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การวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม 
รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย1 

 

 

1. บทนํา 
คนทั่วไปมักเขาใจวา การวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมเปนการวิจัยที่มีขอบเขตตามคําจํากัดความ

ของคําวา “ธุรกิจอุตสาหกรรม” ซึ่งหมายถึงการดําเนินการที่มุงหวังผลกําไรอันเกิดจากการดําเนินงานทาง
อุตสาหกรรมเปนเปาหมายสําคัญ ดังนั้นการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมจึงเปนการวิจัยที่ทําขึ้นเพื่อมุงที่จะ
นําผลไปใชในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งการผลิตและการบริการ โดยเนนทางการบริหารทุกดาน ทั้ง
ดานการผลิต การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง “ธุรกิจอุตสาหกรรม” อาจมีสวนเกี่ยวของกับองคการที่มิไดหวังผล
กําไรดวย เชน องคการของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาล และ ฯลฯ) 
รัฐวิสาหกิจ (องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ องคการสวนสัตวดุสิต การรถไฟแหงประเทศไทย การประปา
นครหลวง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิต และ ฯลฯ) มูลนิธิ
ตาง ๆ ตลอดจน องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน องคการเหลานี้แมจะตั้งขึ้นเพื่อสนองความตองการหรือ
ความจําเปนของสังคม โดยไมคิดถึงผลประโยชนตอบแทนเปนตัวเงิน แตในการดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูบริหารจําเปนตองใชความรูความสามารถทางธุรกิจไมนอยไปกวาองคการ
ที่ดําเนินการเพื่อหวังผลกําไร ดังจะเห็นไดจากการที่ผูบริหารของทุกหนวยงานทุกระดับในองคการตองใช
เทคนิคและวิธีการทางการบริหารสวนใหญไมแตกตางจากกระบวนการบริหารองคกรธุรกิจอุตสาหกรรมเลย 

 การวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมจะครอบคลุมเนื้อหาอยางกวางขวาง สวนใหญจะกระทําเพื่อใหได
ขอมูลที่ใชในการแกปญหา วางแผน หรือกําหนดวิสัยทัศนสําหรับผูบริหารระดับสูง แตในการทํางานของ
ผูบริหารระดับกลางและระดับตนก็มีความตองการขอมูลจากการวิจัยในงานที่ทําอยู (Action Research) 
ดวย ตัวอยางขอมูลที่ฝายบริหารระดับสูงตองการ เชน ผูจัดการฝายการเงินมักตองการทราบเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทางการเงินที่เชื่อถือไดในปจจุบันและอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว หรือผลกระทบของ
นโยบายของรัฐในดานตาง ๆ ตอการบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผูจัดการฝายบุคคลมักตองการ

                                                  
1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
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ทราบวาการฝกอบรมเรื่องใดหรือแบบใดจําเปนสําหรับบุคลากรในกระบวนการผลิต หรือเพราะเหตใุดจงึมผูี
ลาออกจากองคการสูง หรือแนวความคิดใดที่จะสรางแรงจูงใจใหพนักงานแตละกลุมเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น 
สําหรับผูจัดการฝายการตลาดมักตองการทราบชนิด ประเภท และจํานวนสินคาที่ลูกคาตองการ ยอดขายที่
คาดวาจะขายได หรือโอกาสของการสรางชองทางการจัดจําหนายแบบใหม  ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลที่
เกี่ยวของกับลูกคา ทั้งดานสิ่งแวดลอม สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และสภาพของบุคลากรใน
องคการที่ผูบริหารระดับสูงตองการเพื่อชวยใหสามารถตัดสินใจไดดีข้ึน ซึ่งการวิจัยนับเปนเครื่องมือหลักที่
สําคัญสําหรับใชในการหาขอมูลเหลานี้ 

การกําหนดแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ตลอดจนการกําหนดกลยุทธและพัฒนา
แผนการปฏิบัติงานจําเปนตองใชขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือไดและทันสมัย ตามปกติผูบริหารจะใชวิสัยทัศนและ
ประสบการณของตนรวมกับขอมูลของสภาพทางธุรกิจในขณะนั้น เพื่อนําไปสรางกลยุทธและกุศโลบายใน
การทํางาน การใชขอมูลจากประสบการณของผูบริหารระดับสูงมักใชในลักษณะของการใชสามัญสํานึกที่
เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เนื่องจากความเรงรีบในการตัดสินใจ หรือเนื่องจากผูบริหารคิดวาปญหานั้น
เปนปญหาที่ไมสูจะสําคัญนัก หรือไมมีขอมูลจากแหลงที่เชื่อไดจริง การตัดสินใจในลักษณะของการใช
จินตนาการโดยไมมีขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม ก็จะเหมือนการตัดสินใจในการเลนพนันแบบจับไมส้ันไม
ยาว อาจมีบางกรณีที่ประสบผลสําเร็จก็ได แตในระยะยาวการตัดสินใจแบบนี้มักนําไปสูความผิดพลาดที่
แกไขไดยาก อยางไรก็ตาม หนาที่หลักของฝายบริหารก็  คือการตัดสินใจอยางมีคุณภาพ การวิจัยทางธุรกิจ
จะชวยใหผูที่มีหนาที่ตองตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการตัดสินใจจากการใชสามัญสํานึก มาเปนการเสาะหาขอมูล
อยางเปนมีวัตถุประสงคและเปนระบบ 

การวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาจดําเนินการโดยองคการที่มิใชองคการทางธุรกิจก็ได เชน สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ องคการระหวางประเทศ หนวยงานในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ
เอกชน หรือสํานักวิจัยอิสระ เปนตน นักวิจัยทางธุรกิจที่ทําการวิจัยในหนวยงานตาง ๆ อาจอยูในตําแหนง 
“นักวิจัยตลาด” หรือ “นักวิจัยองคการ” หรือ “ผูอํานวยการสํานักวิจัยดานการเงินและเศรษฐกิจ” หรืออ่ืน ๆ 
โดยที่เนื้อหาของ “การวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม” จะครอบคลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกดานของ
ระบบธุรกิจโดยรวม ดวยเหตุนี้บุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียวจึงมักไมมีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะ
ดําเนินการวิจัยไดครอบคลุมเนื้อหาวิชาในเชิงลึกทั้งหมดได การวิจัยทางธุรกิจจึงอาจกระทําในภาพรวม
แบบกวาง ๆ (Macro) หรือทําในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Micro) แตละดาน และถึงแมวาการวิจัยใน
แตละสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจะเปนการศึกษาปรากฏการณแตละดานที่แตกตางกัน แตการวิจัย
เหลานี้จะมีจุดรวมกันก็คือ การใชกระบวนวิธีวิจัยที่คลายกัน และในหลายกรณีอาจตองเสนอผลการวิจัย
โดยใชความเชี่ยวชาญหลายดานประกอบกัน เพื่อใหผูบริหารระดับสูงสามารถใชขอมูลไดครอบคลุมทุก
ดานในการตัดสินใจทางธุรกิจในภาพรวม 
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2.  คําจํากัดความของการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม 
หนาที่หลักของการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือ การหาขอมูลที่เหมาะสมและเที่ยงตรงเพื่อใชใน

การตัดสินใจ อันจะสงผลใหผูมีหนาที่ตองตัดสินใจทางธุรกิจเปลี่ยนวิธีการตัดสินใจจากการใชสามัญสํานึก
ไปสูการใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาอยางมีวัตถุประสงคและเปนระบบ ดังนั้น “การวิจัยทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม” ก็คือกระบวนการเสาะหา บันทึก และวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อนําไปชวยในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ จากคําจํากัดความดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม อันไดแก 

2.1 ขอมูลจากการวิจัยจะตองไมเปนขอมูลที่เก็บรวบรวมในลักษณะที่ใชสามัญสํานึก หรือไมมี
ระบบ  ในดานภาษา คําวา ”วิจัย” ในภาษาอังกฤษคือ Re – search ซึ่งแปลความตามความหมายของคํา
ไดวาไดวาเปน การคนหาซ้ําอีก (Search again) นั่นคือเปนการศึกษาและคนหาความรูโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Method) อยางรอบคอบ อดทน และตองตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง เพื่อ
คนพบทุกสิ่งที่มีคุณคาตอเร่ืองหรือประเด็นปญหาที่ทําการศึกษา 

2.2 ขอมูลที่รวบรวมและวิเคราะหแลวจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และมคีวาม
เชื่อมั่นไดวามีความถูกตองและเที่ยงตรงสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นั่นคือขอมูลดิบที่นํามาวิเคราะห
จะตองมีปริมาณมากพอและกระจายตัวในลักษณะที่ยอมรับไดวาเปนตัวแทนของขอมูลที่ตองการศึกษา มี
ความถูกตองและมีความทันสมัยในระดับที่ยอมรับได นักวิจัยจะตองแยกความเอนเอียงในความคิดเห็น
สวนตนออกจากการพิสูจนแนวความคิดที่ต้ังไวลวงหนา ถาหากมีความเอนเอียงเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย 
คุณคาของขอคนพบที่ไดจากการวิจัยจะเสียไป 

2.3 เนื้อหาการวิจัยจะตองมีขอบเขตครอบคลุมขอมูลที่ตองการนําไปใช การทําวิจัยที่ไม
สนองตอบในเรื่องนี้จะไรคาและนับเปนการสูญเสียอีกดวย นอกจากนี้การทําวิจัยที่ทําเพียงเพื่อยืนยันสิ่งที่
รูอยูแลวก็จะไรคาและนับเปนการสูญเสียเชนกัน ทั้งนี้เปนเพราะการทําวิจัยตองใชทั้งแรงงาน เวลา และ
คาใชจายสูงมาก 

