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บทคัดย่อ
นักวิจยั ทัง้ หลายที่เคยผลิตผลงานวิจยั ธุรกิจทีต่ พี มิ พ์ออกมาแล้ว คงจะป เิ สธไม่ได้ว่าข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ได้เป็ นทีน่ ิยม
อย่างแพร่หลายเพิม่ มากขึน้ ในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้เกิดอรรถประโยชน์สงู สุดสาหรับงานวิจยั ข้อมูลทุตยิ ภูมสิ ามารถ
ทีจ่ ะช่วยยกระดับงานวิจยั ให้มคี ุณภาพทีด่ ขี น้ึ ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ว่านักวิจยั เรียนรูท้ จ่ี ะนาข้อมูลทุตยิ ภูมไิ ปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้มากน้อยเพียงไรด้วยเช่นกัน ดังนัน้ บทความวิชาการนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ทต่ี อ้ งการจะชี้ให้เห็นถึงบทบาทของข้อมูลทุตยิ
ภูม ิท่ีมผี ลต่องานวิจยั ธุรกิจในรูป แบบงานวิจยั ต่างๆ โดยบทความนี้ ได้นาเสนอการใช้ข้อมูลทุติยภูม ิสาหรับงานวิจยั ใน
รูปแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นของข้อมูลทุตยิ ภูมทิ จ่ี ะช่วยสนับสนุ น
และส่งเสริมให้งานวิจยั มีคุณภาพ น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้มกี ารชีใ้ ห้เห็นถึงปั ญหาของการใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมใิ นประเด็น
ของความเหมาะสมและความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลในงานวิจยั บทความนี้น่าจะเป็ นประโยชน์ สาหรับนักวิจยั ผู้อ่าน
ทัวไปที
่ ค่ ดิ จะเริม่ ต้นทางานวิจยั ธุรกิจ และบริษทั หรือองค์กรต่างๆ ทีก่ าลังเผชิญกับปั ญหาใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อันสืบเนื่องมาจาก
การแข่งขันทางธุรกิจทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ ในตลาดโลกปั จจุบนั
คาสาคัญ: ข้อมูลทุตยิ ภูม,ิ งานวิจยั ธุรกิจ, งานวิจยั เชิงคุณภาพ, งานวิจยั เชิงปริมาณ
ABSTRACT
There is no gainsaying from researchers who had business research publication experiences that
secondary data has increasingly been being widespread use of utilization data for research. It can help the
researchers to enhance a good quality of their research. Nevertheless, the level of enhancement depends
upon the ability of researchers in learning and implementing the secondary data utilization. Therefore,
this academic article aims to identify how the role of secondary data affects the business research. It
proposes the usage of secondary data for qualitative and quantitative research. It also reflects the
necessary and the potential of secondary data in supporting and promoting a better quality and reliability
of the research. In the latter part of the article, the problems of employing secondary data with respect to
the problems of fit and accuracy are incorporated in the article. It is envisaged this article would benefit
the researchers and general readers who possess initiative thinking to start doing business research. It also
would be of advantage for enterprises or organizations that are confronting with new problems, which
emerge from the business competition that became increasingly severe within the world market today.
Keywords: Secondary Data, Business Research, Qualitative Research, Quantitative Research
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บทนา
นัก วิจ ยั หลายท่ านได้ม ีค วามพยายามที่จ ะผลิต
ผลงานวิจยั ออกมาให้ดี สมบูรณ์ แบบที่สุดแต่เราคงป เิ สธ
ไม่ ไ ด้ ว่ า งานวิจ ัย ในแต่ ล ะครัง้ ที่ผ ลิต ออกมานั น้ อาจพบ
ข้อ ผิด พลาด และข้อจ ากัด งานวิจ ยั เกิด ขึ้น ได้ ดังนัน้ การ
ออกแบบงานวิจยั ทีด่ ี สิง่ หนึ่งทีส่ มควรกระทาเป็ นอย่างยิง่ ก็
คือ การพยายามควบคุมแหล่งความผิดพลาดต่างๆ ไม่ให้
เกิด ขึ้น หรือ เกิด ขึ้น น้ อ ยที่สุ ด ่ึง แหล่ ง ที่ม าของความ
ผิดพลาดในงานวิจยั มีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ความ
ผิด พลาดที่เกิด จากการสุ่ม ตัว อย่าง (Random Sampling
Error) ความผิดพลาดจากการไม่ยอมตอบ (Non-response
Error) ความผิ ด พลาดจากการตอบ (Response Error)
ความผิดพลาดจากนักวิจยั (Researcher Errors) และอื่นๆ
เป็ นต้ น (Zikmund & Babin, 2010; Ruenrom, 2008; Zikmund,
2003) โดยเฉพาะความผิดพลาดจากนักวิจยั อาจเกิดขึน้ ได้
จากประเด็นของ “ข้อมูล
” ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษา ข้อมูลทีแ่ สวงหา ข้อมูล
ทีก่ ระบวนการวัดทาให้เกิดขึน้ ข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ในการ
ก าหนดมาตราวัด ่ึงล้วนแล้ว แต่ ม ีค วามส าคัญ และเป็ น
ปั จจัยทีท่ าให้ขอ้ ผิดพลาดในงานวิจยั เกิดขึน้ ได้ทงั ้ สิน้
การออกแบบงานวิจ ยั ที่ดีย งั มีป ระเด็น อื่น ๆ อีก
นอกเหนือจากประเด็นข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว ่งึ นักวิจยั
ควรที่จ ะค านึ งถึงและพิจ ารณาให้ค วามส าคัญ เพื่อ ท าให้
ผลงานวิ จ ัย ออกมาดี และมี คุ ณ ภาพเป็ นที่ น่ าเชื่ อ ถื อ
อย่างไรก็ตาม สาหรับ ในบทความทางวิชาการเรื่องนี้ นัน้
ผูเ้ ขียนต้องการชีป้ ระเด็นให้เห็นถึงบทบาทความสาคัญของ
ข้ อ มู ล ทุติ ยภูมิ
ที่นักวิจยั ต้องสืบค้น
เพื่อ น ามาศึก ษาวิจ ัย โดยการศึก ษาวิจ ัย ในบทความที่
กล่าวถึงนี้จะมุ่งเน้นไปที่สาขาการวิจยั ธุรกิจ ่งึ อาจหมาย
รวมไปถึงการวิจยั ด้านการจัดการ การตลาด การผลิต การ
บัญชี การเงิน และด้านสถานการณ์ อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ต้องใช้การวิจยั ทางธุรกิจ ทัง้ นี้เป็ นเพราะการวิจยั ธุรกิจนัน้
เป็ นการพยายามค้น หาความจริง หรือ สิ่งที่เกี่ย วข้อ งกับ
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ น สิง่ ที่เกี่ยวข้องจากปั จจัยภายในองค์กร
เองหรือจากสภาพแวดล้อมภายนอก อย่างเช่น เศรษฐกิจ
การแข่งขัน สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เป็ นต้น เพือ่ ใช้
เป็ นแนวทางหรือ ใช้เป็ นปั จ จัย พื้น ฐานส าหรับ องค์ก รให้
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสาเร็จ รวมทัง้ ใช้
เป็ นข้อมูลสาหรับผู้บริหารองค์กรในการบริหารธุรกิจ โดย

อาศัยคุณค่าของการวิจยั ธุรกิจเป็ นพืน้ ฐานสาคัญ และความ
จ าเป็ นของการใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ป รับ ปรุ ง
กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพและช่วย
ลดความเสี่ย ง ความไม่ แ น่ น อนต่ า งๆ ลงได้ ดัง นั น้ การ
เรียนรู้บทบาทความสาคัญ ของข้อมูลทุติยภูม ิ ปั ญหาและ
ความจ าเป็ นของการใช้ข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิ ในการศึก ษาวิจ ัย
ธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความจาเป็ น เพราะ
จะสามารถช่วยท าให้งานวิจ ยั ธุรกิจ นัน้ มีคุ ณ ภาพ เป็ น ที่
น่าเชื่อถือ และเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือองค์กรมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ผเู้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าบทความนี้น่าจะทาให้
ท่านผู้อ่านได้รบั ความรู้แ ละได้รบั ประโยชน์ บ้างไม่ม ากก็
น้อย โดยเฉพาะผูท้ ่ยี งั ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทางาน
วิจ ัย ธุ ร กิจ มาก่ อ นหรือ ผู้ท่ีก าลัง คิด ริเริ่ม ที่จ ะท างานวิจ ัย
ธุรกิจให้มคี ุณภาพ

ข้อมูลและข้อมูลทุติย มู ิ (Data and Secondary
Data)
1. ข้อมูล (Data)
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น นักวิจยั อาจเป็ นแหล่งที่
มาของความผิดพลาดในงานวิจยั ได้ โดยเฉพาะในประเด็น
ของข้อ มูล ที่เกี่ย วข้อ งกับ งานวิจ ัย ที่ นั ก วิจ ัย น ามาศึก ษา
ดังนัน้ จึงขอทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของข้อมูลกัน
ก่อน
ข้ อ มู ล (Data) ห ม ายถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง (Facts)
่ึ ง แสดงเหตุ ก ารณ์ ห รือ สิ่ง ที่ ป ราก ที่ เกิ ด ขึ้น จริง เป็ น
วัต ถุ ดิ บ (Raw Materials) ที่ น าไปใช้ ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย
่งึ ข้อเท็จจริงนี้อาจเป็ นข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น ปริมาณการ
สัง่ ้ื อ ต่ อ ไตรมาส รายได้ ต่ อ เดื อ นของผู้ บ ริโ ภค หรือ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ตั ว เลข อย่ า งเช่ น
สถ าน ภ าพ ก ารสม รส และค วาม พึ ง พ อใจ เป็ น ต้ น
ข้อ เท็ จ จริง ในรูป ของข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะถู ก น ามาใช้ เป็ น
วัตถุดบิ ในการสร้างหรือผลิตสารสนเทศ (Information) โดย
อาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์หรือผ่านขัน้ ตอนวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสม อย่างเช่น วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทีเ่ หมาะสม ่งึ เป็ น
กระบวนการศึกษาวิจยั ที่นาข้อมูลดิบที่เก็บได้มาวิเคราะห์
เพื่ อ สร้ า งหรื อ ผลิ ต สารสนเทศและสามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ อ่ืนๆ ต่อได้ เช่น สารสนเทศทางการวิจยั ธุรกิจ

