แปรนั้น ๆ ก็จะมีความละเอียดและแน่นอนมากขึ้นเท่านั้น ลักษณะที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาในการวัดตัวแปร ในทาง
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือในเรื่องเกี่ยวกับทางกายภาพ การวัดตัวแปรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร เพราะลักษณะของ
หน่วยต่าง ๆ มีความคงที่แน่นอน และมีเครื่องมือที่จะวัดได้แน่นอน เช่น เราวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ วัดนา้
หนักด้วยตาชั่ง วัดความ ยาวด้วยไม้เมตรเป็นต้น เพราะฉะนั้นการระบุว่า หน่วยหนึ่งแตกต่างจากหน่วยที่สองแค่
ไหนอย่างไรจึงทาได้ง่ายและละเอียดกว่า แต่คุณลักษณะในทางสังคมและในทางพฤติกรรมนั้นประสบปัญหาใน
เรื่องการวัดมาก เช่น เรารู้ว่านายแดงและนายดาก็เกลียด การเมืองด้วยกัน แต่เราจะระบุให้แน่ชัดได้ไหมว่านายดา
และนายแดงเกลียดเท่า ๆ กัน หรือแตกต่างกันในเนื้อหาและระดับของความเกลียดในอัตราส่วนอย่างไร ยิ่งไปกว่า
นั้น คุณลักษณะบางอย่างเราอาจจะวัดออกมาไม่ได้เลย หรือถ้าวัดได้ก็คลุมเครือมาก เทคนิค ต่าง ๆในการวัดตัว
แปรจะได้กล่าวภายหลัง แต่ในขั้นนี้จะกล่าวแต่เพียงว่า ตัวแปร บางอย่างสามารถวัด (หรือระบุความแตกต่าง
ระหว่างหน่วย) ได้เพียงผิวเผิน ตัวแปร บางอย่างสามารถวัดได้อย่างละเอียดพอสมควร ความแตกต่างในเรื่องความ
หยาบ ความ ละเอียดของการวัดนี้เราเรียกว่า ระดับของการวัด หรือ Level of measurement ซึง่ แสดงออกมา
ได้เป็นมาตรา หรือ Scale มี 4 ระดับดังนี้
1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale)
เป็นระดับการวัดเพียงการให้ชื่อว่าคน หนึ่งแตกต่างกับอีกคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ชี้ถึงความแตกต่างในคุณค่า
หรือคุณภาพใด ๆ หรือถ้าจะพูดอีกนัยหนึ่ง วิธีนี้เป็นหลักการของการแยกประเภทบุคคล สิ่งของ หรือ สถานการณ์
ออกเป็นพวก เป็นประเภทเท่านั้น ประเภทที่แบ่งนั้นมิได้บ่งถึงความแตกต่าง ในคุณภาพ หรือคุณค่าใด ๆ
ตัวอย่างเช่น เราแบ่งประเภทของคนออกตามการนับถือ ศาสนาว่าเป็น พุทธ อิสลาม คริสต์ แบ่งตามภูมิลาเนาที่อยู่
ว่าอยู่ในเมือง ชานเมือง ชนบท และแบ่งตามอุดมการณ์ว่าเป็นแบบอนุรักษ์นิยม เสรีนิยม หรือ ซ้าย ขวา หรือทุน
นิยม สังคมนิยม เหล่านี้ เป็นต้น เราจะเห็นว่า ถ้าเราแบ่งคนออกตามการนับถือศาสนา เราก็ เพียงได้ชื่อของ
ศาสนาต่างๆ เท่านั้น ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วเราตัดสินไม่ได้ว่า พุทธดีกว่า อิสลาม หรืออิสลามดีกว่าพุทธ หรือ
ชาวเมืองมีคุณภาพสูงกว่าชาวชนบทหรือชาวชนบทมี คุณภาพสูงกว่าชานเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ดี การแบ่ง
ประเภทนี้จะต้องมีความหมายพอ ไม่ใช่แบ่งแล้วไม่ได้มี ความหมายอะไรเพิ่มขึ้นมา ความหมายในที่นี้เราหมายถึง
ความหมายเกี่ยวพันธ์กับ ลักษณะอื่น ๆ หรือเราคิดว่ามีความเกี่ยวพันธ์กัน เช่น เราแบ่งบุคคลออกตามที่อยู่เป็น
ชาว ชนบท ชาวชานเมืองและชาวเมือง เช่นนี้เพราะเราคิดว่ามีความเกี่ยวพันธ์กันกับความโง่ ความฉลาด ความ
เคร่งครัดในเรื่องศาสนา ระดับการศึกษาและอื่น ๆ ในเรื่องเดียวกันนี้เรา อาจจะแบ่งตามที่อยู่ออกเป็นอย่างอื่นได้
เช่นเดียวกัน เช่น พวกที่อยู่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน แต่เมื่อแบ่งออกเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะต้องคิดว่า
มีความเกี่ยวพันธ์กับ ลักษณะอื่น ๆ อย่างไร เช่นอาจจะเกี่ยวพันธ์กับพฤติกรรมหรือเจตคติทางการเมือง แต่ละ
ลักษณะที่เราแบ่งมาตามมาตรานามบัญญัติ เราอาจจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขแทนก็ได้ เพื่อความสะดวกในการ
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วิเคราะห์ เช่น ศาสนาพุทธ อาจจะแทนด้วยเลข 1 ศาสนาอิสลาม ด้วยเลข 2 ศาสนาคริสต์ด้วยเลข 3 และศาสนา
อื่น ๆ ด้วยเลข 4 แต่ให้จาไว้ให้ดีว่า ตัวเลขต่าง ๆ ที่ให้แทนนี้มิได้มีความสัมพันธ์กับค่าที่มีอยู่ในตัวของมัน จะเอา
ตัวเลข เหล่านี้มา บวก ลบคูณ หาร ไม่ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เบอร์ห้องในโรงแรม ซึ่งมีต่าง ๆ กัน ห้องเบอร์
120 กับเบอร์ห้อง 210 เอามารวมกันเป็น 330 ย่อมไม่มีความหมายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือเบอร์นักกีฬา เป็นต้น
2. มาตราอันดับ (Ordinal scale)
เป็นการแบ่งประเภทความแตกต่างของ
คุณลักษณะอีกประการหนึ่งที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับนาม
บัญญัติ ดังที่กล่าวมาแล้วว่าระดับนามบัญญัตินั้น เราสามารถแสดงความแตกต่างโดยการให้ชื่อที่ต่างกันเท่านั้น แต่
ระดับมาตรานี้นอกจากจะให้ชื่อที่แตกต่างกันแล้ว ชื่อหรือลักษณะที่ใช้นั้นยังบ่งถึงความแตกต่างในอันดับ เช่น จาก
น้อยไปหามาก ต่าไปหาสูง เบาไปหาหนัก เหล่านี้เป็นต้น เช่น ถ้าเราสนใจในเรื่องชนชั้นของบุคคล เราอาจจะแยก
เป็น ชนชั้นต่า ชนชั้นกลาง ชนชั้นสูง ในเรื่องขนาดเมืองเราอาจแบ่งออกเป็น เมืองเล็ก เมืองปานกลาง เมืองใหญ่
ในเรื่อง การศึกษาแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้เราสามารถ
ลาดับในเรื่องคุณภาพหรือจานวนของลักษณะต่าง ๆ เราก็ยังบอกคุณค่าที่แน่นอนไม่ได้ว่า ความแตกต่างดังกล่าว
นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไร คาว่า น้อยห่างจากคาว่า ปานกลางเท่าไร หรือว่าปานกลางห่างจากคาว่ามากเท่าไหร่ ลอง
เปรียบเทียบต่อไปนี้ บุคคล ฐานะทางการเงิน ความรู้สึก นายแดง นายดา นายเขียว มีเงิน 100,000 บาท มีเงิน
300,000 บาท มีเงิน 500,000 บาท มีความสุขน้อย มีความสุขปานกลาง มีความสุขมาก จากตัวอย่างนี้เราจะเห็น
ว่า ทั้งฐานะทางการเงินและความรู้สึกต่างก็เป็นตัวแปร ของบุคคลสามคน และต่างก็เรียงจากต่าไปหาสูง แต่ใน
เรื่องฐานะทางการเงินนั้นเรา สามารถบอกขนาดของความแตกต่างนายแดงต่างกับนายดา 200,000 บาท นายดา
แตกต่างกับนายเขียวอยู่ 200,000 บาท หรือถ้าเราจะพูดว่า นายแดงต่างกับนายดาเท่ากับ นายดาต่างกับนายเขียว
ก็ย่อมพูดได้ หรือเราอาจจะพูดไว้ว่า นายแดงมีเงินเท่ากับ 31 ของ นายดา และ 51 ของนายเขียว แต่ในเรื่องของ
ความรู้สึกนี้ เราแสดงออกมาในลักษณะอย่าง นี้ไม่ได้ ถึงแม้เรารู้ว่านายแดงมีความสุขน้อยกว่านายดา และนายดามี
ความสุขน้อยกว่า นายเขียว ซึ่งอยู่ในระดังที่สูงกว่าตามฐานะทางด้านการเงินซึ่งระบุออกมาเป็นตัวเลขที่ แน่นอน
และวัดช่วงห่างระหว่างกันได้นั้นจะอยู่ในระดับการวัดที่สูงกว่า
3. มาตราอันตรภาค (Interval scale)
ระดับการวัดหรือการแสดงความแตกต่าง ในระดับนี้เป็นระดับที่อยู่สูงกว่ามาตรานามบัญญัติและมาตรา
อันดับ ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าตัวแปรตามมาตราอันตรภาค นอกจากจะแสดงความแตกต่างของหน่วยและบ่งลาดับ
ชั้นสูงต่า หรือมากน้อยแล้วยังสามารถระบุค่าหรือช่วงของความแตกต่างหน่วยหนึ่งแตกต่างไปจากอีกหน่วยหนึ่ง
เท่าไร เมื่อเป็นเช่นนี้เราย่อมสามารถเอาคุณค่าต่าง ๆ มาบวกหรือลบออก จากกันได้ ตัวอย่าง เช่น คะแนนของ
นักเรียนซึ่งแสดงออกเป็น 50, 60, 70 หรือ อุณหภูมิ ซึ่งแสดงออกเป็น 50, 60, หรือ 70 องศา เป็นต้น อย่างไรก็ดี
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ควรจะจาไว้ว่าลักษณะอันเป็นหัวใจของตัวแปรระดับนี้คือ
เราสามารถบอกช่วงที่แน่นอนระหว่างหน่วยหรือ
ระหว่าง ค่าของหน่วยแต่ละหน่วยได้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ตามหลักจริง ๆ แล้ว ตัวเลขหรือคุณค่าของตัวแปรที่อยู่
ใน ลักษณะของช่วงมาตรานี้ไม่มีจุด ศูนย์ หรือจุดต่าสุดที่แท้จริงตามธรรมชาติ (Absolute of natural zero) จุด
ศูนย์คะแนน หรือ ศูนย์องศานั้นเป็นสิ่งที่เรากาหนดขึ้นมาหรือสมมติขึ้น เท่านั้น (Arbitrary หรือ Conventional)
ใครสามารถบอกได้ว่าความร้อนศูนย์องศาตาม ธรรมชาติแล้วอยู่ที่ไหน หรือความไม่มีความร้อนเลยนั้นอยู่ที่ไหน ที่
จริงมันอยู่ที่มนุษย์เป็น ผู้กาหนด เช่นเดียวกับคะแนน (ซึ่งตามความหมายจริง ๆ แล้วก็คือการวัดสติปัญญา
ความสามารถนั้น) การมีปัญญาหรือความสามารถเท่ากับศูนย์นั้นเป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นมา ตามมาตรการที่ไม่แน่นอน
ทั้งสิ้น แตกต่างกับจานวนเงินหรือน้าหนัก ถ้าเราพูดว่ามีเงิน เท่ากับศูนย์หรือมีน้าหนักเท่ากับศูนย์นั้นก็คือความไม่
มีอะไรเลย โดยแท้จริงตามธรรมชาติ เมื่อจุดศูนย์หรือมีน้าหนักเท่ากับศูนย์นั้นก็คือความไม่มีอะไร เมื่อจุดศูนย์แท้
หรือศูนย์ สมบูรณ์ (Absolute zero) ไม่มีแล้ว การเอาตัวเลขมาคานวณนั้น ตามหลักแล้วย่อมขาดความสมบูรณ์
อยู่บ้าง เราจะต้องตระหนักในข้อจากัดข้อนี้ด้วยโดยเฉพาะในการวิจัย ทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งค่าของตัวแปรไม่
สามารถวัดได้ถึงศูนย์แท้
4. มาตราอัตราส่วน (Ratio scale)
การวัดระดับนี้เป็นระดับสูงสุดของการวัดตัว แปรเป็นระดับที่มีคุณสมบัติของทุกสิ่งทุกอย่างในระดับต่าง ๆ
ที่กล่าวมาทั้งหมด คือ แสดงความแตกต่างของมาตรานามบัญญัติ แสดงการลาดับที่ของมาตราอันดับ แสดงค่าและ
ช่วงที่เท่า ๆ กันระหว่างความแตกต่างของมาตราอันตรภาค และวัดได้ถึงศูนย์แท้หรือศูนย์ สมบูรณ์ (Absolute
zero) คือความไม่มีลักษณะนั้น ๆ เลย อาทิ เช่น ในเรื่องความยาว ความหนา จานวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในเรื่อง
รายได้ของบุคคลเราจะสังเกตว่าลักษณะที่ กล่าวมานั้น เราสามารถหาจุดศูนย์ที่แน่นอนและบอกได้ชัดแจ้ง ทุกคน
สามารถบอกได้ เหมือนๆ กัน เมื่อนายแดงไม่มีเงินเลย ทุกคนก็บอกได้เลยว่านายแดงมีเงินเท่ากับศูนย์ ไม่ต้องมา
ประชุมตกลงกันว่า มีหรือไม่มีขนาดไหนจึงจะเรียกว่าศูนย์แท้ การวัดในลักษณะ ของมาตราอัตราส่วนเป็นการวัดที่
สมบูรณ์ที่สุด ตามหลักวิชาแล้ว เราสามารถนาตัวเลขมา บวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างสมบูรณ์ทุกประการ การวิจัย
ในทางสังคมศาสตร์ยังไม่ถึงขั้นที่จะยึดหลักของความแตกต่างระหว่างตัวแปร
มาตราอันตรภาคและมาตรา
อัตราส่วนอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่แล้วเราพอใจแค่ตัวแปร ระดับมาตราอันตรภาคเท่านั้นและถือว่าสามารถที่จะบวก
ลบ คูณ หาร ได้อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นระดับต่าง ๆ ของการวัดตัวแปร หรือการแสดง
ความ แตกต่างในคุณลักษณะหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เราสนใจจะนามาศึกษาวิจัย ให้ทาความเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าตัว
แปรต่าง ๆ นั้นมีระดับไม่เหมือนกันบางตัวแปรวัดได้แค่การให้ชื่อหรือ สัญลักษณ์ บางตัวแปรวัดได้ดีกว่านั้นคือ
สามารถจัดอันดับได้ บางตัวสามารถวัดได้ดีกว่าขึ้นไปอีก คือสามารถให้ค่าของความแตกต่างและมีช่วงระหว่าง
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ความแตกต่างเท่า ๆ กัน แต่ตัวแปรบางตัวสามารถวัดได้อย่างสมบูรณ์คือมีจุดต่าสุดที่แน่นอนและแจ้งชัด ที่เรียกว่า
ศูนย์แท้
ขอให้จาว่ายิ่งเราสามารถวัดตัวแปรในระดับสูงขึ้นเท่าไหร่
การวิจัยก็ยิ่งจะมีความแน่นอนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น โอกาสที่จะเสริมสร้างความรู้ทางสังคมให้เป็น ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ก็จะมีมากขึ้น