ตัวอยางเชน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีที่ดินผืนใหญผืนหนึ่ง ซึ่งตั้งใจไววาจะพัฒนาที่ดินนั้นให
เปนศูนยการคาสําหรับลูกคาระดับสูง (เกรด A) ในการพัฒนาโครงการจําเปนตองมีเอกสารเพื่อยืนยันให
ผูคาปลีกกลุมเปาหมายและธนาคารผูสนับสนุนโครงการเชื่อวา ศูนยการคาที่จะพัฒนาขึ้นนี้มีศักยภาพทาง
ธุรกิจสูงมาก ดังนั้นเพื่อใหไดผลตามที่ตองการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยผูนี้จึงทําการวิจัยเชิงสํารวจดวย
ตนเอง โดยเจาะจงเก็บขอมูลจากกลุมคนที่มีรายไดสูงที่พักอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับที่ดินผืนนั้น ผล
การสํารวจปรากฏวาผูตอบคําถามสวนใหญ (ในเปอรเซนตสูงมาก) ตองการศูนยการคาระดับหรูในบริเวณ
นั้น ผลของการสํารวจเชนนี้แนนอนวาจะนําไปสูความเขาใจผิดและไมควรนํามาใชเลย ถานําเสนอวาเปน
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ความตองการของผูคนทั้งหมดที่พักอาศัยอยูในบริเวณนั้น เพราะหากผูใชขอมูล (ผูคาปลีก ธนาคาร
ผูสนับสนุนโครงการ หรือผูเกี่ยวของอื่น ๆ) ทราบในภายหลังวาการเก็บรวบรวมขอมูลทํามาอยางไร 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยผูนั้นจะสูญเสียความนาเชื่อถือไป ที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ ถาผูใชขอมูลละเลยไม
สนใจความผิดพลาดในการออกแบบการเก็บขอมูลหรือความไมระมัดระวังของนักวิจัย หรือความจงใจของ
นักวิจัยที่ไมซื่อตรง การตัดสินใจของผูใชขอมูลอาจนําไปสูปญหาที่สงผลใหเกิดการสูญเสียตามมาอีก
มากมาย และอาจจะมากกวาการตัดสินใจโดยใชความรูสึกเพียงอยางเดียวเสียอีก ในการวิจัยไมควรเนนให
ไดผลการวิจัยตามความประสงคของผูใหการสนับสนุนการวิจัยหรือนักวิจัยจนเกินไป รวมทั้งการวิจัยที่ไมมี
เปาหมายหรือวัตถุประสงคแนชัดก็ไมมีคุณคาเชนกัน 

เครื่องมือหลักสําหรับการแกปญหาทางการบริหารก็คือการวิจัยธุรกิจที่มุงในการหาขอมูลที่จําเปน
เพื่อการลดความผิดพลาดของการตัดสินใจเนื่องจากการใชขอมูลที่ไมถูกตอง  อยางไรก็ตามการวิจยัจะเปน
เพียงตัวชวยในการตัดสินใจของผูบริหารเทานั้น มิใชทําหนาที่ตัดสินใจแทนผูบริหาร นั่นคือ กระบวนการ
ตัดสินใจเปนกระบวนการดานการบริหารมิใชกระบวนการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชจะเปนเพียง
สวนหนึ่งของการตัดสินใจเชิงบริหารเทานั้น 

3.  ประเภทของการวิจัย 
 มีคนจํานวนไมนอยที่เขาใจวาการวิจัยทางธุรกิจเปนการวิจัยที่มีจุดประสงคเพื่อการแกปญหาที่
เกิดขึ้นแลว แตในความเปนจริงมิไดเปนเชนนั้นทั้งหมด อีกเหตุผลหนึ่งของการทําวิจัยก็คือ การสรางและ
การประเมินหลักการ (Concept) หรือทฤษฎี (Theory) การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยทางธุรกิจก็มีลักษณะ
เชนเดียวกับการวิจัยในสาขาวิชาชีพอื่น ซึ่งอาจแบงออกไดเปนสองกลุมใหญคือการวิจัยพื้นฐาน (Basic 
หรือ Pure Research) และการวิจัยประยุกต (Applied Research) 

 3.1 การวิจัยพื้นฐาน เปนการวิจัยที่มีจุดมุงหมายในการขยายขอบเขตของความรูให
กวางขวางออกไป ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวของโดยตรงกับการแกปญหาหนึ่งปญหาใดโดยเฉพาะ มีผูรูเคย
กลาวไววา “ไมมีความรูใดที่เปนความรูในการประยุกตมากกวาทฤษฎีที่ดี” ถึงแมคําพูดนี้จะเปนจริงตลอด
มา แตโดยทั่วไป ผลการคนพบจากการวิจัยพื้นฐานมักไมสามารถนําไปใชงานไดทันที เพราะเปนการทํา
วิจัยที่เนนการตรวจสอบการยอมรับไดของทฤษฎีที่สนใจ หรือเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับหลักการที่ผูวิจัยสนใจมาก
ข้ึน 

