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บทนํา 
 

 ข้ันตอนการวิจัยในลักษณะท่ีนักวิจัยเกิดความ
ตองการท่ีจะทําวิจัยทางธุรกิจในสิ่งท่ีตองการแกไขปญหา
หรือเพื่อตอบขอสงสัยนั้น ข้ันตอนของการวิจัยจะเริ่มตน
อยางไร  และตองดําเนินการอะไรในลําดับตอไป และ
สุดทายจะสรุปกระบวนการวิจัยไดอยางไร ท้ังหมดนี้จะได
กลาวถึงในกระบวนการวิจัยท่ีนักวิจัยจะตองพิจารณา
ดําเนินการอะไรบาง เพื่อบรรลุเปาหมายในแตละข้ันตอน 
เพื่อใหผลงานวิจัยเปนไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และใหผลงานวิจัยมีความนาเช่ือถือ เปนท่ียอมรับ สามารถ
นําไปใชในการอางอิงตามหลักวิชาการได ซึ่งข้ันตอน     
การวิจัยทางธุรกิจท่ีจะไดกลาวถึงนี้ จะประกอบไปดวย
ท้ังหมด 10 ข้ันตอน ไดแก 
 1. การคนหาปญหา  
 2. การประเมินปญหา 
 3. กําหนดขอบเขตของปญหา 
 4. การศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 5. การต้ังขอสมมติฐาน 
 6. การเขียนเคาโครงงานวิจัย  
 7. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 8. การรวบรวมขอมูล  
 9. การวิเคราะห เรียบเรียง และรายงานผลขอมูล  
 10. สรุปผลการวิจัย และการเขียนรายงาน  
 

 จากลําดับข้ันตอนดังกลาว นราศรี และ ชูศักด์ิ 
(2548: 70) ไดจัดแบงออกเปน 3 ภาค ดังนี้  
 

 

 
ภาคที่ 1  การสํารวจเบื้องตน ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 2. กําหนดวัตถุประสงค 
 3. การกําหนดขอบเขตของปญหา 
 4. ต้ังสมมติฐาน 
ภาคที่ 2  การดําเนินการวิจัย ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 
 5. การออกแบบวิจัย 
 6. การสรางแบบสอบถาม 
 7. การรวบรวมขอมูล 
ภาคที่ 3  ภาคสุดทาย ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 
 8. การวิเคราะหและทดสอบสมมติฐาน 
 9. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 10. ทํารายงาน 
 
1.  การคนหาปญหา  
 การตระหนักถึงปญหาหรือประเด็นปญหาถือเปน
มูลเหตุสํ า คัญ ท่ีก อให เกิดการทําวิจัย ใน เรื่อ งต า ง  ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหาปจจุบันทันดวน เปนสิ่งท่ี
ผลักดันใหเกิดการทําวิจัย เพราะเกิดแรงจูงใจจากสังคมท่ี
คนสวนใหญตองการอยากรูอยากเห็นในประเด็นปญหา  
 ประเด็นปญหาในการทําวิจัยเปนเรื่องท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของกระบวนการวิจัย ท้ังนี้การคนหาประเด็นปญหา
ถือเปนจุดเริ่มตนในกระบวนการวิจัย  หากการคนหา
ประเด็นปญหาไมประสบผลสําเร็จ การวิจัยก็จะไมเกิดข้ึน 
ในการคนหาประเด็นปญหาสามารถคนหาไดจาก 



 

 

