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ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
(Information Systems and Research for Animal Production Management)
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบสารสนเทศทางด้านการเกษตร บทบาท ความส าคัญ การเก็บรวบรวม การค้นคว้า และการพัฒนา
ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศใช้ในการจัดการการผลิตสัตว์ หลักการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยทางด้าน
การจัดการการผลิตสัตว์ การวิจัยระบบฟาร์ม และการนาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการผลิตสัตว์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านการจัดการการผลิตสัตว์ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการการผลิตสัตว์ ตลอดจนสามารถพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดการการผลิตสัตว์ได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการวิจัย สามารถอ่านผล และแปลความหมายผลงานวิจัย
ตลอดจนสามารถนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการผลิตสัตว์ได้
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 2 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 4 แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 5 กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 6 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 7 สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 8 การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการ
จัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 9 การวิจัยเชิงสารวจทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 10 การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์: กรณีศึกษาปัจจัยเดียว
หน่วยที่ 12 การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์: กรณีศึกษาหลายปัจจัย
หน่วยที่ 13 การวิจัยระบบการทาฟาร์ม
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หน่วยที่ 14 ข้อควรพิจารณาในการดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 15 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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แผนผังแนวคิด
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1.1 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1.1.1 ความสาคัญของการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

1.1.2 จรรยาวิชาชีพในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
วิจัยทางการจัดการ
การผลิตสัตว์

1.2 ข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1.2.1 ความหมายและความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศ
ในการวิจัยทางการจัดการการ
ผลิตสัตว์
1.2.2 แหล่งของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการ
จัดการการผลิตสัตว์

1.3 สถิติกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1.3.1 ความสาคัญของสถิติในการวิจัยทางการจัดการการ
ผลิตสัตว์
1.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
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หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1.1 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 1.1.1 ความสาคัญของการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 1.1.2 จรรยาวิชาชีพในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ตอนที่ 1.2 ข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 1.2.1 ความหมายและความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการ
ผลิตสัตว์
เรื่องที่ 1.2.2 แหล่งของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ตอนที่ 1.3 สถิติกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 1.3.1 ความสาคัญของสถิติในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 1.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวคิด
1. การวิ จั ย ทางการจั ด การการผลิ ต สั ต ว์ เป็ น กระบวนการศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยใช้
กระบวนการทางการวิจัยเพื่อหาคาตอบตามประเด็นการศึกษาที่ตั้งไว้ ผลที่ได้จากการวิจัยมีความสาคัญใน
ด้านข้อมูลวิชาการและการนาไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในการทาวิจัยนั้นผู้วิจัยจะต้องคานึงถึงจรรยา
วิชาชีพของนักวิจัย จรรยาวิชาชีพในการทาวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสต ร์
เพื่อที่จะทาให้ได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อมูลและสารสนเทศมีความสาคัญต่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ตั้งแต่การกาหนดหัวข้อการทา
วิจัย การเตรียมการวิจัย การดาเนินการวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลการวิจัย โดยผู้ วิจัยจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์
และประมวลผลทางสถิติต่อไป
3. สถิติมีความสาคัญต่อการวิจัยในหลายๆขั้นตอนของการวิจัยทั้งในการวางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการเขี ยนรายงานผลการวิจัย สิ่งสาคัญในการใช้สถิติในการวิจัย คือ ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจทางด้านสถิติ เพื่อที่จะสามารถเลื อกใช้ส ถิติและแปลผลจากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลได้อย่า ง
ถูกต้อง
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
2. อธิบายความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
3. อธิบายสถิติกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
2. ศึกษาเอกสารตอนที่ 1.1-1.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
6. ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 1
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการ
ผลิตสัตว์”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์มีความสาคัญในด้านใดเป็นสาคัญ
ก. ด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. ด้านข้อมูลวิชาการและการนาไปใช้ประโยชน์
ค. ด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์
ง. ด้านการเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
จ. ด้านการผลิตและการจัดการ
2. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ในข้อใดที่มีความสาคัญต่อการปรับปรุงพัฒนาทางโภชนะศาสตร์ของ
สัตว์
ก. การวิจัยด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ข. การวิจัยด้านอาหารสัตว์
ค. การวิจัยด้านการจัดการสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์
ง. การวิจัยด้านพันธุ์สัตว์
จ. การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3. หน่วยงานใดมีบทบาทสาคัญในการให้นิยามของจรรยาวิชาชีพของนักวิจัย
ก. กรมปศุสัตว์
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์
จ. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4. ข้อใดเป็นจรรยาวิชาชีพในการทาวิจัยระหว่างดาเนินการวิจัยที่ดี
ก. เขียนโครงการตามความถนัดของตนเอง
ข. สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัยตามหลักฐาน
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ค. เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
ง. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง
จ. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือข้อมูลทุติยภูมิ
ก. ข้อมูลสถิติของกรมปศุสัตว์
ข. ข้อมูลจากการสารวจแหล่งข้อมูลโดยตรง
ค. ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์เกษตรกร
ง. ข้อมูลจากการสังเกตในแปลงพืชทดลอง
จ. ถูกทุกข้อ
6. สารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิคือข้อใด
ก. พจนานุกรม
ข. นามานุกรม
ค. วารสาร
ง. วิทยานิพนธ์
จ. วารสารอิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อใดเป็นลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศที่ ไม่ควร นามาใช้ในการวิจัย
ก. มีความถูกต้องและชัดเจน
ข. มีรูปแบบที่นาไปใช้ได้ง่าย
ค. มีความสมบูรณ์และมีข้อเท็จจริงครบถ้วน
ง. เป็นทฤษฎีที่ผ่านการพิสูจน์มามากกว่า 10 ปี
จ. เป็นข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีการสืบค้นแบบใดก็ได้
8. สถิติเกี่ยวข้องกับการวางแผนวิจัยในข้อใด
ก. การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ค. การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
ง. การเขียนรายงานผลการวิจัย
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จ. การเลือกใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
9. ข้อใดคือสถิติที่ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูล
ก. ค่าฐานนิยม
ข. ค่ามัธยฐาน
ค. ค่าพิสัย
ง. ค่าร้อยละ
จ. ค่าต่าสุดและค่าสูงสุด
10. สถิติในข้อใดที่ใช้สรุปอ้างอิงค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากรทั้งหมด
ก. สถิติเชิงพรรณา
ข. สถิติเชิงอนุมาน
ค. สถิติเชิงเปรียบเทียบ
ง. สถิติพาราเมตริก
จ. สถิตินอนพาราเมตริก
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ตอนที่ 1.1 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.1.1 ความสาคัญของการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1.1.2 จรรยาวิชาชีพในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

