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การจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต
หัวขอ “กิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา
ในบริบทมหาวิทยาลัยตลาดวิชา”
สาเหตุที่ตองมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู
1. เพื่อดึง ดูดให นักศึก ษาเขาชั้นเรียน เนื่องจากระบบการเรียนของมหาวิทยาลั ยเป น
ระบบเปด
2. เพื่อใหเกิดความสัมพันธและสรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
3. เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู และได รั บ ประสบการณจ ริ ง ทั้ ง ในและนอก
หองเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิต-ประจําวันได
เทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยและ
นักศึกษา
1. กิจกรรมในหองเรียน เปนกิจกรรมที่ผูสอนจัดขึ้นหรือคิดขึ้นมาเอง ซึ่งใชอยูแลวในวิชา
ที่สอน แลวนํามาพูดคุย รวมกันวิเคราะห และถกเถียงกัน เชน
1.๑ กิจกรรม First Impression คือ กิจกรรมที่สรางความประทับใจเมื่อแรกพบ ใน
วันแรกที่ นัก ศึกษาเขามาเรี ยนจะตอ งมี ความประทับ ใจกับ ตัวผู ส อน เชน การปฐมนิเ ทศของ
ภาควิชา
1.๒ เลนแผนภาพคําศัพท และการแนะนําคําศัพท
1.๓ การมีคะแนนเก็บเพื่อดึงดูดใหนักศึก ษาเขาชั้นเรียน โดยเฉพาะกระบวนวิชาที่
ตองใชทักษะการฟงและการพูด
1.๔ การตั้งคําถามในหองเรียน หรือการยกตัวอยางจากสถานการณจริง
1.๕ การตอบปญหาชิงรางวัล
1.๖ การดูภาพยนตรรวมกัน
1.๗ การดูรายการขาวหรือรายการโทรทัศน
2. กิจกรรมนอกหองเรียน เปนกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร ภาควิชา
ฯ หรืออาจารยผูรับผิดชอบวิชาจัดขึ้น เพื่อสรางความใกลชิดระหวางอาจารยกับนักศึกษา เพื่ อ
นําเสนอ และสนทนาแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนและอาจารยในหองเรียน เชน
2.1 การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เชน โครงการตะวันตกสัมพันธ
2.2 กิจกรรมคลุกรีสโตก เปนกิจกรรมที่ใหอาจารยและนักศึกษามานั่งพูดคุยกัน ทาน
ขาว ดื่มน้ํา เปดใจคุยกัน
2.3 กิจกรรมพี่สอนนอง เพื่อนสอนเพื่อน เปดโอกาสใหรุนพี่ที่เรียนจบไปแลว มาให
คําปรึกษารุนนอง
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2.4 การสอนเสริ ม สํ าหรั บ นัก ศึก ษา เมื่ อ นัก ศึก ษามี คําถามที่ ไม ก ล าถามอาจารย
ชาวตางชาติหรือสื่อสารไมรูเรื่อง อาจารยชาวไทยจะทําหนาที่หาคําตอบสงกลับไปยังนักศึกษา
2.5 กิจกรรมที่ทําผานโซเชียล ไดแก การเลนเกมสตอบคําถามจากเฟสบุค เปนการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาที่ไมไดเขาเรียนไดรวมทํากิจกรรมกัน
2.6 การนํานักศึกษาไปทัศนศึกษา เพื่อเปดโลกทัศนใหแกผูเรียน
2.7 การจัดโครงการสนับ สนุนและส ง เสริม การบริ ก ารทางวิชาการแกสั ง คม และ
ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยลงชุมชนทองถิ่นเพื่อสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ในหัวขอที่
ไดรับมอบหมาย แลวนําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนรูปเลมรายงาน
2.8 กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ เชน ปลูกปา การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ
สอนเด็กตางจังหวัดที่ขาดโอกาส การสรางคาย สรางโรงเรียน
3. กิจกรรมภายนอกหองเรียนที่จัดขึ้นกับหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ไดแก
3.1 กิจกรรมวันชาติรัสเซีย
3.2 กิจกรรมความสัมพันธไทย-รัสเซีย
3.3 กิจกรรมเขารวมฟงการเสนอผลงานทางวิชาการ
3.4 กิจกรรมแขงขันรองเพลง ตอบคําถาม จัดบอรดวิชาการ
3.5 โครงการความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (MOU)
4. การใช Facebook และ Line เพื่อโพสตประชาสัมพันธเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวน
วิชา การจั ด สอบเอง การอบรม เสวนา โครงการต าง ๆ ให ค วามรู ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ภาษาและ
วัฒนธรรม มีคลิปที่นาสนใจใหดู การเพิ่มขอมูลที่สามารถติดตอกับภาควิชาไดงายขึ้น

๓

การจัดการความรูดานการวิจัย
หัวขอ “ดําเนินการวิจัย (เชิงปริมาณ) อยางไรใหสมั ฤทธิ์ผล”
การพิจารณาเลือกใชวิธีดําเนินการวิจัยในหัวขอที่สนใจศึกษาเปนสิ่งที่ยุงยากพอสมควร
หลายคนใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะไมมีความรูเกี่ยวกับสถิติ แตนักวิจัยบางคนก็เลือกใชการวิจัย
เชิงปริมาณดวยเล็งเห็นวาการวิเคราะหขอมูลไมยุงยากมากนัก การระบุวาเมื่อไรจะใชวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ หรือเมื่อไรจะใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนสิ่งที่ทําไดยาก แตควรพิจารณาลักษณะของ
ตัวแปรและการทบทวนเอกสาร สามารถสรางเครื่องมือเพียงชุดเดียว ลักษณะเปนคําถามปลายปด
ที่ใหคะแนนไดอยางชัดเจนทุกหนวยที่ศึกษา ชนิดของการวิจัยที่ใชจึงควรเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ตัวแปรที่ศึกษามีรายละเอียดจากเอกสารตาง ๆ มากพอ ดังนี้
1. ประชากรแตละหนวยมีหรือไมมีลักษณะนั้น เชน มี/ไม ใช/ไมใช ถูก/ไมถูก
2. ประชากรแตละหนวยมีทิศทางของตัวแปรที่แตกตางกัน เชน เห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็น
ดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
3. ประชากรแตละหนวยมีความเขมของตัวแปรแตกตางกัน เชน มาก ปานกลาง นอย
4. ประชากระแตละหนวยมีความถี่ของตัวแปรที่แตกตางกัน เชน ประจํา บอย ๆ เกือบ
ทุกครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไมเคยเลย
การใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
การศึ ก ษาทางสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษยศาสตร ที่ เ ลื อ กใช ร ะเบี ยบวิธี วิจั ยเชิง ปริ ม าณ
(quantitative methodology) ผูวิจัยจํ าเปนตองใชระเบียบวิธีการทางสถิติมาในกระบวนการ
ศึกษา ในที่นี่จะกลาวเพียงประเด็นสําคัญคือ ขอพึงระวังในการใชระเบียบทางสถิติในสวนตาง ๆ
ดังนี้
1. การเลือกใชสถิติ
นักวิจัยที่ไมถนัดการใชสถิติอาจมีความไมเขาใจในขอจํากัด หรือขอกําหนดในการใช
