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สัปดาห์ที่ 2 
 

 หวัข้อการสอน 
1. รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. เทคนิควิธีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม้อมลู 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 
 วัตถุประสงค์  เม่ือศกึษาหวัข้อนีจ้บแล้ว นกัศกึษาสามารถ 

1. เข้าใจในเร่ืองของรูปแบบ  วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมลู  

 2. เลือกใช้รูปแบบ วิธีการและเคร่ืองมือท่ีถกูต้องเหมาะสมในการเก็บ 
                      รวบรวมข้อมลู  
 
 กจิกรรมการสอน 
 1. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 
 2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่างประกอบค าบรรยาย และ 
                      น าเสนอการสอนโดยใช้ Power Point  

4. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความ 
คิดเห็น 

 4. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศกึษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี 2 
 5. อาจารย์ให้นกัศกึษา อ่านเอกสารประกอบการเรียนครัง้ต่อไป 
 
 การวัดและการประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการ ถาม-ตอบของนกัศกึษา 
 2. การตอบค าถามในใบงานท่ี 2 ได้ถกูต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
 3. การสอบกลางภาค 
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 ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. คอมพวิเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
 3. Power Point เร่ือง การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4. ใบงานท่ี 2 
 
 เนือ้หา 

 
บทที่ 2 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 เม่ือมีความต้องการใช้ข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ขัน้ตอนแรกท่ี
จะต้องด าเนินการก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่สามารถท าได้หลายรูปแบบ หลายวิธีการ รวมทัง้ยงั
มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ ดงันัน้ในบททนีจ้ะกลา่วถึง รูปแบบการ
เก็บรวบรวมข้อมลู เทคนิควิธีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
นอกจากนีย้งัจะกลา่วถึงวิธีการสุม่ตวัอยา่ง เพ่ือให้ได้ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร 
 
1.   การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
      คือ การด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีต้องการ สามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ  
       ดงันี ้

      1.1  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากงานทะเบียนหรือการบนัทกึ   เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วย   
             การคดัลอกข้อมลูท่ีต้องการจากทะเบียนหรือบนัทกึท่ีหนว่ยงานตา่ง ๆ ได้เก็บรวบรวมไว้ 
             อยา่งตอ่เน่ือง และมีการปรับแก้หรือเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องทนัสมยัตลอดเวลา การเก็บ   
             รวบรวมข้อมลูในรูปแบบนีจ้ะชว่ยประหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จา่ย ตวัอยา่งเชน่ ถ้า 
             ต้องการทราบคะแนนเฉล่ียของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม ก็สามารถไปขอคดัลอก 
             ข้อมลูดงักลา่วได้จากแผนกทะเบียนและวดัผลของมหาวิทยาลยั 

1.2  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการส ารวจ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยท่ีสนใจ   
       ศกึษาโดยตรง ซึง่สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการตา่ง ๆ หลากหลายวิธี เชน่ การ  
       สมัภาษณ์  การสงัเกต  การวดั  เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการส ารวจ แบง่ได้ 2  
       ประเภท คือ 
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1.2.1   การท าส ามะโน (Census) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมลูจากทกุหนว่ยใน 
                             ประชากรท่ีสนใจจะศกึษา เชน่ ถ้าสนใจรายได้เฉล่ียของคนไทย ก็ต้องเก็บข้อมลู 
                             เก่ียวกบัรายได้ของคนไทยทกุคน วิธีนีเ้หมาะกบัประชากรขนาดเล็ก 
                             ข้อดีของการท าส ามะโน  คือ ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนจากทกุหนว่ยของประชากร 
                             ข้อเสียของการท าส ามะโน  คือ  

1. เสียเวลาและคา่ใช้จา่ยมาก 
2. ได้ข้อมลูท่ีไมท่นัสมยั เน่ืองจากต้องใช้เวลามากในการเก็บข้อมลู                      

1.2.2   การส ารวจด้วยตวัอยา่ง (Sample survey) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมลูเพียง 
           บางสว่นของประชากร  ซึง่ท าได้หลายวิธีโดยต้องค านงึถึงตวัแทนท่ีดีของ 
           ประชากรด้วย   

                  ข้อดีของการท าส ารวจด้วยตวัอยา่ง  คือ  
1. ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ย 
2. ได้ผลการส ารวจรวดเร็ว 