แนวคิด
1. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์มีความสาคัญใน 2 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านข้อมูลวิชาการและด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการผลิตสัตว์ทั้งใน
ด้านพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ด้านอาหารสัตว์ ด้านการจัดการการสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์ รวมทั้ง
ด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและมีความสาคัญกับการผลิตสัตว์ทั้งระบบ
2. ในการทาวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์จาต้องคานึงถึง จรรยาวิชาชีพในการวิจัยใน 3 ส่วนที่สาคัญ ได้แก่
จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย จรรยาวิชาชีพในการทาวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้ดาเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ผลงานวิจัยที่ได้
นั้นจะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความสาคัญของการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
2. อธิบายแนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
3. อธิบายจรรยาวิชาชีพในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
4. ระบุจรรยาวิชาชีพในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
5. อธิบายจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้
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ตอนที่ 1.1 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ความสาคัญของการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์มีความสาคัญใน 2 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านข้อมูลวิชาการ และด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. ด้านข้อมูลวิชาการ
การวิจั ย ทางการจั ดการการผลิ ตสั ตว์จะทาให้ นักวิ จัยได้ข้อมูล ทางวิช าการเพิ่มขึ้น และได้ข้อมูล ที่ทันสมัย
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น เพราะในบางงานวิ จั ย ได้ ท าการวิจั ย มานานแล้ ว ขณะที่ ใ นปั จ จุ บั น สิ่ ง ต่ า งๆได้
เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลทาให้ผลการวิจัยในอดีตไม่สามารถใช้กั บสถานการณ์ปัจจุบันได้ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับผลผลิต
และคุณภาพของน้ามดิบในแต่ละฤดูกาล ที่ได้มีการทาการวิจัยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว อาจจะไม่สามารถนาผลวิจัยมาใช้ศึกษา
เกี่ยวกับผลผลิตและคุณภาพน้านมดิบในปัจจุบันได้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผู้วิจั ยจึงอาจ
ทาการศึกษาวิจัยต่อยอดหรือทาการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตและคุณภาพของน้านมดิบในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็น
ต้น
2. ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อมูล ผลการวิจั ย ที่ได้จ ากการวิจั ยด้านการจัดการการผลิตสั ตว์นั้น สามารถนาไปสู่ การปฎิบัติห รือใช้เป็น
แนวทางในการน าไปส่ งเสริ มให้ คาแนะนาแก่ผู้ปฎิบัติงานด้านการเกษตรหรือเกษตรกรได้ ซึ่งจะเป็นการทาให้ เ กิด
ประโยชน์ในเชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้ง ผลงานวิจัยอาจนาไปใช้เพื่อเกิดการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านการจัดการผลิตสัตว์ เช่น การวิ จัยเพื่อศึกษาการลดต้ นทุนการผลิต การวิจัยเพื่อศึกษาการลด
โอกาสการเกิดโรคระบาดในสัตว์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ทั้ง ระบบในทุกๆด้าน แนวทางการ
วิจัยทางการจัดการผลิตสัตว์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ดังนี้
1. การวิจัยด้านพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มีความสาคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยเป็นการ
วิจัยเพื่อคัดเลือกหรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้ได้สัตว์ที่มีลักษณะประจาพันธุ์ที่ดีในด้านการให้ผลผลิต การเจริญเติบโต
ความต้านทานโรค รวมทั้งเป็นการรักษาพันธุกรรมที่ดีของสัตว์และเป็นการเพิ่มจานวนสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
2. การวิจัยด้านอาหารสัตว์ มีความสาคัญต่อการปรับปรุง พัฒนา และค้นคว้าเกี่ยวกับอาหารและโภชนะศาสตร์
ของสัตว์ รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่มีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัต ว์ โดยเป็นการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะของอาหาร วัตถุดิบอาหาร รวมทั้งสูตรอาหาร เพื่อหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ใหม่ๆ หรือ
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เพื่อคิดสูตรและปรับปรุงสูตรอาหาร โดยศึกษาถึงองค์ประกอบทางโภชนะของอาหาร ผลที่เกิดขึ้นต่อตัวสัตว์ การที่สัตว์
นาสารอาหารไปใช้ประโยชน์ การย่อยได้ และผลเสียต่อสัตว์ทั้งในแง่ของสุขภาพสัตว์และผลผลิตของสัตว์ เป็นต้น
3. การวิจัยด้านการจัดการการสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์ มีความสาคัญต่อการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค
สัตว์ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสัตว์ งานวิจัยด้านนี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยเพื่ อหาแนวทางหรือวิธีการ
รักษาป้องกันโรค การหาสาเหตุของโรค และการรักษาสุขภาพสัตว์ เป็นต้น
4. การวิจั ย ด้านผลผลิ ต และผลิ ตภั ณฑ์ จากสั ตว์ มีความส าคัญต่ อ คุ ณภาพและปริ มาณของผลผลิ ตรวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อทั้งผู้บริโภค ผู้จาหน่าย รวมถึงการนาเข้าและการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์
จากสั ต ว์ ด้ ว ย งานวิ จั ย ด้ า นนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะของผลผลิ ต สั ต ว์ ที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย ด้ า นต่ า งๆซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของผลผลิตรวมทั้งการนาผลผลิตของสัตว์ไปใช้ในการทา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และจุดประสงค์ทางการตลาด เป็นต้น
จรรยาวิชาชีพในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
จรรยาวิชาชีพวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่สาคัญ ได้แก่ จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย จรรยาวิชาชีพในการ
ทาวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ใช้ความรู้ทางวิชาการในการดาเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบแบบแผนวิธีวิจัย และ
เป็นที่ยอมรับในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้คาตอบในเรื่องที่สงสัย โดยนักวิจัยต้องใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
