บทที่ 7

การสร้างเครื่องมือวิจยั
เครื่องมือวิจยั เป็ นสิง่ ที่ใช้ในการวัดค่าของตัวแปรการวิจยั ที่ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดขึน้
ตามปญั หาการวิจยั ซึ่งจะนํ าไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างของประชากรการวิจยั ที่เรากําลังจะ
ศึกษา เครือ่ งมือวิจยั มีหลายชนิดซึง่ เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวแปรและประชากรทีจ่ ะ
ศึกษา ผลจากการใช้เครื่องมือวัดค่าของตัวแปร ผู้วจิ ยั จะได้ข้อมูลมาจํานวนหนึ่งที่จะ
นําไปวิเคราะห์เพื่อตอบประเด็นปญั หาของการวิจยั ทุกข้อและผลของการวิจยั จะเชื่อถือได้
มากน้อยแค่ไหนก็ขน้ึ อยู่กบั ความน่ าเชื่อถือของข้อมูล ซึง่ ได้มาจากเครื่องมือทีม่ คี ุณภาพ
เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ดว้ ย

โครงร่างเนื้ อหา
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

การเลือกใช้และสร้างเครือ่ งมือวิจยั
การสร้างแบบทดสอบ
การสร้างแบบสอบถาม
การสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต
การหาความเทีย่ งตรง
การหาความเชือ่ มัน่

สาระสําคัญ
1. การเลือ กใช้แ ละสร้า งเครื่อ งมือ วิจ ยั ก่ อ นจะเลือ กใช้เ ครื่อ งมือ วิจ ยั ผู้ว ิจ ยั
จะต้ อ งคํ า นึ ง ถึง ลัก ษณะประชากรที่ว ิจ ัย ตัว แปรการวิจ ัย ลัก ษณะของข้อ มู ล และ
ระยะเวลาในการวิจยั ถ้าผู้วจิ ยั ต้องสร้างเครื่องมือวิจยั เองก็ต้องสร้างให้มคี ุณภาพตาม
เกณฑ์ทงั ้ รายข้อและทัง้ ฉบับ
2.
การสร้างแบบทดสอบ แบบทดสอบเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้วดั ตัวแปรทางด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ มีทงั ้ แบบทดสอบเลือกตอบ เติมคํา จับคู่ ถูก-ผิด และ
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เขียนตอบ ทีผ่ วู้ จิ ยั จะต้องสร้างให้มคี ุณภาพเป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ และแบบทดสอบทีน่ ิยมใช้เป็ น
เครือ่ งมือวิจยั กันมากคือแบบทดสอบเลือกตอบ
3. การสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้วดั ตัวแปรทางด้าน
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความเชื่อและเจตคติ ที่ผู้วจิ ยั จะต้องสร้างให้มคี ุณภาพเป็ นที่
เชือ่ ถือได้ แบบสอบถามมี 2 ชนิด คือ แบบปลายเปิดและแบบปลายปิด
4.
การสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือทีผ่ ู้
สัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ ม ี 2
ชนิด คือ แบบ
สัมภาษณ์ มโี ครงร่าง และไม่มโี ครงร่าง ส่วนแบบสังเกตเป็ นเครื่องมือที่ผู้วจิ ยั จดบันทึก
ข้อมูลจากสิง่ หรือเหตุการณ์ทส่ี งั เกตเห็น
5. การหาความเทีย่ งตรง ความเทีย่ งตรงหมายถึงความถูกต้อง หรือความตรง
ของสิง่ ที่เครื่องมือนัน้ วัดได้ การหาความเที่ยงตรงมีหลายวิธขี น้ึ อยู่กบั ผูว้ จิ ยั ว่าต้องการ
แสดงคุณภาพด้านใด มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎีและความ
เทีย่ งตรงเชิงเกณฑ์สมั พันธ์
6. การหาความเชื่อมัน่ ความเชือ่ มันหมายถึ
่
ง ความคงทีข่ องผลทีไ่ ด้จากการใช้
เครือ่ งมือวัดสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ การหาความชือ่ มันของเครื
่
่องมือวิจยั มีวธิ กี ารหลายวิธี ได้แก่
วิธสี อบซํ้า วิธคี ขู่ นาน และวิธสี อบครัง้ เดียว

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือ่ ศึกษาบทนี้จบแล้วนักศึกษาจะสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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อธิบายการเลือกใช้และการสร้างเครือ่ งมือวิจยั ได้
อธิบายขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบทีม่ คี ุณภาพได้
บอกข้อดี ข้อเสียของแบบทดสอบได้
อธิบายขัน้ ตอนการสร้างแบบสอบถามทีม่ คี ุณภาพได้
บอกข้อดี ข้อเสียของแบบสอบถามได้
อธิบายการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตได้
บอกความหมายของความเทีย่ งตรงได้
บอกวิธหี าความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือวิจยั ได้
บอกความหมายของความเชือ่ มันได้
่
บอกวิธหี าความเชือ่ มัน่
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เนื้ อหา 7.1

การเลือกใช้และสร้างเครือ่ งมือวิจยั

เครื่องมือวิ จยั หมายถึงสิง่ ทีใ่ ช้สาํ หรับวัดค่าของตัวแปรการวิจยั หรือใช้สาํ หรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรการวิจยั ทุกตัวแปรของปญั หาการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั กําลังทําการ
วิจยั เพือ่ หาคําตอบ เครือ่ งมือวิจยั มีหลายประเภท เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสังเกต เป็ นต้น
การเลือกใช้เครื่องมือวิ จยั ก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะตัดสินใจเลือกใช้เครือ่ งวิจยั ประเภท
ใดนัน้ จะต้องคํานึงหลักการดังต่อไปนี้
1. ลักษณะประชากรการวิจยั ถ้าประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นคน ก็ตอ้ งมา
พิจารณาอีกว่าประชากรสามารถอ่านออก เขียนได้หรือไม่ ถ้าได้กอ็ าจจะเลือกใช้เครือ่ งมือ
วิจยั ประเภทแบบทดสอบ หรือแบบสอบถาม ประชากรอ่านไม่ออก หรือเขียนไม่ได้ ก็ตอ้ ง
ใช้แบบสัมภาษณ์ แต่ถ้าประชากรเป็ นสัตว์หรือสิง่ ของ เครื่องมือวิจยั ก็อาจต้องใช้แบบ
สังเกต
2. ตัวแปรการวิจยั ผูว้ จิ ยั ต้องตรวจดูตวั แปรการวิจยั ของปญั หาการวิจยั ว่ามีตวั
แปรอะไรบ้าง แต่ละตัวแปรจะวัดค่าออกมาได้อย่างไร แล้วจึงตัดสินใจเลือกเครื่องมือวิจยั
ให้เหมาะสม เช่น ตัวแปรการวิจยั เป็ น เจตคติต่อการปฏิรูปการศึกษาของครู ผูว้ จิ ยั จะวัด
ค่าของตัวแปร 5 ค่า คือเห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ เครื่องมือวิจยั ที่ใช้กจ็ ะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ถ้าตัวแปรเป็ น ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง เครือ่ งมือวิจยั ก็จะใช้แบบทดสอบ เป็ นต้น
3. ลักษณะข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ ถ้าผูว้ จิ ยั ต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือข้อมูล
ที่บรรยายลักษณะของตัวแปรอย่างละเอียด เช่นวัฒนธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึ่งว่ามี
อะไรบ้าง และแต่ละวัฒนธรรมมีการปฏิบตั อิ ย่างไร เครื่องมือวิจยั ก็จะใช้ แบบสอบถาม
ปลายเปิด หรือการสัมภาษณ์และการสังเกตร่วมกัน ข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็ นการบรรยายลักษณะ
ของตัว แปรการวิจ ยั นัน้ ๆ แต่ ถ้า ต้อ งการข้อ มูล เชิง ปริม าณ เครื่อ งมือ วิจ ยั ที่ใ ช้ จะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิด หรือแบบทดสอบ เป็ นต้น
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4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ถ้าการวิจยั เรือ่ งนี้มเี วลามากผูว้ จิ ยั ก็อาจจะใช้การ
สัมภาษณ์แทนการใช้แบบสอบถาม หรือถ้ามีเวลาน้อยผูว้ จิ ยั ก็อาจจะเลือกใช้แบบสอบถาม
แทนการสัมภาษณ์
เครือ่ งมือวิจยั ทีใ่ ช้วดั ตัวแปรบางครัง้ ผูว้ จิ ยั ไม่จาํ เป็ นจะต้องสร้างขึน้ เองก็ได้ ถ้าตัว
แปรทีจ่ ะวัดหรือวิจยั นัน้ มีเครือ่ งมือวัดทีม่ คี ุณภาพเป็ นทีเ่ ชือ่ ถืออยูแ่ ล้ว ผูว้ จิ ยั สามารถขอยืม
จากหน่วยงาน หรือบุคคลทีม่ เี ครือ่ งมือวิจยั นัน้ อยู่แล้วก็ได้ แต่ทผ่ี วู้ จิ ยั จะต้องเขียนบรรยาย
บอกให้ชดั เจนในรายงานการวิจยั ด้วยว่าเป็ นเครื่องมือวิจยั ของใคร มีคุณภาพเป็ นอย่างไร
ต้องมีการอ้างอิงหรือมีเชิงอรรถด้วย ถ้าผูว้ จิ ยั จะต้องสร้างเครื่องมือวิจยั ขึน้ ใช้เองอย่าง
กรณีนกั ศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกทีต่ อ้ งทําวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์อาจารย์ท่ี
ปรึกษาส่วนใหญ่จะให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือวิจยั ขึน้ เองเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรูใ้ นการ
สร้างเครือ่ งมือวิจยั ผูเ้ ขียนขอเสนอแนะหลักการทัวไปของการสร้
่
างเครือ่ งมือวิจยั ดังนี้
หลักการทัวไปของการสร้
่
างเครือ่ งมือวิจยั มีดงั นี้
1. กําหนดรายการตัวแปรการวิจยั ให้ครบตามประเด็นปญั หาการวิจยั หรือตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ทุกข้อ
2.
ศึกษาหรือกําหนดคํานิยามตัวแปรการวิจยั ให้ครบทุกตัวแปร เพื่อใช้เป็ น
กรอบในการสร้างเครือ่ งมือวิจยั คํานิยามตัวแปรทีด่ มี สี ว่ นประกอบดังนี้
2.1 คํานิยามทัวไปหรื
่
อคํานิยามตามทฤษฎี
2.2 คํานิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
3. เลือกเครือ่ งมือวิจยั สําหรับวัดค่าของตัวแปรทุกตัว
4. ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎี ในการสร้างเครือ่ งมือวิจยั ทีเ่ ลือกใช้
5. ลงมือสร้างเครือ่ งมือวิจยั ตามแนวคิดหรือทฤษฎีในข้อ4 และให้สอดคล้องหรือ
ตรงตามนิยามในข้อ 2
6. ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบ
ข้อคําถามแต่ละข้อว่าสอดคล้องหรือตรงและครอบคลุมตามคํานิยามหรือไม่ และควรมีการ
แก้ไขหรือเพิม่ เติมอะไรอีกบ้าง
7. ปรับปรุง แก้ไข ข้อคําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญ และอาจจะส่งให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญชุดเดิมตรวจสอบอีกครัง้ ก็จะดี
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8. ทดลองใช้เครือ่ งมือวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างของประชากรการวิจยั จํานวนหนึ่ง
(20 ถึง 30 คน) ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างสําหรับการวิจยั
9. นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองไปหาคุณภาพ กรณีขอ้ มูลเชิงปริมาณผูว้ จิ ยั
สามารถใช้วธิ กี ารทางสถิตหิ าคุณภาพได้ทงั ้ รายข้อและทัง้ ฉบับ แต่ถ้าเป็ นข้อมูลเชิง
คุณ ภาพผู้ว ิจ ยั อาจใช้ว ิธีการตรวจสอบความเป็ น ปรนัย ของข้อคํา ถาม ว่า ผู้ต อบเข้า ใจ
คําถามหรือไม่ คําถามที่มกี ารตอบน้ อยหรือไม่ตอบ ก็ต้องพิจารณาว่าคําถามอยากไป
หรือไม่ เป็ นต้น
10. ถ้าพบว่าเครือ่ งมือวิจยั ยังมีขอ้ พกพร่อง ผูว้ จิ ยั ก็ตอ้ งทําการปรับปรุง แก้ไข
และอาจต้องนําไปทดลองอีก จนกว่าจะมีคุณภาพตามเกณฑ์
11. จัดเตรียมเครือ่ งมือวิจยั ให้พร้อมทีจ่ ะนําไปเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
กิ จกรรม 7.1
กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับเจตคติต่อการปฏิรูปการศึกษาของข้าราชการครูสงั กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการปฏิรปู การศึกษาระหว่างข้าราชการครูท่ี
สอนกลุม่ สาระการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังกล่าว ท่านมีวธิ กี ารเลือกใช้หรือสร้างเครือ่ งมือ
วิจยั ในการวัดตัวแปรการวิจยั อย่างไร จงอธิบายมาเป็ นข้อๆให้เข้าใจ
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เนื้ อหาที่ 7.2

