหาการวิจัยธุรกิจ

5. การตั้งชื�อเรื�องวิจัยธุรกิจ

6. การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยธุรกิจ

7. องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัยธุรกิจ

8. บทสรุป
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2.1 ความหมายของปญหาการวิจัยธุรกิจ

ปญหาการวิจัยหมายถึง ประเด็นที่ยังไมกระจาง มีความสงสัยและยังไมไดคนพบคําตอบ 

รวมท้ังนกัวจิยัตองการรูคาํตอบ ในการคนหาคาํตอบ ปญหาการวิจยัจาํเปนตองใชกระบวนการวิจยั

ที่มีความน]าเชื�อถือและพิสูจนได เพื�อใหผลการวิจัยท่ีคนพบมีความกระจาง ถูกตองและตรงตาม 

ขอเท็จจริง (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูล, 2547, น. 20)

ปญหาการวิจัยหมายถึง กลุมของขอความที่มีเงื�อนไขที่ตองการสืบคนหาคําตอบโดยอาศัย

วิธีการวิจัย มีการเก็บรวบรวมขอมูล แลววิเคราะหใหไดคําตอบ โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวของที่สามารถ

อางอิงและอธิบายที่มาของปญหาและที่มาของคําตอบได ปญหาการวิจัยเปนปญหาที่เกี่ยวของกับ

ปรากฏการณตางๆ ที่สามารถสังเกตได สัมผัสได ตรวจสอบความถูกตองได คนหาซํ้าๆ ได ปญหา

บางปญหาไมอาจหาคาํตอบไดโดยการวจิยั เชน เรื�องของพระเจา และบางปญหาไมจาํเปนทีจ่ะตอง 

หาคําตอบโดยใชกระบวนการวิจัยเพราะรูคําตอบอยูแลว (ลัดดาวัลย เพชรโรจน, 2547, น. 29)

ปญหาการวจิยัเปนเพยีงการแปลงหัวของานวจิยัน้ันใหออกมาในรูปของปญหาหรือคาํถามนํา 

ทีต่องการหาคาํตอบ เพื�อใหผูอานงานวิจยัไดทราบวา งานวจิยันัน้ตองการศกึษาเรื�องใด หรอืตองการ

คาํตอบอะไร การเขยีนประเดน็ปญหาการวิจยัมลีกัษณะเปนคาํถาม (ธานินทร ศลิปจารุ, 2555, น. 27)

ในทัศนะของผูเขียน ปญหาการวิจัยธุรกิจหมายถึง ประเด็นขอสงสัยที่ยังไมไดคําตอบอยาง 

ชดัแจงของผูบรหิาร หน]วยงาน หรอืองคกรทางธรุกจิ อกีทัง้นักวจิยัมคีวามสงสยั จนเกดิเปนคาํถาม 

และยังไมไดคําตอบที่แทจริง กระบวนการคนหาคําตอบ จึงใชกระบวนการวิจัยที่มีความน]าเชื�อถือ 

เพื�อใหผลการวิจัยและคําตอบที่ไดมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ และสามารถนําไปใชแกปญหาและ

พัฒนาทางธุรกิจไดจริง 

2.2 การเลือกปญหาของการวิจัยธุรกิจ

การทําวิจัยหากกลาวกันจริงๆ แลวก็คือ การหาคําตอบเพื�อมาใชตอบประเด็นท่ีเปนปญหา

และตองการแกปญหา หากเกิดปญหาหลายอยางข้ึน จําเปนที่นักวิจัยจะตองคัดเลือกปญหาและ 

จดัลาํดบัความสาํคญัทีจ่ะแกปญหาในส่ิงทีเ่กิดขึน้อยางเปนระบบ สิง่ทีน่กัวจิยัอาจจะตองพจิารณาคอื 

เกณฑการคดัเลอืกปญหาการวจิยั และองคประกอบของปญหาการวิจยั ซ่ึงมรีายละเอยีดดงัตอไปนี้