การนิยามตัวแปร
1. นิยามในลักษณะของการบอกองค์ประกอบ (constitutive definition) เป็นการอธิบายว่าตัวแปรนั้น
หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มักเป็นตัวแปร concept เช่น เพศ หมายถึงลักษณะทางกายภาพของ
บุคคล แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ ชาย กับ หญิง
2. นิยามในลักษณะ นิยามปฏิบัติการ (operational definition) เป็นการอธิบายว่าตัวแปรนั้น หมายถึง
อะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และวัดได้อย่างไร
2.1 คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของตัวแปร
2.2 พฤติกรรมทีแสดงออก
2.3 สถานการณ์หรือสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่นามาเร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
2.4 เกณฑ์ที่เป็นเครื่องชี้บ่งว่าแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
การนิยามตัวแปรหรือบางทีก็ใช้คาว่า การนิยามคาศัพท์เฉพาะ ซึ่งก็หมายถึงการ ให้ความหมายของตัว
แปรต่าง ๆ ที่เราจะศึกษาทุกตัวที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือสมมติฐานการวิจัย โดยมากจะให้นิยาม
เฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นกับตัวแปร ตามซึ่งมีหลักในการนิยามตัวแปรดังนี้
1. กาหนดรายการตัวแปรของการวิจัยให้ได้ก่อนว่ามีตัวแปรอะไรบ้าง โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัย ในการกาหนดรายการตัวแปรผู้วิจัยอาจจะกาหนดตามประเภทของตัวแปร คือ ตัว
แปรอิสระหรือตัวแปรต้นมี อะไรบ้าง ตัวแปรตามมีอะไรบ้าง และตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน
2. นิยามตัวแปร ซึ่งจะนิยามเฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ส่วนตัวแปรแทรกซ้อน
หรือตัวแปรเกินจะไม่นิยาม แต่จะต้องนาไปพิจารณาในการ ออกแบบการวิจัยที่จะควบคุมไม่ให้มีผลต่อตัวแปรตาม
การนิยามตัวแปรอิสระจะมี ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการจัดกระทากับตัวแปร ส่วนตัวแปรตามจะมีประโยชน์ต่อผู้วิจัย
ใน การสร้างเครื่องมือวัดได้ตรงมากขึ้น การนิยามตัวแปรแต่ละตัวผู้วิจัยอาจจะนิยามเป็น 2 ระดับ คือ นิยามทั่วไป
(General definition) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition or working definition)
2.1 การนิยามทั่วไป (General definition) เป็นการให้ความหมายกว้าง ๆ ตาม แนวคิด ทฤษฎี หรือตาม
พจนานุกรม การนิยามในระดับนี้ทาให้ผู้วิจัยรู้ความหมายและ ขอบข่ายอย่างกว้างๆ ของตัวแปร
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2.2 การนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition or working definition) เป็นการให้ความหมาย
ที่ชัดเจนโดยกาหนดตัวบ่งชี้หรือรายละเอียดที่สามารถสังเกตได้ ภายในขอบข่ายของการนิยามทั่วไป ในการเขียน
คานิยามตัวแปร ผู้วิจัยอาจจะเขียนนิยามทั่วไปกับนิยามเชิงปฏิบัติการแยกกัน หรือเขียนรวมกันเลยก็ได้

สรุปท้ายบท
จะเห็นไดวา ในการทาวิจัยทางสังคมศาสตร โดยเฉพาะในการวิจัยเชิงปริมาณ จาเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะต้อง
กาหนดตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรทั้งหมดตองสามารถนิยามตัวแปรได้อยางชัดเจน ในขั้นตอนตอมา
จะตองเขียนสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ซึ่งแนวทางการเขียนนั้น ไดมาจาก
การศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยในเรื่องนั้น ๆ สมมติฐานเปนผลของการวิจัย ที่
ผูวิจัยคาดการณไวลวงหนาอยางสมเหตุสมผลจาก ทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดทบทวน ในการตั้งสมมติฐาน ตองดาเนินการ
ตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่ไดกลาวไป แลวการตัง้ สมมติฐานทีเ่ หมาะสม จะเปนเข็มทิศหรือแนวทางใหผูวิจัย
ดาเนินการวิจัยไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คําถามท้ายบท
1. จงอธิบายความหมายของ ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ตัวแปรเกิน และตัวแปรแทรกซ้อน พรอมทั้งยกตัวอยาง
ประกอบใหชัดเจน
2. จากงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 ” ตัวแปรตนเปน อะไรไดบาง
และตัวแปรตามคืออะไร
3. จงบอกลักษณะของสมมติฐานที่ดี
4. จากงานวิจัยในขอ 2 จงเขียนสมมติฐานการวิจัย
5. ผลการวิจัยจะตองสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวใชหรือไม ถางานวิจัยท ี่ไดผลไม สอดคลองกับสมมติฐาน จะ
ทาอยางไร

52

บทที่ 5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่ผู้วิจัยสนใจ ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม
ของสิ่งของ คน สัตวพืช หรือสิ่งทีไ่ ม่มชี ีวิต เชน สิ่งของ ความเชื่อ คานิยม สถานที่หน่วยงาน ฯลฯ
เป็นต้น
ประชากรจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ประชากรที่มีจํานวนจํากัด (Finite population) หมายถึง ประชากรที่ สามารถนับ
จํานวนไดครบถวนทุกหนวย
2. ประชากรที่มีจํานวนไมจํากัด (Infinite population) หมายถึงประชากรที่มีจํานวน
มากมาย ไมสามารถนับจํานวนได้ครบถวน
ในการวิจัยสวนมากไมนิยมศึกษาจากประชากรทั้งหมด
เพราะทําใหสิ้นเปลืองเวลา
และคาใชจาย ตลอดจนการควบคุมความคลาดเคลื่อนทําได้ยาก จึงนิยมศึกษาจากกลุมตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง
กลุมตัวอยาง (Sample) หมายถึง สวนหนึ่งของประชากรที่ผูวิจัยเลือกมาเพื่อเปน ตัวแทน
ของประชากร ในการศึกษาเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากไมสามารถศึกษาประชากรทั้งหมดไดจึงจําเปนตอง
เลือกกลุมตัวอยางเพียงบางสวนจากประชากร กลุมตัวอยางที่ดีตองมีคุณสมบัติ เชนเดียวกับประชากร
ทั้งหมด ดังนั้น ขอมูลที่ศึกษาไดจากกลุมตัวอยางจึงไมแตกตางจากขอมูลที่ไดจากประชากรทั้งหมด
การใช้กลุ่มตัวอย่างมาศึกษาค่าสถิติ (statistics) ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้จากการวิเคราะห์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง อาจจะมีความผิดพลาดได้เมื่อนําไปใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ (parameter) หรือลักษณะ
ของประชากร (characteristics of population)
บางครั้งค่าสถิติที่ได้อาจประมาณต่ํากว่า
ค่าพารามิเตอร์ (underestimation) หรือประมาณเกินกว่าความเป็นจริงของลักษณะประชากร
(overestimation) ซึ่งถ้าทําการศึกษาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรจากประชากรเดิม (parent
population) ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่าเดิมโดยวิธีการสุ่ม(random) และใช้หลักการสุ่มโดย
อาศัยความน่าจะเป็น (probability sampling) ความแปรผันของการประมาณค่าพารามิเตอร์จาก
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การแจกแจงค่าสถิติที่นํามาใช้ในการประมาณจะแปรผันตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
ของค่าสถิตินี้จะมีลักษณะการแจกแจงเข้าสู่การแจกแจงปกติ (normal distribution) ซึ่งเรียกว่าการ
แจกแจงเชิงสุ่ม (sampling distribution) โดยค่าคาดหวังของค่าสถิติตจะมีค่าเท่ากับค่าพารามิเตอร์
ความแปรผันหรือความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ให้เป็นความเคลื่อนแบบสุ่ม (random error)
หรือเรียกว่าเป็นความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเลือกตัวอย่าง (sampling error) หรือเรียกว่าเป็น
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error)
ในการวิจัย นักวิจัยไม่ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างหลายๆ กลุ่มจากประชากรเดียวกันเพื่อหาการ
แจกแจงเชิงสุ่ม แต่จะศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว เพื่อหาการการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง
และให้ใช้ ทฤษฎี central limit theorem เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการแจกแจงเชิงสุ่ม และการ
แจงแจงของประชากร ประมาณค่าพารามิเตอร์และค่าความคลาดมาตรฐานโดยระบุความมั่นใจหรือ
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ดังนั้นในการใช้กลุ่มตัวอย่างศึกษาแทนประชากรจําเป็นต้อง
คํานึงถึงความถูกต้อง (accuracy) ในการเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึ่งหมายถึง การไม่มีอคติ
(bias) ในตัวอย่างที่ถูกเลือก หรือกล่าวได้ว่าโอกาสของการเลือกตัวอย่างมาศึกษาเพื่อประมาณ
ค่าพารามิเตอร์สูงหรือต่ํากว่าความเป็นจริงมีพอๆกัน นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงความแม่นยําในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (precision of estimate) ซึ่งความแม่นยํานี้สามารถวัดได้จากค่าความคลาด
เลื่อนในการประมาณค่า โดยค่าความคลาดเลื่อนต่ําจะให้ความแม่นยําในการประมาณค่าสูง ซึ่งค่า
ความคลาดเคลื่อนนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นความคลาดเคลื่อนจากการเลือก
หน่วยตัวอย่าง (sampling error) ที่คาดเคลื่อนไปจากค่าพารามิเตอร์
การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรนั้นมีอยู่สองหลักการใหญ่คือ
1) หลักการอาศัยความน่าจะเป็น (probability sampling) หรือการเลือกอย่างสุ่ม
(random selection) ซึ่งเป็นหลักการที่สมาชิกของประชากรแต่ละหน่วยมีความน่าจะเป็นในการถูก
เลือกเท่าๆกันและทราบความน่าจะเป็นนั้น
2) ไม่ใช้หลักการความน่าจะเป็น (nonprobability sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ความน่าจะเป็นในการถูกเลือกของแต่ละหน่วยตัวอย่างไม่เท่ากัน หรือบางหน่วยมีโอกาสที่จะไม่ถูก
เลือก
ความเหมาะสมในการเลือกแบบใดขึ้ นอยูกับลักษณะของการวิจัย แตโดยทั่วๆ ไป การวิจัยส
วนใหญนิยมเลือกโดยการสุม เพราะผลจากการศึกษาสามารถอางองไปส ิ ูประชากรได แตการเลือก
กลุมตัวอยางโดยไมมีการสุม ผลจากการศึกษาไมสามารถอางอิงไปสูประชากรไดแต อยางไรก็ตามใน
บางครั้ งอาจพบวาม ีขอจากํ ัดทาให ํ ตองเลือกกลุมตัวอยางโดยไมมีการสุม ดังนั้น การเลือกกลม
ตุ ัวอยางโดยการสุมหรือไมสุมตองพิจารณาความเหมาะสมและขอจํากัดเฉพาะใน การวิจัยเรื่องนั้น ๆ
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ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1.
2.
3.
4.
5.

กําหนด/นิยามประชากรเป้าหมาย
รวบรวมสมาชิกทั้งหมดของประชากร
กําหนดหน่วยของการสุ่มตัวอย่าง
วางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์
1.1 จํานวนประชากรหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 15 – 30%
1.2 จํานวนประชากรหลักพันใช้กลุ่มตัวอย่าง 10 – 15%
1.3 จํานวนประชากรหลักหมื่นใช้กลุ่มตัวอย่าง 5 – 10 %
2. ใช้สูตรคํานวณ
1. กรณีไม่ทราบจํานวนปะชากร
ใช้สูตรของ W.G.cochran
n

P(1  P)Z2
d2

เมื่อ

n คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30)
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น90%) >> Z = 1.65
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%) >> Z = 1.96
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมั่น99%) >> Z = 2.58
d คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นนั้นๆ) เช่น
ระดับความเชื่อมั่น90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ระดับความเชื่อมั่น99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
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2. กรณีทราบจํานวนประชากร แต่ประชากรไม่มาก
สูตรที่ใช้
n

P(1  P)
E
P(1  P)

2
N
Z
2

เมื่อ

n คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N คือ ขนาดประชากร
P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30)
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น90%) >> Z = 1.65
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%) >> Z = 1.96(ปกติ
นิยมระดับความเชื่อมั่น 95%)
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมั่น99%) >> Z = 2.58
E คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
ระดับความเชื่อมั่น90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับ
ความเชื่อมั่น 95%)
ระดับความเชื่อมั่น99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
(กลุ่มต่างๆ ยกเว้นกลุ่มวุฒิจะใช้สูตรนี้)
3. กรณีทราบจํานวนประชากร และประชากรมาก
ตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane)
n

N
1  Ne2

เมื่อ

n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
ระดับความเชื่อมั่น90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับ
ความเชื่อมั่น 95%)
ระดับความเชื่อมั่น99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
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ตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan
จํานวนประชากร
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
10
14
19
24
28
32
36
40
44
48
52
56
59
63
66
70
73
76
80
86
92
97
103
108
113
118
123
127
132
136

จํานวนประชากร

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
140
144
148
152
155
159
162
165
169
175
181
186
191
196
201
205
210
214
217
226
234
242
248
254
260
265
269
274
278
285

220
230
240
250
260
270
280
290
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
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จํานวนประชากร
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
30000
40000
50000
75000
100000

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
291
297
302
306
310
313
317
320
322
327
331
335
338
341
346
351
354
357
361
364
367
368
370
375
377
379
380
381
382
384

เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
1.การสุ่มโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น
ในบางครั้งการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มอาจจะไม่สามารถ
ทําได้หรือทําได้ยาก การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นจึงถูกนํามาใช้ซึ่งการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบนี้จะมีลักษณะเป็นอัตวิสัย (subjective) ซึ่งมักจะทําให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ขาด
ความแม่นยํา
ดังนั้นในการเลือกกลลุ่มตัวอย่างแบบนี้มักจะใช้เมื่อไม่ต้องการอ้างอิงถึงลักษณะ
ประชากร ส่วนใหญ่จะใช้กับงานวิจัยสํารวจข้อเท้จจริง (Exploration research) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะและไม่ต้องการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลทางด้านค่าใช้จ่ายและ
เวลา เพราะการเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าเป็นจะมีค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยกว่าอาศัยความ
น่าจะเป็น
1.1 การสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental sampling)
เป็นการสุ่มจากสมาชิกของประชากรเป้าหมายที่เป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน
การสุ่มโดยวิธีนี้ไม่สามารถรับประกันความแม่นยําได้ ซึ่งการเลือกวิธีนี้เป็นวิธีที่ด้อยที่สุด เพราะเป็น
การเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะสอดคล้องกับนิยามของประชากรที่สามารถพบได้และใช้เป็นอย่างได้
ทันที
1.2 การสุ่มแบบโควตา (Quota sampling)
เป็นการสุมตัวอย่างโดยจําแนกประชากรออกเป็นส่วนๆก่อน (strata)โดยมีหลักจําแนกว่าตัว
แปรที่ใช้ในการจําแนกนั้นควรจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่จะรวบรวม หรือตัวแปรที่สนใจ และ
สมาชิกที่อยู่แต่ละส่วนมีความเป็นเอกพันธ์ ในการสุ่มแบบโควตา นี้มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1.2.1 พิจารณาตัวแปรที่สัมพันธ์กับลักษณะของประชากรที่คําถามการวิจัยต้องการ
ที่จะศึกษา เช่น เพศ ระดับการศึกษา
1.2.2 พิจารณาขนาดของแต่ละส่วน(segment)ของประชากรตามตามตัวแปร
1.2.3 คํานวณค่าอัตราส่วนของแต่ละส่วนของประชากร กําหนดเป็นโควตาของ
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่จะเลือก
1.2.4 เลือกตัวอย่างในแต่ละส่วนของประชากรให้ได้จํานวนตามโควตา
1.3 การสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) หรือบางครั้งเรียกว่าการสุ่ม
แบบพิจารณา (judgment sampling)
เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยในการกําหนดสมาชิกของประชากรที่จะมาเป็น
สมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นตัวแทนที่จะศึกษาหรือไม่ ข้อจํากัดของการสุ่ม
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ตัวอย่างแบบนี้คือไม่สามารถระบุได้ว่าตัวอย่างที่เลือก
จะยังคงลักษณะดังกล่าวหรือไม่เมื่อเวลา
เปลี่ยนไป
1.4 การสุมกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling)
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยถือเอาความสะดวกหรือความง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล
ข้อจํากัดของการสุ่มแบบนี้จะมีลักษณะเหมือนกับการสุ่มโดยบังเอิญ
1.5 การสุมตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (snowball sampling)
เป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะการสร้างเครือข่ายข้อมูล เรียกว่า snowball sampling
โดยเลือกจากหน่วยตัวอย่างกลุ่มแรก (จะใช้หรือไม่ใช้ความน่าจะเป็นก็ได้) และตัวอย่างกลุ่มนี้เสนอ
บุคคลอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงต่อๆไป
ข้อจํากัดของการสุ่มโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น
1. ผลการวิจัยไม่สามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดได้ จะสรุปอยู่ในขอบเขตของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่านั้น
ข้อสรุปนั้นจะสรุปไปหาประชากรได้ต่อเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะต่างๆที่สําคัญๆ
เหมือนกับประชากร
2. กลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้วิจัยและองค์ประกอบบางตัวที่ไม่
สามารถควบคุมได้ และไม่มีวิธีการทางสถิติอย่างไรที่จะมาคํานวณความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่ม
(sampling error)
2. การสุ่มโดยการคํานึงถึงความน่าจะเป็น(probability sampling)
2.1 การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
สมาชิกทั้งหมดของประชากรเป็นอิสระซึ่งกันและกัน แล้วสุ่มหน่วยของการสุ่ม (Sampling
unit) จนกว่าจะได้จํานวนตามที่ต้องการ โดยแต่ครั้งที่สุ่มสมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรมีโอกาส
ถูกเลือกเท่าเทียมกัน ซึ่งก่อนที่จะทําการสุ่มนั้น จะต้องนิยามประชากรให้ชัดเจน ทํารายการสมาชิก
ทั้งหมดของประชากร สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีที่ทําให้โอกาสในการของสมาชิกแต่ละหน่วยในการถูกเลือก
มีค่าเท่ากัน ซึ่งสามารถทําได้ 2 วิธี คือ
2.1.1 การจับฉลาก
2.1.2 การใช้ตารางเลขสุ่ม (table of random number) ซึ่งตัวเลขในตารางได้มาจากการ
อาศัยคอมพิวเตอร์กําหนดค่า หรือบางครั้งสามารถใช้วิธีการดึงตัวอย่างโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการสุ่มอย่างง่าย มีข้อจํากัดคือ ประชากรต้องนับได้ครบถ้วน (finite population) ซึ่ง
บางครั้งอาจสร้างปัญหาให้กับนักวิจัย
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2.2 การสุ่มแบบเป็นระบบ (systematic sampling)
ใช้ในกรณีที่ประชากรมีการจัดเรียงอย่างไม่ลําเอียง
1) ประชากรหารด้วยจํานวนกลุ่มตัวอย่าง (K = N/n)
2) สุ่มหมายเลข 1 ถึง K (กําหนดสุ่มได้หมายเลข r )
3) r จะเป็นหมายเลขเริ่มต้น ลําดับต่อไป r + K, r +2K, r + 3K, …..
การสุ่มแบบเป็นระบบ โอกาสถูกเลือกของตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน เพราะเมื่อตัวอย่าง
แรกถูกสุ่มแล้ว ตัวอย่างหน่วยอื่นก็จะถูกกําหนดให้เลือกตามมาโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการสุ่ม
3. การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)
เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย (subgroup or strata)
เสียก่อนบนพื้นฐานของตัวแปรที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม โดยมีหลักในการจัดแบ่งกลุ่มแต่
ละกลุ่มมีความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneous) หรือกล่าวได้ว่า ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายคลึง
กันตามกลุ่มย่อยของตัวแปร แต่จะมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม จํานวนสมาชิกในกลุ่มย่อยจะถูก
กําหนดให้เป็นสัดส่วน (proportion) ตามสัดส่วนที่ปรากฏในประชากร ซึ่งเรียกว่า การสุ่มแบบแบ่ง
ชัดโดยใช้สัดสัด (proportion stratified sampling) การสุ่มแบบแบ่งชั้นจะมีความเหมาะสมกับ
งานวิจัยที่สนใจความแตกต่างของลักษณะประชากรในระหว่างกลุ่มย่อย
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4.การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling)
ในกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยจัดกระทํากับรายการสมาชิกทุกๆ
หน่วยของประชากรอาจทําได้ยากหรือทําไม่ได้เลย ดังนั้นแทนที่จะใช้วิธีการสุมจากทุกหน่วย นักวิจัย
สามารถสุ่มจากกลุ่มที่ถูกจัดแบ่งไว้อยู่แล้ว ซึ่งวิธีการแบบนี้เรียกว่าการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster
sampling) สิ่งที่ควรคํานึงถึงการสุ่มแบบกลุ่ม มีดังนี้
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4.1 ความแตกต่างของลักษณะที่จะศึกษาระหว่างกลุ่ม (cluster) มีไม่มาก หรือเรียกว่ามี
ความเป็นเอกพันธ์ (homogeneous)
4.2 ขนาดของแต่ละกลุ่ม เท่ากันหรือแตกต่างกันไม่มากนัก เพราะเมื่อเลือกกลุ่มมาเป็น
ตัวอย่างแล้ว การประมาณค่าพารามิเตอร์ จะมีลักษณะไม่อคติ (unbias estimation) มากกว่า
กรณีที่กลุ่มตัวอย่างในแต่กลุ่มมีขนาดแตกต่างกันมาก
4.3 ขนาดของกลุ่ม (cluster) ไม่มีคําตอบแน่นอนวาจํานวนหน่วยตัวอย่างที่ศึกษาในแต่ละ
กลุ่ม จะเป็นเท่าใด ขึ้นอยู่กับคําถามการวิจัยและความยากง่ายในการเก็บข้อมูล
4.4 การใช้วิธีการสุมแบบ multistage cluster sampling แท่นการใช้ single – stage มี
เหตุผลดังนี้
1. ขนาดของแต่ละกลุ่ม
ที่มีอยู่มีขนาดใหญ่เกินไปเกินกว่าขนาดตามกําหลังทาง
เศรษฐกิจ
2. สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งกลุ่ม ให้มีขนาดเล็กลงในแต่ละ
กลุ่ม
3. ผลของการแบ่งกลุ่ม (clustering) แม้จะมีขนาดเล็กลงแต่ในระหว่างกลุ่มที่จะ
ศึกษายังมีความแตกต่างกันไม่มากนัก
4. การเลือกตัวอย่างของ compact cluster ให้ความยุ่งยากในกาเก็บรวบรมข้อมูล
4.5 ขนาดขอกลุ่มตัวอย่างหรือจํานวนกลุ่ม (cluster) ที่ต้องการในการเทียบเคียงจากการ
เลือกแบบการสุ่มอย่างง่าน (simple random sampling) ในการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
จํานวนทั้งหมดของกลุ่ม ที่จัดแบ่งเป็นประชาการที่นํามาใช้ในการคํานวณ
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5. การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)
เป็นกระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรซึ่งดําเนินการสุ่มตั้งแต่ 3 ขั้นขึ้นไป
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ขัน้ ตอนการสุ่มกลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจัยนั้นการสุมกลุมตัวอย่างเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ซึ่งผูวิจัยควรมีการวางแผนการสุ่ม
อยางระมัดระวัง ผูวิจัยควรศึกษาจุดมุ่งหมายของการวิจัยใหชัดเจน เพื่อวางแผนการเลือกกลุม
ตัวอยางอยางรอบคอบ ซึ่งจะเปนตัวแทนที่ดีของประชากร อันจะนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณคา
ขั้นตอนการสุม มีดังตอไปนี้
1. วิเคราะหจุดมุงหมายของการวิจัย การวิเคราะหจุดมุงหมายของการวิจัยจะทําใหทราบถึง
ความตองการศึกษาประชากร กลุมใดมีคุณสมบัติเชนใด ตองศึกษาจากกลุมตัวอยางหรือไม
ใน
บางครั้งงานวิจัยบางเรื่อง ประชากรมีจํานวนนอย สามารถศึกษาจากประชากรไดซึ่งจะไดผลการวิจัย
ที่นาเชื่อถือมากกวาศึกษาจากกลุมตัวอยาง เชน การศึกษาความสําเร็จในการดําเนินงานของผูนําใน
โครงการใดโครงการหนึ่งซึ่งผูนําในโครงการนั้น ๆ
มีจํานวนนอยจึงไมมีความจําเปนตองสุมกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. นิยามประชากรและกําหนดขอบข่ายของประชากร ในการสุมกลุมตัวอยางควรใหคําจํากัด
ความของประชากรที่ตองการศึกษาใหชัดเจนกอนวา ประชากรที่ศึกษานั้น ๆ เป็นใคร มีลักษณะ
คุณสมบัติอยางไร มีขอบเขตกวางขวางเพียงใด การใหคําจากัดความอย่างคลุมเคลือไมชัดเจนจะทําให
การสุมกลุมตัวอยางไมเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร เชน ตองการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งใน ประเทศไทย ผูวิจัยควรใหคําจํากัดความของประชาชนใหชัดเจน โดยระบุวา
ประชาชนทั้งหญิง และชาย (หรือเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง) ที่มีอาย 20 – 60 ป ถาไมระบุอายุอย่าง
ชัดเจนอาจจะสุมไดประชาชนอยูในวัยเด็ก (อายุตาํ่ กวา 15 ป) ซึ่งผลการสํารวจความคิดเห็นของเด็ก
และผูใหญ ยอมมีความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกัน ผลการวิจัยยอมแตกต่างกันด้วย ดังนั้นการนิยาม
ประชากรให ชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก และจําเป็นต้องทราบขนาดของประชากรดวย
3. กําหนดลกษณะของข้อมูลในการสุมกลุมตัวอยางจําเป็นจะตองกําหนดลักษณะของขอมูล
ในเรื่องใดบ้าง เรียงลําดับความสําคัญของขอมูลใหสอดคลองกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย โดยพิจารณา
ว่าข้อมูลดานใดที่มีความจําเปนตองศึกษา เชน ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวของกับอายุ เพศ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา ฯลฯ เปนตน ขอมูลดานครอบครัว ประชากร สิ่งแวดลอม ขอมูลดานใดไมเกีย่ วของ
ไมมีความสัมพันธกับจุดมุง่ หมายของการวิจัยไมจําเปนตองรวบรวมเพราะทําใหเสียเวลาและคาใชจ่าย
มาก ดังนั้นในการวางแผนการสุ่มกลุมตัวอย่างทีด่ ีจึงควรระบุชนิดของขอมูล ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับ
การวิจัยเท่านั้น
4. กําหนดหนวยของตัวอยางในการสุมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจําเป็นต้องกําหนดหน่วยของ
ตัวอย่าง (Sample unit) ใหชัดเจน หนวยตัวอย่างคือ หนวยที่ผูวิจัยใชเปนหลักในการสุม ซึ่งมีตั้งแต
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หน่วยใหญที่สุดจนถึงหน่วยเล็กที่สุด เชน อาจจะเปนจังหวัด อําเภอ หมูบาน โรงเรียน หองเรียน
หน่วยงาน โรงงาน คนงาน ฯลฯ เปนตน การเลือกใช้หนวยของตัวอยางเปนอะไรขึ้นอยูกับขอบเขต
ของประชากรวามี ขอบเขตกวางขวางแคไหน ถาประชากรมีขอบเขตกวางขวางมากในบางครั้ง อาจ
ต้องใชหนวยตัวอยางหลายหน่วยก็ได
5. กําหนดกรอบของการเลือกกลุมตัวอยาง การกําหนดกรอบของการเลือกกลุมตัวอยาง
(Sampling frame) หมายถึง การกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่ตองการเลือกใหชัดเจน
6. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ในการเลือกกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการเลือก ขนาดของกลุ่มตัวอยาง (Sample size) โดยพิจารณาจากองคประกอบพื้นฐาน
คือ ขนาดประชากร และระดับความถูกตอง (Precision) ถาประชากรมีขนาดใหญ่มากและต้องการให
มีระดับความถูกตองสูงด้วย จะตองใชกลุม่ ตัวอยางขนาดใหญ่ซึ่งการกําหนดในรูปของระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ เชน .01 หมายความวาผลงานวิจัยนั้นมีความคลาดเคลื่อนเพียง 1 % มีความเชื่อถือไดถึง
99% หรือกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ก็ไดขึ้นอยูกับความตองการของผูวิจัยจะใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนเทาไร
7. วางแผนการเลือกกลุมตัวอยาง การวางแผนการเลือกกลุมตวอย่างเป็นการพิจารณาและ
ตัดสินใจเพื่อกําหนดวิธีเลือกกลุมตัวอยาง จะเลือกวิธีสุมแบบใดตามที่ไดกลาวมาขางตน โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมทุก ๆ ดาน ไดแก จุดมุงหมายของการวิจัย งบประมาณคาใชจาย เวลา ตลอดจน
บุคลากร ซึ่งจําเปนตองใชการวางแผนที่รอบคอบหลังจากนั้นจึงทําการสุมตัวอยางตามที่ไดวางแผนไว

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ างที่ดี
ลักษณะของกลุมตัวอย่างทีด่ ีมีดงั ตอไปนี้
1. กลุมตัวอยางตองเปนตัวแทนที่ดีของประชากร
กลุมตัวอย่างทีเ่ ปนตัวแทนที่ดีของประชากรนั้น จะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ตาง ๆ สอด
คลองกับคุณสมบัติของประชากรทุกประการ และมีขอมูลใกลเคียงกับประชากรมากที่สุด สิ่งสําคัญ
ทีต่ องคํานึงถึงคือกลุมตัวอย่างนั้นต้องมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน โดยปราศจากความลําเอียง
2. กลุมตัวอยางตองมีขนาดที่เหมาะสม
การเลือกกลุมตัวอยางควรคํานึงถึงขนาดของกลุมตัวอยางตองมีจํานวนที่มากพอที่จะทดสอบ
ความเชื่อมั่นทางสถิติได ซึ่งเพียงพอที่จะสรุปอางอิง (Generalization) ไปยังกลุมประชากรไดใน
งานวิจัยบางเรื่อง กลุมตัวอยางที่สุมไดจะตองถูกแบงเปนกลุมยอยๆ
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3. กลุมตัวอยางนั้น ๆ ตองมีลักษณะตรงกับจุดมุงหมายของการวิจัย
การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างนั้นต้องให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของการทําวิจัยวาตองการศึกษาใคร เชน กําหนดกลุ่ม
ตัวอยางตองเปนคนงานชายและหญิง (อายุ 15 - 50 ป) ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและกําลัง
ศึกษาตอการศึกษานอกโรงเรียนในขณะที่เก็บขอมูล
4. ไดจากการสุมดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม การสุมกลุมตัวอย่างมีหลายวิธีดังนั้น ผูวิจัยจะต้อง
พิจารณาวิธีที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยนั้น ๆ และลักษณะของประชากรโดยใหมีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด

สรุปท้ายบท
การเลือกกลุ่มตัวอยางเปนขัน้ ตอนทีม่ ีความจําเป็นอย่างมากในการวิจัย ซึ่งจะตองพิจารณา
เลือกกลุมตัวอยาง โดยใช้เทคนิคการเลือกทเหมาะสมเพื่อให้ไดกลุมตัวอยางทีส่ ามารถเปนตัวแทนที่ดี
ของประชากร ดังนั้นผูวิจัยจึงควรศึกษาเทคนิคตาง ๆ ในการเลือกกลุมตัวอยาง รวมทัง้ การกําหนด
กรอบของการเลือกกลุ่มตัวอยางใหชัดเจน นอกจากนั้นควรจะตองวางแผนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อ
ใหได้กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสม และเกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด

คาถามท้ายบท
1. ตองการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตอการบริการศูนย์อาหาร
ของมหาวิทยาลัย โดยใชแบบสอบถาม ควรใชกลุมตัวอยางจํานวนเทาใด ถาตองการใหมีความ
คลาดเคลื่อน 5% ( จํานวนประชากร 4,000 คน )
2. จากขอ 1. ควรใชวิธีสมุ แบบใดจึงเหมาะสมที่สุด จงแสดงวิธีสุมพรอมทั้งเหตุผล
3. จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาจากกลุมตัวอย่าง แทนการศึกษาจากจํานวนประชากร
ทัง้ หมด
4. การสุมแบบหลายขัน้ ตอน มีวิธีการอยางไร ถาจะเลือกสุมโดยวิธีนี้ ตองมีเงือ่ นไข อะไรบาง
5. ตองการศึกษาการมีสวนรวมในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดเชียงราย ควร
ใชวิธีสมุ แบบใด เพราะเหตุใด
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บทที่ 6
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการวิจัย
ข้อมูล (Data)
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่จะนามาเป็นหลักฐานในการหาข้อยุติเป็นคาตอบต่อสิ่งที่ผู้วิจัยศึกษา

ประเภทของข้อมูล (Type of data)
ข้อมูลแบ่งออกเป็นหลายชนิด และวิธีการแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ มีหลายวิธี เช่น
1. จาแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง จากต้นตอ
หรือแหล่งกาเนิดข้อมูลโดยตรง
การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ทาได้ 2 วิธีคือ การสามะโน (census) และการสารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง (sample survey)
(1) การสามะโน คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา ซึง่
การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ทาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี
นี้จึงไม่ค่อยนิยมใช้ในทางปฏิบัติ ยกเว้นกรณีที่ประชากรมีขนาดเล็กหรือมีขอบเขตไม่กว้างขวางนัก
(2) การสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากทุก ๆ
หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาเท่านั้นเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากร
อาจทาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น เพราะสิ่งที่ต้องการศึกษาอาจจะมีบางกลุ่มที่มีลักษณะที่ต้องการ
ศึกษาอยู่เหมือน ๆ กัน หรือใกล้เคียงกันมาก การเลือกตัวอย่างหรือตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาทาการศึกษาก็เป็น
การเพียงพอที่จะทาให้สามารถประมาณค่าของสิ่งที่เราต้องการศึกษาทั้งหมดได้ เช่น การสารวจราคาเฉลี่ยของ
สินค้าชนิดหนึ่งที่มีขนาดบรรจุใกล้เคียงกันจากร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ราคามักจะใกล้เคียงกันด้วย ดังนั้นเราอาจ
เลือกร้านค้าปลีกเพียงบางร้านมาเป็นตัวแทนของร้านค้าปลีกทั้งหมดได้
แต่จานวนร้านค้าปลีกที่เลือกมาเป็น
ตัวแทนจะมีจานวนมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เก็บรวบรวมข้อมูลว่าต้องการให้ราคาเฉลี่ย
ของราคาสินค้าชนิดนั้นที่หาได้จากราคาสินค้าในร้านค้าตัวอย่างที่เลือกขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ใกล้เคียงกับ
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ค่าที่ควรเป็นจริงซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้ายค้าปลีกทุก ๆ ร้านมากน้อยเพียงใด ถ้าต้องการให้ได้ผล
ใกล้เคียงมากก็ควรเลือกตัวอย่างร้านค้าปลีกมาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นจานวนมาก
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่ได้มาโดยวิธีการอ้างบุคคลอื่นมา
อีกทอดหนึ่ง คือผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลจากแหล่งกาเนิดได้โดยตรง
แหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่สาคัญ คือ
(1) รายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและองค์การของรัฐบาล โดยทั่ว ๆ ไป หน่วยงานราชการหรือ
องค์การของรัฐบาล มักจะมีรายงานแสดงข้อมูลพิมพ์ออกมาเผยแพร่เป็นประจาซึ่งอาจเป็นรายงานรายเดือน ราย
สามเดือน หรือรายปี ข้อมูลที่ได้จากรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและองค์การของรัฐบาลนี้อาจถือได้ว่า
เป็นที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่สาคัญที่สุด
(2) รายงานและบทความจากหนังสือหรือรายงานจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชนบางแห่ง
โดยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ ๆ จะพิมพ์รายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของตนออกเผยแพร่เช่นเดียวกับหน่วยงาน
ของราชการ เช่น รายงานประจาเดือนของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือสื่ออื่น ๆ มักจะมี
ข้อมูลทุติยภูมิประกอบบทความหรือรายงานด้วย
2. จาแนกตามคุณสมบัติของข้อมูล
1. ข้อมูลปรนัย (Objective data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากความจริงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จา
ทาให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนความหมาย
2. ข้อมูลอัตนัย (Subjective data) หมายถึงข้อมูลที่ได้มาจากการแปลความหรือการตีความของผู้เก็บ
ข้อมูลอีกทีหนึ่ง
3. จาแนกตามค่าการวัดของข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถวัดออกมาเป็นจานวน หรือตัวเลขได้
โดยตรง เช่น ปริมาณการผลิตน้ามันดิบของกลุ่มโอเปกในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ จานวน
สมาชิกโดยเฉลี่ยของครอบครัวไทย
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) หมายถึงข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะ หรือคุณค่าที่เป็นคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจานวนได้โดยตรงแต่อธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพได้ เช่น เพศ
ของสมาชิกในครอบครัวสถานภาพสมรสของพนักงานในบริษัทห้างร้านหรือความคิดเห็นของประชาชน
การ
วิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ส่วนใหญ่ทาโดยการนับจานวนจาแนกตามลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น นับจานวนพนักงานที่
เป็นโสด ที่สมรสแล้วที่หย่าร้าง และที่เป็นหม้ายว่ามีอย่างละกี่คน ข้อมูลเชิงคุณภาพบางลักษณะสามารถวัดออกมา
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เป็นลาดับที่หรือตาแหน่งที่ได้ เช่น ความชอบ วัดในรูป ชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย ไม่ชอบ
เลย ความคิดเห็นวัดในรูปเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วย ไม่มีความเห็น ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน วัดในรูป ดีขึ้นมาก ดีขึ้น คงเดิม เลวลง เลวลงมาก หรือวัดในรูป สูง ปานกลาง ต่า เป็นต้น การา
หนดลาดับที่หรือตาแหน่งที่ของข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ เมื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์จะต้องแทนลาดับที่หรือตาแหน่งที่
เหล่านี้ด้วยตัวเลข เช่น ให้ตัวเลขที่มีค่ามากใช้แทนลักษณะหรือความรู้สึกที่ดี
ชอบมากที่สุด
หรือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แทนด้วย 4
ชอบมาก
หรือ เห็นด้วย
แทนด้วย 3
ชอบปานกลาง
หรือ ไม่มีความเห็น
แทนด้วย 2
ชอบน้อย
หรือ ไม่เห็นด้วย
แทนด้วย 1
ไม่ชอบเลย
หรือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แทนด้วย 0
ในกรณีที่ข้อมูลเชิงคุณภาพใดไม่สามารถวัดออกมาเป็นลาดับที่หรือตาแหน่งที่ได้ เช่น กลุ่มนักเรียนของ
โรงเรียนรัฐบาลกับกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเอกชน หรือ กลุ่มพนักงานชายกับกลุ่มพนักงานหญิง หากมีความ
จาเป็นต้องกาหนดเป็นจานวนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติอาจใช้ 0 แทนกลุ่มนักเรียนของโรงเรียน
รัฐบาลหรือกลุ่มพนักงานชาย และใช้ 1 แทนกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอกชนหรือกลุ่มพนักงานหญิง จานวนที่ใช้แทน
ข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่านี้ไม่สามารถนาไปตีความหมายในเชิงปริมาณได้ ความหมายของจานวนที่ใช้แทนข้อมูล
เหล่านี้เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แทน “กลุ่ม” ต่าง ๆ เท่านั้น
4. จาแนกตามแหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) เป็นข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของบุคคลหรือของกลุ่มตัวอย่างที่จะ
ศึกษา เช่น ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น
2. ข้อมูลสิ่งแวดล้อม (environmental data) เป็นรายละเอียดส่วนประกอบภายนอกของบุคคล ได้แก่
สภาพแวดล้อมของบุคคล หรือของกลุ่มตัวอย่าง เช่น สถานศึกษา ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ เป็นต้น
3. ข้อมูลพฤติกรรม (Behavioral data) เป็นข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกมา ได้แก่
ความคิด ความรู้สึก การกระทาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรง เพราะมีลักษณะเป็นนามธรรม ต้องใช้
การวัดทางอ้อม โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ และต้องเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในหนังสือ รายงาน บทความหรือเอกสารต่าง ๆ
ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาตัวบุคคลผู้เขียนรายงาน บทความ หรือเอกสารเหล่านั้นเสียก่อนว่าเป็นผู้มีความรู้และมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนถึงขั้นพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่ การเขียนอาศัยเหตุผลและหลักวิชาการมากน้อยเพียงใด
ข้อมูลที่จะนามาใช้ซึ่งรวบรวมจากรายงาน บทความ หรือเอกสารดังกล่าวควรใช้ข้อมูลที่ผู้เขียนเก็บรวบรวมมาเอง
โดยตรง เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสารวจหรือสามะโน หากไม่มีความจาเป็นไม่ควรใช้ข้อมูลที่ผูเขียนนามาจาก
แหล่งข้อมูลอื่น เนื่องจากอาจมีการคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ควรจะเป็นจริงได้มาก
(2) ถ้าข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมสามารถหาได้จากหลาย ๆ แหล่ง ควรเก็บรวบรวมมาจากหลาย ๆ
แหล่งเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าข้อมูลที่ต้องการมีความผิดพลาดเนื่องจากการลอกผิด พิมพ์ผิด หรือเข้าใจผิดบ้าง
หรือไม่ นอกจากนี้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลควรจะใช้ความรู้ความชานาญของตนเองเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องนั้น ๆ มา
พิจารณาว่าข้อมูลที่จะนามาใช้นั้นน่าจะเป็นไปได้หรือไม่ เช่นจานวนประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ที่
นาเสนออยู่ในรายงานฉบับหนึ่งเป็น 36 ล้านคน จานวนดังกล่าวน่าจะเป็นไปไม่ได้ ที่ถูกต้องควรจะเป็น 63 ล้านคน
ความผิดพลาดดังกล่าง อาจเนื่องมาจากการคัดลอกของผู้นาเสนอหรือการพิมพ์ก็ได้ กล่าวคือคัดลอกหรือพิมพ์เลข
โดดกลับกัน
(3) พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความจริง ข้อมูลที่ได้จาก
ทะเบียน ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือเจตคติ ข้อมูลประเภทความลับ หรือข้อมูลซึ่งผู้ตอบอาจต้องเสียประโยชน์
จากการตอบ ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความจริง ข้อมูลที่ได้จากทะเบียนหรือข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือเจตคติส่วน
ใหญ่มักจะมีความถูกต้องเชื่อถือได้สูง แต่ถ้าเป็นข้อมูลประเภทความลับหรือข้อมูลซึ่งผู้ตอบอาจต้องเสียประโยชน์
จากการตอบ ส่วนใหญ่มักจะมีความถูกต้องเชื่อถือได้น้อย
(3) ถ้าข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้มาจากการสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง หรือต้องผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการทางสถิติมาก่อน ควรจะต้องตรวจสอบวิธีการที่ใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการ
วิเคราะห์ว่าเหมาะสมที่จะใช้หรือไม่
2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซึ่งอาจทาได้โดยการสามะโนหรือสารวจ
สามารถทาได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไปมี 5 วิธีคือ
(1) การสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ นิยมใช้กันมากกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีอื่น ๆ เนื่องจากโอกาสที่จะได้คาตอบกลับคืนมามีมาก นอกจากนี้หากผู้ตอบข้อถามไม่เข้าใจข้อถามใด ๆ ก็
สามารถถามได้จากผู้สัมภาษณ์โดยตรง แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนี้ ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ตอบ
ข้อถามแทนผู้ถูกสัมภาษณ์ เพราะจะทาให้ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็นจริงมาก
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(2) การสอบถามทางไปรษณีย์ การเก็บรวบรวบโดยวิธีนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมได้
มาก และค่อนข้างแน่ใจได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนได้รับความสะดวกในการตอบข้อถาม กล่าวคือจะตอบ
ข้อถามเมื่อไรก็ได้ภายในระยะเวลาที่ผู้สารวจได้กาหนดไว้ คาตอบที่ผู้สารวจได้รับจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาตอบที่จะทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามอาจเสียประโยชน์จากการตอบคาถามนั้น ๆ
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามไม่จาเป็นต้องระบุชื่อของตนลงในแบบสอบถามก็ได้
แต่อาจมีจุดอ่อนถ้าผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่เข้าใจปัญหาที่ถามอาจทาให้คาตอบผิดพลาดได้อีกประการหนึ่งผู้ถูกถามอาจไม่ได้เป็นผู้ตอบ
ข้อถามเองแต่ไปให้ผู้อื่นตอบแทน ข้อมูลที่รวบรวมได้ก็อวจผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้สารวจยังไม่
สามารถประมาณจานวนแบบสอบถามที่จะได้รับกลับคืนมาว่าจะมีจานวนมากน้อยเพียงใด ซึ่งบางครั้งผู้สารวจได้
แบบสอบถามกลับคืนมาไม่เพียงพอที่จะทาการสรุปผลทั้งหมดให้มีความเชื่อถือได้
(3) การสอบถามทางโทรศัพท์ การสอบถามวิธีนี้นิยมใช้น้อยกว่าวิธีอื่นถึงแม้ว่าการเลือกตัวอย่างผู้ตอบ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทาได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้อยก็ตาม
ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทาได้เฉพาะผู้ตอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เท่านั้น
การสอบถามทางโทรศัพท์โดยทั่ว ๆ ไป มักใช้กับแบบสอบถามที่ไม่ใช้เวลาในการสัมภาษณ์มากนักและ
ข้อมูลที่ต้องการถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์
เป็นข้อมูลที่ผู้ตอบสัมภาษณ์สามารถตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องไปค้นหา
หลักฐานหรือสอบถามจากผู้อื่น การสอบถามทางโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่เสมอ ๆ เช่น การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่กาลังได้รับความสนใจ
(4) การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตมักใช้ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีอื่น ๆ
เชื่อถือได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความไม่ร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลหรืออาจจะเกิดจากความรู้ขั้นพื้นฐานหรือความรู้
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ของผู้ตอบไม่ดีพอ เช่น การสอบถามเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวหรือกาไรของบริษัทห้างร้าน
ต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวนี้ผู้ตอบไม่ต้องการเปิดเผย นอกจากนี้อาจใช้การสังเกตเมื่อต้องการรวบรวมข้อมูลในเชิงลึก
เช่น ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทางานร่วมกัน และการมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
(5) การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องมีการทดลอง
หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของยาแก้ปวดหลาย ๆ ชนิด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการทดลองนี้ จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
มาก ถ้าไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัดหรือการวางแผนการทดลอง
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย รวมทั้ง
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ
ที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
วิจัย เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติของ Thurstone มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert และ
วิธีการ Semantic Differential ของ Osgood เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) และแบบสังเกตการณ์ ( Obsevtion ) เป็น
ต้น โดยอาศัยธรรมชาติและหลักการของปัญหาการวิจัย รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงนาไปทดลอง
ใช้ ( Try Out ) ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการวิจัยไปใช้ในภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล
การวิจัยจริงต่อไป
1. แบบทดสอบ
2.แบบสอบถาม
3.แบบสัมภาษณ์
4.มาตราวัดทัศนคติ
5.การสังเกต

