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บทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้น 
ในการวจิัยทางการบัญชี 
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  การวิจยัดา้นการบญัชีเป็นการศึกษาวิจยัหาขอ้เทจ็จริงดว้ย
ระบบอนัมีระเบียบแบบแผน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้หรือขอ้เทจ็จริง
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี 



    กระบวนการวิจยัจะเร่ิมจากการเลือกหวัเร่ือง
จนกระทัง่ไดผ้ลผลิตในรูปของรายงานการวิจยั  

   โครงการวิจยัมีองคป์ระกอบหลกัประกอบดว้ยช่ือหวั
เร่ือง ความส าคญัของปัญหาการวิจยั วตัถุประสงคข์อบเขต 
ประโยชน์ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบวิธีวิจยั บุคลากรผูท้  าวิจยั 
งบประมาณ เอกสารอา้งอิงและภาคผนวก 

 



   การวิจยัดา้นการบญัชีสามารถท าไดท้ั้งการวิจยัเชิง
ปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัจ  าแนกเป็นการวิจยัดา้นการ
บญัชีการเงินและการวิจยัดา้นการบญัชีบริหาร โดยท่ีเม่ือไดร้ะบุหวั
เร่ือง ประเดน็ปัญหา วตัถุประสงคแ์ลว้จะตอ้งก าหนดกรอบแนวคิด
การศึกษาและแตกแนวคิดออกมาในรูปของตวัแปรหรือส่ิงท่ีสนใจ
จะศึกษาคน้ควา้ดา้นการบญัชี 
 



ความหมายของการวจิัยทางการบัญชี 

 หมายถงึ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงทางธุรกจิ โดยใช้
กระบวนการทีเ่ช่ือถอืได้ตามระเบียบวธีิทีถู่กต้อง มี
วตัถุประสงค์และมีการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่น ามาอธิบายและ
พฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานทางธุรกจิ 



ประเภทของการวจิยัธุรกจิ 
การวจัิยทางธุรกจิ ลกัษณะของการวิจัย 

จ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั การวิจยัเชิงอรรถาธิบาย บรรยาย 
วิเคราะห์ และท านาย 

จ าแนกตามกระบวนการวิจยั การวิจยัเชิงปริมาณ และวิจยัเชิง
คุณภาพ 

จ าแนกตามผลท่ีไดข้องการวิจยั การวิจยัพื้นฐานและการวิจยั
ประยกุต ์

จ าแนกตามตรรกหรือเหตุผลของ
การวิจยั 

การวิจยัเชิงอุปนยัและการวิจยัเชิง
นิรนยั 



ขั้นตอนการวจิยัธุรกจิ 

เลือกหวัขอ้ นิยามปัญหา ด าเนินการวิจยั 

เกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและ 
แปรผล 

การเขียนรายงานการวิจยั 
/วิทยานิพนธ์ 



ส่วนประกอบของรายงานการวจิัย  
 ส่วนน า – ปก บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

กิตติกรรมประกาศ สารบญั 

 ส่วนเน้ือหา – ประกอบดว้ย 5 บท 
 ส่วนทา้ย – การอา้งอิงถึงบรรณนุกรม ภาคผนวก และประวติัผูว้ิจยั 



เนือ้หาของรายงานการวจิัย 5 บท 
 บทท่ี 1 บทน า – กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ค าถามวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั สมมติฐานการวิจยั ขอบเขตการ
วิจยั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง – ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและกรอบแนวคิดการวิจยั 

 



เนือ้หาของรายงานการวจิัย 5 บท 
 บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั – ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นงานวิจยั การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล - เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม

วตัถุประสงคต์ามกรอบแนวคิดการวิจยั 



เนือ้หาของรายงานการวจิัย 5 บท 
 บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ – สรุปการด าเนินการ

วิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ขอ้เสนอแนะผลการวิจยั 
ขอ้เสนอแนะงานวิจยัคร้ังต่อไป  



ประโยชน์ของการวจิยัธุรกจิ 
 กิจการไดรั้บความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการพฒันา 
 ช่วยในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การก าหนดหลกัการ

ปฏิบติังาน 
 ช่วยแนะแนวทางในการปฏิบติังานท่ีประหยดั และรวดเร็ว 
 ช่วยแกไ้ขและหาทางออกของปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งตรงจุดและ

ยติุธรรม 
 



ประโยชน์ของการวจิยัธุรกจิ 
 ช่วยในการวินิจฉยัสัง่การของผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว 
 ช่วยในการติดตามและตรวจสอบประเมินผลงานของทุกฝ่ายใน

ธุรกิจ 
 ช่วยใหเ้กิดการพฒันาตนเองและบุคลากรในแต่ละฝ่าย 
 ช่วยสร้างความเขา้ใจและสามคัคีกนัระหวา่งบุคคลและฝ่ายต่างๆ

ของธุรกิจ 



ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการวจิยัทางธุรกิจ 

เกิดความรู้
ใหม่ 

ช่วยแกปั้ญหา
อยา่งถกูตอ้ง 

ช่วยก าหนด
นโยบายและ
วางแผน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
การปฏิบติังาน 

วนิิจฉยัสั่งการ 
ตดัสินปัญหา
ไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

15 



ทักษะของนักวจิัย 
 การเป็นนกัวิจยัท่ีดี นอกจากจะตอ้งเป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้อยู่

ตลอดเวลาแลว้หรือนอกจากจะเป็นผูท่ี้มีไหวพริบอนัชาญฉลาด การ
เป็นนกัวิจยัท่ีดีนั้นจะตอ้งค านึงถึงหลกัจรรยาบรรณของนกัวิจยัอีก
ดว้ย 