2.2.1 เกณฑการเลือกปญหาการวิจัย 

ปญหาการวิจัยเปนสิ่งที่ตองการคําตอบ ดังนั้นนักวิจัยตองทําความเขาใจในปญหาใหลึกซึ้ง 

เพื�อจะไดแกปญหาดวยกระบวนการวิจัยอยางถูกตอง สะทอนความน]าเชื�อถือ ดังนั้นเกณฑการ

เลือกปญหาการวิจัยจึงเปนจุดเริ่มตนในการตัดสินใจที่จะทําวิจัย ซึ่งนักวิจัยสามารถพิจารณาความ

สอดคลองโดยมีเกณฑสําคัญดังนี้ 
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1. นักวิจัยมีความรูความสามารถและควรอยูในสายงานที่ตนเก่ียวของอยู นักวิจัย 

จะตองมคีวามเชีย่วชาญและความสนใจในประเดน็ปญหาทีท่ําการวจิยัเปนอยางดี การเลอืกประเดน็

ปญหาการวิจัยที่ตนเองไมถนัดเปนส่ิงที่ไมควรทําเปนอยางย่ิง เพราะจะเกิดความเสียหายตอการ 

ทําวิจัย โดยเฉพาะการใชทรัพยากรในการวิจัยอยางไมคุมคา 

2. มเีอกลกัษณเฉพาะตวั และเปนเรืAองใหม เอกลกัษณเฉพาะตวัในทีน่ีห้มายถงึ การมี 

คุณคาเฉพาะตัว งานวิจัยหากเปนเรื�องใหมประเด็นไมซํ้าซอนกัน นับวามีเอกลักษณเฉพาะตัว 

โดยเฉพาะการนาํไปใชประโยชนในการแกปญหาในมิตทิีซ่บัซอนได ไมวาจะเปนมติทิางดานเศรษฐกจิ 

สงัคม ซ่ึงการทบทวนวรรณกรรมท่ีหลากหลายและครอบคลมุจะชวยใหงานวจิยัมเีอกลักษณะเฉพาะ

ตัวได 

3. มคีณุคาในเชงิวิชาการ งานวจิยัท่ีดนีอกจากเกดิประโยชนในเชิงปฏบิตัแิลว จะตองเกิด 

ประโยชนตอวงวิชาการดวย โดยเฉพาะผลการวิจัยที่มีขอคนพบในแนวทางทฤษฎีและสามารถ 

หกัลางทฤษฎเีกาได จะทาํใหเกดิความรู ใหมกวางขวาง สามารถใช ในการพฒันางานทางดานวชิาการ 

สามารถนําไปใชเปนกรณีศึกษาทางดานการเรียนการสอนบริหารธุรกิจได 

4. มีความเปนไปไดที่จะทําการศึกษา ไมกวางหรือไมแคบจนเกินไป อยูในขายที่นักวิจัย

สามารถดําเนนิการได ทีส่าํคัญเมื�อจะทาํการศกึษาตองตรวจสอบกอนเสมอวาไมซํา้ซอนกบัการวิจยั

ทีผู่อื�นไดดาํเนนิการมากอนแลว ซึง่การทบทวนวรรณกรรมหรือการอานงานวิจยัของนักวจิยัคนอื�นๆ 

จะชวยใหเกิดความมั่นใจไดมาก

5. มีความน_าสนใจ และทันตอเหตุการณที่กําลังประสบอยู นําไปใช ในการแกปญหา

หรือตัดสินใจได นักวิจัยควรเลือกหัวของานวิจัยที่คนสวนใหญไดรับประโยชน และมีประเด็นความ 

น]าสนใจในสถานการณนั้นๆ เพราะปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นและเปนท่ีสนใจของคนทั่วไป หากมีการ 

คนพบส่ิงทีส่ามารถนําไปแกปญหาไดทนัทวงท ีนัน่หมายถึงคณุคาของงานวจิยัทีส่ามารถใชประโยชน

ไดจริง

จากประสบการณของผูเขียนที่เคยไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก เมื�อทํางานวิจัย