 ตัวอยางเชน การวิจัยเพื่อศึกษาถึงการยอมรับผลการทํางานที่ถูกตองของบุคคลในการปฏิบัติงาน
จะมีผลตอการทํางานในอนาคตของบุคคลผูนั้นอยางไร ผูวิจัยไดแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม โดยใหแตละ
กลุมทําปริศนาอักษรไขวที่เหมือนกันคนละชุด แลวสงผลงานคืนแกนักวิจัย เมื่อตรวจผลงานแลว นักวิจัยได
แจงใหสมาชิกในกลุมแรกทุกคนทราบวาแตละคนทําไดดี (ถูกตองมากกวารอยละ 70 ไมวาผลการเลนจริง
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จะเปนอยางไร) สวนกลุมที่สองนักวิจัยแจงวาสมาชิกทุกคนทําไดไมดีเลย (ถูกตองนอยกวารอยละ 30) 
จากนั้นไดใหปริศนาอักษรไขวแกสมาชิกทั้งสองกลุมทําอีกคนละชุด ผลการทดลองปรากฏวากลุมที่เคย
ไดรับแจงวาทําไดดีแลวในการเลนครั้งแรก จะทําไดดีกวากลุมที่เคยไดรับแจงวาทําไดไมดี ผลการวิจัยครั้งนี้
ไมสามารถทดสอบหลักการหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาได แตสามารถกระตุนใหเกิดความพยายามในการ
ขยายขอบเขตความรูพื้นฐานทางดานพฤติกรรมมนุษยเพื่อสรางหลักการอันจะนําไปสูการสรางทฤษฎตีอไป 
และผลการวิจัยนี้ยังอาจนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางกวางขวางอีกดวย 

ในการวิจัยพื้นฐานจะเปนการทดสอบหลักการหรือสมมุติฐานที่กําหนดไว จากนั้นจึงแปลความ
และสรุปเกี่ยวกับสภาพการณที่จะนําไปสูหลักการซึ่งเปนกฎทั่วไปที่เกี่ยวกับปรากฏการณนั้น อันจะนําไปสู
การสรางทฤษฎี เมื่อพิสูจนไดวาหลักการนั้นใชกับสถานการณทั่วไปไดเสมอในระยะตอไป 

3.2 การวิจัยประยุกต เปนการวิจัยที่ทําขึ้นเมื่อองคการตองตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้รวมถึงการศึกษาเพื่อนําไปสูการตอบปญหา การตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหา และการกําหนดนโยบาย
ขององคการอีกดวย ตัวอยางเชน หนวยงานหนึ่งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติการใหเปนหนวยงานที่ไมใช
กระดาษ (Paperless office) โดยสรางระบบโครงขายคอมพิวเตอร ในกระบวนการปรับปรุงหนวยงานนี้ 
อาจจําเปนตองทําการวิจัยเพื่อเรียนรูวาบุคลากรของหนวยงานมีความพรอมในการรับการเปลี่ยนแปลง
หรือไม หากยังไมพรอม องคการจะมีแนวทางการพัฒนาอยางไร  

วิธีการและเทคนิคที่ใชในการทําวิจยัพืน้ฐานและวิจยัประยุกตจะไมตางกันมากนัก ทัง้สองรูปแบบ
จะใชวิธกีารทางวทิยาศาสตรเพื่อตอบปญหาที่มีลักษณะกวาง ๆ กลาวคือ เปนวิธีการที่ชวยใหนักวิจัยทราบ
และเขาใจสภาพของปรากฏการณนัน้ วธิีการทางวทิยาศาสตรจะใชการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน การ
พิสูจนสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหอยางเปนระบบ และการแปลความอยางมีเหตุมีผล
จากรองรอยทีม่ี (ความจริงจากการสังเกตหรือการทดลอง และการรายงาน)  

การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิจัยประยุกตทําใหมั่นใจไดวา การรวบรวมความจริงกระทํา
ไดอยางถูกตอง และสามารถพิสูจนความคิดสรางสรรคในการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจวามีความเหมาะสม
หรือไม การยอมรับผลของการวิจัยไมวาจะเปนวิจัยพื้นฐานหรือวิจัยประยุกตจะขึ้นอยูกับความถูกตองของ
การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งในแตละกรณีจะตองใชเทคนิคในการดําเนินการวิจัยแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค เนื้อหาการวิจัย และขอจํากัดในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ตองใช
ความสามารถเฉพาะตัวของคณะผูวิจัยเอง 

4.  คุณคาทางการบริหารของการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม 
คุณคาทางการบริหารของการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญก็คือการลดความผิดพลาดของ

การตัดสินใจทางธุรกจิที่เกิดจากขอมูลไมถกูตองและเหมาะสมลง กระบวนการตัดสินใจจะเกี่ยวพนักับการ
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พัฒนาและการปฏิบัติตามกลยุทธธุรกิจทีว่างไว โดยทั่วไปการวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมจะเกี่ยวของกับการ
กําหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธในสามขั้นตอน คือ 