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

บทความวิ าการ

สารสนเทศทางการตลาด ที่จ าเป็ นและมีป ระโยชน์ ต่ อ
องค์กรธุรกิจในด้านการวางแผน การกาหนดภารกิจและ
นโยบายต่างๆ การพยากรณ์ ความต้องการ อ้ื และยอดขาย
การน าแผนไปป ิบตั ิใช้ การควบคุ ม และการประเมินผล
การด าเนิ น งาน ตลอดจนช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการ
ด าเนิ น งานและการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ประเ ทของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการท าวิ จ ั ย ธุ ร กิ จ นั ้ น
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary
Data) และข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) ข้อมูลปฐม มู ิ (Primary Data) คือ
ข้อมูลคาตอบ ความคิดเห็นจริงของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้
(Sunthornsamai, 2010) หรื อ เป็ น ข้ อ มู ล ขั น้ ต้ น ข้ อ มู ล
เริ่ม แรกที่นั ก วิจ ัย ได้ท าการเก็บ รวบรวมจากการสัง เกต
(Observation) หรือ จากการส ารวจ (Survey) ในขณะที่
ทาการศึกษาวิจยั (McDaniel & Gates, 2010; Tirakanan,
2008) โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงสอดคล้อ งกับ
ปั ญ หาของงานวิจ ัย (Malhotra, 2007) การเก็บ รวบรวม
ข้อมูลประเภทนี้กเ็ พือ่ ตอบปั ญหางานวิจยั นันเอง
่
(2) ข้อมูลทุติย มู ิ (Secondary Data) คือ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้มกี ารเก็บรวบรวมไว้ในลักษณะ
ของเอกสาร หรือ รวบรวมไว้ใ นสื่อ ต่ า งๆ เช่ น วารสาร
สิง่ พิมพ์ต่างๆ สถิติ หรือ รายงาน (Ratchatranon, 2014)
นอกจากนี้ ข้อมูลทุ ติยภูม ิอาจหมายถึงข้อมูลผลการวิจยั
(Research Findings) ที่ได้มกี ารศึกษาค้นคว้ามาก่อนหน้า
นี้ ผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบ หรือ
อาจมีการใช้หลักวิทยาศาสตร์ช่วยในการสารวจ ้า ก็จดั ได้
ว่าเป็ นข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ่งึ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลงานวิจยั ในอดีตนัน้ อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจ ัย ใหม่ ท่ี ก าลัง จะท า (Thamma et al., 2009;
Churchill & Lacobucci, 2002)
ส าหรับ ข้อ มูล ที่ช่ วยในการผลิต สารสนเทศจาก
การวิจยั นัน้ อาจพิจารณาได้จากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
โดยสามารถแบ่ ง ประเภทแหล่ ง ที่ม าของข้อ มู ล ข่า วสาร
(Type of Information Sources) ได้เป็ น สองประเภทตาม
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ประเภทของข้ อ มู ล (Pasunon, 2012; Sunthornsamai,
2010) ดังนี้
(1) แหล่งปฐม มู ิ (Primary Sources) คือ
แหล่งข้อมูลทีเ่ ป็ นต้นกาเนิด หรือได้ขอ้ มูลมาจากการลงมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลเองของนัก วิจยั จากแหล่งที่เป็ นต้นตอ
ของข้อ มู ล (Sunthornsamai, 2010) โดยมีก ารลงทุ น เสีย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางด้านแรงงาน
และเวลา (Pasunon, 2012) ดังนัน้ ข้อมูลที่ได้รบั มาจึงเป็ น
ข้อมูลดิบที่ยงั ไม่ได้มกี ารตีความหรือแปลความหมายใดๆ
สือ่ ออกมา แหล่งข้อมูลปฐมภูมจิ งึ เป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
มีระดับคุณค่าสูงกว่าแหล่งอื่น เพราะเป็ นข้อมูลที่ยงั ไม่ได้
ถูกกลันกรอง
่
จึงยังคงไว้ ่งึ สาระความละเอียดของข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง เชื่อถือได้ และตรงกับความต้องการข้อมูล
ของนั ก วิจ ัย (Cooper & Pamela, 2005) เพื่อ น าไปใช้ใน
การตอบโจทย์ปัญหาการวิจยั หรือใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่
ธุรกิจกาลังเผชิญสถานการณ์ อยู่ ตัวอย่างแหล่งข้อมูลปฐม
ภู ม ิ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ลู ก ค้า จดหมาย กฎข้อ บัง คับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัม ภาษณ์ ข้อมูลจากการทดลอง การ
แถลงการณ์ทางวิทยุ เป็ นต้น
(2) แหล่งทุติย มู ิ (Secondary Sources)
คือ ข้อมูลทีถ่ กู บุคคลอื่นรวบรวมและจัดกระทาเอาไว้แล้วใน
ลักษณะของการตีความ แปลความหมาย หรือค้นพบแนว
ทางแก้ไขปั ญ หาแล้ว หรือถ่ายทอดจากแหล่งปฐมภูม ิม า
เก็บ รวบรวมและด าเนิ น การจัด ระเบีย บข้อ มูล โดยอาศัย
วิธกี ารต่างๆ เช่น การสรุปจัดจาแนกเป็ นประเภทหมวดหมู่
ในรูปแบบของกรา ตาราง สถิติ รายงาน บทสรุปวิเคราะห์
ไว้ในสื่อต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ที่ไม่ใช่เพื่อตอบปั ญหา
การวิจยั หรือแก้ไขปั ญหาขององค์กรในขณะนัน้ ข้อมูลจาก
แหล่งทุติยภูมจิ งึ ทาให้เกิดการสร้างสารสนเทศที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ อ่นื ๆ ได้ต่อไป ่งึ ข้อมูลทุตยิ ภูม ิน้ีถอื ได้
ว่าเป็ น “ข้อมูลที่มคี ุณภาพอยู่ในตัวแล้ว” (Pruitthipan, 2010)
ตัวอย่างแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ ได้แ ก่ กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมพัฒ นาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ศูนย์วจิ ยั ต่างๆ สภาหอการค้า
แห่ ง ประเทศไทย ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารโลก (Pasunon, 2012)
เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั การค้นหาข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
นัน้ สามารถกระทาได้ง่ายโดยอาศัยเครื่องมือหรือสิง่ ที่ช่วย
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อ านวยความสะดวกในการสืบ ค้ น ข้อ มู ล อย่ า ง Search
Engines ต่ างๆ ทาง Internet ผ่า น Website หลากหลาย
อาทิ เว็ บ ไ ต์ ข อง Google, MSN, และ Yahoo ่ึ ง การ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้ได้มนี ักวิชาการบางกลุ่ม
ลงความเห็น ว่าเป็ น การค้น หาข้อมูลทุ ติย ภูม ิจาก ล
ตติ ยภู มิ
่ึ ง เป็ นการสื่ อ หรือ แปล
ความหมายจากแหล่งทุติยภูมติ ่างๆ อีกทีหนึ่ง โดยมีการ
รวบรวมแสดงไว้ในดัชนี และบรรณานุ กรม (Indexes and
Bibliographies) ที่บ่ งชี้ท่ีอ ยู่ห รือ แหล่ งของข้อ มูลทุ ติย ภู ม ิ
หรือรวบรวมไว้ใน Search Engines ต่างๆ (Isaradej, Poosumlee,
Praison, Kittisarn, & Tantadilok, 2011; Cooper & Pamela,
2005)
3. ประเ ทของข้อมูลทุติย มู ิ
เราสามารถจาแนกประเภทของข้อมูลทุตยิ ภูมโิ ดย
ใช้เกณฑ์ในการจาแนกได้หลายเกณฑ์ดว้ ยกัน เกณฑ์หนึ่ง
ทีน่ ิยมใช้ในการจาแนกประเภทของข้อมูลทุตยิ ภูมกิ ค็ อื การ
จาแนกประเภทของข้อมูลทุตยิ ภูม ิโดยอาศัยแหล่งทีม่ าของ
ข้อ มู ล เป็ นเกณฑ์ ่ึ ง สามารถแบ่ ง ได้ เป็ นสองประเภท
(Zikmund, 2003) คือ
(1) ข้อมูล ายใน (Internal Data) หมายถึง
ข้อ มู ล ที่ ส ามารถหามาได้ จ ากแหล่ ง ภายในองค์ ก รเอง
(Zikmund & Babin, 2010) ข้อมูลเหล่านี้จะเกิดขึน้ ภายใน
องค์ก ร เช่น ข้อมูลทางบัญ ชี ข้อมูลการตลาด และข้อมูล
ยอดขาย เป็ นต้น ข้อมูลภายในนี้สามารถค้นหาได้งา่ ยและ
มีต้ น ทุ น ที่ต่ า ที่สุ ด เมื่อ เทีย บกับ แหล่ ง อื่น ๆ นั ก วิจ ัย อาจ
ทาการศึกษาข้อมูลภายในองค์กรเพื่อนาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยประเด็นต่างๆ ในงานวิจยั ของตนได้
(2) ข้อมูล ายนอก (External Data)
หมายถึง ข้ อ มู ล ที่ส ามารถหามาได้ จ ากแหล่ ง ภายนอก
องค์ ก ร (Zikmund & Babin, 2010) อาจเป็ นสิ่ง ตี พิ ม พ์ ท่ี
ได้รบั การพิมพ์เผยแพร่ขอ้ มูลอยู่เป็ นประจารายเดือนหรือ
รายไตรมาส หรือ รอบระยะเวลาอื่น ๆ รวมทัง้ ข้อ มูล จาก
หน่ ว ยงานของรัฐ บาล เช่ น รายงานส ามะโนประชากร
(Census Data) รายงานผลประกอบการประจ าปี ของ
องค์กรต่างๆ ่งึ สามารถหาข้อมูลมาได้งา่ ยโดยไม่ต้องเสีย
ค่ า ใช้ จ่ า ย ห รื อ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเพี ย งเล็ ก น้ อยเท่ า นั ้ น
นอกจากนี้ขอ้ มูลทุติยภูมทิ ่ไี ด้จากแหล่งข้อมูลภายนอกยัง
อาจเป็ นข้อมูลจากองค์การในเชิงการค้า หรือบริการจาก