                             ข้อเสียของการท าส ารวจด้วยตวัอยา่ง  คือ  
1. เกิดความคลาดเคล่ือนในการสุม่ตวัอยา่ง ท าให้ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีไมดี่ 
2. ข้อมลูท่ีได้อาจขาดความนา่เช่ือถือ ถ้าขนาดตวัอยา่งน้อยเกินไป  

         1.3  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการทดลอง   เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผลของ 
          ก ารทดลอง ซึง่จะต้องมีการควบคมุปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การทดลอง โดยมากจะใช้ 
                    รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมลูนีก้บัการทดลองทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ การแพทย์  
                    เชน่ ทดสอบผลของการใช้ปุ๋ ยชนิดตา่งๆ ตอ่ การเจริญเตบิโตของพืช  การเปรียบเทียบ 
                   คณุภาพของยา เป็นต้น  
 
2.   เทคนิควิธีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ 

การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการส ารวจสามารถท าได้หลากหลายวิธี แตก่ารจะเลือกใช้วิธีการ 
      ใดนัน้ ยอ่มจะต้องเลือกให้สอดคล้องกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นส าคญั  
      รวมทัง้จะต้องค านงึถึงสถานการณ์แวดล้อมท่ีจะท าการเก็บรวบรวมซึง่วิธีท่ีนิยมใช้มีดงันี ้

2.1   วิธีการสมัภาษณ์  ท าได้ 2 แบบ คือ 
2.2.1  วิธีการสมัภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face  
          to face interview) เป็นวิธีการท่ีสง่เจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานออกไปสมัภาษณ์ 
          ผู้ให้ค าตอบ และบนัทกึค าตอบลงในแบบข้อถาม วิธีนีน้ิยมใช้กนัมากในการ 
          ท าส ามะโนและส ารวจ เป็นวิธีการท่ีจะท าให้ได้ข้อมลูท่ีละเอียด พนกังาน 
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                      สมัภาษณ์สามารถชีแ้จงหรืออธิบายให้ผู้ตอบเข้าใจในค าถามได้ ท าให้ได้รับ  
                      ค าตอบตรงตามวตัถปุระสงค์ แตก่ารท่ีจะให้ได้ค าตอบท่ีดี ก็ต้องขึน้อยูก่บั 
                      ปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ การให้ความร่วมมือและความตัง้ใจในการให้ข้อมลูของผู้ตอบ   
                      ความสามารถของพนกังานท่ีจะสมัภาษณ์ได้อยา่งละเอียดครบถ้วน และ 
                      บนัทกึค าตอบอยา่งถกูต้อง และท่ีส าคญัท่ีสดุคือ ความซ่ือสตัย์สจุริตของ 
                      พนกังานสมัภาษณ์ท่ีจะไมก่รอกข้อมลูเอง  

2.1.2   วิธีการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) เป็นวิธีการท่ี 
           อาจท าได้อยา่งรวดเร็ว และประหยดัคา่ใช้จา่ย เพราะไมต้่องเดนิทาง แตมี่ 
           ขอบเขตจ ากดั คือใช้ได้เฉพาะผู้ ท่ีมีโทรศพัท์เทา่นัน้ ค าถามท่ีถามจะต้องสัน้ 
           และเข้าใจง่าย วิธีนีจ้งึใช้ในการเก็บรวบรวมท่ีรายการข้อถามไมม่ากนกั  
           ประมาณ 1 – 2  รายการเทา่นัน้  