• การกําหนดกรอบปญหาหรือโอกาส 
• การเลือกแนวทางการดําเนินการและการนําไปปฏิบัติ 
• การประเมินผลการดําเนินการ 

4.1 การกําหนดกรอบปญหาหรือโอกาส ในการพฒันากลยทุธ องคการจะตองประเมิน
กอนวาองคการมีเปาหมายในการดําเนนิงานเชนไร และจะมีวิธีดําเนนิการใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไดอยางไร โดยทําการศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT) ของสถานการณที่
เปนอยูในปจจบัุนและอนาคตขององคการโดยละเอียด 

 การวิจยัทางธรุกิจอุตสาหกรรมในชวงนี ้ อาจทาํในลกัษณะการตรวจสอบเพื่อหาความสมัพนัธของ
ส่ิงที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ขอมลูกิจกรรมทางสังคม และสภาพทาง
เศรษฐกิจบางอยางก็อาจชวยใหผูบริหารระลึกไดวา สภาพขององคการและสิ่งแวดลอมในขณะนัน้เปน
อยางไร ซึ่งจะชวยใหเขาใจสถานการณไดดีข้ึน และสามารถนาํความรูความเขาใจนั้นมาประยกุตใชในการ
กําหนดกรอบกลยุทธตอไป ตัวอยางเชน ผลการวิเคราะหรายงานการดําเนนิการจายเงนิปนผลของบริษัทใน
อดีต อาจทาํใหผูบริหารระลึกไดวาลักษณะของการปนผลมีผลตอแรงจูงใจในการลงทนุอยางไร ทาํให
สามารถทราบแนวทางในการสรางกรอบกลยุทธในการขยายการลงทุนขององคการได 

 ขอมูลที่ไดจากการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาจแสดงใหเห็นปญหาที่แทจริงได ตัวอยางเชน ใน
การสัมภาษณเจาหนาที่เพื่อหารายละเอียดลักษณะงานของพนักงานของบริษัททองเที่ยวพบวา พนักงานมี
ความสามารถในการออกตั๋วโดยสารเครื่องบินมากกวาการตอนรับและติดตอกับลูกคา จากขอคนพบนี้หาก
ผูบริหารคิดวาสภาพการเชนนี้เปนปญหาตอการดําเนินงานของบริษัท ผูบริหารอาจตองตัดสินใจกําหนด
กรอบกลยุทธและแผนงานเพื่อพัฒนาองคการโดยการกําหนดทางเลือกที่มีตามประสบการณของของตน 
และ/หรือของผูอ่ืนที่ดําเนินการไปแลว หรืออาจตัดสินใจใหมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถ
เขาใจสถานการณไดดีข้ึน แมนักบริหารจะทราบปญหาหรือศักยภาพของโอกาสอยางลึกซึ้งก็ตาม การวิจัย
จะทําใหไดขอมูลที่ชี้นําหรือชวยใหเกิดความชัดเจนในการเลือกแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติไดตอไป 

4.2 การเลือกแนวทางการดําเนินการและการลงมือปฏิบัติ หลังจากการพิจารณา
แนวทางการดาํเนนิการหลายแนวทางแลว บางกรณีอาจตองมีการทําวิจัยเพื่อหาขอมูลเฉพาะที่จาํเปนเพื่อ
ประเมินวาแนวทางการดําเนินการใดจะเหมาะสมที่สุด ตัวอยางเชน บริษัทผูผลิตรถจักรยานของไทยมีแผน
จะผลิตเพื่อขายในประเทศเวยีตนามและกมัพูชา ซึ่งจะตองตัดสินใจวาจะสรางโรงงานผลิตในประเทศไทย
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หรือประเทศเวยีตนามหรือประเทศกัมพูชา กรณีนี้จะตองออกแบบการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนเพยีงพอ
ตอการตัดสินใจวา  ทางเลือกใดควรเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับบริษัทนี ้

 การประเมินโอกาสของความสําเร็จอาจทําไดโดยการกําหนดดัชนีในการประเมิน ตัวอยางเชน การ
ประเมินศักยภาพของตลาดจะชวยใหผูบริหารสามารถประเมินรายรับที่อาจเกิดขึ้นไดจากโอกาสทาง
การตลาด ผลการพยากรณที่ดีจากนักวิจัยนับเปนขอมูลที่มีประโยชนมากที่ผูจัดการฝายวางแผนใฝฝน
อยากได แตในความเปนจริงเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ไมมีการพยากรณอนาคตทางธุรกิจใดที่ถูกตอง 
เที่ยงตรง และสมบูรณ เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจซึ่งมีองคประกอบมากมายเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา  อยางไรก็ตามผลของการวิจัยตามวัตถุประสงคจะนําทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมทางธุรกิจมาพิจารณาประกอบดวยแลว ซึ่งนับไดวาเปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการตัดสินใจ
เลือกแนวทางที่ใชในการดําเนินงานตอไป 

