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 ความหมายของเครือ่งมอืในการวจิยั 

 ความส าคญัของเครือ่งมอืในการวจิยั 

 ประเภทของเครือ่งมอืการวจิยั 

 ข ัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืวจิยัทีม่คีณุภาพ 

 แบบฝึกหดั 

 ถาม-ตอบ 
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วตัถปุระสงคก์ารเรยีน 

 เพือ่ใหผู้เ้รยีนทราบถงึข ัน้ตอนตา่งๆ และสามารถสรา้งเครือ่งมอื
วจิยัทีม่คีณุภาพได ้
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ความหมายของเครือ่งมอืในการวจิยั 
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 เครือ่งมอืในการวจิยั หมายถงึ เครือ่งมอื อปุกรณ์ หรอืสิง่ทีใ่ชเ้ป็น
สือ่ส าหรบันกัวจิยั ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูตามตวัแปรในการวจิยัที่
ก าหนดไว ้ขอ้มลูดงักลา่ว อาจเป็นไดท้ ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณ และ
ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 

 

 เครือ่งมอืการวจิยั นบัเป็นสว่นหนึง่ของการวจิยัทกุชนดิ ไมว่า่จะ
เป็นการศกึษาเฉพาะกรณี การวจิยัเชงิส ารวจ การวจิยัเชงิทดลอง  

 



ความส าคญัของเครือ่งมอืในการวจิยั 
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ความส าคญัของเครือ่งมอืการวจิยั ไดแ้ก ่

 1. ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ซึง่เป็นสว่นประกอบส าคญัของ
การวดัการประเมนิตวัแปรในการวจิยั 

 2. เป็นตวัเชือ่มระหวา่งปญัหา วตัถปุระสงค ์และสมมตุฐิาน
ในการวจิยั กบั ขอ้มลูทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นหลกัฐาน 

 3. ชว่ยใหก้ารรวบรวมขอ้มลูกระชบั ตรงประเด็น ตอ่เนือ่ง
เป็นข ัน้ตอน ซึง่จะชว่ยลดความผดิพลาดของการรวบรวมขอ้มลู 

 



ความส าคญัของเครือ่งมอืในการวจิยั (ตอ่) 
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 4. ชว่ยในการจดัเตรยีมขอ้มลูเพือ่ใหก้ารวเิคราะหง์า่ยขึน้ 
เชน่ การจดัหมวดหมูข่อ้มลู การสรา้งรหสัขอ้มลูและคูม่อืลงรหสั 
และการวางแผนการใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู 

 5. ชว่ยใหไ้มม่คีวามคลาดเคลือ่นในการวดั 

 



ปจัจยัของความคลาดเคลือ่นในการวจิยั 
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 การเลอืก (Selection bias) - เลอืกกลุม่ตวัอยา่งเฉพาะบาง
กลุม่ นอ้ยเกนิไป 

 ขอ้มลู (Information bias) - เลอืกถามเฉพาะเรือ่งทีส่นใจ  

   ตดัขอ้มลูบางอยา่งออก   

 สิง่รบกวน (Confounding bias) - มตีวัแปรอืน่มคีวามสมัพนัธ์
มากกวา่ แตไ่มไ่ดเ้ลอืกมาศกึษา 

 สภาวะทางใจ สภาวะทางกาย (State of mind/ Physical 
condition) – ไมพ่รอ้ม 



ปจัจยัของความคลาดเคลือ่นในการวจิยั (ตอ่) 
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 แปลความหมายไมต่รงกนั (Interpretation mismatch) – ทมี
ผูว้จิยัและคณะผูว้จิยั 

 ปญัหาทกัษะการใชเ้ครือ่งมอื (Instrumental skills) – มกัเกดิ
กบัเครือ่งมอืทีม่คีวามซบัซอ้น และตอ้งการความช านาญมาก 

 การทีก่ลุม่เปรยีบเทยีบไดร้บัปจัจยัทีต่อ้งการศกึษาโดยบงัเอญิ
(Contamination) - กลุม่ควบคมุไดร้บัผลการทดลองไปดว้ย 

 เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชไ้มไ่ดม้าตรฐาน (Non-standard 
measuring tool) – ไมม่คีา่ความเชือ่ม ัน่/ คา่ความเทีย่ง/ คา่
อ านาจจ าแนก ทีเ่หมาะสม 



วธิลีดความคลาดเคลือ่นจากการวจิยั 
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 ใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูมากกวา่ 1 วธิ ี(Methodological 
Triangulation) เชน่ ใชก้ารสงัเกต การสมัภาษณ์ รว่มกบัการ
ใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ 

 สรา้งหรอืพฒันาเครือ่งมอืใหม้สีาระครอบคลมุกบัแนวคดิเชงิ
ทฤษฎขีองตวัแปรใหม้ากทีส่ดุ 



ผลการวจิยั 
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=  ความจรงิ  + ความคลาดเคลือ่น  



