26

สรุ ปผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2557 คณะศิลปศึกษา
หัวข้ อ : การสร้ างเครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดําเนินการวิจยั ให้ มีประสิ ทธิภาพ
ตามที่คณะศิลปศึกษาเป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพ
เฉพาะ ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงภารกิจด้านการให้ความรู ้และการบริ การทางวิชาการ โดยการ
ดําเนินการงานวิจยั ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการเรี ยนการสอน หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็ นส่ วนหนึ่งใน
การพัฒนาและส่ งเสริ มให้ภารกิจต่างๆ สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี โดยในส่ วนของการดําเนินงานด้านการวิจยั นั้น
ถือเป็ นการดําเนินงานที่มีความละเอียดอ่อน มีข้นั ตอนการดําเนินงานที่เป็ นขั้นตอน โดยเฉพาะในส่ วนของ
การสร้างเครื่ องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นถือเป็ นขั้นตอนสําคัญของการดําเนินการวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั
จะต้องเลือกเครื่ องมือในการดําเนินการให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสําคัญ และดําเนินการ
จัดเก็บองค์ความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดําเนินการวิจยั ให้มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ
หน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนําไปเป็ นแนวทางหรื อใช้ประโยชน์ในการดําเนินการวิจยั ได้ต่อไป ซึ่งจาก
การดําเนินการแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ดําเนินการวิจยั ให้มีประสิ ทธิภาพของคณาจารย์คณะศิลปศึกษา ที่มีประสบการณ์ดา้ นการทําวิจยั ได้ขอ้ สรุ ป
ดังนี้
1. ก่อนดําเนินการวิจยั ในแต่ละครั้งผูว้ ิจยั ควรมีการกําหนดแผนการดําเนินการในส่ วนต่างให้ชดั เจน
โดยในส่วนของการสร้างเครื่ องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผูว้ ิจยั ควรเริ่ มจากการศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ นิยามศัพท์ และกําหนดกรอบแนวคิดให้ตรงกับวัตถุประสงค์การ
วิจยั
2. พิจารณาว่าข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บรวบรวมนั้นเป็ นข้อมูลในลักษณะใด เพื่อที่จะสามารถเลือก
เครื่ องมือที่เหมาะสม เช่น หากผูว้ ิจยั ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ ความถนัด ก็ควรเลือกใช้
แบบทดสอบ ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ มุมมอง ทัศนคติต่างๆ จากกลุ่มคนที่มี
จํานวนมากก็ควรเลือกใช้แบบสอบถาม และถ้ามีจาํ นวนน้อยและต้องการข้อมูลเชิงลึกก็ควรเลือกใช้การ
สัมภาษณ์ รวมถึงถ้าผูว้ ิจยั ต้องการได้ขอ้ มูลที่เกิดขึ้นจริ งจากสถานการณ์จริ งก็ควรเลือกใช้แบบสังเกต เป็ น
ต้น
3. ผูว้ ิจยั ควรมีการศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือวิจยั ประเภทต่างๆ ให้ชดั เจน สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับรู ปแบบ วิธีการใช้ เพื่อจะสามารถเลือกและสร้างเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพ เหมาะสมกับประเด็น
การวิจยั ของตนได้อย่างดี และเหมาะสมที่สุด
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4. เมื่อได้ชนิดชองเครื่ องมือที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจัดเก็บแล้วนั้น ผูว้ ิจยั จะต้องร่ าง
เครื่ องมือที่ที่จะใช้ โดยมีขอ้ คําถาม หรื อข้อความต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั นิยามศัพท์ที่
กําหนด และกรอบแนวคิดที่ได้กาํ หนดไว้
5. นําเครื่ องมือการวิจยั ฉบับร่ างให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิช่วยดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจยั นิยามศัพท์ที่กาํ หนด และกรอบ
แนวคิดที่ได้กาํ หนด มีการสรุ ปค่า IOC (Index of Consistency)
6. ดําเนินการปรับเปลี่ยนข้อคําถาม ตัด ให้ตรงตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากนั้นมีการนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) เพื่อหาค่า ความเชื่อมัน่
reliability และนําไปใช้จริ งต่อไป