สถิติแตละประเภท โดยสวนใหญที่พบกันไดทั่วไปสถิติที่นํามาใชในการวิจัยทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร จะถูกนํามาใชในการกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง การใชสถิติเพื่อการ
ทดสอบเครื่องมือในการวิจัย เชน การตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
การใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน บางครั้งนักวิจัยอาจ
ใชผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือเลือกใชสถิติไมตรงตามวัตถุประสงค และประเภทขอมูลของการ
วิจัย อาทิ การใชสถิติเชิงอนุมานกับขอมูลที่ไมไดมาจากการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน ทําให
เกิดการตีความผิ ดพลาดได รวมถึงการเลื อกใชสถิติไม สอดคลอ งกับ จํานวนประชากรและกลุ ม
ตัวอยางที่มี จะนําไปสูการขัดกับขอตกลงเบื้องตนในการใชสถิติตาง ๆ ได
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2. แหลงขอมูล ประชากรกลุมตัวอยาง และเทคนิคการสุม/เลือกตัวอยาง
ในการวิจัยเชิงปริมาณ ขอมูลที่ใชสวนใหญจะมีจํานวนมาก หรือเรียกวามีประชากร
และกลุมตัวอยางขนาดใหญ ซึ่งแหลงขอมูลในการวิจัยมีทั้งที่เปนขอมูลปฐมภูมิ คือ เก็บรวบรวม
ขึ้นมาใหม (นักวิจัยสวนมากจะถนัดการดําเนินการรูปแบบนี้) สําหรับความเขาใจคลาดเคลื่อนใน
เรื่องประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บางครั้งจํานวนประชากรในการวิจัยมีขนาดเล็ก แตผูวิจัยยัง
เขาใจวาตองดําเนินการสุมตัวอยาง เชน ประชากรคือ นักศึกษาทั้งชั้นเรียนรวม ๓๐ คน ผูวิจัยยัง
เลื อ กดําเนินการสุ ม ตัวอยางมาเพี ยง ๑๐ คน เป นตน ซึ่ ง อาจมี ผ ลตอ การเลื อ กใชส ถิติในการ
วิเคราะหไดในการวิจัยเชิงปริมาณสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือการทําความเขาใจเรื่องประชากร กลุม
ตัวอยาง และการเลือกกลุมตัวอยาง
คําวาประชากร (Population) ในการวิจัย หมายถึง มวลรวม จํานวนทั้งหมดของสิ่งที่
นักวิจัยจะศึกษา เชน ครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ ผูใชแรงงาน วัยรุน ครู เกษตรกร
ในที่นี้ อาจตองเขาใจถึงคําวา ประชากรเปาหมาย (target population) หรือเรียกวา
ประชากรที่ใชในการศึกษา หมายถึง กลุมของสิ่งตาง ๆ ทั้งหมดที่ ผูวิจัยสนใจศึกษา เปนกลุม ที่
ผูวิจั ยจะเก็บ ขอมู ล อยางไรก็ ตาม ในการวิจั ยเชิงปริ มาณหลายครั้งไมสามารถศึก ษาประชากร
ทั้งหมดได จึงจําเปนตองคัดเลือก “กลุมตัวอยาง (sample)” หมายถึง กลุมของสิ่งตาง ๆ ที่เปน
ส วนหนึ่ง ของกลุ ม ประชากรที่ ผู วิจั ยสนใจ โดยผู วิจั ยจะตอ งดําเนินการคัดเลื อ กกลุ ม ตัวอยา ง
ดังกลาวเพื่อเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดออกมาทําการศึกษา
การเลือกกลุมตัวอยาง (หลายคนมักเรียกผิดวา Sampling คือ การสุม แตความเปน
จริงแลว หมายถึง การเลือกตัวอยาง สวนการสุมจะใชคําวา Random) จะมี ๒ หลักการใหญ ๆ
คือ
1) การเลือกตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (non-probability sampling)
2) การเลือกตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (probability sampling)