แบบทดสอบ (test)
แบบทดสอบ คือชุดของคาถาม ปัญหา สถานการณ์ กลุ่มของงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้
เป็นสิ่งเร้า
กระตุ้นยั่วยุ
หรือชักนาให้ผู้ถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองตามแนวทางที่
ต้องการ แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดสมรรถภาพทางสมองได้ดีที่สุด
ประเภทของแบบทดสอบ
แบบทดสอบที่ใช้ทางการศึกษามีแตกต่างกันหลายประเภท แล้วแต่ยึดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก
ต่างกันดังนี้
1. จาแนกตามกระบวนการในการสร้าง จาแนกได้ 2 ประเภท คือ
1.1 แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง (Teacher Made Test) เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเฉพาะคราว
เพื่อใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของเด็ก
1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน(Standardized Test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการ หรือ
วิธีการที่ซับซ้อนมากกว่าแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง เมื่อสร้างขึ้นแล้วมีการนาไปทดลองสอบ วิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติหลายครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐาน
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แบบทดสอบมาตรฐานจะมีความเป็นมาตรฐานอยู่ 2 ประการ คือ
1.2.1 มาตรฐานในการดาเนินการสอบ เพื่อควบคุมตัวแปรที่จะมีผลกระทบต่อคะแนนขอผู้สอบ ดังนั้น
ข้อสอบมาตรฐานจึงจาเป็นต้องมีคู่มือดาเนินการสอบไว้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้ใช้ข้อสอบ
1.2.2 มาตรฐานในการแปลความหมายคะแนน ข้อสอบมาตรฐานมีเกณฑ์สาหรับเปรียบเทียบคะแนน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า เกณฑ์ปกติ (Norm)
แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น มีข้อดีตรงที่ครูวัดได้ตรงจุดมุ่งหมายเพราะผู้สอนเป็นผู้ออก ข้อสอบ
เอง
แต่แบบทดสอบมาตรฐานมีข้อดีตรงที่คุณภาพของแบบทดสอบเป็นที่เชื่อถือได้ ทาให้สามารถนาผลไป
เปรียบเทียบได้กว้างขวางกว่า
2. จาแนกตามจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ จาแนกได้ 3 ประเภทดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) หมายถึงแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้
ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับวิชาการที่ได้เรียนรู้มาว่ารับรู้ไว้ได้มากน้อยเพียงไร
2.2 แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถที่เกิดจากการสะสม
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาในอดีต ส่วนมากใช้ในการทานายสมรรถภาพของบุคคลว่าสามารถเรียนไปได้ไกล
เพียงใด
แบบทดสอบวัดความถนัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
2.2.1 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) หมายถึงแบบทดสอบวัดความ
ถนัดทางด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น ความถนัดทางด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์เหตุผล เป็นต้น
2.2.2 แบบทดสอบความถนัดเฉพาะอย่างหรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude Test) หมายถึง
แบบทดสอบวัดความถนัดที่เกี่ยวกับอาชีพหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากความสามารถด้านวิชาการ เช่น
ความถนัดเชิงกล ความถนัดทางด้านดนตรี ศิลปะ การแกะสลัก กีฬา เป็นต้น
2.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personal Social Test) มีหลายประเภท
2.3.1 แบบทดสอบวัดเจตคติ (Attitude Test) ใช้วัดเจตคติของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การ
กระทา สังคม ประเทศ ศาสนา และอื่น ๆ
2.3.2 แบบทดสอบวัดความสนใจ อาชีพ
2.3.3 แบบทดสอบวัดการปรับตัว ความมั่นใจ
3. จาแนกตามรูปแบบคาถามและวิธีการตอบ จาแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้
3.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) แบบทดสอบประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ตอบได้ตอบ
ยาว ๆ แสดงความคิดเห็นเต็มที่ ผู้สอบมีความรู้ในเนื้อหานั้นมากน้อยเพียงไรก็เขียนออกมาให้หมดภายในเวลาที่
กาหนดให้
3.2 แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งให้ผู้สอบตอบ สั้น ๆ ในแต่ละข้อวัด
71

ความสามารถเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ได้แก่ แบบทดสอบแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1 แบบถูกผิด (True - False)
3.2.2 แบบเติมคา (Completion)
3.2.3 แบบจับคู่ (Matching)
3.2.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choices)
4. จาแนกตามลักษณะการตอบ จาแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้
4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) ได้แก่ ข้อสอบภาคปฏิบัติทั้งหลาย เช่น วิชาพล
ศึกษา ให้แสดงท่าทางประกอบเพลง วิชาหัตถศึกษาให้ประดิษฐ์ของใช้ด้วยเศษวัสดุ ให้ทาอาหารในวิชาคหกรรม
ศาสตร์ เป็นต้น
4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ (Paper- Pencil Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้การเขียนตอบทุก
ชนิด ได้แก่ แบบทดสอบปรนัย และอัตนัยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงเรียน รวมทั้งการเขียนรายงานซึ่งต้องใช้
กระดาษ ดินสอ หรือปากกาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสอบ
4.3 แบบทดสอบด้วยวาจา (Oral Test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอบใช้การโต้ตอบด้วยวาจาแทนที่จะเป็น
การเขียนตอบ หรือปฏิบัติ เช่น การสอบสัมภาษณ์ การสอบท่องจา เป็นต้น
5. จาแนกตามเวลาที่กาหนดให้ตอบ จาแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้
5.1 แบบทดสอบวัดความเร็ว (Speed Test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดทักษะความคล่องแคล่วในการ
คิด ความแม่นยาในการรู้เป็นสาคัญ แบบทดสอบประเภทนี้มักมีลักษณะค่อนข้างง่ายแต่มีจานวนข้อมาก และให้
เวลาทาน้อย ใครทาเสร็จก่อนและถูกต้องมากที่สุดถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 แบบทดสอบวัดความสามารถสูงสุด (Power Test) มีลักษณะค่อนข้างยากและให้เวลาทามาก
เพียงพอในการตอบ เป็นการสอบวัดความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยให้เวลา ผู้สอบทาจนสุด
ความสามารถ หรือจนกระทั่งทุกคนทาเสร็จ เช่น การให้ค้นคว้ารายงาน การทาวิทยานิพนธ์ หรือข้อสอบ
อัตนัยบางอย่างก็อนุโลมจัดอยู่ในประเภทนี้ได้
การใช้แบบทดสอบ
การใช้แบบทดสอบเพื่อการวัดผลการศึกษานั้นควรคานึงถึงหลักเกณฑ์และข้อจากัดบางประการดังนี้
1. เลือกใช้ข้อสอบที่วัดคุณลักษณะที่ต้องการนั้นอย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
2. การใช้แบบทดสอบต้องให้เหมาะสมกับระดับกลุ่มของเด็ก
3. การใช้แบบทดสอบต้องให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดทั้งในด้านของข้อคาถามที่ใช้และวิธีดาเนินการ
สอบ
4. ควรสอบวัดหลาย ๆ ด้าน และใช้ข้อสอบหลาย ๆ อย่าง ประกอบกัน
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5. แบบทดสอบที่ใช้ได้ผลตามเปูาหมายจะต้องเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพดี
6. คะแนนจากการสอบเป็นเพียงตัวเลขในมาตราจัดอันดับ (Ordinal Scale) จึงควรคานึงถึงในการ
แปลคะแนนที่ได้จากการสอบ
7.การใช้แบบทดสอบควรพยายามใช้ผลการสอบที่ได้ให้กว้างขวางหลายๆด้าน
8.คะแนนที่ได้จากการสอบในแต่ละครั้ง
ต้องถือว่าเป็นคะแนนที่เกิดจากความสามารถของแต่ละ
บุคคล ดังนั้นถ้ามีสิ่งใดที่จะทาให้การสอบได้ผลไม่ตรงกับความคิดข้างต้น ควรจะได้รับการแก้ไข
9.พึงระวังการสอบที่ทาให้เด็กได้เปรียบ เช่น การใช้แบบทดสอบชุดเดิม
10.การสอบแต่ละครั้งควรจะมีการตรวจให้คะแนนผลการสอบอย่างเป็นปรนัย
การวางแผนการสร้างแบบทดสอบ
1. กาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา
2. กาหนดลักษณะของแบบทดสอบที่จะใช้
3. การสร้างแบบทดสอบ
4. การสร้างข้อคาถาม
5. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ

แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อวัดความคิดเห็นต่างๆ หรือวัดความจริงที่ไม่ทราบ อัน
จะทาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
คาถามเป็นชุดๆ เพื่อวัดสิ่งที่ต้องการวัด โดยมีคาถามเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้า ให้บุคคลตอบออกมา นับว่าเป็น
เครื่องมือที่นิยมใช้วัดทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain)
เป็นชุดคาถามเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรจานวนมาก
แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ใช้วัดทางด้านจิตอารมณ์ (Affective domain)
โครงสร้างของแบบสอบถาม
1. คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
2. สถานภาพส่วนผู้ตอบ
3. ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
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การสร้างแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม ผู้สร้างแบบสอบถามต้องระบุจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามให้
ชัดเจน ระบุให้ได้ว่าแบบสอบถามจะถูกนาไปใช้ในเรื่องอะไร
2. กาหนดประเด็นหลัก หรือพฤติกรรมหลักที่จะวัดให้ครบถ้วนครอบคลุมว่าจะมีประเด็นอะไรบ้าง หรือ
อาจเรียกว่าเป็นการกาหนดกรอบแนวคิดหรือโครงสร้างของแบบสอบถาม
3 . กาหนดชนิด หรือรูปแบบของแบบสอบถาม โดยเลือกให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะวัด และลักษณะของ
กลุ่มผู้เรียน
4. กาหนดจานวนข้อคาถาม โดยอาจจะกาหนดในเบื้องต้นว่าต้องการจะให้แบบสอบถามมีความยาวมาก
น้อยเพียงใด และคลุมประเด็นหลัก ประเด็นย่อยอย่างไรบ้าง
5. สร้างข้อคาถามตามจุดมุ่งหมาย ชนิดหรือรูปแบบ จานวนข้อในประเด็นต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม
โครงสร้างของแบบสอบถาม
6. ตรวจทานเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนแรกตรวจทานโดยผู้สร้างแบบสอบถาม
เอง ตอนที่สองตรวจสอบ พิจารณาให้คาแนะนาและวิจารณ์โดยผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการ
7. นาแบบสอบถามไปทดลอง การนาไปทดลองใช้ (Try out) ควรนาไปทดลองกับกลุ่มที่มีลักษณะเหมือน
หรือใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
8. วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยการนาผลจากการไปทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพ และปรับปรุง
แบบสอบถามในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องต่างๆ
9. จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อเตรียมนาไปใช้จริงต่อไป
ประเภทของแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form) แบบสอบถามแบบนี้ไม่ได้กาหนดคาตอบไว้
ผู้ตอบสามารถเขียนตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระด้วยคาพูดของตนเองคล้ายกับข้อสอบแบบอัตนัย
2. แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) แบบสอบถามแบบนี้ประกอบด้วยข้อคาถามและ
ตัวเลือก ( คาตอบ ) ซึ่งตัวเลือกนี้สร้างขึ้นโดยคาดว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้ตามต้องการ และมี
อย่างเพียงพอเหมาะสม แบบสอบถามแบบนี้สร้างยาก ใช้เวลาในการสร้างมากกว่าแบบสอบถามแบบปลายเปิด
แต่ผู้ตอบตอบง่าย สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้สามารถนาไปวิเคราะห์ สรุปผลได้ง่ายอีกด้วย
แบบสอบถามแบบปลายปิด แบ่งเป็น 4 แบบดังนี้
2.1 แบบเติมคาสั้นๆ ในช่องว่าง (Short Answer)
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แบบสอบถามแบบนี้ให้ผู้ตอบเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ ควรกาหนดขอบเขตคาถามให้ชัดเจน
จาเพาะเจาะจงลงไป หากสร้างคาถามไม่ชัดเจนอาจทาให้ ผู้ตอบตีความหมายของคาถามไปคนละเรื่อง และตอบไม่
ไปในทางเดียวกัน
2.2 แบบจัดอันดับความสาคัญ (Rank Order)
แบบสอบถามแบบนี้ต้องการให้ผู้ตอบตอบข้อที่เห็นว่าสาคัญ โดยเรียงอันดับตามความสาคัญจากมากไป
หาน้อยตามความรู้สึกของผู้ตอบ
2.3 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นการสร้างรายการของข้อความ (List of Statement) ที่เกี่ยวหรือ
สัมพันธ์กับคุณลักษณะของพฤติกรรม (Behevior Traits) หรือการปฏิบัติ (Performance) แต่ละรายการจะถูก
ประเมินหรือชี้ว่า มีหรือไม่มี (all or none) การตรวจสอบรายการนิยมนาไปใช้ในการประเมิน ความสนใจของ
ผู้เรียน เจตคติ กิจกรรม ทักษะ และคุณลักษณะส่วนตัว ฯลฯ ดังตัวอย่างการใช้การตรวจสอบรายการในการ
ประเมินทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
การสร้างแบบตรวจสอบรายการ
1. กาหนดลักษณะของสิ่งที่จะประเมินหรือตรวจสอบ
2. กาหนดและอธิบายการกระทาหรือพฤติกรรมที่ชัดเจนที่บ่งชี้คุณลักษณะของสิ่งที่จะประเมิน
3. เขียนรายการ ( ข้อความ ) ที่บ่งชี้การกระทาหรือพฤติกรรม และตรวจสอบว่า รายการนั้นชัดเจน
ซ้าซ้อนกับรายการอื่นหรือไม่
4. จัดเรียงรายการที่แสดงลาดับของการกระทาหรือพฤติกรรม
5. นาไปทดลองกับสถานการณ์จริง และนามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อดีของแบบตรวจสอบรายการ
1. สามารถนาไปใช้สังเกตพฤติกรรม หรือการปฏิบัติได้อย่างละเอียดชัดเจน
2. ประเมินพฤติกรรม หรือการปฏิบัติเป็นรายบุคคลสามารถนาไปปรับปรุงได้ดี
ข้อจากัดของแบบตรวจสอบรายการ
1. การสร้างรายการ ต้องบ่งชี้พฤติกรรมหรือการกระทาที่ชัดเจน ต้องสื่อความหมาย
ให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ประเมิน
2. ผู้ประเมินต้องคลุกคลีกับนักเรียน การประเมินถึงจะเชื่อถือได้และถูกต้อง
3. ใช้เวลาในการประเมินผล
2.4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
มาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครื่องมือในการประเมินผลที่ทั้งครูใช้ในการประเมินนักเรียน และนักเรียนใช้
ในการประเมินหรือพิจารณาตนเองหรือสิ่งอื่นๆ ใช้ทั้งการประเมินการปฏิบัติ กิจกรรม ทักษะต่างๆ และพฤติกรรม
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ด้านจิตพิสัย เช่น เจตคติ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ความสนใจ ฯลฯ มาตราส่วนประมาณค่าแตกต่างจากแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ตรงที่แบบตรวจสอบรายการต้องการทราบว่ามีหรือไม่มีในเรื่องนั้น แต่มาตราส่วนประมาณ
ค่าต้องการทราบละเอียดยิ่งกว่านั้น กล่าวคือ ต้องการทราบว่ามีเพียงใด
ในการประเมินผลภาคปฏิบัติ จะใช้มาตราส่วนประมาณค่าประเมินทั้งด้านกระบวนการ (Process) และ
ผลที่ได้จากการปฎิบัติหรือผลผลิต (Product)
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูล
2. กาหนดรูปแบบของข้อคาถาม
3. เขียนแบบสอบถามฉบับร่าง
4. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
5. ทดลองใช้และปรับปรุง
6. พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง
หลักในการสร้างแบบสอบถาม
1. กาหนดจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
2. สร้างคาถามให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
3. เรียงข้อคาถามตามลาดับให้ต่อเนื่อง
4. ไม่ควรให้ผู้ตอบ ตอบมากเกินไป
5. ให้ผู้ตอบคาถามลาบากน้อยที่สุด
6. สร้างข้อคาถามที่ดี
ลักษณะของคาถามที่ดี
1. ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กากวม ไม่มีความซับซ้อน
2. ใช้ข้อความที่สั้นกะทัดรัด ไม่มีส่วนที่ฟุมเฟือย
3. เป็นข้อคาถามที่เหมาะสมกับผู้ตอบ
4. แต่ละข้อควรมีเพียงคาถามเดียว
5. หลีกเลี่ยงคาถามที่จะตอบได้หลายทาง
6. หลีกเลี่ยงคาถามที่ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย
7. หลีกเลี่ยงคาที่ทาให้เกิดการตีความแตกต่างกัน
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8.
9.
10.
11.