 เปนที่แนนอนวา แผนที่ดีที่สุดอาจผิดพลาดได หากไมมีการดําเนนิการตามแผนอยางเหมาะสม 
การวิจยัทางธรุกิจที่เก็บขอมลูจากผูคนที่เกีย่วของซึง่ยงัไมตัดสินใจ อาจนาํไปสูความผิดพลาดในการ

ตัดสินใจเลือกวิธีดําเนินการได 

4.3  การประเมินผลการดําเนินการ  การวิจัยนับเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบผล
การดําเนินการของฝายบริหาร เพื่อพิสูจนวากิจกรรมที่ดําเนินไปตามแผนไดกระทําอยางเหมาะสมหรือไม 
หรือทําเสร็จตามที่คาดหวังไวหรือไม นั่นคือเปนการทําวิจัยเพื่อใหขอมูลปอนกลับแกผูบริหาร สําหรับ
ประเมินและควบคุมกลยุทธและยุทธวิธี การวิจัยเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวมักดําเนินการในลักษณะตอไปนี้ 

4.3.1 การวิจัยเชิงประเมินผล  เปนการวัดและประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางเปน
ทางการของกิจกรรม โครงการ หรือแผนงาน ผลการวิจัยจะเปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินการ ดังนั้นในการพัฒนาองคการ ไมวาจะเปนองคการทางธุรกิจหรือองคการที่ไมหวังผลกําไร 
จําเปนตองทําการวิจัยเชิงประเมินผลทั้งสิ้น ในประเทศไทยเริ่มมีการวิจัยเชิงประเมินผลอยางเปนระบบและ
จริงจังเมื่อทศวรรษที่แลวมานี้เองและมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

4.3.2 การวิจัยเชิงควบคุมการดําเนินการ  เปนการวิจัยเชิงประเมินผลรูปแบบหนึ่งที่ทําอยาง
สม่ําเสมอเปนปกติ เพื่อใหขอมูลปอนกลับแกฝายบริหารสําหรับนําไปใชในการปรับและควบคุมกิจกรรม
ทางธุรกิจใหดําเนินไปอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน บริษัทตองมีการติดตามกิจกรรมการขายสงและขาย
ปลีก เพื่อใหทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดหรือสภาวะที่ไมปกตติาง ๆ 

การวิจัยเชิงควบคุมการดําเนินการเปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management – TQM) การบริหารคุณภาพโดยรวมเปนปรัชญาทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่
เกิดจากความเชื่อที่วา กระบวนการบริหารจะตองเนนใหเกิดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ โดยจะตอง
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กระทําในทุกจุดขององคการ ตองมีการพัฒนาคุณภาพทั้งผลิตภัณฑและการบริการอยางตอเนื่อง ฝาย
บริหารจะตองพัฒนาใหผลิตภัณฑมีวงจรอายุผลิตภัณฑ (Product life cycle) ที่ยาวนาน รวมทั้งตอง
พัฒนาทั้งการสงมอบและการบริการใหเปนที่พอใจของลูกคา เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันของ
บริษัทของตนไวใหได 

 เมื่อวิเคราะหการดําเนินการแลวพบวามีบางสิ่งบางอยางไมเปนไปตามแผน ผูบริหารจะตอง
ตัดสินใจวาตองทําการวิจัยเพื่ออธิบายวาเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใดหรือไม ตามปกตินักวิจัยจะสามารถ
คนพบรายละเอียดที่เกี่ยวกับความผิดพลาดได หากแยกศึกษาเจาะลึกเปนสวน ๆ และถาเจาะลึกใน
รายละเอียดยอยลงไปอีก ก็จะทราบสาเหตุและจุดกําเนิดของการตัดสินใจทางการบริหารที่ผิดพลาด 

 การนําระบบการบริหารคุณภาพโดยรวมมาใชจําเปนตองทําการวัดหลายเรื่อง เชน ตองสอบถาม
ลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาเมื่อเทียบกับคูแขง ตองวัดทัศนคติของ
พนักงานในเรื่องคุณภาพ ตองทําการควบคุมผลการดําเนินงานของหนวยงานเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 
กระบวนการเหลานี้ตองใชการวิจัยเขาชวยเปนอันมาก ในการนี้จึงจําเปนตองทําการวิจัยภายนอกองคการที่
เกี่ยวกับลูกคา และทําการวิจัยภายในองคการที่ เกี่ยวกับพนักงานซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของ
กระบวนการบริหารคุณภาพโดยรวม 

5. สถานการณที่ตองการ การวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรม 
ผูบริหารที่ตองตัดสินใจเลือกวิธีดําเนินการจากทางเลือกที่ม ี จะตองพิจารณาในเบือ้งตนวา การ