ทักษะของนักวจิัย 

 
 
 

           ทักษะของนักวิจัย 
 

การสื่อสาร 

สติปัญญา 

เทคโนโลยี 

 การจัดการ 

ความอิสระ 

 การสร้างแรงจูงใจ 



ด้านการส่ือสาร 
 สามารถส่ือสารความได้เข้าใจเกีย่วกบัขอบข่ายงานของ
ตนเอง เช่นการน าเสนอรายงานหรือวทิยานิพนธ์ ซ่ึงจะต้อง
น าเสนอทั้งงานเขยีนและทั้งการอภิปราย ดงัน้ันนักวจิยั
จะต้องมีการส่ือสารทีชั่ดเจนและแจ่มแจ้ง 



ด้านสติปัญญา 
 มีความรู้หรือความจ าท่ีดีตามหลกัขอ้เทจ็จริง 
 มีความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีคน้ควา้มาเป็นอยา่งดี 
 สามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์ไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
 มีความสามารถในการแยกแยะขอ้มูลเป็นส่วนๆ 
 มีความสามารถในการสร้างขอ้มูล จากขอ้มูลอ่ืน 
 สามารถประเมินค่าเพื่อตดัสินขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้



ด้านการใช้เทคโนโลย ี
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยในงานวิจยัธุรกิจ

อยา่งนอ้ยตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญในโปรแกรมดา้นเอกสาร
(Word Processing) เพื่อช่วยในการสร้าง แกไ้ขเอกสารและ
นอกจากนั้นยงัตอ้งมีความรู้เร่ืองโปรแกรมเก่ียวกบัสถิติอีกดว้ย
(Statistical Package for the Social Science) หรือนกัวิจยัควรจะมี
ความสามารถในการคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์อีกดว้ย 



ด้านการจัดการ 
 นกัวิจยัท่ีดีจะตอ้งมีทกัษะทางดา้นการวางแผนการจดัการ การ

ควบคุมสถานการณ์ การแบ่งเวลาเพื่อปฏิบติังานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 



ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ เป็นตวัผลกัดนัใหง้านวิจยัมีคุณภาพและท าใหเ้สร็จ

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน มีปัจจยัเสริมท่ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจ เช่น หวัขอ้ท่ี
น่าสนใจท่ีจะน ามาอภิปรายหรือสมัมนาและการประชุมทางวิชาการ 



ความอสิระ 
 การจะเป็นนกัวิจยัท่ีดีนั้น จะตอ้งมีความคิดเป็นของตวัเองปราศจาก

อคติหรือการครอบง าจากส่ิงใดๆ ความอิสระของนกัวิจยั ไม่ได้
หมายถึงความมัน่ใจหรือความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง แต่เป็นการวิจยัท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัการ 



จรรยาบรรณในงานวจิัยธุรกจิ 
 จรรยาบรรณของนกัวิจยัเป็นแนวทางการปฏิบติัของนกัวิจยัท่ีจะ

สร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีสู่สังคม สู่ชุมชนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาทาง
วิชาการ นกัวิจยัจะตอ้งมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเป็นอยา่ง
มาก เพราะจะตอ้งน าเอาผลงานไปพฒันาสงัคมต่อไป  



จรรยาบรรณของนักวจิัย 

 นกัวจิยัตอ้งมีความซ่ือสัตย ์และคุณธรรมทางวชิาการ 
 นกัวจิยัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและรับผดิชอบต่อขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้
 นกัวจิยัจะตอ้งมีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในสาขาท่ีท าการวิจยั 
 นกัวจิยัตอ้งรักษาในส่ิงท่ีตนเองศึกษาคน้ควา้ใหค้งเดิมต่อไป 
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จรรยาบรรณในงานวจิัยธุรกจิ 
 นกัวิจยัจะตอ้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลและรักษาความลบัของกลุ่มท่ี

ปฏิบติังาน 
 นกัวิจยัจะตอ้งมีอิสระทางความคิด ไม่มีอคติต่อขั้นตอนในการวิจยั 
 นกัวิจยัตอ้งเผยแพร่งานวิจยัท่ีเป็นจริง เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและ

สังคม 
 นกัวิจยัตอ้งยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะปรับปรุงเม่ือ

รู้ขอ้ผดิพลาด 
 นกัวิจยัจะตอ้งรับผดิชอบในผลงานการวิจยัเพื่อความกา้วหนา้ทาง

วิชาการและสงัคม 



ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัจรรยาบรรณการวจิยัทางธุรกจิ 

 ผู้ให้ข้อมูล 
เจ้าของ 
ทุนวิจัย 

    นักวิจัย 

สังคม 
(ธุรกิจ ชุมชน และประเทศชาติ) 



3. การวจิยัทางดา้นการบญัชี (Accounting Research)  

    คือ การจดับนัทึกทางการเงิน จดัหมวดหมู่ สรุปผลและตีความหมาย รายการ
เหล่าน้ี การบญัชีเป็นงานหนา้ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง โดยมีตวัเลขทางการบญัชี 
จะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์าร
ธุรกิจ 
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ตวัอยา่งงานวจิยัดา้นการบญัชี 
    ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกแตงเทศในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
     การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขนุนในภาคตะวนัออก 
     การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนท าฟาร์มกุง้กลุาด า 
     การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกกลว้ยหอมใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ปัญหาการท าวจิัยของนักศึกษา 
 ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การบูรณาการทางดา้นความคิด 
 การส่ือความหมายในการน าเสนอแนวคิด 
 การแปรผลการวิจยั 
 ขั้นตอนการท าวิจยั 