จรรยาวิชาชีพ ซึ่งนักวิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียนโครงการวิจัย รวมทั้งดาเนินงานวิจัยจนแล้วเสร็จเพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยออกไปเผยแพร่ โดยจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยที่สาคัญ (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556) มีดังนี้
1.1 นักวิจัยต้องมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
1.2 นักวิจัยต้องทาวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน และอดทน
1.3 นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย
1.4 นักวิจัยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย
2. จรรยาวิชาชีพในการทาวิจัย
ในการทาวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มทาการวิจัย ระหว่างดาเนินการวิจัยและภายหลัง
ดาเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จรรยาวิชาชีพในการทาวิ จัยที่สาคัญ (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,
2556) มีดังนี้
2.1 การเริ่มทาการวิจัย
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เมื่อเริ่มต้นทาการวิจัยผู้วิจัยต้องเขียนโครงการวิจัยตามความถนัดในสาขาของตนเอง ผู้วิจัยควรมี
ความรู้ในศาสตร์หรือสาขาที่จะทาวิจัยอย่างเพียงพอ ในการเริ่มทาการวิจัยโดยการพิจารณาจากเอกสารต่างๆเพื่อนามา
เขียนในงานวิจัยนั้นๆ หากผู้วิจัยอ้างอิงงานวิจัยหรือบทความต่างๆ ในงานวิจัยของตนเองแล้ว ผู้วิจัยจะต้องให้เกียรติและ
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาเขียน ทั้งนี้ หากผู้วิจัยทางานภายใต้หน่วยงานใด จะต้องแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างนักวิจัย หน่วยงานต้นสังกัด และแหล่งทุนวิจัย
2.2 ระหว่างดาเนินการวิจัย
นักวิจัยต้องเลือกใช้เครื่องมือและวิธีในการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยให้
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีการวิจัย โดยเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ถูกต้อง และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการวิจัยตาม
ข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยตามกาหนดเวลา และไม่นาข้อมูลที่ได้ จาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลงการวิจัย การดาเนินงานวิจัยต้องปฎิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ด้วยความเมตตา
2.3 หลังดาเนินการวิจัย
เมื่อได้ผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงานสรุปและวิจารย์ผลการวิจัยนั้นมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน มีข้อมูลและหลักฐานที่นามาใช้อ้างอิงและสนับสนุนอย่างเพียงพอและสอดคล้องกัน มีการอ้างอิงถึง
แหล่งของข้อมูลที่นามาใช้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การสะกดชื่อ การระบุปี และรายละเอียดต่างๆ ของที่มาของข้อมูล ทั้งนี้
เมื่อดาเนินการวิจัย เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ ในลักษณะของการส่งบทความ
งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยไปเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือการส่งบทความวิจัยไป
ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ โดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สิ่งสาคัญที่ผู้วิจัยควรจะปฎิบัติในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยมีดังนี้
1) จั ด ท าผลงานวิ จั ย ที่ ถู ก ต้ อ ง ให้ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง ไม่ ท าการเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ ผู้ วิ จั ย ไม่ ไ ด้
ทาการศึกษาวิจัยหรือใส่ความรู้สึกส่วนตัวในผลวิจัย
2) การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ทั้งหมดในงานวิจัยจะต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ไม่มีการ
แอบอ้างหรือปลอมแปลงข้อมูลหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
3) ระบุชื่อและลาดับชื่อของนักวิจัยทุกคนที่ร่วมวิจัยในงานวิจัยนั้นๆ อย่างถูกต้องตามที่นักวิจัยได้ตก
ลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นทาการวิจัย หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับการยินยอมและการ
ยอมรับจากนักวิจัยทุกคน
4) กรณีที่งานวิจัยได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ และสัตว์ทดลองจาก
แหล่งต่างๆ เช่น บุคคล หรือองค์กร ผู้วิจัยควรระบุในผลงานวิจัยที่นาไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการ
แสดงความขอบคุณและให้เกียรติแก่ผู้ที่สนับสนุนงานวิจัยให้แล้วเสร็จได้
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5) การส่งผลงานวิจัยเพื่อนาไปเผยแพร่นั้น ผู้วิจัยจะต้องไม่ส่งผลงานซ้าซ้อน เช่น ผู้วิจัยเขียนบทความ
วิชาการจากผลการวิจัยแล้วนาไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฉบับหนึ่ง แต่ยังนาบทความ
วิชาการนั้นไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอีกฉบับหนึ่ง ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการส่งผลงาน
ซ้าซ้อน
6) การส่งผลงานวิจัยเพื่อไปเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ เช่น วารสารวิชาการ และงานประชุมวิชาการ เป็น
ต้น ผู้วิจัยจะต้องอ่านกฎระเบียบในการส่งผลงานวิจัยให้ละเอียดและพึงปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
7) หากพบข้อผิดพลาดในการวิจัย ผู้วิ จัยจะต้องแสดงความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น
3. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การทาวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ในประเทศไทย โดยสภาวิจัยแห่งชาติได้มีการกาหนด "จรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อย่างแท้จริงรวมทั้งเพื่อให้การวิจัยทางการจัดการ
การผลิตสัตว์ของประเทศไทยมีมาตรฐานระดับสากล โดย“จรรยาบรรณการใช้สัตว์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และ
ผู้เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกสาขายึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลัก
วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดาเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน โดยจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554) มีดังนี้
3.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
3.2 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยาของผลงานโดยใช้สัตว์จานวนน้อยที่สุด
3.3 การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
3.4 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
3.5 ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน

******************************************************

15
กิจกรรม 1.1.1
1. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์มีความสาคัญในด้านใดบ้าง
2. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์แบ่งเป็นกี่ด้าน อะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 1.1.1
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
กิจกรรม 1.1.2
1. จงยกตัวอย่างจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยที่สาคัญมา 3 ข้อ
2. เพราะเหตุใดสภาวิจัยแห่งชาติจึงได้มีการกาหนด "จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
บันทึกตอบกิจกรรม 1.1.2
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
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ตอนที่ 1.2 ข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
1.2.1 ความหมายและความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1.2.2 แหล่งของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวคิด
1. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและมีความน่าเชื่อถือ สาหรับสารสนเทศ
หมายถึง การรวบรวมข้อมูลและนาข้อมูลเหล่ านั้น ไปประมวลผลหรือผ่านการจัดการข้อมูล ให้อยู่ใน
รูปแบบที่ต้องการและนาไปประโยชน์ต่อไป
2. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เป็นกระบวนการหาคาตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระเบียบแบบ
แผน โดยข้อมูลและสารสนเทศนับว่ามีความสาคัญต่อการทาวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะผู้วิจัยจาเป็นต้องมี
การนาข้อมูล และสารสนเทศต่างๆเหล่านั้น มาประกอบกันเพื่อใช้เป็นทรัพยากรสาหรับการวิจัย ตั้งแต่ใน
ขั้นตอนการเริ่มกาหนดหัวข้อการทาวิจัย การเตรียมการวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่
ผลการวิจัย
3. ผู้วิจัยจะต้องทาการเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยผู้วิจัยสามารถได้ข้อมูลมาจาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเลือกข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นและมี
ความสาคัญต่อการวิจัยที่กาลังทาการศึกษา เพราะจะต้องนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเตรียม และตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติ เพื่อวิเคราะห์ผลของข้อมูลต่างๆเหล่านั้น
และนามาสรุปเป็นผลการวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศได้
2. อธิบายความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
3. อธิบายการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
4. ระบุแหล่งของข้อมูลและสารสนเทศทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
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ตอนที่ 1.2 ข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัย
1. ข้อมูล (data)
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร
ภาพ และเสียง ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ยังไม่ได้ผ่านการนาไปประมวลผลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปข้อมูลที่นามาใช้
ทางการวิจัยสามารถจาแนกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ จาแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูลและจาแนกตามลักษณะของข้อมูล
ดังนี้
ลักษณะที่ 1 จาแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ
ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง อาจได้จากการ
สอบถาม การสัมภาษณ์ การจดบันทึก การสารวจ และการสังเกต โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือบันทึกที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลนั้นอาจจะมี
การนาไปประมวลผลแล้วหรือไม่ก็ได้ ซึ่ง ผู้ใช้ข้อมูลไม่ได้ไปสารวจเอง เช่น ข้อมูลทางสถิติของหน่วยงานราชการที่ได้
รวบรวมไว้เป็นรายเดือน รายปี เป็นต้น
ลักษณะที่ 2 จาแนกตามลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถวัดค่าหรือแจงนับออกมาเป็นตัวเลขหรือ
จานวนเชิงปริมาณได้ ซึ่งนักวิจัยสามารถนาไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาข้อสรุปตอบหัวข้อปัญหาหรือ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยต่อไป เช่น เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 6,000 บาท/เดือน เป็นต้น
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณค่าที่เป็น
เชิงคุณภาพ ไม่สามารถวัดค่าหรือระบุออกมาเป็นจานวนเชิงปริมาณได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สายพันธุ์โคนมที่นิยม
เลี้ยงในประเทศไทยส่วนใหญ่คือพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน เป็นต้น
ข้อมูลในแต่ละลักษณะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เกิดจากการวัดค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งข้อมูล
แต่ละลักษณะจะมีระดับการวัดที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงต้องมีความรู้ในเรื่องของมาตราการวัดเพื่อจะได้สามารถวินิจฉัยตัว
แปรในงานวิจัยว่าอยู่ในมาตราการวัดระดับใด และจะได้เลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูล มาตราการวัด
สามารถจาแนกตามระดับของการวัดได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ระดับนามบัญญัติ ระดับอันดับ ระดับช่วงอันตรภาค และระดับ
อัตราส่วน ดังนี้
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1) ระดับนามบัญญัติหรือแบบกลุ่ม (nominal scale) เป็นระดับที่ใช้จาแนกความแตกต่า งของสิ่งที่ต้องการวัด
ออกเป็นกลุ่มๆ ไม่สามารถนามาจัดกระทากันทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น เพศ อาชีพ และสีขนของสัตว์เป็นต้น
2) ระดับอันดับ (ordinal scales) เป็นระดับที่ใช้สาหรับจัดอันดับที่หรือตาแหน่งของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวเลขใน
มาตราการวั ด ระดั บ นี้ เ ป็ น ตั ว เลขที่ บ อกความหมายในลั ก ษณะมากหรื อ น้ อ ย ไม่ ส ามารถน ามาจั ด กระท ากั น ทาง
คณิตศาสตร์ได้ เช่น รางวัลจากการประกวดพ่อพันธุ์โคเนื้อแบ่งเป็นรางวัลอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 เป็นต้น
3) ระดับช่วงอันตรภาค (interval scale) เป็นระดับที่สามารถกาหนดค่าตัวเลขโดยมีช่วงห่างระหว่างตัวเลข
เท่าๆ กัน สามารถนาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้ว่า มีปริมาณมากน้อยเท่าใด แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกี่เท่าของกัน
และกัน เพราะมาตราการวัดระดับนี้ไม่มี 0 (ศูนย์) แท้ มีแต่ 0 (ศูนย์) สมมติ ตัวเลขในระดับนี้สามารถนามาจัดกระทากัน
ทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส มิได้หมายความว่าจะไม่มีความร้อน เพียงแต่มีความร้อนเป็น 0 องศา
เซลเซียสเท่านั้น เป็นต้น
4) ระดับอัตราส่วน (ratio scale) เป็นระดับที่สามารถกาหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการวัด มี 0 (ศูนย์) แท้
เช่น น้าหนัก ความสูง และอายุ เป็นต้น ตัวเลขในระดับนี้สามารถนามาจัดกระทากันทางคณิตศาสตร์ได้
2. สารสนเทศ (information)
สารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมข้อมูล (data) และนาไปประมวลผลหรือผ่านการจัดการข้อมูล เช่น การจัด
กลุ่ม การคานวณ และการสรุปผล เป็นต้น ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการและนาไปประโยชน์ต่อไป โดยทั่วไปสารสนเทศ
แบ่งออกตามแหล่งที่มาได้ 3 ประเภท ดังนี้
1) สารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิ (primary source) หมายถึง สารสนเทศที่ได้โดยตรงจากต้นแหล่ง เป็น
สารสนเทศทางวิชาการซึ่งมาจากผลของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า รวมทั้งเป็น การค้นพบทฤษฎีใหม่ และ