เสร็จแลว แหลงทนุจะมีการสํารวจวางานวจิยัสามารถนําไปใชประโยชนไดจรงิหรือไม หากใชไดจรงิ 

ใช ในสถานการณใด ตองแสดงหลักฐานเชิงประจกัษ เพราะผลวิจยัเหลานี ้เมื�อนกัวจิยัทําวจิยัเสรจ็

สมบรูณแลว หน]วยงานผู ใหทนุจะมเีงื�อนไขวา งานวจิยัตองนาํไปใชประโยชนไดจรงิทัง้ในเชิงวชิาการ

และการปฏบิตั ิทัง้น้ีเพราะงานวจิยัทาํแลวตองเกิดประโยชน หากไมเกดิประโยชนกเ็หมอืนกบัการนาํ 

งบประมาณไปใชจายไมเกิดประสทิธภิาพ แตเกดิเปนความสญูเสยี โดยเฉพาะอยางยิง่ในทางธรุกจิ

ก็เชนเดียวกัน ผูบริหารลงทุนหรือสนับสนุนงบประมาณไปแลว ก็ตองไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับ

การลงทุน ดังนั้นผูเขียนจึงมีแนวทางพิจารณากอนตัดสินใจทํางานวิจัยใหหน]วยงานทางธุรกิจหรือ

แหลงทุนวิจัยตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 
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คําถาม

เกิดประโยชนกับ

ธุรกิจหรือไม

มีความเชี่ยวชาญ

หรือไม

เกิดประโยชน มีความเชี่ยวชาญ

ลงมือทํา

สงผลวิจัยใหหน]วยงาน

องคกรธุรกิจได ใชประโยชนจริง

รูปที่ 2.1 การตัดสินใจทําวิจัยธุรกิจ

ที่มา : (สุภาวดี ขุนทองจันทร, 2556, น. 26)

2.2.2 องคประกอบของปญหาการวิจัยธุรกิจที่ดี 

องคประกอบของปญหาการวิจัยธุรกิจที่ดี จึงตองมีจุดหมายท่ีชัดเจนวาจะศึกษาเรื�องใด

ตองการคําตอบอะไร จะชวยใหเขียนประเด็นปญหาไดครอบคลุมและถูกวิธี นักวิจัยมือใหมมักพบ

เจอปญหาวาจะตัง้ประเดน็ปญหาอยางไร หาแหลงปญหาไดจากที่ไหน อยางไร (รายละเอยีดผูเขยีน

จะไดอธบิายอยางละเอียดในหวัขอถดัไป) การกาํหนดประเดน็ปญหาจงึเปนเรื�องยากสําหรับนักวจิยั

มอืใหม ดงันัน้เพื�อใหมแีนวทางในการกําหนดประเดน็ปญหาทีด่ ีผูเขยีนจงึขอเสนอองคประกอบของ

ปญหาการวิจัยที่ดีวาตองประกอบไปดวยอะไรบางดังนี้

1. กะทดัรดั สื�อความหมายในประเดน็ทีว่จิยัไดด ีผูอานสามารถรูหรอืมองภาพการวจิยัออกจาก

หวัของานวจิยัสื�อประเด็นการวจิยัไดด ีซ่ึงจะทาํใหดงึดดูใจอยากอานอยากตดิตามงานวิจยัในเรื�องนัน้ๆ

2. หัวเรื�องเปนแนวทางการพัฒนา เพราะการวิจัยที่ดีจะกอใหเกิดการพัฒนาควบคูกันดวย

ดังนั้นควรมีคําระบุถึงแนวทางการพัฒนาในงานวิจัยที่กําลังศึกษา

3. มีตัวแปรอยางนอย 2 ตัวแปร แสดงความสัมพันธกัน คือตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ี

ใช ในงานวิจัย
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4. ตรงกับความสามารถและความถนัดของนักวิจัย กรณีของนักวิจัยทางดานธุรกิจก็จะตอง

มีความรอบรูทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอธุรกิจ มีความรูอยางกวางขวางเกี่ยวกับการ