องค์ ก ารหรื อ หน่ วยงานต่ า งๆ (Syndicated Services)
กล่ า วคื อ มีอ งค์ ก ารภายนอก ่ึ ง มีก ารด าเนิ น งานโดย
ให้ บ ริก ารข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ม ี ก ารส ารวจเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้ว ผู้ท่ตี ้องการใช้บริการข้อมูลจาก
องค์ ก ารใน รู ป แบ บ นี้ จะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น การ
แลกเปลี่ยน ตัวอย่างองค์ก ารในรูป แบบนี้ ได้แก่ บริษัท ที่
รับ จ้ า งท าวิจ ัย ทั ง้ ในและต่ า งประเทศ เช่ น บริษั ท AC
Nielsen เป็ นบริ ษั ท ชั น้ น าของโลก ่ึ ง ด าเนิ น งานโดย
ให้บริการข้อมูลและรับทาการประเมินผล พร้อมให้บริการ
การวิจยั ธุรกิจ การวิจยั การตลาด และข้อมูลเชิงลึก ต่างๆ
และบริษั ท Information Resources Inc., ่ึ ง เป็ นบริษั ท
ที่ ด าเนิ น งานให้ บ ริก ารด้ า นข้ อ มู ล (Meechinda, 2010)
เป็ นต้น
เราได้ ท ราบความหมายและรายละเอี ย ดของ
ข้อมูลทัง้ สองประเภทโดยสังเขปแล้ว สาหรับตารางที่ 1
ด้านล่างนี้เป็ นตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลปฐมภูมกิ บั ข้อมูลทุตยิ ภูมวิ ่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไรบ้างในด้านของจุดมุง่ หมาย กระบวนการ ต้นทุน
และระยะเวลา
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าข้อมูลทัง้ สองประเภท
มีจุ ด มุ่ ง หมายและกระบวนการที่ ต่ า งกัน โดยการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ินัน้ จะมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อต้องการ
ศึกษาในเรื่องทีก่ าลังเกิดขึน้ ในขณะนัน้ กับธุ รกิจหรือองค์กร
หรือเพื่อตอบคาถามการวิจยั หาแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
ธุรกิจที่ก าลังเผชิญ อยู่ โดยนัก วิจยั จะต้องด าเนิ น การเอง
หรือมีสว่ นร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ่งึ นักวิจยั อาจพบ
ความยุ่งยากในการเก็บรวบรวมข้อมูลถ้าตัวอย่างมีขนาด
ใหญ่ แ ละต้ อ งการรายละเอีย ดของข้อ มู ล มาก ในขณะที่
ข้อมูลทุตยิ ภูมนิ นั ้ จะเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกเก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้ว
โด ยผู้ อ่ื น ได้ ท าก ารรวบ รวม ข้ อ มู ล เอาไว้ และเพื่ อ
วัตถุประสงค์อ่นื ที่ไม่ได้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทาการศึกษา
วิจ ัย ในทัน ที ในประเด็น ปั ญ หาธุ ร กิจ ที่ก าลัง เกิด ขึ้น เช่ น
รวบรวมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นข้อมูลจัดเก็บทัวๆ
่ ไป
สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ ในการคิดค้น หรืออ้างอิงข้อมูล
เพือ่ งานวิจยั ใหม่ เป็ นต้น ดังนัน้ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ
ภูมจิ งึ เป็ นกระบวนการที่ง่ายและสะดวกกว่าแบบปฐมภูม ิ
่ึงข้อมูลที่เราจะนามาใช้ในงานวิจยั ที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ทุตยิ ภูมนิ นั ้ มีขอ้ ได้เปรียบ คือ ช่วยในเรื่องของการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลา (Flick, 2011; Malhotra, 2004) นักวิจยั
สามารถได้รบั ข้อมูลทุตยิ ภูมเิ พื่อเอามาใช้ประโยชน์ ในเชิง
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การอ้างอิงหรือการสังเคราะห์ความรูใ้ หม่ได้หลายวิธอี ย่าง
ง่ายๆ เช่น การค้นหาข้อมูลทุติยภูมจิ ากหนังสือ สิง่ พิม พ์
นิ ต ยสาร วารสาร ต่ า งๆ ที่อ ยู่ ใ นห้ อ งสมุ ด หรือ ท าการ
สืบ ค้ น ข้อ มู ล สารสนเทศจากฐานข้อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นทาง
อิ น เทอร์เ น็ ต ฐานข้ อ มู ล สากลที่ นั ก วิจ ัย รู้จ ัก กัน ดี เช่ น
ฐานข้อมูล ISI, ฐานข้อมูล SCOPUS ่งึ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุตยิ ภูมใิ นวารสารระดับนานาชาติทม่ี คี ุณภาพสูงและ
ได้รบั การยอมรับในวงวิชาการ โดยเฉพาะผลงานวิจยั และ
บทความวิช าการทางด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ฐานข้ อ มู ล TCI ่ึ ง เป็ นฐานข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมวารสาร
ระดับชาติ นอกจากนี้ ยงั มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ของ
The Emerald ่ึ ง เป็ น Publisher ที่ ม ี ช่ื อ เสีย งไปทัว่ โลก
ให้บ ริก ารฐานข้อ มู ล ที่ เป็ นทัง้ แบบ Online และ Printing
ฐานข้ อ มู ล นี้ ไ ด้ ท าการรวบรวมงานวิจ ัย และบทความ
ทางด้ า นศาสตร์วิช าการต่ า งๆ มากมาย อาทิ ศาสตร์
ทางด้ า น Business, Management, Marketing และ Social
Science รวมทัง้ ฐานข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข อง Taylor &
Francis, ELSEVIER ก็ มี ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ใ ห้ สื บ ค้ น ได้
มากมาย ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีฐานข้อมูลในรูปแบบของ Free
Search Engine ให้นักวิจยั ได้ทาการสืบค้นข้อมูลทุติยภูม ิ
เพื่อ ศึก ษาค้น คว้า หาความรู้ไ ด้อีก ด้ว ยเช่ น กัน ตัว อย่ า ง
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Free Search Engine ทีน่ ิยมสืบค้นกันก็อย่างเช่น Google,
Google Scholar, EBSCOhost ( ่ึ ง เป็ น Search Engine
จากบริษั ท EBSCO มั ก นิ ย มใช้ ค้ น หาเอกสารวิ ช าการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิศวกรรมศาสตร์
และการเกษตร), ฐานข้อ มูล Academic Search Premier
และฐานข้อมูล ScienceDirect เป็ นต้น แต่ สาหรับในกรณี
ถ้าเป็ นข้อมูลปฐมภูม ิ ง่ึ ได้รบั ข้อมูลมาจากการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ที่เป็ นปั จ จุ บ ัน หรือ ก าลัง ท าการวิจ ัย เพื่อ ต้ อ งการ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ม ีอ ยู่ ในขณะนั น้ ส่ว นใหญ่ แ ล้ว มัก จะเป็ น
ข้อมูลที่เราได้รบั จากการออกไปสารวจภาคสนาม (Field
Survey) ทาให้ตอ้ งใช้เวลานานและเกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ข้ อ มู ล ค่ อ นข้ า งสู ง ดั ง นั ้น เราจึ ง ควรต ระหนั ก และให้
ความสาคัญกับข้อมูลทุตยิ ภูมใิ ห้มากขึน้ เพราะข้อมูลทุตยิ
ภู ม ิส ามารถช่ ว ยให้นั ก วิจ ยั ท างานได้ง่า ยขึ้น สะดวกขึ้น
คุม้ ค่า ประหยัดทัง้ เวลา ทรัพยากร (Johnston, 2014) และ
ค่าใช้จ่าย (Cheng & Phillips, 2014) มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็
ตาม ในบางกรณี ห รือสถานการณ์ หากนัก วิจ ยั พิจ ารณา
แล้วเห็นสมควรว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิน่ าจะมี
ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั งานวิจยั นัน้ มากกว่าก็
ควรจะจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมเิ พือ่ ความเหมาะสม

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลปฐม มู ิ กบั ข้อมูลทุติย มู ิ
ลักษ ะ
1. จุดมุง่ หมาย
(Purpose)
2. กระบวนการ
(Process)
3. ต้นทุน (Cost)
4. ระยะเวลา (Time)

ข้อมูลปฐม มู ิ (Primary Data)
- ตอบปั ญหาการวิจยั หรือแก้ไขปั ญหาธุรกิจที่
กาลังเผชิญอยูใ่ นเวลานัน้
- ยุง่ ยากมากกว่า และ
ระดับการมีสว่ นร่วมของนักวิจยั สูง
- ค่อนข้างสูง
- ใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทุติย มู ิ (Secondary Data)
- ข้อมูลทีถ่ กู รวบรวมไว้แล้วเพือ่
วัตถุประสงค์อ่นื
- ง่าย และ
ค่อนข้างสะดวก
- ค่อนข้างต่า
- ใช้เวลาไม่มาก ค่อนข้างรวดเร็วใน
การรวบรวมข้อมูล

ที่มา: ประยุกต์มาจากตารางของ Sareerat, Siribudta, Atthirawong, Sancharnon, and Hirankitti (2006). a t
a
Bangkok: Thammasan Co., Ltd. p.80 from A Comparison of Primary and Secondary Data (Malhotra, 2004).

งานวิ จยั ธุรกิ จ
ในการศึ ก ษาการวิจ ัย ทางธุ ร กิ จ หรือ การวิจ ัย
ทางการบริหารจัดการหรือการวิจยั ทางการตลาดหรือการ
วิจ ัย อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ ทางธุ รกิจ จะมีก ารด าเนิ น การ

อย่างมีระบบ แบบแผน เป็ นกระบวนการ เพื่อค้นหาปั ญหา
ที่ เฉ พ าะเจาะจงข อ งธุ ร กิ จ ห รื อ อ งค์ ก ร และอ าศั ย
กระบวนการวิจยั เช่น การสารวจ การสัมภาษณ์ และการ
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ทดลอง ช่วยในการค้นหาคาตอบหรือแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาที่จาเป็ นและถูกต้อง (Pruitthipan, 2010) หรือเพื่อ
เป็ นการสังเคราะห์ความรูใ้ หม่ คิดค้นทฤษฎีใหม่ หรือเพื่อ
ต้องการตรวจสอบแนวคิดหรือทฤษฎีท่มี ผี ูน้ าเสนอไว้ก่อน
แล้วนัน้ นักวิจยั ควรเริม่ ต้นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการวิจยั
่ึงก็คือ การกาหนดประเด็น ปั ญ หาทางธุรกิจว่าคืออะไร
เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานใดในองค์กร ปั ญ หาใดเป็ นปั ญ หา
เร่งด่วน สาคัญ และสมควรที่จะทาการศึกษาวิจยั ก่อนเพื่อ
หาวิธใี นการช่วยแก้ไขปั ญหา นักวิจยั ควรทีจ่ ะต้องพิจารณา
ปั ญหาให้ตรงประเด็น มีความถูกต้องแม่นยา และมีความ
ชัดเจน ่ึงจาเป็ นที่จะต้องอาศัยขัน้ ตอนของการทบทวน
วรรณกรรมหรืองานวิจยั ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องมาดาเนินการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมใิ ห้
ครอบคลุม แล้วนามาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อที่นักวิจยั
จะได้ไม่ห ลงประเด็นในเรื่องที่กาลังจะศึกษา และช่วยให้
นักวิจยั สามารถทบทวนจุดมุง่ หมาย ปั ญหาของงานวิจยั ว่า
กาลังต้องการศึกษาอะไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือ
มีอทิ ธิพลต่อปั ญหา เรือ่ งหรือประเด็นปั ญหาทีส่ นใจศึกษามี
นักวิจยั ท่านอื่นเคยศึกษาค้นคว้ามาก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่
และผลการศึกษางานวิจยั ก่อนหน้ านี้ สามารถตอบปั ญ หา
หรือสิง่ ที่นักวิจยั กาลังสงสัยอยู่ได้หรือยัง นักวิจยั กาลังจะ
ศึก ษาในส่ว นอื่น ที่ ข ยายผลหรือ เพิ่ม เติม นอกเหนื อ จาก
งานวิจยั ก่อนหน้ านี้ หรือว่าสิง่ ที่สนใจศึกษากาลังจะไป ้า
กับงานวิจยั ในอดีต ข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ส่ี อดคล้องกับงานวิจยั ที่
นั ก วิจ ัย ก าลัง ศึก ษานั ้น จะถู ก น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
พัฒนากรอบแนวคิดทางการวิจยั การออกแบบระเบียบวิธี
วิจยั ที่เหมาะสม การตัง้ สมมุติฐาน การพิสูจน์ และทดสอบ
สมมุ ติฐ าน ตลอดจนการอ้า งอิง หรือ อภิป รายข้อ มู ล ่ึง
ข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิจ ะช่ วยท าให้ท ราบแหล่ งที่ม าของข้อ มูล ที่
นามาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้เกิด แนวคิด
ที่ เ ป็ นองค์ ค วามรู้ ใ หม่ น่ า เชื่ อ ถื อ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ จึ ง มี
ความส าคัญ โดยท าหน้ า ที่ เปรีย บเสมือ นตัว ควบคุ ม ที่จ ะ
น าพานั ก วิจ ัย ให้ เดิ น ไปอย่ า งถู ก ทางจนถึ ง เส้น ชัย คื อ
สามารถสังเคราะห์แนวคิด ความรูใ้ หม่ท่เี ป็ นประโยชน์ ใน
เชิงวิชาการหรือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ช่วยในการแก้ไขรับมือ
กับสถานการณ์ ข องปั ญหาทางธุรกิจ จนนาไปสู่การได้รบั
ค าตอบของปั ญ หาการวิจ ยั ในที่สุด ผู้บ ริห ารสามารถใช้
ประโยชน์ จ ากงานวิจ ัย ธุ ร กิ จ โดยน าข้ อ มู ล การวิจ ัย มา
ประยุกต์ใช้เป็ นพืน้ ฐานแนวทางในทุกกระบวนการหรือทุก
ขัน้ ตอนในการตัดสินใจของผู้บริหาร อาทิ ขัน้ ตอนในการ