การสร้างแบบทดสอบ

แบบทดสอบ (Test) คือชุดของคําถามหรือกลุ่มของงานใดๆทีส่ ร้างขึน้ มาอย่าง
มีระบบเพื่อให้แต่ละคนแสดงพฤติกรรม หรือตอบสนองออกมาให้เราสังเกตเห็นและวัดได้
แบบทดสอบใช้สํา หรับ วัด ตัว แปรทางด้า นความรู้ใ นเรื่อ งต่ า งๆของประชากรการวิจ ยั
นอกจากนี้แบบทดสอบยังใช้วดั ตัวแปรทางด้านบุคลิกภาพและความพร้อมของประชากร
การวิจยั ได้อกี ด้วย
แบบทดสอบที่ใ ช้ ว ัด ทางด้ า นความรู้ ข องนั ก เรีย นมีห ลายแบบได้ แ ก่ แบบ
เลือกตอบ เติมคํา จับคู่ ถูก-ผิด และเขียนตอบ แต่ทน่ี ิยมใช้กนั มากทีส่ ุดคือแบบเลือกตอบ
ซึง่ มีหน่ วยงานทางการศึกษาได้สร้างแบบทดสอบเลือกตอบกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ ไว้
ทีเ่ ราเรียกว่าแบบทดสอบมาตรฐาน ถ้าปญั หาวิจยั หรือเรื่องวิจยั ของเรามีตวั แปรเกีย่ วกับ
ความรูห้ รือผลสัมฤทธิทางด้
์ านการเรียน เราก็สามารถจะขอยืมแบบทดสอบมาตรฐานจาก
หน่วยงานทางการศึกษาทีส่ ร้างไว้แล้วมาใช้ได้เลย แต่ถา้ เราไม่สามารถจะหาแบบทดสอบ
มาตรฐานได้เราก็สามารถจะพัฒนาแบบทดสอบทีม่ คี ุณภาพขึน้ มาใช้เองได้
หลักการสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ การสอนตามหลักสูตรในปจั จุบนั ครูตอ้ ง
สอนให้ตรงตามตัวชีว้ ดั หรือผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง ดังนัน้ ในการสร้างแบบทดสอบก็ตอ้ ง
สร้า งให้ต รงหรือ สอดคล้อ งกับ ตัว ชี้ว ัด หรือ ผลการเรีย นรู้ท่ีค าดหวัง ซึ่ง เราเรีย กว่ า
แบบทดสอบอิงเกณฑ์ หรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ซง่ึ มีขนั ้ ตอนในการสร้างดังนี้
1. กําหนดรายการตัวแปรการวิจยั ให้ครบทุกตัวก่อนว่าการวิจยั เรือ่ งนี้มตี วั แปร
อะไรบ้าง
2. ศึกษาหรือกําหนดคํานิยามตัวแปรการวิจยั (คํานิยามศัพท์เฉพาะ) เพือ่ ใช้เป็ น
กรอบในการสร้างข้อสอบ เช่น ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
์
หมายถึงคะแนนทีไ่ ด้จากการตอบแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ที่
สร้างตรงตามตัวชีว้ ดั หรือผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง ดังนี้
2.1 ......................................................
2.2 ………………………………………
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3. กําหนดเครื่องมือวิจยั เป็ นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึง่ มีวธิ กี าร
สร้างดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ
3.2.
สร้างข้อสอบให้ตรงตามตัวชีว้ ดั หรือผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง เป็ น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึง่ มีสว่ นประกอบ 2 ส่วนคือ
3.2.1 ส่วนแรก เป็ นตัวคําถามหรือตัวปญั หา เราเรียกว่า Stem หรือ
Problem ซึง่ เราสามารถเขียนเป็ นคําถามรูปแบบต่างๆได้ ดังนี้
ก. เขียนเป็ นรูปคําถาม เช่น ธาตุคอื อะไร
ข. เขีย นเป็ น คํา ถามแบบเติม คํา เช่น สูต รโมเลกุ ล ของนํ้ า
คือ…………
ค. เขียนเป็ นรูปภาพ แผนภาพ หรือสัญลักษณ์
3.2.2.
ส่วนทีส่ อง เป็ นคําตอบให้เลือกหรือตัวเลือก (Options หรือ
Alternatives) ซึง่ จะมีคาํ ตอบทีถ่ ูก 1 ตัวและตัวลวงอีก 2 – 4 ตัว ขึน้ อยู่กบั ข้อสอบใช้กบั
นักเรียนในระดับใด ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1 – 4 ควรใช้ตวั เลือก 3 ตัว ระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ี 5, 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรใช้ตวั เลือก 4 ตัว ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายควรใช้ตวั เลือก 5 ตัว
ตัวอย่าง ข้อสอบแบบเลือกตอบ
1) หินแปรมีมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคใด
2) ทับทิมเป็ นออกไซด์ของอะไร
ก. ภาคใต้
ก. เหล็ก
ข. ภาคกลาง
ข. ดีบุก
ค. ภาคเหนือ
ค. ตะกัว่
ง. ภาคตะวันออก
ง. กํามะถัน
จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ. อะลูมเิ นียม
4.
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีว้ ดั หรือผลการเรียนรูท้ ่ี
คาดหวัง หรือเรียกว่า ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาประมาณ 7 – 9
คน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีว้ ดั โดยใช้สตู รดังนี้
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IOC

=

ΣR
Ν

เมือ่ IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีว้ ดั หรือผล
การเรียนทีค่ าดหวัง (Index of item objective - congruence)
ΣR = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
= จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
Ν
ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีว้ ดั หรือ
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของผูเ้ ชีย่ วชาญ 7 คน ได้ผลดังตาราง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อสอบ
1
1. …………………………………………
…………………………………………
2
…………………………………………
3
2. …………………………………………
4
…………………………………………
5
หมายเหตุ

+1
5
3
7
4
2

0
2
2
3
2

-1
2
3

+1
0
- 1

หมายถึง มันใจว่
่ าข้อสอบมีความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั
หมายถึง ไม่มนใจว่
ั ่ าข้อสอบมีความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั
หมายถึง มันใจว่
่ าข้อสอบวัดไม่มคี วามสอดคล้องกับ
ตัวชีว้ ดั
จากตารางหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับตัวชีว้ ดั ได้ดงั นี้
IOC

=

IOC ข้อ 1

=
=
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ΣR
Ν
1+1+1+1+1+ 0 + 0
7
0 . 71

=

5
7
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IOC ข้อ 2

=
=

ICO ข้อ 3

=
=

ICO ข้อ 4

=
=

ICO ข้อ 5

=
=

1 + 1 + 1 + 0 + 0 + (−1) + (−1)
7
0 . 14

=

1+1+1+1+1+1+1
7
1 . 00

=

7
7

1+1+1+1+ 0 + 0 + 0
7
0 . 56

=

4
7

1 + 1 + 0 + 0 + (−1) + (−1) + (−1)
7
− 0 . 14

=

−1
7

1
7

5. คัดเลือกข้อสอบโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้
ไปไว้จาํ นวนหนึ่งตามทีผ่ สู้ ร้างต้องการ
6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช้สอบกับนักเรียน 30 ถึง 50 คน หรือประมาณ 1
ห้องเรียน เพือ่ หาคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ และหาคุณภาพทัง้ ฉบับ
7. หาค่าดัชนีจาํ แนกของข้อสอบหรือของแบบทดสอบตามวิธขี อง Crehen โดย
การนําผลการสอบก่อนสอนและหลังสอน มาแจกแจงลงในตาราง 2 x 2 ดังนี้
ก่อนสอน

หลังสอน

รอบรู้ หรือ ผ่าน

b

a

ไม่รอบรู้ หรือ ไม่ผา่ น

c

d

การจําแนกให้พจิ ารณาผลการสอบแต่ละข้อของนักเรียนแต่ละคนในห้องทีท่ ดลอง
ข้อใดตอบถูกหมายถึงรอบรู้หรือผ่า น ข้อใดตอบผิดหมายถึงไม่รอบรู้หรือไม่ผ่า น การ
คํานวณค่าดัชนีจาํ แนกของข้อสอบใช้สตู รดังนี้
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ดัชนีจาํ แนกข้อสอบ =

a +c
Ν

เมือ่ Ν = a + b + c + d
ค่าดัชนีจําแนกข้อสอบทีค่ ดั เลือกไว้ไม่ควรน้อยกว่า 0.50 ข้อสอบทีม่ คี ่าดัชนี
จําแนกข้อสอบ 0.50 แสดงว่า ข้อสอบข้อนี้ก่อนสอนและหลังสอนมีผตู้ อบถูกจํานวนเท่ากัน
ตัวอย่าง นักเรียนห้องหนึ่งมี 50 คน ก่อนสอนได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
วิทยาศาสตร์ฉบับหนึ่ง แล้วนําผลการสอบมาตรวจ เพือ่ จําแนกนักเรียนตอบถูก-ผิด ในแต่
ละข้อถ้าปรากฏว่าข้อ 1 นักเรียนตอบถูก 10 คน แต่หลังสอนปรากฏว่าข้อเดียวกัน
นักเรียนตอบถูกเป็ น 30 คน จงหาค่าดัชนีจาํ แนกของข้อสอบข้อนี้
วิธที าํ จําแนกนักเรียนตอบ ถูก – ผิด ลงในตาราง
ก่อนสอน

หลังสอน

รอบรู้ หรือ ผ่าน

10

30

ไม่รอบรู้ หรือ ไม่ผา่ น

40

20

ดัชนีจาํ แนกข้อสอบ

=

30 + 40
10 + 30 + 40 + 20
0.7

=

70
100

=
ข้อสอบข้อนี้มดี ชั นีจาํ แนก
=
0.7
ตัวอย่าง ตัวชี้วดั ข้อหนึ่งมีขอ้ สอบเลือกตอบ 10 ข้อ ก่อนสอนได้นําไปสอบ
นักเรียนจํานวน 50 คน ปรากฏว่ามีนกั เรียน 30 คน ได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ 60 % ทีไ่ ด้
ตัง้ ไว้ แต่หลังสอนตามตัวชีว้ ดั ข้อนี้แล้วใช้แบบทดสอบชุดเดิมไปสอบ ปรากฏว่ามีนกั เรียน
10 คน ได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ 60 % ทีก่ ําหนดไว้ อยากทราบว่า แบบทดสอบชุดนี้ม ี
อํานาจจําแนกเท่าไร
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วิธที าํ จําแนกนักเรียนทีส่ อบผ่าน – ไม่ผา่ น ก่อนสอน – หลังสอน
ก่อนสอน