 1.1 ทฤษฎีตาง ๆ โดยพิจารณาดูวาทฤษฎีตาง ๆ 
ท่ี มีอยู  และอยู ในความสนใจ  ยังสามารถใชอธิบาย
ปรากฏการณไดหรือไม 
 1.2 ประสบการณของนักวิ จั ย  นักวิ จั ย ท่ี มี
ประสบการณมากยอมพบเห็นปรากฏการณในธุรกิจมามาก 
จึงสามารถตัดสินใจไดวามีประเด็นปญหาอะไรบางท่ี
นาสนใจ ประสบการณของนักวิจัยจึงเปนปจจัยท่ีผลักดัน
ใหเกิดงานวิจัยได 
 1.3 งานเขียนทางวิชาการ นักวิจัยสามารถเอา
ผลงานทางวิชาการมาทบทวนดูวา งานเขียนทางวิชาการ
เหลานั้นยังสามารถใชอธิบายปรากฏการณในประเด็นท่ี
นักวิจัยต้ังขอสงสัยไดหรือไม หรือพบขอแตกตางไปจาก
สภาพปจจุบันของงานวิชาการดังกลาว 
 1.4 การเปนผูรูหรือผูเช่ียวชาญ ท่ีตองพยายามมุง
สรางและผลิตผลงานวิจัยออกมา ผูรูหรือผูเช่ียวชาญจะเปน
ผู ท่ี มีประสบการณในการทําวิจัยมาก  จึงสามารถให
คําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาไดเปนอยางดี 
 1.5 ผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีดีเกือบทุกฉบับมักจะ
บอกขอบกพรองหรือจุดออนของงานวิจัย เพื่อใหนักวิจัย
รุนตอไปไดเข ามาทําการแกไขขอบกพรองดังกลาว 
นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังไดเสนอแนะการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมในประเด็นท่ีนาสนใจ 
 1.6 หนวยงานหรือสถาบันที่มีความตองการใช
ผลงานวิจัย ถือไดวาเปนแรงกระตุนสําคัญท่ีทําใหเกิด
งานวิจัย 
 
2.  การประเมินปญหา  
 การประเมินประเด็นปญหาเพื่อใชเปนเกณฑใน
การตัดสินใจวาประเด็นปญหานั้นมีระดับความสําคัญมาก
เพียงพอท่ีเหมาะสมในการทําวิจัยหรือไม สามารถพิจารณา
ไดจาก 
 2.1 ขอมูลและสารสนเทศ ขอมูล หมายถึง ขอมูล
ดิบท่ีไดจากการจดบันทึกเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยไม
มีการเสริมแตงความเห็นของบุคคลใดกับขอมูลนั้น สวนคํา

วา สารสนเทศ เปนขอมูลท่ีไดนําเอาเหตุการณตาง ๆ ท่ีไดมี
การจดบันทึกและมีการลงความเห็นของบุคคลหรือ
หนวยงาน โดยท่ีบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดลงความเห็นใน
ขอมูลนั้นจะเปนผูแสดงความรับผิดชอบของสารสนเทศ
นั้น ดังนั้น ขอมูล สารสนเทศ จะสามารถเปนดัชนีบงช้ีถึง
ระดับความสําคัญของปรากฏการณ กอนท่ีจะเริ่มตนใน 
การทําวิจัย 
 2.2  เคร่ืองมือ ท่ีใชในการประเมินปญหาดวย 
การสรางหลักเกณฑในการประเมินปญหา เชน ดัชนีราคา
ผูบริโภค ยอดขายของธุรกิจลดลงรอยละ 5 เปนตน 
 2.3 งบประมาณ การตัดสินใจลงทุนในโครงการ
ท่ีเกี่ยวกับงบประมาณจํานวนมหาศาล เชน โครงการหลาย
พันลานบาท  การตัดสินใจในโครงการดังกลาวจะมี
ความสําคัญมาก และเพื่อลดขอผิดพลาดหรือความเสี่ยงจาก
การตัดสินใจจึงสมควรท่ีจะตองทําวิจัย 
 2.4 เวลา หากชวงระยะเวลาในประเด็นปญหา
วิจัยวางเวนเปนเวลานาน นักวิจัยก็จะเห็นประเด็นปญหาใน
การวิจัย เนื่องจากสภาพแวดลอมของสังคมไดเปลี่ยนแปลง
ไป เชน ชองทางการจัดจําหนายในอดีตกับปจจุบัน เปนตน 
 2.5 สถานที่  ความแตกตางในเรื่องสถาน ท่ี 
หมายถึง ความแตกตางของตลาด และเช่ือวาสถานท่ี
แตกตางกัน  พฤติกรรม หรือรสนิยมของผูบริโภคจะ
แตกตางกันดวย 
 2.6 ความสามารถ ข้ึนกับนักวิจัยวาจะมีความรู
ความสามารถมากนอยเพียงใด ความรูความสามารถจะชวย
ทําใหเห็นแนวทางการวิจัยดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดมา
ในกระบวนการไขขอสงสัยท่ีถูกตอง และเปนท่ียอมรับ 
และความรูความสามารถท่ีมีมากก็สามารถเลือกใช
เครื่องมือ หรือวิธีการศึกษาไดเหมาะสมกับประเด็นปญหา
ตาง ๆ 
 2.7 การวิเคราะหขอมูล  พิจารณาดูวามีขอมูล  
เพีย งพอท่ีจะใชอ า งอิ ง  เพื่ อใช เปนหลักฐาน  และ มี        
ความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด การมีขอมูลท่ีเพียงพอตอ