วิเคราะห์และประเมินทางเลือกเพื่อระบุปัญหาหรือมองหา
โอกาสทางธุรกิจ ขัน้ ตอนในการกาหนดแผนปั จจุบนั หรือ
ทางเลือกการป บิ ตั ิ

บทบาทและความสาคัญ ของการใช้ ข้อมูลทุติย
มู ิ กบั รูปแบบงานวิ จยั
การรู้จ กั น าข้อ มูลทุ ติย ภู ม ิม าใช้อ ย่า งถู ก วิธีก็จ ะ
ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ มหาศาลแก่งานวิจยั ที่กาลัง
ศึกษา แต่ถ้านักวิจยั ไม่รวู้ ธิ ใี นการเลือกหรือนาข้อมูลทุติย
ภูมมิ าใช้อย่างเหมาะสมก็อาจจะทาให้เกิด ปั ญหาตามมาได้
การนาข้อมูลทุตยิ ภูมมิ าใช้ในงานวิจยั จะแตกต่างกันไปตาม
รูปแบบและลักษณะของงานวิจยั
ิ ย ิ ุ ภ หรือ
สาหรับ ในรูป แบบ
งานวิ จ ัย ที่ ม ี ล ัก ษณะเป็ นการวิ จ ัย เชิ ง บุ ก เบิ ก ่ึ ง เป็ น
งานวิ จ ั ย ที่ ย ั ง ไม่ ม ี โ ครงสร้ า ง มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล จาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่ม ตัวอย่างที่ม ีป ระสบการณ์ ข นาดเล็ก
โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ให้ เข้า ใจปั ญ หาอย่ า งลึก ้ึง มาก
ยิง่ ขึ้น (Denzin & Lincoln, 2013; Malhotra, 2004) ดังนัน้
บทบาทของการใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมสิ าหรับงานวิจยั รูปแบบนี้
นัน้ จะเป็ นในลักษณะที่นักวิจยั ทาการค้นคว้าหาข้อมูลที่ได้
ถูกรวบรวมมาก่อนหน้านี้ โดยนาข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศ
ที่ผ่านการจัดกระทากับข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ สรุป หรือ
รายงานในรูปแบบต่างๆ มาใช้ประโยชน์กบั งานวิจยั ใหม่ท่ี
กาลังคิดทีจ่ ะทาการศึกษาวิจยั โดยการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
ในกระบวนการวิจ ยั นั น้ ก็เพื่อ น าข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิท่ีศึก ษา
ค้ น คว้า มาใช้ เป็ นข้อ มู ล สนั บ สนุ น ภู ม ิห ลัง ที่ม าและการ
กาหนดปั ญหาของงานวิจยั ใหม่ หรือนาข้อมูลมาใช้ในการ
นิ ยามคาศัพ ท์เฉพาะ รวมไปถึงการน าข้อ มูลทุ ติย ภูม ิม า
ประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนของการทบทวนวรรณกรรมในการ
ดาเนิ นการวิจยั เป็ น ต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ท าให้เกิด
ความเข้าใจในปั ญหาของงานวิจยั หรือเรื่องทีก่ าลังจะศึกษา
ได้ชดั เจนในระดับหนึ่งของช่วงเริม่ ต้นในกระบวนการวิจยั
เพื่อให้นักวิจยั สามารถกาหนดประเด็นปั ญหาของงานวิจยั
ใหม่ ก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล ปฐมภู ม ิห รือ ข้อ มู ล
ภาคสนามต่อไปเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีจะมาช่วย
สนับสนุ นความเข้าใจในประเด็นปั ญหาวิจยั ให้กระจ่างและ
ชัด เจนมากยิ่งขึ้น หรือช่วยในการน าเสนอแนวความคิด
ใหม่ ทฤษฎี ใหม่ ท่ีอ าจเกิด ขึ้น ในกระบวนทัศ น์ ข องการ
ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
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นอกจากนี้ ยังมีอกี หลายประเด็นทีท่ าให้ตระหนัก
ถึง บทบาทความส าคัญ และความจ าเป็ นของการศึก ษา
ข้อมูลทุตยิ ภูมใิ นงานวิจยั รูปแบบเชิงคุณภาพ เช่น ประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ จ ากั ด ของงานวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ม ี
ข้ อ จ ากั ด ในเรื่อ งของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ่ึง มักจะถูกโจมตีและถูก วิพ ากษ์ วจิ ารณ์
เป็ นอย่ า งมากในประเด็ น ของความเที่ ย งตรง และใน
ประเด็น ของความน่ า เชื่อ ถือ ของงานวิจ ัย ในรูป แบบเชิง
คุ ณ ภาพ (Suthinarakorn, 2013) กล่ า วคือ กระบวนการ
ของงานวิจยั ในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นมีลกั ษณะวิธกี ารที่
เป็ นแนวคิดในเชิงอัตวิสยั (Subjective) ง่ึ ในกระบวนการวิจยั
เชิง คุ ณ ภาพจะมีก ารวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยไม่ ม ีก ารแปลง
ข้อมูลเป็ น ตัวเลข แต่อ าศัย การให้ค วามหมายของข้อ มูล
จากคาพูด คาอธิบาย ประโยค หรือวลีท่ีผ่านการตีค วาม
โดยนั ก วิจ ัย (Creswell, 2003; Strauss & Corbin, 1990)
่ึ ง ท าให้ อ าจขาดความชัด เจน ดู ไ ม่ น่ า เชื่อ ถื อ หรือ ใน
ประเด็น ของข้อ จ ากัด ในเรื่อ งที่ก ลุ่ ม นั ก วิจ ัย เชิง ปริม าณ
ส่ว นมากมองว่า เป็ นจุ ด บอดของงานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพที่
สาคัญก็คอื ในเรื่องของ “การอ้างอิงผลการศึกษาวิจยั ไปใช้
กั บ ป ร ะ ช า ก ร ห รื อ น า ไ ป ใช้ กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ อื่ น
(Generalization)” ทัง้ นี้ ส ืบเนื่ องมาจากการที่ก ระบวนการ
ศึกษาวิจยั ของงานวิจยั เชิงคุ ณภาพนัน้ จะมุ่งการศึกษาใน
เชิ ง ลึ ก ดั ง นั ้น การวิ จ ัย ในรู ป แบบนี้ จึ ง มี ล ั ก ษณ ะเป็ น
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) จึงทาให้ถูกมองว่าไม่
มีสภาพการอ้างอิงไปยังประชากร หรือกล่าวง่ายๆ ก็คอื ไม่
สามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นตัวแทนประชากรทัง้ หมด
ได้ (Bazeley, 2013; Chantavanich, 2011; Flick, 2011)
อย่างไรก็ตามการวิจยั ในรูป แบบงานวิจยั เชิงคุณ ภาพก็ม ี
ลักษณะเสมือนกับเหรียญที่มสี องด้าน เมื่อมีขอ้ ด้อยก็ย่อม
ทีจ่ ะมีขอ้ ดีอยู่บา้ ง ่งึ ลักษณะเด่นของงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ก็คือ การศึก ษาจะเน้ น สภาพการณ์ ท่ีเป็ น ธรรมชาติ ไม่ม ี
การควบคุ ม หรือจัด กระท าเหมื อ นการทดลองให้ก ับ สิ่งที่
ต้องการศึกษา มีรปู แบบงานวิจยั ทีย่ ดื หยุ่น สามารถเปิ ดรับ
ข้อมูลใหม่ๆ ได้อยูเ่ สมอตามสถานการณ์ ปราก การณ์ทาง
สังคมหรือ วัฒ นธรรมที่เปลี่ย นแปลงโดยน ามาพิจ ารณา
ร่วมกัน (Creswell, 2003) ทาให้นักวิจยั ได้เรียนรูใ้ นเชิงลึก
จากความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ๆ ตามสภาพการณ์ทเ่ี ป็ น
จริงและเป็ นปั จจุบนั ดังนัน้ ในเบื้องต้นก่อนทาการวิจยั ถ้า
เราได้ ม ี ก ารรวบ รวม ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ าน วน ม าก ที่
หลากหลายและทุ่มเทการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมอิ ย่างจริงจัง