หลังสอน

ผ่าน

20

40

ไม่ผา่ น

30

10

ดัชนีจาํ แนกของแบบทดสอบ =

70
20 + 40 + 30 + 10
0 . 70

=

70
100

=
ค่าดัชนีจาํ แนกข้อสอบของ Crehen ทีก่ ล่าวมา เป็ นค่าความเทีย่ งตรงเชิงทฤษฎี
หรือความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) เพราะค่านี้จะแสดงให้รวู้ า่ ข้อสอบ
แต่ละข้อมีความสามารถในการจําแนกผูส้ อบว่ารอบรู(้ หลังสอน)หรือไม่รอบรู้ (ก่อนสอน)
ตามเกณฑ์ทเ่ี รากําหนดขึน้
8. ผูว้ จิ ยั อาจจะวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ
( r ) เพิม่ เติมอีกก็ได้ ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม ส่วนทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็ นการ
วิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์
ความยากง่ายของข้อสอบ (Item difficult) หมายถึง สัดส่วนหรือร้อยละของ
นักเรียนทีต่ อบข้อสอบนัน้ ถูกเราใช้สญ
ั ลักษณ์แทนค่าความยากง่ายว่า P
ตัวอย่าง ข้อสอบข้อหนึ่งมีนกั เรียนตอบถูก 25 คน จากนักเรียนทีส่ อบทัง้ หมด
40 คน ดังนัน้ ข้อสอบข้อนี้จะมีค่า P = 25/40 = 0.625 หรือ 62.5 % ค่า P ของข้อสอบ
จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 หรือ 0 ถึง 100 %
อํานาจจําแนก (Discrimination power) หมายถึงความเฉียบคมของข้อสอบที่
สามารถจําแนกคนทีม่ คี วามรูห้ รือคนเก่งกับคนทีม่ คี วามรูน้ ้อย หรือคนอ่อนได้ถูกต้อง เรา
ใช้สญ
ั ลักษณ์ r แทนค่าอํานาจจําแนก ค่า r ของข้อสอบจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และ 0
ถึง –1 หรือคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์จะมีคา่ 0 ถึง 100%
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การหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ มีวธิ กี ารหาดังนี้
1. ตรวจให้คะแนนกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนทีส่ อบแบบทดสอบฉบับ
เดียวกัน
2.
เรียงกระดาษคําตอบของนักเรียนจากคะแนนสูงสุดมายังคะแนนตํ่าสุด
กระดาษคําตอบทีม่ คี ะแนนเท่ากันจัดเรียงลําดับไว้ทเ่ี ดียวกัน
3. แบ่งกระดาษคําตอบออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทีไ่ ด้คะแนนสูง และกลุ่มทีไ่ ด้
คะแนนตํ่า โดยมีวธิ กี ารคือ
3.1
ถ้านักเรียนไม่เกิน 50 คน ก็แบ่งเป็ นกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่ากลุ่มละครึง่
(50%)
3.2
ถ้ามีจํานวนนักเรียนมากกว่า 50 คน เราสามารถจัดแบ่งนักเรียน
ออกเป็ นกลุม่ สูงและกลุม่ ตํ่าได้ 2 วิธคี อื
วิธที ่ี 1 ใช้เทคนิค 25% ของ Garrett เป็ นจุดแบ่งโดยคิด 25 % ของ
นักเรียนทัง้ หมด เช่น มีนกั เรียนเข้าสอบทัง้ หมด 100 คน ก็จะได้กลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า กลุ่ม
ละ 25 คน เหลือ 50 คน เป็ นคนกลุม่ กลาง ซึง่ เราจะไม่นํามาวิเคราะห์
วิธที ่ี 2 ใช้เทคนิค 27% ของ Kelly เป็ นจุดแบ่งโดยมีวธิ กี ารคิดหา
จํานวนนักเรียนกลุม่ สูง และกลุม่ ตํ่าเหมือนกับเทคนิค 25% คนกลุม่ กลางไม่นําเอามาคิด
4. นํากระดาษคําตอบทัง้ กลุ่มสูงและกลุ่มตํ่ามาหาจํานวนคนทีต่ อบข้อสอบถูก
และผิดในแต่ละข้อและ Tally ลงในตาราง ดังนี้
กลุม่ สูง
กลุม่ ตํ่า
ข้อที่
จํานวนคนตอบถูก จํานวนคนตอบผิด จํานวนคนตอบถูก จํานวนคนตอบผิด
1.
//// ////
/ / / / (5)
/ / / / / / / (8)
//// ////
/ / / / / / / / (20)
/ / / / / / (17)
//// ////
//// ////
/ / / / (5)
//// ////
2.
/ / / / (15)
/ / / / / / / / (20)
(10)
3. ………………….
.
.
.
152

MR 393(s)

หมายเหตุ ผูท้ ไ่ี ม่ตอบในข้อใดให้นบั รวมในจํานวนคนตอบผิด
5. หาค่าความยากง่ายแต่ละข้อจากตาราง เช่น
ข้อ 1 กลุ่มสูงมีจาํ นวนคนตอบถูก 20 คนจากจํานวนทัง้ หมด 25 คน และกลุ่ม
ตํ่ามีจาํ นวนคนตอบถูก 8 คน จากจํานวนทัง้ หมด 25 คน รวมจํานวนคนตอบถูก 28 คน
จากจํานวน 50 คน เทียบเป็ นเปอร์เซ็นต์การตอบถูกในข้อ 1 ก็จะได้ค่าความยากง่าย (P)
ดังนี้
P

=

28
x
50

100 = 56%

ในทํานองเดียวกัน ค่า P ของข้อ 2 จะได้เท่ากับ 20/50 x 100 = 40%
6. หาค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบจากตาราง เช่น
ข้อ 1 กลุ่มสูงตอบถูก 20 คน กลุ่มตํ่าตอบถูก 8 คน ต่างกันเท่ากับ 20 – 8 =
12 คน นําไปคิดเปอร์เซ็นต์ได้ดงั นี้
r

=

12
x100
25

= 48 %

ดังนัน้ ข้อ 1 จะมีคา่ อํานาจจําแนก ( r ) เท่ากับ 48 % หรือ 0.48
ข้อ 2 คิดในทํานองเดียวกันกับข้อ 1 จะได้คา่ อํานาจจําแนกดังนี้
r

=

10
x100
25

= 40 %

ดังนัน้ ข้อ 2 จะมีคา่ อํานาจจําแนก ( r ) เท่ากับ 40 % หรือ 0.40
7. คัดเลือกข้อสอบทีม่ คี ุณภาพโดยพิจารณาค่า P และ r ดังนี้
คัดเลือกข้อสอบทีม่ คี ่าความยากง่าย (P) ปานกลาง คือมีค่าใกล้ 50% เพราะ
ข้อสอบทีม่ คี ่า P มากจะเป็ นข้อทีง่ า่ ย และข้อสอบทีม่ คี ่า P น้อยจะเป็ นข้อทีย่ ากซึง่ เราไม่
ควรเลือกไว้ใช้ เกณฑ์คา่ P ทีใ่ ช้จะอยูร่ ะหว่าง 0.2 ถึง 0.8
8. หาค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบซึ
่
ง่ รายละเอียดจะกล่าวในเนื้อหา 7.6
ข้อดีของข้อสอบแบบเลือกตอบ
1. สามารถออกข้อสอบได้หลายข้อครอบคลุมตัวชีว้ ดั ทุกข้อ
2. มีความเป็ นปรนัยในการตรวจให้คะแนน
3. ตรวจได้งา่ ย รวดเร็ว และสามารถใช้เครือ่ งจักรในการตรวจได้
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4. มีความเชือ่ มัน่ (Reliability) สูง
5. เหมาะสําหรับการสอบวัดคนเป็ นจํานวนมาก ๆ
6. สามารถวิเคราะห์หาค่าคุณภาพได้ทงั ้ รายข้อและทัง้ ฉบับ
ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ
1. ต้องใช้เวลามากในการออกข้อสอบและสิน้ เปลืองงบประมาณ
2. ผูอ้ อกข้อสอบต้องมีความรูใ้ นวิชาทีอ่ อกข้อสอบเป็ นอย่างดี
3. ผูอ้ อกข้อสอบต้องมีประสบการณ์ในการเขียนข้อสอบแบบนี้
4. ข้อสอบแบบนี้ไม่เหมาะทีจ่ ะวัดทักษะในการคิดคํานวณ
5. ข้อสอบแบบนี้ไม่เหมาะทีจ่ ะวัดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
6. ผูส้ อบมีโอกาสเดาคําตอบได้ถูกต้องทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มคี วามรูเ้ ลย

กิ จกรรม 7.2
1. ท่านมีขนั ้ ตอนในการสร้างแบบทดสอบทีม่ คี ุณภาพอย่างไร
2. คุณภาพของข้อสอบรายข้อหาได้อย่างไรบ้าง
3. จงสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วัดความรูท้ างด้านการเมือง
ของนักเรียนมัธยมศึกษามา 10 ข้อ
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เนื้ อหา 7.3

