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 เครื่องมอืวจิยัเป็นสิง่ที่ใชใ้นการวดัค่าของตวัแปรการวจิยัที่ผูว้จิยัได้กําหนดขึน้

ตามปญัหาการวจิยั  ซึ่งจะนําไปวดักบักลุ่มตวัอย่างของประชากรการวจิยัที่เรากําลงัจะ

ศกึษา  เครือ่งมอืวจิยัมหีลายชนิดซึง่เราตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบัตวัแปรและประชากรทีจ่ะ

ศกึษา  ผลจากการใช้เครื่องมอืวดัค่าของตวัแปร ผู้วจิยัจะได้ข้อมูลมาจํานวนหน่ึงที่จะ

นําไปวเิคราะหเ์พื่อตอบประเดน็ปญัหาของการวจิยัทุกขอ้และผลของการวจิยัจะเชื่อถอืได้

มากน้อยแค่ไหนกข็ึน้อยู่กบัความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู  ซึง่ไดม้าจากเครื่องมอืทีม่คีุณภาพ

เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดด้ว้ย 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

7.1 การเลอืกใชแ้ละสรา้งเครือ่งมอืวจิยั 

7.2 การสรา้งแบบทดสอบ 

7.3 การสรา้งแบบสอบถาม 

7.4 การสรา้งแบบสมัภาษณ์และแบบสงัเกต 

7.5 การหาความเทีย่งตรง 

7.6 การหาความเชือ่มัน่ 

 

สาระสาํคญั 

1.   การเลือกใช้และสร้างเครื่องมือวิจยั ก่อนจะเลือกใช้เครื่องมือวิจยัผู้วิจยั

จะต้องคํานึงถึง ลักษณะประชากรที่วิจ ัย  ตัวแปรการวิจัย ลักษณะของข้อมูล และ

ระยะเวลาในการวจิยั ถ้าผู้วจิยัต้องสร้างเครื่องมอืวจิยัเองก็ต้องสร้างให้มคีุณภาพตาม

เกณฑท์ัง้รายขอ้และทัง้ฉบบั  

2.  การสรา้งแบบทดสอบ แบบทดสอบเป็นเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัตวัแปรทางดา้น

ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องต่างๆ มทีัง้แบบทดสอบเลอืกตอบ เตมิคํา จบัคู่ ถูก-ผดิ และ

บทท่ี 7 

การสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
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เขยีนตอบ ทีผู่ว้จิยัจะตอ้งสรา้งใหม้คีุณภาพเป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้และแบบทดสอบทีนิ่ยมใชเ้ป็น

เครือ่งมอืวจิยักนัมากคอืแบบทดสอบเลอืกตอบ 

3.  การสรา้งแบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัตวัแปรทางดา้น 

ขอ้เท็จจรงิ ความคดิเห็น ความเชื่อและเจตคติ ที่ผู้วจิยัจะต้องสร้างให้มคีุณภาพเป็นที่

เชือ่ถอืได ้ แบบสอบถามม ี2 ชนิด คอื แบบปลายเปิดและแบบปลายปิด 

4.  การสรา้งแบบสมัภาษณ์และแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืทีผู่้

สมัภาษณ์สอบถามขอ้มูลจากผู้ถูกสมัภาษณ์ ซึ่งแบบสมัภาษณ์ม ี2 ชนิด คอื แบบ

สมัภาษณ์มโีครงร่าง และไม่มโีครงร่าง ส่วนแบบสงัเกตเป็นเครื่องมอืที่ผู้วจิยัจดบนัทกึ

ขอ้มลูจากสิง่หรอืเหตุการณ์ทีส่งัเกตเหน็ 

5.  การหาความเทีย่งตรง ความเทีย่งตรงหมายถงึความถูกตอ้ง หรอืความตรง

ของสิง่ที่เครื่องมอืนัน้วดัได้  การหาความเที่ยงตรงมหีลายวธิขี ึน้อยู่กบัผูว้จิยัว่าต้องการ

แสดงคุณภาพด้านใด มคีวามเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา  ความเที่ยงตรงเชงิทฤษฎีและความ

เทีย่งตรงเชงิเกณฑส์มัพนัธ ์

6. การหาความเชื่อมัน่  ความเชือ่มัน่หมายถงึ ความคงทีข่องผลทีไ่ดจ้ากการใช้

เครือ่งมอืวดัสิง่ใดสิง่หน่ึง  ซึง่การหาความชือ่มัน่ของเครื่องมอืวจิยัมวีธิกีารหลายวธิ ีไดแ้ก่ 

วธิสีอบซํ้า วธิคีูข่นาน และวธิสีอบครัง้เดยีว 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้  เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้นกัศกึษาจะสามารถ 

1. อธบิายการเลอืกใชแ้ละการสรา้งเครือ่งมอืวจิยัได ้

2. อธบิายขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบทีม่คีุณภาพได ้

3. บอกขอ้ด ีขอ้เสยีของแบบทดสอบได ้

4. อธบิายขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามทีม่คีุณภาพได ้

5. บอกขอ้ด ีขอ้เสยีของแบบสอบถามได ้

6. อธบิายการใชแ้บบสมัภาษณ์และแบบสงัเกตได ้

7. บอกความหมายของความเทีย่งตรงได ้

8. บอกวธิหีาความเทีย่งตรงของเครือ่งมอืวจิยัได ้

9. บอกความหมายของความเชือ่มัน่ได ้

10. บอกวธิหีาความเชือ่มัน่ 
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  เน้ือหา 7.1                                                 การเลือกใช้และสรา้งเครือ่งมือวิจยั 

 

 เครื่องมือวิจยั  หมายถงึสิง่ทีใ่ชส้าํหรบัวดัคา่ของตวัแปรการวจิยั  หรอืใชส้าํหรบั

เกบ็รวบรวมขอ้มลูของตวัแปรการวจิยัทุกตวัแปรของปญัหาการวจิยัทีผู่ว้จิยักาํลงัทาํการ

วจิยัเพือ่หาคาํตอบ  เครือ่งมอืวจิยัมหีลายประเภท เชน่ แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบ

สมัภาษณ์ และแบบสงัเกต เป็นตน้ 

              การเลือกใช้เครื่องมือวิจยั  ก่อนทีผู่ว้จิยัจะตดัสนิใจเลอืกใชเ้ครือ่งวจิยัประเภท

ใดนัน้  จะตอ้งคาํนึงหลกัการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ลกัษณะประชากรการวจิยั  ถา้ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นคน กต็อ้งมา

พจิารณาอกีวา่ประชากรสามารถอ่านออก เขยีนไดห้รอืไม ่ถา้ไดก้อ็าจจะเลอืกใชเ้ครือ่งมอื

วจิยั ประเภทแบบทดสอบ หรอืแบบสอบถาม ประชากรอ่านไมอ่อก หรอืเขยีนไมไ่ด ้กต็อ้ง

ใช้แบบสมัภาษณ์  แต่ถ้าประชากรเป็นสตัว์หรอืสิง่ของ เครื่องมอืวจิยัก็อาจต้องใช้แบบ

สงัเกต  

 2.  ตวัแปรการวจิยั  ผูว้จิยัตอ้งตรวจดตูวัแปรการวจิยัของปญัหาการวจิยัวา่มตีวั

แปรอะไรบา้ง  แต่ละตวัแปรจะวดัค่าออกมาไดอ้ย่างไร แลว้จงึตดัสนิใจเลอืกเครื่องมอืวจิยั

ใหเ้หมาะสม เช่น ตวัแปรการวจิยัเป็น เจตคตต่ิอการปฏริูปการศกึษาของครู ผูว้จิยัจะวดั

ค่าของตวัแปร 5 ค่า คอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ย

อย่างยิง่ เครื่องมอืวจิยัที่ใชก้จ็ะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) ถา้ตวัแปรเป็น ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง เครือ่งมอืวจิยั กจ็ะใชแ้บบทดสอบ เป็นตน้ 

 3.  ลกัษณะขอ้มลูทีผู่ว้จิยัตอ้งการ ถา้ผูว้จิยัตอ้งการขอ้มลูเชงิคุณภาพ หรอืขอ้มลู

ที่บรรยายลกัษณะของตวัแปรอย่างละเอยีด เช่นวฒันธรรมของชุมชนใดชุมชนหน่ึงว่ามี

อะไรบ้าง และแต่ละวฒันธรรมมกีารปฏบิตัอิย่างไร เครื่องมอืวจิยัก็จะใช้ แบบสอบถาม

ปลายเปิด หรอืการสมัภาษณ์และการสงัเกตรว่มกนั ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นการบรรยายลกัษณะ

ของตวัแปรการวิจยันัน้ๆ แต่ถ้าต้องการข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือวิจยัที่ใช้ จะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด หรอืแบบทดสอบ เป็นตน้ 
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 4.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั  ถา้การวจิยัเรือ่งน้ีมเีวลามากผูว้จิยักอ็าจจะใชก้าร

สมัภาษณ์แทนการใชแ้บบสอบถาม หรอืถา้มเีวลาน้อยผูว้จิยักอ็าจจะเลอืกใชแ้บบสอบถาม

แทนการสมัภาษณ์ 

เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชว้ดัตวัแปรบางครัง้ผูว้จิยัไมจ่าํเป็นจะตอ้งสรา้งขึน้เองกไ็ด ้ถา้ตวั

แปรทีจ่ะวดัหรอืวจิยันัน้มเีครือ่งมอืวดัทีม่คีุณภาพเป็นทีเ่ชือ่ถอือยูแ่ลว้ ผูว้จิยัสามารถขอยมื

จากหน่วยงาน หรอืบุคคลทีม่เีครือ่งมอืวจิยันัน้อยู่แลว้กไ็ด ้แต่ทีผู่ว้จิยัจะตอ้งเขยีนบรรยาย

บอกใหช้ดัเจนในรายงานการวจิยัดว้ยว่าเป็นเครื่องมอืวจิยัของใคร มคีุณภาพเป็นอย่างไร  

ตอ้งมกีารอา้งองิหรอืมเีชงิอรรถดว้ย  ถ้าผูว้จิยัจะตอ้งสรา้งเครื่องมอืวจิยัขึน้ใชเ้องอย่าง

กรณีนกัศกึษาปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอกทีต่อ้งทาํวทิยานิพนธ ์หรอืดุษฎนิีพนธอ์าจารยท์ี่

ปรกึษาสว่นใหญ่จะใหน้ักศกึษาสรา้งเครื่องมอืวจิยัขึน้เองเพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นการ

สรา้งเครือ่งมอืวจิยั  ผูเ้ขยีนขอเสนอแนะหลกัการทัว่ไปของการสรา้งเครือ่งมอืวจิยัดงัน้ี 

หลกัการทัว่ไปของการสรา้งเครือ่งมอืวจิยั  มดีงัน้ี 

1.  กําหนดรายการตวัแปรการวจิยัใหค้รบตามประเดน็ปญัหาการวจิยั หรอืตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยัทุกขอ้ 

2.  ศกึษาหรอืกําหนดคํานิยามตวัแปรการวจิยัใหค้รบทุกตวัแปร เพื่อใชเ้ป็น

กรอบในการสรา้งเครือ่งมอืวจิยั  คาํนิยามตวัแปรทีด่มีสีว่นประกอบดงัน้ี 

     2.1  คาํนิยามทัว่ไปหรอืคาํนิยามตามทฤษฎ ี 

     2.2  คาํนิยามเชงิปฏบิตักิาร 

3.  เลอืกเครือ่งมอืวจิยัสาํหรบัวดัคา่ของตวัแปรทุกตวั 

4.  ศกึษาแนวคดิหรอืทฤษฎ ีในการสรา้งเครือ่งมอืวจิยัทีเ่ลอืกใช ้

5.  ลงมอืสรา้งเครือ่งมอืวจิยัตามแนวคดิหรอืทฤษฎใีนขอ้4 และใหส้อดคลอ้งหรอื

ตรงตามนิยามในขอ้ 2 

6.  ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาตรวจสอบ

ขอ้คาํถามแต่ละขอ้วา่สอดคลอ้งหรอืตรงและครอบคลุมตามคํานิยามหรอืไม่ และควรมกีาร

แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิอะไรอกีบา้ง 

7.  ปรบัปรุง แกไ้ข ขอ้คําถามตามคําแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ และอาจจะสง่ให้

ผูเ้ชีย่วชาญชดุเดมิตรวจสอบอกีครัง้กจ็ะด ี
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8.  ทดลองใชเ้ครือ่งมอืวจิยักบักลุ่มตวัอย่างของประชากรการวจิยัจาํนวนหน่ึง 

(20 ถงึ 30 คน) ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งสาํหรบัการวจิยั 

9.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปหาคุณภาพ กรณีขอ้มูลเชงิปรมิาณผูว้จิยั

สามารถใชว้ธิกีารทางสถติหิาคุณภาพได้ทัง้รายขอ้และทัง้ฉบบั แต่ถ้าเป็นขอ้มูลเชงิ

คุณภาพผู้วิจยัอาจใช้วิธีการตรวจสอบความเป็นปรนัยของข้อคําถาม ว่าผู้ตอบเข้าใจ

คําถามหรอืไม่ คําถามที่มกีารตอบน้อยหรอืไม่ตอบ ก็ต้องพจิารณาว่าคําถามอยากไป

หรอืไม ่เป็นตน้ 

10.  ถา้พบวา่เครือ่งมอืวจิยัยงัมขีอ้พกพรอ่ง ผูว้จิยักต็อ้งทาํการปรบัปรุง แกไ้ข

และอาจตอ้งนําไปทดลองอกี จนกวา่จะมคีุณภาพตามเกณฑ ์

11. จดัเตรยีมเครือ่งมอืวจิยัใหพ้รอ้มทีจ่ะนําไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งต่อไป                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม  7.1  

กาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1. เพื่อศกึษาระดบัเจตคตต่ิอการปฏริูปการศกึษาของขา้ราชการครูสงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.  เพื่อเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการปฏริปูการศกึษาระหว่างขา้ราชการครูที่

สอนกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั 

จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงักลา่ว ท่านมวีธิกีารเลอืกใชห้รอืสรา้งเครือ่งมอื

วจิยัในการวดัตวัแปรการวจิยัอยา่งไร จงอธบิายมาเป็นขอ้ๆใหเ้ขา้ใจ      

 



 146  MR 393(s) 

 

                 

               

แบบทดสอบ (Test)  คอืชุดของคาํถามหรอืกลุ่มของงานใดๆทีส่รา้งขึน้มาอย่าง

มรีะบบเพื่อใหแ้ต่ละคนแสดงพฤตกิรรม หรอืตอบสนองออกมาใหเ้ราสงัเกตเหน็และวดัได ้ 

แบบทดสอบใช้สําหรบัวดัตวัแปรทางด้านความรู้ในเรื่องต่างๆของประชากรการวิจยั  

นอกจากน้ีแบบทดสอบยงัใชว้ดัตวัแปรทางดา้นบุคลกิภาพและความพรอ้มของประชากร

การวจิยัไดอ้กีดว้ย 

 แบบทดสอบที่ใช้ว ัดทางด้านความรู้ของนักเรียนมีหลายแบบได้แก่ แบบ

เลอืกตอบ เตมิคํา จบัคู่ ถูก-ผดิ และเขยีนตอบ แต่ทีนิ่ยมใชก้นัมากทีสุ่ดคอืแบบเลอืกตอบ

ซึง่มหีน่วยงานทางการศกึษาไดส้รา้งแบบทดสอบเลอืกตอบกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ ไว้

ทีเ่ราเรยีกว่าแบบทดสอบมาตรฐาน ถา้ปญัหาวจิยั หรอืเรื่องวจิยัของเรามตีวัแปรเกีย่วกบั

ความรูห้รอืผลสมัฤทธิท์างดา้นการเรยีน เรากส็ามารถจะขอยมืแบบทดสอบมาตรฐานจาก

หน่วยงานทางการศกึษาทีส่รา้งไวแ้ลว้มาใชไ้ดเ้ลย  แต่ถา้เราไมส่ามารถจะหาแบบทดสอบ

มาตรฐานไดเ้รากส็ามารถจะพฒันาแบบทดสอบทีม่คีุณภาพขึน้มาใชเ้องได ้

 หลกัการสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ  การสอนตามหลกัสตูรในปจัจุบนัครตูอ้ง

สอนใหต้รงตามตวัชีว้ดัหรอืผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  ดงันัน้ในการสรา้งแบบทดสอบกต็อ้ง

สร้างให้ตรงหรือสอดคล้องกับตัวชี้ว ัดหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ซึ่งเราเรียกว่า

แบบทดสอบองิเกณฑ ์หรอืการวดัผลแบบองิเกณฑซ์ึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี 

  1.  กาํหนดรายการตวัแปรการวจิยัใหค้รบทุกตวัก่อนวา่การวจิยัเรือ่งน้ีมตีวัแปร

อะไรบา้ง 

2.  ศกึษาหรอืกาํหนดคาํนิยามตวัแปรการวจิยั (คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ) เพือ่ใชเ้ป็น

กรอบในการสรา้งขอ้สอบ เชน่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

หมายถงึคะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบแบบทดสอบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 20 ขอ้ ที่

สรา้งตรงตามตวัชีว้ดัหรอืผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  ดงัน้ี 

                       2.1  ...................................................... 

                       2.2  ………………………………………           

เน้ือหาท่ี 7.2                               การสรา้งแบบทดสอบ 
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3. กําหนดเครื่องมอืวจิยัเป็นแบบทดสอบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ซึง่มวีธิกีาร

สรา้งดงัน้ี 

   3.1   ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีในการเขยีนขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 

 3.2.  สรา้งขอ้สอบใหต้รงตามตวัชีว้ดัหรอืผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เป็น

ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ซึง่มสีว่นประกอบ 2 สว่นคอื 

       3.2.1   สว่นแรก เป็นตวัคาํถามหรอืตวัปญัหา เราเรยีกวา่ Stem หรอื 

Problem ซึง่เราสามารถเขยีนเป็นคาํถามรปูแบบต่างๆได ้ดงัน้ี 

ก. เขยีนเป็นรปูคาํถาม เชน่ ธาตุคอือะไร 

ข. เขยีนเป็นคําถามแบบเติมคํา เช่น สูตรโมเลกุลของน้ํา

คอื………… 

ค. เขยีนเป็นรปูภาพ แผนภาพ หรอืสญัลกัษณ์  

               3.2.2.   สว่นทีส่อง เป็นคําตอบใหเ้ลอืกหรอืตวัเลอืก (Options หรอื 

Alternatives) ซึง่จะมคีาํตอบทีถู่ก 1 ตวัและตวัลวงอกี 2 – 4 ตวั ขึน้อยู่กบัขอ้สอบใชก้บั

นักเรยีนในระดบัใด ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 – 4 ควรใชต้วัเลอืก 3 ตวั ระดบั

ประถมศกึษาปีที ่5, 6 และระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ควรใชต้วัเลอืก 4 ตวั สว่นระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายควรใชต้วัเลอืก 5 ตวั 

ตวัอย่าง ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 

1)  หนิแปรมมีากทีส่ดุในภมูภิาคใด   2)  ทบัทมิเป็นออกไซดข์องอะไร 

    ก. ภาคใต ้           ก. เหลก็ 

    ข. ภาคกลาง          ข. ดบีุก 

    ค. ภาคเหนือ          ค. ตะกัว่ 

    ง. ภาคตะวนัออก          ง. กาํมะถนั 

    จ. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ        จ. อะลมูเินียม 

 

4.  ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัชีว้ดัหรอืผลการเรยีนรูท้ี่

คาดหวงั หรอืเรยีกวา่ ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาโดยใชผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาประมาณ  7 – 9 

คน พจิารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัตวัชีว้ดั โดยใชส้ตูรดงัน้ี 
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              IOC         =     
Ν
ΣR  

      

                      เมือ่  IOC  =  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัตวัชีว้ดัหรอืผล

การเรยีนทีค่าดหวงั (Index of item  objective - congruence) 

                        ΣR     =    ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

                        Ν      =    จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

                  ตวัอย่าง  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัชีว้ดัหรอื

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน ไดผ้ลดงัตาราง 

 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ ขอ้สอบ + 1 0 - 1 

1. ………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

1 5 2 - 

2 3 2 2 

3 7 - - 

2. ………………………………………… 

………………………………………… 

4 4 3 - 

5 2 2 3 

 

 หมายเหตุ + 1   หมายถงึ มัน่ใจวา่ขอ้สอบมคีวามสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 

            0        หมายถงึ ไมม่ัน่ใจวา่ขอ้สอบมคีวามสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั

   -  1      หมายถงึ มัน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไมม่คีวามสอดคลอ้งกบั 

        ตวัชีว้ดั 

จากตารางหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบแต่ละขอ้กบัตวัชีว้ดั ไดด้งัน้ี 

  IOC      =        
Ν
ΣR  

  IOC ขอ้ 1  = 
7

0011111 ++++++      =    
7
5  

    = 71.0  
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 IOC ขอ้ 2 = 
7

)1()1(00111 −+−+++++      =  
7
1  

   = 14.0  

 ICO ขอ้ 3 = 
7

1111111 ++++++        =    
7
7  

   = 00.1  

 ICO ขอ้ 4 = 
7

0001111 ++++++       =   
7
4  

   = 56.0  

 ICO ขอ้ 5 = 
7

)1()1()1(0011 −+−+−++++      =   
7
1−  

   = 14.0−  

 

5. คดัเลอืกขอ้สอบโดยพจิารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้

ไปไวจ้าํนวนหน่ึงตามทีผู่ส้รา้งตอ้งการ 

6. นําแบบทดสอบไปทดลองใชส้อบกบันกัเรยีน 30 ถงึ 50 คน หรอืประมาณ 1 

หอ้งเรยีน เพือ่หาคุณภาพของขอ้สอบแต่ละขอ้ และหาคุณภาพทัง้ฉบบั 

7. หาค่าดชันีจาํแนกของขอ้สอบหรอืของแบบทดสอบตามวธิขีอง Crehen โดย

การนําผลการสอบก่อนสอนและหลงัสอน มาแจกแจงลงในตาราง 2 x 2 ดงัน้ี 

 

        ก่อนสอน      หลงัสอน 

รอบรู ้หรอื ผา่น b a 

ไมร่อบรู ้หรอื ไมผ่า่น c d 

 

 การจําแนกใหพ้จิารณาผลการสอบแต่ละขอ้ของนกัเรยีนแต่ละคนในหอ้งทีท่ดลอง  

ขอ้ใดตอบถูกหมายถึงรอบรู้หรอืผ่าน ข้อใดตอบผดิหมายถึงไม่รอบรู้หรอืไม่ผ่าน การ

คาํนวณคา่ดชันีจาํแนกของขอ้สอบใชส้ตูรดงัน้ี 
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              ดชันีจาํแนกขอ้สอบ = 
Ν
+ ca  

                                    เมือ่   Ν  =    dcba +++  

 ค่าดชันีจําแนกขอ้สอบทีค่ดัเลอืกไวไ้ม่ควรน้อยกว่า 0.50 ขอ้สอบทีม่คี่าดชันี

จาํแนกขอ้สอบ 0.50 แสดงวา่ ขอ้สอบขอ้น้ีก่อนสอนและหลงัสอนมผีูต้อบถูกจาํนวนเทา่กนั 

 ตวัอย่าง  นักเรยีนหอ้งหน่ึงม ี50 คน ก่อนสอนไดใ้หน้ักเรยีนทําแบบทดสอบ

วทิยาศาสตรฉ์บบัหน่ึง แลว้นําผลการสอบมาตรวจ เพือ่จาํแนกนกัเรยีนตอบถูก-ผดิ ในแต่

ละขอ้ถ้าปรากฏว่าขอ้ 1 นักเรยีนตอบถูก 10 คน แต่หลงัสอนปรากฏว่าขอ้เดยีวกนั 

นกัเรยีนตอบถูกเป็น 30 คน จงหาคา่ดชันีจาํแนกของขอ้สอบขอ้น้ี 

วธิทีาํ  จาํแนกนกัเรยีนตอบ  ถูก – ผดิ  ลงในตาราง 

 

       กอ่นสอน       หลงัสอน 

รอบรู ้หรอื ผา่น 10 30 

ไมร่อบรู ้หรอื ไมผ่า่น 40 20 

 

 ดชันีจาํแนกขอ้สอบ  =  
20403010

4030
+++

+     = 
100
70  

    =  7.0  

 ขอ้สอบขอ้น้ีมดีชันีจาํแนก    = 7.0  

          ตวัอย่าง   ตวัชี้วดัขอ้หน่ึงมขีอ้สอบเลอืกตอบ 10 ขอ้ ก่อนสอนไดนํ้าไปสอบ

นกัเรยีนจาํนวน 50 คน ปรากฏวา่มนีกัเรยีน 30 คน ไดค้ะแนนน้อยกวา่เกณฑ ์60 % ทีไ่ด้

ตัง้ไว ้แต่หลงัสอนตามตวัชีว้ดัขอ้น้ีแลว้ใชแ้บบทดสอบชุดเดมิไปสอบ ปรากฏวา่มนีกัเรยีน 

10 คน ไดค้ะแนนน้อยกวา่เกณฑ ์60 % ทีก่ําหนดไว ้อยากทราบวา่ แบบทดสอบชุดน้ีมี

อาํนาจจาํแนกเทา่ไร 
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 วธิทีาํ จาํแนกนกัเรยีนทีส่อบผา่น – ไมผ่า่น ก่อนสอน – หลงัสอน 

 

       ก่อนสอน      หลงัสอน 

  ผา่น 20 40 

 ไมผ่า่น 30 10 

 

 ดชันีจาํแนกของแบบทดสอบ =  
10304020

70
+++

      = 
100
70  

     = 70.0  

 ค่าดชันีจาํแนกขอ้สอบของ Crehen  ทีก่ล่าวมา เป็นค่าความเทีย่งตรงเชงิทฤษฎี

หรอืความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct validity) เพราะค่าน้ีจะแสดงใหรู้ว้า่ขอ้สอบ

แต่ละขอ้มคีวามสามารถในการจําแนกผูส้อบว่ารอบรู(้หลงัสอน)หรอืไม่รอบรู ้(ก่อนสอน) 

ตามเกณฑท์ีเ่รากาํหนดขึน้ 

  8.  ผูว้จิยัอาจจะวเิคราะหห์าค่าความยากงา่ย (P) ค่าอํานาจจาํแนกของขอ้สอบ 

( r ) เพิม่เตมิอกีกไ็ด ้ซึง่เป็นการวเิคราะหแ์บบองิกลุ่ม ส่วนทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นการ