ประเภทของเครือ่งมอืการวจิยั 
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 1. เครือ่งมอืในการทดลอง มกัเป็นอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์
ทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน เชน่ โกรง่บดสาร (A mortar and 
pestle) กระดาษกรอง (Filter paper) เป็นตน้ 

 2. เครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่

  - แบบสอบถาม 

  - แบบสมัภาษณ์ 

  - แบบทดสอบ/แบบวดัความรู ้

  - แบบบนัทกึขอ้มลู/แบบบนัทกึการสงัเกต 

  - แบบตรวจสอบ/บนัทกึรายการ 



เครือ่งมอืการวจิยั 
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 1. เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เชน่ เครือ่งช ัง่ ตวง 
วดัเครือ่งทดสอบรา่งกาย วธิกีารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร แบบ
ประเมนิความเสีย่งเฉพาะโรค หรอืกลุม่อาการ 

 2. เครือ่งมอืทางสงัคมศาสตร ์และศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก ่แบบสอบถาม, แบบสมัภาษณ์, แบบทดสอบ/แบบวดัความรู,้ 
แบบบนัทกึขอ้มลู/แบบบนัทกึการสงัเกต, แบบตรวจสอบรายการ 
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ข ัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืวจิยัทีเ่นน้ในการบรรยายคร ัง้นี ้

 งานวจิยัเชงิบรรยาย งานวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ งานวจิยัเชงิหา
ความสมัพนัธ ์หรอืงานวจิยัเชงิหาสาเหตมุกันยิมใชเ้ครือ่งมอืใน
การวจิยั เพยีง 4 ชนดิ คอื 

 1. แบบสอบถาม   2. แบบสมัภาษณ์ 

 3. แบบสงัเกต   4. แบบทดสอบ 
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 กอ่นทีผู่ว้จิยัจะตดัสนิใจเลอืกใชเ้ครือ่งมอืชนดิใด ผูว้จิยัตอ้งท า
การวเิคราะหต์วัแปรหรอืสิง่ทีต่อ้งการศกึษา กบัแหลง่ทีต่อ้งการ
รวบรวมขอ้มลูวา่เหมาะสมทีจ่ะใช ้เครือ่งมอืชนดิใด บางทใีน
งานวจิยัเร ือ่งเดยีวกนั ตอ้งการวดัตวัแปรหรอืสิง่ทีต่อ้งการศกึษา
เดยีวกนั แตม่แีหลง่ขอ้มลูตา่งกนั อาจใชเ้ครือ่งมอืตา่งชนดิกนัก็
ได ้ในงานวจิยัเร ือ่งหนึง่ๆ ตอ้งมกีารใชเ้ครือ่งมอือยา่งนอ้ย 1 
ชนดิ บางงานวจิยัอาจใชเ้ครือ่งมอื ครบท ัง้ 4 ชนดิขา้งตน้ แตอ่าจ
มเีครือ่งมอือยา่งอืน่เพิม่อกีเชน่ เครือ่งบนัทกึภาพ – เสยีง แบบ
วดัผลงานภาคปฏบิตั ิแบบบนัทกึการวเิคราะหเ์อกสาร เป็นตน้ 
การจะเลอืกใชเ้ครือ่งมอืใดบา้งขึน้อยูก่บัตวัแปรหรอืสิง่ทีต่อ้งการ
ศกึษา และแหลง่ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูเป็นหลกั 
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 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแตล่ะชนดิมลีกัษณะเป็นอยา่งไร  

มหีลกัการส าคญั และข ัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอือยา่งไร 



แบบสอบถาม 
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 แบบสอบถาม (Questionnaire) คอื ชุดของขอ้ค าถามทีต่อ้งการ
เรา้ใหผู้ต้อบไดส้ะทอ้นขอ้มลูทีต่อ้งการศกึษา โดยสว่นใหญ่
แบบสอบถาม มกันยิมใชว้ดัสภาพทีเ่ป็นจรงิ ความคดิเห็น 
ความรูส้กึหรอืทศันคตติา่งๆ โดยท ัว่ไป แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 
2 ประเภท ใหญ ่ๆ คอื 

1. แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) 

2. แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 



แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด 
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 แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด เป็นแบบสอบถามทีใ่ห้
ผูต้อบเลอืกตอบตามตวัเลอืกทีก่ าหนดใหไ้วแ้ลว้เพยีง 1 ค าตอบ 
หรอืหลายค าตอบก็ได ้



แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด (ตอ่) 
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 ลกัษณะของแบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด แบง่ออกเป็น 
4 แบบ คอื 

 1. แบบใหเ้ลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 

 2. แบบใหเ้ลอืกตอบไดห้ลายค าตอบ 

 3. แบบใหเ้รยีงล าดบั 

 4. แบบใหป้ระมาณคา่ 



ตวัอยา่งของแบบสอบถามท ัง้ 4 ลกัษณะ เป็นดงันี ้
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1. แบบใหเ้ลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 2. แบบใหเ้ลอืกไดห้ลายค าตอบ 
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3. แบบใหเ้รยีงล าดบั 4. แบบใหป้ระมาณคา่ 
แบบใหป้ระมาณคา่ แบบที ่1 

