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เทคนิคการรวบรวมขอมูล

การรวบรวมขอมูลเปนสวนสําคัญของผลการวิจัย ผูวิจัยตองมีเครื่องมือสําหรับ

การรวมขอมูลและเปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย การออกแบบเคร่ืองมือ

จึงเปนขั้นตอนสําคัญของการออกแบบการวจิัย เครื่องมือท่ีนิยมใชในการวิจัย ไดแก

แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสํารวจ ฯ



เหตุผลสําคญัในการรวบรวมขอมูล

1. เพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบจากคําถามวิจัยและผลการวิจัย

2. เพ่ือใหไดขอมูลทันสมัยและสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคําตอบได

3. เปนกระบวนการวิจัยท่ีสําคัญของการแสวงหาขอเท็จจริง

4. ขอมูลบางประเภทซับซอนจึงจําเปนตองหาขอมูลท่ีแทจริง



ลักษณะของขอมูลที่ตองการ

ลักษณะของขอมลูมหีลายประเภทแลวแตเกณฑท่ีใชในการพิจารณา ดังน้ี

1. พิจารณาตามแหลงทีม่าของขอมูล จําแนกได 2 ประเภท ไดแก

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)



ลักษณะของขอมูลที่พงึประสงค

2.พจิารณาจากลกัษณะของขอมูลที่รวมรวมได ขอมูลท่ีรวบรวมไดมีลกัษณะท่ี

แตกตางกนั 4 ลักษณะ คือ

2.1 ขอเท็จจริง

2.2 ความคิดเห็น ความเช่ือ ความรูสึก เจตคติของผูตอบ

2.3 เหตุผล

2.4 พฤติกรรม



แหลงท่ีมาของขอมูล

แหลงที่จะใหไดขอมูลในการทําวิจัยมีดังนี้

1. กลุมตัวอยาง 

2. บุคคลใกลชิดกลุมตัวอยาง 

3. บุคคลผูพบเห็นเหตุการณ 

4. เครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีพิเศษ 

5. เอกสาร  สิ่งตีพิมพตาง ๆ  จากหองสมุด 

6. เอกสารทางราชการ 

7. รายงานการศึกษาคนควาวิจัย 

8. เอกสารสวนบุคคล 

9. การบอกเลาสืบตอกันมา 

10. หลักฐานทางประวัติศาสตร 



1. การวางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ความตองการประเภทขอมูลขึ้นอยูกับประเภทงานวิจัย

3. ในการรวบรวมขอมูลไมอาจม่ันใจไดวาจะไดรับขอมูลตรงตามความตองการเสมอ

ไป  บอยครั้งท่ีไมอาจหาขอมูลบางตัวได 

การรวบรวมขอมูล



เทคนิคในการรวบรวมขอมูล

เทคนิคในการรวบรวมขอมูล  มีดังนี้

1. เทคนิคในการขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล   

1.1 การใชจดหมายนํา 

1.2 การใชสัมพันธภาพสวนตัว 

1.3 การอางอิงบุคคลอ่ืน 

1.4 ชี้ใหเห็นความสําคัญของการใหความรวมมือ 

1.5 ปกปดความลับที่เก่ียวกับขอมูล 

1.6 ไมถามชื่อผูตอบ 



เทคนิคในการรวบรวมขอมูล

2. การใหสิ่งตอบแทน   

2.1 แรงจูงใจกอนใหขอมูล 

2.2 แรงจูงใจขณะใหขอมูล 

2.3 แรงจูงใจภายหลังการใหขอมูล 



เทคนิคในการรวบรวมขอมูล

3. การใหพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับขอมูล 

ใหความรูเร่ืองวิจัยผูใหขอมูลเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