7

เหมาะสมและดีพ อ ก็จ ะสามารถช่วยท าให้ก ารวิเคราะห์
การตีความ และการสรุปผลการวิจยั ดูน่าเชื่อถือ ทราบทีม่ า
ทีไ่ ป มีหลักฐานยืนยันอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ่เี ป็ น
ทีย่ อมรับ เพื่อให้งานวิจยั นัน้ เกิดความน่ าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
ผลการวิจยั สามารถนาไปป บิ ตั หิ รือประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
ได้ หรือมีการค้นพบแนวคิดใหม่ท่อี าจจะสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ในเชิงวิช าการหรือการวิจยั หรือทางภาคธุรกิจ
ต่ อ ไป ก็จ ะท าให้ ปั ญ หาข้อ วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ แ ละข้อ จ ากัด
ทัง้ หลายในประเด็น ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น นัน้ บรรเทาเบา
บางลงไปได้ นอกจากนี้ยงั มีวธิ กี ารทีจ่ ะช่วยลดข้อจากัด อีก
วิธกี ารหนึ่งที่สาคัญสาหรับรูปแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพ ่งึ
เราไม่ควรมองข้ามก็คอื การให้ความสาคัญกับนักวิจยั ในแง่
ของการเพิ่ม ศัก ยภาพทางการวิจ ัย ให้ก ับ นั ก วิจ ัย ่ึงจะ
สามารถช่วยลดปั ญหาข้อวิพากษ์ท่กี ล่าวไปแล้วข้างต้นได้
อีกหนทางหนึ่งเช่นเดียวกัน การเพิม่ ศักยภาพทางการวิจยั
ให้กบั นักวิจยั นัน้ ทาได้โดยการให้นักวิจยั หรือผู้ช่วยวิจยั
ได้รบั การฝึ กฝนอย่างเป็ นพิเศษในขัน้ ตอนต่างๆ ที่จะต้อง
ป ิบตั ิของกระบวนการวิจยั โดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูล
ตั ง้ แต่ ก ารศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ใจ
เบื้องต้น ถึงบริบทต่างๆ ที่น่ าจะเกี่ยวข้องกับการกาหนด
ปั ญหาการวิจยั รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลเพื่อนาข้อมูลมา
ใช้ ในการศึก ษาวิจ ัย วิเคราะห์ และตีค วามเพื่อ อธิบ าย
ความหมายของข้อ มู ล ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ข้อ มู ล มี
ความตรง มีความเทีย่ ง และเป็ นทีน่ ่าเชื่อถือ
รูปแบบงานวิจยั อีกประเภทหนึ่งทีจ่ ะกล่าวถึงก็คอื
ิ ย ิ ิ ม หรืองานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการวิจยั
เชิงพรรณนาหรือการวิจยั เชิงเหตุผล ลักษณะของงานวิจยั
ในรูป แบบนี้ นัก วิจ ยั จะด าเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มูลเชิง
ประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา ่งึ มีขนาดของกลุ่มที่
ค่ อ นข้า งใหญ่ ห รือ มีข นาดใหญ่ เพื่อ น ามาวิเคราะห์ แ ละ
พยายามหาเหตุผลหรือคาตอบของปั ญหางานวิจยั ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ งานวิจยั เชิงปริมาณจึงมีจุดเด่นตรงที่สามารถนา
ผลการวิจยั ไปใช้อ้างอิงแทนประชากรได้อย่างน่ าเชื่อถือ
และมีความถูกต้องแม่นยา เข้าใจได้งา่ ย (Render, Stair, &
Hanna, 2003) ทัง้ นี้เนื่องมาจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ขนาดใหญ่และระเบียบวิธวี จิ ยั ของการวิจยั เชิงปริมาณจะใช้
ข้อมูลเชิงปริมาณ ่ึงมีการนาสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูล (Malhotra, 2004) กล่าวคือ ใช้วธิ กี ารแปลงข้อมูลที่
มีลกั ษณะเชิงพรรณนาให้เป็ น ตัวเลขเชิงปริม าณ เพื่อให้
สามารถวัดได้ทางด้านของจานวน ขนาด และอธิบายเป็ น
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ตัวเลขอ้างอิงได้อย่างน่ าเชื่อ ถือและมีนัย สาคัญ ทางสถิติ
นอกจากนี้ ระเบียบวิธีวจิ ยั ของรูป แบบงานวิจยั ประเภทนี้
มัก จะเน้ น การสร้า งเครื่อ งมือ วิจ ัย หรือ แบบสอบถามที่ม ี
รู ป แบบเป็ นมาตรฐาน (Hair, Bush, & Ortinau, 2003)
อย่างไรก็ตาม ด้วยพื้นฐานแนวคิดทางปรัชญา ความเชื่อ
และ ทัศนคติ ทีแ่ ตกต่างกันจึงทาให้ไม่สามารถหลีกเลีย่ งข้อ
วิพากษ์วจิ ารณ์ ท่ีเกิดขึ้นต่องานวิจยั เชิงปริม าณได้ ่ึงใน
มุม มองของนักวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพกลุ่ม หนึ่ งลงความเห็นว่า
งานวิจ ัย เชิ ง ปริม าณเน้ น การประมวลผลโดยการมอง
ภาพรวมของข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาจากความคิดเห็น หรือ
การกระทาของกลุ่มตัวแทนประชากรจานวนหนึ่ง แล้วนา
ข้อ มูล นั น้ มาแปลงเป็ นตัว เลขในเชิงปริม าณเพื่อ อธิบ าย
ความคิด และการกระท าของกลุ่ ม ตัว แทนกลุ่ ม นั ้น เพื่ อ
ให้ ไ ด้ข้อ สรุ ป ที่ส ามารถพิสูจ น์ แ ละอ้า งอิง ได้ (Maykut &
Morehourse, 1994) ่งึ จากลักษณะทางกระบวนทัศน์ของ
การวิจยั เชิงปริมาณดังกล่าว ทาให้ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ เป็ น
อย่างมากจากกลุ่มของนักวิจยั เชิงคุณภาพจานวนหนึ่งว่า
งานวิจ ัย เชิงปริม าณมีจุ ด มุ่ง หมายเพื่อ รัก ษาสถานะเดิม
(Status Quo) กล่าวคือ มองสังคมในภาพรวมอย่างหยุดนิ่ง
และมองข้ามหรือไม่ให้ความสาคัญกับการเปลีย่ นแปลงทาง
สัง คม วัฒ นธรรม หรือ ปราก การณ์ ท่ี ส นใจ ่ึ ง อาจมี
อิทธิพลหรือมีบทบาทต่อความคิด การกระทา ส่งผลให้ไม่
สามารถเข้าถึงความหมายทีแ่ ท้จริงหรือไม่สามารถเข้าใจได้
อย่างลึก ้ึงในสิง่ ที่กาลังศึกษาอยู่ (Suthinarakorn, 2013)
ดังนั น้ นั ก วิจ ัย ควรให้ ค วามส าคัญ กับ บทบาทของการใช้
ข้อมูลทุตยิ ภูมใิ ห้เหมาะสมกับรูปแบบการวิจยั เชิงปริมาณ
ด้วยเช่นกัน เพื่อทีจ่ ะช่วยลดจุดด้อยหรือข้อวิพากษ์วจิ ารณ์
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ในรู ป แบบนี้ และเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพในกระบวนการท าวิจยั ให้ม ีคุ ณ ภาพ เป็ น ที่
น่ าเชื่อถือและยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยนักวิจ ยั มักจะอาศัย
ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุตยิ ภูมใิ นช่วงเริม่ ต้น
ของกระบวนการวิจยั เพื่อนาข้อมูลทุติยภูมมิ าช่วยในการ
พัฒ นางานวิจ ัย ปั จจุ บ ัน ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ไม่ ว่ า จะเป็ น
แน วคิ ด ห รื อ ท ฤษ ฎี ท่ี ไ ด้ ศึ ก ษ าม าจากการท บ ท วน
วรรณ กรรมต่ า งๆ ในอดี ต และควรพ ยายามศึ ก ษ า
วรรณกรรมหรือ งานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ งในอดีต ที่ไ ม่ ล้า สมั ย
จนเกินไป เพื่อให้ทราบตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหาทีก่ าลัง
ศึก ษา จนสามารถระบุ ท่ี ม าความส าคัญ ของปั ญหาได้
รวมทัง้ นาข้อมูลทุตยิ ภูมมิ าประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขยาย
แนวความคิดหรือสร้างกรอบแนวความคิดทางทฤษฎีใหม่

สาหรับงานวิจยั ที่กาลังจะศึกษา และการกาหนดตัวแปรใน
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีท่เี หมาะสม นอกจากนี้การศึกษา
ข้อมูลทุตยิ ภูมยิ งั ถูกนาข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจในเรือ่ ง
ของการออกแบบการวิจยั ได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
อ้ า งอิ ง ได้ มี ห ลัก การและถู ก ต้ อ งตามหลัก เกณฑ์ ข อง
ระเบีย บวิธีวิจ ัย เช่ น การเลือ กรูป แบบการวิจ ัย วิธีก าร
เข้า ถึง ข้อ มู ล การเลือ กตัว อย่ า ง ขนาดตัว อย่ า ง การสุ่ม
ตัว อย่ า ง การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิธีก ารเลือ กใช้ ส ถิ ติ
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ รวมทัง้ ทาการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมเิ กี่ยวกับงานวิจยั ต่างๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ น ามาช่ ว ยสนั บ สนุ น ในเรื่อ งของการตี ค วาม สรุ ป
รายงานผลการศึกษาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สามารถพิสจู น์
ได้ อภิปรายได้ อ้างอิงได้แบบมีท่มี าที่ไปจากแหล่งข้อมูล
หรือฐานข้อมูล ที่เป็ นที่ยอมรับ เพื่อให้ผลการศึกษาวิจยั มี
น้ าหนักของความน่ าเชื่อถือเพิม่ มากยิง่ ขึน้ นอกเหนือไปจาก
ตัว เลขนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีไ ด้ร บั จากการศึก ษาวิจ ัย ใน
รู ป แบบเชิ ง ปริ ม าณ จนสามารถน าผลการศึ ก ษาไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงป บิ ตั ทิ างภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือใน
ตลาดได้จริงอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร
ธุรกิจ

