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ใบความรู้ ที่ 4 เรื่ อง ข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ความหมายของข้ อมูล
ข้อ มู ล เป็ นข้อ ความจริ งหรื อสิ่ งที่ บ่ ง บอกถึ ง สภาพ สถานการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ใ ด
ปรากฏการณ์ หนึ่ ง โดยที่ ขอ้ มู ล อาจเป็ นตัวเลขหรื อข้อความก็ได้ เช่ น ในปี พ.ศ.2547 คณะรัฐมนตรี
กาหนดมาตรการควบคุ ม การแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคไข้หวัดนก หรื อในเดื อนกันยายน 2547 น้ ามัน
เบนซิน 91 จาหน่ายในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลราคาลิตละ 20.99 บาท โดยทัว่ ๆ ไป ข้อมูลมักจะอยูใ่ น
รู ปตัวเลขซึ่ งมีหลาย ๆ จานวนที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบขนาดกันได้ เช่ น ตัวแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง
30 กันยายน 2547 ไทยส่ งออกข้าวไปยังประเทศหนึ่ งรวม 2.88 ล้านตัน ลดลงจาก 5.00 ล้านตันของ
การส่ งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 42.4
ข้อมูลเชิงสถิติเป็ นข้อมูลที่สามารถนามาประมวลผลหรื อวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการหรื อวิธีการ
ต่างๆ เพื่อตอบคาถามในประเด็นต่าง ๆ ได้
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2. ประเภทของข้ อมูล
ประเภทของข้อมูลสามารถจาแนกได้จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และจากลักษณะของข้อมูล
การจาแนกข้ อมูลตามวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เมื่อจาแนกประเภทของข้อมูลตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)
1) ข้ อมูลปฐมภู มิ คือ ข้อมู ลที่ ผูใ้ ช้จะต้องเก็บรวบรวมจากผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหรื อแหล่งที่ มา
ของข้อ มู ล โดยตรง ซึ่ งอาจท าได้โดยการสั ม ภาษณ์ วัด นับ หรื อ สั ง เกตจากแหล่ ง ข้อ มู ล โดยตรง
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยมีผใู ้ ดเก็บรวบรวมไว้ก่อน
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ประเภทนี้ ท าได้ 2 วิธี คื อ การส ามะโน (census) และการ
สารวจจากกลุ่มตัวอย่าง (sample survey)
(1) การสามะโน คือ การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากทุ ก ๆ หน่ วยของประชากร
หรื อสิ่ ง ที่ เราต้อ งการศึ ก ษา ซึ่ งการเก็ บ ข้อ มู ล ในลัก ษณะนี้ ท าให้ เสี ย เวลาและค่ า ใช้จ่า ยในการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล มาก การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยวิธี น้ ี จึ งไม่ ค่ อ ยนิ ย มใช้ใ นทางปฏิ บ ัติ ยกเว้น กรณี ที่
ประชากรมีขนาดเล็กหรื อมีขอบเขตไม่กว้างขวางนัก
(2) การสารวจจากกลุ่ มตัวอย่าง คือ การเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากบางหน่ วยที่
เลื อกมาเป็ นตัวแทนจากทุก ๆ หน่ วยของประชากรหรื อสิ่ งที่เราต้องการศึกษาเท่านั้น เนื่ องจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากทุ กหน่ วยของประชากร อาจทาให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น เพราะสิ่ งที่
ต้องการศึกษาอาจจะมีบางกลุ่มที่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการศึกษาอยูเ่ หมือน ๆ กัน หรื อใกล้เคียงกันมาก การ
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เลือกตัวอย่างหรื อตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาทาการศึกษาก็เป็ นการเพียงพอที่จะทาให้สามารถประมาณ