 

 

การต้ังประเด็นปญหาไดชัดเจน ก็จะสามารถทําวิจัยได และ
คาดหวังผลสําเร็จจากการวิจัยได 
 2.8 ความสําคัญของปญหา  หากเปนปญหา
ปจจุบันทันดวน สังคมจะใหความสนใจ หรือเปนประเด็น
ท่ีธุรกิจใหความสนใจ ความสําคัญของปญหาจะมีน้ําหนัก 
 
3.  กําหนดขอบเขตของปญหา  
 การกําหนดขอบเขตของปญหาหรือขอบเขต   
การวิจัยจะชวยใหการวิจัยทางธุรกิจอยูภายใตขอบเขตท่ี
ธุรกิจใหความสนใจ ไดผลลัพธจากการวิจัยท่ีรวดเร็ว และ
ประหยัดงบประมาณคาใชจาย ขอบเขตการวิจัยสามารถ
พิจารณาไดจาก 
 3.1 กลุมประชากร หมายถึง ขอบเขตของกลุม
ประชากรใดท่ีนักวิจัยสนใจ และประเด็นปญหาจะเกี่ยวของ
กับกลุมประชากรใดบาง การแบงกลุมประชากรมักจะใช
หลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

• อาชีพ 
• เพศ 
• อายุ 
• รายได 
• สถานะทางสังคม 
• อาณาเขต  
• เปนตน 

3.2 เนื้อหาสาระ จะมีขอบเขตท่ีพยายามมุงสู
ประเด็นของวัตถุประสงคในการทําวิจัยและสนับสนุน    
ขอสันนิษฐานของการวิจัย 

3.3 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย จะเปนตัวแปรท่ีบงช้ี
ขอมูลท่ีตองการ และตัวแปรเปนปจจัยสําคัญท่ีจะแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับประเด็น
การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดขอบเขตปญหา จะชวยให 
• วางแผนรวบรวมขอมูล ใหอยูในประเด็นท่ี

ตองการวิจัย ไดขอมูลตรงตามความสนใจและลดคาใชจาย
ในการแสวงหาขอมูล 

• ทราบถึงวิธีการไดมาซึ่งขอมูลท่ีถูกตองและ   
มีคุณภาพ ท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ (และยัง
ทราบถึ งวิ ธี ก า รสุ ม ตัวอย าง  และรู จั ก ต้ั ง คํ าถามใน
แบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลตรงตามเปาหมาย 

• การกําหนดสมมติฐานจะมีความชัดเจน และ
สามารถตัดสินสมมติฐานไดตรงตามหลักฐานทางสถิติท่ี
คํานวณได 

• มองเห็นแนวทางในการวิจัย และเห็นโอกาส
ความสําเร็จจากการวิจัย 
 
4.  การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 Hart (1998: 27) การศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
มีจุดมุงหมาย  11 ประการ  ซึ่งสามารถสรุปเปนเหตุผล
ดวยกัน 4 ประการ คือ 
 4.1 ปองกันการซ้ําซอนของงานวิจัย 
 4.2 กําหนดขอบเขตการวิจัย 
 4.3 กําหนดแนวคิดในการสรางเครื่องมือวิจัย 
หรือวิธีการวิจัย  
 4.4 แนวคิดการวิเคราะหขอมูล  
 