แบบใหป้ระมาณคา่ แบบที ่2 
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แบบใหป้ระมาณคา่ แบบที ่3 
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 แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายเปิด 

 แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายเปิด เป็นแบบสอบถามทีใ่ห้
ผูต้อบเขยีนตอบอยา่งอสิระตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ค าถาม 

 

 ลกัษณะของแบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายเปิด แบง่ออกเป็น 
2 แบบ คอื 

 1. แบบใหเ้ขยีนตอบส ัน้ 

 2. แบบใหเ้ขยีนตอบยาว 
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 ตวัอยา่งของแบบสอบถามท ัง้ 2 ลกัษณะ เป็นดงันี ้

1. แบบใหเ้ขยีนตอบส ัน้ 2. แบบใหเ้ขยีนตอบยาว 



หลกัการในการสรา้งแบบสอบถาม 
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 1. สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวจิยั  

 2. ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย เหมาะสมกบัผูต้อบ อาจเป็นภาษา
ทอ้งถิน่ ในการใหข้อ้มลู 

 3. ใชข้อ้ความทีส่ ัน้กะทดัรดั ไดใ้จความ  

 4. แตล่ะขอ้ค าถาม ควรมนียัเพยีงประเด็นเดยีว  

 5. หลกีเลีย่งการใชป้ระโยคปฏเิสธซอ้น  

 6. ไมค่วรใชค้ ายอ่  



หลกัการในการสรา้งแบบสอบถาม (ตอ่) 
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 7. หลกีเลีย่งการใชค้ าทีเ่ป็นนามธรรมมากเกนิไป  

 8. ไมช่ีน้ าการตอบใหเ้ป็นไปในแนวทางใดแนวทางหนึง่  

 9. หลกีเลีย่งค าถามทีท่ า ใหผู้ต้อบเกดิความล าบากใจทีจ่ะ
ตอบ 

 10. ค าตอบทีใ่หเ้ลอืกตอบน ัน้ จะตอ้งชดัเจน และครอบคลมุ
ค าตอบทีเ่ป็นไปได ้ 

 11. หลกีเลีย่งการใชค้ าทีส่ ือ่ความหมายไดห้ลายอยา่ง  



จงวพิากยข์อ้ค าถามตอ่ไปนี ้

 1. ถา้ผูว้จิยัตอ้งการถามวา่ “อตัลกัษณ์ทีด่ขีองเยาวชนไทย 
ควรเป็นอยา่งไร” ในการสอบถามกบัเด็กนกัเรยีนมธัยมศกึษา
ทา่นมคีวามคดิเห็นวา่อยา่งไร 

  ค าวา่ “อตัลกัษณ”์ นีค้อ่นขา้งเป็นค าทีเ่ขา้ใจยากส าหรบัเด็กใน

ระดบันี ้ดงัน ัน้ ผูว้จิยัอาจปรบัการใชภ้าษาใหมเ่ป็น “ลกัษณะเฉพาะตวั
ทีด่ขีองเยาวชนไทย ควรเป็นอยา่งไร” 
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 2. ถา้ผูว้จิยัตอ้งการถามระหวา่ง 2 ขอ้ความขา้งลา่งขอ้ความใด
เหมาะสมกวา่ เพราะอะไร 

 ขอ้ความที ่1 “วธิกีารป้องกนัโรคแบบใหมท่ีไ่ดร้บัการ
รบัรองแลว้วา่ไดผ้ลคอื ..................................” 

 ขอ้ความที ่2 “ในยคุปจัจบุนัมกีารคดิคน้วธิกีารป้องกนัโรค
ทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้วา่ไดผ้ลด ีสามารถป้องกนัโรคไดจ้รงิ คอื 
.............. “ 

   ขอ้ความที ่2 เป็นขอ้ค าถามทีค่อ่นขา้งใชภ้าษาฟุ่ มเฟือยมาก 

ดงัน ัน้ผูว้จิยัอาจปรบัการใชภ้าษาใหมเ่ป็นแบบขอ้ความที ่2  
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 3. ถา้ผูว้จิยัตอ้งการถามวา่ “ทา่นเห็นดว้ยมากนอ้ยเพยีงใดตอ่
นโยบายการปรบัโครงสรา้งระบบราชการทีเ่นน้การมจี านวน
ขา้ราชการนอ้ยลงและมกีารใหค้า่ตอบแทนทีส่งูข ึน้” ทา่นมี
ความคดิเห็นวา่อยา่งไร 

  ถา้ผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่ “เห็นดว้ยมากทีส่ดุ” ผูว้จิยัก็