ไม่ใช้คาถามที่เป็นการนาผู้ตอบ
ไม่เป็นคาถามที่ทาให้เกิดความลาบากใจหรืออึดอัดในการตอบ
ไม่ถามในสิ่งที่รู้แล้วหรือโดยวิธีอื่นที่ดีกว่า
ไม่ถามในเรื่องที่เป็นความลับ

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
1. ทางไปรษณีย์ (By mailing method)
2. เก็บรวบรวมด้วยตนเอง (By administering method)

ข้อดี ข้อเสียของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ข้อดี
1. ประหยัดเวลา แรงงาน และสามารถรวบรวมได้จานวนมาก
2. ผู้ตอบมีโอกาสหาเวลาตอบด้วยตนเองในเวลาที่สะดวก และมีอิสระในการตอบ เป็นตัวของตัวเอง
และการตอบก็ไม่ต้องรีบร้อน มีเวลาคิด
ข้อเสีย
1. ทาให้ขาดการติดต่อระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล ถ้าคาถามไม่กระจ่าง ผู้ตอบไม่มีโอกาสซักถาม ผู้ตอบ
อาจคาดเดาได้ ทาให้ผลการตอบมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้
2. อาจทาให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการตอบได้ และอาจไม่ส่งคืนให้ได้ไม่ครบ

แบบสัมภาษณ์ (Interview)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนการสอบปากเปล่า ต้องอาศัยการโต้ตอบทาง
วาจาเป็นหลัก ใช้ได้ดีสาหรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกความสนใจ ความคิดเห็น และทัศนคติ ในเรื่องต่างๆ
ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านจิตอารมณ์ (Affective domain) และบางโอกาส
ก็อาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความคิดต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive domain)
ประเภทของการสัมภาษณ์
1.การสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างแน่นอน (Structured interview)
เป็นการสัมภาษณ์ที่ได้กาหนดตัวคาถามและคาตอบไว้เรียบร้อยแล้ว
คาตอบมักเป็นแบบให้ผู้ตอบ
เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งในแบบตรวจสอบคาตอบ (Check list) เป็นแบบให้ผู้ตอบจัดอันดับความสาคัญของ
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คาตอบแบบ Rating scale การสัมภาษณ์แบบนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการสารวจ เช่น การสารวจสามะโนประชากร เป็น
ต้น
2. การสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน(Unstructured interview ) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่กาหนด
คาตอบล่วงหน้า คาถามที่ใช้และลาดับคาถามสามารถเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้
หลักการสัมภาษณ์ที่ดี
1. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
2. เตรียมคาถามไว้ล่วงหน้า
3. ฝึกหรือทดลองการสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์จริง
4. สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง
5. มีพื้นความรู้ในเรื่องที่จะสัมภาษณ์เป็นอย่างดี
6. ใช้วาจาสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย
7. ยั่วยุหรือเร้าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อยากให้คาตอบ
8. ต้องจดบันทึกการสัมภาษณ์
9. ต้องมีมารยาทที่ดีในการสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์
1. สัมภาษณ์ทีละคาถาม
2. ควรเริ่มจากคาถามง่ายๆ
3. ใช้ถ้อยคาที่เข้าใจง่าย คาถามชัดเจน
4. ทบทวนคาถามถ้าจาเป็น
5. ฟังคาตอบจากผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยความตั้งใจ
6. ให้เวลาผู้ตอบคาถามอย่างเพียงพอ พยายามให้เสร็จทันเวลา
7. หลีกเลี่ยงการแนะนาคาตอบ และถามนอกเรื่อง
8. ใช้กลวิธีและทักษะในการควบคุมไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบนอกเรื่อง
9. หลีกเลี่ยงคาถามที่จะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์
10.อย่าใช้คาพูดที่แสดงว่าเป็นการสอนผู้ถูกสัมภาษณ์
11. ทุกครั้งที่จบการสัมภาษณ์ ควรแสดงความขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์
12. จดบันทึกอย่างชัดเจนไม่ควรใช้คาย่อ อาจใช้เครื่องมือช่วย
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ข้อดีของการสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์ใช้ได้กับคนทุกประเภท ทุกระดับการศึกษา
2. การสัมภาษณ์มีลักษณะยืดหยุ่นได้มากกว่าการใช้แบบสอบถาม
3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
ข้อเสียของการสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรอบรู้ และความชานาญของผู้สัมภาษณ์
2. ข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ถูกสัมภาษณ์
3. ข้อมูลที่ได้บางครั้งขึ้นอยู่กับความสามารถในการตีความหมายของผู้สัมภาษณ์
4. ถ้ามีสิ่งอื่นๆมารบกวน เช่น ความเครียด ความเหนื่อย ความวิตกกังวลในบางอย่าง
5. การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลา แรงงาน และเงินจานวนมาก

มาตราวัดทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่างๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์
และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่างๆ ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปในทางสนับสนุนหรือ
ต่อต้านก็ได้
ชนิดของมาตราวัดเจตคติและการสร้าง
1. วิธีของเทอร์สโตน
2. วิธีของลิเคร์ท
3. วิธีของออสกูด
แบบวัดเจตคติตามเทคนิคของเทอร์สโตน (Thurstone technique)
กาหนดช่วงความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น 11 ช่วง จากน้อยที่สุด ถึงมากที่สุด แต่ละช่วงมี
ระยะห่างเท่าๆกัน ข้อความที่บรรจุลงในมาตราวัดจะต้องนาไปให้ผู้ตัดสิน (Judge) พิจารณาว่าควรอยู่ใน
ตาแหน่งใดของมาตรา และแต่ละข้อความก็ต้องหาค่าประจาข้อความ คือ scale value (s)หาในรูปมัธยฐาน
(Median) และหาค่า Quartile deviation
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดเจตคติของ เทอร์สโตน มีดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์. 2543 : 87 -94)
1.เขียนข้อความต่างๆที่จะศึกษาให้ได้มากที่สุด ซึ่งข้อความควรมีลักษณะดังนี้
1.1 ควรเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
1.2 มีความหมายเดียวในหนึ่งข้อความ
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1.3 ใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจ
1.4 ไม่ควรใช้ข้อความที่เป็นประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
1.5 ควรประกอบด้วยข้อความต่างๆที่สามารถจัดลาดับความรู้สึกความชอบต่างๆ
จากน้อยไปหามาก คือ ควรจะมีข้อความทั้งแสดงความชอบน้อยที่สุด ชอบปานกลาง และความชอบมากที่สุด หรือ
ประกอบไปด้วยข้อความที่ต่อต้านมากที่สุดข้อความที่เป็นกลางและข้อความที่สนับสนับสนุนมากที่สุด
2. นาข้อความที่รวบรวมไว้ไปให้ผู้ตัดสิน(judge) พิจารณาซึ่งกลุ่มผู้ตัดสินนั้นควรจะเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิกของกลุ่มประชากรที่จะศึกษาเจตคติ แต่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ประมาณ 50 – 100
คน
3. ให้ผู้ตัดสินทั้งหมดแบ่งข้อความทั้งหมดออกเป็น 11 กอง โดยให้ผู้ตัดสินใช้เกณฑ์การแบ่งโดยการถาม
ตนเองว่า ถ้าบุคคลที่มีความเห็นด้วยกับข้อความนั้นๆระดับของเจตคติควรจะอยู่ในระดับจาก 1 ถึง 11 โดยกองที่
1 เป็นกลุ่มของข้อความที่แสดงถึงระดับของเจตคติในทางสนับสนุนน้อยที่สุด คือ เจคติในทางที่ไม่ดีต่อเหตุการณ์
ต่างๆที่จะศึกษา กองที่ 6 เป็นกลุ่มของข้อความที่แสดงเจตคติที่เป็นกลาง และกองทีเป็นกลาง 11 เป็นกลุ่มของ
ข้อความที่แสดงถึงระดับเจตคติในทางสนับสนุนมากที่สุด หรือเจตคติที่ดีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะศึกษา เพื่อความ
สะดวกในการตัดสิน อาจเขียนหมายเลข 1-11ต่อท้ายข้อความให้ให้ผู้ตัดสินว่าข้อความแต่ละข้อความจะจัดอยู่ใน
ระดับใด ดังตัวอย่าง
ข้อความ
ระดับเจตคติ
1 2 3
10 11

4

5

6

7

8

9

1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ตัดสินแล้วทาการแจกแจงความถี่ของแต่ละข้อความ
5. คานวณค่ามัธยฐาน ซึ่งค่ามัธยฐาน คืด scale value (S) และค่า Semi-interquartile range
(Q) หรือ Quartile deviation ของข้อความแต่ละข้อ โดยมีสูตรในการคานวณดังนี้
n
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ขีดจากัดล่างที่แท้จริงของช่วงมัธยฐานตกอยู่
ความถี่สะสมของช่วงคะแนนที่อยู่ใต้ช่วงที่มัธยฐานตกอยู่
ความถี่ของช่วงคะแนนที่มัธยฐานตกอยู่
จานวนผู้ตัดสิน
อันตรภาคชั้น
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ข้อความที่มีค่า S สูง หมายถึงข้อความที่แสดงถึงเจตคติที่ดี ข้อความที่มีค่า S ต่า หมายถึงข้อความที่
แสดงถึงเจตคติไม่ดี
ข้อความที่มีค่า Q สูงหมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตัดสินต่อข้อความนั้นกระจายจากกันมาก ความคิดเห็น
ไม่ค่อยเหมือนกัน ส่วนข้อความที่มีค่า Q ตาหมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตัดสินต่อข้อความนั้นค่อนข้างจะ
เหมือนกัน
6. ตัดข้อความที่มีค่า Q สูงๆทิ้ง (Q > 1.67) เนื่องจากความคิดเห็นของผู้ตัดสิน
กระจายมาก แสดงว่าข้อความอาจไม่ชัดเจน
7. เลือกข้อความจกข้อความที่เหลือโดยข้อความที่มีค่าต่างกันเปูนช่วงๆช่วงละเท่า๐
กัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เลือกข้อความที่มีค่า S ทั้งสูง กลาง ต่า ปะปนกันไป โดยแต่ละช่วงนั้นควรจะมีข้อความ
เท่าๆกัน
8. นาข้อความที่เลือกไว้นั้นมาเรียงคละกันไปแบบสุ่มและจัดให้อยู่ในรูปแบบของแบบวัด โดยมีคา
ชี้แจงในการตอบระบุว่า ผู้ตอบแบบวัดนั้นควรเขียนเครื่องหมาย

ลงหน้าหรือหลังข้อความที่ตรงกับ
ความรู้สึกของตนเองมากที่สุด
9. นาแบบวัดนั้นไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างจริง หรือกับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตัดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
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10. พิจารณาตัดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อออกไป โดยพิจารณาจากข้อความที่มีค่า S เท่าๆกัน ถ้ามีคนเลือก
ข้อความใดข้อความหนึ่งแล้ว เลือกข้อความอื่นๆที่มีค่า S เท่ากัน แสดงว่าข้อความเหล่านั้นเกี่ยวข้องกันแต่ถ้า
เลือกเป็นบางข้อและบางข้อไม่ได้เลือกแสดงว่าข้อที่ไม่ได้รับการเลือกเป็นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความอื่นๆ เช่น มี
ข้อความอยู่ 5 ข้อที่มีค่า S เท่ากัน
ผู้เลือกคนที่
ข้อความที่
1
2
3
4
5
1








2




3
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7
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9
10
จากตาราง แสดงว่า ข้อความที่ 1,2,4 และ 5 เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกัน ควรคงไว้ส่วนข้อความที่ 3
เป็นข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องควรตัดออก
1. นาข้อความที่คัดเลือกแล้วมาเรียบเรียงเป็นแบบวัด โดยเรียงข้อความเหล่านั้นคละกันไปแบบสุ่ม พร้อมทั้ง
มีคาชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบวัด
การคานวณคะแนนเจตคติของเทอร์สโตน
การคานวณเพื่อดูว่า ผู้ตอบแต่ละคนมมีเจตคติ เป็นอย่างไรนั้น การใช้แบบวัดเจตคติของเทอร์สโตนจะ
คานวณหาค่าเฉลี่ย



S

จาก ค่า S (sacale value) ของแต่ละข้อความ โดยคานวณจาก

k



S

S
i 1

k

i

เมื่อ k เท่ากับจานวนข้อ
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และคานวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มจาก


k



S

S

i

เมื่อ n เท่ากับจานวนคน

i 1

n

ตัวอย่างการคานวณ
ผู้ตอบคนหนึ่ง เลือกข้อความที่ตนเห็นด้วย จานวน 3 ข้อความ (จากข้อความทั้งหมด) ได้แก่ ข้อความที่
1, 3, 5 โดยแต่ละข้อมีค่า S เท่ากับ 10.3 8.7 และ 7.5 ตามลาดับ ดังนั้นเจตคติของ ผู้ตอบคนนี้ คือ