การหลี กเลี่ ยงหรอลดปั ญ หาจากการใช้ ข้อมู ล
ทุติย มู ิ เพ่อเพิ่ มคุ าพงานวิ จยั
แม้วา่ ข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ะมีประโยชน์อย่างมาก
ส าหรับ การน ามาใช้ในงานวิจ ัย โดยเฉพาะในเรื่อ งของ
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อย่างไร
ก็ดี ถ้า นั ก วิจ ยั น าข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิม าใช้อ ย่า งไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษาก็อาจจะกลายเป็ น
ปั ญหาตามมาได้ ่งึ ปั ญหาสาคัญจากการใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ
ทีน่ กั วิจยั ควรจะต้องให้ความใส่ใจ สนใจ และระมัดระวังเป็ น
พิเศษ อัน ได้แ ก่
้
ม ม ม
ของข้อมูล (Problems of Fit) (Sareerat et al., 2006) และ
ปั ญ หาด้า นความถู ก ต้ อ งแม่ นย าของข้อมู ล (Problems of
Accuracy) (Sunthornsamai, 2010; Aaker, Kumar, & Day,
2007) ดังนี้
(1) ปัญหาด้านความเหมาะสมตรง
ประเด็นของข้อมูล (Problems of Fit) เกิดขึน้ อันเนื่องมาจาก
งานวิจยั ที่เรากาลังจะทาการศึกษาได้ถูกกาหนดประเด็น
ปั ญหางานวิจยั ขึน้ มาโดยเฉพาะของงานวิจยั นัน้ ทาให้การ
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ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ ่งึ เป็ นข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวมมาแล้วก่อน
หน้ านี้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ่งึ อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
หรือจุดมุง่ หมายของงานวิจยั ทีก่ าลังศึกษาอยู่ (Thamma et
al., 2009) จึงเป็ นการยากที่ขอ้ มูลทุตยิ ภูมนิ นั ้ จะสอดคล้อง
ตรงประเด็นและเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนกับปั ญหา
งานวิจ ัยปั จจุ บ ัน (Adams, Khan, Raeside, & White, 2007)
ตัวอย่างความไม่เหมาะสมของข้อมูลทุตยิ ภูม ิ อย่างเช่น ใน
เรื่องของการแปลความหรือการให้ความหมายของหน่ วยที่
ต้ อ งการศึก ษาวิเคราะห์ หรือ อีก นั ย หนึ่ ง คือ เป็ นเรื่อ งที่
เกีย่ วข้องกับการวัดตัวแปร ง่ึ ความไม่เหมาะสมของข้อมูล
เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้
ยขอ
ที่ ไ ม่ เ หมาะสม ส าหรับ งานวิ จ ั ย นั ้ น ๆ
(Malhotra, 2007) กล่ า วคือ ในงานวิจ ัย ถ้ า นั ก วิจ ัย จะใช้
หน่ วยวัดตัวใดมาทาการวัดตัวแปรที่สนใจศึกษา นักวิจยั
ควรระบุให้ชดั เจนว่าต้องการที่จะให้ความหมายของหน่ วย
วัดนัน้ เป็ นไปในลักษณะใด เพราะหน่ วยวัดที่นักวิจยั สนใจ
อาจมีผูแ้ ปลความหมายแตกต่างกันได้ ทาให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจผิด ส่งผลให้ได้รบั ข้อ มูล ที่ผิด พลาด ไม่ส อดคล้อ ง
กับ วัต ถุ ป ระสงค์ ห รือ สิ่ง ที่ โ ครงงานวิจ ัย ต้ อ งการศึก ษา
ยกตัวอย่างเช่น หน่วยทีต่ อ้ งการศึกษาคือรายได้ ง่ึ รายได้
สามารถตีความได้แตกต่างกัน อาจหมายถึงรายได้บุคคล
หรือรายได้ครัวเรือนก็ได้ ดังนัน้ จึงควรกาหนดความหมาย
หน่วยของการวัดให้ชดั เจนว่าต้องการแบบใดมาเป็ นเกณฑ์
ในการวัดสิ่งที่ต้องการศึกษา ่ึงในที่น้ี ก็คือรายได้นัน่ เอง
ดังนัน้ นักวิจยั ควรให้ความใส่ใจ ระมัดระวัง และรอบคอบ
ในกรณีท่ตี อ้ งการวิเคราะห์เปรีย บเทียบผลการวิจยั ที่ได้รบั
มาจากงานวิจยั ธุรกิจทีม่ กี ารกาหนดหรือใช้หน่วยในการวัด
ที่ แ ตกต่ า งกัน (Ruenrom, 2008) อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ธุรกิจในการนาผลการวิจยั ทีว่ เิ คราะห์หรือสรุปผิดพลาดนัน้
ไปใช้เป็ น แนวทางในการบริห ารจัด การปั ญ หาธุรกิจ ของ
องค์กร ยังมีอกี ประเด็นหนึ่งที่ควรคานึงถึงก็คอื นักวิจยั จะ
สามารถกาหนดหรือหาเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้วดั ตัวแปรตัว
หนึ่งของงานวิจยั ปั จจุบนั ได้อย่างไร สมมุตวิ ่าตัวแปรตัวนัน้
คือ ประสิท ธิภ าพในการผลิต ่ึง เกณฑ์ ท่ีจ ะน ามาใช้ว ัด
ประสิทธิภาพการผลิต ที่สามารถสืบค้นได้จากข้อมูลทุติย
ภูม ินัน้ อาจสามารถตีค วามหรือแปลความให้ค วามหมาย
ครอบคลุมไปถึง
ขอ อ
ม
ล
้ม
่ึง เกณฑ์ ท่ี
ได้ ร ับ มาจากข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิเ หล่ า นี้ อาจจะไม่ ส ามารถ
น ามาใช้เป็ นเกณฑ์ ว ดั ตัว แปรประสิท ธิภ าพการผลิต ได้
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อย่ างสมบู ร ณ์ แ ละเหมาะสมกับ โครงงานวิจ ัย ในปั จ จุ บ ัน
ทัง้ นี้อาจสืบเนื่องมาจากข้อมูลทุตยิ ภูมนิ ัน้ ยังไม่สอดคล้อง
กับปั ญ หา หรือวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ปั จจุบนั ทัง้ หมด
หรือยุคสมัยที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็ นทางด้านสังคม วัฒนธรรม หรือความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนัน้ นักวิจยั ควรที่จะทา
การค้น หา รวบรวมข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิให้ห ลากหลาย และมี
จานวนมากพอ ที่จะนามาวิเคราะห์หาข้อสรุปที่เหมาะสม
ที่สุด กับ งานวิจ ยั ในปั จ จุ บ ัน หรือ ถ้า มีก ารรวบรวมข้อ มูล
ทุตยิ ภูมมิ ากพอแล้วแต่ยงั คงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ สิง่ ที่
นักวิจยั ส่วนมากป บิ ตั กิ นั ก็คอื การรวบรวมข้อมู ลทุตยิ ภูม ิ
ต่ างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้ส ิ่งที่เป็ น ความรู้ใหม่
หรือมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจยั ที่
ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปั จจุ บ ั น นั น่ เอง จากตัว อย่ า งข้า งต้ น
นั ก วิจ ัย อาจจะพั ฒ นาประยุ ก ต์ เ กณฑ์ ท่ี จ ะน ามาใช้ ว ัด
ประสิทธิภาพการผลิตให้เหมาะสมกับงานวิจยั ในปั จจุบนั ได้
ดัง นี้ คื อ
ขอ
อ
ม
ม้
ม ม ู้
้ อ
ล
อ
ล
ล
ม ้
ม
ล
ดั ง นั ้ น เพื่ อลดหรื อ ขจั ด ปั ญ หาของความไม่
เหมาะสมตรงประเด็นของข้อมูล นักวิจยั ควรที่จะคานึงถึง
ในเรื่องของการให้นิยามคาจากัดความหรือความหมายกับ
ขอ
ให้ชดั เจน โดยกาหนดให้ความหมายของ
หน่วยวัดนัน้ เป็ นทีเ่ ข้าใจตรงกันทัง้ สองฝ่ าย ระหว่างนักวิจยั
ฝ่ ายหนึ่งกับผู้ตอบแบบสอบถามหรือกลุ่มตัวอย่างอีกฝ่ าย
หนึ่ ง ประโยชน์ ข องการให้ค วามหมายที่ถู ก ต้อ งชัด เจน
เหมาะสมกับหน่ วยของการวัด และเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการวัด นัน้
จะช่วยทาให้นกั วิจยั สามารถยกระดับความเทีย่ งตรงภายใน
หรือความตรงภายใน (Internal Validity) ของงานวิจยั นัน้ ๆ
เพิม่ ขึน้ ได้ (Olsen, 2012) ่งึ ความเทีย่ งตรงภายในถือเป็ น
เกณฑ์หนึ่งทีเ่ รานามาใช้วดั คุณภาพงานวิจยั (Flick, 2011;
Adams et al., 2007)
ตัว อย่ า งความไม่ เ หมาะสมของข้ อ มู ล ยัง อาจ
เกิ ด ขึ้ น อั น เนื่ องมาจาก
อ
ขอ ข้อมูล
ทีไ่ ม่
เหมาะสมกับ ข้อ มู ล ภาคสนามที่ นั ก วิจ ัย ได้ ท าการเก็ บ
รวบรวมมา (Sareerat et al., 2006) กล่ า วคื อ การแบ่ ง
ระดับชัน้ ของข้อมูลหรือการกาหนดอันตรภาคชัน้ ของข้อมูล
โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมมิ าอ้างอิง อาจทาให้เกิดความไม่
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เหมาะสมกับข้อมูลจริงทีเ่ ก็บรวบรวมมาได้ อย่างเช่น มีการ
ก าหนดช่ ว งของรายได้ โ ดยอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ จ าก
งานวิจยั เดิมๆ ที่มอี ยู่และใช้เป็ นบรรทัดฐานในการกาหนด
สาหรับงานวิจยั ปั จจุบนั เป็ น 0 - 4,999 บาท, 5,000 – 9,999
บาท, 10,000 – 14,999 บาท และ 15,000 – 19,999 บาท
โดยนักวิจยั นาระดับชัน้ ของข้อมูลข้างต้นมาใช้กบั งานวิจยั
ปั จจุบนั ที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย ่งึ
เป็ นผูบ้ ริโภคที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปและ
มีงานท า ่ึงถ้าพิจารณาระดับ ชัน้ รายได้ข้า งต้น อาจเกิด
ความไม่เหมาะสมของการนาระดับชัน้ รายได้ดงั กล่าวมาใช้
ให้ ส อ ด ค ล้ อ งแ ล ะเห ม าะส ม กั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ แ ล ะ
กลุ่มเป้ าหมายของงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยอัตราค่าจ้างเงินเดือน
ขัน้ ต่ าในการรับลูกจ้างที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จะมีอตั ราอยู่ท่ี 15,000 บาทต่อเดือน (Chalamwong, 2014)
ดั ง นั ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้ าหมายที่ต้องการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจยั
สมควรที่จะทาการพัฒ นา ปรับ ช่วงระดับ รายได้ใหม่เพื่อ
น ามาประยุ ก ต์ ใช้ให้ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎี แ ละรองรับ กับ
ข้อ มู ล ภาคสนามที่ เก็ บ รวบรวมมาได้ ทัง้ นี้ ก็ เพื่ อ ให้ ผ ล
ส ารวจสามารถน ามาสรุป ตีค วามและหาแนวทางแก้ ไ ข
ปั ญหางานวิจยั ได้อย่างเหมาะสมและดีทส่ี ดุ นันเอง
่
นอกจากนี้ยงั มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่มกั จะทาให้เรา
พบเห็ น ความไม่ เ หมาะสมของข้ อ มู ล เกิ ด ขึ้ น เสมอๆ
ในงานวิจ ัย ก็ คื อ ในเรื่อ งของ
ม
ุ
อ
มท มยขอ ิ ิ ม
(Malhotra, 2007) สาหรับในประเด็นนี้ถอื ว่ามีความสาคัญ
มากเช่น เดียวกัน นักวิจ ยั ไม่ค วรอ้างอิงสิง่ พิ ม พ์ท่ีล้าสมัย
จนเกิน ไป สาเหตุ ห นึ่ งที่ท าให้สงิ่ พิม พ์ไม่ท นั สมัยหรือไม่
เป็ นปั จจุบนั ก็เป็ นเพราะช่วงระยะเวลาของการดาเนินงาน
วิจยั ตัง้ แต่ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลจนกระทัง่
งานวิจยั นัน้ ได้รบั การตีพมิ พ์และเผยแพร่อาจใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานพอสมควร ทาให้ขอ้ มูลบางอย่างไม่เหมาะสม
ที่จ ะน ามาใช้ห รือ อ้ า งอิง ส าหรับ งานวิจ ัย ปั จ จุ บ ัน ในบาง
งานวิจยั เนื่องจากข้อมูลล้าสมัยจนทาให้ปัญหาหรือคาถาม
บางประการในงานวิจ ยั จะยังคงไม่ได้รบั ค าตอบ หรือ ไม่
สามารถเข้า ใจได้อ ย่างถ่ อ งแท้ (Ruenrom, 2008) ่ึงถือ
เป็ นข้อจากัดอย่างหนึ่งของข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Thamma et al.,
2009) ดังนัน้ การอ้างอิงสิง่ พิมพ์ต่างๆ ในงานวิจยั จึงสมควร
อย่างยิง่ ที่นักวิจยั จะต้องเลือกแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ทนั สมัย