ยงัไมส่ามารถสรปุไดแ้นช่ดัวา่ผูต้อบแบบสอบถามนีเ้ขาเห็นดว้ย
มากทีส่ดุกบัประเด็น “การมจี านวนขา้ราชการนอ้ยลง” หรอื
ประเด็น “มกีารใหค้า่ตอบแทนทีส่งูข ึน้” ดงัน ัน้ เพือ่ใหส้ามารถ
ไดข้อ้สรปุอยา่งชดัเจน ผูว้จิยัควรแยกถามทลีะประเด็น ๆ ไป 
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 4. ถา้ผูว้จิยัถามวา่ “เมือ่ออกก าลงักายเสร็จแลว้ดืม่น า้ทนัทเีป็น
การปฏบิตัทิ ีไ่มถ่กูตอ้งใชห่รอืไม”่ ทา่นมคีวามคดิเห็นวา่อยา่งไร 

  เป็นการเพิม่ความซบัซอ้นของตวัค าถาม ซึง่จะท าใหผู้ต้อบ

ตอ้งใชเ้วลาในการพจิารณามากขึน้โดยไมจ่ าเป็น และมโีอกาส
ผดิพลาดจากความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิไดง้า่ย ในทีน่ ีผู้ว้จิยัอาจปรบั
การใชภ้าษาใหมเ่ป็น “เมือ่ออกก าลงักายเสร็จแลว้ดืม่น า้ทนัที
เป็นการปฏบิตัทิ ีถ่กูตอ้งใชห่รอืไม”่ 

 5. ถา้ผูว้จิยัถามวา่ “ทา่นไมเ่ห็นดว้ยกบัการปฏริปูโครงสรา้ง
ระบบราชการใชห่รอืไม”่ ทา่นมคีวามคดิเห็นวา่อยา่งไร 

  เป็นการชีน้ าการตอบไปในแนวทางทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัสิง่

ดงักลา่ว ดงัน ัน้ ผูว้จิยัอาจปรบัภาษาใหมใ่หอ้ยูใ่นลกัษณะกลาง 
ๆ เป็น “ทา่นมคีวามคดิเห็นอยา่งไรกบัการปฏริปูโครงสรา้งระบบ
ราชการ” 
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 6. ถา้ผูว้จิยัถามวา่ “คณุเคยนอกใจคูค่รองของคณุหรอืไม”่ 
ทา่นมคีวามคดิเห็นวา่อยา่งไร  

  ผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอบวา่ไมเ่คยเพราะการนอกใจ

คูค่รองเป็นสิง่ทีผ่ดิตอ่หลกัศลีธรรม เพือ่เป็นการปกป้องตนเอง
ในการทีจ่ะถกูมองวา่เป็นคนไมด่จีงึตอบวา่ไมเ่คยเชน่น ัน้ ท ัง้ ๆ 
ทีค่วามเป็นจรงิแลว้เขาอาจเคยนอกใจคูค่รองของเขา 

 7. ถา้ผูว้จิยัถามวา่ ทา่นมปีระสบการณ์การท างานในต าแหนง่นี้
กีปี่ และตวัเลอืก คอื 1) 1 - 5 ปี 2) 6 – 10 ปี 3) 11 - 15 ปี 
ทา่นมคีวามคดิเห็นวา่อยา่งไร  

  ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมปีระสบการณ์การท างานฯ 17 ปี ก็

ไมส่ามารถทีจ่ะตอบได ้ดงัน ัน้ ผูว้จิยัจะตอ้งหาค าตอบเพือ่ให้
ครอบคลมุการตอบโดยอาจเพิม่ตวัเลอืกอกีขอ้เป็น “มากกวา่ 
15 ปี 
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 8. ถา้ผูว้จิยัถามวา่ “ทา่นออกก าลงักายกีช่ ัว่โมง” ทา่นมี
ความคดิเห็นวา่อยา่งไร  

  ผูต้อบแบบสอบถามอาจสือ่ความหมายไดว้า่เป็นการถามใน

เฉพาะวนัใดวนัหนึง่ เฉลีย่ตอ่วนั เฉลีย่ตอ่สปัดาห ์หรอืเฉลีย่ตอ่
เดอืน เป็นตน้ ดงัน ัน้ ผูว้จิยัควรปรบัค าถามใหเ้ฉพาะลงไปเลยวา่ 
เป็นการออกก าลงักายโดยเฉลีย่ตอ่วนั หรอืเฉลีย่ตอ่ทกุคร ัง้ที่
ออกก าลงักาย อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
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ข ัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม 
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 การสรา้งแบบสอบถามในงานวจิยั มขี ัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาวตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