5.  การตั้งขอสมมติฐาน  
 สมมติฐาน (Zikmund.  2003: 499) เปนประเด็น
ปญหาท่ีเปนขอสงสัยท่ีนักวิจัยตองการพิสูจนและหา
หลักฐานมายืนยันไขขอสงสัยดังกลาว  ในทางปฏิบั ติ        
(ศิริวรรณ และคณะ.  2541: 267) การต้ังสมมติฐานแบงเปน 
2 ประเภท คือ 
 5.1 สมติฐานการวิจัย ถือเปนประเด็นหลักของ
ผลการวิจัย 



 

 

 5.2 สมมติฐานทางสถิ ติ  เป นการทดสอบ
สมมติฐานในประเด็นตาง ๆ  ท่ีสามารถยืนยันไดดวย
ผลลัพธทางสถิติ 
 ลักษณะสมมติฐานที่ดี 
 1) มีความสัมพันธกับจุดมุงหมายในการวิจัย 
 2) มีขอมูลสนับสนุนในการกําหนดทิศทาง 
 3) มีขอมูลเพียงพอท่ีใชทดสอบ 
 4) ใชภาษาท่ีกะทัดรัด เขาใจงาย คอนขางเฉพาะ 
เจาะจง สะดวกตอการสื่อ  

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
χ2 (Chi-Square) ใชทดสอบความสัมพันธของ 

ตัวแปร 
t-test ใชทดสอบความสัมพันธของตัวแปรจาก

การคํานวณความสัมพันธดวยวิธีการเสนถดถอย และยัง
สามารถพยากรณแนวโนมของตัวแปรตาม  

F-test ใชทดสอบความมีนัยสําคัญของแบบจําลอง 
หรือกรณีความสัมพันธของหลายตัวแปรอิสระ  โดย
พิจารณารวม ๆ วาตัวแปรท้ังระบบท่ีเลือกมีนัยสําคัญตอ
การอธิบายหรือไม 

 
6.  การเขียนโครงงานวิจัย  
 โครงงานวิจัยมีจุดมุงหมายในการบอกกลาวใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เปนสิ่งท่ีผูวิจัยไดจัดทําข้ึน 
โดยมีสาระสําคัญท่ีประกอบดวย ประเด็นปญหาในการทํา
วิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีการวิจัย และคาดการณถึง
ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

องคประกอบของโครงงานวิจัย  
1) ช่ืองานวิจัย โดยมีจุดท่ีควรพิจารณาในการต้ัง

ช่ืองานวิจัย ดังนี้ 
• ประเด็นงานวิจัย 
• วิธีการวิจัย 
• ขอบเขต 
• ผลของการวิจัย 

2) วัตถุประสงค ตองเขียนบอกกลาวเพื่อแสดง
เจตนาในการทําวิจัย 

3) ขอบเขตของงานวิจัย 
4) วิธีดําเนินการวิจัย 

• รูปแบบของงานวิจัย 
• การสุมตัวอยาง 
• เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
• การวิ เคราะหขอมูล  ตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงค และขอสันนิษฐาน 
5) แผนการดําเนินงาน ตองกําหนดวาข้ันตอนใด

จะทําเสร็จเม่ือใด 
6) งบประมาณ และคาใชจายในการวิจัย 

 
7.  การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การคนหาขอเท็จจริง การกําหนดปญหาของ
งานวิจัย จําเปนตองสรางกรอบการรวบรวมขอมูล เพื่อให
เกิดการยอมรับ และความนาเ ช่ือถือของขอมูล  ซึ่งจะ
ประกอบดวยระดับของขอมูล การสํารวจขอมูล ประโยชน
ของการสุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 
 7.1 ระดับของขอมูล การไดมาซึ่งขอมูลจะมี      
2 ระดับ คือ 

• ขอมูลระดับประชากร เปนขอมูลท้ังหมด
ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีนักวิจัยสนใจ วิธีการไดมาซึ่ง
ขอมูลในระดับประชากร จะตองใชวิธีการสํามะโน  

• ขอมูลในระดับกลุมตัวอยาง การสํารวจ
จะเปนการไดมาซึ่งระดับขอมูลในระดับกลุมตัวอยาง 
(Sample) การสํารวจจะมีขนาดเล็กหรือใหญจะข้ึนอยูกับ
ขนาดตัวอยาง และเปนไปตามหลักเกณฑทางสถิติ 