ค่าของสิ่ งที่เราต้องการศึกษาทั้งหมดได้ เช่น การสารวจราคาเฉลี่ยของสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งที่มีขนาดบรรจุ
ใกล้เคียงกันจากร้ านค้าปลี กทัว่ ประเทศ ราคามักจะใกล้เคียงกันด้วย ดังนั้น เราอาจเลือกร้านค้าปลี ก
เพียงบางร้านมาเป็ นตัวแทนของร้านค้าปลีกทั้งหมดได้ แต่จานวนร้านค้าปลีกที่เลือกมาเป็ นตัวแทนจะมี
จานวนมากหรื อน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั ความต้องการของผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลว่าต้องการให้ราคาเฉลี่ ย
ของราคาสิ นค้าชนิ ดนั้นที่หาได้จากราคาสิ นค้าในร้านค้าตัวอย่างที่เลือกขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนี้
ใกล้เคียงกับค่าที่ควรเป็ นจริ งซึ่ งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านค้าปลีกทุกๆ ร้านมากน้อยเพียงใด
ถ้าต้องการให้ได้ผลใกล้เคียงมากก็ควรเลือกตัวอย่างร้านค้าปลีกมาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นจานวนมาก
2) ข้ อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมู ลที่ ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งเก็บรวบรวมจากผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหรื อแหล่งที่ มา
ของข้อมูลโดยตรง แต่ได้จากข้อมูลที่มีผอู ้ ื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว ข้อมูลประเภทนี้ ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง สามารถนาข้อมูลที่มีผูอ้ ื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วมาใช้ได้เลย
แต่ อย่างไรก็ ตามผูใ้ ช้จะต้องระมัดระวังในการนาข้อมู ล ประเภทนี้ ม าใช้ให้ม าก เนื่ องจากมี โอกาส
ผิดพลาดได้มาก ถ้าผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวใช้วธิ ี เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลทุติยภูมิทสี่ าคัญ
(1) รายงานต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานราชการและองค์ ก ารของรั ฐ บาล โดยทั่ว ๆ ไป
หน่วยงานราชการหรื อองค์การของรัฐบาล มักจะมีรายงานแสดงข้อมูลพิมพ์ออกมาเผยแพร่ เป็ นประจา
ซึ่ งอาจเป็ นรายงานรายเดื อน รายสามเดื อน หรื อรายปี ข้อมู ล ที่ ได้จากรายงานต่ างๆ ของหน่ วยงาน
ราชการและองค์การของรัฐบาลนี้อาจถือได้วา่ เป็ นที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่สาคัญที่สุด
(2) รายงานและบทความจากหนังสื อหรื อรายงานจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของ
เอกชนบางแห่ ง โดยเฉพาะหน่ วยงานใหญ่ ๆ จะพิมพ์รายงานเกี่ ยวกับ ผลการดาเนิ นงานของตนออก
เผยแพร่ เช่ นเดี ยวกับหน่ วยงานของราชการ เช่ น รายงานประจาเดือนของธนาคารพาณิ ชย์ นอกจากนี้
หนังสื อพิมพ์รายวันหรื อสื่ ออื่นๆ มักจะมีขอ้ มูลทุติยภูมิประกอบบทความหรื อรายงานด้วย
การจาแนกประเภทของข้ อมูลตามลักษณะของข้ อมูล
เมื่อจาแนกประเภทของข้อมู ลตามลักษณะของข้อมูลจะจาแนกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
ข้อมูลเชิงปริ มาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)
1) ข้อมูลเชิ งปริ มาณ คือ ข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรื อปริ มาณซึ่ งวัดออกมาเป็ นจานวนที่
สามารถนามาใช้เปรี ยบเทียบกันได้โดยตรง เช่ น ปริ มาณการผลิ ตน้ ามันดิ บของกลุ่มโอเปกในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์ จานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยของครอบครัวไทย
2) ข้อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพ คื อ ข้อมู ล ที่ ไม่ ส ามารถวัด ออกมาเป็ นจานวนได้โดยตรง แต่