2. ก าหนดหวัขอ้ประเด็น และตวับง่ชีท้ ีต่อ้งการถามตาม
วตัถปุระสงค ์

3. รวบรวมขอ้ค าถาม ขอ้ความ หรอืพฤตกิรรมจากตวับง่ชีท้ ี่
ก าหนดไว ้ใหม้ากทีส่ดุ 

4. พจิารณาแตล่ะขอ้ค าถามวา่มคีวามเป็นปรนยัหรอืความ
ชดัเจนทางภาษาเหมาะทีจ่ะใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง/ผูใ้หข้อ้มลูทีจ่ะ
ไปสอบถามหรอืไม ่

5. ก าหนดสเกล หรอืค าตอบ ทีเ่หมาะสม 

6. น าขอ้ค าถาม/ขอ้ความ ไปหาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาของ
ขอ้ค าถามโดยน าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญในเรือ่งน ัน้ตรวจสอบวา่ ขอ้
ค าถาม/ขอ้ความแตล่ะขอ้ วดัไดต้รงกบัประเด็น/ตวับง่ชีท้ ีเ่รา
ตอ้งการศกึษา และขอ้ค าถาม/ขอ้ความท ัง้หมดวดัไดค้รอบคลมุ
สิง่ทีต่อ้งการศกึษาท ัง้หมดหรอืยงั 



ข ัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม(ตอ่) 
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7. ปรบัขอ้ค าถาม/ขอ้ความตามทีผู่เ้ชีย่วชาญแนะน า 

8. น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะ    

    ใกลเ้คยีงกนักบักลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั เพือ่หาคณุภาพ 

    แบบสอบถาม เชน่ หาคา่ความเชือ่ม ัน่ คา่อ านาจจ าแนก 

9. วเิคราะหผ์ลการทดลองใช ้

10. ปรบัปรงุขอ้ความ และเลอืกเฉพาะขอ้ทีด่ไีว ้

11. จดัพมิพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 



แบบสมัภาษณ ์
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 แบบสมัภาษณ์ (Interview Form) คอื ชุดของประเด็นค าถามที่
ก าหนดขึน้ไวเ้ป็นกรอบในการสนทนาเพือ่การสอบถามสิง่ทีส่นใจ
ศกึษา แบบสมัภาษณ์มกันยิมใชว้ดัความคดิเห็น ความรูส้กึ หรอื
ทศันะตา่ง ๆ โดยท ัว่ไปแบบสมัภาษณ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ ่ๆ คอื  

 1. แบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง  

              (Structured Interview Form)  

 2. แบบสมัภาษณ์ทีไ่มม่โีครงสรา้ง  

              (Unstructured Interview Form) 



แบบสมัภาษณ ์(ตอ่) 
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 แบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง เป็นแบบสมัภาษณ์ทีม่ปีระเด็น
ค าถามก าหนดขึน้ไวใ้นการสนทนาอยา่งเป็นข ัน้เป็นตอน 
เรยีงล าดบักอ่นหลงัไวเ้ป็นอยา่งด ีเมือ่จบค าถามสดุทา้ย ก็ปิด
การสมัภาษณ์ อยา่งไรก็ตาม รปูแบบของขอ้ค าถามในแบบ
สมัภาษณ์จะแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื แบบสมัภาษณ์ทีม่ขีอ้
ค าถามแบบปลายปิด และแบบปลายเปิด เชน่เดยีวกบัประเภท
ของแบบสอบถามดงัรายละเอยีดและตวัอยา่งทีไ่ดก้ลา่วแลว้ 
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 ตวัอยา่งของแบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง มลีกัษณะดงันี ้

 แบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง 
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 แบบสมัภาษณ์ทีไ่มม่โีครงสรา้ง เป็นแบบสมัภาษณ์ทีม่ปีระเด็น
ค าถามก าหนดขึน้ไวใ้นการสนทนาอยา่งกวา้ง ๆ เพยีงประเด็น
หลกัๆ สว่นประเด็นอืน่ๆ มกัจะมเีพิม่เตมิขึน้ระหวา่งการสนทนา 
โดยไมม่กีารเรยีงล าดบัค าถามไวแ้นน่อนตายตวั จะปิดการ
สมัภาษณ์เมือ่ไหรก็่ไดต้ามทีผู่ส้มัภาษณ์เห็นวา่ไดข้อ้มลูเป็นที่
เพยีงพอแลว้ 
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 ตวัอยา่งของแบบสมัภาษณ์ทีไ่มม่โีครงสรา้ง มลีกัษณะดงันี ้

 แบบสมัภาษณ์ทีไ่มม่โีครงสรา้ง 



หลกัการสรา้งแบบสมัภาษณ ์

39 

 หลกัการสรา้งแบบสมัภาษณ์ มดีงันี ้

1. หวัขอ้ทีส่มัภาษณ์ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการวจิยั 

2. ถามทลีะประเด็นดว้ยภาษาทีง่า่ยๆ เหมาะกบัผูต้อบ 

3. ค าถามไมค่วรชีน้ าการตอบไปในทางใดทางหนึง่ 

4. หลกีเลีย่งค าถามทีท่ าใหผู้ต้อบหรอืผูใ้หส้มัภาษณ์รูส้กึอดึ 

    อดัใจ 



ข ัน้ตอนการสรา้งแบบสมัภาษณ ์
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 การสรา้งแบบสมัภาษณ์ในงานวจิยั มขี ัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาวตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