การสร้างแบบสอบถาม

แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึงชุดของคําถามทีส่ ง่ ให้ผตู้ อบหรือกลุ่ม
ตัวอย่างตอบโดยการเขียนตอบหรือเลือกตอบตามทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนดให้ตอบ โดยผูถ้ ามและ
ผูต้ อบไม่เห็นหน้ากัน ในการใช้เครื่องมือวิจยั ทีเ่ ป็ นแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จะต้องคํานึงถึงตัว
แปรทีจ่ ะศึกษาด้วย ลักษณะของตัวแปรทีใ่ ช้แบบสอบถามมีดงั นี้
1. ตัวแปรเกีย่ วกับข้อเท็จจริง เช่น ถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ เป็ นต้น
2. ตัวแปรเกีย่ วกับความรูส้ กึ ความคิดเห็น เจตคติและความเชือ่
ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่สร้างขึน้ ดูตามลักษณะของคําถาม
คําตอบแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ คําถามปลายเปิด และคําถามปลายปิด
ก. คําถามปลายเปิ ด เป็ นคําถามทีผ่ ูต้ อบมีอสิ ระในการตอบโดยการเขียนตอบ
เช่น
1. เพศ………………………………………
2. วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด……………………
3. ระยะเวลาการทํางาน………………………
4. ตําแหน่งงานของท่าน……………………..
5. รับเงินเดือน ๆ ละ…………………………
6. ท่านเห็นด้วยกับการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็ น 12 ปี
หรือไม่………………… เพราะ…………………………………………
7. ท่านคิดว่าโรงเรียนประถมศึกษามีความพร้อมในการสอนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือไม่………………………………เพราะ..…………………
8. ………………………………………………………………………………
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ข. คําถามปลายปิ ด เป็ นคําถามทีผ่ ถู้ ามได้เตรียมคําตอบไว้ให้ผตู้ อบเลือกตอบ
โดยผูต้ อบไม่มอี สิ ระในการตอบ เช่น
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3. ระยะเวลาการทํางาน
ไม่เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 – 10 ปี
มากกว่า 10 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
4. ตําแหน่งการงานของท่าน
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน
หัวหน้างาน
หัวหน้าฝา่ ย
ผูช้ าํ นาญการพิเศษ, ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ
หัวหน้ากอง หรือ ผอ. กอง
รองอธิบดี
อธิบดี
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5. เงินเดือนทีไ่ ด้รบั
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
6. ท่านเห็นด้วยกับการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็ น 12 ปี หรือไม่
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยเพราะว่า
ทํา ให้ป ระชาชนมีก ารศึก ษามากขึ้น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นา
ประเทศ
ทําให้โรงเรียนมีนักเรียนเพิม่ มากขึน้ เป็ นประโยชน์ต่อตําแหน่ งครู –
อาจารย์ และผูบ้ ริหาร
ทําให้ครู – อาจารย์มภี าระงานสอนครบตามเกณฑ์กาํ หนด
ทําให้โรงเรียนได้รบั งบประมาณและกําลังครูเพิม่ มากขึน้
ไม่เห็นด้วยเพราะว่า
ครู – อาจารย์ในโรงเรียนยังไม่พร้อม
ประชาชนยังไม่เข้าใจว่าเรียนสูงขึน้ จะได้ประโยชน์อย่างไร
ควรขยายในพืน้ ทีๆ่ มีความพร้อมหรือประชาชนต้องการ
ควรเป็ นไปตามความต้องการของเด็ก รัฐไม่ควรบังคับ ซึง่ ปจั จุบนั รัฐ
ก็เปิดโอกาสให้แล้ว
7. ท่านคิดว่าโรงเรียนทีเ่ คยสอนระดับประถมศึกษามีความพร้อมในการสอน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือไม่
พร้อม
ไม่แน่ใจ
ไม่พร้อม
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8. …………………………………………………………………………………
นอกจากนี้แบบสอบถามบางเรื่องจะมีทงั ้ คําถามปลายเปิ ดและปลายปิ ดอยู่ในชุด
เดียวกัน เช่น
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด…………………………………………………………….
3. ระยะเวลาการทํางาน
ไม่เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 – 10 ปี
มากกว่า 10 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
4. ตําแหน่งการงานของท่าน………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
หลักการสร้ างแบบสอบถาม ผู้ว ิจยั บางคนเขีย นข้อคํา ถามโดยปราศจาก
จุดมุ่งหมายปลายทาง มีคําถามที่ไม่จําเป็ นหลายข้อ โดยไม่รูว้ ่าจะนํ ามาใช้ประโยชน์ ใน
การวิจยั ได้อย่างไร ซึ่งภายหลังจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วจะพบว่ามีขอ้ มูลที่ไม่ได้ใช้
มากมาย ดังนัน้ ในการสร้างแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ควรมีหลักการดังนี้
1. กําหนดตัวแปรการวิจยั ให้ครบตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทุกข้อ
2. ศึกษาคํานิยามของตัวแปรแต่ละตัวเพือ่ ใช้เป็ นกรอบในการสร้างข้อคําถาม
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการสร้างแบบสอบถาม
4. ลงมือเขียนข้อคําถามต่างๆ ให้ตรงหรือสอดคล้องกับคํานิยามของตัวแปร ไม่
ควรเขียนคําถามอะไรนอกเหนือจากคํานิยาม ในการเขียนข้อคําถามผูว้ จิ ยั ควรระมัดระวัง
ในการใช้คาํ ให้เหมาะสม ถูกต้อง ซึง่ มีขอ้ ควรคํานึงดังนี้
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4.1 ไม่เป็ นคําถามสองแพร่ง โดยมีคาํ ว่า และ หรือ อยู่ดว้ ย เช่น ท่านเห็น
ด้วยหรือไม่กบั ความคิดเห็นของครูและผูป้ กครองเกี่ยวกับการอบรมนักเรียน ซึ่งการตัง้
คําถามลักษณะอย่างนี้จะตอบยากเพราะมีทงั ้ ครูและผูป้ กครอง
4.2 ไม่เป็ นคําถามกํากวม เพราะจะทําให้ผตู้ อบตีความหมายได้หลายแง่
หลายมุม เช่น ท่านมีความรูส้ กึ อย่างไรต่อพวกหัวรุนแรงทางการเมือง คําว่าหัวรุนแรงทาง
การเมืองผูต้ อบแต่ละคนตีความหมายได้ต่างกัน
4.3 ไม่ควรมีคําถามนํา เพราะเป็ นการชักจูงหรือชีน้ ําให้ผตู้ อบ ตอบไปใน
ทิศ ทางใดทางหนึ่ ง ได้ต ามที่ผู้ว ิจ ยั ต้อ งการ เช่น ท่ า นเห็น ด้ว ยหรือ ไม่ก บั กลุ่ ม ผู้ชุม นุ ม
เรียกร้องเพราะจะทําให้นกั ลงทุนต่างประเทศขาดความเชือ่ มันในการลงทุ
่
น
ยังมีแบบสอบถามอีกประเภทหนึ่งซึง่ เราจัดเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด เรา
ใช้สําหรับสอบถามความรู้สกึ ความคิดเห็น หรือเจตคติของบุค คลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นิยมสร้างเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ช่องบ้าง 5 ช่องบ้าง หรือ 7 ช่องบ้าง
รูปแบบทีใ่ ช้กนั มากได้แก่ แบบของลิเคิรท์ และของออสกู๊ด แต่ละแบบมีรายละเอียดในการ
สร้างดังนี้
แบบวัดตามวิ ธีของลิ เคิ รท์ (Likert) เป็ นเครือ่ งมือสําหรับวัดความรูส้ กึ ความ
คิดเห็นหรือเจตคติของคนต่อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง มีขนั ้ ตอนในการสร้างดังนี้
1. กําหนดตัวแปรเกี่ยวเจตคติต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งให้ชดั เจน เช่น เจตคติของทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เสร็จแล้วจึงนิยามตัวแปรทีจ่ ะวัดให้ชดั เจน ทีเ่ รียกว่านิยามเชิง
ปฏิบตั กิ าร คํานิยามเกีย่ วกับเจตคติควรเขียนแสดงถึงพฤติกรรมหรือลักษณะของบุคคลที่
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
2. รวบรวมข้อความจากเอกสารต่างๆ หรือสร้างข้อความขึน้ เอง ให้สอดคล้อง
หรือตรงกับคํานิยามตัวแปร เช่น เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ข้อความต่างๆทีร่ วบรวม หรือ
สร้างขึน้ เอง ต้องอยู่ภายใต้คํานิยามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ 1 ข้อความทีร่ วบรวมหรือสร้างขึน้
เองควรมีลกั ษณะดังนี้
2.1 ข้อความต้องมีลกั ษณะทีบ่ ุคคลมีเจตคติต่างกัน จะต้องตอบต่างกัน
2.2 ข้อความทีร่ วบรวมมาหรือสร้างขึน้ จะต้องไม่เป็ นข้อความทีเ่ ป็ นจริง
2.3 หลีกเลีย่ งข้อความทีม่ คี วามหมายกํากวมหรือมีความหมายเป็ นสองนัย
2.4 ข้อความควรมีทงั ้ ทางบวก และทางลบต่อเจตคติทางวิทยาศาสตร์
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3. ตรวจสอบข้อความ เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อความนัน้ เหมาะสมกับการทีจ่ ะตอบว่า
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ หรือ ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ
ตรวจสอบดูว่าข้อความต่างๆ ทีเ่ ขียนขึน้ นัน้ มีความเกี่ยวข้องกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์
หรือไม่ ข้อความที่รวบรวมมาครอบคลุมคํานิยามหรือไม่ และข้อความแต่ละข้อมีความ
ชัดเจนหรือไม่ ในขัน้ นี้จะต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆเป็ นผูต้ รวจสอบ
4. สร้างมาตรวัดเป็ น 5 ค่า โดยในแต่ละข้อความจะมีคา่ ดังนี้
การให้คะแนน
ข้อความบวก
ข้อความลบ
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
1
เห็นด้วย
4
2
เฉยๆ หรือไม่แน่ใจ
3
3
ไม่เห็นด้วย
2
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5
5. การทดลองขัน้ ต้น เพือ่ หาคุณภาพของแบบวัด มีวธิ กี ารดังนี้
5.1. เลือกกลุ่มตัวอย่าง 30 ถึง 50 คน จากกลุ่มประชากรเป้าหมายทีเ่ รา
ต้องการทราบเจตคติทางวิทยาศาสตร์
5.2. นําแบบวัดทีส่ ร้างขึน้ ไปให้กลุม่ ตัวอย่างตอบโดยให้แสดงความคิดเห็น
แต่ละข้อความ เป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ หรือ ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
5.3. ตรวจให้คะแนนรายข้อ สําหรับข้อความทางบวก ให้คะแนนเป็ น 5, 4,
3, 2, 1 ตามลําดับ ส่วนทางลบ จะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับ
5.4.
วิเคราะห์คุณภาพเป็ นรายข้อโดยการหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อมี
วิธกี ารวิเคราะห์หาคุณภาพ 2 วิธี ดังนี้
วิธที ่ี 1 หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมข้อ(Itemtotal correlation) ทีม่ คี ่าสหสัมพันธ์ ( rx y) เป็ นบวกตัง้ แต่ 0.2 ขึน้ ไปถือว่าเป็ นข้อทีม่ คี ่า
อํานาจจําแนกใช้ได้ ใช้สตู รดังนี้
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rx y

=

เมือ่ X i j
Yj

=
=

ΝΣΧ ij Υ j − ΣΧ ij ΣΥi
[ ΝΣΧ 2 ij − ( ΣΧ ij ) 2 ][ ΝΣΥ 2 j − ( ΣΥi ) 2 ]

คะแนนข้อที่ i ของคนที่ j
คะแนนรวมทัง้ ฉบับของคนที่ j

วิธที ่ี 2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ รายข้อของกลุ่มทีม่ ี
คะแนนสูงกับกลุม่ ทีม่ คี ะแนนตํ่าโดยมีวธิ กี ารดังนี้
ก. รวมคะแนนของแบบทดสอบทัง้ ฉบับของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน
ข. เรียงคะแนนจากคนทีไ่ ด้คะแนนสูงมาตํ่า
ค. แบ่งคนออกเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มทีม่ คี ะแนนสูงและกลุ่มทีม่ คี ะแนน
ตํ่า กลุม่ ละ 25 เปอร์เซ็นต์ เช่น มีกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 50 คน กลุ่มสูง 25 เปอร์เซ็นต์ ก็จะ
ได้ประมาณ 13 คน กลุ่มตํ่า 25 เปอร์เซ็นต์ ก็จะได้ประมาณ 13 คนเท่ากัน กลุ่มสูงให้นบั
จากคนที่ 1 ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดมาล่างถึงคนที่ 13 ส่วนกลุ่มตํ่าให้นบั จากคนทีไ่ ด้คะแนน
ตํ่าสุดขึน้ ไปข้างบน 13 คน จํานวนคนอยูต่ รงกลางตัดทิง้ ไม่นํามาคํานวณ
ง. หาค่าเฉลีย่ ( Χ ) และค่าความแปรปรวน (S2) ของคะแนนแต่ละข้อ
ในกลุม่ สูงและกลุม่ ตํ่า
จ. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ของ 2 กลุ่ม โดยใช้สตู ร
t-test ทีร่ ะดับนัยสําคัญ ( ∝ ) .05 ดังนี้
t

=

Χ Η − ΧL

S Η2
ΝΗ

เมือ่

Χ Η , ΧL

S Η2 , S L2
Ν Η , ΝL

+

S L2
ΝL

= คะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ สูงและกลุม่ ตํ่าในแต่ละข้อ
= ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ สูงและกลุม่ ตํ่าในแต่ละข้อ
= จํานวนคนในกลุม่ สูงและกลุม่ ตํ่าในแต่ละข้อ

ฉ. ถ้าพบว่าข้อใดมีความแตกต่างทางบวกและมีนยั สําคัญ ( α ) .05
ถือว่ามีคา่ อํานาจจําแนกใช้ได้
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6. คัดเลือกข้อความทีม่ คี า่ อํานาจจําแนกตามเกณฑ์การทดสอบในข้อ 5
7.
หาคุณภาพของแบบวัดเจตคติทงั ้ ฉบับ ซึ่งมี 2 ค่า คือ ความเชื่อมัน่
(Reliability) และความเทีย่ งตรง (Validity) ซึง่ รายละเอียดจะอยูใ่ นเนื้อหา 7.5 และ 7.6
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติ ทางวิ ทยาศาสตร์แบบลิ เคิ รท์
ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

1. คนเราก่อนเกิดเหตุรา้ ยต่างๆ
มักมีลางสังหรณ์ลว่ งหน้า
2. ข้าพเจ้าชอบซักถามปญั หา
ต่างๆ ทีข่ า้ พเจ้าอยากรูท้ งั ้ ใน
และนอกห้องเรียนจากครู
ผูส้ อน
3. ในการตอบปญั หาต่างๆ วิธี
ทีด่ ที ส่ี ดุ คือ วิธเี สียเวลาน้อย
ทีส่ ดุ ไม่จาํ เป็ นต้องหาหลายๆวิธี
4. ข้าพเจ้าชอบไปชมงานนิทรรศการ
ต่างๆ ทีม่ รี ะดับความรูส้ งู กว่าที่
ข้าพเจ้ามีอยู่
5. ข้าพเจ้ารูส้ กึ เบื่อทีท่ าํ การทดลอง
ซํ้า ๆ กันหลายครัง้ ก่อนทีจ่ ะ
สรุปผล
6. ข้าพเจ้าเชื่อคําอธิบายของครูท่ี
เกีย่ วกับบทเรียนโดยไม่เคย
โต้แย้ง
7. ……………………………….