ตัดสินใจตองการขอมูลจากการวิจยัหรือไม การพิจารณาวาการวจิัยจาํเปนหรือไมจะพิจารณาจากขอมูลที่มี
อยู ลักษณะของการตัดสินใจที่ตองทํา คุณคาของขอมูลการวิจยัเมื่อเทียบกับคาใชจาย และขอจาํกัดดาน

เวลา 

5 . 1 ขอจํากัดดานเวลา  การทําการวิจยัอยางเปนระบบจาํเปนตองใชเวลา แตมีหลาย
สถานการณทีผู่บริหารตองตดัสินใจทนัท ี ทําใหไมสามารถรอขอมูลจากการวจิัยได นั่นคือ ในกรณีเชนนี้ 
ผูบริหารจะตองตัดสินใจในสภาพทีม่ีขอมูลจํากัด และอาจไมเขาใจสถานการณอยางดีในทกุแงมมุ ถงึแม
การตัดสินใจเชนนี้จะไมใชวธิีการที่ดีที่สุด แตสถานการณที่จาํเปนเรงดวนทาํใหไมอาจรอใชผลงานวิจยัทีย่ัง

ไมเสร็จได 

5.2 ขอมูลที่มีอยูแลว  บอยครั้งที่ผูบริหารมีขอมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจอยูแลว แตถามีขอมูล
ไมเพียงพอ ก็จะพิจารณาวาจะหาจากแหลงขอมูลอ่ืนไดหรือไม และคาใชจายของการไดขอมูลเหลานี้จะ
เปนเทาใด ถาไมสามารถหาขอมูลไดหรือคาใชจายของการไดขอมูลแพงเกินไป ก็จําเปนตองทําการวิจัย 
และกอนตัดสินใจใหทําวิจัยผูบริหารจะตองถามตนเองวา “การวิจัยจะใหขอมูลที่จําเปนเพื่อตอบคําถาม
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจหรือไม”  
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5.3 ลักษณะของการตัดสินใจ  คุณคาของการวิจัยธุรกิจจะข้ึนอยูกับลักษณะของการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธที่ทําอยูเสมอในโครงการที่ไมตองการการลงทุนมากนักมักไมจําเปนตอง
ใชการวิจัยที่ตองเสียคาใชจายสูง อยางไรก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธที่สําคัญมักจําเปนตองใช
งานวิจัยชวย 

5.4 คุณคาของขอมูลจากการวิจัยเมื่อเทียบกับคาใชจาย ผลประโยชนทางการบริหาร
ที่ไดจากการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นไดกลาวถึงแลวในตอนตน เปนที่แนนอนวาการทําวิจัยเพื่อให
ไดผลประโยชนจําเปนตองเสียคาใชจาย นั่นคือในการทําวิจัยจะมีทั้งคาใชจายและผลประโยชนอยูรวมกัน
เสมอ ในสถานการณของการตัดสินใจใด ๆ ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจ จากนั้นจึงชั่ง
คุณคาแตละทางเลือกเทียบกับคาใชจาย ในการตัดสินใจทางธุรกิจ จะตองคิดวาการทําวิจัยเปนทางเลือก
หนึ่งของการลงทุน เมื่อตองพิจารณาวาจะตัดสินใจโดยไมใชขอมูลจากการวิจัย หรือชลอการตัดสินใจเพื่อ
ทําการวิจัยกอน ผูบริหารจะตองตอบคําถามตอไปนี้ 

• ผลตอบแทนจากการตัดสินใจจะคุมคาการลงทุนหรือไม 
• ขอมูลที่ไดจากการวิจัยชวยเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจที่คุมคาการลงทุนในการทําวิจัยหรือไม 
• การใชจายในการทําวิจัยเปนการใชเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณนั้นหรือไม 

6 .   หัวขอหลักของการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรม 
 หัวขอหลักของการวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทํากันอยูเสมอมีดังนี้  

♦ สภาพธุรกิจทั่วไป  เศรษฐกิจ และองคการ 
 การพยากรณระยะสั้น  (ไมเกิน  1  ป) 
 การพยากรณระยะยาว  (เกิน  1  ป) 

♦ การศึกษาแนวโนมของธุรกิจอุตสาหกรรม 
 การศึกษาภาวะเงินเฟอและการกําหนดราคา 
 การศึกษาทําเลที่ต้ังโรงงานและโกดังสินคา 
 การศึกษาการจัดซื้อจัดหา 
 การศึกษาสภาพแวดลอมทั่วไป 

♦ การเงนิและการบัญช ี
 การพยากรณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
 การคาดการมูลคาหุน  พันธบัตร  และการซื้อขายสินคาลวงหนา 
 การศึกษาทางเลือกในการลงทุน 
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♦ การศึกษาความเสีย่ง-ผลตอบแทน การขาย-ซ้ือ การรวมหรือแยกกิจการ   
 การศึกษาผลกระทบของภาษี 
 การวิเคราะหผลการดําเนินการ 
 การศึกษารูปแบบการลงทุน 
 การศึกษาอัตราการคืนทุน 
 การสรางแบบจําลองและการจําลองสถานการณราคาทรัพยสินทุน 
 การศึกษาความเสี่ยงของความเชื่อถือทางการเงิน (Credit risk)  
 การวิเคราะหตนทุน 