2. ก าหนดหวัขอ้ประเด็นทีต่อ้งการถามตามวตัถปุระสงค ์

3. รวบรวมขอ้ค าถามทีต่อ้งการสมัภาษณ์ ตามประเด็นที ่

    ก าหนดไว ้

4. พจิารณาแตล่ะขอ้ค าถามวา่ มคีวามเป็นปรนยัหรอืความ 

    ชดัเจนทางภาษาเหมาะกบัการถามกลุม่ตวัอยา่ง/ผูใ้ห ้

    ขอ้มลูหรอืไม ่

5. พจิารณาขอ้ค าถามโดยรวมวา่ครอบคลมุทกุประเด็นที ่

    ตอ้งการสอบถามท ัง้หมดหรอืไม ่หากไมแ่นใ่จ ในข ัน้นี ้ 

    ผูว้จิยัอาจน าขอ้ค าถามไปขอใหผู้เ้ชีย่วชาญในเรือ่งน ัน้ 

    ตรวจสอบวา่ขอ้ค าถามแตล่ะขอ้ วดัไดต้รงและครอบคลมุ 

    ประเด็นทีต่อ้งการศกึษาท ัง้หมดหรอืยงั 
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6. ปรบัปรงุขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

7. จดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัช ัว่คราว 

8. น าแบบสมัภาษณ์ไปทดลองสมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอยา่งทีม่ ี

    ลกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชร้วบรวมขอ้มลูจรงิ  

    ประมาณ 1-2 คน วา่มคีวามเขา้ใจตวัค าถาม และสามารถ 

    ตอบค าถามตามทีต่อ้งการไดห้รอืไม ่

9. ปรบัปรงุขอ้ค าถาม 

10. จดัพมิพแ์บบสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ 



แบบสงัเกต 

42 

 แบบสงัเกต (Observation Form) คอื ชุดของขอ้รายการของ
ปรากฏการณ์ หรอื พฤตกิรรมทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในระหวา่งทีท่ า
การสงัเกตเพือ่ใชบ้นัทกึวา่มสี ิง่ใดเกดิขึน้บา้ง มากนอ้ยเพยีงใด 
สว่นใหญแ่บบสงัเกตนยิมใชว้ดัพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 
พฤตกิรรมทางดา้นจติพสิยัตา่งๆ โดยท ัว่ไป แบบสงัเกตแบง่
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ ่ๆ คอื 

1. แบบสงัเกตทีม่โีครงสรา้ง (Structured Observation Form) 

2. แบบสงัเกตทีไ่มม่โีครงสรา้ง (Unstructured Observation Form) 



แบบสงัเกต (ตอ่) 
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 แบบสงัเกตทีม่โีครงสรา้ง เป็นแบบสงัเกตทีม่เีร ือ่ง ประเด็น หรอื
รายการของสิง่ทีจ่ะท าการสงัเกตก าหนดไวล้ว่งหนา้อยา่ง
แนน่อนวา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง สิง่ใดจะเกดิขึน้กอ่นหลงั แบบ
สงัเกตทีม่โีครงสรา้งมหีลายลกัษณะ เชน่ แบบตรวจสอบ
รายการ แบบประมาณคา่ เป็นตน้ 
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 ตวัอยา่งของแบบสงัเกตทีม่โีครงสรา้ง มลีกัษณะดงันี ้

 1. แบบสงัเกตทีม่ลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
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 2. แบบสงัเกตทีม่ลีกัษณะเป็นแบบประมาณคา่ 

  แบบสงัเกตทีม่ลีกัษณะเป็นแบบประมาณคา่ แบบที ่1 
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 แบบสงัเกตทีม่ลีกัษณะเป็นแบบประมาณคา่ แบบที ่2 
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 แบบสงัเกตทีไ่มม่โีครงสรา้ง คอื แบบสงัเกตทีไ่มม่ปีระเด็น หรอื
ขอ้รายการของสิง่ทีจ่ะท าการสงัเกตก าหนดไวล้ว่งหนา้อยา่ง
แนน่อน จะมเีพยีงแตห่วัขอ้ หรอืชือ่เร ือ่งทีจ่ะท าการสงัเกต
เทา่น ัน้ น ัน่คอื ประเด็นหรอืขอ้รายการอืน่ ๆ จะมกีารบนัทกึ
เพิม่เตมิเขา้มาเมือ่ไดท้ าการสงัเกตจรงิ ๆ บางทมีกีารเรยีกแบบ
สงัเกตทีไ่มม่โีครงสรา้ง เป็นแบบบนัทกึการสงัเกต 
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 ตวัอยา่งของแบบสงัเกตทีไ่มม่โีครงสรา้ง มลีกัษณะดงันี ้