บริหารธุรกิจและศาสตรที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ

5. สามารถออกแบบการวิจัยได การออกแบบวิจัยเปนสิ่งที่นักวิจัยสามารถกําหนดได เชน 

นาํไปสูการมีกรอบแนวคดิ นาํไปสูการกาํหนดวธิกีารวเิคราะหขอมลู การสรางเครื�องมือวดัทีส่ามารถ

วัดได มีกลุมประชากรที่ศึกษา

6. มีเวลา มีทีมงาน และมีงบประมาณเพียงพอ เปนองคประกอบที่จะสนับสนุนการดําเนิน

งานใหสําเร็จลุลวงและเกิดประสิทธิภาพ

7. มีประโยชนตอองคกร เนื�องจากการพัฒนางานและการแกปญหาในงานเปนสิ่งท่ีสําคัญ

กับองคกร ดังน้ันหากนักวิจัยสามารถกําหนดประเด็นปญหาในการวิจัยและนําไปสูการวิจัยเพื�อ 

แกปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร นับไดวาเปนประโยชนโดยตรงตอองคกรที่ทํางานอยู

8. ไมซํ้าซอนกับนักวิจัยคนอื�น การทําวิจัยจะตองมีประเด็นใหมๆ ทิศทางในการพัฒนาใหมๆ 

ใหเขากับสถานการณที่เปนอยูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด หากมีงานวิจัยในประเด็นเดียวกันท่ี

ดําเนินการอยูแลวในสถานการณที่ใกลเคียงก็ไมตองทําการวิจัยซํ้าซอนกัน

ปญหาการวิจัยที่ดี จึงเปนปญหาที่ตองการคําตอบอยางเรงดวน และคําตอบนั้นจะสามารถ

นําไปประโยชนที่เกิดขึ้นสงผลตอหน]วยงาน องคกร สังคม หรือประเทศชาติ การคัดเลือกปญหา

ที่ดีประเด็นสําคัญลําดับแรกคือ ปญหาไมสามารถหาคําตอบดวยวิธีการทั่วไปได ตองทําวิจัยดวย

กระบวนการทางวทิยาศาสตร และคาํตอบจากปญหานัน้ คําตอบที่ไดเกดิประโยชนตอองคกรธรุกจิ 

สังคมหรือประเทศชาติ

2.3 แหลงของปญหาการวิจัยธุรกิจ

แหลงของปญหาการวิจยัมทีีม่าหลายแหลง ท้ังจากประสบการณของนกัวจิยั แนวคิด ทฤษฎี 

การทบทวนวรรณกรรม การแลกเปล่ียนประสบการณกับนักวิจัย การเขาอบรมกับสถาบันตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ แหลงทุนวิจัย ขอเสนอแนะในวิทยานิพนธหรืองานวิจัย และองคกรหรือหน]วยงานที่

ตองการใชผลงานวิจัย ซึ่งแตละแหลงของปญหาการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประสบการณจากการวิจยั เปนประสบการณทีม่าจากการวิจยัโดยตรงของนกัวจิยั และ

ประสบการณจากการทํางานหรือดําเนินการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ องคกรธุรกิจ และสังคม โดยที่ 

ผูปฏิบัติงานในองคกรธุรกิจหรือหน]วยงานตางๆ มักประสบปญหาจากการดําเนินงาน แลวตองการ

หาคําตอบ ในการนําวิธีการที่ไดไปใชแกปญหาใหถูก
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2. แนวคิดหรือทฤษฎี นับเปนอีกแหลงหนึ่งของปญหาการวิจัย เนื�องจากทฤษฎีตางๆ มี

รากฐานที่ผานการกลั่นกรอง พิสูจนและนําไปใชจนเกิดการยอมรับ แตเมื�อเวลาผานไปทฤษฎีนั้น 

อาจทาํใหนกัวจิยัมแีนวคดิทีแ่ตกตางๆ หรอือาจมองเหน็ปญหาในทางทฤษฎีได อางองิจาก วลิเลยีม  