แบบวัดตามวิ ธีของออสกูด (Osgood) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้วดั ตัวแปรลักษณะ
เดียวกับแบบของลิเคิรท์ ซึง่ เป็ นรูปแบบทีน่ ิยมใช้กนั มากรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า มาตรวัด
ความแตกต่างแห่งความหมาย (Semantic differential scale) ซึง่ ออสกูดและ
162

MR 393(s)

คณะ (Osgood, Suci and Tannenbaum) เป็ นผูค้ ดิ สร้างขึน้ โดยใช้คาํ ศัพท์ต่างๆ เพื่อ
อธิบายความหมายของสิง่ เร้า หรือมโนทัศน์ (Concept) ด้วยการกําหนดสิง่ เร้า ซึง่ อาจจะ
เป็ นคํา ข้อความ หรือวลี แล้วให้ผตู้ อบเลือกตอบด้วยการประเมิน 7 ค่า ตามความหมาย
ของคําคุณศัพท์ตรงกันข้าม (Bipolar adjectives) 2 คําทีเ่ ขียนไว้หวั ท้าย ดังตัวอย่าง
นักเรียนมีความรูส้ กึ และมีความคิดอย่างไรต่อวิชาวิทยาศาสตร์
1. น่าสนใจ
น่าเบือ่
2. สําคัญ
ไม่สาํ คัญ
3. มีประโยชน์
ไม่มปี ระโยชน์
4. ……………………………………………………………………
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบวัดตามวิธขี องออสกูดมีดงั นี้
1. กําหนดตัวแปรเกีย่ วกับเจตคติต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีจ่ ะวัดให้ชดั เจน เช่น เจตคติ
ต่อกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เจตคติต่อการเมืองไทย เจตคติต่อรัฐบาล เป็ นต้น
2. รวบรวมคําคู่คุณศัพท์ท่มี คี วามหมายตรงข้าม ซึ่งคําคู่คุณศัพท์ท่ใี ช้เรา
สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการประเมินค่า (Evaluation factor) ซึง่ เป็ นคําคุณศัพท์ทแ่ี สดงออก
ทางด้านคุณค่า ได้แก่ ดี-เลว จริง-เท็จ สะอาด-สกปรก ฉลาด-โง่ มีประโยชน์-ไม่ม ี
ประโยชน์ สําคัญ-ไม่สาํ คัญ น่าสนใจ-น่าเบื่อ สมบูรณ์-ไม่สมบูรณ์ สําเร็จ-ไม่สาํ เร็จ
เพลิดเพลิน-ไม่เพลิดเพลิน น่าปรารถนา-ไม่น่าปรารถนา จําเป็ น-ไม่จาํ เป็ น ใช้ได้-ใช้
ไม่ได้ มีคุณค่า-ไร้คุณค่า เป็ นต้น
2.2 ด้านศักยภาพ (Potential factor) ซึง่ เป็ นคําคุณศัพท์ทแ่ี สดงออกถึงกําลัง
อํานาจ ได้แก่ แข็ง-อ่อน แข็งแรง-อ่อนแอ รุนแรง-ผ่อนคลาย หนัก-เบา เก็บกด-อิสระ
จํากัด-ไม่จาํ กัด เคร่งขรึม-ยิม้ แย้ม ใหญ่-เล็ก จริงจัง-ตามสบาย เรือ่ งใหญ่-เรือ่ งเล็ก
ลุม่ ลึก-ตืน้ เขิน เป็ นต้น
2.3 ด้านกิจกรรม (Activity factor) ซึง่ เป็ นคําคุณศัพท์ทแ่ี สดงออกของกริยา
อาการ ได้แก่ เร็ว-ช้า ว่องไว-เฉื่อยชา ง่าย-ยาก ซับซ้อน-ง่าย เป็ นระเบียบ-ยุ่งเหยิง
ตืน้ เต้น-สงบ เป็ นต้น
3. คัดเลือกคําคูท่ เ่ี หมาะสมกับตัวแปรทีว่ ดั โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
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3.1 ความเกีย่ วข้อง คําคุณศัพท์ทจ่ี ะใช้ตอ้ งแสดงความรูส้ กึ หรือความคิด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีจ่ ะวัด
3.2 ความครอบคลุม คําคุณศัพท์ทใ่ี ช้จะต้องให้ผตู้ อบได้แสดงความรูส้ กึ
หรือความคิดครอบคลุมคํานิยามตัวแปรทีจ่ ะวัด
3.3 ความชัดเจน คําคุณศัพท์ทใ่ี ช้จะต้องมีความหมายชัดเจนในตัวเองที่
ผูต้ อบสามารถแสดงความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นได้
4. สร้างมาตรวัดให้มรี ะยะห่างกัน 7 ระยะและให้สลับตําแหน่งซ้ายขวาของคําคู่
คุณศัพท์ เพือ่ ป้องกันการตอบแบบเคยชิน หรือตอบแบบไม่ให้ความร่วมมือ เช่น
ดี
เลว
ช้า
เร็ว
ง่าย
ยาก
แข็งแรง
อ่อนแอ
5. การทดลองขัน้ ต้น เพือ่ หาคุณภาพของแบบวัดมีวธิ กี าร ดังนี้
5.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างประมาณ 50 คน จากกลุ่มประชากรเป้าหมายทีเ่ รา
ต้องการวัดเจตคติ
5.2 นําแบบวัดทีส่ ร้างขึน้ ไปสอบกับกลุม่ ตัวอย่างในข้อ 5.1
5.3 ตรวจให้คะแนนรายข้อ แต่ละคําคู่คุณศัพท์จะมีคะแนน 1 ถึง 7 คะแนน
คําคู่คุณศัพท์ทม่ี ขี วั ้ บวกทางซ้ายมือจะเรียงคะแนนจาก 7 คะแนนถึง 1 คะแนน คําคู่
คุณศัพท์ทม่ี ขี วั ้ ลบทางซ้ายมือจะเรียงคะแนนจาก 1 คะแนนถึง 7 คะแนน
5.4 วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อหรือรายคู่คุณศัพท์ ซึง่ เหมือนกับ
การวิเคราะห์หาคุณภาพของการสร้างแบบวัดตามวิธกี ารของลิเคิรท์
6. คัดเลือกคําคู่คุณศัพท์ทม่ี คี ่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ ซึง่ ก็เหมือนกับวิธขี อง
ลิเคิรท์
7. หาคุณภาพของแบบวัดเจตคติทงั ้ ฉบับ คือค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) และ
ความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งวิธกี ารหาค่าก็จะเหมือนกับการสร้างแบบวัดตามวิธขี อง
ลิเคิรท์ รายละเอียดจะอยูใ่ นเนื้อหา 7.5 และ 7.6
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ตัวอย่างมาตรวัดเจตคติต่อกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตามวิธขี องออสกูด
1. นักเรียนมีความรูส้ กึ และความคิดเห็นอย่างไรต่อการเสนอบทความทางวิทยาศาสตร์
สําคัญ
ไม่สาํ คัญ
มีประโยชน์
ไม่มปี ระโยชน์
น่าเบือ่
น่าสนใจ
มีคุณค่า
ไร้คุณค่า
จําเป็ น
ไม่จาํ เป็ น
2. นักเรียนมีความรูส้ กึ และความคิดเห็นอย่างไรต่อ การทดลองวิทยาศาสตร์
ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
น่าเบือ่
น่าสนใจ
สําคัญ
ไม่สาํ คัญ
จําเป็ น
ไม่จาํ เป็ น
ไม่เพลิดเพลิน
เพลิดเพลิน
ง่าย
ซับซ้อน
3. นักเรียนมีความรูส้ กึ และความคิดเห็นอย่างไรต่อ การทําโครงงานวิทยาศาสตร์
ตื่นเต้น
สงบ
ซับซ้อน
ง่าย
จริงจัง
ตามสบาย
เรือ่ งเล็ก
เรือ่ งใหญ่
น่าเบือ่
น่าสนใจ
มีประโยชน์
ไม่มปี ระโยชน์
4. นักเรียนมีความรูส้ กึ และความคิดเห็นอย่างไรต่อ การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
น่าสนใจ
น่าเบือ่
ง่าย
ยาก
มีประโยชน์
ไม่มปี ระโยชน์
ยุง่ เหยิง
เป็ นระเบียบ
มีคุณค่า
ไร้คุณค่า
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ข้อดีของแบบสอบถาม
1. ประหยัดทัง้ คนและงบประมาณในการเก็บข้อมูล
2. สามารถให้ผตู้ อบ ตอบพร้อมกันหลายคนได้
3. คําตอบที่ได้จ ะอยู่ในมาตรฐานเดีย วกัน เพราะมาจากข้อ คํา ถามมาตรฐาน
เดียวกัน
4. ผูต้ อบมีความสบายใจที่ไม่มใี ครเห็นตัวเอง และสามารถปกปิ ดชื่อตัวเองได้
ทําให้ผตู้ อบมีอสิ ระเสรีในการตอบมากขึน้
5. ผู้ตอบมีเวลามากในการตอบ ทําให้สามารถนัง่ คิดพิจารณาประเด็นปญั หา
ต่างๆ ได้อย่างละเอียด
6. ผูว้ จิ ยั สามารถเก็บข้อมูลได้จาํ นวนมากในเวลาอันจํากัด
ข้อเสียของแบบสอบถาม
1. วิธกี ารตอบง่ายซึ่งโดยมากจะให้ผูต้ อบกาเครื่องหมาย ถ้าผูต้ อบไม่แน่ ใจ
คําตอบจะตอบแบบเดา
2. ข้อคําถามทีไ่ ม่ตรงกับความจริงของผูต้ อบ หรือไม่เข้าใจผูต้ อบจะเว้นว่างหรือ
ตอบบิดเบือน
3. คําถามแบบปลายเปิ ด ผู้ตอบจะเสียเวลาตอบมากจนเกิดความเบื่อแล้วไม่
ตอบหรือตอบไม่ชดั เจน
กิ จกรรม 7.3
1. แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดมีขอ้ ดีและข้อเสียต่างกันอย่างไร
2. จงสร้างแบบสอบถามทัง้ ปลายเปิดและปลายปิดถามเกีย่ วกับเรือ่ ง
2.1 สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัย
2.2 ระดับการศึกษา
2.3 ฐานะทางการเงิน
2.4 ปญั หาการเรียนระดับปริญญาตรี
3. อยากจะทราบเจตคติทางการเมืองของเยาวชนไทย จะเลือกใช้เครือ่ งมือ
แบบใด และอธิบายขัน้ ตอนในการสร้างมาให้เข้าใจ
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เนื้ อหา 7.4