อธิ บายลักษณะหรื อคุ ณสมบัติในเชิ งคุ ณภาพได้ เช่ น เพศของสมาชิ กในครอบครัว สถานภาพสมรส
ของพนักงานในบริ ษทั ห้างร้าน หรื อความคิดเห็นของประชาชน การวิเคราะห์ขอ้ มูลประเภทนี้ ส่วนใหญ่
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ทาโดยการนับจานวน จาแนกตามลักษณะเชิ งคุณภาพ เช่น นับจานวนพนักงานที่เป็ นโสด ที่สมรสแล้ว
ที่หย่าร้าง และที่เป็ นหม้ายว่ามีอย่างละกี่คน ข้อมูลเชิงคุณภาพบางลักษณะสามารถวัดออกมาเป็ นลาดับ
ที่หรื อตาแหน่งที่ได้ เช่น ความชอบ วัดในรู ป ชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย ไม่ชอบ
เลย ความคิดเห็ น วัดในรู ป เห็ นด้วยอย่างยิ่ง เห็ นด้วย ไม่มีความเห็ น ไม่เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานวัดในรู ป ดี ข้ ึนมาก ดี ข้ ึน คงเดิ ม เลวลง เลวลงมาก หรื อวัดในรู ป สู ง
ปานกลาง ต่ า เป็ นต้น การก าหนดล าดับ ที่ ห รื อต าแหน่ งที่ ข องข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพนี้ เมื่ อน าข้อมู ล ไป
วิเคราะห์จะต้องแทนลาดับที่หรื อตาแหน่งที่เหล่านี้ ดว้ ยตัวเลข เช่น ให้ตวั เลขที่มีค่ามากใช้แทนลักษณะ
หรื อความรู ้สึกที่ดี
ชอบมากที่สุด หรื อ เห็นด้วยอย่างยิง่
แทนด้วย
4
ชอบมาก
หรื อ เห็นด้วย
แทนด้วย
3
ชอบปานกลาง หรื อ ไม่มีความเห็น
แทนด้วย
2
ชอบน้อย
หรื อ ไม่เห็นด้วย
แทนด้วย
1
ไม่ชอบเลย
หรื อ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
แทนด้วย
0
ในกรณี ที่ ขอ้ มู ลเชิ งคุ ณภาพใดไม่สามารถวัดออกมาเป็ นลาดับ ที่ หรื อตาแหน่ งที่ ได้เช่ น กลุ่ ม
นัก เรี ย นของโรงเรี ย นรั ฐบาลกับ กลุ่ ม นัก เรี ย นของโรงเรี ย นเอกชน หรื อ กลุ่ ม พนัก งานชายกับ กลุ่ ม
พนักงานหญิง หากมีความจาเป็ นต้องกาหนดเป็ นจานวนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติอาจ
ใช้ 0 แทนกลุ่มนักเรี ยนของโรงเรี ยนรัฐบาลหรื อกลุ่มพนักงานชาย และใช้ 1 แทนกลุ่มนักเรี ยนโรงเรี ยน
เอกชนหรื อกลุ่มพนักงานหญิง จานวนที่ใช้แทนข้อมูลเชิ งคุณภาพเหล่านี้ ไม่สามารถนาไปตีความหมาย
ในเชิ งปริ มาณได้ ความหมายของจานวนที่ใช้แทนข้อมูลเหล่านี้ เป็ นเพียงสัญลักษณ์ ที่ใช้แทน “กลุ่ม”
ต่าง ๆ เท่านั้น
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3. วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) วิธี เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ ซึ่ งส่ วนใหญ่ ม กั จะอยู่ในหนังสื อ รายงาน บทความ หรื อ
เอกสารต่างๆ ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาตัวบุคคลผูเ้ ขียนรายงาน บทความหรื อเอกสารเหล่านั้นเสี ยก่อนว่าเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ และมี ความเชี่ ยวชาญในเรื่ องที่ จะเขี ยนถึ งขั้นพอที่ จะเชื่ อถื อได้หรื อไม่ การเขียนอาศัยเหตุผล
และหลักวิชาการมากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ จะนามาใช้ซ่ ึ งรวบรวมจากรายงาน บทความหรื อเอกสาร
ดังกล่าวควรใช้ขอ้ มูลที่ผูเ้ ขียนเก็บรวบรวมมาเองโดยตรง เช่ น ข้อมูลที่ได้จากการสารวจหรื อสามะโน
หากไม่มีความจาเป็ นไม่ควรใช้ขอ้ มูลที่ผเู ้ ขียนนามาจากแหล่งข้อมูลอื่นเนื่ องจากอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากข้อมูลที่ควรจะเป็ นจริ งได้มาก
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(2) ถ้าข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บรวบรวมสามารถหาได้จากหลาย ๆ แหล่ง ควรเก็บรวบรวม
มาจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบว่าข้อมูลที่ตอ้ งการมีความผิดพลาดเนื่ องจากการลอกผิด
