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ปาจรีย  ติ้วสิขเรศปาจรีย  ติ้วสิขเรศ

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เครื่องมือรวบรวมขอมูล
เคร่ืองมือที่ใชกันมากในการวิจัย  มี  4  ประเภท  ดังน้ี

1. การสัมภาษณ

ั2. การสังเกต

3. แบบสอบถาม

4. แบบทดสอบ

นักวิจัยตองพิจารณาเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับขอมูล

การสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง แบบไมมีโครงสราง

ผูสัมภาษณเตรียมคําถามไว
ลวงหนา  จัดหมวดหมูไวแลว

กําหนดขอบขายส่ิงท่ีตอง
สัมภาษณไวกวางๆู

บรรยากาศเปนทางการ ยืดหยุน ปรับคําถามให
เหมาะสมกับบรรยากาศ



27/07/52

2

การสัมภาษณ
ใชไดกับทุกคน  สามารถอธิบายคําถามใหเขาใจได

ผูสมัภาษณตองมีความชํานาญ

 ั  ื ใ  ั ตองอาศัยความรวมมือของผูใหสัมภาษณ

ขึ้นกับสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการสัมภาษณ

ขอมูลที่ไดอาจมีการปดบังขอเท็จจริง

ขอมูลอาจขาดความเช่ือมั่น

การสังเกต
การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม

เขาไปเปนสวนหนึ่งของสมาชิก
ในกลมท่ีตองการเก็บขอมล ทํา

เปนการสังเกตท่ีไมได เขารวม
กิจกรรมกับผูถูกสังเกต โดยผูุ ู

กิ จกรรมต างๆเชน เดี ยว กับ
กลุมเปาหมาย สังเกตพฤติกรรม
โดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว

ู ู ู
ถูกสังเกตจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ได  
อาจใชอุปกรณชวย เชน  ทีวี
วงจรปด หรือ กระจกมองทาง
เดียว

หลักการสังเกต
ถามีผูสังเกตหลายคน ควรทําความเขาใจใหตรงกัน สังเกตโดยใชเกณฑ
เดียวกัน

กําหนดระยะเวลาที่จะสังเกตพฤติกรรมท่ีชัดเจนฤ

จดบันทึกรายละเอียดตางๆ เพ่ือปองกันการลืม บันทึกใหตรงกับความเปน
จริงมากท่ีสุด

ควรมีการตรวจสอบความเชื่อถือไดของการสังเกต  เปรียบเทียบกับผูสังเกต
คนอ่ืนท่ีสังเกตในเวลาเดียวกัน หรือสังเกตคนเดียวในเวลาที่ตางกัน
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ตัวอยางเคร่ืองมือประกอบการสังเกตตัวอยางเคร่ืองมือประกอบการสังเกต
แบบสังเกตพฤติกรรมการใชโทรศัทพมือถือของนักศึกษา กซ.บป.

ชื่อ-สกุล ...........................................................  ชั้น...............  เลขท่ี........... 

่ ่ชื่อผูสังเกต .............................................  เวลาเริ่ม...............  เวลาเลิก................

พฤตกิรรม ความถ่ี รวม หมายเหตุ

จํานวนครั้งในการโทร

บุคคลที่โทรดวย คูสาย

ระยะเวลาในการโทรตอครั้ง

ตัวอยางเคร่ืองมือประกอบการสังเกตตัวอยางเคร่ืองมือประกอบการสังเกต
แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดหนาชั้น

ชื่อ-สกุล ...........................................................  ชั้น...............  เลขท่ี........... 

่ ่ชื่อผูสังเกต .............................................  เวลาเริ่ม...............  เวลาเลิก................

พฤตกิรรม มี ไมมี หมายเหตุ

เสียงดงั ฟงชดัเจน 

ยืนตัวตรง

ประหมา

ตัวอยางเคร่ืองมือประกอบการสังเกตตัวอยางเคร่ืองมือประกอบการสังเกต
แบบสังเกตพฤตกิรรมการไปทัศนศึกษา

ชื่อ-สกุล ...........................................................  ชั้น...............  เลขท่ี........... 
ชื่อผูสังเกต .......................................... ................................. ....................................  
สถานท่ี...........................วันท่ี....................เวลาเริ่ม...............  เวลาเลิก................