7.2 การสํารวจขอมูล เปนการไดมาซึ่งขอมูลใน
ระดับตัวอยาง แบงออกเปน 3 ระดับ คือ  

• การสํารวจทางสังคม การสํารวจภาวะ
สังคม ถือเปนการสํารวจขนาดใหญท่ีจะเกี่ยวของกับทุกคน
ในสังคม และเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ 



 

 

• การวิจัยตลาด การสํารวจเพื่อการวิจัย
ตลาด  สวนใหญจะเปนการสํารวจเฉพาะประเด็นท่ีธุรกิจ
ใหความสนใจในเรื่องการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ
การออกแบบผลิตภัณฑ การสํารวจเพื่อการวิจัยตลาดจะเปน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการออกแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลตรง
ตามความตองการของผูวิจัย  ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่อง
เฉพาะเจาะจง และเกี่ยวกับผลประโยชนของธุรกิจโดยตรง  

• การทํ า โพลความคิด เห็นสาธารณะ       
การสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติของคนในสังคมในเรื่อง
สาธารณะ ซึ่งปจจุบันเรามักจะไดยินคําวา ประชาพิจารณ 
หรือท่ีรียกวา การไตสวนสาธารณะ 

7.3 การสุมตัวอยาง เปนการคนหาขอมูลท่ีเปน
ขอ เ ท็จจริง  และมีประโยชนอย างมากท่ีใช กันอย า ง
แพรหลายในการวิจัยธุรกิจ การสุมตัวอยางควรจะตองมี
หลักเกณฑ วิธีการไดมาซึ่งขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง และมี
ความนาเช่ือถือ สามารถอางอิงได และเกิดการยอมรับ 
เพราะการสุมตัวอยางมักจะเกิดความผิดพลาดได 2 ประเด็น 
คือ ความผิดพลาดทางสถิติท่ีเกิดจากการสุมตัวอยาง และ
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการไดขอมูลท่ีเอนเอียง  

วิธีการสุมตัวอยางมี 5 วิธ ีไดแก 
1) วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  
2) วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน  
3) วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ  
4) วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  
5) วิธีการสุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา  
7.4 ประโยชนของการสุม ตัวอย าง  การสุ ม

ตัวอยางเปนวิธีการไดมาซึ่งขอมูลท่ีมีคาใชจายตํ่า และ
ประหยัดเวลาในการหาขอมูล ท้ังนี้ธุรกิจสามารถหาขอมูล
ท่ีมีคุณภาพท่ีไมตางไปจากขอมูลระดับประชากร และ
สามารถใชเปนหลักฐานในการยืนยันขอเท็จจริง โดยการ
ใชวิธีการสุมตัวอยาง 

 
 
 

8.  การรวบรวมขอมูล  
จุดมุงหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลก็เพื่อใหได

พยานหลักฐาน เพื่อใชในการสนับสนุนประเด็นปญหาและ
ขอสันนิษฐาน จึงตองรวบรวมขอมูลมาใชในการยืนยันให
เกิดการยอมรับ ดังนั้นความพอเพียงของขอมูลจึงเปนเรื่อง
สําคัญ แหลงขอมูลหลักมีดังนี้ 

8.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีนักวิจัยเปน
ผูริเริ่มจัดทําข้ึน เนื่องจากขอมูลท่ีตองการนี้จะเปนประเด็น
ปญหาท่ีเฉพาะเจาะจง ไมสามารถหาขอมูลดังกลาวไดจาก
แหลงใด ๆ จําเปนตองดําเนินการเอง 

8.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีมีหนวยงาน
ไดจัดทําไว และเปนระเบียบแบบแผนทางสถิติ นักวิจัย
สามารถขอใชขอมูลเหลานี้ได แตขอมูลทุติยภูมิสวนใหญ
เปนขอมูลท่ัวไป ไมเฉพาะเจาะจง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจะข้ึนอยูกับประเภท
ขอมูล และแหลงขอมูล หากเปนขอมูลปฐมภูมิ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลจะเปนเรื่องของการสํารวจ การสุมตัวอยาง 
และการออกแบบสอบถาม หากเปนขอมูลทุติยภูมิ วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลจะเปน เพียงการไปนําขอมูลจาก
แหลงขอมูล เพื่อนํามาเขาสูกระบวนการสรุปการนําเสนอ
ขอมูล 