หลกัการสรา้งแบบสงัเกต 
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 หลกัการสรา้งแบบสงัเกต มดีงันี ้

1. ควรแยกปรากฏการณ์หรอืพฤตกิรรมทีส่งัเกตเป็นประเด็น ๆ   

    ไป 

2. ปรากฏการณ์หรอืพฤตกิรรมทีส่งัเกตตอ้งครอบคลมุเนือ้หา 

    ทีต่อ้งการสงัเกตท ัง้หมดต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จนสิน้สดุกจิกรรม 

3. อาจคดัเลอืกปรากฏการณ์หรอืพฤตกิรรมทีจ่ะสงัเกต 

    เฉพาะทีม่คีวามเดน่ชดั สามารถบง่ชีป้ระเด็นทีส่นใจศกึษาที ่

    ดที ีส่ดุบางตวัก็ได ้



ข ัน้ตอนการสรา้งแบบสงัเกต 

50 

 การสรา้งแบบสงัเกตในงานวจิยั มขี ัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดสิง่ทีต่อ้งการสงัเกตตามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขต  

    ของการวจิยัทีก่ าหนดไว ้

2. วเิคราะหว์า่ส ิง่ทีต่อ้งการสงัเกตมเีหตกุารณ์ ปรากฏการณ์  

    หรอืพฤตกิรรมใดทีส่งัเกตไดบ้า้ง 

3. น าเหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ หรอืพฤตกิรรมทีจ่ะสงัเกตมา 

    เรยีงล าดบัการเกดิกอ่น - หลงั เพือ่ใหง้า่ยตอ่การสงัเกต 

4. ก าหนดสเกลการสงัเกตใหเ้หมาะสมกบัสิง่ทีจ่ะสงัเกต เชน่  

    เกดิขึน้ทกุคร ัง้ – บางคร ัง้ – ไมเ่กดิขึน้เลย หรอืปฏบิตัไิด ้

    ดมีาก – ด ี– ปานกลาง – ไมด่ ี– ไมด่เีลย เป็นตน้ 

5. จดัท าแบบสงัเกตฉบบัช ัว่คราว 
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6. น าแบบสงัเกต ไปหาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาของ 

    เหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ หรอืพฤตกิรรมทีจ่ะสงัเกต โดย 

    น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญในเรือ่งน ัน้ตรวจสอบวา่ เหตกุารณ์  

    ปรากฏการณ์ หรอืพฤตกิรรมทีจ่ะสงัเกต แตล่ะอยา่งน ัน้  

    วดัไดต้รงกบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษา และวดัไดค้รอบคลมุสิง่ที ่

    ตอ้งการศกึษาท ัง้หมดหรอืยงั 

7. ปรบัปรงุเหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ หรอืพฤตกิรรมทีจ่ะ 

    สงัเกตใหเ้หมาะสม 

8. น าไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั 

    กลุม่ตวัอยา่งจรงิ เพือ่ศกึษาวา่รายการของสิง่ทีต่อ้งการ 

    สงัเกตเหลา่น ัน้สามารถสงัเกตไดจ้รงิ โดยอาจมผีูส้งัเกต  

    2 คน แลว้มาดวูา่ใหผ้ลการสงัเกตสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่

9. ปรบัแบบสงัเกตใหม้รีายการของสิง่ทีส่งัเกตมคีวามชดัเจนขึน้ 

10. จดัท าแบบสงัเกตฉบบัสมบรูณ์ 
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 แบบทดสอบ (Testing) คอื ชุดของขอ้ค าถาม เง ือ่นไข หรอื
สถานการณ์ทีเ่รา้ใหผู้ส้อบไดแ้สดงความรู ้ความเขา้ใจ ใน
เนือ้หาบางอยา่งทีต่อ้งการศกึษา แบบทดสอบมกันยิมวดั
ความรู-้ความเขา้ใจในเนือ้หาตา่ง ๆ วดัการคดิ เชน่ การคดิ
วเิคราะห ์การคดิวจิารณญาณ เป็นตน้ โดยท ัว่ไป แบบทดสอบ 
แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ ่ๆ คอื 

1. แบบทดสอบปรนยั (Objective Test) 

2. แบบทดสอบอตันยั (Subjective Test / Essay Test) 
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 แบบทดสอบปรนยั คอื แบบทดสอบทีม่คี าตอบถกูตอ้งเพยีงค า 
ตอบเดยีว แบบทดสอบปรนยัแบง่เป็น 4 ลกัษณะ คอื 

1. แบบเตมิค า (Short answer) 

2. แบบถกูผดิ (True-False) 

3. แบบจบัคู ่(Matching) 

4. แบบเลอืกตอบ (Multiple Choice) 
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 ตวัอยา่งของแบบทดสอบปรนยัลกัษณะตา่ง ๆ เป็นดงันี ้