2.2    วิธีการสง่แบบข้อถามให้ผู้ตอบ  ท าได้ 2 แบบ คือ   
2.2.1   วิธีการให้พนกังานไปทอดแบบไว้ให้ผู้ตอบกรอกข้อมลูเอง (Self   
            enumeration) วิธีนีพ้นกังานจะน าแบบข้อถามไปมอบไว้ให้กบัผู้ตอบ โดย  
            อธิบายถึงวิธีการกรอกเทา่ท่ีจ าเป็น ผู้ตอบจะต้องกรอกแบบข้อถามเอง  
            พนกังานจะกลบัไปรับแบบข้อถามท่ีกรอกข้อมลูแล้วในวนัเวลาท่ีก าหนด ใน  
            ขณะเดียวกนัพนกังานจะต้องท าการตรวจสอบความถกูต้อง และความ  
            ครบถ้วนของข้อมลูท่ีกรอกแล้ว ถ้าผิดพลาดหรือไมค่รบถ้วนจะต้อง 
            สมัภาษณ์เพิ่มเตมิ วิธีนีเ้หมาะท่ีจะใช้กบัผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีการศกึษาพอท่ีจะ 
            อา่น เขียน เข้าใจค าถามได้ (ในปัจจบุนัจะพบการทอดแบบข้อถามให้ผู้ตอบ 
            กรอกข้อมลูผา่นทางอินเตอร์เนต็)  
2.2.2    วิธีการสง่แบบข้อถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ (Mailed questionnaire) เป็น 
            วิธีท่ีสง่แบบข้อถาม ให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ และให้ผู้ตอบสง่แบบข้อถามท่ี 
            กรอกข้อมลูแล้วกลบัคืนมาทางไปรษณีย์เชน่เดียวกนั วิธีนีค้ล้ายกบัการ 
            ทอดแบบ แตต่า่งกนัตรงท่ีสง่แบบทางไปรษณีย์ เป็นวิธีการท่ีเสียคา่ใช้จา่ย 
            น้อยท่ีสดุ เพราะเสียเพียงคา่แสตมป์แทนคา่ใช้จา่ยของพนกังานสนาม  
            โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ท่ีจะให้ค าตอบอยูก่ระจดักระจายกนัมาก ซึง่ไมอ่ยูใ่น 
            วิสยัท่ีจะสง่พนกังานสนามไปท าการสมัภาษณ์ได้ ในกรณีท่ีผู้ตอบเห็น 
            ความส าคญัของข้อมลู ข้อมลูท่ีได้อาจมีคณุภาพดีกวา่ข้อมลูท่ีได้จากการ 
            สมัภาษณ์เพราะผู้ตอบมีเวลาคดิ ก่อนตอบ และไมต้่องตอบภายใต้ 
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            สภาวะการณ์เร่งรีบของพนกังานสมัภาษณ์ แตว่ิธีนีก็้มีข้อเสียท่ีมกัจะมี  
            อตัราการไมต่อบ (non-response rate) สงู  

2.3    วิธีการสงัเกตการณ์ (Observation) เป็นวิธีเก็บข้อมลูโดยการสงัเกตโดยตรงจาก 
         ปฏิกิริยา ทา่ทาง หรือเหตกุารณ์หรือปรากฏการณ์ ท่ีเกิดขึน้ในขณะใดขณะหนึง่ และ 
         จดบนัทกึไว้โดยไมมี่การสมัภาษณ์ วิธีนีใ้ช้กนัอยา่งกว้างขวางในการวิจยั เชน่ จะ 
         ศกึษาดปูฏิกิริยาของผู้ขบัรถยนต์บนท้องถนนภายใต้ สภาพการณ์จราจรตา่ง ๆ กนั  
         ก็อาจจะสง่เจ้าหน้าท่ีไปยืนสงัเกตการณ์ได้ การสงัเกตจ านวนลกูค้าและบนัทกึปริมาณ 
         การขายของห้างร้านตา่ง ๆ โดยพนกังานเก็บภาษีของกรมสรรพากร เพราะการไป 
         สมัภาษณ์ผู้ประกอบการถึงปริมาณการขาย ยอ่มไมไ่ด้ข้อมลูท่ีแท้จริง 
2.4    วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการวดัหรือนบั วิธีนีจ้ะมีอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการวดัหรือนบัตาม 
         ความจ าเป็นและความเหมาะสม เชน่ การนบัจ านวนรถยนต์ท่ีแลน่ผา่นท่ีจดุใดจดุหนึง่  
         ก็อาจใช้เคร่ืองนบัโดยให้รถ แลน่ผา่นเคร่ืองดงักลา่ว หรือ การเก็บข้อมลูด้วยการวดั  
         เชน่ การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัขนาดของ แปลงเพาะปลกู พืช ท าได้โดยการวดัความยาว 
         ของแตล่ะด้าน เพ่ือค านวณหาพืน้ท่ีตามหลกัเกณฑ์การหาพืน้ท่ี เป็นต้น 
 

3.    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การจะเลือกใช้เคร่ืองมือใดในการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ จะต้องค านงึถึงลกัษณะของข้อมลูท่ี  
        ต้องการ  ความสามารถและความสะดวกของผู้ให้ข้อมลู  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม 
        ข้อมลูสามารถแบง่เป็นประเภทตา่ง ๆ ได้ 6 ประเภท ดงันี ้
 3.1   แบบทดสอบ (Testing) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูหรือวดัเก่ียวกบัสตปัิญญา  
                    ความถนดั การเรียนรู้หรือใช้วดัความสามารถในด้านตา่ง ๆ 