 
9.  การวิเคราะห เรียบเรียง และรายงานผลขอมูล  
 

 การเรียบเรียงขอมูลจะตองพิจารณาลําดับกอน-
หลัง ของขอมูลท่ีจะรายงาน เพื่อใหเกิดความสอดคลองของ
การมีเหตุและผล ขอมูลท่ีจะรายงานจะประกอบดวยขอมูล
ท่ีสําคัญ 3 สวน 
 9.1 ขอมูลที่เปนวัตถุดิบ ขอมูลภายนอกในสวน
ท่ีนักวิจัยไดไปรวบรวมมา เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการวิจัย 
 9.2 ขอมูลที่เกิดจากการประมวลผล เปนขอมูล
ภายในท่ีเกิดจากการประมวลผลขอมูลท่ีรวบรวมมาได โดย
มีการใชวิชาการดานสถิติประกอบการประมวลผล เพื่อให



 

 

ขอมูลท่ีเกิดจากการประมวลผลมีความนาเช่ือถือ สามารถ
ใชยืนยันในประเด็นปญหา และขอสันนิษฐาน  
 9.3 ขอมูลที่ เปนผลลัพธ  เปนขอมูลท่ีแสดง
ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัย ขอมูลสวนนี้ถือเปนสวนสําคัญ
ของงานวิจัย เพราะเปนการรายงานขอสรุปผลท่ีไดรับจาก
การวิจัย 
 

10.  สรุปผลการวิจัย และการเขียนรายงาน 
  

 10.1 การสรุปผลงานวิจัยและเขียนรายงาน   
การวิจัย ข้ันสุดทาย ถือเปนหัวใจสําคัญของการทําวิจัย 
ผลงานวิจัยท่ีดีจะตองมีการเขียนรายงานท่ีสามารถสื่อ 
ใหกับคนสวนใหญในสังคมไดรับรู และเขาใจ สามารถ
นําเอาผลของการวิจัยไปใชไดอยางกวางขวาง ถือไดวา
งานวิจัยนั้นไดสรางคุณคาและประโยชน โดยเฉพาะกรณี
การวิจัยทางสังคมศาสตรในเรื่องท่ัว ๆ ไป 
 ในกรณีการเขียนผลงานวิจัยทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่อง
เฉพาะเจาะจง นั่นคือ งานวิจัยนั้นจะตองสามารถสื่อให
ผูบริหารไดนําเอาไปใชในการพิจารณา วางแผน ตัดสินใจ 
กําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผูบริหารจะนําไปใช
ก็ตอเม่ืองานวิจัยนั้นสามารถสื่อใหผูบริหารไดรับรูและตรง
ตามความตองการ  หรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ธุรกิจ ผูบริหารก็จะใชวิจารณญาณในการตัดสินใจวา จะ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของผลการวิจัย  หรือจะ
ตัดสินใจเปนอยางอื่น  แตอยางนอยท่ีสุดผูบริหารจะมี
โอกาสใชประโยชนจากขอมูล อันเปนผลมาจากการทําวิจัย 
ประโยชนจะไดมากนอยเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยูกับการสื่อให
เขาถึงผูบริหารนั่นเอง 
 10.2 องคประกอบการเขียนรายงาน ประกอบดวย  

• บทนํา  
• การตรวจสอบเอกสารหรือการทบทวน

วรรณกรรม  
• วิธีการวิจัย  
• ผลการวิจัย  
• สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ  

บทสรุป 
 

 โดยท่ัวไปในการประเ มินคุณภาพงานวิจั ย 
สามารถจัดแบงความคิดเห็นจากบุคคล 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 
ใหความสําคัญกับงานวิจัยท่ีแสดงถึงความเช่ือม่ันและ
คุณคาของงานวิจัย กลุมท่ี 2 จะใหความสําคัญตามข้ันตอน
การทําวิจัย เพราะฉะนั้นในการทํางานวิจัยเพื่อใหไดผล
สมบูรณ ควรจะตองคํานึงถึงความคิดเห็นจากบุคคลท้ังสอง
กลุม และจะทําใหรูสึกวา งานวิจัยนั้นไมใชเปนของยากแต
อยางไร  
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