 1. แบบทดสอบแบบเตมิค า 

 2. แบบทดสอบแบบถกู-ผดิ 
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 3. แบบทดสอบแบบจบัคู ่

** จ านวนตัวเลอืกควรมมีากกวา่ตัวค าถามประมาณ 2-3 ตัวเลอืก 
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 4. แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ 
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 แบบทดสอบอตันยั คอื แบบทดสอบทีม่คี าตอบถกูหลายค าตอบ
เนน้การถามความรู ้ความเขา้ใจในเชงิของการคดิข ัน้สงู โดยใน
การตอบเนน้ใหผู้ส้อบตอบค าถามโดยการเขยีนตอบดว้ยภาษา
ของตนเองบางทถีกูเรยีกวา่ แบบทดสอบความเรยีง 

 ตวัอยา่งของแบบทดสอบแบบอตันยั เป็นดงันี ้
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 หลกัการสรา้งแบบทดสอบ มดีงันี ้

1. ขอ้ค าถามหนึง่ ๆ ควรถามเพยีงประเด็นเดยีว 

2. ค าตอบถกูผดิตอ้งถกูผดิ ตามหลกัวชิา 

3. ขอ้ค าถามท ัง้หมดตอ้งครอบคลมุเนือ้หาทีต่อ้งการวดั 

4. ไมค่วรใชค้ าฟุ่ มเฟือยในตวัค าถาม 

5. หลกีเลีย่งการใชค้ าปฏเิสธในขอ้ค าถาม 
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6. ใชภ้าษาทีไ่มซ่บัซอ้น เหมาะกบัระดบัช ัน้และวยัของผูส้อบ 

7. ค าตอบถกูไมค่วรสะดดุตาเกนิไป เชน่ ใชศ้พัทซ์ า้กบัตวั 

    ค าถาม ศพัทส์ะดดุตา 

8. หลกีเลีย่งค าทีผู่ส้อบคลอ่งปากอยูแ่ลว้ 

9. ไมค่วรใชข้อ้ค าถามแรก ๆ แนะค าตอบขอ้หลงั ๆ 
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 การสรา้งแบบทดสอบ มขี ัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาวตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

2. ก าหนดเนือ้หาทีผู่ว้จิยัตอ้งการวดั 

3. วเิคราะหว์า่จะออกขอ้สอบในแตล่ะเนือ้หาจ านวนกีข่อ้ รวม 

    ท ัง้หมดกีข่อ้ 

4. เลอืกรปูแบบของขอ้สอบวา่จะมรีปูแบบใดบา้ง เชน่  

    แบบเตมิค า แบบถกู-ผดิ แบบจบัคู ่แบบเลอืกตอบ  

    หรอืแบบอตันยั 

5. รา่งขอ้สอบตามรปูแบบของขอ้สอบทีเ่ลอืกไว ้โดยมจี านวน 

    ขอ้สอบเกนิไว ้อยา่งนอ้ย รอ้ยละ 10 ของจ านวนขอ้สอบที ่

    ตอ้งการท ัง้หมด 

6. ตรวจสอบวา่ขอ้สอบตามทีไ่ดร้า่งขึน้มาน ัน้มลีกัษณะทีด่ขีอง 

    ขอ้สอบน ัน้ ๆ หรอืยงั 
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7. น าขอ้สอบทีร่า่งขึน้ไปเสนอตอ่ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาวา่ ขอ้สอบ 

    ทีส่รา้งขึน้นีส้ามารถสอบวดัไดต้รงตามเนือ้หาทีต่อ้งการวดั 

    หรอืไม ่มคีวามเป็นปรนยัคอื ใชภ้าษาทีช่ดัเจนเขา้ใจงา่ย หรอืไม ่

8. ปรบัปรงุขอ้สอบตามขอ้แนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

9. จดัเป็นแบบทดสอบฉบบัรา่ง 

10. น าแบบทดสอบฉบบัรา่งไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีม่ ี

      ลกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุม่ทีจ่ะใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจรงิใน 

      การวจิยั 

11. วเิคราะหห์าคณุภาพของแบบทดสอบ ไดแ้ก ่คา่ความยากงา่ย  

      อ านาจจ าแนกและคา่ความเชือ่ม ัน่ วา่มคีณุภาพตามเกณฑท์ี ่

      ก าหนดหรอืไม ่

12. หากแบบทดสอบมขีอ้ใดทีย่งัไมไ่ดค้ณุภาพตามเกณฑอ์าจม ี

      การปรบัปรงุ หรอืตดัทิง้ไป 

13. จดัขอ้สอบเขา้ฉบบัและพมิพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัสมบรูณ์ 



แบบฝึกหดั/ การบา้น 

 เครือ่งมอืทีน่ยิมใชใ้นการวจิยัมอีะไรบา้ง แตล่ะชนดิมหีลกัการ
สรา้งและข ัน้ตอนในการสรา้งทีม่คีณุภาพอยา่งไร 
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