3.2 แบบบนัทกึตรวจสอบรายการ (Check Lists) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ
รายการกิจกรรมตา่ง ๆ วา่เกิดขึน้ตามรายการดงักลา่วหรือไม ่ซึง่จะต้องมีรายการ
ก าหนดมาก่อนลว่งหน้า 

3.3 แบบสมัภาษณ์ (Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีจ านวนไม่ 
        มากนกั แตต้่องการรายเอียดมาก โดยจะต้องมีการสนทนาหรือพดูคยุกบัแหลง่ข้อมลู 
        โดยตรง 
3.4   แบบสงัเกต (Observation)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสงัเกต  
        โดยไมใ่ห้แหลง่ข้อมลูรู้ตวัวา่ถกูสงัเกต เพ่ือค้นหาความจริงด้วยประสาทสมัผสัทัง้ห้า 
        ของผู้สงัเกตโดยตรง 
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3.5   แบบสงัคมมิต ิ(Sociometric)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการ 
                    วดัความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งสมาชกิภายในกลุม่เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
                    ตา่ง ๆ ภายในกลุม่หรือหมูค่ณะ 

3.6 แบบสอบถาม (Questionaire)  เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะในการเก็บข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู 
                    ท่ีมีจ านวนมาก ผู้ให้ข้อมลูสามารถอา่นและให้ข้อมลูได้เอง  
 

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.   กลัยา  วานิชย์บญัชา. หลักสถติิ ,  กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั , 2551 
2.    ศิริชยั  พงษ์วิชยั.  สถติเิพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R,กรุงเทพฯ  : บริษัท 

สพีุเรียพริน้ติง้เฮาส์ จ ากดั , 2552. 
 3.   http://service.nso.go.th/nso/knowledge/estat/esta2_4.html 
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ช่ือ     รหสัประจ าตวั   เลขท่ี   
 
 ค าถามเพื่อทบทวนสัปดาห์ที่  2  

ใบงานที่ 2 
1.   ถ้าต้องการทราบข้อมลูราคากลางของข้าวหอมมะลิย้อนหลงั 10 ปี ข้อใดคือรูปแบบของการเก็บ 
      รวบรวมข้อมลูท่ีเหมาะสม 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากงานทะเบียนหรือการบนัทกึ    
2. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการท าส ามะโน 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการส ารวจด้วยตวัอยา่ง 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการทดลอง 

2.    ข้อใดคือข้อเสียของการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการส ารวจด้วยตวัอยา่ง 
  1.   ได้ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือไมว่า่กรณีใด ๆ 
 2.   มีความสะดวกรวดเร็วในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.   เสียเวลาและคา่ใช้จา่ยน้อย 
 4.   ได้รายละเอียดมากจากหนว่ยตวัอยา่ง 
3.   ข้อใดคือวิธีท่ีเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน า้อมัพวา 
 1.     วิธีการให้พนกังานไปทอดแบบไว้ให้ผู้ตอบกรอกข้อมลูเอง 
 2.     วิธีการสงัเกตการณ์ 
 3.     วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการวดัหรือนบั 
 4.     วิธีการสมัภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง 
4.    จากข้อความตอ่ไปนี ้ข้อใดสรุปถกูต้อง 
       ก)   วิธีการสง่แบบข้อถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์มีโอกาสจะได้รับการสง่กลบัคืนน้อย 
       ข)   ถ้าส านกัทะเบียนและวดัผลต้องการทราบจ านวนผู้ เข้ารับบริการในแตล่ะวนั วิธีการเก็บ 
             รวบรวมข้อมลูท่ีเหมาะสมคือการแจกแบบสอบถามให้ผู้ รับบริการตอบ 

1.     ข้อ ก.  ถกู ข้อ ข.  ผิด  2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถกู 
 3.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผิด  4.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถกู 
 5.   ข้อใดคือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัวฒุิภาวะทางอารมณ์ของ 
      นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม 
 1.    แบบทดสอบ   2.    แบบสมัภาษณ์ 
 3.    แบบสงัเกต    4.    แบบสอบถาม 