ทั้งสองสวนมีความสําคัญที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
การเลือกใชสถิติวิเคราะหและการแปรผลการวิจัย
ขอแตกตางของการเลือกตัวอยาง ๒ หลักการ คือ
1) หากผูวิจัยตอ งการนําคาของกลุม ตัวอยาง (samples) ไปอางอิ งยังประชากร
(หรือกลาวอางวาเปนคาของประชากรทั้งหมด) ตองใชการเลือกตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน
ซึ่งมีหลักการทางสถิติ การสุม และเทคนิคตาง ๆ
2) แตหากผูวิจัยเลือกใชการเลือกตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ขอมูลทีไ่ ดจาก
กลุมตัวอยางนั้นจะอธิบายไดเพียงวาเปนผลวิจัยจากกลุมตัวอยางเทานั้น มิสามารถอางอิงไปยัง
ประชากรทั้งหมดได
สิ่งนี้มักเปนสิ่งที่นักวิจัยที่ทําการวิจัยเชิงปริมาณจะกระทําผิดพลาด คือ เลือกเก็บขอมูลจากการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน แตแปรผลอางอิงไปเปนของประชากรทั้งหมด
3. แบบสอบถาม และการวัดประเมิน
การสรางแบบสอบถาม มีหลายลักษณะ เชน แบบสอบถามใหผูตอบกรอกขอมูลดวย
ตนเอง หรื อ มี พ นัก งานสั ม ภาษณ หรื อ เป นแบบออนไลน นัก วิจั ยตอ งพิ จ ารณาในประเด็น นี้
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สําหรับความผิดพลาดของการสรางแบบสอบถามที่พบไดบอยคือ การวัดและประเมินไมตรง เชน
วัดพฤติกรรมการกระทํา แตสอบถามเปนความคิดเห็น หรือการถามซ้ําซอน ถามกํากวม ยาก ยาว
ตีความไดหลายประเด็น การใชคําที่ไมถูกตอง ทําใหขอมูลอาจไมถูกตอง การสรางแบบสอบถามใน
การวิจัยเชิงปริมาณจึงตองมีความระมัดระวังและรัดกุมเรื่องการใชคําใหถูกตองเหมาะสม
สําหรับการสรางเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ สิ่งที่ตองทําความเขาใจกอนที่จะ
เริ่มสรางเครื่องมือ คือ ตัวแปรและการวัดตัวแปร ตัวแปร หมายถึง สิ่งตาง ๆ หรือลักษณะตาง ๆ
ที่แสดงใหเห็นถึงสถานการณที่ปรากฏในประเด็นที่ตองศึกษา โดยมีคาที่แปรเปลี่ยนกันไปในแตละ
หนวยของประชากรที่ศึกษา เชน เพศ อายุ รายได ความเชื่อ คานิยม ความสนใจ เปนตน ความ
ผิดพลาดในการกําหนดตัวแปร เกิดจาก (๑) ผูวิจัยไมเขาใจความหมายของตัวแปร (๒) ผูวิจัยขาด
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ ทําใหไดตัวแปรที่ไมถูกตองหรือละเลยตัวแปรที่สําคัญ และ (๓)
ความบกพรองในการใชภาษาไทย การวัดตัวแปร หมายถึง การกําหนดคาใหกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง
มีหลักเกณฑและเปนที่ยอมรับ โดยคาที่ไดรับมีทั้งที่เปนตัวเลขและไมเปนตัวเลข ลักษณะการวัดมี
๒ ลั ก ษณะ คือ (๑) การวัดทางตรง คําถามง าย ๆ เชน เพศ อายุ คํา ถามเกี่ ยวกั บ การแสดง
พฤติกรรม โดยมีคําตอบเปนระดับความถี่ เชน เปนประจํา บอย ๆ นาน ๆ ครั้ง ไมใชเลย/ไมเคย
เลย และ (๒) การวัดทางออม เปนการวัดที่ตองอาศัยสถานการณหรือขอคําถามที่เปนสิ่งเราเพือ่ ให
กลุมเปาหมายแสดงลักษณะของตัวแปรเหลานี้ออกมาเปนความคิดเห็นหรือพฤติกรรม
สิ่ ง หนึ่ง ที่ นัก วิจั ยควรระลึ ก ถึง เสมอ คือ การสร างแบบสอบถามอยางถูก ตอ งตาม
ขั้นตอนไมไดหมายความวาเครื่องมือนั้นจะมีคุณภาพดีเสมอไป หากการกําหนดรายละเอียดของตัว
