
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยตลาด” 
(Training Workshop on Market Research) 

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 
ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
******************** 

หลักการและเหตุผล 

                           ปัจจุบันการวิจัยการตลาด มีความส าคัญมากต่อองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิต
นวัตกรรมหรือสินค้า ที่จะออกจ าหน่ายสู่ภาคสังคม เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อของ
ลูกค้า ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด ผู้บริหารจะต้องมี
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรมส าหรับกลยุทธ์ที่ส าคัญ และการตัดสินใจในการลงทุนบนพ้ืนฐานของข้อสมมติฐานที่
ได้รับการพิสูจน์แล้ว เป็นการเพ่ิมกระบวนการในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ตัดสินใจผิดพลาดหรือการลงทุนที่ไม่เหมาะสม และยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตทาง
การตลาด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการท าการตลาดและการขาย จะเป็นการช่วยสร้างรายได้และก าไร
ให้กับบรษิัท ธุรกิจ องค์กร เมื่อผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักวิจัยแห่ง
ประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยตลาด” (Training Workshop on 
Market Research)  เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการท าวิจัยการตลาด สามารถ
ออกแบบกระบวนการวิจัย ตั้งสมมติฐาน พัฒนาเครื่องมือ และวิเคราะห์ผลการตลาด หรือท าการวิจัย
การตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้ผู้อบรมได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการท าวิจัยการตลาด โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ในการแสวงหาค าติชมจากลูกค้าเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการ และวิธีการส่งมอบบริการสู่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้นักการตลาด
สามารถเข้าใจรายงานและข้อมูลทางการวิจัยทางด้านธุรกิจและสามารถท าวิจัยทางธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
มากได้ รวมทั้งให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของธุรกิจต่างๆ และสามารถน าข้อมูลและ
ข่าวสารมาใช้ในการวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย 

  ฝ่ายการตลาด ผู้บริหารการตลาด พนักงานวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ 

สถานที ่
  โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 



ระยะเวลา 

  จ านวน 2 วัน วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 

รูปแบบการอบรม 

  บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม 

วิทยากร 

                     ดร.ปุญญภณ  เทพประสิทธิ์  อาจารย์ประจ าสาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้บริหารและที่ปรึกษา บริษัทเอ็มวีพีคอนซัลท์แทนท์ จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัย
ตลาด) 

ค่าลงทะเบียน 

  จ านวน 4,000 บาท (สมาชิก) ทั่วไป 4,500 บาท 

การสมัคร 
  ช าระเงินสดที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชีสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เลขที่ 069 – 2 – 55518 – 8 
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931 5303  email: ar@ar.or.th หรือดูรายละเอียด 
ได้ที ่www.ar.or.th 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การวิจัยตลาด” (Training Workshop on Market Research) 

             ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 
ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
***************** 

 
วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 
เวลา 08.00 – 9.00 น.   - ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 09.00 – 16.00 น.   - บรรยาย ทฤษฎี และปฏิบัติ การวิจัยตลาด  

และตอบข้อซักถาม 
 
เนื้อหาหลักสูตร 

1. การออกแบบกระบวนการและวัตถุประสงค์การวิจัยตลาด 
o การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการข้อมูลและการ

น าไปใช้เพ่ือการก าหนดแผนการตลาดและการออกแบบกระบวนการตลาดที่สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างบริบูรณ์ 

2. การตั้งสมมติฐานทางการวิจัยตลาด 
o การก าหนดสมมติฐานการวิจัยตลาดที่สอดคล้องกับการทดลองสภาพแวดล้อมทางการ

ตลาดเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบสมมติฐานจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
แผนกลยุทธ์การตลาดและตอบโจทย์การวิจัยตลาดขององค์กร 

3. การเลือก สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยตลาด 
o การเลือกเครื่องมือส าหรับการวิจัยตลาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตลาด

และการทดสอบสมมติฐาน ตลอดจนการสร้างเครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ เกณฑ์วัดระดับความคิดเห็น และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการ
พัฒนาเครื่องมือ เป็นต้น 

4. เครือ่งมือการวิเคราะห์ผลการวิจัยตลาด 
o น าเสนอสถิติท่ีเหมาะสม ทั้งของดี ข้อเสีย หลักการเลือกใช้สถิติและเครื่องมือการ

วิเคราะห์ที่จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผลการวิจัย 
5. การวัดผลการวิจัยตลาด 

o การวัดความส าเร็จของการวิจัยตลาด เช่น การตอบวัตถุประสงค์ สมมติฐานและ
ประโยชน์ที่ได้รับ 

6. การประยุกต์ผลการวิจัยตลาดสู่แผนการตลาด 
o การพัฒนาผลการวิจัยไปสู่การเขียนแผนทางการตลาด เช่น แนวทาง วิธีการ เครื่องมือที่

ใช้และเทคนิคการแปลงข้อมูลสู่แผนการตลาด 
หมายเหตุ    รับประทานอาหารวา่ง เวลา 10.30 และ 15.00 น. 
                รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
*** ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 