ได้มีการเผยแพร่ ผ่ านทาง วารสาร รายงานผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารอิเล็ กทรอนิกส์ และ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ เป็นต้น สารสนเทศประเภทนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการนาไป
ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้
2) สารสนเทศจากแหล่ ง ทุ ติ ย ภู มิ (secondary source) หมายถึ ง สารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากการรวบรวม
สารสนเทศปฐมภูมิหลายๆแหล่งและนามาเรียบเรียง สรุป จัดหมวดหมู่ หรือประมวลผล ให้อยู่ ใน
ลักษณะแบบสรุปหรือมีความกระชับ ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น หนังสือ
ตารา พจนานุกรม สารานุกรม รายงานสถิติต่างๆ และสาระสังเขป เป็นต้น
3) สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิ (tertiary source) หมายถึง สารสนเทศที่ใช้ในการค้นหาสารสนเทศปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น บรรณานุกรม นา
มานุกรม ซีดีรอม (CD-ROM) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ
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ความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัย
การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เป็นกระบวนการหาคาตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระเบียบแบบแผน
โดยข้อมูลและสารสนเทศมีความสาคัญต่อการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การกาหนดหัวข้อการวิจัย
ในการกาหนดหัวข้อวิจัย ผู้วิจัยอาจมีการกาหนดหัวข้อวิจัยใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการทาวิจัยมาก่อน หรือกาหนด
หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ ต่ อ ยอดมาจากงานวิ จั ย เดิ ม ที่ เ คยท ามาแล้ ว โดยมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดหรื อ มี ก ารขยาย
ผลการวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในการกาหนดหัวข้อวิจัยในลักษณะใดก็ตาม ผู้วิจัยจะต้องสืบค้นข้อมูล และสารสนเทศทั้งจาก
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กาลังจะทาให้ได้มากที่สุด แล้วจึงนามาประมวลผล ให้
เป็นแนวความคิดสาหรับการกาหนดหัวข้องานวิจัย
2. การเตรียมการวิจัย
ข้อมูลและสารสนเทศมีความสาคัญต่อการเตรียมการวิจัยตั้งแต่ การกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ
การวิจัย ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรม โดยผู้วิจัยจะต้องทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อรวบรวม
มาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบในการเตรียมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
3. การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปราย
ผลการวิจั ย โดยในการดาเนิ น การวิจั ย นั้ น ผู้ วิจัยจะต้องเลื อกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการวิจัย ให้ ถูกต้อ ง
เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ เช่น ในการวิจัยเชิงทดลองผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ทดลอง ขณะที่การ
วิจัยเชิงสารวจผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการส่งแบบสอบถาม เป็นต้น และเมื่อผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยมาแล้วนั้น ก็จะต้องเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลและวิธีการวิจัยที่
ได้ตั้งไว้ โดยการเลือกวิธีเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้ วิจัยจะต้องทาการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ หรือจากงานวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการทดลองเช่นเดียวกัน เป็นต้น และเมื่อผู้วิจัยดาเนินการ
วิจั ย เสร็ จ เรี ย บร้ อยจนได้ ข้อมูล เพื่ อน ามาใช้ในการสรุป และอภิปรายผลการวิจัยแล้ ว นั้น ในการอภิปรายผลผู้ วิจั ย
จาเป็นต้องมีข้อมูลทางวิชาการหรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มาใช้ในการอภิปรายผลการวิจัยที่
เกิดขึ้น โดยข้อมูลวิชาการต่างๆที่จะนามาใช้ในการอภิปรายผลนั้น ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจากสารสนเทศต่างๆ
หรือนามาจากข้อมูลและสารสนเทศที่ได้เคยรวบรวมไว้ในการทบทวนวรรณกรรมก็ได้
4. การเผยแพร่ผลการวิจัย
การเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นการนาผลงานไปเขียนเป็นบทความเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร
วิชาการ การนาเสนอภาคบรรยาย การนาเสนอโดยโปสเตอร์ และการเผยแพร่ผ่านทางวารสารวิชาการในการประชุม
ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยจาเป็นจะต้องใช้สารสนเทศในการหาแหล่งสาหรับ การเผยแพร่งานวิจัยของตนเอง รวมทั้งต้องค้นคว้า
ข้อมูล
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แหล่งของข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้วิจัยสามารถจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศทางการจัดการการผลิตสัตว์
ได้จาก 2 แหล่งที่สาคัญ ได้แก่ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากต้นแหล่งของข้อมูลโดยตรง ได้แก่ ข้อมูล
ของฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการให้ผลผลิตของสัตว์ ข้อมูลการใช้ทรัพยากรการผลิตในฟาร์ม รวมทั้ง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของฟาร์ม ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลของฟาร์มนั้น สามารถทาได้โดยการสารวจและการจดบันทึก โดยผู้
ปฎิบัติงานจะต้องทาการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ตลอดระยะเวลาการผลิต โดยอาจจะบันทึกลงในแบบฟอร์มหรือบันทึก
เก็บไว้ในไฟล์ของระบบคอมพิวเตอร์
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูลหรือประมวลผลไว้เรียบร้อย
แล้ว เช่น สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมส่ งเสริมการเกษตร เป็นต้น โดยหน่วยงานต่างๆจะรวบรวม
ข้อมูลสถิติไว้เป็นรายเดือนและรายปี โดยจะมีข้อมูลย้อนหลังจนถึงข้อมูล ณ ปัจจุบัน ผู้ต้องการใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งจัดเก็บต่างๆ ดังกล่าวได้ทั้งในรูปแบบหนังสือที่ทางหน่วยงานต่างๆ ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ ให้บุคคล
ทั่วไป และสามารถดาวน์โหลดได้จากทางอินเตอร์เน็ตหรือทางเว๊บไซด์ของหน่วยงาน
ข้อควรพิจารณาในการนาข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนที่จะนาข้อมูลที่ได้นั้ นไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพราะมีผลต่อความถูกต้องของผลการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยควร
พิจารณาข้อมูลที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลที่จะนามาใช้จะต้องมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ หากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
ผู้วิจัยจะต้องรีบทาการแก้ไขโดยเก็บข้อมูลใหม่หรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนที่จะใช้สถิติในการวิเคราะห์ ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยามากที่สุด
2. การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับข้อมูล โดยผู้วิจัยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล และสถิติต่างๆเพื่ อที่จ ะ
สามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูลที่มี
3. เมื่อได้ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าในการวิเคราะห์จะใช้เครื่องมืออะไร เช่น
ต้องการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ หรือวิเคราะห์ด้วยเครื่องคิดเลขปกติ ในกรณีที่ใช้การวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในโปรแกรมที่จะนามาใช้ เพราะผู้วิจัยต้องใส่ข้อมูลลง
ในโปรแกรม รวมทั้งเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและจะต้องแปลผลข้อมูลจากโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

