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บทคัดยอ 
 การวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลการวิจัย เปนสวนสําคัญของโครงรางวิจัยและพึงกระทํา
กอนการเก็บรวบรวมขอมูลเสมอ กระบวนการดังกลาวจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อปญหาและวัตถุประสงคการ
วิจัยมีความชัดเจน การวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลประกอบดวยกิจกรรมทุกอยางที่ทําใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่มีคุณภาพ และขอมูลดังกลาวเมื่อผานการวิเคราะหแลวสามารถตอบคําถามวิจัยได เมื่อมีการวางแผน
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่ดี จะทําใหไดเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี สงผลใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ 
โดยที่ทุกรายการขอมูลที่เก็บลวนจําเปนและไดรับการนําไปใชประโยชน ไมขาดและไมเกิน ทราบไดชัดเจนวา
ขอมูลตางๆ ถูกนําไปวิเคราะห นําเสนอ และแปลความหมายอยางไร เลือกใชวิธีการทางสถิติอะไรในการ
วิเคราะห และสามารถตอบคําถามการวิจัยไดหรือไม อยางไร ส่ิงตางๆ เหลานี้จะสงผลใหผูวิจัยมีโอกาสไดรับ
ขอเสนอแนะจากผูรูสําหรับปรับปรุงโครงรางวิจัยใหดียิ่งขึ้น เปนสิ่งที่แสดงถึงความรอบรูของผูวิจัย ยังผลใหมี
โอกาสสูงที่จะไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ ในการทําวิจัยนั้น และใหงานวิจัยนั้นมีคุณภาพ  
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1. บทนํา 
Well plan is half done เปนประโยคสรุปสั้นๆ ที่สะทอนความสําคัญของการวางแผน กลาวคือ การมี

แผนงานที่ดีนั้นเสมือนงานดังกลาวไดทําสําเร็จไปแลวคร่ึงหนึ่ง ความจริงขอนี้ไมมีขอยกเวนกับเรื่องการวิจัย แต
ยังพบวางานวิจัยจํานวนมากขาดสวนสําคัญสวนนี้ จึงเกิดเหตุการณที่พบบอยเชน นักวิจัยพบวาตนเองเก็บขอมูล
มามากมาย แตไมทราบวาจะวิเคราะหขอมูลนั้นอยางไร หรือพอวิเคราะหกลับพบวามีขอมูลหลายอยางที่เก็บไว
นั้นไมไดถูกนํามาใช หรือพบวาขอมูลที่สําคัญที่จะตอบคําถามวิจัยนั้นไมไดเก็บหรือเก็บอยางไมถูกตอง เปนตน  

ในฐานะที่ผูเขียนมีผูมารับคําปรึกษาดานสถิติอยูเปนประจํา พบวาบอยคร้ังที่นักวิจัยมาดวยคําถามวา 
“วิเคราะหขอมูลเหลานี้อยางไร?” สวนใหญมาหลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ที่สุดขั้วกวานั้นคือ
มาพรอมกับกระดาษตอเนื่องหลายรอยหนาน้ําหนักหลายกิโลกรัมที่พิมพผลการวิเคราะหจากคอมพิวเตอร 
(Computer printout) พรอมกับคําถามวา “แปลผลการวิเคราะหเหลานี้อยางไร?” (ขอคําตอบภายในวันนี้เพราะ
หนวยงานที่ใหทุนวิจัยทวงตั้งแตสามเดือนที่ผานมา!) แตคําตอบของคําถามดังกลาวคือ “การศึกษาวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคอยางไร?” เปนการถามกลับในสิ่งที่จําเปนตองรูเปนอันดับแรก นักวิจัยสองคนที่มาขอรับคําแนะนํา
นั้นไดขอเวลาหารือกันอยูรวมชั่วโมงแตมีความเห็นไมตรงกันวาคําถามวิจัยที่แทจริงคืออะไร และการศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่ออะไร นี่คือตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสูญเปลาที่เกิดขึ้นจากการขาดการวางแผน เปนความ
สูญเปลาที่มากไปกวากระดาษที่หมายถึงตนไมถูกใชอยางไรประโยชนไปหลายตน  

บทความนี้ไดช้ีสาเหตุสําคัญที่นํามาซึ่งการขาดการวางแผนวิเคราะหขอมูล สรุปแนวทางพอสังเขป
สําหรับการวางแผนวิเคราะหขอมูล พรอมตัวอยางประกอบ 
 

2. สาเหตุของการขาดการวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
สาเหตุสําคัญประการแรกที่นักวิจัยมักไมมีการวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลคือ การวางแผน

วิเคราะหขอมูลนั้น ไมใชสวนประกอบของโครงรางวิจัย ไมใชส่ิงที่กําหนดใหตองมี รูปที่ 1 แสดงรายการ
สวนประกอบของโครงรางวิจัยที่ควรจะเปน (สวนประกอบดังกลาวอาจแตกตางกันไปตามขอกําหนดของ
หนวยงาน เฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุน) โครงรางวิจัยทั่วไปจะไมมีภาคผนวก (ดูรูปที่ 1 ขอ 8) แต
รูปธรรมของการวางแผนวิเคราะหขอมูลนั้นคือตารางหุน (Dummy table) ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไป 
(Varkeuisser, Pathmanathan and Brownlee, 1991) 
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รูปที่ 1. สวนประกอบโครงรางการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุประการที่สองคือนักวิจัยไมทราบวิธีการวางแผนวิเคราะหขอมูล โดยทั่วไปนักวิจัยเขาใจวา การ

เขียนโครงรางวิจัยใหมีหัวขอ “การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล” (ดูรูปที่ 1 ขอ 4.5) นั้นถือวาเปนการวางแผน
วิเคราะหขอมูลแลว ความจริงแลวไมเพียงพอ การวางแผนวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดมากกวานั้นมาก แมแต
การเขียนภายใตหัวขอดังกลาว นักวิจัยยังเขาใจผิดอยูมาก ที่เขียนอยางรวบรัด จนไมชวยใหผูอานทราบเลยวาจะ
วิเคราะหอยางไรเชน เชนกลาวเพียงวา "วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS" เปนตน (ผูอานสามารถดู
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รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บัณฑิต ถ่ินคํารพ, 2540 หรือใน INTERNET ที่ http://web.kku.ac.th/~bandit/) การ
ไมทราบวิธีการทําที่ถูกตองจึงไมไดเล็งเห็นประโยชน แตทําเพียงเพื่อใหครบตามรูปแบบโครงรางวิจัยที่กําหนด  