วเิคราะหแ์บบองิเกณฑ ์

  ความยากง่ายของข้อสอบ  (Item difficult) หมายถงึ สดัสว่นหรอืรอ้ยละของ

นกัเรยีนทีต่อบขอ้สอบนัน้ถูกเราใชส้ญัลกัษณ์แทนคา่ความยากงา่ยวา่  P 

 ตวัอย่าง   ขอ้สอบขอ้หน่ึงมนีกัเรยีนตอบถูก 25 คน จากนกัเรยีนทีส่อบทัง้หมด 

40 คน ดงันัน้ ขอ้สอบขอ้น้ีจะมคี่า  P = 25/40 = 0.625  หรอื 62.5 %  ค่า P ของขอ้สอบ

จะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 1  หรอื 0 ถงึ 100 % 

 อาํนาจจาํแนก (Discrimination power) หมายถงึความเฉียบคมของขอ้สอบที่

สามารถจาํแนกคนทีม่คีวามรูห้รอืคนเก่งกบัคนทีม่คีวามรูน้้อย หรอืคนอ่อนไดถู้กตอ้ง  เรา

ใชส้ญัลกัษณ์  r  แทนค่าอํานาจจาํแนก ค่า  r  ของขอ้สอบจะมคี่าระหวา่ง 0 ถงึ 1 และ 0   

ถงึ  –1 หรอืคดิเป็นเปอรเ์ซน็ตจ์ะมคีา่ 0  ถงึ 100% 
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 การหาคา่ความยากงา่ยและคา่อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ  มวีธิกีารหาดงัน้ี 

 1.  ตรวจใหค้ะแนนกระดาษคาํตอบของนกัเรยีนทุกคนทีส่อบแบบทดสอบฉบบั

เดยีวกนั 

 2.  เรยีงกระดาษคําตอบของนักเรยีนจากคะแนนสงูสุดมายงัคะแนนตํ่าสุด 

กระดาษคาํตอบทีม่คีะแนนเทา่กนัจดัเรยีงลาํดบัไวท้ีเ่ดยีวกนั 

 3.  แบ่งกระดาษคาํตอบออกเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีไ่ดค้ะแนนสงู และกลุ่มทีไ่ด้

คะแนนตํ่า โดยมวีธิกีารคอื 

       3.1   ถา้นกัเรยีนไมเ่กนิ 50 คน กแ็บ่งเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่ากลุ่มละครึง่ 

(50%) 

       3.2   ถา้มจีํานวนนกัเรยีนมากกว่า 50 คน เราสามารถจดัแบ่งนกัเรยีน

ออกเป็นกลุม่สงูและกลุม่ตํ่าได ้2 วธิคีอื 

 วธิทีี ่1 ใชเ้ทคนิค 25% ของ Garrett เป็นจุดแบ่งโดยคดิ 25 % ของ

นกัเรยีนทัง้หมด เชน่ มนีกัเรยีนเขา้สอบทัง้หมด 100 คน กจ็ะไดก้ลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า กลุ่ม

ละ 25 คน เหลอื 50  คน เป็นคนกลุม่กลาง ซึง่เราจะไมนํ่ามาวเิคราะห ์

 วธิทีี ่2 ใชเ้ทคนิค 27% ของ Kelly เป็นจุดแบ่งโดยมวีธิกีารคดิหา

จาํนวนนกัเรยีนกลุม่สงู และกลุม่ตํ่าเหมอืนกบัเทคนิค 25% คนกลุม่กลางไมนํ่าเอามาคดิ 

4.   นํากระดาษคาํตอบทัง้กลุ่มสงูและกลุ่มตํ่ามาหาจาํนวนคนทีต่อบขอ้สอบถูก

และผดิในแต่ละขอ้และ Tally ลงในตาราง ดงัน้ี 

ขอ้ที ่
กลุม่สงู กลุม่ตํ่า 

จาํนวนคนตอบถูก จาํนวนคนตอบผดิ จาํนวนคนตอบถูก จาํนวนคนตอบผดิ 

1. 

 

2. 

 

3. 

. 

. 

. 

/ / / /     / / / / 

/ / / /    / / / / (20) 

/ / / /    / / / / 

/ / / /    (15) 

…………………. 

/ / / /  (5) 

 

/ / / /     / / / /  

(10) 

/ / / /    / / / (8) 

 

/ / / /     (5) 

 

/ / / /    / / / / 

/ / / /   / /  (17) 

/ / / /    / / / / 

/ / / /    / / / / (20) 
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หมายเหตุ    ผูท้ีไ่มต่อบในขอ้ใดใหน้บัรวมในจาํนวนคนตอบผดิ 

5.  หาคา่ความยากงา่ยแต่ละขอ้จากตาราง   เชน่ 

       ขอ้ 1 กลุ่มสงูมจีาํนวนคนตอบถูก 20 คนจากจาํนวนทัง้หมด 25 คน และกลุ่ม

ตํ่ามจีาํนวนคนตอบถูก 8 คน จากจาํนวนทัง้หมด 25 คน รวมจาํนวนคนตอบถูก 28 คน 

จากจาํนวน 50 คน เทยีบเป็นเปอรเ์ซน็ตก์ารตอบถูกในขอ้ 1 กจ็ะไดค้่าความยากงา่ย (P) 

ดงัน้ี 

  P =  
50
28 x 100  = 56% 

  ในทาํนองเดยีวกนั คา่ P ของขอ้  2 จะไดเ้ทา่กบั 20/50 x 100 = 40% 

6.  หาคา่อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบจากตาราง   เชน่ 

       ขอ้ 1 กลุ่มสงูตอบถูก 20 คน กลุ่มตํ่าตอบถูก 8 คน ต่างกนัเท่ากบั 20 – 8 = 

12 คน นําไปคดิเปอรเ์ซน็ตไ์ดด้งัน้ี 

  r  = 
25
12 x100  =  48 % 

  ดงันัน้ขอ้ 1 จะมคีา่อาํนาจจาํแนก ( r ) เทา่กบั 48 % หรอื 0.48 

                    ขอ้ 2 คดิในทาํนองเดยีวกนักบัขอ้ 1 จะไดค้า่อาํนาจจาํแนกดงัน้ี 

  r  =  
25
10 x100  = 40 % 

  ดงันัน้ ขอ้ 2 จะมคีา่อาํนาจจาํแนก ( r ) เทา่กบั 40 % หรอื 0.40 

 7.   คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีุณภาพโดยพจิารณาคา่ P และ r ดงัน้ี 

      คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่าความยากงา่ย (P) ปานกลาง คอืมคี่าใกล ้50% เพราะ

ขอ้สอบทีม่คี่า P  มากจะเป็นขอ้ทีง่า่ย และขอ้สอบทีม่คี่า P น้อยจะเป็นขอ้ทีย่ากซึง่เราไม่

ควรเลอืกไวใ้ช ้ เกณฑค์า่ P ทีใ่ชจ้ะอยูร่ะหวา่ง  0.2  ถงึ  0.8 

 8.  หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบซึง่รายละเอยีดจะกลา่วในเน้ือหา 7.6 

 

ข้อดีของข้อสอบแบบเลือกตอบ 

1.  สามารถออกขอ้สอบไดห้ลายขอ้ครอบคลุมตวัชีว้ดัทุกขอ้ 

2. มคีวามเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนน 

3. ตรวจไดง้า่ย รวดเรว็ และสามารถใชเ้ครือ่งจกัรในการตรวจได ้
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4.   มคีวามเชือ่มัน่ (Reliability) สงู 

5. เหมาะสาํหรบัการสอบวดัคนเป็นจาํนวนมาก ๆ 

6. สามารถวเิคราะหห์าคา่คุณภาพไดท้ัง้รายขอ้และทัง้ฉบบั 

ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ 

1. ตอ้งใชเ้วลามากในการออกขอ้สอบและสิน้เปลอืงงบประมาณ 

2. ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งมคีวามรูใ้นวชิาทีอ่อกขอ้สอบเป็นอยา่งด ี

3. ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งมปีระสบการณ์ในการเขยีนขอ้สอบแบบน้ี 

4. ขอ้สอบแบบน้ีไมเ่หมาะทีจ่ะวดัทกัษะในการคดิคาํนวณ 

5. ขอ้สอบแบบน้ีไมเ่หมาะทีจ่ะวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

6. ผูส้อบมโีอกาสเดาคาํตอบไดถู้กตอ้งทัง้ๆ ทีไ่มม่คีวามรูเ้ลย 

 

 
 

กิจกรรม 7.2 

1. ทา่นมขี ัน้ตอนในการสรา้งแบบทดสอบทีม่คีุณภาพอยา่งไร 

2. คุณภาพของขอ้สอบรายขอ้หาไดอ้ยา่งไรบา้ง 

3. จงสรา้งแบบทดสอบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก วดัความรูท้างดา้นการเมอืง

ของนกัเรยีนมธัยมศกึษามา 10 ขอ้ 
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 แบบสอบถาม (Questionnaire)  หมายถงึชุดของคาํถามทีส่ง่ใหผู้ต้อบหรอืกลุ่ม

ตวัอย่างตอบโดยการเขยีนตอบหรอืเลอืกตอบตามทีผู่ว้จิยักําหนดใหต้อบ โดยผูถ้ามและ

ผูต้อบไมเ่หน็หน้ากนั ในการใชเ้ครื่องมอืวจิยัทีเ่ป็นแบบสอบถาม ผูว้จิยัจะตอ้งคํานึงถงึตวั

แปรทีจ่ะศกึษาดว้ย ลกัษณะของตวัแปรทีใ่ชแ้บบสอบถามมดีงัน้ี 

 1.  ตวัแปรเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เช่น ถามเกีย่วกบั เพศ อายุ การศกึษา อาชพี 

รายได ้เป็นตน้ 

 2.  ตวัแปรเกีย่วกบัความรูส้กึ ความคดิเหน็ เจตคตแิละความเชือ่ 

 ลกัษณะของแบบสอบถาม  แบบสอบถามที่สร้างขึน้ดูตามลกัษณะของคําถาม

คาํตอบแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื คาํถามปลายเปิด และคาํถามปลายปิด 

              ก.  คําถามปลายเปิด  เป็นคําถามทีผู่ต้อบมอีสิระในการตอบโดยการเขยีนตอบ 

เชน่ 

1. เพศ……………………………………… 

2. วฒุทิางการศกึษาสงูสดุ…………………… 

3. ระยะเวลาการทาํงาน……………………… 

4. ตาํแหน่งงานของทา่น…………………….. 

5. รบัเงนิเดอืน ๆ ละ………………………… 

6. ทา่นเหน็ดว้ยกบัการขยายการศกึษาภาคบงัคบัเป็น 12 ปี 

หรอืไม…่……………… เพราะ………………………………………… 

7. ทา่นคดิวา่โรงเรยีนประถมศกึษามคีวามพรอ้มในการสอนนกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาหรอืไม…่……………………………เพราะ..………………… 

8. ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

เน้ือหา 7.3                                                               การสรา้งแบบสอบถาม 
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 ข. คาํถามปลายปิด  เป็นคําถามทีผู่ถ้ามไดเ้ตรยีมคําตอบไวใ้หผู้ต้อบเลอืกตอบ

โดยผูต้อบไมม่อีสิระในการตอบ เชน่ 

        1. เพศ  �   ชาย  �   หญงิ 

        2. วฒุกิารศกึษาสงูสดุ 

� ประถมศกึษา 

� มธัยมศกึษาตอนตน้ 

� มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. 

� อนุปรญิญา หรอื ปวส. 

� ปรญิญาตร ี

� สงูกวา่ปรญิญาตร ี

         3. ระยะเวลาการทาํงาน 

� ไมเ่กนิ 1 ปี 

� 1 – 5 ปี 

� มากกวา่ 5 – 10 ปี 

� มากกวา่ 10 – 15 ปี 

� มากกวา่ 15 ปี 

4. ตาํแหน่งการงานของทา่น 

� เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 

� หวัหน้างาน 

� หวัหน้าฝา่ย 

� ผูช้าํนาญการพเิศษ, ผูเ้ชีย่วชาญ หรอื ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 

� หวัหน้ากอง หรอื ผอ. กอง 

� รองอธบิด ี

� อธบิด ี
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              5.  เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั 

� ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 

� 5,000 – 10,000 บาท 

� 10,001 – 15,000 บาท 

� 15,001 – 20,000 บาท 

� 20,001 – 25,000 บาท 

� 25,001 – 30,000 บาท 

� มากกวา่ 30,000 บาท 

              6. ทา่นเหน็ดว้ยกบัการขยายการศกึษาภาคบงัคบัเป็น 12  ปี  หรอืไม ่

  �    เหน็ดว้ย  �   เฉยๆ  �   ไมเ่หน็ดว้ย 

 เหน็ดว้ยเพราะวา่ 

� ทําให้ประชาชนมีการศึกษามากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศ 

� ทําใหโ้รงเรยีนมนีักเรยีนเพิม่มากขึน้เป็นประโยชน์ต่อตําแหน่งครู – 

อาจารย ์และผูบ้รหิาร 

� ทาํใหค้ร ู– อาจารยม์ภีาระงานสอนครบตามเกณฑก์าํหนด 

� ทาํใหโ้รงเรยีนไดร้บังบประมาณและกาํลงัครเูพิม่มากขึน้ 

ไมเ่หน็ดว้ยเพราะวา่ 

� คร ู– อาจารยใ์นโรงเรยีนยงัไมพ่รอ้ม 

� ประชาชนยงัไมเ่ขา้ใจวา่เรยีนสงูขึน้จะไดป้ระโยชน์อยา่งไร 

� ควรขยายในพืน้ที่ๆ  มคีวามพรอ้มหรอืประชาชนตอ้งการ 

� ควรเป็นไปตามความตอ้งการของเดก็ รฐัไม่ควรบงัคบั ซึง่ปจัจุบนัรฐั

กเ็ปิดโอกาสใหแ้ลว้ 

 7. ท่านคดิว่าโรงเรยีนทีเ่คยสอนระดบัประถมศกึษามคีวามพรอ้มในการสอน

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาหรอืไม ่

  �   พรอ้ม  �   ไมแ่น่ใจ  �   ไมพ่รอ้ม 
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            8. ………………………………………………………………………………… 

 

 นอกจากน้ีแบบสอบถามบางเรื่องจะมทีัง้คําถามปลายเปิดและปลายปิดอยู่ในชุด

เดยีวกนั เชน่ 

 1. เพศ  �  ชาย   �   หญงิ 

 2. วฒุกิารศกึษาสงูสดุ……………………………………………………………. 

 3. ระยะเวลาการทาํงาน 

� ไมเ่กนิ 1 ปี 

� 1 – 5 ปี 

� มากกวา่ 5 – 10 ปี 

� มากกวา่ 10 – 15 ปี 

� มากกวา่ 15 ปี 

4. ตาํแหน่งการงานของทา่น……………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

 

หลกัการสร้างแบบสอบถาม   ผู้วิจยับางคนเขยีนข้อคําถามโดยปราศจาก

จุดมุ่งหมายปลายทาง มคีําถามที่ไม่จําเป็นหลายขอ้ โดยไม่รูว้่าจะนํามาใช้ประโยชน์ใน

การวจิยัได้อย่างไร ซึ่งภายหลงัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลแล้วจะพบว่ามขีอ้มูลที่ไม่ได้ใช้

มากมาย ดงันัน้ในการสรา้งแบบสอบถามผูว้จิยัควรมหีลกัการดงัน้ี 

1.  กาํหนดตวัแปรการวจิยัใหค้รบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัทุกขอ้ 

2.  ศกึษาคาํนิยามของตวัแปรแต่ละตวัเพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการสรา้งขอ้คาํถาม 

3.  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีในการสรา้งแบบสอบถาม 

4.  ลงมอืเขยีนขอ้คาํถามต่างๆ ใหต้รงหรอืสอดคลอ้งกบัคาํนิยามของตวัแปร ไม่

ควรเขยีนคําถามอะไรนอกเหนือจากคํานิยาม ในการเขยีนขอ้คําถามผูว้จิยัควรระมดัระวงั

ในการใชค้าํใหเ้หมาะสม ถูกตอ้ง ซึง่มขีอ้ควรคาํนึงดงัน้ี 
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4.1 ไมเ่ป็นคาํถามสองแพรง่ โดยมคีาํวา่ และ  หรอื  อยู่ดว้ย เชน่ ท่านเหน็

ด้วยหรอืไม่กบัความคดิเหน็ของครูและผูป้กครองเกี่ยวกบัการอบรมนักเรยีน ซึ่งการตัง้

คาํถามลกัษณะอยา่งน้ีจะตอบยากเพราะมทีัง้ครแูละผูป้กครอง 

4.2 ไม่เป็นคําถามกํากวม เพราะจะทําใหผู้ต้อบตคีวามหมายไดห้ลายแง่

หลายมุม เชน่ ท่านมคีวามรูส้กึอย่างไรต่อพวกหวัรุนแรงทางการเมอืง คาํวา่หวัรุนแรงทาง

การเมอืงผูต้อบแต่ละคนตคีวามหมายไดต่้างกนั 

4.3 ไม่ควรมคีําถามนํา เพราะเป็นการชกัจูงหรอืชีนํ้าใหผู้ต้อบ  ตอบไปใน

ทิศทางใดทางหน่ึงได้ตามที่ผู้วิจยัต้องการ เช่น ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบักลุ่มผู้ชุมนุม

เรยีกรอ้งเพราะจะทาํใหน้กัลงทุนต่างประเทศขาดความเชือ่มัน่ในการลงทุน 

ยงัมแีบบสอบถามอกีประเภทหน่ึงซึง่เราจดัเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  เรา

ใช้สําหรบัสอบถามความรู้สกึ ความคดิเห็น หรอืเจตคติของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

นิยมสรา้งเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า  3 ชอ่งบา้ง  5  ชอ่งบา้ง หรอื  7  ชอ่งบา้ง 

รปูแบบทีใ่ชก้นัมากไดแ้ก่ แบบของลเิคริท์ และของออสกู๊ด แต่ละแบบมรีายละเอยีดในการ

สรา้งดงัน้ี 

แบบวดัตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert)  เป็นเครือ่งมอืสาํหรบัวดัความรูส้กึ ความ

คดิเหน็หรอืเจตคตขิองคนต่อเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี 

1. กําหนดตวัแปรเกี่ยวเจตคตต่ิอสิง่ใดสิง่หน่ึงใหช้ดัเจน เช่น เจตคตขิองทาง

วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน  เสรจ็แลว้จงึนิยามตวัแปรทีจ่ะวดัใหช้ดัเจน  ทีเ่รยีกวา่นิยามเชงิ

ปฏบิตักิาร  คาํนิยามเกีย่วกบัเจตคตคิวรเขยีนแสดงถงึพฤตกิรรมหรอืลกัษณะของบุคคลที่

มเีจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

2. รวบรวมขอ้ความจากเอกสารต่างๆ หรอืสรา้งขอ้ความขึน้เอง ใหส้อดคลอ้ง

หรอืตรงกบัคํานิยามตวัแปร เช่น เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ ขอ้ความต่างๆทีร่วบรวม หรอื

สรา้งขึน้เอง ตอ้งอยู่ภายใตค้ํานิยามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 1 ขอ้ความทีร่วบรวมหรอืสรา้งขึน้

เองควรมลีกัษณะดงัน้ี 

2.1 ขอ้ความตอ้งมลีกัษณะทีบุ่คคลมเีจตคตต่ิางกนั จะตอ้งตอบต่างกนั 

2.2 ขอ้ความทีร่วบรวมมาหรอืสรา้งขึน้จะตอ้งไมเ่ป็นขอ้ความทีเ่ป็นจรงิ 

2.3 หลกีเลีย่งขอ้ความทีม่คีวามหมายกาํกวมหรอืมคีวามหมายเป็นสองนยั 

2.4 ขอ้ความควรมทีัง้ทางบวก และทางลบต่อเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์
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3. ตรวจสอบขอ้ความ เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้ความนัน้เหมาะสมกบัการทีจ่ะตอบว่า  

เหน็ดว้ยอย่างยิง่  เหน็ดว้ย  เฉยๆ  หรอื ไม่แน่ใจ  ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ และ

ตรวจสอบดูว่าขอ้ความต่างๆ ทีเ่ขยีนขึน้นัน้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเจตคตทิางวทิยาศาสตร์

หรอืไม่ ขอ้ความที่รวบรวมมาครอบคลุมคํานิยามหรอืไม่ และขอ้ความแต่ละขอ้มคีวาม

ชดัเจนหรอืไม ่ในขัน้น้ีจะตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆเป็นผูต้รวจสอบ 

4. สรา้งมาตรวดัเป็น  5  คา่ โดยในแต่ละขอ้ความจะมคีา่ดงัน้ี  

   

                   การใหค้ะแนน 

                   ขอ้ความบวก     ขอ้ความลบ 

 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 5              1 

 เหน็ดว้ย 4              2 

 เฉยๆ  หรอืไมแ่น่ใจ         3              3 

 ไมเ่หน็ดว้ย 2              4 

 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 1              5 

 5. การทดลองขัน้ตน้ เพือ่หาคุณภาพของแบบวดั  มวีธิกีารดงัน้ี 

5.1.   เลอืกกลุ่มตวัอย่าง  30 ถงึ 50  คน จากกลุ่มประชากรเป้าหมายทีเ่รา

ตอ้งการทราบเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

5.2.   นําแบบวดัทีส่รา้งขึน้ไปใหก้ลุม่ตวัอยา่งตอบโดยใหแ้สดงความคดิเหน็

แต่ละขอ้ความ เป็น 5 ระดบั คอื   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่   เหน็ดว้ย   เฉยๆ หรอื ไมแ่น่ใจ  ไม่

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

5.3.   ตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ สาํหรบัขอ้ความทางบวก ใหค้ะแนนเป็น 5, 4, 

3, 2, 1 ตามลาํดบั สว่นทางลบ จะใหค้ะแนนกลบักนัเป็น 1, 2, 3, 4, 5 ตามลาํดบั 

5.4.   วเิคราะหค์ุณภาพเป็นรายขอ้โดยการหาค่าอํานาจจําแนกรายขอ้มี

วธิกีารวเิคราะหห์าคุณภาพ  2 วธิ ีดงัน้ี 

      วธิทีี ่1 หาค่าสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมขอ้(Item-

total correlation) ทีม่คี่าสหสมัพนัธ ์( rx y) เป็นบวกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไปถอืวา่เป็นขอ้ทีม่คี่า

อาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้ ใชส้ตูรดงัน้ี  
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  rx y  = 
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ΣΥΣΧ−ΥΝΣΧ
  

 

 เมือ่    X i j  =  คะแนนขอ้ที ่  i  ของคนที ่j 

          Y j  = คะแนนรวมทัง้ฉบบัของคนที ่ j  

 

               วธิทีี ่2  ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่รายขอ้ของกลุ่มทีม่ ี

คะแนนสงูกบักลุม่ทีม่คีะแนนตํ่าโดยมวีธิกีารดงัน้ี 

ก. รวมคะแนนของแบบทดสอบทัง้ฉบบัของกลุม่ตวัอยา่งแต่ละคน 

ข. เรยีงคะแนนจากคนทีไ่ดค้ะแนนสงูมาตํ่า 

ค.  แบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่มคอืกลุ่มทีม่คีะแนนสงูและกลุ่มทีม่คีะแนน

ตํ่า กลุม่ละ 25 เปอรเ์ซน็ต ์เชน่ มกีลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 50 คน กลุ่มสงู 25 เปอรเ์ซน็ต ์กจ็ะ

ไดป้ระมาณ 13 คน กลุ่มตํ่า 25 เปอรเ์ซน็ต ์กจ็ะไดป้ระมาณ 13 คนเท่ากนั กลุ่มสงูใหน้บั

จากคนที ่1 ทีไ่ดค้ะแนนสงูสุดมาล่างถงึคนที ่13 สว่นกลุ่มตํ่าใหน้บัจากคนทีไ่ดค้ะแนน

ตํ่าสดุขึน้ไปขา้งบน 13 คน จาํนวนคนอยูต่รงกลางตดัทิง้ไมนํ่ามาคาํนวณ 

ง.  หาค่าเฉลีย่ (Χ ) และค่าความแปรปรวน (S
2
) ของคะแนนแต่ละขอ้

ในกลุม่สงูและกลุม่ตํ่า 

จ.  ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ของ  2 กลุ่ม โดยใชส้ตูร  

t-test  ทีร่ะดบันยัสาํคญั (∝ )  .05  ดงัน้ี 

t   =    

L

L

L

SS
Ν

+
Ν

Χ−Χ

Η

Η

Η

22
 

           เมือ่ LΧΧΗ ,     =   คะแนนเฉลีย่ของกลุม่สงูและกลุม่ตํ่าในแต่ละขอ้ 
22 , LSS Η     =   คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่สงูและกลุม่ตํ่าในแต่ละขอ้ 

LΝΝΗ ,    =   จาํนวนคนในกลุม่สงูและกลุม่ตํ่าในแต่ละขอ้ 

 

 ฉ.   ถา้พบวา่ขอ้ใดมคีวามแตกต่างทางบวกและมนียัสาํคญั (α ) .05 

ถอืวา่มคีา่อาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้
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 6.   คดัเลอืกขอ้ความทีม่คีา่อาํนาจจาํแนกตามเกณฑก์ารทดสอบในขอ้ 5  

 7.  หาคุณภาพของแบบวดัเจตคตทิัง้ฉบบั ซึ่งม ี2 ค่า คอื ความเชื่อมัน่ 

(Reliability) และความเทีย่งตรง (Validity) ซึง่รายละเอยีดจะอยูใ่นเน้ือหา 7.5 และ 7.6 

ตวัอย่างแบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตรแ์บบลิเคิรท์ 

 

ขอ้ความ เหน็ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

1. คนเราก่อนเกดิเหตุรา้ยต่างๆ 

มกัมลีางสงัหรณ์ลว่งหน้า 

     

2. ขา้พเจา้ชอบซกัถามปญัหา 

ต่างๆ ทีข่า้พเจา้อยากรูท้ ัง้ใน 

และนอกหอ้งเรยีนจากคร ู

ผูส้อน 

     

3. ในการตอบปญัหาต่างๆ วธิ ี

ทีด่ทีีส่ดุ คอื วธิเีสยีเวลาน้อย 

ทีส่ดุไมจ่าํเป็นตอ้งหาหลายๆวธิ ี

     

4. ขา้พเจา้ชอบไปชมงานนิทรรศการ

ต่างๆ ทีม่รีะดบัความรูส้งูกวา่ที่

ขา้พเจา้มอียู ่

     

5. ขา้พเจา้รูส้กึเบื่อทีท่าํการทดลอง

ซํ้า ๆ กนัหลายครัง้ก่อนทีจ่ะ

สรปุผล 

     

6. ขา้พเจา้เชื่อคาํอธบิายของครทูี่

เกีย่วกบับทเรยีนโดยไมเ่คย

โตแ้ยง้ 

     

7.    ………………………………. 

 

     

  

แบบวดัตามวิธีของออสกดู (Osgood) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัตวัแปรลกัษณะ

เดยีวกบัแบบของลเิคริท์ ซึง่เป็นรูปแบบทีนิ่ยมใชก้นัมากรูปแบบหน่ึง เรยีกว่า มาตรวดั

 ความแตกต่างแห่งความหมาย (Semantic differential scale) ซึง่ออสกูดและ
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คณะ (Osgood, Suci and Tannenbaum) เป็นผูค้ดิสรา้งขึน้ โดยใชค้าํศพัทต่์างๆ เพื่อ

อธบิายความหมายของสิง่เรา้ หรอืมโนทศัน์ (Concept) ดว้ยการกําหนดสิง่เรา้  ซึง่อาจจะ

เป็นคาํ ขอ้ความ หรอืวล ีแลว้ใหผู้ต้อบเลอืกตอบดว้ยการประเมนิ 7 ค่า ตามความหมาย

ของคาํคุณศพัทต์รงกนัขา้ม (Bipolar adjectives)  2  คาํทีเ่ขยีนไวห้วัทา้ย ดงัตวัอยา่ง 

 นกัเรยีนมคีวามรูส้กึและมคีวามคดิอยา่งไรต่อวชิาวทิยาศาสตร ์

 1. น่าสนใจ       น่าเบือ่ 

 2. สาํคญั       ไมส่าํคญั 

 3. มปีระโยชน์      ไมม่ปีระโยชน์ 

           4. …………………………………………………………………… 

 ขัน้ตอนในการสรา้งแบบวดัตามวธิขีองออสกดูมดีงัน้ี 

 1. กําหนดตวัแปรเกีย่วกบัเจตคตต่ิอสิง่ใดสิง่หน่ึงทีจ่ะวดัใหช้ดัเจน เช่น เจตคติ

ต่อกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เจตคตต่ิอการเมอืงไทย  เจตคตต่ิอรฐับาล เป็นตน้ 

 2. รวบรวมคําคู่คุณศพัท์ที่มคีวามหมายตรงขา้ม  ซึ่งคําคู่คุณศพัท์ที่ใชเ้รา

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

       2.1  ดา้นการประเมนิค่า (Evaluation factor) ซึง่เป็นคาํคุณศพัทท์ีแ่สดงออก

ทางดา้นคุณค่า ไดแ้ก่ ด-ีเลว  จรงิ-เทจ็   สะอาด-สกปรก   ฉลาด-โง ่   มปีระโยชน์-ไมม่ี

ประโยชน์   สาํคญั-ไมส่าํคญั น่าสนใจ-น่าเบื่อ   สมบรูณ์-ไมส่มบรูณ์   สาํเรจ็-ไมส่าํเรจ็   

เพลดิเพลนิ-ไมเ่พลดิเพลนิ   น่าปรารถนา-ไมน่่าปรารถนา   จาํเป็น-ไมจ่าํเป็น   ใชไ้ด-้ใช้

ไมไ่ด ้  มคีุณคา่-ไรคุ้ณคา่   เป็นตน้ 

       2.2  ดา้นศกัยภาพ (Potential factor) ซึง่เป็นคาํคุณศพัทท์ีแ่สดงออกถงึกําลงั 

อํานาจ ไดแ้ก่ แขง็-อ่อน  แขง็แรง-อ่อนแอ  รุนแรง-ผอ่นคลาย  หนกั-เบา เกบ็กด-อสิระ  

จาํกดั-ไมจ่าํกดั   เครง่ขรมึ-ยิม้แยม้   ใหญ่-เลก็  จรงิจงั-ตามสบาย  เรือ่งใหญ่-เรือ่งเลก็     

ลุม่ลกึ-ตืน้เขนิ  เป็นตน้ 

        2.3  ดา้นกจิกรรม (Activity factor) ซึง่เป็นคาํคุณศพัทท์ีแ่สดงออกของกรยิา

อาการ ไดแ้ก่ เรว็-ชา้  วอ่งไว-เฉื่อยชา  งา่ย-ยาก  ซบัซอ้น-งา่ย  เป็นระเบยีบ-ยุ่งเหยงิ   

ตืน้เตน้-สงบ  เป็นตน้ 

 3. คดัเลอืกคาํคูท่ีเ่หมาะสมกบัตวัแปรทีว่ดั โดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณา ดงัน้ี 
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 3.1  ความเกีย่วขอ้ง   คาํคุณศพัทท์ีจ่ะใชต้อ้งแสดงความรูส้กึ หรอืความคดิ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะวดั 

 3.2  ความครอบคลุม  คําคุณศพัทท์ีใ่ชจ้ะตอ้งใหผู้ต้อบไดแ้สดงความรูส้กึ

หรอืความคดิครอบคลุมคาํนิยามตวัแปรทีจ่ะวดั 

 3.3  ความชดัเจน คําคุณศพัทท์ีใ่ชจ้ะตอ้งมคีวามหมายชดัเจนในตวัเองที่

ผูต้อบสามารถแสดงความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ได ้

 4.  สรา้งมาตรวดัใหม้รีะยะห่างกนั 7 ระยะและใหส้ลบัตําแหน่งซา้ยขวาของคาํคู่

คุณศพัท ์ เพือ่ป้องกนัการตอบแบบเคยชนิ หรอืตอบแบบไมใ่หค้วามรว่มมอื เชน่ 

  ด ี        เลว 

  ชา้        เรว็ 

  งา่ย        ยาก 

  แขง็แรง       อ่อนแอ 

 5. การทดลองขัน้ตน้ เพือ่หาคุณภาพของแบบวดัมวีธิกีาร ดงัน้ี 

 5.1  เลอืกกลุ่มตวัอย่างประมาณ 50 คน จากกลุ่มประชากรเป้าหมายทีเ่รา

ตอ้งการวดัเจตคต ิ

 5.2  นําแบบวดัทีส่รา้งขึน้ไปสอบกบักลุม่ตวัอยา่งในขอ้ 5.1 

 5.3  ตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ แต่ละคาํคู่คุณศพัทจ์ะมคีะแนน 1 ถงึ 7 คะแนน 

คําคู่คุณศพัทท์ีม่ขี ัว้บวกทางซา้ยมอืจะเรยีงคะแนนจาก 7 คะแนนถงึ 1 คะแนน คําคู่

คุณศพัทท์ีม่ขี ัว้ลบทางซา้ยมอืจะเรยีงคะแนนจาก 1 คะแนนถงึ 7 คะแนน 

 5.4  วเิคราะหห์าค่าอํานาจจําแนกรายขอ้หรอืรายคู่คุณศพัท ์ ซึง่เหมอืนกบั

การวเิคราะหห์าคุณภาพของการสรา้งแบบวดัตามวธิกีารของลเิคริท์ 

 6.  คดัเลอืกคาํคู่คุณศพัทท์ีม่คี่าอํานาจจาํแนกตามเกณฑ ์ ซึง่กเ็หมอืนกบัวธิขีอง

ลเิคริท์ 

 7.  หาคุณภาพของแบบวดัเจตคตทิัง้ฉบบั คอืค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) และ

ความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งวธิกีารหาค่าก็จะเหมอืนกบัการสรา้งแบบวดัตามวธิขีอง      

ลเิคริท์ รายละเอยีดจะอยูใ่นเน้ือหา 7.5  และ  7.6 
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ตวัอยา่งมาตรวดัเจตคตต่ิอกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามวธิขีองออสกดู 

1. นกัเรยีนมคีวามรูส้กึและความคดิเหน็อยา่งไรต่อการเสนอบทความทางวทิยาศาสตร ์

สาํคญั        ไมส่าํคญั 

มปีระโยชน์       ไมม่ปีระโยชน์ 

น่าเบือ่       น่าสนใจ 

มคีุณคา่       ไรคุ้ณคา่ 

จาํเป็น       ไมจ่าํเป็น 

2. นกัเรยีนมคีวามรูส้กึและความคดิเหน็อยา่งไรต่อ  การทดลองวทิยาศาสตร ์

ปลอดภยั       ไมป่ลอดภยั 

น่าเบือ่       น่าสนใจ 

สาํคญั        ไมส่าํคญั 

จาํเป็น       ไมจ่าํเป็น 

ไมเ่พลดิเพลนิ       เพลดิเพลนิ 

งา่ย         ซบัซอ้น 

3. นกัเรยีนมคีวามรูส้กึและความคดิเหน็อยา่งไรต่อ การทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์

ตื่นเตน้       สงบ 

ซบัซอ้น       งา่ย 

จรงิจงั        ตามสบาย 

เรือ่งเลก็       เรือ่งใหญ่ 

น่าเบือ่       น่าสนใจ 

มปีระโยชน์       ไมม่ปีระโยชน์ 

4. นกัเรยีนมคีวามรูส้กึและความคดิเหน็อยา่งไรต่อ  การเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์

น่าสนใจ       น่าเบือ่ 

งา่ย        ยาก 

มปีระโยชน์       ไมม่ปีระโยชน์ 

ยุง่เหยงิ       เป็นระเบยีบ 

มคีุณคา่       ไรคุ้ณคา่ 
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 ข้อดีของแบบสอบถาม 

1. ประหยดัทัง้คนและงบประมาณในการเกบ็ขอ้มลู 

2. สามารถใหผู้ต้อบ ตอบพรอ้มกนัหลายคนได ้

3. คําตอบที่ได้จะอยู่ในมาตรฐานเดียวกนัเพราะมาจากข้อคําถามมาตรฐาน

เดยีวกนั 

4. ผูต้อบมคีวามสบายใจที่ไม่มใีครเหน็ตวัเอง และสามารถปกปิดชื่อตวัเองได ้

ทาํใหผู้ต้อบมอีสิระเสรใีนการตอบมากขึน้ 

5. ผู้ตอบมเีวลามากในการตอบ ทําให้สามารถนัง่คดิพจิารณาประเด็นปญัหา

ต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอยีด 

6. ผูว้จิยัสามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้าํนวนมากในเวลาอนัจาํกดั 

 

ข้อเสียของแบบสอบถาม 

1. วธิกีารตอบง่ายซึ่งโดยมากจะให้ผูต้อบกาเครื่องหมาย ถ้าผูต้อบไม่แน่ใจ

คาํตอบจะตอบแบบเดา 

2. ขอ้คาํถามทีไ่มต่รงกบัความจรงิของผูต้อบ หรอืไมเ่ขา้ใจผูต้อบจะเวน้วา่งหรอื

ตอบบดิเบอืน 

3. คําถามแบบปลายเปิด ผู้ตอบจะเสยีเวลาตอบมากจนเกดิความเบื่อแล้วไม่

ตอบหรอืตอบไมช่ดัเจน 

 

กิจกรรม 7.3 

1. แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดมขีอ้ดแีละขอ้เสยีต่างกนัอยา่งไร 

2. จงสรา้งแบบสอบถามทัง้ปลายเปิดและปลายปิดถามเกีย่วกบัเรือ่ง 

2.1 สภาพทีอ่ยูอ่าศยั 

2.2 ระดบัการศกึษา 

2.3 ฐานะทางการเงนิ 

2.4 ปญัหาการเรยีนระดบัปรญิญาตร ี

3. อยากจะทราบเจตคตทิางการเมอืงของเยาวชนไทย จะเลอืกใชเ้ครือ่งมอื 

แบบใด และอธบิายขัน้ตอนในการสรา้งมาใหเ้ขา้ใจ 
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 การสมัภาษณ์ (Interview)   การสมัภาษณ์ หมายถงึ การสนทนาทีม่จุีดมุง่หมาย

ให้ได้ข้อมูลตามที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยจะมผีู้สมัภาษณ์เป็นผู้ตัง้คําถาม และผู้ถูก

สมัภาษณ์จะเป็นผูต้อบคําถาม ผูส้มัภาษณ์จะเป็นผูจ้ดบนัทกึ  ใชเ้ทปบนัทกึเสยีงหรอืใช้

วดีโิอเทปบนัทกึคําตอบของคําถามต่างๆ การสมัภาษณ์น้ีเหมาะกบัการเก็บขอ้มูลจาก

เดก็ๆ หรอืผูท้ีอ่่านหนงัสอืไมค่อ่ยได ้การสมัภาษณ์แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

 1. การสมัภาษณ์แบบทีม่โีครงร่าง (Structured interview) เป็นแบบทีม่คีาํถาม

กําหนดไวแ้น่นอน บางคําถามก็เป็นแบบปลายเปิด บางคําถามก็เป็นแบบปลายปิด การ

สมัภาษณ์แบบน้ีเหมอืนกบัแบบสอบถามทีก่ล่าวมาแลว้ ต่างกนัตรงทีก่ารสมัภาษณ์ ผู้

สมัภาษณ์เป็นผูเ้ขยีนคาํตอบของผูต้อบเอง 

 2. การสมัภาษณ์แบบไมม่โีครงรา่ง (Unstructured interview) เป็นการสมัภาษณ์

ที่ไม่มีคําถามกําหนดไว้ล่วงหน้าแน่นอน ผู้สมัภาษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงคําถามได้

ตลอดเวลา ตามสถานการณ์แต่ต้องมุ่งให้ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ การ

สมัภาษณ์แบบน้ีผูส้มัภาษณ์จะตอ้งมคีวามชาํนาญการและตอ้งจาํคาํถามต่างๆ ได ้

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ทีก่ล่าวมาจะเป็นการสนทนาแบบตวัต่อ

ตวัระหว่างผูส้มัภาษณ์กบัผูถู้กสมัภาษณ์ ซึง่วธิกีารสมัภาษณ์แบบน้ี ผูว้จิยัจะใชก้นัมากใน

การเก็บขอ้มูลการวจิยั  แต่ยงัมวีธิีการสมัภาษณ์อีกแบบหน่ึงที่เรยีกการสมัภาษณ์กลุ่ม 

หรอืการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมผีูส้มัภาษณ์คนเดยีวหรอือาจมผีูช้ว่ยสมัภาษณ์

ดว้ยกไ็ด ้  ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในการสนทนากลุ่ม ซึง่กลุ่มทีจ่ะใชใ้นการสมัภาษณ์แบบน้ี

จะประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งทีผู่ว้จิยักําลงัวจิยัอยู่จาํนวนหน่ึง 15 ถงึ 20 คน วธิกีาร

แบบน้ี ผู้ที่ทําหน้าที่ประธานจะต้องสรุปคําตอบของขอ้คําถามต่างๆ จากการระดมพลงั

สมองของกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญในการตอบขอ้คาํถามของการวจิยัต่าง เพือ่นําไปสรุปเป็นผลของ

การวจิยัต่อไป                

การสมัภาษณ์มหีลกัการดงัน้ี 

1. เตรยีมเครือ่งมอืใหพ้รอ้มทัง้แบบการสมัภาษณ์ เทปบนัทกึเสยีง สมุดจดบนัทกึ 

เป็นตน้ 

เน้ือหา 7.4                                  การสมัภาษณ์และการสงัเกต 
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2. ถา้มผีูช้ว่ยสมัภาษณ์ ผูว้จิยัจะตอ้งสรา้งคู่มอืการสมัภาษณ์ พรอ้มทัง้ฝึกอบรม

ผูช้ว่ยสมัภาษณ์ดว้ย 

3. ทาํความเขา้ใจเรือ่งทีจ่ะสมัภาษณ์ใหด้กี่อนออกสมัภาษณ์ 

4. นดัแนะเวลา สถานที ่ผูถู้กสมัภาษณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 

5. ผูส้มัภาษณ์ต้องสรา้งบรรยากาศก่อนลงมอืสมัภาษณ์ โดยแจง้วตัถุประสงค์

ของการสมัภาษณ์ สรา้งความคุน้เคยหรอืความไวใ้จกนัก่อนจะเริม่สมัภาษณ์ 

6. ดาํเนินการสมัภาษณ์ตามทีไ่ดเ้ตรยีมการลว่งหน้ามาก่อน 

7. ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ยๆ ไมก่าํกวม 

8. ไมค่วรถามนําหรอืถามในทาํนองชีนํ้าคาํตอบ 

9. ผูส้มัภาษณ์ตอ้งฟงัมากกวา่พดู 

10. ผู้สมัภาษณ์จะต้องวางตวัเป็นกลางไม่แสดงความรู้สกึดีใจ หรอืเสยีใจต่อ

คาํตอบของผูถู้กสมัภาษณ์ 

11. อยา่ใชเ้วลาสมัภาษณ์นานจนเกนิไป อยา่พดูนอกเรือ่งมากนกั 

12. แสดงการขอบคุณผูถู้กสมัภาษณ์ก่อนจบการสมัภาษณ์ 

ข้อดีของการสมัภาษณ์ 

1. สามารถรวบรวมขอ้มลูไดล้กึซึง้และถูกตอ้ง 

2. ใชไ้ดด้ใีนกรณกีลุม่ตวัอยา่งอ่านหนงัสอืไมอ่อก 

3. ผูส้มัภาษณ์สามารถอธบิายคาํถามใหผู้ถู้กสมัภาษณ์เขา้ใจได ้

4. ผูส้มัภาษณ์สามารถถามยํ้าคาํตอบไดก้รณไีมม่ัน่ใจ หรอืคาํตอบไมช่ดัเจน 

5. สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดค้รบตามความตอ้งการ 

6. ผูส้มัภาษณ์สามารถกระตุน้ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ใหค้วามร่วมมอืในการตอบไดด้ี

ขึน้ 

ข้อเสียของการสมัภาษณ์ 

1. เสยีคา่ใชจ้า่ยและเวลามากกวา่วธิอีื่นๆ 

2. ตอ้งใชผู้ส้มัภาษณ์ทีม่คีวามรู ้ความชาํนาญ 

3. ผูส้มัภาษณ์มากคนจะทาํใหม้ปีญัหาในเรือ่งมาตรฐานการสมัภาษณ์ 

4. ผูถู้กสมัภาษณ์บางคนไม่ต้องการเปิดเผยความจรงิหรอืความรูส้กึบางอย่าง

ต่อหน้าคนอื่น คาํตอบอาจบดิเบอืนจากความจรงิ 
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การสงัเกต (Observation) หมายถงึการเฝ้าดูสิง่ทีจ่ะศกึษาอย่างเอาใจใส ่ซึง่ได้

กําหนดไวอ้ย่างมรีะบบของสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้  เพือ่หาความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่กดิขึน้ หรอืหาว่า

สิง่ใดเป็นเหตุสิง่ใดเป็นผล วธิสีงัเกตม ี2 ประเภท คอื 

1. การสงัเกตโดยเขา้ไปรว่ม (Participant-observation)  หมายถงึผูส้งัเกตไปรว่ม

อยูใ่นหมูผู่ท้ ีถู่กสงัเกตและมกีารกระทาํกจิกรรมต่างๆรว่มกนั โดยผูส้งัเกตทาํตวัเป็นสมาชกิ

ของกลุม่นัน้ดว้ย 

2. การสงัเกตโดยไม่เขา้ไปร่วม (Non-participant observation) หมายถงึ ผู้

สงัเกตอยู่นอกกลุ่มของผู้ถูกสงัเกตโดยกระทําตนเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เข้าไปร่วม

กจิกรรมของกลุม่ดว้ย 

รปูแบบของการสงัเกตเราอาจแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. การสงัเกตโดยไมม่เีคา้โครงแน่นอนล่วงหน้า (Unstructured – observation) 

เป็นการสงัเกตสิง่ทีก่าํหนดเรือ่งทีจ่ะสงัเกตไวไ้มแ่น่นอน 

2. การสงัเกตโดยมเีคา้โครงแน่นอนล่วงหน้า (Structured observation) เป็นการ

สงัเกตสิง่ทีก่าํหนดเรือ่งทีจ่ะสงัเกตไวแ้น่นอน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการสงัเกต    ผู้สงัเกตจําเป็นจะต้องมเีครื่องมอืต่างๆ ที่ใช้

ประกอบในการสงัเกตเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ครือ่งมอืทีใ่ชม้ดีงัน้ี 

1.  ทศันอุปกรณ์ เช่น  กลอ้งถ่ายรปู  เทปบนัทกึเสยีง  กลอ้งวดีโีอ  กลอ้งส่อง

ทางไกล เป็นตน้ 

2.  แบบบนัทกึการสงัเกต 

3.  สมดุจดบนัทกึ 

ข้อดีของการสงัเกต 

1. สามารถเกบ็ขอ้มลูจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิไดท้นัท ี

2. สามารถเกบ็ขอ้มลูนอกเหนือจากคาํตอบของกลุม่ตวัอยา่งได ้

3. การสงัเกตเป็นประสบการณ์ตรง ทาํใหไ้ดข้อ้มลูปฐมภมู ิ

ข้อเสียของการสงัเกต 

1. เสยีเวลา และคา่ใชจ้า่ยมาก 

2.    การสงัเกตบางเรือ่งทาํในทนัททีนัใดไมไ่ด ้เพราะเหตุการณ์ยงัไมเ่กดิขึน้ เชน่ 

การลงคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร 
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3.  การสงัเกตจะทําไม่ได ้ถา้เจา้ของเรือ่งไมใ่หค้วามรว่มมอืดว้ย เชน่ พธิกีรรม

ต่างๆ ของชนบางเผา่ หรอืชาวเขาบางเผา่ 

4.   การสงัเกตไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างทัว่ถึง เพราะผู้สงัเกตไม่สามารถ

สงัเกตคนหลายๆ คนในเวลาเดยีวกนัได ้และไมส่ามารถอยู่ในตําแหน่งต่างๆ ไดห้ลายทีใ่น

เวลาเดยีวกนั 

 
      

 กิจกรรม 7.4  

1. แบบสมัภาษณ์ควรใชใ้นกรณใีดบา้ง 

2. แบบสงัเกตควรใชใ้นกรณใีดบา้ง 

3. จงอธบิายขัน้ตอนการสรา้งแบบสมัภาษณ์มาใหเ้ขา้ใจ 
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ความเท่ียงตรง(Validity) หมายถึง ความถูกต้องของสิ่งที่เครื่องมือนัน้วดัได ้

ความเที่ยงตรงมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความหมายเฉพาะและมีวธิีการ

คาํนวณ ดงัน้ี 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) หมายถงึ ความสอดคลอ้งระหวา่ง

ขอ้คาํถามในเครือ่งมอืวจิยักบัพฤตกิรรมทีร่ะบุไวใ้นคาํนิยามตวัแปร โดยอาศยัดุลยพนิิจของ

ผูเ้ชีย่วชาญในการตดัสนิใจวา่แต่ละขอ้คาํถามมคีวามสอดคลอ้งกบันิยามตวัแปรหรอืไม ่โดย

ใชผู้เ้ชีย่วชาญประมาณ 7 – 9 คน และใชส้ตูรดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีก่ล่าวมาแลว้ใน

เน้ือหา 7.2  ดงัน้ี 

            IOC      =    
Ν
ΣR         

 เมือ่ ICO คอื   ดชันีความสอดคลอ้ง 

  ΣR คอื   ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

  N คอื   จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

                  

                 เกณฑก์ารพจิารณาใหค้ะแนนของผูเ้ชีย่วชาญ มดีงัน้ี 

 + 1    หมายถงึ มัน่ใจวา่วดัตรงนิยามตวัแปร 

0     หมายถงึ ไมม่ัน่ใจวา่วดัตรงนิยามตวัแปร 

-  1    หมายถงึ มัน่ใจวา่วดัไมต่รงนิยามตวัแปร 

ค่า IOC ของแต่ละขอ้ไมค่วรน้อยกวา่ 0.5 ยิง่มคี่ามากยิง่ดเีพราะแสดงวา่วดัได้

ตรงกบันิยามของตวัแปร (วธิคีาํนวณคา่ IOC กลา่วมาแลว้ในเน้ือหา 7.2) 

ค่า ICO ที่แสดงถงึค่าเที่ยงตรงเชงิเน้ือหาของขอ้สอบแต่ละขอ้ที่กล่าวมาใน

เน้ือหา 7.2  ยงัใชแ้สดงค่าความเทีย่งตรงของขอ้คําถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามไดอ้กี

ด้วย  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อคําถามแต่ละข้อวดัตรงตามนิยามของตวัแปร

หรอืไม ่

เน้ือหา 7. 5                การหาความเท่ียงตรง 
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เครื่องมอืวจิยัทีเ่ป็นแบบทดสอบ เรายงัสามารถหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา

ตามวธิขีอง Cronbach ไดด้งัน้ี 

การหาคา่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาตามวธิขีอง Cronbach 

1.  สรา้งตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร เป็นตาราง 2 ทาง คอื แนวนอนเป็นเน้ือหา 

แนวตัง้เป็นพฤตกิรรมต่างๆ ทีจ่ะวดั 

2.  กาํหนดผูเ้ขยีนขอ้สอบขึน้ 2 กลุม่ เป็นอสิระจากกนัเป็นกลุม่ A และ B  

3. ใหแ้ต่ละกลุ่ม A และ B เขยีนขอ้สอบขึน้ตามตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร โดยที่

แต่ละกลุม่ตอ้งสรา้งขอ้สอบในแต่ละพฤตกิรรมทีว่ดัขึน้มา 2 ชดุ 

4.  จากขอ้ 3 ในแต่ละพฤตกิรรมทีว่ดัจะมแีบบทดสอบ 4 ชดุ คอื A1, A2, B1, B2 

5.  นําแบบทดสอบ 4 ชุดไปสอบนกัเรยีนแลว้นําคะแนนมาหาค่าสหสมัพนัธเ์ป็น

คู่ ๆ คอื 1221112121 ,,,, BABABABBAA rrrrr  และ 22BAr    โดยใชส้ตูรหาค่าสหสมัพนัธ์ของ

แบบทดสอบ 2 ชดุ ( ΧΥr ) ดงัน้ี 

  ΧΥr  =  ))(( ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ  

 ])(][)([ 2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ  

  เมือ่  ΧΥr        คอื   คา่สหสมัพนัธข์องแบบทดสอบ 2 ชดุ 

   X   คอื  คะแนนแต่ละคนในแบบทดสอบชดุ X 

   Y   คอื  คะแนนแต่ละคนในแบบทดสอบชดุ Y 

 

6.  เมื่อไดค้่าสหสมัพนัธ์ 6 ค่าจากการหาในขอ้ 5 แลว้ นํามาหาค่าดชันี

สหสมัพนัธร์วมของ Cronbach ดงัน้ี  

 r t t = rA1B1 +  rA1B2  +  rA2B1 + r A2B2 

    2( rA1A2 + r B1B2) 

7. พจิารณาคา่ r t t ถา้มคีา่ใกล ้1  แสดงวา่แบบทดสอบแต่ละชุดมคีวามเทีย่งตรง

เชงิเน้ือหามาก   แต่ถ้ามคี่าน้อยกว่า 1 มาก กแ็สดงว่าแบบทดสอบแต่ละชุดมคีวาม

เทีย่งตรงเชงิเน้ือหาน้อย 

 2.  ความเท่ียงตรงเชิงทฤษฎี (Construct validity) หมายถงึความสามารถของ

เครื่องมอืทีส่ามารถวดัคุณลกัษณะตรงตามโครงสรา้งหรอืตรงตามทฤษฎขีองสิง่ทีจ่ะวดัได ้ 

เช่นโครงสรา้งทางสตปิญัญาตามทฤษฎีของกลิฟอร์ดประกอบด้วย 3 มติ ิหรอืของ     
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เทอรส์โตนม ี7 องคป์ระกอบ เป็นตน้ ถา้เครื่องมอืทีส่รา้งขึน้วดัไดต้รงตามน้ี กแ็สดงว่ามี

ความเทีย่งตรงเชงิทฤษฎ ีถา้จะหาความเทีย่งตรงของแบบทดสอบจะหาไดด้งัน้ี 

 2.1  ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ซึ่งตามทฤษฎีบอกว่ามคีวาม

แตกต่างกนัในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง หรอืคุณลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เชน่ คนทีม่คีวามสามารถ

ทํางานดา้นตวัเลขต่างกนั จะมคีวามสามารถในการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์ดา้นคํานวณ

แตกต่างกนัในการหาคา่ความเทีย่งตรงเชงิทฤษฎมีวีธิกีารดงัน้ี 

 2.1.1  แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มสงูและกลุ่มตํ่าโดยใช้

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นตวัเลข 

 2.1.2  นําแบบทดสอบทางวทิยาศาสตรด์า้นคาํนวณทีส่รา้งขึน้ไปสอบ

นกัเรยีนทัง้สองกลุม่ 

 2.1.3  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่าโดย

ใชส้ถติทิดสอบ t – test ถา้ปรากฏวา่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิกแ็สดงว่า

แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้มคีวามเทีย่งตรงเชงิทฤษฎ ี

    2.2   หาค่าสหสมัพนัธก์บัแบบทดสอบอื่นๆ ทีม่อียู่แลว้ และวดัพฤตกิรรม

เดยีวกนั โดยการนําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้กบัแบบทดสอบอื่นๆ ทีว่ดัพฤตกิรรมเดยีวกนั

ไปสอบกับนักเรียนกลุ่มเดียวกัน แล้วนําคะแนนของแบบทดสอบทัง้สองมาหาค่า

สหสมัพนัธ์ (rx y ) ถ้าปรากฏว่ามคี่าสหสมัพนัธ์เป็นบวกกแ็สดงว่ามคีวามเทีย่งตรงเชงิ

ทฤษฎ ี

 2.3   อาศยัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) ซึง่เป็นเทคนิค

ทางสถติทิีจ่ะลดจํานวนตวัแปรหรอืสิง่ทีจ่ะวดัใหน้้อยลงเหลอืแต่ตวัประกอบร่วมทีส่าํคญัๆ 

หรอืลกัษณะประจําในตวัแปรแต่ละตวัทีร่่วมกนัอยู่ วธิกีารกค็อื เราจะสรา้งเครื่องมอืวดัตวั

แปรใหค้รบทุกตวั เสรจ็แลว้นําไปวดักลุ่มตวัอย่าง นําผลการวดัไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งจะวเิคราะห์ออกมาได้ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างเครื่องมอืวดั

เป็นรายคู่ ซึ่งจะชี้ให้เหน็ว่าตวัแปรแต่ละตวัมลีกัษณะที่ร่วมกนัมากบา้งน้อยบ้าง และผล

สุดทา้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรก์จ็ะจดักลุ่มตวัแปรใหม่ เราเรยีกว่าองค์ประกอบ (Factor) 

และคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบแต่ละตวัทีป่รากฏออกมาหมายถงึค่าความเทีย่งตรงเชงิทฤษฎ ี 

นัน่เอง 
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             3.  ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑส์มัพนัธ ์ (Criterion-related validity) หมายถงึ 

ความสามารถของเครื่องมอืทีว่ดัไดต้รงกบัสภาพความจรงิ หรอืตรงตามเกณฑท์ีก่ําหนด

ขึน้โดยการหาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนของเครื่องมอืวดัทีส่รา้งขึน้  กบัคะแนนเกณฑ์

สมัพนัธ ์ ความเทีย่งตรงประเภทน้ี  ม ี 2  แบบ คอื 

       3.1  ความเทีย่งตรงเชงิทาํนาย (Predictive validity) หมายถงึ ความสามารถ

ของเครื่องมอืทีว่ดัไดต้รงกบัความจรงิในอนาคต การหาค่าความเทีย่งตรงประเภทน้ีจะหา

ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนของเครื่องมอืวดัที่สร้างขึ้นกบัคะแนนเกณฑ์สมัพนัธ์ที่จะ

ปรากฏในอนาคต เช่น ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมปีสุดท้ายของนักเรยีนเป็นคะแนนเกณฑ์

สมัพนัธ์ ซึง่การหาความเทีย่งตรงประเภทน้ีตอ้งอาศยัเวลารอคอยเพราะคะแนนเกณฑจ์ะ

ไดท้หีลงั 

        3.2 ความเทีย่งตรงเชงิสภาพปจัจุบนั (Concurrent validity) หมายถงึ

ความสามารถของเครื่องมอืทีว่ดัไดต้รงกบัความจรงิในปจัจุบนั การหาค่าความเทีย่งตรง

ประเภทน้ีจะหาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนของเครื่องมอืที่สร้างขึ้น กบัคะแนนของ

เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์ซึง่เครื่องมอืทัง้สองน้ีนําไปวดักลุ่มตวัอย่างในเวลาเดยีวกนั เช่น 

ความเที่ยงตรงเชงิสภาพปจัจุบนัของแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์  

หาได้โดยใช้ แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิในการทดลองวทิยาศาสตร์เป็นคะแนน

เกณฑ ์เป็นตน้ 

 

กิจกรรม 7.5  

1. ความเทีย่งตรงของเครือ่งมอืวดั หมายถงึอะไร  และมคีวามเทีย่งตรง 

ประเภทใดบา้ง 

2. ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหามวีธิกีารหาอยา่งไร 

3. ความเทีย่งตรงเชงิทฤษฎมีวีธิกีารหาอยา่งไร 

4.   ความเทีย่งตรงเชงิเกณฑส์มัพนัธค์อือะไร       
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 ความเช่ือมัน่ (Reliability)   มนีักวดัผลการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไวห้ลาย

อยา่งดงัน้ี  

 ความเชื่อมัน่ หมายถงึ ความคงทีข่องผลการวดัของเครื่องมอืฉบบัใดฉบบัหน่ึงที่

ตอ้งการวดัสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอื 

 ความเชือ่มัน่ หมายถงึ ค่าสหสมัพนัธร์ะหวา่งผลการวดัครัง้แรกกบัครัง้ที ่2 ดว้ย

เครือ่งมอืวดัชดุเดยีวกนัหรอื 

 ความเชื่อมัน่ หมายถงึ ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างผลการวดัจากเครื่องมอื 2 ชุดที่

คูข่นานกนั วดัสิง่เดยีวกนั 

 ปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อคา่ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืวดัม ี2 อยา่ง คอื 

        1.  ความยาวของเครือ่งมอื ถา้เครือ่งมอืมจีาํนวนขอ้มากความเชือ่มัน่กม็ากดว้ย 

            2.  การกระจายของขอ้มลู ถา้ขอ้มลูมคี่าการกระจายมากหรอืมคี่า S.D.มากจะ

ทาํใหค้า่ความเชือ่มัน่มคีา่มากดว้ย 

 

วิธีหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ มวีธิกีารดงัน้ี 

1. วิธีสอบซํา้ (Test/Retest method)   เป็นวธิกีารประมาณค่าความเชือ่มัน่โดย

การสอบซํ้า โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวกนัสอบนักเรยีนกลุ่มเดยีวกนัสองครัง้ แลว้นํา

คะแนนการสอบทัง้สองครัง้มาหาค่าสหสมัพนัธก์นั การหาค่าความเชือ่มัน่แบบน้ีมขี ัน้ตอน 

ดงัน้ี 

                1.1  สรา้งแบบทดสอบวดัพฤตกิรรมตามพมิพเ์ขยีวขอ้สอบ (Test blue print)  

                1.2  นําไปสอบนกัเรยีนกลุ่มหน่ึงสองครัง้โดยเวน้ระยะห่างกนัประมาณ 1–2 

สปัดาห ์

       1.3  หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องคะแนนครัง้แรกกบัครัง้ทีส่อง โดยใช้

สตูรทัว่ไป ดงัน้ี 

  r xy =  ΣΧΣΥ−ΝΣΧΥ  

 ])(][)([ 2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ  

เน้ือหา 7.6                                                                      การหาความเช่ือมัน่ 
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   เมือ่  r xy คอื   สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องแบบทดสอบ 

          X      คอื   คะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบครัง้แรก 

          Y      คอื   คะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบครัง้ทีส่อง 

    N คอื   จาํนวนผูส้อบ 

 

ตวัอย่าง   คะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบของแบบทดสอบวชิาวทิยาศาสตรฉ์บบัหน่ึง

สอบสองครัง้กบันกัเรยีน 10 คน ดงัน้ี 

 สอบครัง้ที ่1 5     6     7     4     5     6     8     3     5     8 

 สอบครัง้ที ่2 4     7     6     5     5     7     7     4     5     6 

จงหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบฉบบัน้ี 

 

วธิทีาํ 

 สอบครัง้ที ่1 สอบครัง้ที ่2    

คนที ่ X Y XY X 
2
 Y 

2
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

6 

7 

4 

5 

6 

8 

3 

5 

8 

4 

7 

6 

5 

5 

7 

7 

4 

5 

6 

20 

42 

42 

20 

25 

42 

56 

12 

25 

48 

25 

36 

49 

16 

25 

36 

64 

9 

25 

64 

16 

49 

36 

25 

25 

49 

49 

16 

25 

36 

Σ  57 56 332 349 326 
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สตูร r xy =  ΣΧΣΥ−ΝΣΧΥ  

])(][)([ 2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ  

แทนคา่ r xy =  )56)(57()332)(10( −   

 ])56()326(10][)57()349(10[ 22 −−  

 

 =         31923320 −  

  )31363260)(32493490( −−  

   =          128  

)124)(241(  

   =   
86.172

128  =  74.0  

 

 2.  วิธีคู่ขนาน  (Parallel-forms method)  เป็นวธิปีระมาณค่าความเชือ่มัน่ของ

แบบทดสอบ โดยใชแ้บบทดสอบ 2 ฉบบัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

       2.1  สรา้งแบบทดสอบ 2 ฉบบัคู่ขนานกนัคอื มจีํานวนขอ้คําถามเท่ากนั 

คา่เฉลีย่ของคะแนนทัง้สองเทา่กนั ขอ้คาํถามมรีะดบัความยากงา่ยพอๆ กนั สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐานของคะแนนสองฉบบัเทา่กนั สรา้งจากตารางวเิคราะหห์ลกัสตูรเดยีวกนั 

       2.2  นําแบบทดสอบทัง้สองไปสอบนกัเรยีนกลุ่มเดยีวกนัในชว่งเวลาเดยีวกนั

หรอืชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนั 

       2.3  คาํนวณหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องคะแนนสอบทัง้สองฉบบั โดยใช้

สตูรเดยีวกนักบัวธิกีารหาคา่ความเชือ่มัน่แบบทดสอบวธิสีอบซํ้าทีก่ลา่วมาแลว้ 

 3. วิธีสอบครัง้เดียว เป็นการประมาณค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้

แบบทดสอบฉบบัเดยีว นําไปสอบกบันักเรยีนครัง้เดียว แล้วนําคะแนนมาหาค่าความ

เชือ่มัน่ ซึง่ม ี2 วธิคีอื 

      3.1  แบบแบ่งครึง่ (Split halves method) ซึง่มวีธิกีารแบ่งได ้2 วธิคีอื วธิแีรก

แบ่งเป็นขอ้คู่และขอ้คี ่วธิทีีส่องแบ่งเป็นครึง่แรก และครึง่หลงั การแบ่งทัง้ 2 วธิน้ีีจะทาํให้

ได้แบบทดสอบ 2 ชุด แล้วนําคะแนนทัง้สองส่วนหรอืสองชุดมาหาค่าสมัประสทิธิ ์
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สหสมัพนัธ์ซึง่จะไดค้่าครึง่หน่ึง เสรจ็แลว้ใชส้ตูรปรบัขยายใหเ้ตม็ฉบบัของ   Spearman-

Brown   ดงัน้ี 

  r t t =    2r h h 

    1+ r h h 

  เมือ่ r t t      คอื   คา่ความเชือ่มัน่หรอืคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ัง้ฉบบั 

         r h h      คอื   คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธค์รึง่หน่ึง 

  3.2  ใชว้ธิขีอง Kuder-Richardson ซึง่เป็นการประมาณค่าความเชือ่มัน่ของ

แบบทดสอบโดยการสอบครัง้เดยีวแลว้ใชส้ตูร Kuder-Richardson    ม ี2 สตูรคอื 

                       สตูร 1  เรยีกวา่    KR – 20   มสีตูรดงัน้ี 

      

   r t t  = 






 Ρ−ΡΣ−








−
=

2
1

2 )1(
1 X

ii
k
iX

S
S

k
k    

               เมือ่  P I  คอื   สดัสว่นของผูต้อบขอ้ i ถูก หรอืค่าความยากงา่ยของ

ขอ้สอบแต่ละขอ้ 

                    2
XS   คอื   ความแปรปรวนของคะแนน 

            K    คอื   จาํนวนขอ้สอบ 

      สตูร  2  เรยีกวา่  KR – 21    มสีตูรดงัน้ี 

   r t  = 






 Ρ−ΡΝ−








− 2

2 )1(]
1

[
X

X

S
S

k
k  

      เมือ่ Ρ    คอื  คา่เฉลีย่ของความยากงา่ยของขอ้สอบทัง้ฉบบั 

 นอกจากน้ียงัมวีธิหีาค่าความเชือ่มัน่แบบองิเกณฑข์องแบบทดสอบ ซึง่เสนอโดย 

ลฟิวงิตนั (Livingston) ซึง่เป็นวธิหีาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบครัง้เดยีวเหมอืนกนัโดย

สตูรดงัน้ี 

  r cc  = 22

22

)(
)(

CS
CSr

X

Xtt

−Χ+
−Χ+

 

  เมือ่  r cc คอื   คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบองิเกณฑ ์

          r t t คอื   คา่ความเชือ่มัน่แบบคลาสสกิหรอืแบบดัง่เดมิ 

         2
XS  คอื   คา่ความแปรปรวนของคะแนนดบิหรอืคะแนนสอบ 

         C คอื   คะแนนเกณฑ ์
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 ตวัอย่าง  ในการสอบกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ ม.1 เมื่อ

นําคะแนนสอบของนักเรยีนมาหาค่าต่างๆ ต่อไปน้ี พบว่า ค่าความแปรปรวนมคี่า 25.8 

คะแนนเฉลีย่มคี่า 65.5 ค่าความเชือ่มัน่แบบคลาสสกิหรอืแบบดัง่เดมิมคี่า 0.75 ถา้การ

สอบครัง้น้ีใชค้ะแนนเกณฑต์ดัสนิได-้ตก ของนกัเรยีนแต่ละคนเท่ากบั 70% จงหาค่าความ

เชือ่มัน่ของแบบทดสอบแบบองิเกณฑ ์

วธิทีาํ  สตูร         r cc = 22

22

)(
)(

CS
CSr

X

Xtt

−Χ+
−Χ+

 

   แทนคา่     r cc = 2

2

)705.65(8.25
)705.65()8.25)(75.0(

−+
−+  

     = 
25.208.25
25.2035.19

+
+  

     = 
05.46
6.39  =   86.0   

 ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบแบบองิเกณฑเ์ทา่กบั 0.86 

 

วิธีหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  มวีธิกีารดงัน้ี 

 1.  นําแบบสอบถามชนิดมาตรสว่นประมาณค่า (Rating scale) ไปสอบถามกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวนหน่ึง 20 - 30 คน 

 2.  ตรวจใหค้ะแนนทลีะขอ้ตามมาตรสว่นทีส่รา้ง เชน่ 5, 4, 3, 2, 1 หรอื 3, 2, 1 

กรณขีอ้ทีม่ทีศิทางบวก และ 1, 2, 3, 4, 5 หรอื 1, 2, 3 กรณขีอ้ทีม่ทีศิทางลบ 

 3.  คํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ตามวธิีของ Cronbach ที่เรียกว่า Alpha  

coefficient (α - coefficient)  ดงัน้ี 

  r t t  = 






 Σ
−








− 2

2

1
1 X

i

S
S

k
k  

  เมือ่  r t t คอื   คา่ความเชือ่มัน่ 

          k คอื   จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 

       2
iS  คอื   ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

       2
XS  คอื   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 
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กิจกรรม 7.6 

1. ความเชือ่มัน่หมายถงึอะไร และมวีธิหีาอยา่งไรบา้ง 

2. ถา้จะหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบจะหาดว้ยวธิใีดทีส่ะดวกและ

ประหยดั 

3. สตูร Alpha coefficient ใชใ้นกรณใีด 

4. จากการใชแ้บบสอบถามจาํนวน 10 ขอ้ ใหก้ลุม่ตวัอยา่งตอบ นําผลมา

วเิคราะหค์วามแปรปรวนรายขอ้ได ้0.78, 8.5, 9.0, 1.5, 1.45, 0.98, 8.6, 9.6, 9.2   

และ 1.12 และคาํนวณหาคา่ความแปรปรวนของคะแนนรวมได ้24.45 จงหาคา่ความ

เชือ่มัน่ของแบบสอบถามชดุน้ี 
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เน้ือหา 7.1  การเลอืกใชแ้ละสรา้งเครือ่งมอืวจิยั 

การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืวจิยั  ผูว้จิยัควรคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 

1.   ลกัษณะของประชากรการวจิยั 

2.    ตวัแปรการวจิยั 

3.    ลกัษณะของขอ้มลูทีผู่ว้จิยัตอ้งการ 

4.    ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

หลกัการทัว่ไปของการสรา้งเครือ่งมอืวจิยั มดีงัน้ี 

1. กาํหนดรายการตวัแปรการวจิยัใหค้รบ 

2. กาํหนดคาํนิยามตวัแปร 

3. เลอืกเครือ่งมอืวจิยั 

4. ศกึษาวธิกีารสรา้งเครือ่งมอืทีเ่ลอืกใช ้

5. ลงมอืสรา้ง 

6. ตรวจสอบคุณภาพทัง้รายขอ้และทัง้ฉบบั        

7.  

เน้ือหา 7.2  แบบทดสอบ 

 แบบทดสอบเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัความรูข้องนกัเรยีน    สว่นมากในการวจิยันิยม

ใชแ้บบทดสอบเลอืกตอบหลายตวัเลอืก ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี 

1.   สรา้งจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

2.   สรา้งพมิพเ์ขยีวของแบบทดสอบ 

3.   สรา้งขอ้สอบตามพมิพเ์ขยีว 

4.   ตรวจสอบความตรงตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูโ้ดยหาคา่ IOC 

5.   คดัเลอืกขอ้ทีม่คีา่ IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 

6.   นําไปทดลองใชก้บันกัเรยีน 

7.   หาคา่ดชันีจาํแนกขอ้สอบ 

สรปุบทท่ี 7 
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8.   หาคา่ P และ r 

9.   หาคา่ความเชือ่มัน่ 

 

เน้ือหา 7.3   แบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม หมายถึงแบบคําถามที่ส่งให้ผู้ตอบตอบโดยการเขยีนตอบหรอื

เลอืกตอบ โดยผูถ้ามและผูต้อบไม่ตอ้งเหน็หน้ากนั ลกัษณะของแบบสอบถามม ี2 ชนิด 

คอื คาํถามปลายเปิด และคาํถามปลายปิด 

 หลกัการสรา้งแบบทดสอบ มดีงัน้ี 

1.   พจิารณาตวัแปรในการวจิยัวา่มตีวัแปรอะไรบา้ง 

2.   เลอืกชนิดของเครือ่งมอืใหเ้หมาะสมกบัตวัแปร 

3.   ลงมอืเขยีนขอ้คาํถามตามนิยามตวัแปร 

แบบสอบถามเกี่ยวกบัความรู้สกึ ความคดิเห็นและเจตคต ินิยมสร้างเป็นแบบ

มาตรสว่นประมาณคา่ และทีใ่ชก้นัมากคอื แบบของลเิคริท์ และออสกดู 

แบบวดัตามวธิขีองลเิคริท์มขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงัน้ี 

1.   กาํหนดเป้าหมายทีจ่ะวดัใหช้ดัเจน 

2.   รวบรวมขอ้ความเกีย่วกบัเป้าหมาย 

3.   ตรวจสอบขอ้ความ 

4.   สรา้งมาตรวดัเป็น 5 เสกล 

5.   ทดลองใช ้เพือ่หาคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ 

6.   คดัเลอืกขอ้ทีม่คีุณภาพ 

7.   หาคา่ความเชือ่มัน่และความเทีย่งตรง 

แบบวดัตามวธิขีองออสกูด หรอืเรยีกว่ามาตรวดัความแตกต่างแห่งความหมาย 

ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้งคลา้ยๆ กบัของลเิคริท์ 

 

เน้ือหา 7.4   แบบสมัภาษณ์และแบบสงัเกต 

 การสมัภาษณ์ หมายถงึ การสนทนาทีม่จุีดมุ่งหมายใหไ้ดข้อ้มลูตามตอ้งการทีไ่ด้

กาํหนดไวล้ว่งหน้า 
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 แบบสมัภาษณ์ม ี2 ลกัษณะ คอื แบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงรา่ง และแบบสมัภาษณ์  

ไมม่โีครงรา่ง 

 การสงัเกต หมายถงึ การเฝ้าดูอย่างเอาใจใส่เรื่องใดเรื่องหน่ึง หรอืเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึง วธิกีารสงัเกตม ี2 ประเภทคอื การสงัเกตโดยเขา้ไปรว่มและการสงัเกตโดย

ไมเ่ขา้ไปรว่ม 

 รูปแบบของการสงัเกตม ี2 ลกัษณะคอื การสงัเกตโดยไม่มเีค้าโครงแน่นอน

ลว่งหน้า และการสงัเกตโดยมเีคา้โครงแน่นอนลว่งหน้า 

 

เน้ือหา 7.5   ความเทีย่งตรง (Validity) 

 ความเทีย่งตรง หมายถงึ ความถูกต้องของสิง่ทีว่ดัทีเ่ครื่องมอืนัน้วดัได ้มหีลาย

ประเภท คอื  

 1.  ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา หมายถงึ ความสอดคลอ้งระหวา่งพฤตกิรรมทีว่ดั

กบัพฤตกิรรมทีร่ะบุไวใ้นนิยาม 

 2.  ความเทีย่งตรงเชงิทฤษฎ ีหมายถงึ ความสามารถของเครือ่งมอืทีส่ามารถวดั

คุณลกัษณะของโครงสรา้งตามทฤษฎขีองสิง่ทีจ่ะวดัได ้

 3.  ความเทีย่งตรงเชงิเกณฑส์มัพนัธ ์หมายถงึ ความสามารถของเครือ่งมอืทีว่ดั

ไดต้รงกบัเกณฑท์ีก่าํหนดขึน้ ซึง่ม ี2 แบบ คอื 

        3.1  ความเทีย่งตรงเชงิทาํนาย หมายถงึ ความสามารถของเครือ่งมอืทีว่ดัได้

ตรงกบัความจรงิในอนาคต 

        3.2  ความเทีย่งตรงเชงิสภาพปจัจุบนั หมายถงึ ความสามารถของเครือ่งมอื

ทีว่ดัไดต้รงกบัความจรงิในปจัจุบนั 

 

เน้ือหา 7.6   ความเชือ่มัน่ (Reliability) 

 ความเชื่อมัน่ หมายถงึ ความคงทีข่องผลการวดัของเครื่องมอืฉบบัใดฉบบัหน่ึงที่

ตอ้งการวดัสิง่ใดสิง่หน่ึง 

 วธิหีาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ มดีงัน้ี 

 1. วธิสีอบซํ้า ใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวสอบนกัเรยีนกลุ่มเดยีวสองครัง้ แลว้นํา

คะแนนมาหาคา่สหสมัพนัธก์นั 
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 2. วธิคีู่ขนาน ใชแ้บบทดสอบสองฉบบัคู่ขนานกนั นําไปสอบนักเรยีนกลุ่ม

เดยีวกนัทัง้สองฉบบัแลว้นําคะแนนทัง้สองฉบบัมาหาคา่สหสมัพนัธก์นั 

 3. วธิสีอบครัง้เดยีว แลว้นําคะแนนมาหาคา่ความเชือ่มัน่ดงัน้ี 

    3.1.  แบบแบง่ครึง่ โดยใชส้ตูรปรบัขยายของ Spearman-Brown 

 3.2.  ใชว้ธิขีอง Kuder – Richardson สตูร KR-20 และ KR-21 

 3.3.  ใชว้ธิขีอง Livingston เป็นวธิหีาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบแบบ 

องิเกณฑ ์

 วธิหีาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ใชว้ธิขีอง Cronbach ทีเ่รยีกว่า Alpha 

coefficient 

 

แบบฝึกหดับทท่ี 7 

1. แบบทดสอบตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้มวีธิหีาคา่คุณภาพไดอ้ยา่งไร 

2. แบบทดสอบมขีอ้ดแีละขอ้เสยีอยา่งไร 

3. แบบสอบถามใชว้ดัตวัแปรลกัษณะใด 

4. ทา่นมหีลกัในการสรา้งแบบสอบถามอยา่งไร 

5. ทา่นมวีธิกีารสรา้งแบบสอบถามแบบมาตรสว่นประมาณคา่อยา่งไร 

6. แบบสอบถามมขีอ้ด ีและขอ้เสยีอยา่งไร 

7. แบบสมัภาษณ์มลีกัษณะอยา่งไรและใชใ้นกรณใีด 

8. แบบสงัเกตมลีกัษณะอยา่งไรและใชใ้นกรณใีด 

9.   ถ้าอยากทราบว่าแบบทดสอบน้ีวดัตรงกับความรู้ ความสามารถของ

นกัเรยีนหรอืไมจ่ะแสดงดว้ยคา่อะไร เพราะอะไร 

10.   ถา้อยากทราบว่าแบบทดสอบฉบบัน้ีวดัไดค้งทีม่ากน้อยแค่ไหนจะแสดง

ดว้ยคา่อะไร และจะหาไดอ้ยา่งไร 
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