พิมพ์ผิดหรื อเข้าใจผิดหรื อไม่ นอกจากนี้ ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลควรจะใช้ความรู ้ความชานาญของตนเอง
เกี่ ยวกับ ข้อมู ล เรื่ องนั้น ๆ มาพิ จารณาว่าข้อมู ล ที่ จะนามาใช้น้ ันน่ าจะเป็ นไปได้หรื อไม่ เช่ น จานวน
ประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ที่นาเสนออยู่ในรายงานฉบับหนึ่ งเป็ น 36 ล้านคน จานวน
ดังกล่าวน่าจะเป็ นไปไม่ได้ ที่ถูกต้องควรจะเป็ น 63 ล้านคน ความผิดพลาดดังกล่าว อาจเนื่องมาจากการ
คัดลอกของผูน้ าเสนอหรื อการพิมพ์ก็ได้ กล่าวคือคัดลอกหรื อพิมพ์เลขโดดกลับกัน
(3) พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บรวบรวมว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นข้อความ
จริ ง ข้อมูลที่ได้จากทะเบียน ข้อมูลที่เป็ นความคิดเห็นหรื อเจตคติ ข้อมูลประเภทความลับหรื อข้อมูลซึ่ ง
ผูต้ อบอาจต้องเสี ยประโยชน์จากการตอบ ถ้าเป็ นข้อมูลที่เป็ นข้อความจริ ง ข้อมูลที่ได้จากทะเบียนหรื อ
ข้อมู ล ที่ เป็ นความคิ ด เห็ น หรื อเจตคติ ส่ วนใหญ่ ม ัก จะมี ค วามถู ก ต้อ งเชื่ อถื อได้สู ง แต่ ถ้าเป็ นข้อ มู ล
ประเภทความลับ หรื อข้อมูลซึ่ งผู ้ตอบอาจต้องเสี ยประโยชน์จากการตอบ ส่ วนใหญ่ มกั จะไม่ถูกต้อง
เชื่อถือได้นอ้ ย
(4) ถ้าข้อมู ล ที่ จะเก็ บ รวบรวมได้ม าจากการส ารวจจากกลุ่ ม ตัวอย่าง หรื อต้องผ่า น
ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิ ติมาก่อน ควรจะต้องตรวจสอบวิธีการที่ใช้ในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์วา่ เหมาะสมที่จะใช้หรื อไม่
2. วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซ่ ึ งอาจทาได้โดยการสามะโน
หรื อสารวจสามารถทาได้หลายวิธี แต่วธิ ี ที่นิยมใช้กนั ทัว่ ๆ ไปมี 5 วิธี คือ
(1) การสั มภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ นิยมใช้กนั มากกว่าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีอื่น ๆ เนื่ องจากโอกาสที่จะได้คาตอบกลับคืนมามีมาก นอกจากนี้ หากผูต้ อบ
ข้อถามไม่เข้าใจข้อถามใด ๆ ก็สามารถสอบถามได้จากผูส้ ัมภาษณ์โดยตรง แต่การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีน้ ี ผูส้ ัมภาษณ์ ตอ้ งมีความซื่ อสัตย์ ไม่ตอบข้อถามแทนผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพราะจะทาให้ขอ้ มูลที่
รวบรวมได้มีความคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็ นจริ งมาก
(2) การสอบถามทางไปรษณีย์ การเก็บรวบรวมโดยวิธีน้ ี สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรวบรวมได้มาก และค่อนข้างแน่ใจได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามทุกคนได้รับแบบสอบถาม ยกเว้น
คนที่ มีก ารย้ายที่ อยู่เท่ านั้น นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามจะได้รับ ความสะดวกในการตอบข้อถาม
กล่าวคือจะตอบข้อถามเมื่อไรก็ได้ภายในระยะเวลาที่ผสู ้ ารวจได้กาหนดไว้ คาตอบที่ผสู ้ ารวจได้รับจะมี
ความถู ก ต้องและเชื่ อ ถื อ ได้ม าก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค าตอบที่ จะท าให้ ผู ต้ อบแบบสอบถามอาจเสี ย
ประโยชน์จากการตอบข้อถามนั้นๆ เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามไม่จาเป็ นต้องระบุชื่อของตนลงใน
แบบสอบถามก็ ได้ แต่อาจมี จุดอ่ อนถ้าผูต้ อบแบบสอบถามไม่ เข้าใจปั ญหาที่ ถ าม อาจท าให้ค าตอบ
ผิดพลาดได้ อีกประการหนึ่ งผูถ้ ู กถามอาจไม่ได้เป็ นผูต้ อบข้อถามเองแต่ไปให้ผูอ้ ื่นตอบแทน ข้อมูลที่