S

10.3  8.7  7.5
3



S  8.83

แสดงว่าผู้ตอบมีเจตคติค่อนไปทางดี
แบบวัดเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique)
กาหนดความรู้สึกของคนเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ (ไม่แน่ใจ) ไม่เห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ข้อความมีทั้งที่เป็นความรู้สึกในทางบวก (positive) และในทางลบ (negative)
และมีจานวนพอๆกัน
ขั้นตอนการสร้างตามแนว ลิเคิร์ท
1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาเจตคติของใครมีต่อสิ่งใด
2. ให้ความหมายของทัศคติที่จะศึกษานั้นอย่างแจ่มชัด
3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่สาคัญๆของสิ่งที่จะศึกษาให้ครบถ้วนทุกแง่มุม
ต้องมีทั้งข้อความที่เป็นทั้งทางบวกและทางลบ
4. ตรวจสอบข้อความที่สร้างขึ้น โดยตนเองและผู้ที่มีความรู้ (ผู้เชี่ยวชาญ) ความครบถ้วน
ของคุณลักษณะที่ศึกษาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
ในการพิจารณาข้อความนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า
ข้อความนั้นมีลักษณะเป็นข้อความทางบวก ข้อความทางลบ หรือมีลักษณะกลางๆ เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว
ให้ตัดข้อความที่มีลักษณะกลางๆ ออก เพราะการวัดเจตคติตามแบบของลิเคิร์ทนั้นข้อความที่เป็นกลางนั้นใช้ไม่ได้
ทาการทดลองใช้ ก่อนนาไปใช้จริงเพื่อหา ความเที่ยงตรง ค่าอานาจจาแนก และความ
เชื่อมั่นของมาตราวัดทัศนคติ
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5. กาหนดการให้คะแนน โดยให้ 5 4 3 2 1 สาหรับข้อความทางบวก และ 1 2 3 4 5
สาหรับข้อความทางลบ (เรียก Arbitary weighting method)
ตัวอย่าง
แบบวัดทัศคติต่อวิชาการบัญชีชั้นต้น
คาชี้แจง จากข้อความที่กาหนดให้ จงพิจารณาโดยละเอียด แล้ว ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความรู้สึกของท่านมากที่สุด
ข้อ ข้อความ
ที่
1
2
3

4

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

วิชาการบัญชีชั้นต้นเป็นวิชาทีน่าเบื่อ
วิชาการบัญชีชั้นต้นเป็นชาที่เรียน
แล้วสนุก
วิชาการบัญชีชั้นต้นเรียนแล้ว
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้
วิชาการบัญชีชั้นต้นเป็นวิชาที่ยาก
เกินไป

วัดเจตคติตามเทคนิคของออสกูด (Osgood technique)
การวัดเจตคติตามเทคนิคของออสกูด หรือที่เรียกกันทั้วไปว่า เทคนิคนัยจาแนก (semantic differential
technique) ซึ่งใช้คาคุณศัพท์มาอธิบายความหมายของสิ่งเร้า โดยมีคาคุณศัพท์ตรงข้ามกันเป็นขั้วของมาตรวัด
เรียกว่า concept
คาคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบาคุณลักษณะของสิ่งเร้านี้ มี 3 องค์ประกอบ
1.
Evaluative factor เป็นองค์ประกอบที่แสดงออกด้านการประเมินคุณค่า เช่น ดี – ชั่ว จริง –
เท็จ ฉลาด – โง่
2. Potentcy factor เป็นองค์ประกอบในด้านพลังอานาจ เช่น แข็งแรง – อ่อนแอ หยาบ – ละเอียด
3. Activity factor เป็นคุณศัพท์แสดงถึงลักษณะกิจกรรมต่างๆ เช่น ช้า – เร็ว
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การเลือกสังกัป
1. พยายามเลือกสังกัป (concept)ที่เข้าใจตรงกัน มีความหมายเดียว แจ่มชัด เพื่อให้แน่ใจว่ากาลังพรรณนา
ลักษณะอะไร
2. พยายามเลือกสังกัปที่เมื่อผู้ตอบแล้วมีความแปรปรวนระหว่างบุคคลมาก
3. พยายามเลือกสังกัปที่ผู้ตอบมีความคุ้นเคย เพราะถ้าไม่คุ้นเคยจะทาให้ตอบในลักษณะกลางๆ
4. พยายามเลือกสังกัปให้ครอบคลุมตัวแทนของประชากรของสังกัป
Semantic
differential
มี 2 แบบ
แบบที่ 1 มี Concept ควบคู่ไปกับสเกลแต่ละสเกล
ผู้หญิง สวย
พ่อ
ยุติธรรม
ครู
ใจดี

2
2
2

1
1
1

0
0
0

scale

-1
-1
-1

-2
-2
-2

น่าเกลียด
อยุติธรรม
ดุ

แบบที่ 2 มีสเกลจานวนหนึ่ง สาหรับประเมินสังกัป (concept) 1 ตัวอย่าง เช่น
ผู้หญิง
สวย
อ่อนโยน
ฉลาด

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

-1
-1
-1

-2
-2
-2

-3
-3
-3

น่าเกลียด
แข็งกระด้าง
โง่

การสังเกต (Observation)
การสังเกตเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสหลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประสาทสัมผัสทางตาและหูเป็นสาคัญ การสังเกตใช้ได้ดีกับการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล รวมถึง
ปรากฏการณ์และพิธีการต่างๆ
ประเภทของการสังเกต
การสังเกต
มีการแบ่งประเภทออกเป็นหลายอย่าง
โดยยึดเกณฑ์หรือลักษณะที่ใช้แบ่งดังนี้
1. แบ่งตามการเข้าร่วมในการสังเกต
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สามารถแบ่งการสังเกตออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปอยู่ร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
จะทาให้ได้รายละเอียดหรือข้อมูลที่แน่นอน ถูกต้องชัดเจน
1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ แต่คอยเฝูาดูอยู่ห่าง ๆ สามารถที่จะจดบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสังเกตได้
2. แบ่งตามการวางโครงสร้างการสังเกต แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
2.1 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างล่วงหน้า (Unstructured Observation) เป็นการสังเกตที่ไม่มี
การกาหนดเรื่องราว หรือพฤติกรรมใดไว้ล่วงหน้า เป็นการสังเกตอิสระไม่มีการควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้
2.2 การสังเกตแบบมีโครงสร้างล่วงหน้า (Structured Observation) เป็นการกาหนด
เรื่องราว หรือขอบเขตของพฤติกรรมใดไว้ล่วงหน้า ผู้สังเกตจะกาหนดสถานการณ์ในการสังเกตให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทุกคนที่ถูกสังเกตจะถูกจัดให้อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกัน
องค์ประกอบของการสังเกต
การสังเกตจะได้ผลดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้คือ
2.1 ความตั้งใจ (Attention) การสังเกตจะได้ผลดีถ้าผู้สังเกตมีความตั้งใจจริงและสนใจเฉพาะเรื่องที่
กาลังสังเกต รวมทั้งพยายามตัดอคติหรือความลาเอียงต่าง ๆ ออกไป
2.2 ประสาทสัมผัส (Sensation) ได้แก่ประสิทธิภาพและความเฉียบคมของประสาทสัมผัส การสังเกต
ควรสังเกตในขณะที่สภาพประสาทสัมผัสของผู้สังเกตดีพอ
2.3 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ของผู้สังเกตขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู้
สังเกต ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สังเกตย่อมจะรับรู้และสามารถทาความเข้าใจกับเรื่องที่
สังเกตได้ดี
หลักการสังเกต
1. ต้องกาหนดจุดมุ่งหมายในการสังเกตไว้ให้แน่นอน
2. ต้องศึกษาเรื่องที่จะสังเกตให้มีพื้นความรู้
3. ต้องนิยามสิ่งที่ต้องสังเกตให้ชัดเจน มีขอบเขตแค่ไหน
4. ต้องกระทาอย่างมีระบบ
5. ต้องให้ได้ข้อมูลในเชิงปริมาณเพื่อสามารถนาไปวิเคราะห์ผลได้
6. ผู้สังเกตต้องไม่มีอคติ (bias)
7. ผู้สังเกตต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องที่จะสังเกตมาเป็นอย่างดี
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8. ต้องสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน
9. ต้องมีการบันทึกผลในทันที
10. ควรมีเครื่องมืออื่นๆประกอบด้วย
สิ่งที่จะต้องพึงระวังในการสังเกต มีดังนี้
1. ผู้สังเกตจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะลงมือสังเกต
2. ผู้สังเกตต้องมีความแม่นยาและรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกครบถ้วน
3. พยายามเจาะจงไปที่พฤติกรรมที่ต้องการจะสังเกตด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
4. ต้องกระทาโดยแนบเนียน เพื่อให้เกิดลักษณะที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นประจาตามปกติ
5. ต้องเลือกวิธีจดบันทึกผลการสังเกตที่เหมาะสม
6. ควรวางแผนเพื่อเลือกแบบและกาหนดวิธีการที่เหมาะสม
7. ช่วงเวลาที่ใช้การสังเกตจะยาวนานเพียงใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับพฤติกรรมที่สังเกต และ
สภาวะเชิงเหตุการณ์
8. การสังเกตที่ดี สามารถหาวิธีตรวจสอบความเชื่อมั่นของผลการสังเกตนั้นได้ด้วย
9. ควรระวังในเรื่องอารมณ์ แรงจูงใจ อคติ สภาพทางสังคม สภาพทางร่างกาย
เครื่องมือที่จะใช้ประกอบการสังเกต
ในการสังเกตผู้สังเกตจะต้องใช้เครื่องมือประกอบการสังเกต ดังนี้
1. แบบสารวจรายการ (Checklist) เป็นรายการที่กาหนดไว้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการให้
กระทา หรือวิธีการที่มีจุดประสงค์ว่าจะให้ทาตามนั้น การใช้แบบสารวจเป็นการกาหนดเป็นน้าหนักคะแนน
ว่า ได้ หรือ ไม่ได้ ถ้าผ่านหรือได้แสดงว่าผู้ปฏิบัติได้กระทาตามรายการนั้นถูกต้อง แต่ถ้า ไม่ได้ ก็แสดงว่าทา
ไม่ถูกต้องดังตัวอย่าง
2. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีลักษณะคล้ายแบบสารวจรายการ แต่กาหนดระดับ
คะแนนให้แก่รายการตามความคิดเห็นของผู้สังเกตว่ารายการนั้นๆ ผู้ถูกสังเกตมีค่าตามข้อความหรือรายการนั้นอยู่
ในระดับใด มาตราส่วนประมาณค่าใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผลผลิต และวิธีการปฏิบัติงานรวมไปถึงการ
วัดทางบุคลิกภาพ
มาตราส่วนประมาณค่ามีหลายรูปแบบดังนี้
2.1 กาหนดเป็นตัวเลข
2.2 เปรียบเทียบแบบมาตราส่วนประมาณค่า
2.3 การจัดอันดับ
3. บัตรคะแนน
4. การบันทึกเรื่องราว
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สรุปท้ายบท
เครื่องมือในการวิจัยมีหลายประเภท เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ดังนั้น
ในการเลือกเครื่องมือควรพิจารณาจากหลาย ๆ องคประกอบ เช่น วัตถุประสงคของการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชเป็น
ใคร อยู่ที่ไหน จานวนเท่าใด รวมทั้งเวลาที่ใชและ งบประมาณในการวิจัยก็เป็นเรื่องที่สาคญมากดด้วย เครื่องมือ
ทุกประเภทมีเทคนิค ขั้นตอน เงื่อนไข ขอจากัด ขอดีและขอเสีย ที่แตกตางกันซึ่งผูวิจัยควรได้ศึกษาสิ่งต่าง ๆ ดัง
กล่าวใหเขาใจกอนที่จะตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือชนิดใดในการรวบรวมขอมูล

คําถามท้ายบท
1. แบบสอบถามที่ดีควรมีลักษณะอยางไรบาง
2. จงบอกเหตุผลที่เลือกใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
3. จงบอกแนวทางในการสังเกตที่ดี
4. ผูสังเกตควรมีคุณสมบัติอยางไรบาง
5. การสัมภาษณ์มีขอดีและขอเสียอยางไรบาง
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บทที่ 7
การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะเครื่องมือที่มีคุณภาพ จะช่วย
ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจได้จากที่ผู้อื่นสร้างไว้ ซึ่งจะทาให้ไม่เสียเวลาใน
การสร้างเครื่องมือใหม่

ถ้าไม่สามารถหาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตรงกับงานวิจัยของตนเองได้

ควรสร้าง

เครื่องมือใหม่อย่างถูกหลักวิชาและควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
คุณภาพ ควรมีลักษณะสาคัญคือ มีความตรง ความเที่ยง อานาจจาแนก ความยากง่าย และความเป็นปรนัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

ความเที่ยงตรง
ความเที่ยงตรงเป็นคุณภาพของแบบทดสอบหมายถึง

แบบทดสอบที่ผู้สอนได้สร้างไว้สามารถวัดได้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด แบบทดสอบทุกชนิดจะต้องนาไปทดสอบเพื่อหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง จะ
ถือได้ว่าเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่จะวัด

และผลที่ได้จากการวัดจะถูกต้องตรงตามความ

ต้องการ ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบจาแนกเป็น 3 แบบ ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึง การที่ผู้สอนออกแบบทดสอบได้ตรงตามเนื้อหาที่
สอน ในการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาสามารถดาเนินการได้โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา พิจารณาถึง
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นรายข้อ

วิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกว่า

การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยมีสูตรการ
คานวณดังนี้

IOC   R
N
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เมื่อ
IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N

คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาสามารถกระทาโดยนาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า
ข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่อย่างไร ถ้ามีความสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะ
ให้ค่าเป็น “+1” แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็น “-1” และ
ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ก็จะให้ค่าเป็น “0”
ตัวอย่างวิธีการทดสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยหาค่า IOC อธิบายได้ดังนี้
สมมติว่าผู้สอนได้ออกแบบตารางเพื่อพิจารณาหาค่า IOC ของข้อสอบดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 การพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรียนจบเนื้อหาผู้เรียนสามารถ

ข้อสอบ

ระดับการพิจารณา
1

0

-1

1. ระบบคอมพิวเตอร์จัดแบ่งออกเป็น

บอกองค์ประกอบของระบบ

องค์ประกอบอะไรบ้าง

คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

ก. hardware, software, people
ข. hardware, software
ค. hardware, people
ง. hardware, softwnw, internet

จากตารางที่ 7.1 ถ้ามีการนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คนตรวจสอบความเที่ยงตรง และปรากฏผลดัง
ตารางที่ 7.2
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ตารางที่ 7.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1

1

1

0

1

1

รวม
4

ค่า
IOC
0.80

จากตารางที่ 7.2 ผลการตรวจสอบความคิดเห็นปรากฎว่ามีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับความสอดคล้องของ
ข้อสอบจานวน 4 คนและไม่เห็นด้วยกับความสอดคล้องของข้อสอบจานวน 1 คน ผลรวมของคะแนนพิจารณา
(R) จะได้เท่ากับ 4 ดังนั้นค่า IOC จึงหาได้จาก

IOC

4
= 5
= 0.80

ค่า 0.80 แสดงถึงข้อสอบข้อนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีค่า 0.8 ซึ่งเข้าใกล้ค่า 1 ทั้งนี้
ค่า IOC ที่ยอมรับไว้ว่า ข้อสอบมีความเที่ยงตรงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อสอบ
ข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จะต้องตัดข้อสอบนั้นออกไปหรือทาการปรับปรุงข้อสอบ
ข้อนั้นใหม่
2. ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์
ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (criterion related validity) หมายถึง การวัดคุณภาพของ
แบบทดสอบ โดยเอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ที่กาหนดเช่น ระดับผลการเรียน เป็น
ต้น ถ้าผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนดี เมื่อทาข้อสอบชุดนั้นแล้วพบว่าได้คะแนนสูง แสดงว่า แบบทดสอบนั้นมีความ
เที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ดี แต่ถ้ามีผลตรงกันข้ามแสดงว่า แบบทดสอบนั้นไม่มีความเที่ยงตรง การทดสอบความ
เที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์จัดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
2.1

ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (concurrent validity) หมายถึง การนาเอาผลการวัดจากแบบทดสอบ

ไปหาความสัมพันธ์กับผลการเรียนอื่น

ๆ

ของผู้เรียนในปัจจุบัน
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เช่น

การนาเอา

ผลการวัดจากแบบทดสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่สร้างขึ้น ไปหาความสัมพันธ์กับคะแนนการปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าผลการหาความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันสูงกล่าวคือ ผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปฏิบัติการงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงจะทาแบบทดสอบนั้นได้

ทานองเดียวกันคนที่ไม่มีทักษะการ

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็จะทาแบบทดสอบนั้นไม่ได้ ถ้าผลการหาความสัมพันธ์เป็นไปในทางเดียวกัน
คือ มีความสัมพันธ์กันสูงแสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง
การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ

สามารถดาเนินการโดยการคานวณหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

(correlation coefficient) ของเพียรสัน (Pearson) มีสูตรดังนี้
N  XY   X  Y

rXY =

[ N  X 2  ( X ) 2 ][ N  Y 2  ( Y ) 2 ]

เมื่อ
rXY

= สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

N

= จานวนผู้เรียนที่ทาแบบทดสอบ

X

= ผลรวมคะแนนแบบทดสอบที่หาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ

Y

= ผลรวมคะแนนความรู้ของผู้เรียนที่เป็นเกณฑ์

เกณฑ์ที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ นอกจากจะใช้คะแนนของการทดสอบในรายวิชาแล้วยังสามารถใช้
ระดับผลการเรียนรวมหรือเกรดเฉลี่ยมาทดสอบได้ด้วย ดังตัวอย่างข้อมูลในตารางที่ 7.3
ตารางที่ 7.3 ข้อมูลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
ผู้เรียน

คะแนนจากการทาแบบทดสอบ (X)

เกรดเฉลี่ย (Y)

1

30

3.5

2

28

3.4

3

20

3.0

4

15

2.5

5

18

2.7

6

26

3.0

จากตารางที่ 7.3 เป็นคะแนนจากการทาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นและเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน จาก
ค่าในตารางสามารถนาไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพได้ดังตารางที่ 6.4
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ตารางที่ 7.4 ข้อมูลจากการคานวณค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
ผู้เรียน

X

X2

Y

Y2

XY

1

30

3.50

900

12.25

105.00

2

28

3.40

784

11.56

95.20

3

20

3.00

400

9.00

60.00

4

15

2.50

225

6.25

37.50

5

18

2.70

324

7.29

48.60

6

26

3.00

676

9.00

78.00
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18.10

3309

55.35

424.30

จากข้อมูลที่คานวณได้ในตารางที่ 7.4 เมื่อนาไปเข้าสูตร rxy จะได้ค่าดังนี้

rXY =
=

2545.80  2479.70
[19854  18769][332 .10  327.61]
66.10
(1085) x(4.49)

66.10
= 69.80
= 0.95
จากผลการคานวณพบว่า ค่า rxy ที่คานวณได้คือ 0.95 ซึง่ เป็นค่าที่เข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่าข้อสอบมี
ความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูงเนื่องจากค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้ 1 แต่ถ้าค่า rxyทีค่ านวณได้มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง
แบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพต่า
2.2

ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (predictive validity) การทดสอบความเที่ยงตรงที่ใช้หลักการ

เดียวกับการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ

เพียงแต่ถ้าเป็นแบบเชิงพยากรณ์จะใช้ข้อมูลที่เป็นเกณฑ์ในอนาคต

ไปหาความสัมพันธ์กับคะแนนจากการทาแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เช่น ใช้ข้อมูลที่เป็นเกรดเฉลี่ยของผู้เรียนที่สาเร็จ
การศึกษาแล้ว หรือใช้คะแนนในรายวิชาใดใด ที่ได้สอบผ่านไปแล้วมาเป็นเกณฑ์ เป็นต้น
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ในการดาเนินการจะต้องทาการทดสอบผู้เรียน ด้วยแบบทดสอบที่ต้องการหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์
ก่อน

เมื่อทดสอบสอบแล้วจะต้องรอให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้คะแนนที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการหาความสัมพันธ์

จึงจะ

ดาเนินการคานวณหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ได้ เช่น ถ้าต้องการทดสอบความตรงเชิงพยากรณ์แบบทดสอบ
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้คะแนนผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์เทียบความสัมพันธ์ แต่เนื่องจาก
คะแนนผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ในขณะนั้นยังไม่มี

เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มที่จะใช้ทดลองยังไม่ได้ผ่านการ

ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นจะต้องทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนจากนั้นให้รอ
จนกระทัง่ ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้ผ่านการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

จึงนาคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์มาคานวณ

ร่วมกับคะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้ทดสอบก่อนหน้าเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง
เชิงพยากรณ์ ใช้สูตรเดียวกันกับการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพที่ได้อธิบายก่อนหน้า
3. ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) หมายถึง การวัดคุณภาพของแบบทดสอบว่าตรงตาม
ลักษณะโครงสร้าง หรือวัดได้ครอบคลุมตามลักษณะโครงสร้างหรือไม่ โดยที่โครงสร้างหมายถึง โครงสร้างของ
แบบทดสอบมาตรฐานโดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นจะมีมาตรฐานที่วัดลักษณะเดียวกันกับแบบทดสอบมาตรฐาน
หรือไม่

สามารถคานวณหาความเที่ยงตรงตามโครงสร้างได้ โดยใช้สูตรการคานวณหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน ซึ่งค่า X คือค่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นและค่า Y คือ ค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม
มาตรฐานที่วัดลักษณะเดียวกัน เมื่อคานวณค่าได้แล้วพบว่า ถ้าค่าที่คานวณได้เข้าใกล้ 1 หมายถึง แบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสูง ในขณะเดียวกันถ้าค่าที่คานวณได้มีค่าเข้าใกล้ 0

แสดงว่า

แบบทดสอบนั้นไม่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงเส้นคงวาของผลการวัดจากการที่นาแบบทดสอบชุดนั้นไปทดสอบกับ
ผู้เรียนไม่ว่าจะทดสอบจานวนกี่ครั้งคะแนนที่ได้จะไม่แตกต่างกัน ความเชื่อมั่นสามารถคานวณเป็นตัวเลขได้หลาย
วิธี และแต่ละวิธีจะได้ค่าไม่เกิน 1 ถ้าค่าที่คานวณได้มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า แบบทดสอบนั้นมีค่าความเชื่อมั่นสูง
วิธีการคานวณหาค่าความเชื่อมั่นสามารถคานวณหาค่าได้หลายวิธีดังนี้
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1. วิธีการสอบซ้า
วิธีการสอบซ้า (test – retest) เป็นวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในความหมายของคาว่า
ความคงที่ (stability) โดยคะแนนที่ได้จากการสอบ 2 ครั้งจะต้องไม่มีความแตกต่างกัน ในการวัดผลจะวัดในเวลาที่
ต่างกันแล้วนาคะแนนที่ได้ทั้ง 2 ครั้ง มาคานวณหาค่า
สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน ดังตัวอย่างการคานวณต่อไปนี้
ตารางที่ 7.5 คะแนนการทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้เรียน

คะแนนครั้งที่ 1 (X)

คะแนนครั้งที่ 2 (Y)

1

80

79

2

70

65

3

90

80

4

50

50

5

66

65

6

45

45

จากตารางที่ 7.5 เป็นคะแนนการสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจานวน 2 ครั้ง โดยมีคะแนนเต็ม 100
คะแนน เมื่อนาคะแนนทั้ง 2 ครั้งไปคานวณหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
จากค่าต่าง ๆ ดังตารางที่ 7.6
ตารางที่ 7.6 ข้อมูลที่คานวณได้จากคะแนนการทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้เรียน

X

X2

Y

Y2

XY

1

80

79

6400

6241

6320

2

70

65

4900

4225

4550

3

90

80

8100

6400

7200

4

50

50

2500

2500

2500

5

66

65

4356

4225

4290

6

45

45

2025

2025

2025



401

384

28281

25616

26885
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จากข้อมูลที่คานวณได้ในตารางที่ 6.6 เมื่อนามาแทนค่าสูตร rxy จะได้ ดังนี้

161310  153984
[169686  160801][15 3696  147456]

rXY =
=

7326
(8885)(6240)

7326
= 7445.96
= 0.98
จากตัวอย่างค่า rxy ที่คานวณได้มีค่า 0.98 แสดงว่า แบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นสูงมากเนื่องจาก
ค่าที่คานวณได้มีค่าเข้าใกล้ 1 มาก
2. วิธีการใช้แบบทดสอบคู่ขนาน
วิธีการใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (parallel form) หมายถึง การทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้แบบทดสอบ 2
ชุดที่มีเนื้อหาเดียวกัน ความยากง่ายระดับเดียวกัน มีโครงสร้างเดียวกัน จานวนข้อเท่ากัน ไปทดสอบกับกลุ่ม
ผู้เรียนทั้ง 2 ฉบับ นาคะแนนที่ได้ไปคานวณหาค่าสหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สันเหมือนกับวิธีการสอบซ้า แสดง
ตัวอย่างการคานวณดังตารางที่ 7.7
ตารางที่ 7.7 คะแนนการทดสอบจากแบบทดสอบ 2 ชุด
ผู้เรียน

คะแนนครั้งที่ 1 (X)

คะแนนครั้งที่ 2 (Y)

1

60

70

2

50

40

3

40

60

4

70

70

5

90

80

6

80

75
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จากข้อมูลในตารางที่ 7.7 เมื่อนาไปคานวณหาค่าต่าง ๆ จะได้ข้อมูลดังตารางที่ 7.8
ตารางที่ 7.8 ข้อมูลที่คานวณได้จากคะแนนการทดสอบแบบทดสอบ 2 ชุด
ผู้เรียน

X2

X

Y2

Y

XY

1

60

3600

70

4900

4200

2

50

2500

40

1600

2000

3

40

1600

60

3600

24000

4

70

4900

70

4900

49000

5

90

8100

80

6400

7200

6

80

6400

75

5625

6000



390

27100

395

27025

26700

จากข้อมูลที่คานวณได้ในตารางที่ 7.8 สามารถนามาแทนค่าในสูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ได้ดังนี้
160200  154050
rtt = [162600  152100][16 2150  156025]
=

6150
[10500][6125]

6150
= 8019.50
= 0.77
จากตัวอย่างค่า rtt ที่คานวณได้มีค่า 0.77 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากมีค่าเข้า
ใกล้ 1 พอสมควร
3. วิธีการแบ่งครึ่งแบบทดสอบ
วิธีการแบ่งครึ่งแบบทดสอบ (split – half) หมายถึง การนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยจัดแบ่งเป็น 2 ฉบับ
จัดแบ่งตามข้อคู่และข้อคี่ ในการคานวณหาค่าความเชื่อมั่นจะใช้หลักการเดียวกับวิธีการสอบคู่ขนาน อย่างไรก็ตาม
สหสัมพันธ์ที่คานวณได้นี้จะเป็นค่าความเชื่อมั่นเพียงครึ่งฉบับเท่านั้น (r1) ดังนั้นจึงต้องนาค่าที่คานวณได้ไป
คานวณหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรของสเพียร์แมน บราวน์ (Spearman – Brown) ดังนี้
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2r1

2

rt =

1  r1

2

เมื่อ
rt คือ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ
r1
2 คือ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบครึ่งฉบับ
ตัวอย่างในการคานวณการแบ่งครึ่งแบบทดสอบ อธิบายได้โดยใช้ข้อมูลในตารางที่ 7.9 ต่อไปนี้
ตารางที่ 7.9 คะแนนการทดสอบแยกตามข้อคู่และข้อคี่
ผู้เรียน

ข้อคี่ (X)

ข้อคู่ (Y)

1

10

10

2

8

8

3

7

5

4

6

8

5

10

8

6

8

9

จากตารางที่ 7.9 ผู้เรียนจานวน 6 คน ทดสอบด้วยแบบทดสอบจานวน 20 ข้อ
นาคะแนนที่ได้มาคานวณหาค่าต่าง ๆ จะได้ค่าดังตารางที่ 7.10
ตารางที่ 7.10 ข้อมูลที่คานวณได้จากคะแนนการทดสอบแยกตามข้อคู่และข้อคี่
ผู้เรียน

X

X2

Y

Y2

XY

1

10

100

10

100

100

2

8

64

8

64

64

3

7

49

5

25

35

4

6

36

8

64

48

5

10

100

8

64

80

6

8

64

9

81

72



49

413

48

398

399
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ค่าที่คานวณได้ในตารางที่ 7.10 นามาแทนค่าสูตรสหสัมพันธ์ได้ดังนี้
2394  2352
r1t = [2478  2401][2388  2304
=

42
[77][84]

42
= 80.42
= 0.52
จากตัวอย่างค่า r1/2 ที่คานวณได้มีค่า 0.52 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบครึ่งฉบับ เมื่อนาค่าที่
คานวณได้นี้ไปคานวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของสเพียร์แมน บราวน์ ได้ดังนี้
2x0.52
rt = 1  0.52
= 0.68
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่คานวณได้มีค่า 0.68 แสดงว่าแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง
เนื่องจากค่าที่ได้มีค่าไกลจาก 1 แต่มีค่าเข้าใกล้ 0.5
4. วิธีแบบคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน
การหาความเชื่อมั่นโดยวิธีของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson : KR) โดยวิธีการนี้จะแตกต่าง
จากวิธีการหาความเชื่อมั่นแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมา จะไม่ได้ใช้การหาค่าสหสัมพันธ์เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น แต่จะใช้
วิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายใน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบในฉบับเดียวกัน และการ
คานวณหาค่าความสัมพันธ์คะแนนของข้อสอบแต่ละข้อจะต้องแปลงให้เป็นคะแนน 2 ค่าเท่านั้น ได้แก่ ถ้าถูกจะได้
ค่า 1 และถ้าผิดจะได้ค่า 0 สูตรในการหาความเชื่อมั่นแบบคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน จะจาแนกเป็น 2 สูตรดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
4.1

KR–20 เป็นสูตรในการหาค่าความเชื่อมั่นที่เหมาะสาหรับแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายใน

ลักษณะกระจาย สูตรที่ใช้ในการหามีรูปแบบดังนี้
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r t=

n 1   pq 
n  1  S 2t 

N X 2  ( X)2
2
St
N2
=

เมื่อ
rt

คือ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ

n

คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ

p

คือ สัดส่วนของผู้เรียนที่ทาข้อสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียนทั้งหมด

q

คือ สัดส่วนของผู้เรียนที่ทาข้อสอบข้อนั้นผิดกับผู้เรียนทั้งหมด

S2t

คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ

N

คือ จานวนผู้เรียน

จากสูตรสามารถอธิบายวิธีการคานวณหาค่าความเชื่อมั่นได้ โดยใช้ข้อมูลที่แสดงตามตารางที่ 7.11
ตารางที่ 7.11 คะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ข้อที่

1

ผู้เรียน

2

3

4

คะแนนรวม

5

X2

(X)

1

1

1

1

1

1

5

25

2

1

1

1

1

1

5

25

3

1

1

1

1

1

5

25

4

0

0

0

1

1

2

4

5

1

0

0

1

0

2

4

6

0

0

0

1

0

1

1


p

4

3

3

6

4

20

84

0.67

0.50

0.50

1.00

0.67

q

0.33

0.50

0.50

0.00

0.33

pq

0.22

0.25

0.25

0.00

0.22
100

X = 3.33

pq =0.94