การสัมภาษณ์และการสังเกต

การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนาทีม่ จี ุดมุง่ หมาย
ให้ได้ข้อมูลตามที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้ า โดยจะมีผู้สมั ภาษณ์ เป็ นผู้ตงั ้ คํา ถาม และผู้ถูก
สัมภาษณ์จะเป็ นผูต้ อบคําถาม ผูส้ มั ภาษณ์จะเป็ นผูจ้ ดบันทึก ใช้เทปบันทึกเสียงหรือใช้
วีดโิ อเทปบันทึกคําตอบของคําถามต่า งๆ การสัมภาษณ์ น้ีเหมาะกับการเก็บข้อมูลจาก
เด็กๆ หรือผูท้ อ่ี ่านหนังสือไม่คอ่ ยได้ การสัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะดังนี้
1. การสัมภาษณ์แบบทีม่ โี ครงร่าง (Structured interview) เป็ นแบบทีม่ คี าํ ถาม
กําหนดไว้แน่ นอน บางคําถามก็เป็ นแบบปลายเปิ ด บางคําถามก็เป็ นแบบปลายปิ ด การ
สัมภาษณ์แบบนี้เหมือนกับแบบสอบถามทีก่ ล่าวมาแล้ว ต่างกันตรงทีก่ ารสัมภาษณ์ ผู้
สัมภาษณ์เป็ นผูเ้ ขียนคําตอบของผูต้ อบเอง
2. การสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงร่าง (Unstructured interview) เป็ นการสัมภาษณ์
ที่ไ ม่ ม ีคํ า ถามกํ า หนดไว้ล่ ว งหน้ า แน่ น อน ผู้ส มั ภาษณ์ ส ามารถเปลี่ย นแปลงคํา ถามได้
ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ แ ต่ ต้อ งมุ่ ง ให้ไ ด้ข้อ มูล ตามจุ ด มุ่ ง หมายที่กํ า หนดไว้ การ
สัมภาษณ์แบบนี้ผสู้ มั ภาษณ์จะต้องมีความชํานาญการและต้องจําคําถามต่างๆ ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทก่ี ล่าวมาจะเป็ นการสนทนาแบบตัวต่อ
ตัวระหว่างผูส้ มั ภาษณ์กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ซึง่ วิธกี ารสัมภาษณ์แบบนี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้กนั มากใน
การเก็บข้อมูลการวิจยั แต่ยงั มีวธิ ีการสัมภาษณ์ อีกแบบหนึ่งที่เรียกการสัมภาษณ์ กลุ่ม
หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีผสู้ มั ภาษณ์คนเดียวหรืออาจมีผชู้ ว่ ยสัมภาษณ์
ด้วยก็ได้ ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในการสนทนากลุ่ม ซึง่ กลุ่มทีจ่ ะใช้ในการสัมภาษณ์แบบนี้
จะประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งทีผ่ วู้ จิ ยั กําลังวิจยั อยู่จาํ นวนหนึ่ง 15 ถึง 20 คน วิธกี าร
แบบนี้ ผู้ท่ที ําหน้ าที่ประธานจะต้องสรุปคําตอบของข้อคําถามต่างๆ จากการระดมพลัง
สมองของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในการตอบข้อคําถามของการวิจยั ต่าง เพือ่ นําไปสรุปเป็ นผลของ
การวิจยั ต่อไป
การสัมภาษณ์มหี ลักการดังนี้
1. เตรียมเครือ่ งมือให้พร้อมทัง้ แบบการสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก
เป็ นต้น
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2. ถ้ามีผชู้ ว่ ยสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะต้องสร้างคู่มอื การสัมภาษณ์ พร้อมทัง้ ฝึ กอบรม
ผูช้ ว่ ยสัมภาษณ์ดว้ ย
3. ทําความเข้าใจเรือ่ งทีจ่ ะสัมภาษณ์ให้ดกี ่อนออกสัมภาษณ์
4. นัดแนะเวลา สถานที่ ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย
5. ผูส้ มั ภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศก่อนลงมือสัมภาษณ์ โดยแจ้งวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์ สร้างความคุน้ เคยหรือความไว้ใจกันก่อนจะเริม่ สัมภาษณ์
6. ดําเนินการสัมภาษณ์ตามทีไ่ ด้เตรียมการล่วงหน้ามาก่อน
7. ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายๆ ไม่กาํ กวม
8. ไม่ควรถามนําหรือถามในทํานองชีน้ ําคําตอบ
9. ผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งฟงั มากกว่าพูด
10. ผู้ส มั ภาษณ์ จะต้อ งวางตัว เป็ น กลางไม่แสดงความรู้สกึ ดีใ จ หรือ เสีย ใจต่ อ
คําตอบของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
11. อย่าใช้เวลาสัมภาษณ์นานจนเกินไป อย่าพูดนอกเรือ่ งมากนัก
12. แสดงการขอบคุณผูถ้ ูกสัมภาษณ์ก่อนจบการสัมภาษณ์
ข้อดีของการสัมภาษณ์
1. สามารถรวบรวมข้อมูลได้ลกึ ซึง้ และถูกต้อง
2. ใช้ได้ดใี นกรณีกลุม่ ตัวอย่างอ่านหนังสือไม่ออก
3. ผูส้ มั ภาษณ์สามารถอธิบายคําถามให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์เข้าใจได้
4. ผูส้ มั ภาษณ์สามารถถามยํ้าคําตอบได้กรณีไม่มนใจ
ั ่ หรือคําตอบไม่ชดั เจน
5. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามความต้องการ
6. ผูส้ มั ภาษณ์สามารถกระตุน้ ให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์ให้ความร่วมมือในการตอบได้ดี
ขึน้
ข้อเสียของการสัมภาษณ์
1. เสียค่าใช้จา่ ยและเวลามากกว่าวิธอี ่นื ๆ
2. ต้องใช้ผสู้ มั ภาษณ์ทม่ี คี วามรู้ ความชํานาญ
3. ผูส้ มั ภาษณ์มากคนจะทําให้มปี ญั หาในเรือ่ งมาตรฐานการสัมภาษณ์
4. ผูถ้ ูกสัมภาษณ์บางคนไม่ต้องการเปิ ดเผยความจริงหรือความรูส้ กึ บางอย่าง
ต่อหน้าคนอื่น คําตอบอาจบิดเบือนจากความจริง
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การสังเกต (Observation) หมายถึงการเฝ้าดูสงิ่ ทีจ่ ะศึกษาอย่างเอาใจใส่ ซึง่ ได้
กําหนดไว้อย่างมีระบบของสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ หาความสัมพันธ์ของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือหาว่า
สิง่ ใดเป็ นเหตุสงิ่ ใดเป็ นผล วิธสี งั เกตมี 2 ประเภท คือ
1. การสังเกตโดยเข้าไปร่วม (Participant-observation) หมายถึงผูส้ งั เกตไปร่วม
อยูใ่ นหมูผ่ ทู้ ถ่ี ูกสังเกตและมีการกระทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยผูส้ งั เกตทําตัวเป็ นสมาชิก
ของกลุม่ นัน้ ด้วย
2. การสังเกตโดยไม่เข้าไปร่วม (Non-participant observation) หมายถึง ผู้
สัง เกตอยู่น อกกลุ่ม ของผู้ถู ก สัง เกตโดยกระทํา ตนเป็ น บุ ค คลภายนอกไม่ไ ด้เ ข้า ไปร่ว ม
กิจกรรมของกลุม่ ด้วย
รูปแบบของการสังเกตเราอาจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การสังเกตโดยไม่มเี ค้าโครงแน่นอนล่วงหน้า (Unstructured – observation)
เป็ นการสังเกตสิง่ ทีก่ าํ หนดเรือ่ งทีจ่ ะสังเกตไว้ไม่แน่นอน
2. การสังเกตโดยมีเค้าโครงแน่นอนล่วงหน้า (Structured observation) เป็ นการ
สังเกตสิง่ ทีก่ าํ หนดเรือ่ งทีจ่ ะสังเกตไว้แน่นอน
เครื่องมือที่ ใช้ ในการสังเกต ผู้สงั เกตจํา เป็ นจะต้องมีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้
ประกอบในการสังเกตเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้เครือ่ งมือทีใ่ ช้มดี งั นี้
1. ทัศนอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง กล้องวีดโี อ กล้องส่อง
ทางไกล เป็ นต้น
2. แบบบันทึกการสังเกต
3. สมุดจดบันทึก
ข้อดีของการสังเกต
1. สามารถเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงได้ทนั ที
2. สามารถเก็บข้อมูลนอกเหนือจากคําตอบของกลุม่ ตัวอย่างได้
3. การสังเกตเป็ นประสบการณ์ตรง ทําให้ได้ขอ้ มูลปฐมภูม ิ
ข้อเสียของการสังเกต
1. เสียเวลา และค่าใช้จา่ ยมาก
2. การสังเกตบางเรือ่ งทําในทันทีทนั ใดไม่ได้ เพราะเหตุการณ์ยงั ไม่เกิดขึน้ เช่น
การลงคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร
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3. การสังเกตจะทําไม่ได้ ถ้าเจ้าของเรือ่ งไม่ให้ความร่วมมือด้วย เช่น พิธกี รรม
ต่างๆ ของชนบางเผ่า หรือชาวเขาบางเผ่า
4. การสังเกตไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อ ย่า งทัวถึ
่ ง เพราะผู้สงั เกตไม่สามารถ
สังเกตคนหลายๆ คนในเวลาเดียวกันได้ และไม่สามารถอยู่ในตําแหน่งต่างๆ ได้หลายทีใ่ น
เวลาเดียวกัน
กิ จกรรม 7.4
1. แบบสัมภาษณ์ควรใช้ในกรณีใดบ้าง
2. แบบสังเกตควรใช้ในกรณีใดบ้าง
3. จงอธิบายขัน้ ตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์มาให้เข้าใจ
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เนื้ อหา 7. 5

การหาความเที่ยงตรง

ความเที่ ย งตรง(Validity) หมายถึง ความถู ก ต้อ งของสิ่ง ที่เ ครื่อ งมือ นัน้ วัด ได้
ความเที่ยงตรงมีห ลายประเภท ซึ่งแต่ ละประเภทจะมีค วามหมายเฉพาะและมีวธิ ีก าร
คํานวณ ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) หมายถึง ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามในเครือ่ งมือวิจยั กับพฤติกรรมทีร่ ะบุไว้ในคํานิยามตัวแปร โดยอาศัยดุลยพินิจของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการตัดสินใจว่าแต่ละข้อคําถามมีความสอดคล้องกับนิยามตัวแปรหรือไม่ โดย
ใช้ผเู้ ชีย่ วชาญประมาณ 7 – 9 คน และใช้สตู รดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทีก่ ล่าวมาแล้วใน
เนื้อหา 7.2 ดังนี้
IOC
เมือ่

=

ΣR
Ν

ICO คือ ดัชนีความสอดคล้อง
ΣR คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
N
คือ จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ มีดงั นี้
+ 1 หมายถึง มันใจว่
่ าวัดตรงนิยามตัวแปร
0 หมายถึง ไม่มนใจว่
ั ่ าวัดตรงนิยามตัวแปร
- 1 หมายถึง มันใจว่
่ าวัดไม่ตรงนิยามตัวแปร
ค่า IOC ของแต่ละข้อไม่ควรน้อยกว่า 0.5 ยิง่ มีค่ามากยิง่ ดีเพราะแสดงว่าวัดได้
ตรงกับนิยามของตัวแปร (วิธคี าํ นวณค่า IOC กล่าวมาแล้วในเนื้อหา 7.2)
ค่า ICO ที่แสดงถึงค่าเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบแต่ละข้อที่กล่าวมาใน
เนื้อหา 7.2 ยังใช้แสดงค่าความเทีย่ งตรงของข้อคําถามแต่ละข้อในแบบสอบถามได้อกี
ด้ว ย โดยให้ผู้เชี่ย วชาญพิจารณาว่า ข้อ คํา ถามแต่ ละข้อวัด ตรงตามนิ ยามของตัว แปร
หรือไม่
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เครื่องมือวิจยั ทีเ่ ป็ นแบบทดสอบ เรายังสามารถหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ตามวิธขี อง Cronbach ได้ดงั นี้
การหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาตามวิธขี อง Cronbach
1. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เป็ นตาราง 2 ทาง คือ แนวนอนเป็ นเนื้อหา
แนวตัง้ เป็ นพฤติกรรมต่างๆ ทีจ่ ะวัด
2. กําหนดผูเ้ ขียนข้อสอบขึน้ 2 กลุม่ เป็ นอิสระจากกันเป็ นกลุม่ A และ B
3. ให้แต่ละกลุ่ม A และ B เขียนข้อสอบขึน้ ตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยที่
แต่ละกลุม่ ต้องสร้างข้อสอบในแต่ละพฤติกรรมทีว่ ดั ขึน้ มา 2 ชุด
4. จากข้อ 3 ในแต่ละพฤติกรรมทีว่ ดั จะมีแบบทดสอบ 4 ชุด คือ A1, A2, B1, B2
5. นําแบบทดสอบ 4 ชุดไปสอบนักเรียนแล้วนําคะแนนมาหาค่าสหสัมพันธ์เป็ น
โดยใช้สตู รหาค่าสหสัมพันธ์ของ
คู่ ๆ คือ rA1A2 , rB1B 2 , rA1B1 , rA1B 2 , rA2 B1 และ r A2B 2
แบบทดสอบ 2 ชุด ( r ΧΥ ) ดังนี้
=
r ΧΥ
ΝΣΧΥ − ( ΣΧ)( ΣΥ )
[ ΝΣΧ 2 − ( ΣΧ) 2 ][ ΝΣΥ 2 − ( ΣΥ ) 2 ]

เมือ่

r ΧΥ

X
Y

คือ ค่าสหสัมพันธ์ของแบบทดสอบ 2 ชุด
คือ คะแนนแต่ละคนในแบบทดสอบชุด X
คือ คะแนนแต่ละคนในแบบทดสอบชุด Y