จ.ี ซกิมนัด (William G. Zikmund, 2013, p. 25) และโดนลัด อาร. คูเปอร พาเมลา เอส. ชินดเลอร 

(Donald R. Cooper Pamela S. Schindler, 2011, p. 14)

ดงันัน้เมื�อนกัวจิยัไดทาํการศกึษา ทบทวนในทฤษฎตีางๆ จงึอาจมองเหน็ชองวางในทฤษฎ ีแลว

เชื�อมโยงกับปญหาที่เกิดขึ้น แลวนําทฤษฎีมาเปนฐานสนับสนุนในปรากฏการณที่เกิดขึ้นในงานวิจัย

ของตนเอง ตวัอยางงานวิจยัเรื�องความสมัพนัธระหวางการเรยีนรูองคกรกบัประสทิธภิาพการบรหิาร

งานขององคกรธรุกจิขนาดเล็ก นกัวจิยัอานแนวคิดการบริหารงานอยางสมดลุแลวพบวา มติใินการ

บริหารดานการเงินก็เปนปญหาในองคกรธุรกิจ มิติทางดานการเรียนรูของบุคลากรก็เปนปญหาใน

การบริหารงาน นักวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารอยางสมดุลมาใชเปนประเด็นปญหาการ

วิจัยในการงานวิจัยดังกลาว (สุภาวดี ขุนทองจันทร, 2552, น. 4) 

3. การทบทวนวรรณกรรม โดยการอานหนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย และวารสารทาง

วิชาการ ท่ีไดรวบรวมไวเปนบทความวิจัยทางดานบริหารธุรกิจ นับเปนอีกหนึ่งแหลงที่จะชวยให 

นกัวจิยัสามารถคนหาปญหาทางการบรหิารธรุกจิ ปจจบุนัมวีารสารทางดานบริหารธรุกจิมากข้ึน ดงันัน้ 

การอานวารสารทางการบริหารธุรกิจก็จะชวยใหนักวิจัยมีประเด็นปญหาใหมๆ ที่เกิดข้ึนทางการ

บริหารธุรกิจในสภาพปจจุบัน

4. การแลกเปลีย่นประสบการณกบันกัวจิยัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ินบัเปน 

อกีแหลงท่ีสาํคญัโดยเฉพาะในงานประชุมวชิาการท่ีแตละหน]วยงานหรือสถาบนัจดัขึน้ เพื�อเปนเวที

ใหนกัวจิยั นกัวชิาการไดพบปะแลกเปล่ียนความรูและทกัษะการทาํวจิยักบันกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในแตละสาขา

5. การเขาอบรมจากสถาบันตางๆ ทีจ่ดัหลกัสตูรอบรมทีเ่กีย่วของกบัการวจิยั โดยเฉพาะ

ในสถาบนัการศึกษามักจะจดัอบรมหวัขอเก่ียวกบัการวจิยัเปนประจาํ ซ่ึงนกัวจิยัสามารถแลกเปล่ียน

หรอืปรกึษากับวทิยากรที่ใหการอบรมกเ็ปนอกีหน่ึงแนวทางทีจ่ะทําใหจดุประกายความคดิหรือปญหา

ทางการวิจัยได

6. แหลงทุนวิจัย บางแหลงทุนวิจัยจะกําหนดกรอบประเด็นปญหาที่ตองการคําตอบไว ให 

นกัวจิยัไดนาํเสนอขอเสนอโครงการวิจยัภายใตกรอบประเดน็ปญหาท่ีเจาของแหลงทุนตองการ โดย

การประกาศรบัขอเสนอโครงการวิจยั เชน แหลงทนุสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย เปนตน 
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7. ขอเสนอแนะในวิทยานิพนธหรืองานวิจัย ที่ปรากฏอยูในบทสุดทายของรายงาน 

การวจิยัจะมขีอเสนอแนะของนักวจิยัไววา ควรจะทําวจิยัเก่ียวกับเรื�องอะไรตอจากงานวจิยัของเขา 