เป็ นปั จ จุ บ ัน ทัง้ นี้ เพื่อ ให้งานวิจ ยั นัน้ ดูม ีค วามน่ า เชื่อ ถือ
สามารถนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือหาทาง
ป้ องกันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
(2) ปัญหาด้านความ กู ต้องแม่นยาของ
ข้ อ มู ล (Problems of Accuracy) ถื อ เป็ นปั ญ หาห รื อ
ข้อเสียของการใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมทิ ่สี าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่
นัก วิจยั ควรให้ค วามสนใจและพยายามหลีก เลี่ยงหรือลด
ปั ญหาไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล เป็ นสิ่ง ที่
ประเมินค่าได้ไม่ง่ายนัก (Malhotra, 2007) โดยเฉพาะถ้า
เป็ นข้อมูลที่ได้รบั มาจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary
Source) ่ึงเป็ นแหล่งข้อมูลที่ได้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
และสรุป เรีย บเรีย งข้อ มู ล มาก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ว ปั จ จัย ที่จ ะ
สามารถช่วยพิจารณาประเมินค่าความถูก ต้องของข้อมูล
สาหรับงานวิจยั หนึ่งๆ นัน้ อาจพิจารณาได้จากปั จจัยต่างๆ
ดังนี้
(2.1) ฐานะของแหล่งข้อมูล (Primacy of
Source) ปั จจัยนี้ถอื เป็ นสิง่ ทีน่ ักวิจยั ควรจะให้ความสาคัญ
และพิจารณาเป็ นอันดับแรก (Sareerat et al., 2006) โดย
ที่นัก วิจยั ควรที่จ ะพิจารณาแหล่งของข้อมูลที่ได้รบั มาว่า
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากแหล่งใด กล่าวคือ ได้รบั ข้อมูลมาจาก
แหล่ ง ปฐมภู ม ิ (Primary Source) หรือ แหล่ ง ทุ ติ ย ภู ม ิ
(Secondary Source) ่ึ งแ ห ล่ ง ข้ อ มู ลทั ้ ง ส อ งมี ค วาม
แตกต่างกันดังที่ได้อธิบายไปแล้วในตอนต้นของบทความ
ในกรณี ข องแหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ นั ก วิ จ ัย ควรท าการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของงานวิจ ัย ก่ อ นเสมอ เช่ น การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่
จะได้ ร ับ จากแหล่ ง ปฐมภู ม ิส าหรับ งานวิจ ัย นั ้น มีค วาม
เหมาะสมหรือไม่ มีค วามถูก ต้องแม่นยาอย่างมีห ลัก ฐาน
อ้างอิงและมีความน่ าเชื่อถือแล้วหรือยังก่อนที่จะนามาใช้
กับ งานวิจ ยั ปั จ จุ บ นั สาหรับ ในกรณี ข องข้อ มูลทุ ติย ภูม ิท่ี
นั ก วิ จ ัย ได้ ร ับ มาจากแหล่ ง ทุ ติ ย ภู ม ิ ท่ี แ ตกต่ า งกั น นั ้น
ตัวอย่างหนึ่งทีเ่ ห็นได้ชดั เจน ได้แก่ การได้รบั ข้อมูลมาจาก
คนละประเทศ ง่ึ มักจะพบว่าข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ไ่ี ด้รบั มานัน้ มี
ความต่างกัน (Aaker, Kumar, & Day, 2007) อาทิ การให้
คานิยามในสถิติในแต่ละประเทศก็มคี วามต่างกันได้ ส่งผล
กระทบทาให้เกิดความแตกต่างกันในด้านความแม่นยาของ
ข้อมูล (Sunthornsamai, 2010) ดังนัน้ นักวิจยั จึงควรใส่ใจ
และระมัดระวังเวลานาข้อมูลทุตยิ ภูมไิ ปใช้ในงานวิจยั ใหม่ท่ี
กาลังจะศึกษา เพื่อลดปั ญหาในด้านความถูกต้องแม่นยา
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ของข้อ มูล การวิเคราะห์ และสรุป ผลการศึก ษา เพื่อ ให้
งานวิจยั มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ กล่าวโดยสรุปก็คอื
เมื่อ นั ก วิจ ัย ต้อ งพิจ ารณาฐานะของแหล่ ง ข้อ มูล ไม่ ว่า จะ
ได้รบั ข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลใดก็ตาม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อที่จะพิจารณาว่างานวิจยั นัน้ ๆ มีค วามถูกต้องแม่นยา
และมีความน่ าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนัน้ นักวิจยั มีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องคานึงถึงประเด็น สาคัญสองประการ
คือ แหล่งที่ม าของการอ้างอิง และ ความสามารถในการ
ตรวจสอบได้ (Pasunon, 2012) โดยที่ประเด็นแรกนัน้ หมายถึง
นัก วิจยั ควรที่จะต้องสามารถระบุท่ีม าที่ไปของแหล่งที่ใช้
อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ในงานวิจ ัย ได้ ส าหรับ ประเด็ น ที่ ส องนั ้น
หมายความว่า การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ในงานวิจยั นักวิจยั
จะต้ อ งแน่ ใ จว่ า สามารถที่ จ ะกลับ ไปท าการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ถึงความถูกต้องของข้อมูลตามทีไ่ ด้มกี าร
กล่าวอ้างอิงไว้ในงานวิจยั ได้
(2.2) จุ ด มุ่ ง หมายของการพิ มพ์ ง านวิ จ ัย
(Purpose of Publication) ส าหรับ ประเด็น นี้ ก็จ ดั ว่าเป็ น
อี ก ปั จจั ย หนึ่ งที่ ส ามารถช่ ว ยในการพิ จ ารณ าความ
ถูกต้องของงานวิจยั (Sareerat et al., 2006) โดยปกติแล้ว
จุดมุ่งหมายของการพิมพ์งานวิจยั จะแตกต่างกันไปขึน้ อยู่
กับงานวิจยั นัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น ต้องการตีพมิ พ์งานวิจยั เพื่อ
การพัฒนา เผยแพร่และโปรโมทสินค้าขององค์กร ต้องการ
จัดพิมพ์งานวิจยั เพื่อโต้แย้งข้ออภิปรายหรือข้อวินิจฉัยจาก
ข้อ มู ล อื่น ที่เกิด ความสงสัย ข้อ งใจหรือ มีค วามคิด เห็ น ที่
แตกต่า งไป เป็ น ต้น ธุรกิจหรือ องค์ก รใดก็ตามที่ ผ ลิต ผล
งาน วิ จ ั ย ใด วิ จ ั ย ห นึ่ งออก ม าและ ต้ อ งก ารให้ ข้ อ มู ล
ผลงานวิจยั นัน้ เกิดเป็ นประโยชน์ ต่อธุรกิจมากที่สุด ธุรกิจ
หรือ องค์ ก รนั ้น ก็ ม ัก ที่ จ ะให้ ค วามส าคัญ กับ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ผ ลงานวิจ ัย ค่ อ นข้า งสูง และถ้ า ธุ ร กิจ เหล่ า นั ้น
คานึงถึงผลกระทบทัง้ ในด้านที่ดแี ละไม่ดขี องข้อมูลทีจ่ ะถูก
เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะค่อนข้างมาก ธุรกิจหรือองค์กร
นัน้ ก็มกั ทีจ่ ะต้องการให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องและมีคุณภาพ
เป็ นทีย่ อมรับสูงตามไปด้วย ดังนัน้ ผูผ้ ลิตผลงานวิจยั จึงควร
คานึงถึงและให้ความสาคัญกับการจัดพิมพ์ผลงานวิจยั ใน
ฐานข้อมูลที่มคี ุณภาพสูง มีช่อื เสียง เพื่อให้ขอ้ มูลทุติยภูม ิ
จากงานวิจยั ที่ต้องการเผยแพร่มคี วามน่ าเชื่อถือและเกิด
การยอมรับทีด่ ี
(2.3) หลักฐานอ้างอิ งด้านคุ าพ (General
Evidence of Quality) เป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
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ที่สามารถช่วยประเมินความถูกต้องของข้อมูลทุติยภูมไิ ด้
(Sareerat et al., 2006) ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
งานวิจยั มีหลายประเด็นที่สามารถตรวจสอบได้ สิง่ หนึ่งที่
นัก วิจ ยั หรือ ผู้ท่ีจ ะน าข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิม าใช้ ม กั จะให้ค วาม
สนใจพิจารณาเพื่อที่จะใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงด้านคุณภาพ
ของงานวิจ ัย ก็คือ วิธีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล (Malhotra,
2007) และการนาเสนอข้อมูล ผูท้ จ่ี ะนาข้อมูลทุตยิ ภูมไิ ปใช้
ควรที่จ ะมีท ัก ษะความรู้แ ละความเข้าใจในกระบวนการ
ศึก ษาวิจ ัย พอสมควร สามารถวินิ จ ฉั ย ได้ว่ า วิธีก ารเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ของงานวิจ ัย นั น้ มี ค วามเหมาะสมหรือ ไม่
ประเด็นทีค่ วรทาการวินิจฉัยเช่น แผนการสุม่ ตัวอย่างมีการ
เลือกใช้วธิ ใี ด กลุ่มตัวอย่างเป็ นใครและมีจานวนเหมาะสม
เพีย งพอหรือ ไม่ สถิติท่ีเลือ กใช้ถูก ต้อ งเหมาะสมหรือไม่
ข้อความที่ก ล่าวถึงในงานวิจยั ผลสรุป งานวิจยั ได้รบั การ
สนับ สนุ น จากข้อมูลหรือมีอะไรอ้างอิงได้อย่างน่ าเชื่อถือ
หรือไม่ เป็ นต้น ่ึงประเด็นที่ควรวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น
นั ้ น ถ้ า เป็ นนั ก วิ จ ั ย ในงานวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ มั ก จะให้
ความสาคัญ กับ เรื่อ งความถูก ต้อ งแม่น ย าของข้อมูลจาก
ประเด็น ดังกล่ า วค่ อ นข้า งมาก โดยเฉพาะในเรื่อ งความ
ถูกต้องจากกระบวนการสารวจ และการนาผลการศึกษาไป
ใช้อา้ งอิงแทนประชากรทัง้ หมด สาหรับนักวิจยั ในงานวิจยั
เชิงคุณภาพนัน้ มักจะให้ความสาคัญค่อนข้างมากกับความ
ถูกต้องของข้อมูลในแง่ของการอ้างอิงข้อมูลอย่างถู กต้อง
แม่ น ย าเพื่ อ น าไปใช้ และแหล่ ง ของข้อ มู ล ที่ ถู ก อ้ า งอิ ง
(Olsen, 2012)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ถ้านักวิจยั ให้ความสาคัญกับ
การใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ โดยมี ก ารน าข้ อ มู ล ไปใช้ อ ย่ า ง
ระมัด ระวัง รอบคอบ พยายามหลีก เลี่ย งหรือลดประเด็น
ปั ญหาหลักๆ สองประการ คือ ปั ญหาด้านความเหมาะสม
ตรงประเด็ น ของข้อ มู ล และ ปั ญหาด้ า นความถู ก ต้ อ ง
แม่น ย าของข้อ มูล ดังที่ได้ก ล่ าวไปแล้วนัน้ ให้เกิด ปั ญ หา
น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึน้ เลย ก็จะช่วยให้นักวิจยั สามารถใช้
ข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม ถู ก ต้อ งแม่ น ย า และมี
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ งาน วิ จ ั ย ส่ ง ผ ล ให้ งาน วิ จ ั ย มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น ดู น่าเชื่อถือ มีคุณ ภาพ และ
สามารถนาผลการศึกษาไปใช้อา้ งอิง ได้ต่อไป หรือนาไปใช้
ประโยชน์ อ่ื น ๆ ได้ อ ย่ า งน่ าเชื่ อ ถื อ และเป็ นที่ ย อมรับ
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ตารางที่ 2 ลกระทบของการวิ เคราะห์ข้อมูลทุติย มู ิ ใน าคธุรกิ จ
การวิ เคราะห์ข้อมูลทุติย มู ิ ได้ กู ต้องเหมาะสม