♦ การขายและการตลาด 
 การศึกษาศักยภาพทางการตลาด 
 การวิเคราะหสวนแบงการตลาด 
 การศึกษาสัดสวนการตลาด (Segmentation) 
 การศึกษาลักษณะของตลาด 
 การวิเคราะหการขาย 
 การศึกษาระบบโควตา และพื้นที่การขาย  
 การศึกษาชองทางการจัดจําหนาย 
 การศึกษาการทดสอบตลาด 
 การศึกษาการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
 การศึกษาลักษณะนิสัยของการซื้อ หรือความพึงพอใจของลูกคา 

♦ ความรับผิดชอบขององคการตอสังคม 
 การศึกษาผลกระทบทางนิเวศวิทยา 
 การศึกษาขอจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
 การศึกษาการเลือกปฏิบัติตอพนักงานดาน เพศ อายุ ชาติพันธุ และอื่น ๆ 
 การศึกษาคุณคาทางสังคม  และจริยธรรม 

7.  สรุป 
 การวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมเปนเครื่องมือทางการบริหารที่สําคัญเพื่อลดความผิดพลาดของการ
ตัดสินใจในลักษณะที่เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับสภาวะภายในและสิ่งแวดลอมขององคการ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมต้ังแตการวางแผนระยะยาวจนถึงการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรระยะสั้นมาก ๆ 
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 การวิจัยทางธุรกิจอุตสาหกรรมเปนกระบวนการคนหา รวบรวม จดบันทึก และวิเคราะหขอมูล
อยางเปนระบบตามวัตถุประสงคเพื่อใชชวยในการตัดสินใจ ดังนั้นกระบวนการทําวิจัยจึงตองทําอยางเปน
ระบบไมใชทําอยางเรื่อยเปอยและตองทําอยางมีวัตถุประสงคที่แนชัด เพื่อหลีกเลี่ยงผลของความเบี่ยงเบน
ที่เกิดจากอคติสวนบุคคล วัตถุประสงคของการวิจัยทางธุรกิจเชิงประยุกตคือการหาขอมูลเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจทางการบริหาร การวิจัยพื้นฐานทําเพื่อขยายขอบเขตความรูเชิงหลักการและทฤษฎีตาง ๆ 

 ผูบริหารสามารถใชขอมูลจากการวิจัยในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ต้ังแตการกําหนดปญหา การ
เสาะหาแนวทางแกปญหา และการตัดสินใจเลือกแนวทางของการแกปญหา การวิจัยยังนําไปใชในการ
ประเมินผลโครงการที่กําลังดําเนินอยูเพื่อหาสาเหตุของความผิดพลาดในอดีตหรือที่กําลังเกิดขึ้น และ
พยากรณสภาพการณในอนาคต 

 การควบคุมคุณภาพโดยรวมเปน ปรัชญาทางธุรกิจที่เนนความเชื่อในแนวทางการบริหารที่ตองใช
การบรูณาการดานความคิดเพื่อใหเกิดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการในหนวยงานทุกระดับขององคการ และ
ตองมุงมั่นใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการอยางตอเนื่อง ในการวิจัยทางธุรกิจจะมี
บทบาทที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการดําเนินงาน 

ในการตัดสินใจวาควรทําวิจัยหรือไม ผูบริหารจะพิจารณาจากลักษณะของเรื่องที่ตองตัดสินใจ
ปริมาณและคุณภาพของขอมูลที่มีอยู ขอจํากัดดานเวลา และคุณคาของขอมูลเมื่อเทียบกับคาใชจาย 

 หัวขอการวิจัยทางธุรกิจ จะครอบคลุมเนื้อหาทางธุรกิจที่กวางขวางมากเชน ลักษณะทั่วไปของ
สภาพธุรกิจ เศรษฐกิจและองคการ การบริหารการเงินและการบัญชี พฤติกรรมองคการ การขาย การตลาด 
และความรับผิดชอบขององคการตอสังคม 

 ปจจุบัน มีการทําวิจัยทางธุรกิจในประเทศไทยคอนขางนอย ดังจะเห็นไดจากการไมเห็น
ความสําคัญอยางจริงจังของการทําวิทยานิพนธในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ดําเนินการอยูทั้ง
สถาบันของรัฐและเอกชน การใชเงินในการวิจัยทางธุรกิจของทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย หรือการอางอิง
ผลการวิจัยในการวางแผน การควบคุม และประเมินผลโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ส่ิงเหลานี้เปนผลให
ไทยแพสงครามเศรษฐกิจที่ผานมาหรือไม ใครจะตอบไดบาง ถาไมมีใครตอบไดไมชัดเจน ควรทําวิจัยเรื่องนี้
ดีไหม 
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