บันทึกพฤติกรรม/ ผลการสังเกต
................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................
ความคิดเห็น
................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................
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แบบสอบถาม
โครงสรางของแบบสอบถาม

คําชี้แจง  เปนการแนะนําตัวผูวิจัยและแนะนําโครงการวิจัย  บอก
วัตถประสงคในการรวบรวมขอมล   อธิบายการตอบแบบสอบถามุ ู

สวนเนื้อหา  แบงเปน 2 สวน
สถานภาพของผูตอบ

รายการของคําถาม

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาคุณลักษณะท่ีจะวัด

2. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ  เปนคํานิยามเชิงปฏิบัติการ

3. แบงคุณลักษณะที่ตองการวัดออกเปนดานๆ  แลวสรางขอคําถามทีละดาน3 ุ ๆ

4. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม  เปนผูมีความรูในเรื่องท่ีจะวัดและมี
ความรูดานการวัดและประเมินผล ใหตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) 

5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญ

6. นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง (30 คน) เพื่อหาคาอํานาจจําแนก              
ความเช่ือมั่น

ขอคําถามที่ดี
ถามประเด็นเดียว

เขาใจงายหลีกเลี่ยงการใชศัพทเฉพาะ

ย่ัวยุอยากใหตอบ

อานแลวเขาใจทันทีวาตองตอบอะไร

หลีกเลี่ยงคําถามท่ีเปนความลับ อึดอัดใจท่ีจะตอบ

หลีกเลี่ยงคําท่ีแสดงความถี่  เชน  เสมอ  ประจํา บอยๆ
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คุณภาพของเครื่องมือ
ความเที่ยงตรง  Validity

ความสามารถของเคร่ืองมือท่ีวัดไดตรงกับส่ิงท่ีตองการวัด และวัดไดครอบคลุมตาม
ลักษณะท่ีตองการวัด

ความเชื่อม่ัน Reliability
ความสามารถของเคร่ืองมือวัดท่ีใหผลการวัดคงท่ีแนนอน  ไมวาจะวัดก่ีคร้ังก็ตามกับ
บุคคลกลุมเดียวกัน

ความเปนปรนัย  Objectivity
ขอคําถามตองมีความชัดเจน ใครอานก็เขาใจตรงกัน  การตรวจใหคะแนนใครตรวจก็
ไดผลคะแนนเทากัน

การหาคาความเท่ียงตรง
ความเท่ียงตรงมี 3 ลกัษณะ

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา วัดไดตรงกับเนื้อหาท่ีตองการวัด
ความเที่ยงตรงตามโครงสราง วัดไดสอดคลองกับโครงสราง
หรือคณลักษณะ สวนใหญใชกับลักษณะนามธรรมหรอคุณลกษณะ  สวนใหญใชกบลกษณะนามธรรม
ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ

ความเท่ียงตามสภาพ  วัดไดสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงของบุคคลน้ัน
ความเท่ียงตรงตามพยากรณ  ความสามารถของเครื่องมือในการ
ทํานายลกัษณะหรือความสามารถไดตรงกับความเปนจริงที่จะเกดิใน
อนาคต

การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา
ตรวจสอบวาแบบวัดที่สรางขึ้นครอบคลุมวัตถุประสงคและเน้ือหาที่ตองการวัด  
ความเหมาะสมของสัดสวน นํ้าหนัก จํานวนขอของแตละเน้ือหา

เปนการตรวจสอบคุณภาพโดยอาศัยดลุยพินิจของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
   ี้ ไจํานวนอยางนอย 3 ทานขีนไป

เกณฑการประเมิน

+1  แนใจวาคําถามขอน้ันสอดคลองกับเน้ือหาหรือพฤตกิรรม
0  ไมแนใจวาคําถามขอน้ันสอดคลองกับเน้ือหาหรือพฤติกรรม
‐1   แนใจวาคําถามขอน้ันไมสอดคลองกับเน้ือหาหรือพฤตกิรรม
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ปจจัยที่สงผลตอการใชผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนในสถานศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอการใชผลการวิจัย หมายถึง อิทธิพล
ที่สงผลตอการใชผลการวิจัย เปนแรงผลักดันหรือ
อปสรรคตอการใชผลการวิจัย ประกอบดวยอุปสรรคตอการใชผลการวจย ประกอบดวย

ภูมิหลังของคุณครู

ลักษณะงานวิจัย

เจตคติตองานวิจัย

สิ่งแวดลอม
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ดัชนีความสอดคลอง  
Index of item objective congruence : IOC

IOC ตองมากกวาหรือเทากับ 0.5 จะแสดงวา คําถามขอ
น้ันสอดคลองกับพฤติกรรมหรือเน้ือหา  นนสอดคลองกบพฤตกรรมหรอเนอหา  

IOC นอยกวา 0.5  ตองตัดคําถามทิ้งหรือปรับปรุงแกไข

การหาคาความเช่ือมั่น
การตรวจสอบตองนําแบบวัดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมประชากร  แลวนํามาวิเคราะหหาคา

วิธีการสอบซํ้า  หาคาความสัมพันธผลสอบท้ังสองคร้ัง

ใชแบบสอบคูขนาน  หาคาความสัมพันธผลสอบท้ังสองฉบับ

การหาคาความสอดคลองภายใน  การตอบคําถามเพ่ือวัด
ลักษณะเดียวกันตองตอบไปในทางเดียวกัน
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การหาคาความสอดคลองภายใน
คาท่ีนิยมใช  มีดังนี้

α (Cronbach)

ใ ใ ี ี่ ป   ใชในกรณทระบบคะแนนเปนแบบมาตราสวน 