การวิ เคราะห์ข้อมูลทุติย มู ิ ิ ดพลาดไม่เหมาะสม

- ทาให้มหี ลักในการดาเนินกระบวนการวิจยั สามารถ
เข้าใจบริบทสาคัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับปั ญหาทีก่ าลัง
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
- ทาให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับตัวแปรสาคัญต่างๆ ทีง่ านวิจยั
ในอดีตค้นพบ และนามาพิจารณาตรวจสอบเพือ่
เสาะแสวงหาตัวแปรทีจ่ ะนามาใช้ในการวิจยั ทีก่ าลัง
ศึกษา และคาดการณ์วา่ ตัวแปรเหล่านัน้ น่าจะมีอทิ ธิพล
ต่อปั ญหาธุรกิจทีก่ าลังเผชิญอยู่
- ช่วยพัฒนาปรับปรุงหัวข้องานวิจยั ธุรกิจหรือคาถาม
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทางด้านธุรกิจหรือการบริหารให้
มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
- ไม่มคี วามเสีย่ งของการทางานวิจยั ที่ ้า อ้ นกับงาน
วิจยั ในอดีต
- ช่วยป้ องกันการสูญเสียเวลาและช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย
ในการดาเนินการวิจยั
- นักวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจในทฤษฎีหรือแนวคิดที่
เกีย่ วข้องกับปั ญหาการวิจยั ได้ถกู ต้อง กว้างขวาง และ
ครอบคลุม ช่วยให้เกิดการสังเคราะห์ขอ้ มูลจนสามารถ
พัฒนาหรือสร้างกรอบแนวคิดงานวิจยั ใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถในการตัง้ สมมุตฐิ านและการ
ทดสอบ ตลอดจนอภิปรายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ช่วยเพิม่ คุณภาพงานวิจยั เช่น การระบุความหมายที่
ชัดเจน ถูกต้องของหน่วยการวัด จะทาให้เกิดความ
เทีย่ งตรงภายใน ง่ึ เป็ นเกณฑ์หนึ่งทีใ่ ช้ในการวัด
คุณภาพของงานวิจยั
- ช่วยให้นกั วิจยั หรือผูบ้ ริหารสามารถเข้าใจ พยากรณ์
แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้ ง่ึ จะสามารถนา
ข้อมูลผลการวิจยั ไปช่วยในการตัดสินใจทางภาคธุรกิจ
การวางแผน การควบคุม การบริหารจัดการและแก้ไข
สถานการณ์ของปั ญหาได้อย่างถูกต้องเกิดสัมฤทธิ ์ผล

- ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบและพยากรณ์
หาเหตุผลทีเ่ ป็ นปั จจัยสาคัญอันแท้จริงของปั ญหา ทาให้
ปั ญหาการวิจยั คลุมเครือ ไม่ชดั เจน
- เกิดความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปรสาคัญทีม่ ี
อิทธิพลต่อปั ญหาการวิจยั ธุรกิจไม่ได้ถกู นามาพิจารณา
ตรวจสอบในกระบวนการวิจยั หรือเนื่องมาจากเกิดตัว
แปรแทรก อ้ นในการวิจยั ทาให้ปัญหาทีธ่ ุรกิจกาลัง
เผชิญจะยังคงอยูโ่ ดยไม่ได้รบั แนวทางแก้ไขทีถ่ กู ต้อง
- ขาดความเข้าใจในหัวข้องานวิจยั อย่างถ่องแท้ ทาให้
การสร้างคาถามงานวิจยั ไม่ชดั เจนหรือไม่สามารถหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาทีแ่ ท้จริงได้
- เกิดความเสีย่ งในการทางานวิจยั ที่ ้า อ้ นกับงานวิจยั
ทีไ่ ด้มกี ารศึกษามาแล้ว
- อาจทาให้สญ
ู เสียเวลาและสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินการวิจยั ทีไ่ ม่เหมาะสมได้
- ความสามารถในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั ที่
ถูกต้องมีความเป็ นไปได้ยาก การกาหนดขอบเขตของ
การวิจยั อาจไม่ชดั เจน การออกแบบการวิจยั ทีถ่ กู ต้อง
ตลอดจนการทดสอบสมมุตฐิ าน และการอภิปราย
ผลการวิจยั ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเป็ นไปได้
ไม่สงู นัก
- เกิดความไม่แน่นอนและไม่ชดั เจนในการตีความ หรือ
แปลความหมายของตัวแปรทีต่ อ้ งการวัด ส่งผลให้การ
วิจยั ทีไ่ ด้ไม่เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการและไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ทาให้งานวิจยั ขาดคุณภาพ ดูไม่น่าเชื่อถือ

จากประเด็นหัวข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทัง้ หมด
โดยเฉพาะในประเด็ น ของงานวิจ ัย ธุ ร กิ จ บทบาทและ
ความสาคัญ ของการใช้ขอ้ มูลทุติยภูมกิ บั รูปแบบงานวิจยั
และการหลีกเลี่ยงหรือลดปั ญหาจากการใช้ขอ้ มูลทุติยภูม ิ
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพงานวิจ ัย สามารถน ามาสรุ ป บทบาท

- การสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ให้เกิดความรูใ้ หม่หรือแนวทาง
ในการช่วยแก้ไขปั ญหาอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ทา
ให้ได้ผลสัมฤทธิ ์ทีไ่ ม่ถกู ต้อง และไม่สามารถทีจ่ ะช่วย
ผูบ้ ริหารตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการ
กับสถานการณ์ทางธุรกิจทีก่ าลังเผชิญอยูไ่ ด้
ความส าคัญ และความจาเป็ น ในการวิเคราะห์แ ละการใช้
ข้อมูลทุ ติยภู ม ิในภาคธุรกิจได้ด งั ที่แสดงไว้ในตารางที่ 2
ด้านบน
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิม ีบ ทบาทส าคัญ ต่ อ งานวิจ ยั เป็ น
อย่างมาก สามารถช่วยนักวิจยั ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
ลงไปได้มาก ทัง้ นี้เป็ นเพราะข้อมูลทุตยิ ภูมเิ ป็ นข้อมูลทีไ่ ด้ม ี
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล มาก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ว เพื่อ น าไปใช้
ประโยชน์ อ่ื น ดัง นั ้น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ จึ ง ช่ ว ยให้ นั ก วิจ ัย
สามารถลดขัน้ ตอนในการดาเนินงานของกระบวนการวิจยั
ได้เป็ นอย่างดี แต่กระนัน้ ก็ตาม การนาข้อมูลทุตยิ ภูมมิ าใช้
ก็มขี อ้ จากัดอยู่บางประการ สืบเนื่องมาจากข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ ถู ก เก็ บ รวบ รวม ขึ้ น ม าใน อ ดี ต เพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์อ่ืน บางประการ อาจท าให้ไ ม่ส อดคล้อ งกับ
ปั ญ หางานวิจ ยั ปั จจุบ นั ความเหมาะสมตรงประเด็น และ
ความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอ ทาให้
เกิ ด ปั ญ หาในการใช้ ข้ อ มู ล ได้ ดั ง นั ้ น นั ก วิ จ ั ย จึ ง ควร
ระมัดระวัง และมีการนาข้อมูลทุตยิ ภูมไิ ปใช้อย่างรอบคอบ
โดยพยายามหลีกเลีย่ งหรือลดปั ญหาในประเด็นดังกล่าว
อย่างไรก็ดี การที่นักวิจยั จะนาข้อมูลทุติยภูมมิ า
ใช้อ้างอิงสนับสนุ นและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มาก
น้ อยเพียงไรกับงานวิจยั ธุรกิจนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นงานวิจยั ใน
รูปแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ตาม เพื่อให้งานวิจยั
เป็ นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้ นักวิจยั ควรที่จะ
เริม่ ต้นทางานวิจยั โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละ
เลือกใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมทิ ่ที ราบแหล่งอ้างอิงและสามารถทา
การตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมู ลทุ ติยภูม ิได้ในภาย
ภาคหน้ า รวมไปถึงมีการใช้ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั ที่ดี
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และเหมาะสม มีก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพงานวิจยั โดยการ
ตรวจวัดและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจยั ก่อนที่จะมี
การนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม ่งึ จะ
ทาให้ได้ผลการศึกษาที่ดูน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะถ้ าได้มกี าร
สนั บ สนุ น ผลการวิจ ัย จากแหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิท่ี เป็ นที่
ยอมรับ เช่ น การน าข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ ่ึ ง มี ป ราก อยู่ ใ น
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่ยอมรับมาใช้อ้างอิง
สนับสนุ นผลการวิจยั การอภิปราย และการอนุมาน เพื่อทา
ให้ข้อ เท็จจริงและข้อมูลต่ างๆ มีน้ าหนัก เป็ น ที่น่ าเชื่อ ถือ
ดังนัน้ บทบาทของข้อมูลทุติยภูม ิจึงมีอิทธิพ ลต่องานวิจยั
ธุรกิจและสามารถช่วยทาให้งานวิจยั ธุรกิจมีคุณ ภาพเพิ่ม
มากยิง่ ขึน้ นักวิจยั จึงควรตระหนักถึงความสาคัญของการ
ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมอิ ย่างไรให้เกิดอรรถประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
มากที่สุด ่งึ ถือเป็ นสิง่ ที่ท้าทายสาหรับนักวิจยั ทุกคนที่ไม่
ควรละเลยและมองข้า มประเด็น นี้ ไ ปเมื่อ ต้ อ งเผชิญ กับ
ปั ญหาใหม่ๆ ทัง้ ทางด้านธุรกิจหรือทางด้านวิชาการก็ตาม
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