แปรคลาดเคลื่อนมาตั้งแตตน ซึ่งจะเปนผลใหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไมเกิดประโยชนแตอยางใด
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
1) ศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ตองการจะ
สรางเครื่องมือ โดยพิจารณา
(1) ความหมายของตัวแปร ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของตัวแปรหรื อ
องคประกอบของตัวแปร
(2) เครื่องมือในงานวิจัยที่ทบทวนวาใชเครื่องมือชนิดใด เหมาะสมหรือไม
(3) วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยควรพิจารณาวามีขั้นตอน
การสรางเครื่องมือถูกตองหรือไม และมีการตรวจสอบคุณภาพหรือไม ผลการตรวจสอบคุณภาพ
เปนอยางไร
(4) ผลที่ไดจากเครื่องมือ หมายถึง ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือในขอ ๓) เมื่อนําไปใช
กับกลุมตัวอยางหรือประชากรเปาหมายมีผลการใชอยางไร
2) นําผลที่ไดจากการศึกษาจาก (๑) ถึง (๔) มากําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ
3) เลือ กวิธีก ารเก็ บ รวบรวมขอ มูล วาควรใชแบบสอบถามเพียงอยางเดียว หรือ ใช
แบบสอบถาม ประกอบการสังเกต หรือวิธีอื่น ๆ จึงจะไดขอมูลตรงตามความตองการและเปน
ขอมูลที่ถูกตอง
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4) พิจารณาลักษณะของประเภทคําถามที่เหมาะสมวาควรใชคําถามปลายเปดหรือ
คําถามปลายป ด ถาเปนคําถามปลายปดควรเป นคําตอบประเภทใด ไดแก ประเภทเลือกตอบ
ประเภทมาตรประเมินคา (rating scale) เปนตน
5) สรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการทั้งหมด จากนั้นรวบรวมเปนแบบสอบถาม
6) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดลองใช
7) นําผลที่ไดจากการทดลองใชมาวิเคราะห เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
8) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีคุณภาพอยูในระดับที่นาพอใจกอนนําไปใชจริง
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยจะตองเขาใจถึงตัวแปรที่ตองการ
สรางเครื่องมือวัดเสียกอน โดยจะตองทราบวา
1) ลักษณะของตัวแปรที่จะใชแบบสอบถามในการวัดวามีลักษณะอยางไร แบงเปน ๔
ลักษณะดวยกัน คือ
(๑) ตัวแปรเดี่ยว เชน เพศ อายุ
(๒) ตัวแปรผสม เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม
(๓) ตัวแปรที่เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ความคิดเห็นของคน
ในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับระบบขนสงมวลชน
(๔) ตัวแปรที่เปนพฤติกรรมทั่วไปในเรื่อ งใดเรื่องหนึ่ง เชน การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน พฤติกรรมการรักษาสุขภาพ
๒) จํานวนขอคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหา
๓) เลือกใชชนิดของคําถามที่ทําใหไดสารสนเทศสูงสุด
๔) ใชวิธีการสรางมาตรวัดที่ถูกตอง เชน ถาใช Rating Scale จะตองสรางขอคําถาม
อยางไร
๕) ใชภาษาที่เขาใจกันไดงาย หลีกเลี่ยงการใชศัพททางวิชาการที่ไมรูจักกันทั่วไป
๔. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ มีหลายวิธีการ โดยสวนใหญจะเขาใจผิด