6. เมื่อได้ค่าสหสัมพันธ์ 6 ค่าจากการหาในข้อ 5 แล้ว นํ ามาหาค่าดัชนี
สหสัมพันธ์รวมของ Cronbach ดังนี้
rA1B1 + rA1B2 + rA2B1 + r A2B2
r tt =
2( rA1A2 + r B1B2)
7. พิจารณาค่า r t t ถ้ามีคา่ ใกล้ 1 แสดงว่าแบบทดสอบแต่ละชุดมีความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหามาก แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 1 มาก ก็แสดงว่าแบบทดสอบแต่ละชุดมีความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาน้อย
2. ความเที่ยงตรงเชิ งทฤษฎี (Construct validity) หมายถึงความสามารถของ
เครื่องมือทีส่ ามารถวัดคุณลักษณะตรงตามโครงสร้างหรือตรงตามทฤษฎีของสิง่ ทีจ่ ะวัดได้
เช่นโครงสร้างทางสติปญั ญาตามทฤษฎีของกิลฟอร์ดประกอบด้วย 3
มิติ หรือของ
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เทอร์สโตนมี 7 องค์ประกอบ เป็ นต้น ถ้าเครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ วัดได้ตรงตามนี้ ก็แสดงว่ามี
ความเทีย่ งตรงเชิงทฤษฎี ถ้าจะหาความเทีย่ งตรงของแบบทดสอบจะหาได้ดงั นี้
2.1
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ซึ่งตามทฤษฎีบอกว่ามีความ
แตกต่างกันในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง หรือคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น คนทีม่ คี วามสามารถ
ทํางานด้านตัวเลขต่างกัน จะมีความสามารถในการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์ดา้ นคํานวณ
แตกต่างกันในการหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงทฤษฎีมวี ธิ กี ารดังนี้
2.1.1 แบ่งนักเรียนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าโดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านตัวเลข
2.1.2 นําแบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์ดา้ นคํานวณทีส่ ร้างขึน้ ไปสอบ
นักเรียนทัง้ สองกลุม่
2.1.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าโดย
ใช้สถิตทิ ดสอบ t – test ถ้าปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ก็แสดงว่า
แบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ มีความเทีย่ งตรงเชิงทฤษฎี
2.2 หาค่าสหสัมพันธ์กบั แบบทดสอบอื่นๆ ทีม่ อี ยู่แล้ว และวัดพฤติกรรม
เดียวกัน โดยการนํ าแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ กับแบบทดสอบอื่นๆ ทีว่ ดั พฤติกรรมเดียวกัน
ไปสอบกับ นั ก เรีย นกลุ่ ม เดีย วกัน แล้ ว นํ า คะแนนของแบบทดสอบทัง้ สองมาหาค่ า
สหสัมพันธ์ (rx y ) ถ้าปรากฏว่ามีค่าสหสัมพันธ์เป็ นบวกก็แสดงว่ามีความเทีย่ งตรงเชิง
ทฤษฎี
2.3 อาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ซึง่ เป็ นเทคนิค
ทางสถิตทิ จ่ี ะลดจํานวนตัวแปรหรือสิง่ ทีจ่ ะวัดให้น้อยลงเหลือแต่ตวั ประกอบร่วมทีส่ าํ คัญๆ
หรือลักษณะประจําในตัวแปรแต่ละตัวทีร่ ่วมกันอยู่ วิธกี ารก็คอื เราจะสร้างเครื่องมือวัดตัว
แปรให้ครบทุกตัว เสร็จแล้วนํ าไปวัดกลุ่มตัวอย่าง นํ าผลการวัดไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะวิเคราะห์ออกมาได้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือวัด
เป็ นรายคู่ ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวมีลกั ษณะที่ร่วมกันมากบ้างน้อยบ้าง และผล
สุดท้ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์กจ็ ะจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ เราเรียกว่าองค์ประกอบ (Factor)
และค่านํ้าหนักองค์ประกอบแต่ละตัวทีป่ รากฏออกมาหมายถึงค่าความเทีย่ งตรงเชิงทฤษฎี
นันเอง
่
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3. ความเที่ ยงตรงเชิ งเกณฑ์สมั พันธ์ (Criterion-related validity) หมายถึง
ความสามารถของเครื่องมือทีว่ ดั ได้ตรงกับสภาพความจริง หรือตรงตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด
ขึน้ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของเครื่องมือวัดทีส่ ร้างขึน้ กับคะแนนเกณฑ์
สัมพันธ์ ความเทีย่ งตรงประเภทนี้ มี 2 แบบ คือ
3.1 ความเทีย่ งตรงเชิงทํานาย (Predictive validity) หมายถึง ความสามารถ
ของเครื่องมือทีว่ ดั ได้ตรงกับความจริงในอนาคต การหาค่าความเทีย่ งตรงประเภทนี้จะหา
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นกับคะแนนเกณฑ์สมั พันธ์ท่จี ะ
ปรากฏในอนาคต เช่น ใช้คะแนนเฉลี่ย สะสมปี สุด ท้า ยของนักเรีย นเป็ นคะแนนเกณฑ์
สัมพันธ์ ซึง่ การหาความเทีย่ งตรงประเภทนี้ตอ้ งอาศัยเวลารอคอยเพราะคะแนนเกณฑ์จะ
ได้ทหี ลัง
3.2 ความเทีย่ งตรงเชิงสภาพปจั จุบนั (Concurrent validity) หมายถึง
ความสามารถของเครื่องมือทีว่ ดั ได้ตรงกับความจริงในปจั จุบนั การหาค่าความเทีย่ งตรง
ประเภทนี้จะหาค่าสหสัม พันธ์ระหว่า งคะแนนของเครื่องมือที่สร้า งขึ้น กับคะแนนของ
เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ ซึง่ เครื่องมือทัง้ สองนี้นําไปวัดกลุ่มตัวอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น
ความเที่ยงตรงเชิงสภาพปจั จุบนั ของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หาได้โ ดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในการทดลองวิท ยาศาสตร์เป็ น คะแนน
เกณฑ์ เป็ นต้น
กิ จกรรม 7.5
1. ความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือวัด หมายถึงอะไร และมีความเทีย่ งตรง
ประเภทใดบ้าง
2. ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหามีวธิ กี ารหาอย่างไร
3. ความเทีย่ งตรงเชิงทฤษฎีมวี ธิ กี ารหาอย่างไร
4. ความเทีย่ งตรงเชิงเกณฑ์สมั พันธ์คอื อะไร
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เนื้ อหา 7.6

การหาความเชื่อมัน่

ความเชื่อมัน่ (Reliability)
มีนักวัดผลการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลาย
อย่างดังนี้
ความเชื่อมัน่ หมายถึง ความคงทีข่ องผลการวัดของเครื่องมือฉบับใดฉบับหนึ่งที่
ต้องการวัดสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง หรือ
ความเชือ่ มัน่ หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดครัง้ แรกกับครัง้ ที่ 2 ด้วย
เครือ่ งมือวัดชุดเดียวกันหรือ
ความเชื่อมัน่ หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดจากเครื่องมือ 2 ชุดที่
คูข่ นานกัน วัดสิง่ เดียวกัน
ปจั จัยสําคัญทีม่ ผี ลต่อค่าความเชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือวัดมี 2 อย่าง คือ
1. ความยาวของเครือ่ งมือ ถ้าเครือ่ งมือมีจาํ นวนข้อมากความเชือ่ มันก็
่ มากด้วย
2. การกระจายของข้อมูล ถ้าข้อมูลมีค่าการกระจายมากหรือมีค่า S.D.มากจะ
ทําให้คา่ ความเชือ่ มันมี
่ คา่ มากด้วย
วิ ธีหาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
มีวธิ กี ารดังนี้
1. วิ ธีสอบซํา้ (Test/Retest method) เป็ นวิธกี ารประมาณค่าความเชือ่ มันโดย
่
การสอบซํ้า โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันสอบนักเรียนกลุ่มเดียวกันสองครัง้ แล้วนํ า
คะแนนการสอบทัง้ สองครัง้ มาหาค่าสหสัมพันธ์กนั การหาค่าความเชือ่ มันแบบนี
่
้มขี นั ้ ตอน
ดังนี้
1.1 สร้างแบบทดสอบวัดพฤติกรรมตามพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test blue print)
1.2 นําไปสอบนักเรียนกลุ่มหนึ่งสองครัง้ โดยเว้นระยะห่างกันประมาณ 1–2
สัปดาห์
1.3 หาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของคะแนนครัง้ แรกกับครัง้ ทีส่ อง โดยใช้
สูตรทัวไป
่ ดังนี้
ΝΣΧΥ − ΣΧΣΥ
r xy =
[ ΝΣΧ 2 − ( ΣΧ) 2 ][ ΝΣΥ 2 − ( ΣΥ ) 2 ]
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เมือ่

r xy
X
Y
N

คือ
คือ
คือ
คือ

สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของแบบทดสอบ
คะแนนทีไ่ ด้จากการสอบครัง้ แรก
คะแนนทีไ่ ด้จากการสอบครัง้ ทีส่ อง
จํานวนผูส้ อบ

ตัวอย่าง คะแนนทีไ่ ด้จากการสอบของแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับหนึ่ง
สอบสองครัง้ กับนักเรียน 10 คน ดังนี้
สอบครัง้ ที่ 1 5 6 7 4 5 6 8 3 5 8
สอบครัง้ ที่ 2 4 7 6 5 5 7 7 4 5 6
จงหาค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบฉบั
่
บนี้
วิธที าํ
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Σ
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สอบครัง้ ที่ 1
X
5
6
7
4
5
6
8
3
5
8
57

สอบครัง้ ที่ 2
Y
4
7
6
5
5
7
7
4
5
6
56

XY
20
42
42
20
25
42
56
12
25
48
332

X2
25
36
49
16
25
36
64
9
25
64
349

Y2
16
49
36
25
25
49
49
16
25
36
326
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สูตร r xy

=

ΝΣΧΥ − ΣΧΣΥ
[ ΝΣΧ 2 − ( ΣΧ) 2 ][ ΝΣΥ 2 − ( ΣΥ ) 2 ]

แทนค่า r xy

=

(10 )( 332 ) − (57 )( 56 )
[10 ( 349 ) − (57 ) 2 ][10 ( 326 ) − (56 ) 2 ]

=

3320 − 3192

( 3490 − 3249 )( 3260 − 3136 )

=

128
( 241 )(124 )

=

128
172 . 86

=

0 . 74

2. วิ ธีค่ขู นาน (Parallel-forms method) เป็ นวิธปี ระมาณค่าความเชือ่ มันของ
่
แบบทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบ 2 ฉบับมีขนั ้ ตอนดังนี้
2.1 สร้างแบบทดสอบ 2 ฉบับคู่ขนานกันคือ มีจํานวนข้อคําถามเท่ากัน
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนทัง้ สองเท่ากัน ข้อคําถามมีระดับความยากง่ายพอๆ กัน ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของคะแนนสองฉบับเท่ากัน สร้างจากตารางวิเคราะห์หลักสูตรเดียวกัน
2.2 นําแบบทดสอบทัง้ สองไปสอบนักเรียนกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน
หรือช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
2.3 คํานวณหาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของคะแนนสอบทัง้ สองฉบับ โดยใช้
สูตรเดียวกันกับวิธกี ารหาค่าความเชือ่ มันแบบทดสอบวิ
่
ธสี อบซํ้าทีก่ ล่าวมาแล้ว
3. วิ ธีสอบครัง้ เดียว เป็ นการประมาณค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบโดยใช้
่
แบบทดสอบฉบับเดียว นํ าไปสอบกับนักเรีย นครัง้ เดียว แล้วนํ า คะแนนมาหาค่าความ
เชือ่ มัน่ ซึง่ มี 2 วิธคี อื
3.1 แบบแบ่งครึง่ (Split halves method) ซึง่ มีวธิ กี ารแบ่งได้ 2 วิธคี อื วิธแี รก
แบ่งเป็ นข้อคู่และข้อคี่ วิธที ส่ี องแบ่งเป็ นครึง่ แรก และครึง่ หลัง การแบ่งทัง้ 2 วิธนี ้ีจะทําให้
ได้แบบทดสอบ 2
ชุด แล้วนํ าคะแนนทัง้ สองส่วนหรือสองชุดมาหาค่าสัมประสิทธิ ์
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สหสัมพันธ์ซง่ึ จะได้ค่าครึง่ หนึ่ง เสร็จแล้วใช้สตู รปรับขยายให้เต็มฉบับของ SpearmanBrown ดังนี้
2r h h
r tt =
1+ r h h
่ อค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทงั ้ ฉบับ
เมือ่ r t t คือ ค่าความเชือ่ มันหรื
r h h คือ ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ครึง่ หนึ่ง
3.2 ใช้วธิ ขี อง Kuder-Richardson ซึง่ เป็ นการประมาณค่าความเชือ่ มันของ
่
แบบทดสอบโดยการสอบครัง้ เดียวแล้วใช้สตู ร Kuder-Richardson มี 2 สูตรคือ
สูตร 1 เรียกว่า KR – 20 มีสตู รดังนี้
=

r tt
เมือ่ P
ข้อสอบแต่ละข้อ

I

2
k
 k  S X − Σ i =1Ρi (1 − Ρi ) 



S X2
 k − 1 


คือ สัดส่วนของผูต้ อบข้อ i ถูก หรือค่าความยากง่ายของ

คือ ความแปรปรวนของคะแนน
K คือ จํานวนข้อสอบ
สูตร 2 เรียกว่า KR – 21 มีสตู รดังนี้
S X2

rt

=

2
 k  S X − Ν Ρ (1 − Ρ ) 