หรือในงานวิจยัของเขายังขาดอะไรทีย่งัไมไดศกึษาทีน่]าจะศกึษาเพิม่เตมิ ขอเสนอแนะเหลานีน้กัวจิยั 

สามารถนาํมากาํหนดเปนปญหาวจิยั หรอืหวัขอวจิยัในการตอยอดการศกึษาได หลงัจากนัน้นักวจิยั

จะตองไปศึกษารายละเอียดจากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม เพื�อทําความเขาใจปญหาวิจัย

หรือหัวขอวิจัยใหชัดเจนขึ้น

8. องคกรหรือหน_วยงานที่ตองการใชผลงานวิจัย ปจจุบันมีหน]วยงานท้ังของรัฐและ

เอกชนมหีลายหน]วยงานทีต่องการใชผลงานวิจยัในการบรหิารงานในหน]วยงานของตนเอง แตไมได 

ทําวิจัยเองจะใหคนในหน]วยงานอื�นทําให โดยจะกําหนดหัวขอวิจัย หรือปญหาวิจัยให หรืออาจจะ

ใหนักวิจัยกําหนดปญหาวิจัยเองก็มี พรอมทั้งหน]วยงานนั้นๆ มีงบประมาณจัดสรรไว ใหสําหรับการ

ทําวิจัย เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

แหลงปญหาการวจิยัธรุกจิมหีลายแหลง แตละแหลงสามารถจดุประกายความคิด เพื�อพฒันา

โจทยวจิยัใหกบันกัวจิยัได ดงันัน้ข้ึนอยูกบัวานกัวจิยัมคีวามเกีย่วของกับแหลงปญหาใดมากท่ีสดุ แต

แหลงปญหาวิจัยที่นักวิจัยสวนใหญพบเห็นมากท่ีสุดคือ การทบทวนวรรณกรรมจากการอานตํารา 

หนังสอื และบทความวิชาการตางๆ ทางดานธรุกจิ ปญหาการวจิยัท่ีเกดิขึน้ในข้ันตอนนีจ้ะทาํใหนกัวจิยั 

เริ่มตนกระบวนการใหความสําคัญของปญหานําไปสูเหตุผลที่ตองการทําวิจัย

2.4 การเขียนหลักการ เหตุผล และความสําคัญ 
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การเขียนหลักการ เหตุผล และความสําคัญของปญหา เปนจุดเริ่มตนท่ีจะทําใหงานวิจัยม ี

ความชัดเจน และมีความเปนไปได ในการทําวิจัย จากประสบการณของผูเขียนท่ีเคยเขียนเสนอ 

ขอเสนอโครงการวิจยัตอแหลงทนุตางๆ พอนาํมารวบรวมเพื�อเปนแนวทางการเขยีนสาํหรบันกัศกึษา

และผูอานที่สนใจไดดังนี้

2.4.1 การชี้ใหเห็นความจําเปนและมีหลักฐานอางอิง 

ผูเขยีนตองไมลมืวาในการทาํวจิยัจะกลาวอางอะไรหรือเขียนอะไรลอยๆ ไมได ทกุอยางตองมี 

การอางองิเพราะจะทาํใหงานวจิยัมนีํา้หนกั ดงัน้ันตองเขียนใหเหน็ถงึความจาํเปนทีต่องทําวจิยั วามี 

ปญหาหรือท่ีมาที่สําคัญอยางไร โดยใหมีหลักฐานหรือสถิติสนับสนุนในปญหาที่เกิดข้ึน เพื�อนําไปสู 

เหตผุลท่ีวาทาํไมตองทาํวจิยั และสรุปตอนทายของการทําวจิยัวา ถาทาํวจิยัเรื�องน้ีแลวจะเกดิประโยชน 

ตอองคธรุกจิ หน]วยงาน สังคมอยางไร และหากไมทาํวจิยัเรื�องนีจ้ะเกดิความเสยีหายอยางไร หรอื

เกิดอะไรข้ึนกับหน]วยงาน องคกร ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ อันนี้ขึ้นอยูกับวาทํางานวิจัยใน

ระดับไหน
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