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รวบรวมได้ ก็ อ าจผิ ด พลาดได้ เช่ น เดี ย วกัน นอกจากนี้ ผู ้ส ารวจยัง ไม่ ส ามารถประมาณจ านวน
แบบสอบถามที่จะได้รับกลับคืนมาว่าจะมีจานวนมากน้อยเพียงใด ซึ่ งบางครั้งผูส้ ารวจได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาไม่เพียงพอที่จะทาการสรุ ปผลทั้งหมดให้มีความเชื่อถือได้
(3) การสอบถามทางโทรศัพท์ การสอบถามวิธีน้ ี นิยมใช้น้อยกว่าวิธีอื่น ถึ งแม้ว่าการ
เลื อกตัวอย่างผูต้ อบทาได้ง่ายและเสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้อยก็ตาม ทั้งนี้ เนื่ องจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทาได้เฉพาะผูม้ ีโทรศัพท์เท่านั้น
การสอบถามทางโทรศัพท์โดยทัว่ ๆ ไป มักใช้กบั แบบสอบถามที่ไม่ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ มากนัก และข้อมูลที่ตอ้ งการถามจากผูต้ อบสัมภาษณ์ เป็ นข้อมูลที่ผูต้ อบสัมภาษณ์ สามารถ
ตอบได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งไปค้นหาหลักฐานหรื อสอบถามจากผูอ้ ื่น การสอบถามทางโทรศัพท์ที่ใช้กนั อยู่
เสมอ ๆ เช่น การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กาลังได้รับความสนใจ
(4) การสั งเกต การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการสั ง เกตมัก ใช้ ป ระกอบกับ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีอื่นๆ ในกรณี ที่ผสู ้ ารวจไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยวิธีน้ นั ๆ เชื่อถือได้
ซึ่ งอาจจะมีส าเหตุม าจากความไม่ ร่วมมื อของผูใ้ ห้ข ้อมู ล หรื ออาจจะเกิ ดจากความรู ้ ข้ นั พื้ นฐานหรื อ
ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ ของผูต้ อบไม่ดีพอ เช่น การสอบถามเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวหรื อกาไร
ของบริ ษทั ห้างร้ านต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวนี้ ผูต้ อบไม่ตอ้ งการเปิ ดเผย นอกจากนี้ อาจใช้การสังเกตเมื่ อ
ต้องการรวบรวมข้อมูลในเชิ งลึก เช่น ครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในการทางานร่ วมกัน และการมี
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
(5) การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง ต้องมีการทดลองหรื อปฏิ บตั ิ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ต้อ งการ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น การ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของยาแก้ปวดหลาย ๆ ชนิ ด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการทดลองนี้ จะมี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้มาก ถ้าไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัดหรื อการวางแผนการทดลอง
4. ปัญหาในการใช้ ข้อมูล
ปัญหาในการใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ การใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิมกั จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
2) ความทันสมัยของข้อมูล
3) การขาดหายไปของข้อมูลบางรายการ
ปัญหาในการใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ไม่ทราบว่าจะใช้วธิ ี เลือกตัวอย่างหรื อวางแผนการทดลองแบบใดจึงจะเหมาะสม
2) ไม่ทราบว่าจะประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้อย่างไร
3) ไม่ทราบว่าจะวิเคราะห์ ขอ้ มูลอย่างไรในกรณี ขอ้ มู ลที่เก็บรวบรวมได้ไม่ครบถ้วน
หรื อขาดหายไปมากเนื่องจากไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล

