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 ขอ้มูลนับว่าเป็นพยานหลกัฐานสําคญัที่ยนืยนัว่าโครงการที่จดัทําขึน้นัน้ประสบ

ความสําเรจ็มากน้อยแค่ไหน มปีญัหา อุปสรรคอะไรบา้ง ขอ้มูลมทีัง้ขอ้มูลคุณภาพ และ

เชงิปรมิาณ ขอ้มลูบางอยา่งไมจ่าํเป็นตอ้งสรา้งเป็นเครือ่งมอืไปวดั เพราะสามารถดไูดจ้าก

หลกัฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในโครงการ ขอ้มูลบางอย่างจําเป็นต้องสร้างเครื่องมอืวดั 

ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต อย่างใดอย่างหน่ึงหรอื

หลายอยา่งรว่มกนัสาํหรบัเกบ็รวบรวม ขอ้มลู ซึง่จะไดก้ลา่วรายละเอยีดต่อไป 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

3.1 แบบทดสอบ 

3.2 แบบสอบถาม 

3.3 แบบสมัภาษณ์และแบบสงัเกต 

3.4 แบบตรวจสอบรายการ 

 

สาระสาํคญั 

1. แบบทดสอบ เป็นเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัทางดา้นความรูเ้กีย่วกบัวชิาการต่างๆ มี

ทัง้แบบทดสอบเลอืกตอบ เตมิคาํ จบัคู ่ถูก – ผดิ และเขยีนตอบ แต่ทีนิ่ยมใชเ้ป็นเครือ่งมอื

เกบ็ขอ้มลู คอืแบบทดสอบเลอืกตอบ 

2. แบบสอบถาม เป็นเครื่องมอืที่ผู้ให้ขอ้มูลเป็นผู้เขยีนตอบเองเกี่ยวกบัเรื่อง

ต่างๆ ทีป่รากฏในแบบสอบถาม เชน่ ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ความคดิเหน็ ความรูส้กึและเจตคต ิ

แบบสอบถาม ม ี2 ชนิด คอื แบบปลายเปิดและปลายปิด 

บทท่ี 3 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูในการประเมินโครงการ 
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3. แบบสมัภาษณ์และแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืทีผู่ป้ระเมนิจด

บนัทกึขอ้มลูเองจากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง ซึง่ม ี2 ชนิด คอื แบบสมัภาษณ์มโีครงรา่ง 

และไม่ม ี   โครงร่าง ส่วนแบบสงัเกตเป็นเครื่องมอืทีผู่ป้ระเมนิจดบนัทกึขอ้มูลเองจากสิง่

หรอืเรือ่งทีส่งัเกตเหน็จากกลุม่ตวัอยา่ง 

4. แบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมอืทีผู่ป้ระเมนิสรา้งขึน้สําหรบัตรวจเชค็

ขอ้มลูจากหลกัฐานต่าง ๆ วา่มหีรอืไมม่ ี ครบหรอืไมค่รบ 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้ผูอ้่านจะสามารถ 

1. อธบิายขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

2. สรา้งเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

 

     เน้ือหา 3.1           แบบทดสอบ 

 

แบบทดสอบ (Test) เครื่องมอืประเภทน้ีส่วนมากจะใชว้ดัตวัแปรทางดา้น

ความรูใ้นวชิาต่างๆ ของนักเรยีน นอกจากน้ีแบบทดสอบยงัใชเ้ป็นเครื่องมอืวดัทางดา้น

บุคลกิภาพและความพรอ้มของเดก็ในดา้นต่าง ๆ 

 แบบทดสอบที่ใช้ว ัดทางด้านความรู้ของนักเรียนมีหลายรูปแบบ คือ แบบ

เลอืกตอบ เตมิคํา  จบัคู่  ถูก – ผดิ  และเขยีนตอบ แต่ทีนิ่ยมใชก้นัมากทีสุ่ดคอืแบบ

เลอืกตอบ ซึง่มหีน่วยงานทางการศกึษาไดส้รา้งแบบทดสอบเลอืกตอบวชิาต่าง ๆ ไวเ้ป็น

มาตรฐาน ถ้าโครงการที่ทํามวีตัถุประสงค์ที่เกี่ยวขอ้งกบัความรูห้รอืผลสมัฤทธิท์างด้าน

การเรยีน เรากส็ามารถยมืแบบทดสอบ   มาตรฐานจากหน่วยงานทางการศกึษาทีส่รา้งไว้

แล้วมาใชไ้ด้ แต่ถ้าเราไม่สามารถจะหาแบบทดสอบมาตรฐานไดเ้ราก็สามารถจะพฒันา

แบบทดสอบทีม่คีุณภาพไดด้งัน้ี 
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 หลกัการสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ การสอนตามหลกัสตูรในปจัจุบนัครตูอ้ง

สอน ตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ ดงันัน้ในการสร้างแบบทดสอบก็ต้องสร้างให้ตรงหรอื

สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรยีนรู ้ซึ่งเราเรยีกว่าแบบทดสอบองิเกณฑ์ หรอืการวดัผล

แบบองิเกณฑซ์ึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี 

1. สรา้งจุดประสงค์การเรยีนรู ้ซึ่งในการสรา้งจะต้องคํานึงถึงจุดประสงค์ของ

หลกัสตูรเป็นหลกัพรอ้มทัง้เน้ือเรือ่งทีส่อนใหส้อดคลอ้งกนั 

2. สรา้งพมิพเ์ขยีวของแบบทดสอบ (Test blueprint) แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้น

เน้ือหา ซึ่งอาจใช้ครูผู้สอนวชิาเดียวกนัเป็นผู้เชี่ยวชาญ พจิารณาความเหมาะสมของ

จาํนวนขอ้สอบใน   แต่ละจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยใชป้ระสบการณ์การสอน และจาํนวน

คาบทีส่อนแต่ละจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ ตวัอยา่งพมิพเ์ขยีวมดีงัน้ี 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ ชนิดของขอ้สอบ 

 เลอืกตอบ เขยีนตอบ 

1. อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่พชืกบัสตัวไ์ด ้ 3 1 

2. จาํแนกพชืออกเป็นประเภทต่างๆ ได ้ 2 - 

3. จาํแนกสตัวอ์อกเป็นประเภทต่างๆ ได ้ 2 - 

4. ------------------------------------------ ----- ----- 

รวม ----- ----- 

 

3. สรา้งขอ้สอบตามแบบพมิพเ์ขยีวของแบบทดสอบ ตามชนิดของขอ้สอบใน

แต่ละ  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

4. ตรวจสอบความตรงตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้หรอืความตรงเชงิเน้ือหาโดย

ใชผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาวชิาประมาณ 7 – 9 คน พจิารณาความสอดคลอ้งระหว่าง

ขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูโ้ดยใชส้ตูรดงัน้ี 

IOC     = 
N

R∑
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         เมือ่  IOC  =   คา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

          (Index of  item  -  objective  congruence) 

       Σ R  =   ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

       N      =   จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ตวัอย่าง  ผลการตดัสนิความตรงระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูข้องผูเ้ชีย่วชาญ   

             7 คน ไดผ้ลดงัตาราง 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ ขอ้สอบ + 1 0 - 1 

1. …………………………………… 1 / / / / / /  

    …………………………………… 2 / / / / / / / 

 3 / / / /   / /   

2. …………………………………… 4 / / / / / / /  

    …………………………………… 5 / / / / / / / 

 

หมายเหต ุ + 1  หมายถงึ  มัน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

         0    หมายถงึ  ไมม่ัน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

        - 1  หมายถงึ  มัน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไมต่รงจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 จากตารางหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบแต่ละขอ้กบัจุดประสงคก์าร

เรยีนรูไ้ดด้งัน้ี 

IOC     = 
N

R∑
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        IOC    ขอ้ 1     = 
7

0011111 ++++++
      = 

7

5
       =    .71 

        IOC    ขอ้ 2     = 
7

)1()1(00111 −+−+++++
   =  

7

1
 =    .14 

        IOC    ขอ้ 3     = 
7

1111111 ++++++
      =  

7

7
 =    1.00 

         IOC    ขอ้ 4     = 
7

0001111 ++++++
      =  

7

4
 =    .56 

         IOC    ขอ้ 5     = 
7

)1()1()1(0011 −+−+−++++
 = 

7

1−
 =    –.14 

5. คดัเลอืกขอ้สอบโดยพจิารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.50 

ขึน้ไปไวจ้าํนวนหน่ึงตามทีผู่ส้รา้งขอ้สอบตอ้งการ 

6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช้สอบกบันักเรยีนประมาณ 50 คน หรอื 1 

หอ้งเรยีน  เพือ่หาคุณภาพของขอ้สอบแต่ละขอ้ และหาคุณภาพทัง้ฉบบั  ดงัน้ี 

6.1 คุณภาพของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยการหาค่าความยากง่าย (P) และ          

ค่าอํานาจจาํแนก (r) โดยทีค่่าความยากงา่ยของขอ้สอบ หมายถงึสดัสว่นหรอืรอ้ยละของ

คนทีต่อบขอ้นัน้ถูก  เขยีนเป็นสตูรไดด้งัน้ี 

P     =     100
N

n
×  

  เมือ่     n     คอื  จาํนวนคนทีต่อบถูก 

            N    คอื  จาํนวนคนทีส่อบทัง้หมด 

 ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ หมายถึงความเฉียบคมของข้อสอบที่

สามารถจาํแนกคนทีม่คีวามรูห้รอืคนเก่ง กบัคนทีม่คีวามรูน้้อยหรอืคนอ่อนไดถู้กตอ้ง การ

หาค่าอํานาจจําแนกของขอ้สอบ ขัน้แรกจะต้องแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มก่อนคอืกลุ่มสูง

หรอืกลุ่มเก่ง กบักลุ่มตํ่าหรอืกลุ่มอ่อน  ถา้มคีนสอบประมาณ 50 คน กแ็บ่งอย่างละครึง่ 
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(50%)  แต่ถา้มากกวา่น้ีเป็น 100 คนขึน้ไป  จะแบ่งเป็นกลุ่มสงู 25%  กลุ่มตํ่า 25%  หรอื

กลุม่สงู 27%  กลุ่มตํ่า 27%  ขัน้ต่อมาหาความแตกต่างของสดัสว่นของคนตอบถูกในกลุ่ม

สงูกบักลุ่มตํ่าในแต่ละขอ้ เรากจ็ะไดค้่าอํานาจจําแนกของขอ้สอบแต่ละขอ้  เขยีนเป็นสตูร

ไดด้งัน้ี 

   r      =     
L

L

H

H

N

n

N

n
−  

 เมือ่       Hn  คอื  จาํนวนคนตอบถูกในกลุม่สงู 

            Ln     คอื  จาํนวนคนตอบถูกในกลุม่ตํ่า 

            HN    คอื  จาํนวนคนในกลุม่สงู 

            LN    คอื  จาํนวนคนในกลุม่ตํ่า 

 กรณ ี  HN   เทา่กบั  LN     คา่  r   หาไดด้งัน้ี 

   r      =       
H

LH

N

nn −
 

 เกณฑใ์นการคดัเลอืกขอ้สอบควรพจิารณาขอ้สอบทีม่คี่า p อยู่ระหวา่ง 

0.3 ถงึ 0.7  และค่า r  ตัง้แต่ 0.3 ขึน้ไป  เน่ืองจากเป็นการออกขอ้สอบตามจุดประสงค์

การเรยีนรู้ หรอืเป็นการวดัแบบองิเกณฑ์ก็ควรใช้เกณฑ์การเลอืกขอ้สอบสูงกว่าการวดั

แบบองิกลุม่ 

6.2 คุณภาพของข้อสอบทัง้ฉบับหรือของแบบทดสอบ จะหาค่าความ

เชือ่มัน่  โดยทีค่า่ความเชือ่มัน่ หมายถงึความคงทีข่องผลการวดัของเครือ่งมอืฉบบัใดฉบบั

หน่ึงทีต่อ้งการวดัสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอืค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างผลการวดัครัง้แรกกบัครัง้ทีส่อง 

ดว้ยเครื่องมอืวดัชุดเดยีวกนั ค่าสหสมัพนัธร์ะหวา่งผลการวดัจากเครื่องมอืคู่ขนานทีว่ดัสิง่

เดยีวกนัคูใ่ดคูห่น่ึง 
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การหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบมวีธิกีารต่าง ๆ ใหเ้ลอืกใชด้งัน้ี 

ก) วิธีสอบซํา้ (Test / Retest Method) เป็นวธิกีารประมาณค่าความ

เชื่อมัน่โดยการสอบซํ้า โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวกนัสอบนักเรยีนกลุ่มเดยีวกนัสอง

ครัง้ แลว้นําคะแนนการสอบทัง้สองครัง้มาหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์  การหาค่าความ

เชือ่มัน่แบบน้ีมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1)  สรา้งแบบทดสอบวดัพฤตกิรรมตามพมิพเ์ขยีวขอ้สอบ (Test blue 

print) 

2)  นําไปสอบนกัเรยีนกลุม่หน่ึงสองครัง้โดยเวน้ระยะหา่งกนัประมาณ 

1 – 2 สปัดาห ์

3)  หาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องคะแนนสอบสองครัง้  โดยใชส้ตูร

ดงัน้ี 

 

     rxy       =      
])Y(YN][)X(XN[

YXXYN
2222 ∑−∑∑−∑

∑∑−∑
 

 

เมือ่  rxy     คอื  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องแบบทดสอบ 

   X      คอื  คะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบครัง้แรก 

 Y      คอื  คะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบครัง้ทีส่อง 

 N     คอื  จาํนวนผูส้อบ 

 

ตวัอย่าง คะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบของแบบทดสอบวชิาวทิยาศาสตรฉ์บบัหน่ึง 

สอบสองครัง้กบันกัเรยีน 10 คนมดีงัน้ี 

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

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

วิธีทาํ 

 

คนที ่

สอบครัง้ที ่1 

X 

สอบครัง้ที ่2 

Y 

 

XY 

 

X
2 

 

Y
2 
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10 
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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 

 

สตูร  rxy        = 
])Y(YN][)X(XN[

YXXYN
2222 ∑−∑∑−∑

∑∑−∑
 

 

 แทนคา่     rxy       = 
])56()326(10][)57()349(10[

)56)(57()332)(10(
22 −−

−
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                 = 
)31363260)(32493490(

31923320

−−
−

 

 

                 = 
)124)(241(

128
 

 

          =  
86.172

128
  =    0.74 

ข)  วิธีคู่ขนาน (Parallel – Forms Method)  เป็นวธิปีระมาณค่าความ

เชือ่มัน่ของแบบทดสอบ  โดยใชแ้บบทดสอบ 2 ฉบบัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1) สรา้งแบบทดสอบ 2 ฉบบัทีคู่่ขนานกนัคอื มจีํานวนขอ้คําถาม

เท่ากนั  ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัง้สองเท่ากนั  ขอ้คําถามมรีะดบัความยากง่ายพอๆ กนั  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบสองฉบบัเท่ากนั  สรา้งจากตาราง

วเิคราะหห์ลกัสตูรเดยีวกนั 

2) นําแบบทดสอบทัง้สองไปสอบนกัเรยีนกลุม่เดยีวกนัในชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนั 

3) คํานวณหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของคะแนนสอบทัง้สองฉบบั 

โดยใชส้ตูรเดยีวกบัวธิกีารหาความเชือ่มัน่แบบทดสอบซํ้าทีก่ลา่วมาแลว้ 

ค)  วิธีสอบครัง้เดียว เป็นการประมาณค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีว นําไปสอบนักเรยีนครัง้เดยีว แลว้นําคะแนนมาหาค่าความ

เชือ่มัน่ได ้2 แบบคอื 

1) แบบแบ่งครึง่ (Split Halves Method)  ซึง่มวีธิกีารแบ่งได ้2 วธิคีอื 

วธิแีรกแบ่งเป็นขอ้คู่ขอ้คี ่วธิทีีส่องแบ่งเป็นครึง่แรก และครึง่หลงั  การแบ่งทัง้ 2 วธิน้ีีจะได้

แบบทดสอบ 2 ชุด แลว้นําคะแนนทัง้สองส่วนมาหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ จะไดค้่า

ความเชื่อมัน่ครึง่ฉบบั (rhh)เสรจ็แล้วใชสู้ตรปรบัขยายให้เต็มฉบบัของ Spearman – 

Brown ดงัน้ี 
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 ttr        =       
hhr1

hhr2

+
 

 

2) ใชว้ธิขีอง Kuder – Richardson  ซึง่เป็นการประมาณค่าความ

เชือ่มัน่ของแบบทดสอบโดยสอบครัง้เดยีวแลว้ใชส้ตูรของ Kuder – Richardson  สตูรที ่

20  หรอื KR – 20   มสีตูรดงัน้ี 

 ttr      =    
1k

k

−
  

2
xS

)pq
2
xS( ∑−

 

 เมือ่      k      คอื  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

            
2
xS     คอื  ความแปรปรวนของคะแนนสอบ 

            p      คอื  คา่ความยากงา่ยของขอ้สอบแต่ละขอ้     สว่น  q  =  1 – p 

 

 ทีก่ล่าวมาเป็นวธิกีารหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ แบบองิกลุ่ม 

ถา้เราจะหาคา่ความเชือ่มัน่แบบองิเกณฑ ์ สามารถหาไดด้งัน้ี 

   ccr       =        22
x

22
xtt

)CX(S

)CX(Sr

−+
−+

 

                 เมือ่     ccr     คอื  คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบแบบองิเกณฑ ์

            ttr      คอื   คา่ความเชือ่มัน่แบบองิกลุม่ 

            
2
xS     คอื  คา่ความแปรปรวนของคะแนนสอบ 

            C       คอื  คะแนนเกณฑ ์

(หมายเหต ุ  การหาคา่ p,  r   และ  ttr   ทีก่ลา่วมานัน้สามารถใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรม

สาํเรจ็รปู SPSS  for  windows หาได)้ 



 MR 654  41 

 ตวัอย่าง  ในการสอบวชิาวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ ม. 1 เมื่อนํา

คะแนนสอบของนักเรยีนมาหาค่าต่าง ๆ ต่อไปน้ี พบว่า ค่าความแปรปรวนมคี่า 25.8 

คะแนนเฉลีย่มคี่า 65.5 ค่าความเชือ่มัน่แบบคลาสสกิหรอืแบบดัง้เดมิมคี่า 0.75 ถา้การ

สอบครัง้น้ีใชค้ะแนนเกณฑต์ดัสนิได ้– ตก  ของนกัเรยีนแต่ละคนเท่ากบั 70  จงหาค่า

ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบแบบองิเกณฑ ์

 วิธีทาํ  ccr        =        
22

x

22
xtt

)CX(S

)CX(Sr

−+
−+

 

    แทนคา่ ccr        =        
2

2

)705.65(8.25

)705.65()8.25)(75.0(

−+
−+

 

 

                 =         
25.208.25

25.2035.19

+
+

 

 

                 =         
05.46

6.39
      =    0.86 

 ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบแบบองิเกณฑเ์ทา่กบั  0.86 

 การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทีก่ล่าวมานัน้ ในการนําไปใชใ้ห้

เลอืกวธิใีดวธิหีน่ึงเท่านัน้ในการแสดงคุณภาพของแบบทดสอบดา้นความเชื่อมัน่ และควร

มคีา่ความเชือ่มัน่ 0.70 ขึน้ไป 

 ข้อดีของข้อสอบแบบเลือกตอบ 

1. สามารถออกขอ้สอบไดห้ลายขอ้ครอบคลุมเน้ือหา 

2. สามารถวดัพฤตกิรรมการเรยีนรูส้งู ๆ ได ้

3. มคีวามเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนน 

4. ตรวจไดง้า่ย รวดเรว็ และใชเ้ครือ่งจกัในการตรวจได ้
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5. มคีวามเชือ่มัน่ (Reliability) สงู 

6. เหมาะสาํหรบัการสอบวดัคนเป็นจาํนวนมาก ๆ 

7. สามารถวเิคราะหห์าคา่คณุภาพไดท้ัง้รายขอ้และทัง้ฉบบั 

 ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ 

1. ตอ้งใชเ้วลามากในการออกขอ้สอบและสิน้เปลอืงงบประมาณ 

2. ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งมคีวามรูใ้นวชิาทีอ่อกขอ้สอบเป็นอยา่งด ี

3. ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งมปีระสบการณ์ในการเขยีนขอ้สอบแบบน้ี 

4. ขอ้สอบแบบน้ีไมเ่หมาะทีจ่ะวดัทกัษะในการคดิคาํนวณ 

5. ขอ้สอบแบบน้ีไมเ่หมาทีจ่ะวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

6. ผูส้อบมโีอกาสเดาคาํตอบไดถู้กตอ้งทัง้ ๆ ทีไ่มม่คีวามรูเ้ลย 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถงึแบบคําถามทีส่่งใหผู้ต้อบหรอืกลุ่ม

ตวัอย่างตอบโดยการเขยีนตอบหรอืเลอืกตอบตามทีผู่ป้ระเมนิกําหนดใหต้อบ โดยทีผู่ถ้าม

และผูต้อบไม่เหน็หน้ากนั ในการใชเ้ครื่องมอืทีเ่ป็นแบบสอบถาม จะตอ้งคาํนึงถงึตวัแปรที่

จะศกึษาดว้ย ลกัษณะของตวัแปรทีใ่ชแ้บบสอบถามมดีงัน้ี 

1.  ตวัแปรเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ  เชน่  ถามเกีย่วกบั เพศ อายุ การศกึษา อาชพี 

รายได ้เป็นตน้ 

2.  ตวัแปรเกีย่วกบัความรูส้กึ  ความคดิเหน็  เจตคตแิละความเชือ่ 

กิจกรรม 3.1 

1. จงอธบิายขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบทีม่คีุณภาพ 

2. จงสรา้งแบบทดสอบเลอืกตอบวดัความรูเ้รื่อง “ปฏริปูการศกึษา” ของครทูี่

เขา้รบัการอบรม 

เน้ือหา  3.2          แบบสอบถาม 
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ลกัษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ถ้าดูตามลกัษณะของ

คาํถาม  คาํตอบ  แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื คาํถามปลายเปิด  และคาํถามปลายปิด 

ก. คาํถามปลายเปิด เป็นคาํถามทีผู่ต้อบมอีสิระในการตอบโดยการเขยีนตอบ  

เชน่ 

1. เพศ ……………………. 

2. วฒุทิางการศกึษาสงูสดุ …………………………. 

3. ระยะเวลาการทาํงาน ……………………………. 

4. ตาํแหน่งงานของทา่น …………………………….. 

5. รบัเงนิเดอืนๆ ละ ………………………………… 

6. ทา่นเหน็ดว้ยกบัการขยายการศกึษาภาคบงัคบัเป็น 12 ปี                

หรอืไม ่………..….เพราะ ………………………………………………………..………… 

7. ทา่นคดิวา่โรงเรยีนประถมศกึษามคีวามพรอ้มในการสอนนกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาหรอืไม ่…………………… เพราะ …………………………………………… 

--------------- ฯลฯ -------------- 

ข. คําถามปลายปิด เป็นคําถามที่ผู้ถามได้เตรียมคําตอบไว้ให้ผู้ตอบ

เลอืกตอบโดยผูต้อบไมม่อีสิระในการตอบ  เชน่ 

       1.  เพศ         ชาย          หญงิ 

        2. วฒุกิารศกึษาสงูสดุ 

      ประถมศกึษา 

      มธัยมศกึษาตอนตน้ 

      มธัยมศกึษาตอนปลายหรอื ปวช. 

      อนุปรญิญา หรอื ปวส. 

      ปรญิญาตร ี

      สงูกวา่ปรญิญาตร ี
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3. ระยะเวลาการทาํงาน 

ไมเ่กนิ 1 ปี 

1 – 5 ปี 

6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 

มากกวา่ 15 ปี 

4.  ตาํแหน่งการงานขอทา่น 

เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 

หวัหน้างาน 

หวัหน้าฝา่ย 

ผูช้าํนาญการพเิศษ, ผูเ้ชีย่วชาญ หรอื ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 

หวัหน้ากอง หรอื ผอ.กอง 

รองอธบิด ี

อธบิด ี

5.  เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั 

ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

มากกวา่ 30,000 บาท 
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6.  ทา่นเหน็ดว้ยกบัการขยายการศกึษาภาคบงัคบัเป็น 12 ปี หรอืไม ่

                 เหน็ดว้ย  เฉยๆ                ไมเ่หน็ดว้ย 

              เหน็ด้วยเพราะว่า 

ทาํใหป้ระชาชนมกีารศกึษามากขึน้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศ 

ทาํใหโ้รงเรยีนมนีกัเรยีนเพิม่มากขึน้เป็นประโยชน์ต่อตาํแหน่งคร-ู

อาจารยแ์ละผูบ้รหิาร 

ทาํใหค้ร-ูอาจารยม์ภีาระงานสอนครบตามเกณฑก์าํหนด 

ทาํใหโ้รงเรยีนไดร้บังบประมาณและกาํลงัครเูพิม่มากขึน้ 

  ไม่เหน็ด้วยเพราะว่า 

คร ู– อาจารยใ์นโรงเรยีนยงัไมพ่รอ้ม 

ประชาชนยงัไมเ่ขา้ใจวา่เรยีนสงูขึน้จะไดป้ระโยชน์อยา่งไร 

ควรขยายในพืน้ที ่ๆ มคีวามพรอ้มหรอืประชาชนตอ้งการ 

ควรเป็นไปตามความตอ้งการของเดก็ รฐัไมค่วรบงัคบั              

ซึง่ปจัจุบนัรฐั กเ็ปิดโอกาสใหอ้ยูแ่ลว้ 

7.  ทา่นคดิวา่โรงเรยีนประถมศกึษามคีวามพรอ้มในการสอนนกัเรยีน   

       ระดบัมธัยมศกึษาหรอืไม ่

           พรอ้ม         ไมแ่น่ใจ       ไมพ่รอ้ม 

--------------- ฯลฯ -------------- 

นอกจากน้ีแบบสอบถามบางเรื่องจะมทีัง้คําถามปลายเปิดและปลายปิดอยู่

ในชดุเดยีวกนั  เชน่ 

        1.  เพศ                          ชาย        หญงิ 

        2.  วฒุกิารศกึษาสงูสดุ ………………………………………… 
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         3.  ระยะเวลาการทาํงาน 

ไมเ่กนิ 1 ปี 

1 – 5 ปี 

6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 

มากกวา่ 15 ปี 

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

-------------- ฯลฯ ------------ 

 

 หลกัการสร้างแบบสอบถาม ผูป้ระเมนิบางคนเขยีนขอ้คําถามโดยปราศจากจุด    

มุง่หมายปลายทาง มคีําถามทีไ่ม่จําเป็นหลายขอ้ โดยไม่รูว้า่จะนํามาใชป้ระโยชน์ในการ

ประเมนิ ไดอ้ย่างไร ซึง่ภายหลงัจากการวเิคราะหแ์ลว้จะพบว่ามขีอ้มูลทีไ่ม่ไดใ้ชม้ากมาย 

ดงันัน้ในการสรา้งแบบสอบถามผูป้ระเมนิควรมหีลกัการดงัน้ี 

1. พจิารณาว่าตวัแปรในการประเมนิเรื่องน้ีมอีะไรบา้ง และตวัแปรแต่ละตวัได้

ใหค้าํนิยามไวอ้ยา่งไร 

2. เลอืกชนิดของเครือ่งมอืใหเ้หมาะสมกบัคาํนิยามของตวัแปรแต่ละตวั 

3. ลงมอืเขยีนขอ้คําถามต่าง ๆ ให้ตรงหรอืสอดคล้องกบัคํานิยามของตวัแปร 

ไม่ควรเขยีนคําถามอะไรนอกเหนือจากน้ี ในการเขยีนขอ้คําถามผูป้ระเมนิควรระมดัระวงั

ในการใชค้าํใหเ้หมาะสม  ถูกตอ้ง  ซึง่มขีอ้ควรคาํนึงดงัน้ี 

3.1 ไม่เป็นคําถามสองแพร่ง โดยมคีําว่า “และ” “หรอื” อยู่ดว้ย เช่น ท่าน

เหน็ด้วยหรอืไม่กบัความคดิของครูและผูป้กครองเกี่ยวกบัการอบรมนักเรยีน ซึ่งการตัง้

คาํถามลกัษณะอยา่งน้ีจะตอบยากเพราะมทีัง้ครแูละผูป้กครอง 

3.2 ไม่เป็นคําถามกํากวม เพราะจะทําให้ผู้ตอบตคีวามหมายได้หลายแง่

หลายมุม เชน่ ท่านมคีวามรูส้กึอย่างไรต่อพวกหวัรุนแรงทางการเมอืง คาํวา่หวัรุนแรงทาง

การเมอืงผูต้อบแต่ละคนตคีวามหมายไดต่้างกนั 
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3.3 ไม่ควรมคีําถามนํา เพราะเป็นการชกัจูงหรอืชี้นําให้ผู้ตอบตอบไปใน

ทศิทางใดทางหน่ึงได้ตามต้องการ เช่น ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กบักลุ่มผู้ชุมนุมเรยีกร้อง

เพราะจะทาํใหน้กัลงทุนต่างประเทศขาดความมัน่ใจ 

4. ให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบขอ้คําถามว่าถามตรงตามตวัแปรหรอืสิง่ที่จะถาม

หรอืไม ่ มสีิง่ทีจ่ะถามเพิม่เตมิอะไรอกีบา้ง  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญจะนําไปใชป้รบัปรุง

ขอ้คาํถามต่อไป 

5. นําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจาํนวนประมาณ 20 คนเพือ่ตรวจสอบความ

เป็น ปรนยัของขอ้คาํถาม  หรอืความเขา้ใจของขอ้คาํถามของผูท้ีจ่ะใหข้อ้มลู 

ยงัมแีบบสอบถามอกีประเภทหน่ึงซึง่เราจดัเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด เรา

ใช้สําหรบัสอบถามความรู้สกึ ความคดิเห็น หรอื เจตคตขิองบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

นิยมสรา้ง  เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 3 ช่องบา้ง 5 ช่องบา้ง หรอื 7 ช่องบา้ง 

รปูแบบทีใ่ชก้นัมากไดแ้ก่ แบบของลเิคริท ์หรอืรูปแบบสอบถามเลยีนแบบของลเิคริท ์ มี

วธิกีารสรา้งดงัน้ี 

 แบบสอบถามตามวิธีของลิเครท์ (Likert) เป็นเครื่องมอืสาํหรบัถามความรูส้กึ  

ความคดิเหน็หรอืเจตคตขิองคนต่อเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี 

1. กําหนดเป้าหมายของสิง่ทีจ่ะวดัใหช้ดัเจน เช่น เจตคตต่ิออาชพีคร ูเสรจ็แลว้

จงึนิยามสิง่ทีจ่ะวดัใหช้ดัเจน ซึง่เรยีกว่านิยามเชงิปฏบิตักิาร ขอ้ความทีเ่ขยีนควรเขยีนให้

แสดงถงึพฤตกิรรมหรอืลกัษณะของบุคคลทีม่เีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีคร ู

2. รวบรวมขอ้ความ เป็นการรวบรวมขอ้ความทีเ่กีย่วกบัเป้าหมาย เชน่ เจตคติ

ต่ออาชพีครภูายใตนิ้ยามหรอืเป้าหมายในขอ้ 1 ทีก่ล่าวมาแลว้ ขอ้ความทีร่วบรวมอาจจะ

ได้มาจากการเขยีนขึน้เอง นํามาจากเอกสารหรอืสิง่พมิพ์ต่างๆ นํามาจากการสอบถาม

ผูท้รงคุณวฒุทิางดา้นนัน้ๆ  โดยมหีลกัการเขยีน ดงัน้ี 

2.1 ขอ้ความตอ้งมลีกัษณะทีบุ่คคลมเีจตคตต่ิางกนั จะตอ้งตอบต่างกนั 

2.2 หลกีเลีย่งขอ้ความเป็นจรงิ 

2.3 หลกีเลีย่งขอ้ความทีม่คีวามหมายกาํกวมหรอืมคีวามหมายเป็นสองนยั 

2.4 ขอ้ความมทีัง้ทางบวก และทางลบต่อเจตคตอิาชพีคร ู
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3. ตรวจสอบขอ้ความ โดยพจิารณาว่าขอ้ความนัน้เหมาะสมกบัการเขยีนทีจ่ะ

ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย เฉยๆ หรอืไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่  

และตรวจสอบ ดูว่าขอ้ความต่างๆ ทีเ่ขยีนขึน้นัน้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเจตคตต่ิออาชพีครู

หรอืไม่ ขอ้ความที่รวบรวม ได้ครอบคลุมหรอืไม่ และข้อความแต่ละข้อมคีวามชดัเจน

หรือไม่ ในขัน้น้ีต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรบัปรงุ 

4. ปรบัปรงุขอ้ความจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

5. สรา้งมาตรฐานวดัเป็น 5 เสกล  โดยในแต่ละขอ้ความจะมเีสกล ดงัน้ี 

        น้ําหนกัคะแนน 

         ขอ้ความบวก         ขอ้ความลบ 

 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่           5                 1 

  เหน็ดว้ย                       4                                2 

 เฉยๆ หรอืไมแ่น่ใจ                3                                3 

  ไมเ่หน็ดว้ย                 2                                4 

 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่          1                                5 

6. การทดลองขัน้ตน้ หลงัจากปรบัปรงุขอ้ความเสรจ็แลว้ การหาคุณภาพของ

มาตรวดัมวีธิกีารดงัน้ี 

6.1 เลอืกกลุ่มตวัอย่างประมาณ 50 คน จากกลุ่มประชากรเป้าหมายทีเ่รา  

ตอ้งการวดั 

6.2 นํามาตรวดัทีส่รา้งขึน้ไปใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบโดยใหแ้สดงความคดิเหน็

แต่ละขอ้ความ  โดยประเมนิค่า 5 ระดบัคอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย เฉยๆ หรอืไมแ่น่ใจ  

ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ ถ้าเลยีนแบบของลเิคริ์ทอาจจะใชค้ําว่า มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย และ น้อยทีส่ดุ 

6.3 ตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ สาํหรบัขอ้ความทางบวก (ทางด)ี จากคําตอบ

ขอ้ 6.2 ใหค้ะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามลาํดบั สว่นขอ้ความทางลบ (ทางไมด่)ี จะให้

คะแนนกลบักนัเป็น 1, 2, 3, 4, 5  ตามลาํดบั 
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6.4 วเิคราะหเ์ป็นรายขอ้เพื่อหาอํานาจจําแนกระหว่างผูไ้ดค้ะแนนรวมมาก 

ถ้าเป็นเรื่องของเจตคตกิ็แบ่งเป็นเจตคตสิูง กบัผู้ได้คะแนนรวมน้อยหรอืมเีจตคตติํ่า มี

วธิกีารวเิคราะหด์งัน้ี 

 วิธีท่ี 1  หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนน

รวมขอ้ทีม่คี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เป็นบวกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไปถอืว่าเป็นขอ้ทีม่คี่า

อาํนาจจาํแนก  ใชไ้ด ้ ดงัสตูร 

 

 xyr       =     
])Y(YN][)X(XN[

YXYXN

2
jj

22
ijij

2

jijjij

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
 

 

 เมือ่      ijX     คอื   คะแนนขอ้ที ่ i   ของคนที ่ j 

                   jY      คอื   คะแนนรวมทัง้ฉบบัของคนที ่ j 

   

วิธีท่ี 2 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่รายขอ้ของกลุ่มสงู

และกลุม่ตํ่าโดยวธิกีารดงัน้ี 

ก. รวมคะแนนของแบบทดสอบทัง้ฉบบัของกลุม่ตวัอยา่งแต่ละคน 

ข. เรยีงคะแนนจากคนทีไ่ดค้ะแนนสงูมาตํ่า 

ค. แบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า  กลุ่มละเท่า ๆ กนั  เช่น  มกีลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด 50 คน  กแ็บ่งเป็นกลุ่มสงู 50 เปอรเ์ซนต ์กจ็ะไดป้ระมาณ 25 คน กลุ่มตํ่า 50 

เปอรเ์ซนต ์กไ็ดป้ระมาณ 25 คนเทา่กนั กลุม่สงูใหน้บัจากคนที ่1 ทีไ่ดค้ะแนนสงูสดุมาล่าง

ถงึคนที ่25 สว่นกลุม่ตํ่าใหน้บัจากคนทีไ่ดค้ะแนนตํ่าสดุขึน้ไปขา้งบน 25 คน 

ง. หาคะแนนเฉลีย่ ( X )  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่ม

สงูและกลุม่ตํ่า 
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จ. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ของ 2 กลุ่ม โดยใชส้ตูร

สถติ ิt – test แบบ 2 กลุม่ทีเ่ป็นอสิระกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ(α) ที ่.05 หรอื .01 

 ฉ. ถา้พบว่าขอ้ใดทีม่คีวามแตกต่างทางบวกและมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

(คา่ Sig น้อยกวา่ α หรอื คา่ t คาํนวณมากกวา่คา่ t ในตาราง) แสดงวา่ขอ้นัน้มคี่าอํานาจ

จาํแนกใชไ้ด ้

7. คดัเลอืกขอ้ความทีม่คี่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ ์ ไวจ้ํานวนหน่ึงประมาณ  

25 – 40 ขอ้ 

8. หาค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์

แอลฟา่ (α – Coefficient)  ของครอนบคั (Cronbach)  ดงัน้ี 

ttr        =    
1k

k

−
 −1(   

2
t

2
i

S

S∑
) 

  เมือ่    k    คอื  จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 

           
2
iS   คอื  ความแปรปรวนของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ 

           
2
tS   คอื  ความแปรปรวนของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

(หมายเหต ุ การหาคุณภาพของแบบสอบถามดงักล่าวสามารถใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรม

สาํเรจ็รปู SPSS for windows หาได)้ 
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ตวัอย่าง  แบบสอบถามความคดิเหน็ของครตู่อการสอนแบบเน้นใหน้กัเรยีนเป็นสาํคญั 

ขอ้ความ 
เหน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 
เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ 

ไมเ่หน็

ดว้ย 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อยา่งยิง่ 

1. การสอนแบบน้ีจะทาํให้

นกัเรยีนเรยีนเน้ือหาไมท่นั 

2. นกัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะการ

คดิมากขึน้ 

3. ทาํใหค้รเูหน่ือยน้อยลงในการ

บรรยายใหน้กัเรยีนฟงั 

     

4. ครเูตรยีมการสอนน้อยลงกวา่

การสอนแบบเดมิ 

5. การสอนแบบน้ีนกัเรยีน

สามารถ เลอืกเรยีนอะไรกไ็ด้

ตามทีต่วัเองตอ้งการ 

6. การสอนแบบน้ีทาํใหค้รมูี

ปญัหาการควบคุมชัน้เรยีน 

7. ทาํใหน้กัเรยีนไดใ้ชค้วามรู้

ความสามารถอยา่งเตม็ที ่

8. ทาํใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนดว้ยการ

กระทาํมากขึน้ 

9. การสอนแบบน้ีครสูามารถ

เลอืกเทคนิคการสอนได้

หลากหลาย 

10. การสอนแบบน้ีระยะแรก ๆ 

ครจูะเหน่ือยมากระยะหลงั ๆ 

จะเหน่ือยน้อยลง 
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ข้อดีของแบบสอบถาม  

1. ประหยดัทัง้คนและงบประมาณในการเกบ็ขอ้มลู 

2. สามารถใหผู้ต้อบ ๆ พรอ้มกนัหลาย ๆ คนในเวลาเดยีวกนั 

3. คาํตอบทีไ่ดจ้ะอยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนัเพราะมาจากขอ้คาํถามและคาํตอบ

มาตรฐานเดยีวกนั 

4. ผูต้อบมคีวามสบายใจทีไ่ม่มใีครเหน็ตวัเอง และสามารถปกปิดชื่อตวัเองได ้

ทาํใหผู้ต้อบมอีสิระเสรใีนการตอบมากขึน้ 

5. ผูต้อบมเีวลามากในการตอบ ทําให้สามารถนัง่คดิพจิารณาประเดน็ปญัหา

ต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอยีด 

6. ผูป้ระเมนิสามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้าํนวนมากในเวลาอนัจาํกดั 

ข้อเสียของแบบสอบถาม 

1. วธิกีารตอบง่ายซึ่งโดยมากจะใหผู้ต้อบกาเครื่องหมาย 3 ถ้าผูต้อบไม่แน่ใจ

คาํตอบจะตอบแบบเดา 

2. ขอ้ความทีไ่ม่ตรงกบัความจรงิของผูต้อบ หรอืแปลความหมายไม่ออกผูต้อบ

จะเวน้วา่งหรอืตอบบดิเบอืน 

3. คาํถามแบบปลายเปิด คาํตอบจะไมอ่ยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนั 

4. คําถามแบบปลายเปิด ผูต้อบจะเสยีเวลาตอบมากจนเกดิความเบื่อแล้วไม่

ตอบหรอืตอบไมช่ดัเจน 

5. ถ้าขอ้ความหรอืคําถามขอ้ใดที่ผู้ตอบมคีวามรู้สกึว่าถ้าตอบตามความจรงิ

แลว้จะเป็นผลเสยีต่อตวัเอง ผูต้อบจะตอบบดิเบอืนหรอืไมต่อบ 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 3.2 

1. จงอธบิายถงึขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามทีม่คีุณภาพ 

2. จงสรา้งแบบสอบถามนกัเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนของคร ู
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   เน้ือหา 3.3             แบบสมัภาษณ์และแบบสงัเกต 

 

 แบบสมัภาษณ์ (Interview) การสมัภาษณ์ หมายถงึ การสนทนาทีม่จุีดมุง่หมาย

ให้ ได้ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยจะมีผู้สมัภาษณ์เป็นผู้ตัง้คําถาม และผู้ถูก

สมัภาษณ์จะเป็นผูต้อบคําถาม และผูส้มัภาษณ์จะเป็นผูจ้ดบนัทกึ ใชเ้ทปบนัทกึเสยีงหรอื

ใชว้ดิโีอเทปบนัทกึคาํตอบของคาํถามต่างๆ  แบบสมัภาษณ์น้ีเหมาะกบัการเกบ็ขอ้มลูจาก

เดก็ๆ  หรอืผูท้ีอ่่านหนงัสอืไมไ่ด ้แบบสมัภาษณ์แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. แบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงร่าง (Structured Interview) เป็นแบบทีม่คีาํถาม

กําหนดไว้แน่นอน บางคําถามเป็นแบบปลายเปิด บางคําถามเป็นแบบปลายปิด แบบ

สมัภาษณ์แบบน้ีเหมอืนกบัแบบสอบถามทีก่ลา่วมาแลว้ ต่างกนัตรงทีแ่บบสมัภาษณ์แบบน้ี

ผูส้มัภาษณ์เป็นผูเ้ขยีนคาํตอบของผูต้อบเอง 

2. แบบสมัภาษณ์ท่ีไม่มีโครงร่าง (Unstructured Interview) เป็นแบบทีไ่มม่ี

คําถามกําหนดไวล้่วงหน้าแน่นอน ผูส้มัภาษณ์สามารถเปลีย่นแปลงคําถามไดต้ลอดเวลา

ตามสถานการณ์แต่ตอ้งมุ่งใหไ้ดข้อ้มลูตามจุดมุง่หมายทีก่ําหนดไว ้การสมัภาษณ์แบบน้ีผู้

สมัภาษณ์จะตอ้งมคีวามชาํนาญและตอ้งจาํคาํถามต่าง ๆ ได ้

 

 หลกัในการใช้แบบสมัภาษณ์  การสมัภาษณ์มหีลกัการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เตรยีมเครือ่งมอืใหพ้รอ้มทัง้แบบสมัภาษณ์  เทปบนัทกึเสยีง  สมดุจดบนัทกึ  

เป็นตน้ 

2. ถา้มผีูช้ว่ยผูส้มัภาษณ์ ผูป้ระเมนิจะตอ้งสรา้งคูม่อืการสมัภาษณ์ พรอ้มทัง้ฝึก

อารมณ์ผูช้ว่ยสมัภาษณ์ดว้ย 

3. ทาํความเขา้ใจเรือ่งทีจ่ะสมัภาษณ์ใหด้กี่อนออกสมัภาษณ์ 

4. นดัแนะเวลา  สถานที ่ ผูถู้กสมัภาษณ์ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน 

5. ผูส้มัภาษณ์ตอ้งสรา้งบรรยากาศก่อนลงมอืสมัภาษณ์ โดยแจง้วตัถุประสงค์

ของการสมัภาษณ์  สรา้งความคุน้เคยหรอืความไวใ้จกนัก่อนจะเริม่สมัภาษณ์ 

6. ดาํเนินการสมัภาษณ์ตามทีไ่ดเ้ตรยีมการลว่งหน้ามาก่อน 
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7. ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ๆ ไมก่าํกวม 

8. ไมค่วรถามนําหรอืถามในทาํนองชีนํ้าคาํตอบ 

9. ผูส้มัภาษณ์ตอ้งฟงัมากกวา่พดู 

10. ผู้สมัภาษณ์จะต้องวางตวัเป็นกลางไม่แสดงความรู้สกึดีใจ หรอืเสยีใจต่อ

คาํตอบของผูถู้กสมัภาษณ์ 

11. อยา่ใชเ้วลาสมัภาษณ์นานจนเกนิไป  อยา่พดูนอกเรือ่งมากนกั 

12. แสดงความขอบคุณผูถู้กสมัภาษณ์ก่อนจบการสมัภาษณ์ 

  

ข้อดีของการสมัภาษณ์  

1. สามารถรวบรวมขอ้มลูไดล้กึซึง้และถูกตอ้ง 

2. ใชไ้ดด้ใีนกรณกีลุม่ตวัอย่างอ่านหนงัสอืไมอ่อก 

3. ผูส้มัภาษณ์สามารถอธบิายคาํถามใหผู้ถู้กสมัภาษณ์เขา้ใจได ้

4. ผูส้มัภาษณ์สามารถถามยํา้คาํตอบไดก้รณไีมม่ัน่ใจ หรอืคาํตอบไมช่ดัเจน 

5. สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดค้รบตามตอ้งการ 

6. ผูส้มัภาษณ์สามารถกระตุน้ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ใหค้วามรว่มมอืในการตอบได้

ดขีึน้ 

 

ข้อเสียของการสมัภาษณ์ 

1. เสยีคา่ใชจ้า่ยและเวลามากกวา่วธิอีื่น ๆ 

2. ตอ้งใชผู้ส้มัภาษณ์ทีม่คีวามรูแ้ละความชาํนาญ 

3. ผูส้มัภาษณ์มากคนจะทาํใหม้ปีญัหาในเรือ่งมาตรฐานการสมัภาษณ์ทีไ่ม่

เหมอืนกนั 

4. ผูถู้กสมัภาษณ์บางคนไมต่อ้งการเปิดเผยความจรงิหรอืความรูส้กึบางอยา่ง

ต่อหน้าคนอื่น  ดงันัน้คาํตอบอาจบดิเบอืนจากความจรงิ 
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การสงัเกต (Observation) หมายถงึการเฝ้าดูอย่างเอาใจใส่ และกําหนดไว้

อยา่งมรีะบบระเบยีบของสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่หาความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่กดิขึน้ หรอืหาวา่สิง่

ใดเป็นเหตุสิง่ใดเป็นผล  วธิกีารสงัเกตม ี2 ประเภท คอื 

1.  การสงัเกตโดยเข้าไปร่วม (Participant Observation) หมายถงึผูส้งัเกต

ไปร่วมอยู่ในหมู่ทีผู่ถู้กสงัเกตและมกีารกระทํากจิกรรมร่วมกนั โดยผูส้งัเกตทําตวัเหมอืน

เป็นสมาชกิของกลุม่นัน้ดว้ย 

2.  การสงัเกตโดยไม่เข้าไปร่วม  (Non - Participant Observation)  

หมายถึง      ผู้สงัเกตอยู่นอกวงการของผู้ถูกสงัเกตโดยกระทําตนเป็นบุคคลภายนอก

ไมไ่ดเ้ขา้ไปรว่มทาํกจิกรรมของกลุม่ดว้ย 

รปูแบบของการสงัเกตเราอาจแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.  การสงัเกตไมม่เีคา้โครงแน่นอนล่วงหน้า (Unstructured Observation) เป็น

การสงัเกตทีไ่มไ่ดก้าํหนดเรือ่งทีจ่ะสงัเกตไวแ้น่นอน 

2.  การสงัเกตโดยมเีคา้โครง่แน่นอนล่วงหน้า  (Structured Observation)  เป็น

การสงัเกตทีก่าํหนดเรือ่งทีจ่ะสงัเกตไวแ้น่นอน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการสงัเกต  ผูส้งัเกตจําเป็นตอ้งมเีครื่องมอืต่างๆ ทีใ่ช้

ประกอบในการสงัเกตเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้ เครือ่งมอืมดีงัน้ี 

1.  เครื่องมอืทศันอุปกรณ์  เช่น  กล้องถ่ายรูป  เทปบนัทกึเสยีง  วดีโีอเทป  

กลอ้งสอ่งทางไกล  เป็นตน้ 

2.  แบบสงัเกต 

3.  สมดุจดบนัทกึ 

 

ข้อดีของการสงัเกต 

1. สามารถเกบ็ขอ้มลูจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิไดท้นัท ี

2. สามารถเกบ็ขอ้มลูนอกเหนือจากคาํตอบของกลุม่ตวัอยา่งได ้

3. การสงัเกตเป็นประสบการณ์ตรง ทาํใหไ้ดข้อ้มลูปฐมภมู ิ 



 56  MR 654 

ข้อเสียของการสงัเกต 

1. เสยีเวลา และคา่ใชจ้า่ยมาก 

2. การสงัเกตบางเรือ่งทาํในทนัททีนัใดไมไ่ด ้ เพราะเหตุการณ์ยงัไมเ่กดิขึน้  

เชน่  การ 

ลงคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

3. การสงัเกตจะทาํไมไ่ด ้ถา้เจา้ของเรือ่งไมใ่หค้วามรว่มมอืดว้ย  เชน่  

พธิกีรรมต่าง ๆ 

4. การสงัเกตไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  เพราะผูส้งัเกตไมส่ามารถ

สงัเกตคน 

หลาย ๆ คนในเวลาเดยีวกนัได ้ และไมส่ามารถอยูใ่นตาํแหน่งต่าง ๆ ไดห้ลายทีใ่นเวลา

เดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

    เน้ือหา 3.4                แบบตรวจสอบรายการ 

 

 แบบตรวจสอบรายการ เป็นเครือ่งมอืทีผู่ป้ระเมนิสรา้งขึน้สาํหรบัตรวจเชค็ขอ้มลู

ตามตวัแปรทีจ่ะศกึษา โดยผูป้ระเมนิเป็นผูก้รอกขอ้มลูเอง เครือ่งมอืมลีกัษณะเหมอืนแบบ      

สอบถาม มทีัง้แบบปลายเปิด และปลายปิด การเกบ็ขอ้มูลเหมอืนกบัการสงัเกต ซึ่งสิง่ที่

สงัเกตนัน้จะเป็นเอกสาร วตัถุ สิง่ของ ลกัษณะข้อมูลที่จะตรวจสอบนัน้จะตรวจดูว่า มี

กิจกรรม 3.3 

1. แบบสมัภาษณ์ควรใชใ้นกรณใีดบา้ง 

2. แบบสงัเกตควรใชใ้นกรณีใดบา้ง 

3. จงอธบิายขัน้ตอนการสรา้งแบบสมัภาษณ์มาใหเ้ขา้ใจ 
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หรอืไม่ม ีครบหรอื    ไม่ครบ  มากหรอืน้อย  สมบูรณ์หรอืไม่สมบูรณ์  สอดคลอ้งหรอืไม่

สอดคลอ้ง  ดงัตวัอยา่ง 

 ตวัอย่าง  แบบตรวจสอบรายการดา้นความพรอ้มของปจัจยัในการอบรม 

1. เอกสารประกอบการอบรมมหีรอืไม ่

ม ี      ไมม่ ี

2. แฟ้มหรอืกระเป๋าใสเ่อกสารอบรมมหีรอืไม ่

ม ี          ไมม่ ี

3. สถานทีอ่บรมมเีครือ่งปรบัอากาศหรอืไม ่

ม ี       ไมม่ ี

4. เครือ่งฉายแผน่ใสหรอืแผน่ทบึมหีรอืไม ่

ม ี       ไมม่ ี

5. จาํนวนเกา้อีส้าํหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมครบหรอืไม ่

ครบ       ไมค่รบ 

6. งบประมาณการอบรม (ดหูลกัฐานการเบกิจา่ยประกอบ) เพยีงพอหรอืไม ่

เพยีงพอ       ไมเ่พยีงพอ 

7. จาํนวนกรรมการโครงการ (สอบถามหรอืสมัภาษณ์) เพยีงพอหรอืไม ่

เพยีงพอ       ไมเ่พยีงพอ 

8. …………………………………………. 

ตวัอย่าง   แบบตรวจสอบความสอดคลอ้ง หรอืความเหมาะสมของหวัขอ้ต่าง 

ๆ ในโครงการ  โดยผูป้ระเมนิตอ้งอ่านโครงการทุกหวัขอ้ก่อนทีจ่ะกรอกขอ้มลูต่อไปน้ี 

1. หลกัการและเหตุผลสอดคลอ้งกบันโยบายของกรมมากน้อยเพยีงใด 

มาก             ปานกลาง          น้อย 

 



 58  MR 654 

2. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผลมากน้อย

เพยีงใด 

มาก             ปานกลาง          น้อย 

3. เป้าหมายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการมากน้อยเพยีงใด 

มาก             ปานกลาง          น้อย 

4. เน้ือหาเหมาะสมกบัวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของโครงการมากน้อย

เพยีงใด 

มาก             ปานกลาง          น้อย 

5. วธิดีาํเนินการเหมาะสมกบัเน้ือหามากน้อยเพยีงใด 

มาก             ปานกลาง          น้อย 

6. ………………………………………………….. 

ข้อดีของแบบตรวจสอบรายการ 

1. สามารถเกบ็ขอ้มลูจากหลกัฐานต่าง ๆ ไดโ้ดยตรง 

2. ไดข้อ้มลูปฐมภมูแิละความเทีย่งตรงสงู 

ข้อเสียของแบบตรวจสอบรายการ 

1.  ขอ้มลูบางอยา่งจะไมไ่ดร้บัความรว่มมอืดว้ยดจีากเจา้ของโครงการทีจ่ะให้

ตรวจสอบเอกสาร 

2.  เสยีเวลาในการตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานต่าง ๆ 

3.  การกําหนดเกณฑใ์นการเชค็ขอ้มูลอาจมปีญัหา  เช่น  จํานวนเท่าไรจงึจะ

เพยีงพอ เน้ือหาเทา่ไรจงึจะเหมาะสม  เป็นตน้ 

 

 

 

 

กิจกรรม 3.4 

1. จงสรา้งแบบตรวจสอบรายการความพรอ้มของปจัจยัในโครงการ อบรม

การผลติสือ่การเรยีนการสอนในโรงเรยีนของทา่น 

2. จงสร้างแบบตรวจสอบรายการความสอดคล้องหรอืความเหมาะสมของ

หวัขอ้ต่าง ๆ ในโครงการในขอ้ 1. 
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