วา คือการแจกแบบสอบถาม ในความเปนจริงแลว การใชแบบสอบถามยังมีวิธีการเก็บขอมูลใน
หลายแบบ เชน การใหผูตอบกรอกขอมูลดวยตัวเอง การใชแบบสอบถามดวยการสัมภาษณ การ
สงแบบสอบถามทางไปรษณีย การวัดประเมิน สังเกตการณ การใชแบบสอบถามออนไลน ผูวิจัย
จะตอ งคํานึงถึงวัตถุประสงคการวิจัย เรื่อ งที่ ส อบถาม ลัก ษณะของผูตอบ อั ตราการตอบกลั บ
ความสมบูรณของขอมูล รูปแบบการสุมตัวอยาง ระยะเวลา และทรัพยากรที่ตนเองมีวามากนอย
เพียงใด
๕. การวิเคราะหขอมูลและแปรผล
สิ่ง ที่ ผู วิจัยมั ก จะผิดพลาดในการวิเ คราะห ขอ มู ล และการแปรผลทางสถิติคือ การ
เลือกใชสถิติในการวิเคราะหผิดประเภท ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ไมตรงตามหลักการ
ทางสถิติ และแปรผลผิด หลายครั้งผูวิจัยไมเขาใจในตัวเลขที่วิเคราะหออกมา หรือการมีขอมูลที่
ผิดพลาดทําใหเกิดการแปรผลที่ผิดไป เชน การแบงรายไดกลุมตัวอยางออกเปนชวง ๆ ตามจํานวน
๐-๙,๙๙๙ บาท หมายถึง รายไดนอย ซึ่งในความเปนจริงคนรายได ๐ บาท (ไมมีรายได) กับคน
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รายได ๙,๙๙๙ บาท นี้มีความหมายแตกตางกันมาก รายได ๑๐,๐๐๐-๒๙,๙๙๙ บาท คือ รายได
ปานกลาง การที่คนมีรายไดตางกันเพียง ๑ บาท ระหวางจํานวน ๙,๙๙๙ บาท กับ ๑๐,๐๐๐ บาท
ทําให ถูกมองเป นคนละชนชั้นทางเศรษฐกิจ เลยหรื อ ? หลายครั้ ง จะเห็นไดวา ผู วิจั ยอาจมีก าร
ตีความตัวเลข คาสถิติตาง ๆ ไปเกินตัวเลขที่คํานวณได เชน สํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
เรื่องทัศนคติตอการทําแทงโดยถูกกฎหมาย แบบสอบถามถามวา ทานเห็นดวยหรือไมที่ผูหญิงที่ไม
พรอมจะมีสิทธิ์ในการทําแทงไดอยางปลอดภัย ผลการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน มี
นักศึกษาตอบวา เห็นดวย ๗๐% ก็นํามาตีความวา นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลั ยนี้มีความเห็นแบบ
เดี ย วกั น สนั บ สนุ น ให ค นทํ า แท ง ซึ่ ง อาจตี ค วามเกิ น ความหมายของข อ คํ า ถามที่ ถ ามใบ
แบบสอบถาม และตีความอางอิงไปยังประชากร (นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย) ซึ่งไมถูกตอง
๖. การนําเสนอผลการวิจัย
ในการเสนอผลการวิจัยในรูปแบบเอกสาร นักวิจัยมักเลือกใชการนําเสนอแบบตาราง
หลายครั้ง พบวา มีการใสตารางมากมาย ตัวเลขจํานวนมาก ซึ่งผูอานงานก็ไมเขาใจในเนื้อหานั้น
การจัดรูปแบบตารางควรกระชับ เขาใจไดงาย ตามระเบียบทางสถิติตัวเลขในตารางควรชิดขวา
เพื่อเปรียบเทียบหลัก ความมากนอยไดงาย การใชท ศนิยมควรเปนรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ คือ
หากเลือกใชทศนิยม ๑ ตําแหนง ก็ควรใชแบบเดียวกันไปตลอด การเขียนบรรยายตัวเลขในตาราง
ผูวิจัยไมจําเปนตองอธิบายทุกคาในตาราง ผูวิจัยอาจดึงขอมูลที่สําคัญ ๆ ออกมาเขียนบรรยายให
กระชับ นาสนใจ พรอมอธิบายความหมายของตัวเลขพอสมควร ผูวิจัยอาจเลือกใชกราฟ แผนภูมิ
รูปภาพที่เปน Info-graphic มาประกอบ เพื่อใหเกิดการอานไดเขาใจไดงายขึ้น
การใชขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ประเภทและแหลงที่มาของขอมูล แบงเปน