เพื่อสํารวจเบื้องตนวา ผูใหขอมูลมีความรูเร่ืองที่ตองการคนหา



เทคนิคในการรวบรวมขอมูล

4. มีการตรวจสอบขอมูล    เพ่ือใหม่ันใจไดวาขอมูลท่ีรวบรวมมาไดนั้นมี

ความถูกตองเชื่อม่ันได  ในการรวบรวมควรมีระบบตรวจสอบขอมูลโดยใชเทคนิคภายใน

เครื่องมือ  เชน  มีการถามซํ้าเพ่ือดูความคงเสนคงวาในการตอบ  มีการถามตอเนื่อง

เกี่ยวพันกัน  เพ่ือดูความสมเหตุสมผลของการตอบ  เปนตน



กรณีไมไดรับความรวมมือจากผูใหขอมูล 

1. ไมเห็นความสําคัญของการใหขอมูล  เพราะคิดวาตนไมมีสวนที่จะไดรับผลประโยชนจากการวิจัย  

คิดวาหากตนไมตอบเพียงคนเดียวก็คงไมทําใหผลการวิจัยเสีย จึงไมตอบ

2.เสียเวลา บางคนอาจไมมีเวลาเพียงพอ ที่จะใหขอมูลได  จึงไมใหความรวมมือ

3.ไมมีความเกรงใจในผูรวบรวมขอมูล  ความไมคุนเคยกันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูตอบไมมีความ

เกรงใจ  และปฏิเสธที่จะใหความรวมมือในการใหขอมูล

4.ไมมีแรงจูงใจในการตอบ  บางคร้ังคําถามที่จะถามเปนเร่ืองที่นาเบื่อหนายไมนาสนใจ  หรือผูตอบไม

มีความรูเพียงพอในเร่ืองที่ถามทําใหไมอยากตอบ



การเลือกเครื่องมือ

ทในการรวบรวมขอมูล

หลักในการพิจารณาเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมีดังน้ี

1.ผูวิจัยจะตองรูจักลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยวามีอะไรบาง  

เครื่องมือแตละประเภทมีลักษณะอยางไร  มีหลักการและขอจํากัดในการใชเครื่องมือ

อยางไร  รวมท้ังเทคนิคในการใชเครื่องมือแตละประเภท  เพราะเครื่องมือแตละประเภท

มีเทคนิคในการใชตางกัน  หากผูวิจัยไมมีเทคนิคในการใชก็อาจไมไดผลดีเทาท่ีควร



การพิจารณาเลือกเครื่องมือ

ที่ใชในการรวบรวมขอมูล

2.พิจารณาวาขอมูลที่ตองการรวบรวมนั้นคืออะไร

แบบทดสอบ เหมาะสําหรบัใชในการรวบรวมขอมลูท่ีเกีย่วกับพฤตกิรรมดานพุทธิ

พิสัยความรูความเขาใจเกีย่วกับเน้ือหาสาระทางวิชาการ

การสงัเกต เหมาะสําหรบัวัดพฤติกรรมภายนอกของบุคคลท่ีสงัเกตไดและสงัเกต

เหตุการณและปรากฏการณตาง ๆ

การสัมภาษณ เหมาะสาํหรับงานท่ีตองการขอมลูจากบุคคลท่ีมลีักษณะเฉพาะ เชน

อานหนังสือไมออก หรือไมถนัดในการอาน

แบบสอบถาม เหมาะสําหรบัสํารวจความคิดเหน็ แนวคิด แนวปฏิบัติ

เชนเดียวกับการสมัภาษณ แตใชกับคนจํานวนมาก

มาตราสวนประมาณคา เปนเครื่องมือท่ีใชวัดพฤตกิรรมดานจติพิสยั



การพิจารณาเลือกเครื่องมือ

ที่ใชในการรวบรวมขอมูล

3. พิจารณาวาเครื่องมือที่จะใชรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยมีความสามารถที่จะสรางขึ้นเอง

ไดหรือไม  หากไมสามารถสรางขึ้นเองไดจะสามารถหามาจากที่ไหนไดหรือไม  เชน  เคร่ืองมือวัดเชาวน