*****************************************************
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กิจกรรม 1.2.1
1. ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์สามารถจาแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูลได้กี่
ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ในขั้นตอนใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 1.2.1
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………....
2.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….
กิจกรรม 1.2.2
1. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิแตกต่างกันอย่างไร
2. การนาข้อมูลและสารสนเทศทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิมาใช้นั้น จะต้อง
คานึงถึงประเด็นที่สาคัญอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 1.2.2
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………....
2.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….
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ตอนที่ 1.3 สถิติกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
1.3.1 ความสาคัญของสถิติในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวคิด
1. สถิติมีความสาคัญต่อการทาวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ในหลายๆขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานผลการวิจัย สิ่งสาคัญในการใช้สถิติในการวิจัย คือ ผู้วิจัย
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านสถิติ เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้สถิติและแปลผลจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณาและสถิติ
เชิงอนุมาน ผู้วิจัยจะต้องเข้าใจถึงหลักการและเลือกใช้สถิติในแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และแปลผลการวิ เ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความสาคัญของสถิติทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
2. อธิบายการใช้สถิติในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
3. จาแนกสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
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ตอนที่ 1.3 สถิตกิ ับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ความสาคัญของสถิติในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
สถิติ มีความส าคัญต่อการทาวิจั ยทางการจัดการการผลิ ตสัตว์ในหลายๆขั้นตอนของการวิจัยทั้งในการวาง
แผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานผลการวิจัย ดังนี้
1. การวางแผนการวิจัย เป็นการวางแผนงานวิจัยก่อนที่จะดาเนินงานวิจัย ผู้วิจัยจะต้องนาความรู้ทางสถิติไปใช้
ในการออกแบบการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ภาพที่ 1.1) ในการวางแผนงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะต้อง
วางแผนว่าจะต้องเก็บรวมรวมข้อมูลจากใครหรือจากสิ่งใด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยผู้วิจัย
จะต้องกาหนดประชากรที่จะทาการศึกษาวิจัยและนาสถิติมาใช้เพื่อกาหนดจานวนตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ผู้วิจัย
อาจจะเก็บ ข้อมูล จากประชากรทั้งหมดหรื อเก็บข้ อมูล จากกลุ่ มตัว อย่างที่เ ป็นตัว แทนของประชากรก็ได้ ขึ้น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่หากผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยจะต้องเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างและกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับการวิจัย รวมทั้งจะต้องใช้สถิติ
ในการตรวจสอบว่าจานวนประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่จะเก็บข้อมูลมานั้นมีจานวนเพียงพอในการที่จะ
ตอบวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ ดังนั้น การใช้สถิติจึงทาให้ผู้วิจัยเลือกประชากรและกาหนดจานวนตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง

สุกรทั้งหมดจานวน 20 ตัว
สุกร 6 ตัว
(ประชากร)
(กลุ่มตัวอย่าง)
ภาพที่ 1.1 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
1.2 การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติมีความสาคัญต่อการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
การกาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การกาหนดประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การออกแบบเครื่องมือในการ
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เก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เพื่อให้สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ได้อย่างสะดวก
ถูกต้อง และเหมาะสม โดยที่จะสามารถนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้น ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
1.3 การวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติมีความสาคัญอย่างมากในการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล
ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ ต้องเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อมูลที่มี และต้องแปลความหมายของผลการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากผู้วิจัยไม่
มีความรู้และความเข้าใจทางสถิติแล้ วก็จะทาให้การวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การเก็บข้อมูลเพื่อ
นามาวิเคราะห์ การแปลผลและการสรุปผลผิดพลาดหรือไม่อาจสรุปผลการวิเคราะห์ได้
1.4 การวางแผนการนาเสนอข้อมูล ในการนาเสนอข้อมูล จะต้องใช้สถิติช่ว ยในการวางแผนว่าจะ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรู ปแบบใด เช่น ตาราง แผนภูมิ และกราฟ เป็นต้น โดยจะต้องเลือกรูปแบบการ
นาเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะนาเสนอและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผลงานวิจัย
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติมีความสาคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย การแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์รวมถึงการสรุปผลการวิจัย โดยเมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยตามที่ต้องการ
แล้ว ก็จะต้องเตรียมนาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นจึงเลื อกใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่เลือกใช้จะต้องมีความเหมาะสมกับข้อมูลที่ได้เก็บรวมรวมมา รวมทั้งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนิยมใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
และเมื่อผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติมาแล้ว ผู้วิจัยจะต้องใช้ความรู้ทางด้านสถิติเพื่อแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อนาไปใช้ในสรุปผลและการเขียนรายงานผลการวิจัยต่อไป
3. การเขียนรายงานผลการวิจัย ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องนาเสนอผลงานวิ จัยจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น โดยสถิติมีความสาคัญต่อ
การเขียนรายงานการวิจัยแต่ละขั้นตอนนี้ ดังนี้
3.1 การนาเสนอผลงาน ผู้วิจัยต้องใช้สถิติในการนาเสนอผลงานวิจัย โดยการนาผลวิเคราะห์ข้อมูลมา
จัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ
3.2 การสรุปผลงานวิจัย ผู้วิจัยต้องใช้สถิติในการแปลผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ง่าย มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ โดยการเขียนบรรยายเพื่ออธิบายตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3.3 การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องใช้สถิติในการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้ โดยวิเคราะห์ผลงานวิจัย
ที่เกิดขึ้น เช่น ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยที่มีต่อผลการวิจัย ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทาวิจัย รวมทั้งการหาข้อมูลทางสถิติของ
งานวิจัยอื่นเพื่อมาอภิปรายเปรียบเทียบหรือสนับสนุนผลงานวิจัยอย่างสมเหตุสมผล
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สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
สถิติเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้
จากการนาตัวเลข ข้อมูล ข้อ เท็จจริงที่เกี่ยวข้องในการวิจัย มาเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้หลักการและวิธีการ
ทางสถิติ สถิติแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นสถิติที่ใช้สรุปหรือ เป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูล ที่
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ รวมทั้งใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณานั้นจะสามารถบอกได้เฉพาะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถ
นาผลการศึกษาไปสรุปหรืออ้างอิงกับกลุ่มตัวอย่างอื่นได้
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
โดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็ น แล้วจึงนาผลสรุปของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด
หรื อ เรี ย กว่ า ค่ า สถิ ติ (statistics) มาสรุ ป หรื อ อ้ า งอิ ง ถึ ง ลั ก ษณะของประชากรทั้ ง หมดหรื อ เรี ย กว่ า พารามิ เ ตอร์
(parameter) ได้
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงลักษณะของสถิติที่แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมานนั้น สามารถจาแนกสถิติที่ใช้ในสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานได้ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในสถิติเชิงพรรณณา แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 สถิติที่ใช้อธิบายลักษณะของตัวแปร เป็นสถิติที่ใช้สรุปหรือเป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูลที่ศึกษา
เพื่อพรรณาลักษณะเชิงปริมาณของข้อมูล เช่น ค่าต่าสุดและสูงสุดของรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
และค่าเฉลี่ยปริมาณน้านมดิบต่อตัวต่อวันของแม่โครีดนม เป็นต้น โดยทั่วไปสถิติที่ใช้ ได้แก่ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และการแจกแจงของข้อมูล
1.2 สถิติที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร เป็นสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้น
ไปว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด เช่น การหาความสัมพันธ์
ระหว่างน้าหนักโคกับเปอร์เซ็นต์ซาก และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรกับ
น้ าหนั ก ตั ว สุ ก ร เป็ น ต้ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ การทดสอบไคสแควร์ (chi-square test) สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) เป็นต้น
2. สถิติที่ใช้ในสถิติเชิงอนุมาน
สถิติเชิงอนุมาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก ดังนี้
2.1 สถิติพาราเมตริก (parametric statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปอ้างอิงค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
ไปสู่ ป ระชากรทั้งหมด (พารามิเตอร์ ) ทั้งนี้ ในการใช้ส ถิติ พาราเมตริก นั้นจะต้ องใช้กับ ข้อ มู ล ของ
ประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ และมีความแปรปรวนของข้อมูลประชากรที่ไม่แตกต่างกัน
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2.2 สถิตินอนพาราเมตริก (nonparametric statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปอ้างอิง ลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างไปสู่ลักษณะของประชากรโดยไม่อ้างอิง ค่าสถิติที่พารามิเตอร์ ทั้งนี้ ในการใช้สถิติ นอนพารา
เมตริกนั้นสามารถใช้กับข้อมูลประชากรที่มีการแจกแจงแบบใดก็ได้ รวมทั้งสามารถใช้สถิติในกลุ่มนี้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กได้
สถิติเชิงอนุมานจึงเป็นสถิติที่นาไปใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยนาค่าสถิติที่คานวณได้จากข้อมูลของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งไปประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของประชากร และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านยั ง สามารถใช้ ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ t-test F-test และ Z-test
นอกจากนี้สถิติเชิงอนุมานสามารถนาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ได้จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและ
สรุปอ้างอิงไปยังประชากรได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอย เป็นต้น

*****************************************************
กิจกรรม 1.3.1
1. สถิติมีความสาคัญต่อการทาวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ในขั้นตอนใดบ้าง
2. ในการเขียนรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องใช้สถิติในเรื่องใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 1.3.1
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………....
2.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….
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กิจกรรม 1.3.2
1. สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานมีความแตกต่างกันอย่างไร
2. จงยกตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และการแจกแจงของข้อมูล

บันทึกตอบกิจกรรม 1.3.2
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………....
2.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ตอนที่ 1.1 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวตอบกิจกรรม 1.1.1
1. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์มีความสาคัญใน 2 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านข้อมูลวิชาการ และด้านการนาไปใช้
ประโยชน์
2. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1) การวิจัยด้านพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
2) การวิจัยด้านอาหารสัตว์
3) การวิจัยด้านการจัดการการสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์
4) การวิจัยด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
แนวตอบกิจกรรรม 1.1.2
1. ตัวอย่างของจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยที่สาคัญ มีดังนี้
- นักวิจัยต้องมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
- นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย
- นักวิจัยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย
2. สภาวิจั ย แห่ งชาติได้มีก ารกาหนด "จรรยาบรรณการใช้สั ตว์ เ พื่อ งานทางวิ ทยาศาสตร์" ขึ้น เพื่อให้ นักวิจั ย และ
นักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริงรวมทั้งเพื่อให้การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ของประเทศไทยมีมาตรฐานระดับ
สากล