1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูลที่ผูใชหรือหนวยงานที่ใชเปนผูทําการเก็บ
ขอ มู ล ดวยตนเอง ซึ่ ง วิธีก ารเก็ บ รวบรวมขอ มู ล อาจใชวิธีก ารสั ม ภาษณ การทดลอง หรื อ การ
สังเกตการณ ขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผูใชตองการ แตมักจะเสียเวลาใน
การจัดหาและมีคาใชจายสูง
2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนขอมูลที่ผูใชไมไดเก็บรวบรวมเอง แตมีผูอื่น
หรือหนวยงานอื่น ๆ ทําการเก็บรวบรวมไวแลว เชน จากรายงานที่พิมพแลว หรือยังไมไดพิมพของ
หนวยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท สํานักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน การ
นําเอาขอมูลเหลานี้มาใชเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย แตในบางครั้งขอมูลอาจจะไมตรงกับ
ความตองการของผูใช หรือมีรายละเอียดไมเพี ยงพอที่จะนําไปวิเคราะห นอกจากนี้ในบางครั้ ง
ขอมูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและผูใชมักจะไมทราบขอผิดพลาดดังกลาว ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
การสรุปผล ดังนั้น ผูที่จะนําขอมูลทุติยภูมิมาใชควรระมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพขอมูลกอนที่
จะนําไปวิเคราะห

๘
เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของการใชขอมูล ๒ แหลง
ขอมูลปฐมภูมิ

ขอมูลทุติยภูมิ

ขอดี
1. โอกาสในการไดรับขอมูลมีมาก เพราะวา
ผู วิ จั ย สามารถที่ จ ะใช ก ารสั ง เกต การ
สํารวจ และการทดลอง เพื่อเก็บเอาขอมูล
มา แตถาเป นขอ มู ล ทุ ติยภูมิ ผู วิจั ยจะได
ขอมูลเฉพาะแตที่มีเทานั้น
2. มีความคลองตัวในการเก็บขอมูล เพราะวา
แหลงขอมูลปฐมภูมิมีอยูโดยทั่วไปตั้งแตที่
เป นองคก ารหรื อ หน วยงาน คนกลางใน
ช อ งทางการตลาด ลู ก ค า หรื อ ผู บ ริ โ ภค
ทั่วไปและผูแขงขันของกิจการ
3. ขอมูลที่ตรงกับโครงการวิจัย เพราะผูวิจัย
สามารถที่ จ ะเลื อ กแหล ง ข อ มู ล และใช
เครื่องมือหรือแบบเก็บขอมูลที่ตรงกับเรื่อง
ที่ทําวิจัยได
ขอจํากัด
1. เสียคาใชจายสูง เพราะวาผูวิจัยจะตองจาง
พนัก งานเก็บ รวบรวมขอมู ลไปเก็ บขอมู ล
โดยวิ ธี สั ง เกต การสํ า รวจ การทดลอง
คาใชจายในการเดินทางของพนักงาน
2. ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล ขอมูลปฐม
ภูมิ เป นขอ มู ล ที่ ยัง ไม มี ก ารเก็ บ รวบรวม
เพื่ อ ทํ าการวิเ คราะห แตอ ย างใด ตางกั บ
ขอมูลทุติยภูมิที่จัดเก็บหรือวิเคราะหเอาไว
อยางเรียบรอยแลว

ขอดี
1. สะดวก ประหยัดเวลา
2. ส ว นมากเป นขอ มู ล ขนาดใหญ สามารถ
นํามาวิเคราะหในภาพรวมอางอิงประชากร
ได ดี เช น ข อ มู ล จากการสํ า มะโน หรื อ
ขอมูลการสํารวจขนาดใหญของสํานักงาน
สถิติแห ง -ชาติ การสํารวจระดับ ประเทศ
ตาง ๆ ขอมูลจากการทะเบียนตาง ๆ

ขอจํากัด
1. บางครั้งขอมูลอาจไมตรงกับความตองการ
2. ความ น า เ ชื่ อ ถื อ ของ ข อ มู ลที่ ได ม า
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล และขอมูล
ที่ผิดพลาดตาง ๆ