สาเหตุประการที่สามคือนักวิจัยยังไมชัดเจนในปญหาที่ทําการวิจัย คําถามการวิจัยยังไมชัดเจน 
วัตถุประสงคไมชัดเจน ส่ิงเหลานี้ทําใหไมสามารถบอกไดวาตองเก็บขอมูลอะไรบาง เพื่อใหสามารถตอบคําถาม
วิจัยได และขอมูลเหลานั้นจะวิเคราะหอยางไรเพื่อที่จะตอบวัตถุประสงคได  

ทั้งสามสาเหตุขางตน สาเหตุที่สามสําคัญที่สุดแตจะไมกลาวในรายละเอียดในที่นี้ อยางไรก็ตาม 
แนวทางในการกําหนดคําถามวิจัยมีกลาวไวในหนังสือเกี่ยวกับการการวิจัยที่หาไดทั่วไป ผูอานที่ประสบปญหา
ตามสองสาเหตุแรกจะไดรับประโยชนจากบทความนี้ 
 

3. ประโยชนของการวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
ประโยชนของการมีแผนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่สําคัญคือทําใหนักวิจัยเกิดความมั่นใจวา 

เมื่อเสร็จสิ้นในการศึกษาแลว ขอมูลทุกอยางที่ตองการนั้นไดรับการเก็บรวบรวม และเก็บรวบรวมอยางเปน
ระบบ การวางแผนดังกลาวยังเอื้อใหนักวิจัยสามารถลวงรูไดวามีขอมูลที่ไมมีความจําเปนสวนใดที่จะไมนําไปสู
การตอบคําถามวิจัยเลย กลาวคือหลังจากไดเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว พอวางแผนวิเคราะหขอมูลที่จะ
ไดจากขอมูลชุดนี้ จะทําใหเห็นสองประเด็นดังกลาว ถาพบวาขอมูลที่จะตอบคําถามวิจัยไดนั้นไมมี หรือมีไมพอ 
นักวิจัยก็สามารถเพิ่มได ในทางตรงขาม ถาพบวาขอมูลที่จะเก็บมาแลวไมสามารถนํามาวิเคราะหได หรือไม
จําเปนตองเก็บเพราะจะไมถูกนําไปวิเคราะหแนนอน นักวิจัยก็สามารถตัดออกไปได ดังนั้นการวางแผน
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่ดีจะยังผลใหไดเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพ กอนดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล 

เมื่อโครงรางวิจัยเสร็จสิ้น ผูวิจัยมักนําเสนอเพื่อขอความเห็นจากผูรูหรืออยางนอยนําเสนอตอหนวยงาน
ที่สนับสนุนการวิจัย ดวยวิธีการนี้โครงการวิจัยใดที่มีแผนการวิเคราะหขอมูลโดยละเอียดมักไดรับประโยชน
เสมอ เนื่องจากผูอานหรือผูฟงสามารถมองเห็นไดจนกระทั่งผลการวิจัยวาจะออกมาอยางไร ประหยัดเวลาการ
ช้ีแจงใหเกิดความเขาใจ นําไปสูการไดขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขที่ตรงจุด และผูสนับสนุนการวิจัยสามารถ
เล็งเห็นความรอบรูที่นักวิจัยมี เห็นวางานวิจัยตองสําเร็จแนนอน และเกิดความมั่นใจที่จะใหการสนับสนุนใน
ที่สุด  

นอกจากนั้น การวางแผนวิเคราะหขอมูลที่สมบูรณนั้น จะมีรายละเอียดที่สามารถบรรจุในรายงานวิจัย
ภายใตหัวขอ “ผลการวิจัย” ไดโดยตรง ดังนั้นจึงเสมือนกับทานนั่งเขียนรายงานการวิจัยทั้งความเรียง ตาราง และ
กราฟตาง ๆ เพียงแตจําลองรูปแบบที่ควรจะเปนและเวนไวเฉพาะตัวเลข จึงเสมือนงานไดสําเร็จไปกวาครึ่ง ผล
อ่ืนๆที่ตามมาคือทําใหกระหายที่จะรูผล (รูสึกลุน) ยังผลใหไมมีการดองเก็บขอมูล ไดรายงานวิจัยที่เปนปจจุบัน 
เกิดความรูสึกวางานวิจัยไมยุงยาก มีประโยชน ในระยะยาวนักวิจัยจะรูสึกสนุกและมีความสุขกับการทําวิจัย 
นอกจากนั้นยังเปนที่ทราบกันดีวา การเขียนรายงานวิจัยเปนงานที่เร่ิมไดยาก แตการวางแผนวิเคราะหขอมูล
สามารถแกไขปญหาดังกลาว สามารถชวยใหเร่ิมไดงายขึ้นมาก อาจกลาวไดวาเมื่อเร่ิมวางแผนวิเคราะหขอมูล 
หมายถึงการเขียนรายงานวิจัยไดเร่ิมขึ้นแลว 
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4. แนวทางโดยสังเขปของการวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
แผนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลนั้นจะตองทําหลังจากไดพิจารณาอยางระมัดระวังรอบคอบ

เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษารวมถึงรายการของตัวแปรที่ศึกษา กระบวนการวิเคราะหขอมูลที่เก็บโดยวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative study) และเชิงคุณภาพ (Qualitative study) นั้นมีความแตกตางกัน ดังนั้นนักวิจัย
จะตองพิจารณาวาการวิจัยนั้นเปนการวิจัยประเภทได เชนการวิจัยเชิงปริมาณ จุดเริ่มตนของการวิเคราะหมักจะ
เปนการพรรณนาลักษณะทางประชากรของตัวอยางที่ศึกษา ตามดวยสถิติสําหรับตอบคําถามวิจัยที่ตองมีการ
อนุมานทางสถิติคือการแสดงคาชวงเชื่อมั่นและ p-value ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพนั้น สวนมากจะเปนการ
พรรณนาสรุปความและแปลความหมายขอมูลที่ไดจากแตละหนวยการศึกษาหรือแตละกลุมที่ทําการศึกษา 
การศึกษาประเภทนี้นักวิจัยเร่ิมวิเคราะหขอมูลในขณะที่มีการเก็บขอมูลเพื่อวาถามีคําถามบางคําถามที่ยังไมได
รับคําตอบหรือมีคําถามใหมเกิดขึ้นมาในระหวางกําลังเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยสามารถที่จะถูกตั้งคําถามกอนที่การ
เก็บขอมูลจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้บทความนี้เปนการวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
เทานั้น 

การวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจะตองกระทําขึ้นกอนที่จะมีการเก็บขอมูลเสมอ ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการเก็บขอมูล แตกิจกรรมการประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลเกิดขึ้นจริงหลังจากขอมูลไดรับการเก็บรวบรวมเรียบรอยแลว กลาวคือหลังจากแบบเก็บขอมูลไดรับการ
บันทึกขอมูลครบทุกหนวยตัวอยางที่ศึกษา การวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลมี 5 ขั้นตอนคือ การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูลในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล การลงรหัส การจัดเรียงขอมูล การ
ประมวลผลขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
4.1 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูลในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

GIGO ยอมาจาก “Garbage in garbage out” เปนพยางคที่ตอกย้ําวา คุณภาพขอมูล เปนเรื่องที่พึงให
ความสําคัญ ขอมูลที่ไมมีคุณภาพ ขาดความถูกตอง เปรียบเสมือนขยะ ไมวาจะนําไปวิเคราะหดวยวิธีการทาง
สถิติที่ลํ้าเลิศเพียงใดก็ไมสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนองคความรูที่ดีได ขยะเขาก็ไดขยะออก การวางแผน
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจึงตองผนวกเอาเรื่องการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูลเขาไปดวย 

โดยปกติแลวการตรวจสอบตองกระทําตั้งแตในพื้นที่ทันทีที่เสร็จสิ้นการบันทึกขอมูลลงในแบบเก็บ
ขอมูลแตละชุด ความพยายามใหไดขอมูลครบถวนและถูกตองในขั้นตอนเก็บขอมูลจะทําใหประหยัดคาใชจายที่
อาจมีขึ้นจากการที่ตองกลับไปติดตามเก็บขอมูลหลังออกไปจากพื้นที่แลว การวางแผนประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลตองกําหนดแนวทางการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูลในระดับพื้นที่อยางชัดเจนเชน การฝกอบรม
พนักงานสัมภาษณ การตรวจสอบความถูกตองในการถามและการบันทึกขอมูล การตรวจสอบความครบถวน
ของรายการขอมูล ฯลฯ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 5.1) 
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4.2 การลงรหัส 

การประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร จําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนสัญลักษณ เรียกวา การลง
รหัส (Coding) การใหรหัสกับคําตอบนั้นเปนวิธีการที่จะเปลี่ยนจากคําตอบเปนสัญลักษณที่เปนตัวเลข และเอื้อ
ตอการวิเคราะหตอไป  การลงรหัสในแบบสอบถามกระทําไดสะดวกก็ตอเมื่อแบบสอบถามมีรูปแบบที่เอื้อตอ
การลงรหัส และสะดวกตอการนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร  

การใหรหัสจําเปนอยางยิ่งกับขอมูลเชิงคุณภาพเชนใช M แทนเพศชาย และ F แทนเพศหญิง เปนตน แต
ถาขอมูลที่เปนตัวเลขอยูแลวก็ไมจําเปนตองแปลงเปนสัญลักษณอื่นอีก เชนอายุเปนป เปนตน เวนแตจะเก็บ
ขอมูลเปนกลุมอายุ (ขอมูลที่เปนตัวเลขที่ไดจากการชั่ง ตวง วัด หรือ นับ ควรเก็บขอมูลที่เปนคาจริง มิใชขอมูลที่
เก็บเปนกลุม เพราะคาจริงนํามาจัดกลุมไดภายหลัง แมแตเปลี่ยนแปลงคาของกลุม แตหากเก็บขอมูลที่จัดกลุมมา
จะมีขอจํากัดมากในการประมวลผล การจัดกลุมของขอมูลตอเนื่องมีขอพิจารณาคอนขางละเอียดและพึงกระทํา
ดวยความระมัดระวัง) แมสามารถใชตัวอักษรเปนสัญลักษณได แตไมขอแนะนํา ที่แนะนําคือใชตัวเลขเปน
สัญลักษณทั้งหมด เชน 1 แทนเพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง เปนตน ทั้งนี้เพราะสะดวกตอการประมวลผลและ
การวิเคราะห เฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหที่ใชสถิติช้ันสูงตองใชสัญลักษณเปนตัวเลขเทานั้น 

กรณีแบบสอบถามมีคําถามปลายปดสามารถจัดกลุมไดโดยตรงตามรหัสที่กําหนดไวลวงหนา แตถา
เปนคําถามปลายเปดจะตองมีการจัดกลุมตามผลคําตอบที่ไดบนพื้นฐานของวิชาการดานนั้นๆ ถาการจัดกลุมคํา
ถามปลายเปดนั้นทําไมไดจริงๆ อาจจะรวมไวกลุมที่เรียกวา “อ่ืนๆ” อยางไรก็ตามกลุมนี้ควรจะมีขอมูลจํานวน
ขอมูลไมเกิน 5% ของขอมูลทั้งหมด การจัดกลุมของคําตอบที่ไดจากคําถามปลายเปด จะตองทําใหไดจํานวน
กลุมไมมากนักเพื่องายตอการวิเคราะห  

การใหรหัสควรเปนระบบเดียวกันเชนถาให “ใช” = 1 และ “ไมใช” = 2 ก็ตองใหเชนนี้ในทุกคําถามที่มี
ลักษณะเดียวกันโดยตลอดทั้งชุดแบบสอบถาม เพื่อปองกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง รหัสสําหรับ
คําตอบ “ไมทราบ” และ “ไมตอบ” ตองตางกัน บางแนะนําใหรหัส 99 สําหรับคําตอบ“ไมทราบ” และ 88 
สําหรับคําตอบ“ไมตอบ” แตถาคําตอบที่เปนไปไดทั้งหมดของคําถามใดเปนตัวเลขเกินสองหลัก รหัสดังกลาว
ตองเพิ่มตัวเลขเขาไปอีกใหมากกวาหนึ่งหลักเสมอ เพื่อปองกันความสับสนกับรหัสของคําตอบอื่นๆ ดังนั้นบาง
ทานจึงแนะนําใหใชรหัส -9 ทุกกรณี เพราะเปนคาติดลบจึงมีโอกาสนอยมากที่จะซ้ํากับคาที่เปนไปไดจริง (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 5.2) 

 
4.3 การจัดเรียงขอมูล 

ถาขอมูลที่เก็บรวมรวมมาไดนั้นไดรับการจัดเรียงอยางถูกตองเหมาะสม จะเกิดความสะดวกในการ
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลขั้นตอๆ ไป ถาหากเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบสอบถาม
ทั้งหมดควรนํามาใหหมายเลขอยางเปนระบบ (Running number) โดยใหเปนชุดตัวเลขที่ไมซํ้ากันเพียงชุดเดียว 
เวนแตมีกลุมที่ศึกษามากกวาหนึ่งกลุมเชน แบบสอบถามในระดับครัวเรือนที่สอบถามดานสภาพแวดลอมทั่วไป 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ฯลฯ จัดใหเปนชุดตัวเลขชุดหนึ่ง เปน 1, 2, 3, จนถึง n เมื่อ n คือจํานวนครัวเรือน
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ทั้งหมดที่ศึกษา ในขณะที่ระดับบุคคลที่ถามเกี่ยวกับลักษณะบุคคล สถานสุขภาพ ฯลฯ ก็ใหจัดเปนตัวเลขชุด
คลายกันแตตองใหมีตัวแปรหนึ่งในแบบสอบถามระดับบุคคลที่เก็บขอมูลหมายเลขแบบสอบถามระดับ
ครัวเรือนเพื่อใหทราบวาบุคคลนั้นมาจากครัวเรือนใด จากนั้นเก็บแบบสอบถามแยกที่กัน วิธีการดังกลาวจะทํา
ใหตรวจสอบความครบถวนของจํานวนแบบสอบถามไดงาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 5.3) 
 
4.4 การประมวลผลขอมูล 

เมื่อเร่ิมตนวางแผนการประมวลผลขอมูล นักวิจัยจะตองตัดสินใจกอนวาจะทําดวยมือหรือใชเครื่อง
คอมพิวเตอร อยางไรก็ตามปจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอรมีอยางพอเพียง จึงขอแนะนําใหใชคอมพิวเตอรแมขอมูล
จะมีไมมากนัก เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองแมนยําสูง  

การใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล จะประกอบดวยสวนตางๆ คือการเลือกโปรแกรมที่
เหมาะสม การปอนขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล และการปรับปรุงแกไขขอมูล 

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับปอนขอมูลไมจําเปนตองเปนโปรแกรมเดียวกันกับที่ใชวิเคราะห 
เนื่องจากสวนมากโปรแกรมทางสถิติสามารถใชรูปแบบแฟมขอมูลรวมกันไดหลายรูปแบบ นอกจากนี้ปจจุบันมี
โปรแกรมที่ชวยแปลงรูปแบบของขอมูลจากรูปแบบหนึ่งไปสูรูปแบบอื่นๆ ไดทุกรูปแบบ โปรแกรมเหลานี้
ไดแก StatTransfer (ดูรายละเอียดที่ http://www.stata.com/) และ DBMS (ดูรายละเอียดที่ 
http://www.conceptual.com/) ดังนั้นจึงควรเลือกโปรแกรมที่เอื้อใหกําหนดเงื่อนใขและชวงคาขอมูลที่เปนไปได
ในการปอนขอมูล เพื่อปองกันความผิดพลาดในระดับที่หนึ่ง และเอื้อใหมีการตรวจสอบความถูกตองในการ
ปอนขอมูล (การเคาะแปนพิมพคอมพิวเตอร) เพื่อปองกันความผิดพลาดระดับที่สอง โดยการปอนขอมูลสอง
คร้ังโดยคนสองคนแลวเปรียบเทียบเพื่อหาชุดแบบสอบถามที่ไมสอดคลองกันและคนแบบสอบถามตนฉบับเพื่อ
ทราบคาขอมูลที่ถูกตองแลวนําไปแกไขในแฟมขอมูลใหถูกตองตอไป โปรแกรมที่ดีโปรแกรมหนึ่งคือ EpiInfo 
(สามารถดาวนโหลดโปรแกรมมาใชไดฟรีจาก http://www.cdc.gov/epo/epi/downepi6.htm)  

กระบวนการประมวลผลขอมูลที่ใชเวลามากที่สุดคือการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขขอมูล 
ขั้นตอนนี้มักเรียกวา การทําความสะอาดขอมูล (Data cleaning) ถาคิดระยะเวลาตั้งแตปอนขอมูลจนกระทั่ง
วิเคราะหขอมูลเปน 100 ขั้นตอนดังกลาวนี้จะใชเวลาประมาณ 80% ขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูลนี้ถือเปน
มาตรการปองกันความผิดพลาดระดับที่สาม  ประกอบดวย 1)การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยการแจกแจง
ความถี่ของทุกตัวแปร (Exploratory data analysis) และการสรางตารางความสัมพันธระหวางตัวแปร (Cross-
tabulation) แลวพิมพออกมาทางกระดาษพิมพ 2)ตรวจสอบผลจากการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปร โดยดูคาที่
เปนไปไมได คาต่ําหรือสูงกวาที่ควรจะเปน หรือขอมูลที่ขาดหายไป โดยทําเครื่องหมายไวทุกจุดที่สงสัยวาผิด 
และ 3)ใชคอมพิวเตอรเลือกดูวาขอมูลที่สงสัยวาผิดเหลานั้นเปนของแบบสอบถามชุดใด แลวนําหมายเลข
แบบสอบถามไปคนจากแบบสอบถามตนฉบับ ดูขอมูลที่เปนจริงแลวนํามาแกไขขอมูลในแฟมคอมพิวเตอร
ตอไป  

การสรางตารางความสัมพันธระหวางตัวแปร ชวยใหตรวจสอบขอมูลที่ไมสามารถพบความผิดพลาด
จากผลการแจกแจงความถี่ที่ทํากอนหนานี้ เชนพบวาตารางความสัมพันธระหวางเพศกับวิธีคุมกําเนิดที่เลือกใช 
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อาจพบวาเพศชายใชยาเม็ดคุมกําเนิดเปนตน ในขณะที่ขอมูลจากการแจกแจงความถี่นั้นไมสามารถตรวจสอบ
ขอผิดพลาดนี้ได ในการนี้ ตัวแปรบางตัว เฉพาะอยางยิ่งตัวแปรตอเนื่องเชนอายุ น้ําหนัก สวนสูง ฯลฯ ตองจัด
กลุมกอนเสมอ  

การปรับปรุงแกไขขอมูล นอกจากเพื่อการทําความสะอาดขอมูลแลว ยังรวมถึงการเตรียมขอมูลให
พรอมสําหรับการวิเคราะหอีกดวย กลาวคืออาจตองจัดกลุมขอมูลของบางตัวแปรใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจัยเชนกลุมอายุของเด็กตามชนิดวัคซีนที่ควรไดรับ การจัดกลุมอายุครรภมารดาเพื่อจําแนกเปนคลอดกอน 
ปกติ และหลังกําหนด เปนตน นอกจากนั้นยังอาจตองสรางตัวแปรขึ้นจากตัวแปรที่มีอยูเดิมเชนคา Body Mass 
Index หรือคา BMI หาไดจากสองตัวแปรเดิมคือน้ําหนักและสวนสูง เปนตน หรือสรางตัวแปรที่เก็บขอมูลคา
ความแตกตางระหวางสองตัวแปรที่มีอยูเดิม เปนตน หรือแมกระทั่งการแปลงขอมูลเปนคาบางคาเชนคา
ลอการิธึม (เรียกวา Log transformation) เพื่อใหขอมูลของตัวแปรมีการแจกแจงที่สามารถเขาไดกับขอกําหนด
เบื้องตนของวิธีการทางสถิติบางอยาง อยางไรก็ตามกระบวนการเหลานี้อาจตองทําควบคูกันไปกับการวิเคราะห
ขอมูล 

 
4.5 การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากกระบวนการประมวลผลขอมูลเสร็จสิ้น ขอมูลที่ไดรับการทําความสะอาดแลวนั้น สามารถ
นํามาวิเคราะหไดอยางงายดายและใชเวลาสั้นถาหากมีการวางแผนการวิเคราะหขอมูลไวดีแลว 

การวางแผนการวิเคราะหขอมูลที่ดีนั้น ควรทําเสมือนเขียนรายงานการวิจัย มีทั้งบทความ ตาราง กราฟ 
และรูปภาพ เปนเคาโครงไว กลาวอีกนัยหนึ่งคือการนําเสนอผลทุกอยางที่จะนําเสนอในผลการวิจัย เวนไวแต
ขอมูล แตถาทําเทาที่จําเปน และไวแนบในภาคผนวกของโครงรางวิจัย อยางนอยควรทําเปนตารางหุน  

ตารางหุน (Dummy table) เปนตารางเปลาที่มีรูปแบบเสมือนกับจะนําเสนอในผลการศึกษาวิจัย เวนไว
เฉพาะตัวเลข ในโครงรางงานวิจัยตารางเปลานี้ควรจะแนบไวในภาคผนวกเสมอ ส่ิงนี้นับวามีความสําคัญอยาง
ยิ่งที่จะพิจารณากอนที่จะเริ่มเก็บขอมูลวาตารางที่เราตองการที่จะนําเสนอนั้นชวยใหอธิบายหรือตอบคําถามการ
วิจัยไดอยางไร ส่ิงนี้จะชวยใหทานสามารถเก็บขอมูลไดไมมากหรือนอยเกินไป และยังชวยใหประหยัดเวลาใน
การประมวลผลขอมูลไดอีกดวย  

ตารางหุน ตองไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย มีการระบุคาสถิติที่ใช
วิเคราะหอยางถูกตองเหมาะสม มีรูปแบบการนําเสนอที่ถูกตองตามลักษณะขอมูล และมีลีลา (Style) การ
นําเสนอที่ยอมรับกันทั่วไป  

เนื่องจากการวางแผนวิเคราะหขอมูลตองอาศัยความรูทั้งดานระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ รวมกับความ
เขาใจเรื่องการนําเสนอขอมูลการวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุข จึงขอแนะนําผูอานศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บัณฑิต ถ่ินคํารพ (ก), 2541 และ บัณฑิต ถ่ินคํารพ (ข), 2541 (นอกจากที่ตีพิมพในวารสารแลว 
เอกสารทั้งสองฉบับยังมีใหในรูปเอกสารอิเล็คโทรนิกที่สามารถอาน พิมพ หรือดาวนโหลดไดที่ 
http://web.kku.ac.th/~bandit เนื้อหาที่จําเปนไมสามารถครอบคลุมไดในที่นี้ นอกจากนี้ยังตองอาศัย
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ประสบการณและการคนควาอยางตอเนื่อง จึงเสนอเปนตัวอยางในขอ 5.4 รูปที่ 5 และ 6 สวนแนวทางทั่วไปใน
การวางแผนวิเคราะหขอมูลมีกลาวโดยสรุปในขอ 5.5)  

 
 

5. เคล็ดลับ 
 
5.1 สามสิ่งท่ีพึงมี 
 

ในการทําการวิจัยใดๆ นอกเหนือจากมีโครงรางการวิจัยที่มีแผนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดย
สมบูรณแลว ยังมีอีก 2 ส่ิงที่ควรมีกอนเริ่มเก็บขอมูลคือคูมือการลงรหัส และคูมือการบันทึกขอมูล  

คูมือการลงรหัส (Coding manual) ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอคําถาม ช่ือตัวแปร รหัสและ
ความหมาย (รูปที่ 2) สวนคูมือวิธีการบันทึกขอมูล (Data collection manual) นั้นจะประกอบดวย ขอคําถาม  
วัตถุประสงคของคําถามนั้น วิธีการถาม วิธีการบันทึกขอมูล (รูปที่ 3)  

 
 
 

รูปท่ี 2. ตัวอยางรูปแบบของคูมือการลงรหัส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการลงรหัส 
โครงการสํารวจอาการปวยของผูรับการอบรม 

คําถาม ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

1. เพศ SEX 1= ชาย  2 = หญิง 
2. อายุ ................. ป AGE อายุที่ระบุ (ป) 
3. สถานภาพสมรส MARRY 1 = โสด 2 = คู  

3 = หมาย / หยา / แยก 
4. ในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา ทานเคยมีอาการปวด
ศีรษะหรือมีไขหรือไม? 

DISEASE 1 = เคย 2 = ไมเคย 

5. ทานมีอาการดังกลาวเมื่อวันที่เทาใดของสัปดาห
ที่ผานมา? 

DATE  วันที่ที่ระบุ  
(ลง 99 ถาไมเคยปวดศีรษะ) 

6. ขณะที่มีอาการดังกลาว ทานอยูที่ใด? PLACE 1= ที่บาน 2 = ที่ทํางาน    
9 = ไมเคยปวดศีรษะ 
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รูปท่ี 3. ตัวอยางรูปแบบของคูมือการบันทึกขอมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดสังเกตขอ 8 ในรูปที่ 3 ถาหากทําตามคูมือการเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ระบุ อาจไดขอมูลตางจาก

การถามคําถามตามดวยการอานตัวเลือกใหฟงวา “เปนหนู แมลงสาบ ยุงลาย หรือยุงกนปลอง” ซ่ึงเรียกวาการ
ถามนํา การมีคูมือดังกลาวจึงชวยใหวิธีการเก็บขอมูลเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น ไมเชนนั้น พนักงานสัมภาษณตางคนก็
ตางแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล หรือแมแตมีนักวิจัยในโครงการเพียงคนเดียว อาจเกิดความสับสนไดเมื่อมี
คําถามจํานวนมาก หรือการวิจัยที่ใชเวลายาวนาน นอกจากนั้นยังเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการแปลความหมาย
ผลการวิเคราะหขอมูลไดอยางดีอีกดวย 

 
ดังนั้น งานวิจัยใดที่มีเอกสารสามรายการนี้กอนเร่ิมเก็บขอมูลคือ 1)โครงรางการวิจัยที่มีแผนการ

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยสมบูรณแลว 2)คูมือการลงรหัส และ 3)คูมือการบันทึกขอมูล นั้น จะมั่นใจ
ไดมากวาขอมูลที่ไดจะมีคุณภาพ นอกจากนี้ การมีสมุดบันทึก (Log book) เพื่อบันทึกรายละเอียดตางๆ ยังพบวา
มีประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัย สมุดดังกลาวใชเพื่อบันทึกขอมูลทั่วไปเชนสภาพอากาศ อุณหภูมิ ตลอดจน

คูมือการบันทึกขอมูล 
โครงการสํารวจอาการปวยของผูรับการอบรม 

 
ขอ 6.  คําถาม:  ขณะที่มีอาการดังกลาว ทานอยูที่ใด? 
  วัตถุประสงค:  เพื่อทราบสถานที่อยูของผูปวยขณะเริ่มปวยวาเปนที่บาน 
                                 หรือที่ทํางาน 
  วิธีการถาม:  อานคําถามชาๆชัดๆ พรอมกับอานตัวเลือกใหเลือก 
                               คราวละตัวเลือกและถามวาใชหรือไมใช 
  วิธีการบันทึกขอมูล: กาเครื่องหมาย  ลงหนาตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบ  
 

ตัวอยางจากการวจิัยอื่น ๆ 

ขอ 7.  คําถาม:  ไขเลือดออกนําโดยสัตวหรือแมลงชนิดใด 
  วัตถุประสงค:  เพื่อทราบความรูของกลุมที่ศึกษาดานพาหะนําโรค 
  วิธีการถาม:  ใหอานคําถามชาๆชัดๆ แลวหยุดฟงคําตอบ อยาอานคําตอบใหเลือกโดยเด็ดขาด 
  วิธีการบันทึกขอมูล: กาเครื่องหมาย  ลงหนาตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบ  
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เหตุการณอ่ืนใดที่เห็นวาอาจสงผลตอขอมูลวิจัย โครงการวิจัยใหญๆ ที่มีคนรวมวิจัยหลายคนอาจตองมี
แบบฟอรมควบคุมการวิจัยรวมดวย เพื่อควบคุมกํากับกิจกรรมตางๆ ใหดําเนินการตามแผนการวิจัยที่วางไว  

 
 

5.2 การจัดเก็บแบบสอบถามอยางไรใหงายตอการทํางาน  
 

การใหหมายเลขแบบสอบถามที่กลาวแลวตามขอ 4.3 ควรเขียนอยางชัดเจน ใหตัวเลขใหญกวาปกติ 
หรือใชสีแดง และใหอยูที่มุมบนสุดดานขวาแบบสอบถาม หลังจากปอนขอมูลทั้งหมดเขาคอมพิวเตอรเสร็จสิ้น
แลว ใหเก็บแบบสอบถามโดยวางสันดานซายของแบบสอบถามลงพื้นและชันสันดานขวาขึ้นขางบน (ทํา
เชนเดียวกับการเก็บบัตรดัชนีในหองสมุด) วิธีนี้จะทําใหคนแบบสอบถามไดสะดวกเพราะการคนนั้นตองคน
ตามหมายเลข เมื่อคนไดชุดแบบสอบถามที่ตองการ กอนถอดแบบสอบถามออกจากชุด ใหคั่นชองนั้นดวย
กระดาษหรือไมบรรทัดที่แสดงใหทราบวาจะเก็บแบบสอบถามนั้นคืนตรงไหนเมื่อใชเสร็จ ดวยวิธีการดังกลาว
จะทําใหสะดวกคนและแบบสอบถามไมสูญหาย ทําใหงานตางๆ ดูงายขึ้นมาก 