ปญหา  แบบวัดเจตคติตอวิชาชีพครู  เปนตน 



การเตรยีมการรวบรวมขอมูล

1. การเตรยีมการกอนรวบรวมขอมูล
1.1 การเตรียมเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

1.2 เตรียมบุคลากรที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูล 

- คุณสมบัติของผูชวยที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูล 

- กําหนดหลักเกณฑการทํางาน 

- อบรมเทคนิควิธีการใชเคร่ืองมือ 

- ทดลองรวบรวมขอมูล 



การเตรยีมการรวบรวมขอมูล

2. การเตรียมการขณะรวบรวมขอมูล

2.1 วางแผนการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการรวบรวมขอมูล 

2.2 มีการประชุมเปนระยะ  ๆ 

2.3 มีระบบการตรวจสอบการทํางานของผูชวยวิจัย



การเตรยีมการรวบรวมขอมูล

3. การเตรียมการหลังจากรวบรวมขอมูล

หลังจากรวบรวมขอมูลเสร็จในแตละวันแลว ผูวิจัยควรไดตรวจสอบความ

สมบูรณของขอมูลท่ีรวบรวมมาได หากมีปญหาไดขอมูลไมครบตามท่ีตองการ จะได

รวบรวมขอมูลเพ่ิมขึ้น ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยควรเปนผูดําเนินการเอง หากใหผูชวยวิจัยทําก็

ตองดูแลอยางใกลชิด



ปญหาที่อาจเกิดขึ้นได

จากการรวบรวมขอมูล

1. ปญหาจากประชากรและกลุมตัวอยาง  เปนปญหาที่เกิดขึ้นจาก

1.1 การกําหนดกรอบประชากรไมชัดเจน 

1.2 ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยาง  ไมเหมาะสมกับงานวิจัย 

1.3 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไมเหมาะสม 

1.4 ปญหาจากการเลือกกลุมตัวอยางทดแทนที่เลือกไวแลว 



ปญหาที่อาจเกิดขึ้นได

จากการรวบรวมขอมูล

2. ปญหาที่เกิดจากเครื่องมือรวบรวมขอมูล  ไดแก

2.1 ปญหาจากความไมสมบูรณของเครื่องมือ 

2.2 เครื่องมือมีคุณภาพไมดีพอ 

2.3 เครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามยาวเกินไป 

2.4 ถามเรื่องท่ีผูตอบไมเต็มใจตอบ 



ปญหาที่อาจเกิดขึ้นได

จากการรวบรวมขอมูล

3. ปญหาจากผูรวบรวมขอมูล ไดแก

3.1 ผูรวบรวมขอมูลมีความรูและประสบการณในเร่ืองที่ถามนอย 

3.2 ผูทําหนาที่รวบรวมขอมูลไมมีความพรอมในการรวบรวมขอมูล 

3.3 ผูรวบรวมขอมูลขาดความรับผิดชอบตองานในหนาที่ 

3.4 ผูรวบรวมขอมูลขาดวินัยตนเอง



คําถามทายบท

1. การเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนกระบวนการวิจัยที่สําคัญอยางไร

2. การรวบรวมขอมูลกระทําดวยวิธีการอะไรบาง

3. เกณฑอะไรบางที่ใชในการพิจารณาเลือกแหลงขอมูลที่นํามาทําวิจัย

4. แนวคิด ทฤษฎีนํามาใชในการรวบรวมขอมูลอยางไร

5. สาเหตุที่ไมไดรับความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูลมาจากอะไรบาง

6. หลักในการพิจารณาเลือกเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลูมหีลักเกณฑใดบาง

7. เทคนิคในการรวบรวมขอมูลเพื่อใหเกิดความรวมมือของผูใหขอมูลมีเทคนิคใดบาง

8. หลักในการพิจารณาเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมตอการเก็บขอมูลมีหลกัเกณฑใดบาง

9. ปญหาที่เกิดจากเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเกิดจากปญหาใดบาง

10. แหลงที่มาของขอมลูในการทําวิจัยมาจากแหลงใดบาง
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