7. ข้อคําถามต่างที่ใช้ภายในเครื่ องมือจะต้องไม่เป็ นการชี้นาํ คําตอบตามความต้องการของผูว้ ิจยั แต่
เป็ นการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามจริ งเท่านั้น เพื่อการได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องที่สุด
8. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่ องมือการวิจยั ประเภทต่างๆ ที่ผวู ้ ิจยั เลือกว่าเหมาะสมนั้น ก่อน
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง ควรมีการศึกษาทบทวน และสร้างความเข้าใจก่อนลงภาคสนามอีกครั้ง
เพื่อสร้างความชัดเจน โดยเฉพาะแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต
9. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้ง ผูว้ ิจยั ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบทั้งการบันทึก
ข้อมูลด้วยเครื่ องบันทึกเสี ยง การถ่ายภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการ
สู ญหายของข้อมูล และสามารถนํากลับมาใช้และวิเคราะห์ได้โดยสะดวก
10. ผูว้ ิจยั หรื อผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลควรมีการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ เครื่ องบันทึกภาพ/เสี ยง อื่นๆ
11. ผูว้ ิจยั ไม่ควรมีอารมณ์ตอบสนองต่อคําตอบที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง ควรวางตัวเป็ นกลาง
12. เมื่อได้ขอ้ มูลในแต่ละครั้งควรมีการบันทึกข้อมูลทันที หรื อเร็ วที่สุดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อป้ องกันการสูญหายของข้อมูล
13. ในการสัมภาษณ์หรื อสังเกตควรมีการนัดหมายกลุ่มเป้ าหมายเบื้องต้น เกี่ยวกับประเด็นที่จะ
สัมภาษณ์หรื อสังเกต วัน เวลา และสถานที่ที่จะสัมภาษณ์ เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ไม่ควรแจ้ง
รายละเอียดในการสัมภาษณ์หรื อสังเกตมากเกินไป เพราะอาจได้รับข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริ งเพราะ
อาจมีการเตรี ยมพร้อมในการตอบคําถาม หรื อการแสดงพฤติกรรมมากจนเกินไป
14. ก่อนการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้งโดยเฉพาะการสัมภาษณ์ ควรมีการสร้าง
ความเป็ นกันเอง และความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนดําเนินการสัมภาษณ์จริ ง เพื่อความสบายใจและไม่อึด
อัดในการให้ขอ้ มูล และตอบคําถามต่างๆ
15. หากต้องมีการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการใดๆ ควรขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนทุกครั้ง
16. เมื่อจบการเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีการสรุ ปผลเพื่อทบทวนข้อมูลที่ได้ทุกครั้ง
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17. การเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ควรมีการลงภาคสนามในการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
เพราะอาจมีบางส่ วนที่ตอ้ งอธิบายเพิ่มเติมในขณะแจกแบบสอบถาม ทั้งนี้หากต้องส่ งเอกสารกรณี ไม่
สามารถไปด้วยตนเองได้ ผูว้ จิ ยั ควรมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่สามารถดูแลได้ และมีการกําหนด
วันเวลาในการรับเอกสาคืนที่ชดั เจน
18. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบ ผูว้ ิจยั ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์การวัด เกณฑ์การ
วัด สถานที่ หรื อข้อกําหนดต่างๆ ที่ชดั เจน และสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้มากที่สุด เพือ่ ความ
ชัดเจนของข้อสรุ ปที่ได้
19. ควรมีการทบทวนและสรุ ปข้อมูลต่างๆ ที่จดั เก็บหลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบว่ายังขาดข้อมูลที่
สําคัญในส่ วนใด และเร่ งเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดําเนินการสรุ ปผลการวิจยั ต่อไป
20. เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วควรมีการเลือกวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสมว่าข้อมูลที่จดั เก็บมา
นั้น ควรใช้สถิติชนิดใด หรื อควรใช้การหาความสอดคล้องและบรรยายความ เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ชดั เจน
ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของการวิจยั มากที่สุด