 
แบบสอบถามทุกชุดตองเก็บไวจนกวาการเขียนรายงานนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ เนื่องจากบอยครั้งที่จะตอง

ดูรายละเอียดในแตละแบบสอบถาม บางครั้งหลังจากที่สงตีพิมพแลวยังอาจมีคําถามหรือขอเสนอแนะจากผูรูที่
ตองคนรายละเอียดบางอยางที่ระบุในคําตอบแตไมไดรับการใหรหัส หรือรหัสไมชัดเจน เชนเหตุผลของเรื่อง
ตางๆ หรือคําตอบอื่นๆ จากคําถามปลายเปด เปนตน 

 
 

5.3 รูปแบบของแบบสอบถามที่เอ้ือตอการประมวลผล 
 

จากขอ 4.2 แบบสอบถามที่ดีควรออกแบบใหเอื้อตอการลงรหัสและประมวลผล กลาวคือมีสองคอลัมน 
คอลัมนแรกเปนคําถามพรอมชองบันทึกคําตอบ ทั้งนี้ แตละตัวเลือกของคําตอบควรระบุรหัสไวดวยเสมอ (Pre-
code) คอลัมนที่สองเปนชองสําหรับลงรหัส คอลัมนนี้ควรประกอบดวยช่ือตัวแปรและชองสําหรับลงรหัส ดวย
วิธีการนี้ ผูปอนขอมูลเขาคอมพิวเตอรจะมีความสะดวกมากเพราะสายตาจับจองที่คอลัมนขวาเทานั้น ทําใหปอน
ขอมูลไดรวดเร็ว ไมซํ้าหรือขาม จึงเกิดความผิดพลาดนอย  (รูปที่ 4) 
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รูปท่ี 4. ตัวอยางรูปแบบของแบบสอบถามที่เอื้อตอการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูปที่ 4 คอลัมนที่สองของตารางคือช่ือตัวแปรนั้น อาจใชระบบอักษรที่ยอความหมายคําถามแตละ

ขอ เชนเพศ เปน SEX ตามขอ 2 ทั้งนี้ความยาวตองไมเกิน 8 ตัวอักษรซึ่งเปนขอกําหนดทั่วไปของโปรแกรมทาง
สถิติ นอกจากวิธีนี้ ขอแนะนําอีกวิธีหนึ่งคือกําหนดเปนตัวอักษรเพียงตัวเดียวแลวตามดวยตัวเลขที่ตรงกับ
หมายเลขขอคําถามนั้นๆ เชน จากรูปที่ 4 จาก EXPOSE เปน V2 วิธีนี้ชวยใหงายตอการวิเคราะหที่ตองมีการระบุ
ช่ือตัวแปรบอยคร้ังมาก ดังนั้นชื่อตัวแปรยิ่งสั้นยิ่งดี นอกจากนั้นวิธีนี้ยังเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดจากคําแปล
จากคําถามภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษแลวยังยอลงอีกเพื่อไมใหเกิน 8 ตัวอักษร เฉพาะอยางยิ่งการวิจัยที่มีตัวแปร
จํานวนมากหรือขอคําถามทางดานพฤติกรรมและสังคม คํายอไมเกิน 8 ตัวอักษรที่ส่ือความหมายของคําถาม
เหลานี้เปนเรื่องที่ยากมาก หรืออาจเปนไปไมไดเลย 

อนึ่ง แบบสอบถามที่มีลักษณะดังกลาวนี้ อาจไมจําเปนตองมีคูมือการลงรหัสตามที่กลาวในขอ 5.1 รูปที่ 
2 ทั้งนี้เนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตัวแปร ความหมาย (คําถาม) และคาขอมูล (รหัส) อยูครบใน
แบบสอบถาม 

 

   เลขที่แบบสอบถาม.................. 

แบบสํารวจอาการปวยของผูรับการอบรม 
โปรดตอบแบบสอบถามโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองวาง [  ]  ตรงคําตอบของทาน กรณีคําถามที่เวนชองวาง โปรดเขียนคําตอบลงในชองวาง  
 

คําถาม ชองสําหรับลงรหัส 
(สําหรับเจาหนาที่) 

1. ช่ือ ........................................................................................  
2.  เพศ  [  ]1. ชาย [  ]2. หญิง SEX[    ] 
3. อายุ ………………….. ป AGE[    ][    ] 
4.  สถานภาพสมรส 
 [  ]1. โสด  [  ]2. คู  [  ]3. มาย/หยา/แยก 

MARRY[    ] 
 

5. ในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา ทานเคยมีอาการปวดศีรษะหรือมีไขหรือไม? 
 [  ]1. ไมเคย  [  ]2. เคย 

DISEASE[    ] 
 

6. ทานมีอาการดังกลาวเมื่อวันที่เทาใดของสัปดาหที่ผานมา? 
    วันที่....................................    (บันทึก 99 ถาไมเคยปวดศีรษะ) 

DATE[  ][  ] 
 

7. ขณะที่มีอาการดังกลาว ทานอยูที่ใด? 
 [  ]1. อยูที่บาน [  ]2. อยูที่ทํางาน [  ]9. ไมเคยปวดศีรษะ 

PLACE[  ] 
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5.4 ตัวอยางตารางหุน 
 เพื่องายตอการทําความเขาใจ สมมติใหการสํารวจอาการปวยของผูเขารับการอบรม เปนการสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษที่เกิดการระบาดหลังจากอาหารกลางวัน จากการที่มีอาหารหลายอยางใน
วันดังกลาว การพิจารณาวาการกินอาหารชนิดหนึ่งมีผลตอการเกิดโรคอาหารเปนพิษหรือไม จึงตองควบคุมผลที่
อาจเกิดจากอาหารชนิดอื่นดวย ในที่นี้ ตัวแปรตามคือ “การปวย” (มีคาขอมูลเปนปวยกับไมปวย) มีตัวแปรตน
คือการรับประทานอาหารชนิดตางๆ ซ่ึงมีมากกวาหนึ่งตัวแปร ผูวิจัยตองทราบวาสถิติที่เหมาะสมคือตอง
วิเคราะหขอมูลโดยใชการถดถอยลอจีสติก (Logistic regression) จากนั้นจึงสรางตารางหุนได ลีลาของการ
นําเสนอขอมูลจากการศึกษาประเภทนี้มักมีสองตารางเปนอยางนอย ตารางแรก (รูปที่ 5) เปนตารางสําหรับ
พรรณนาลักษณะของกลุมตัวอยางที่ศึกษา สวนตารางที่สอง (รูปที่ 6) เปนตารางสําหรับตอบคําถามวิจัย ทั้งสอง
ตารางแสดงใหเห็นเปนตัวอยางพอสังเขปเทานั้น 
 

รูปท่ี 5. ตัวอยางรูปแบบของตารางหุน : ตารางสําหรับพรรณนาลักษณะของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางหุน (Dummy Tables) 
โครงการสํารวจอาการปวยของผูรับการอบรม 

      ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

1. เพศ   
 ชาย   
 หญิง   
 รวม   

2. อายุ   
 นอยกวา 20 ป    
 20 - 21 ป    
 22 ปขึ้นไป   
 รวม   
   คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)   
   คามัธยฐาน(คาต่ําสุด:คาสูงสุด)   

3. สถานภาพสมรส   
 โสด   
 คู   
 มาย/หยา/แยก   
 รวม   
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รูปท่ี 6. ตัวอยางรูปแบบของตารางหุน : ตารางสําหรับตอบคําถามวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.5 สูตรสูความสําเร็จ  

ดวยวิทยาการทุกวันนี้ ไดพัฒนาอยูเสมอ เทคโนโลยีดานการสื่อสารโดยผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต
เปนปจจัยเสริมใหการพัฒนาทางวิทยาการทุกดานเปนไปอยางรวดเร็ว รวมถึงองคความรูดานการวิจัยและสถิติ 
ดังนั้นแนวทางการวางแผนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ จึงควรเริ่มตนจากการคนควา
รายงานวิจัยที่ไดรับตีพิมพในวารสารที่ไดมาตรฐานเรื่องที่คลายกับการวิจัยของเรา แลวพิจารณาแนวทางการ
เขียนผลการศึกษา ศึกษาลีลาและรวบรวมสิ่งที่พบวามีประโยชน ศึกษารูปแบบและวิธีการวิเคราะหขอมูล 
รูปแบบการรายงานคาสถิติ และวิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะห จากนั้นคนควาเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ

ตารางหุน (Dummy Table) 
โครงการสํารวจอาการปวยของผูรับการอบรม 

   ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการปวย 
 
จํานวน 

 
อัตราปวย 

Crude 
Odds Ratios 

Adjusted 
Odds Ratios 

 
p-value 

 
ปจจัย 

(คน) (%)  (95%CI.)   

1. การรับประทานขาวหอ      
 กิน      
 ไมกิน      
 รวม      

2. การรับประทานสมตํา      
 กิน      
 ไมกิน      
 รวม      

3. การรับประทานน้ําหวาน      
 กิน      
 ไมกิน      
 รวม      

4. อายุ      
 นอยกวา 20 ป       
 20 - 21 ป       
 22 ปขึ้นไป      
 รวม      
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ตามรายการที่มีระบุไวทายบทความนั้นเพื่อทําความเขาใจเพิ่มเติม ดวยการทําเชนนี้ในหลายๆ เร่ืองที่เกี่ยวเนื่อง
กับงานวิจัยของเรา จะทําใหเร่ิมพบวามีลักษณะบางอยางที่คลายๆกัน จนไมพบสิ่งที่ใหม (การทบทวนเริ่มอิ่มตัว) 
นั่นหมายถึงเราสามารถเริ่มรางแผนการวิเคราะหขอมูลของโครงการวิจัยเราออกมาไดอยางมั่นใจ จากนั้น
พิจารณาดูวาตามรูปแบบดังกลาวตอบคําถามวิจัยของเราไดหรือไม แลวพิจารณาปรับเปลี่ยนตามที่เห็นควร  
อยางไรก็ตาม พึงตระหนักวาการรายงานผลการวิจัยในรูปของบทความเพื่อตีพิมพในวารสาร อาจตางกันบางใน
รายละเอียดเมื่อเทียบกับรายงานฉบับเต็ม เมื่อโครงรางวิจัยพรอมกับแผนการวิเคราะหและประมวลผลเสร็จ
สมบูรณ การนําไปใหเพื่อนรวมงาน หรือผูรูชวยอานและใหขอคิดเห็น เปนแนวทางที่พึงทําอยางยิ่ง 
 
6. สรุป 
 การวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ิมหลังจากที่คําถามวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย
มีความชัดเจน และเสร็จสิ้นกอนการเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวยกิจกรรมทุกอยางที่ทําใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีคุณภาพ และขอมูลดังกลาวเมื่อผานการวิเคราะหแลว
สามารถตอบคําถามวิจัยได อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ พบวาแมมีการวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่
ดีแลว แตยังพบวาบอยครั้งผูวิจัยยังตองเผชิญกับสิ่งที่อยูเหนือความคาดหมาย ดังนั้นจึงไมตองสงสัยวาเหตุการณ
จะเลวรายเพียงใดถาไมมีแผนดังกลาวเลย การมีแผนดังกลาวจะทําใหมีปญหานอยและผูวิจัยเผชิญปญหาได
ดีกวา    
 การวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูล จึงควรกําหนดใหเปนสวนหนึ่งที่ตองมีในโครงรางวิจัย 
และควรถือปฏิบัติทุกครั้งที่ทําวิจัย นอกจากนั้นการวางแผนประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่ดีอาจถือไดวา
งานวิจัยนั้นเกือบสําเร็จ (Well plan is almost all done!) 
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