] 
[

S X2
 k − 1 


เมือ่ Ρ คือ ค่าเฉลีย่ ของความยากง่ายของข้อสอบทัง้ ฉบับ
นอกจากนี้ยงั มีวธิ หี าค่าความเชือ่ มันแบบอิ
่
งเกณฑ์ของแบบทดสอบ ซึง่ เสนอโดย
ลิฟวิงตัน (Livingston) ซึง่ เป็ นวิธหี าความเชือ่ มันของแบบทดสอบครั
่
ง้ เดียวเหมือนกันโดย
สูตรดังนี้
=

r cc
เมือ่

r cc
r tt
S X2

C
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คือ
คือ
คือ
คือ

rtt S X2 + ( Χ − C ) 2
S X2 + ( Χ − C ) 2

ค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบอิ
่
งเกณฑ์
ค่าความเชือ่ มันแบบคลาสสิ
่
กหรือแบบดังเดิ
่ ม
ค่าความแปรปรวนของคะแนนดิบหรือคะแนนสอบ
คะแนนเกณฑ์
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ตัวอย่าง ในการสอบกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ม.1 เมื่อ
นํ าคะแนนสอบของนักเรียนมาหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้ พบว่า ค่าความแปรปรวนมีค่า 25.8
คะแนนเฉลีย่ มีค่า 65.5 ค่าความเชือ่ มันแบบคลาสสิ
่
กหรือแบบดังเดิ
่ มมีค่า 0.75 ถ้าการ
สอบครัง้ นี้ใช้คะแนนเกณฑ์ตดั สินได้-ตก ของนักเรียนแต่ละคนเท่ากับ 70% จงหาค่าความ
เชือ่ มันของแบบทดสอบแบบอิ
่
งเกณฑ์
วิธที าํ สูตร
แทนค่า

r cc

=

rtt S X2 + ( Χ − C ) 2
S X2 + ( Χ − C ) 2

r cc

=

( 0 . 75 )( 25 . 8 ) + ( 65 . 5 − 70 ) 2
25 . 8 + ( 65 . 5 − 70 ) 2
19 . 35 + 20 . 25
25 . 8 + 20 . 25
39 . 6
= 0 . 86
46 . 05

=
=

ได้คา่ ความเชือ่ มันของแบบทดสอบแบบอิ
่
งเกณฑ์เท่ากับ 0.86
วิ ธีหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
มีวธิ กี ารดังนี้
1. นําแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไปสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนหนึ่ง 20 - 30 คน
2. ตรวจให้คะแนนทีละข้อตามมาตรส่วนทีส่ ร้าง เช่น 5, 4, 3, 2, 1 หรือ 3, 2, 1
กรณีขอ้ ทีม่ ที ศิ ทางบวก และ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 1, 2, 3 กรณีขอ้ ทีม่ ที ศิ ทางลบ
3. คํานวณหาค่า ความเชื่อมันตามวิ
่
ธีของ Cronbach
ที่เรีย กว่า Alpha
coefficient ( α - coefficient) ดังนี้
r tt
เมือ่

=
r tt
k
S i2
S X2
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คือ
คือ
คือ
คือ

ΣS i2
 k 

−
1


S X2
 k − 1 






ค่าความเชือ่ มัน่
จํานวนข้อของแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ หมด
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กิ จกรรม 7.6
1. ความเชือ่ มันหมายถึ
่
งอะไร และมีวธิ หี าอย่างไรบ้าง
2. ถ้าจะหาค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบจะหาด้
่
วยวิธใี ดทีส่ ะดวกและ
ประหยัด
3. สูตร Alpha coefficient ใช้ในกรณีใด
4. จากการใช้แบบสอบถามจํานวน 10 ข้อ ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบ นําผลมา
วิเคราะห์ความแปรปรวนรายข้อได้ 0.78, 8.5, 9.0, 1.5, 1.45, 0.98, 8.6, 9.6, 9.2
และ 1.12 และคํานวณหาค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมได้ 24.45 จงหาค่าความ
เชือ่ มันของแบบสอบถามชุ
่
ดนี้
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สรุปบทที่ 7
เนื้ อหา 7.1 การเลือกใช้และสร้างเครือ่ งมือวิจยั
การเลือกใช้เครือ่ งมือวิจยั ผูว้ จิ ยั ควรคํานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
1. ลักษณะของประชากรการวิจยั
2. ตัวแปรการวิจยั
3. ลักษณะของข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั
หลักการทัวไปของการสร้
่
างเครือ่ งมือวิจยั มีดงั นี้
1. กําหนดรายการตัวแปรการวิจยั ให้ครบ
2. กําหนดคํานิยามตัวแปร
3. เลือกเครือ่ งมือวิจยั
4. ศึกษาวิธกี ารสร้างเครือ่ งมือทีเ่ ลือกใช้
5. ลงมือสร้าง
6. ตรวจสอบคุณภาพทัง้ รายข้อและทัง้ ฉบับ
7.
เนื้ อหา 7.2 แบบทดสอบ
แบบทดสอบเป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ความรูข้ องนักเรียน ส่วนมากในการวิจยั นิยม
ใช้แบบทดสอบเลือกตอบหลายตัวเลือก ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการสร้างดังนี้
1. สร้างจุดประสงค์การเรียนรู้
2. สร้างพิมพ์เขียวของแบบทดสอบ
3. สร้างข้อสอบตามพิมพ์เขียว
4. ตรวจสอบความตรงตามจุดประสงค์การเรียนรูโ้ ดยหาค่า IOC
5. คัดเลือกข้อทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
6. นําไปทดลองใช้กบั นักเรียน
7. หาค่าดัชนีจาํ แนกข้อสอบ
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8. หาค่า P และ r
9. หาค่าความเชือ่ มัน่
เนื้ อหา 7.3 แบบสอบถาม
แบบสอบถาม หมายถึงแบบคํา ถามที่ส่งให้ผู้ตอบตอบโดยการเขียนตอบหรือ
เลือกตอบ โดยผูถ้ ามและผูต้ อบไม่ตอ้ งเห็นหน้ากัน ลักษณะของแบบสอบถามมี 2 ชนิด
คือ คําถามปลายเปิด และคําถามปลายปิด
หลักการสร้างแบบทดสอบ มีดงั นี้
1. พิจารณาตัวแปรในการวิจยั ว่ามีตวั แปรอะไรบ้าง
2. เลือกชนิดของเครือ่ งมือให้เหมาะสมกับตัวแปร
3. ลงมือเขียนข้อคําถามตามนิยามตัวแปร
แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สกึ ความคิดเห็นและเจตคติ นิยมสร้างเป็ นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า และทีใ่ ช้กนั มากคือ แบบของลิเคิรท์ และออสกูด
แบบวัดตามวิธขี องลิเคิรท์ มีขนั ้ ตอนในการสร้าง ดังนี้
1. กําหนดเป้าหมายทีจ่ ะวัดให้ชดั เจน
2. รวบรวมข้อความเกีย่ วกับเป้าหมาย
3. ตรวจสอบข้อความ
4. สร้างมาตรวัดเป็ น 5 เสกล
5. ทดลองใช้ เพือ่ หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
6. คัดเลือกข้อทีม่ คี ุณภาพ
7. หาค่าความเชือ่ มันและความเที
่
ย่ งตรง
แบบวัดตามวิธขี องออสกูด หรือเรียกว่ามาตรวัดความแตกต่างแห่งความหมาย
ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการสร้างคล้ายๆ กับของลิเคิรท์
เนื้ อหา 7.4 แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต
การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนาทีม่ จี ุดมุ่งหมายให้ได้ขอ้ มูลตามต้องการทีไ่ ด้
กําหนดไว้ลว่ งหน้า
182

MR 393(s)

แบบสัมภาษณ์ม ี 2 ลักษณะ คือ แบบสัมภาษณ์ทม่ี โี ครงร่าง และแบบสัมภาษณ์
ไม่มโี ครงร่าง
การสังเกต หมายถึง การเฝ้าดูอย่างเอาใจใส่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง วิธกี ารสังเกตมี 2 ประเภทคือ การสังเกตโดยเข้าไปร่วมและการสังเกตโดย
ไม่เข้าไปร่วม
รูปแบบของการสังเกตมี 2 ลักษณะคือ การสังเกตโดยไม่มเี ค้าโครงแน่ นอน
ล่วงหน้า และการสังเกตโดยมีเค้าโครงแน่นอนล่วงหน้า
เนื้ อหา 7.5 ความเทีย่ งตรง (Validity)
ความเทีย่ งตรง หมายถึง ความถูกต้องของสิง่ ทีว่ ดั ทีเ่ ครื่องมือนัน้ วัดได้ มีหลาย
ประเภท คือ
1. ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา หมายถึง ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมทีว่ ดั
กับพฤติกรรมทีร่ ะบุไว้ในนิยาม
2. ความเทีย่ งตรงเชิงทฤษฎี หมายถึง ความสามารถของเครือ่ งมือทีส่ ามารถวัด
คุณลักษณะของโครงสร้างตามทฤษฎีของสิง่ ทีจ่ ะวัดได้
3. ความเทีย่ งตรงเชิงเกณฑ์สมั พันธ์ หมายถึง ความสามารถของเครือ่ งมือทีว่ ดั
ได้ตรงกับเกณฑ์ทก่ี าํ หนดขึน้ ซึง่ มี 2 แบบ คือ
3.1 ความเทีย่ งตรงเชิงทํานาย หมายถึง ความสามารถของเครือ่ งมือทีว่ ดั ได้
ตรงกับความจริงในอนาคต
3.2 ความเทีย่ งตรงเชิงสภาพปจั จุบนั หมายถึง ความสามารถของเครือ่ งมือ
ทีว่ ดั ได้ตรงกับความจริงในปจั จุบนั
เนื้ อหา 7.6 ความเชือ่ มัน่ (Reliability)
ความเชื่อมัน่ หมายถึง ความคงทีข่ องผลการวัดของเครื่องมือฉบับใดฉบับหนึ่งที่
ต้องการวัดสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
วิธหี าค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบ
่
มีดงั นี้
1. วิธสี อบซํ้า ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวสอบนักเรียนกลุ่มเดียวสองครัง้ แล้วนํา
คะแนนมาหาค่าสหสัมพันธ์กนั
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2. วิธคี ู่ขนาน ใช้แบบทดสอบสองฉบับคู่ขนานกัน นํ าไปสอบนักเรียนกลุ่ม
เดียวกันทัง้ สองฉบับแล้วนําคะแนนทัง้ สองฉบับมาหาค่าสหสัมพันธ์กนั
3. วิธสี อบครัง้ เดียว แล้วนําคะแนนมาหาค่าความเชือ่ มันดั
่ งนี้
3.1. แบบแบ่งครึง่ โดยใช้สตู รปรับขยายของ Spearman-Brown
3.2. ใช้วธิ ขี อง Kuder – Richardson สูตร KR-20 และ KR-21
3.3. ใช้วธิ ขี อง Livingston เป็ นวิธหี าค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบแบบ
่
อิงเกณฑ์
วิธหี าค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ใช้วธิ ขี อง Cronbach ทีเ่ รียกว่า Alpha
coefficient
แบบฝึ กหัดบทที่ 7
1. แบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีวธิ หี าค่าคุณภาพได้อย่างไร
2. แบบทดสอบมีขอ้ ดีและข้อเสียอย่างไร
3. แบบสอบถามใช้วดั ตัวแปรลักษณะใด
4. ท่านมีหลักในการสร้างแบบสอบถามอย่างไร
5. ท่านมีวธิ กี ารสร้างแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าอย่างไร
6. แบบสอบถามมีขอ้ ดี และข้อเสียอย่างไร
7. แบบสัมภาษณ์มลี กั ษณะอย่างไรและใช้ในกรณีใด
8. แบบสังเกตมีลกั ษณะอย่างไรและใช้ในกรณีใด
9. ถ้า อยากทราบว่า แบบทดสอบนี้ ว ดั ตรงกับ ความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนหรือไม่จะแสดงด้วยค่าอะไร เพราะอะไร
10. ถ้าอยากทราบว่าแบบทดสอบฉบับนี้วดั ได้คงทีม่ ากน้อยแค่ไหนจะแสดง
ด้วยค่าอะไร และจะหาได้อย่างไร
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