******************************************************
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ตอนที่ 1.2 ข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวตอบกิจกรรรม 1.2.1
1. ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ สามารถจาแนกตามแหล่งที่มาของข้อมู ลได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง อาจได้
จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดบันทึก การสารวจ และการสังเกต โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือบันทึกที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลนั้น
อาจจะมีการนาไปประมวลผลแล้วหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลไม่ได้ไปสารวจเอง เช่น ข้อมูล
ทางสถิติของหน่วยงานราชการที่ได้รวบรวมไว้เป็นรายเดือน รายปี เป็นต้น
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ในขั้นตอนของการกาหนดหัวข้อการทาวิจัย
การเตรียมการวิจัย การดาเนินการวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัย
แนวตอบกิจกรรรม 1.2.2
1. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากต้นแหล่งของ
ข้อมูลโดยตรง แต่การการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมินั้นจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูลหรือประมวลผลไว้เรียบร้อยแล้ว
2. การนาข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งที่มาใดๆก็ตามมาใช้ในการวิ จัยนั้น ผู้วิจัยจะต้องพิ จารณาเลือกใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ ดังนี้
1) ข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้อง เช่น ได้มาจากทฤษฎีต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาและ
พิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับแล้วหรือมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้
2) ข้อมูลและสารสนเทศที่จะนามาใช้นั้นควรอยู่ในรูปแบบที่สามารถนาไปใช้ได้ง่าย
3) ข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ
4) ข้อมูลและสารสนเทศมีความสมบูรณ์และมีข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญครบถ้วน
5) การได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศจะต้องใช้วิธีการและการสืบค้นสารสนเทศที่ถูกต้อง

******************************************************
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ตอนที่ 1.3 ข้อมูลและสารสนเทศในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวตอบกิจกรรม 1.3.1
1. สถิติมีความสาคัญต่อการทาวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย
2. ในการเขียนรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องใช้สถิติในการนาเสนอผลงาน การสรุปผลงานวิจัย และการอภิปราย
ผลการวิจัย
แนวตอบกิจกรรม 1.3.2
1. สถิติเชิงพรรณนา เป็นสถิติที่ใช้สรุปหรือการบรรยายลักษณะของข้อมูล ที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณานั้นจะสามารถบอกได้เฉพาะลักษณะของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนาผลการศึกษาไปสรุปหรืออ้างอิงกับกลุ่มตัวอย่างอื่นได้ แต่สถิติเชิงอนุมาน เป็น
เป็นสถิติที่ใช้ในการน าผลสรุ ปของข้อมูลที่ได้จากกลุ่ มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดหรือเรียกว่ า
ค่ า สถิ ติ (statistics) เพื่ อ น าไปสรุ ป หรื อ อ้ า งอิ ง ถึ ง ลั ก ษณะของประชากรทั้ ง หมด หรื อ เรี ย กว่ า พารามิ เ ตอร์
(parameter)
2. ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และการแจกแจงของข้อมูล
1) สถิติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม
2) สถิติที่ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูล เช่น ค่าพิสัย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรผัน
3) สถิติที่ใช้ในการการแจกแจงของข้อมูล เช่น ค่าร้อยละ ค่าต่าสุดและค่าสูงสุด

******************************************************
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 1
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย
ทางการจัดการการผลิตสัตว์”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เป็นการวิจัยที่มีความสาคัญในด้านใด
ก. ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ข. ด้านวิชาการ
ค. ด้านเทคโนโลยี
ง. ด้านองค์รวม
จ. ด้านเศรษฐศาสตร์
2. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ในข้อใดที่มีความสาคัญต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตสัตว์
ก. การวิจัยด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ข. การวิจัยด้านอาหารสัตว์
ค. การวิจัยด้านการจัดการสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์
ง. การวิจัยด้านพันธุ์สัตว์
จ. การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3. หน่วยงานใดมีบทบาทสาคัญในการให้นิยามของจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ก. กรมปศุสัตว์
ข. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. กระทรวงยุติธรรม
จ. กระทรวงวิทยาศาสตร์
4. ข้อใดไม่ใช่จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย
ก. มีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
ข. ทาวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน และอดทน
ค. มีอิสระทางวิชาการ
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ง. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย
จ. มีสุขภาพร่างกาย
5. ข้อมูลปฐมภูมิได้มาด้วยวิธีการใด
ก. การค้นคว้าข้อมูลสถิติจากห้องสมุด
ข. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ค. การขอข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้ว
ง. การจดบันทึกจากข้อมูลสถิติ
จ. การสารวจหรือจดบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
6. สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิคือข้อใด
ก. วิทยานิพนธ์
ข. บรรณานุกรม
ค. วารสาร
ง. พจนานุกรม
จ. รายงานสถิติ
7. เพราะเหตุใดผู้วิจัยจึงต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ก. เพื่อความถูกต้องของผลการวิจัย
ข. เพื่อเลือกสถิติมาใช้วิเคราะห์ให้ถูกต้อง
ค. เพื่อตรวจสอบจานวนข้อมูลให้เพียงพอ
ง. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
จ. เพื่อเลือกโปรแกรมการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับข้อมูล
8. สถิติมีความสาคัญต่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ในขั้นตอนใดมากที่สุด
ก. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ข. การวางแผนการเก็บข้อมูล
ค. การนาเสนอข้อมูล
ง. การวิเคราะห์ข้อมูล
จ. ถูกทุกข้อ
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9. ข้อใดคือสถิติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง
ก. ค่าพิสัย
ข. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค. ค่ามัธยฐาน
ง. ค่าร้อยละ
จ. ค่าต่าสุดและค่าสุงสุด
10. สถิติในข้อใดที่ใช้ในการสรุปอ้างอิงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างไปสู่ลักษณะของประชากรโดยไม่อ้างอิงค่าสถิติที่
พารามิเตอร์
ก. สถิติเชิงเปรียบเทียบ
ข. สถิติเชิงอนุมาน
ค. สถิติเชิงพรรณนา
ง. สถิติพาราเมตริก
จ. สถิตินอนพาราเมตริก

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 1
ก่อนเรียน
1. ข
2. ข
3. จ
4. ค
5. ก
6. ก
7. จ
8. ข
9. ค
10. ง

หลังเรียน
1. ก
2. ก
3. ข
4. จ
5. จ
6. ข
7. ก
8. จ
9. ค
10. จ
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