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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (Research Instrument) (Research Instrument)  เปนสิ่งที่ผูวิจัยไดมีการ เปนสิ่งที่ผูวิจัยไดมีการ 
นํามาใช นํามาใช เพื่อใหไดมาซึ่ง เพื่อใหไดมาซึ่ง ขอมูล ขอมูล (Data) (Data)  และการนําผลการวิเคราะหแลวไปสรุป และการนําผลการวิเคราะหแลวไปสรุป 
ออกมาเปนผลงานวิจัย ออกมาเปนผลงานวิจัย โดยเครื่องมือท่ีใชแบงออกไดเปนหลายชนิด โดยเครื่องมือท่ีใชแบงออกไดเปนหลายชนิด และในแตละ และในแตละ 
ชนิดจะมีลักษณะ ชนิดจะมีลักษณะ และชื่อเรียกที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของวิธีการวิจัย และชื่อเรียกที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของวิธีการวิจัย 
เชน เชน  แบบทดสอบ แบบทดสอบ  แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต แบบสังเกต  และแบบสอบถาม และแบบสอบถาม เปนตน เปนตน 

โดย โดย กระบวนการวิจัยในดานสังคมศาสตร กระบวนการวิจัยในดานสังคมศาสตร จะแบงลักษณะของเครื่องมือ จะแบงลักษณะของเครื่องมือ 
ที่ใชในการวิจัยไดเปน ที่ใชในการวิจัยไดเปน  4 4  แบบไดแก แบบไดแก 

1. 1.  แบบทดสอบ แบบทดสอบ  (Test) (Test) 
2. 2.  แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณ  (Interview Form) (Interview Form) 
3. 3.  แบบสังเกต แบบสังเกต  (Observation Form) (Observation Form) 
4. 4.  แบบสอบถาม แบบสอบถาม  (Questionnaire) (Questionnaire)



3 3 

1. 1.  แบบทดสอบ แบบทดสอบ (Test) (Test) 
แบบทดสอบ ลักษณะของเคร่ืองมือชนิดนี้ใชวัด ระดับทางดานสติปญญา 

หรือ ความสามารถทางสมอง  (Intellectual Ability)  ของผูทําการทดสอบทั้ง 
ในดานความจํา  ความเขาใจ  และการประยุกตใช แบบทดสอบ จึงควรมีการ 
ต้ังเกณฑ หรือขอบเขต ของคําตอบที่ถูกตองเอาไวกอน เพื่อทําการตัดสินถูก 
หรือผิดในแตละขอคําถาม 

โดยผลของการวัดจะออกมาเปน คาคะแนน  และมีแนวทางในการสราง 
แบบทดสอบ และที่นิยมใชกันมาก จะแบงตามลักษณะของจุดมุงหมายในการ 
สราง ซึ่งสามารถแบงออกเปน  2  ประเภท ไดแก 

1.1)  แบบอัตนัย  (Subjective Test) 
1.2)  แบบปรนัย  (Objective  Test)
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2. 2.  แบบอัตนัย แบบอัตนัย  (Subjective Test) (Subjective Test) 
แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบอัตนัย จําเปนจะตองตั้งเปนคําถาม จําเปนจะตองตั้งเปนคําถาม เพื่อใหผูท่ีถูกทดสอบ เพื่อใหผูท่ีถูกทดสอบ 

เขียนคําตอบไดเอง เขียนคําตอบไดเอง  และเปนการควบคุมคําตอบจะเปนไปไดยาก และเปนการควบคุมคําตอบจะเปนไปไดยาก ซึ่งแบบ ซึ่งแบบ 
ทดสอบแบบอัตนัย ทดสอบแบบอัตนัย  โดยสามารถแบงไดเปน โดยสามารถแบงไดเปน 3 3  แบบ แบบ ไดแก ไดแก 

2.1) 2.1)  แบบไมจํากัดคําตอบ แบบไมจํากัดคําตอบ  (Essay (Essay - - Entended Response) Entended Response)  ผูทดสอบจะ ผูทดสอบจะ 
ไดทําการ ไดทําการ เขียนคําตอบไดอยางมีอิสรเสรี เขียนคําตอบไดอยางมีอิสรเสรี ตามแนวคิดของตนเอง ตามแนวคิดของตนเอง 

2.2) 2.2)  แบบจํากัดคําตอบ แบบจํากัดคําตอบ  (Essay (Essay – – Restricted Response Restricted Response) )  ผูทดสอบจะ ผูทดสอบจะ 
ตองทําการเขียนคําตอบ ตองทําการเขียนคําตอบ ภายใตเงื่อนไขตางๆ ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่ถูกกําหนด ที่ถูกกําหนด ขึ้นมา ขึ้นมา
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2.3) 2.3)  แบบตอบอยางสั้น แบบตอบอยางสั้น หรือแบบเติมคํา หรือแบบเติมคํา  (Short answer or Completion) (Short answer or Completion) 
โดยผูที่ถูกทดสอบจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ โดยผูที่ถูกทดสอบจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ เพียงประโยคเดียว เพียงประโยคเดียว หรือ หรือ 

เติมคําลงในชองวางเพื่อใหไดใจความที่ถูกตองสมบูรณมากที่สุด เติมคําลงในชองวางเพื่อใหไดใจความที่ถูกตองสมบูรณมากที่สุด อาทิเชน อาทิเชน 

ตัวอยางท่ี ตัวอยางท่ี 5 5- -3 3  แสดงแบบตอบอยางสั้น แสดงแบบตอบอยางสั้น หรือแบบเติมคํา หรือแบบเติมคํา 
ขอท่ี ขอท่ี 1.) 1.)  รองนายยกรัฐมนตรี รองนายยกรัฐมนตรี ท่ีรับผิดชอบดูแลงานดานเศรษฐกิจ ท่ีรับผิดชอบดูแลงานดานเศรษฐกิจ 

ไดแก ไดแก  ................................................................ ......................................................................................................... ......................................... 
ขอท่ี ขอท่ี 2. 2.) )  ผูวาราชการกรุงเทพฯ ผูวาราชการกรุงเทพฯ คนปจจุบันชื่ออะไร คนปจจุบันชื่ออะไร............................ ............................
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3. 3. แบบทดสอบแบบปรนัย แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) (Objective Test) 
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบทดสอบแบบปรนัย  เปนการกําหนดโครงสราง เปนการกําหนดโครงสราง  (structure) (structure)  ทั้งที่ ทั้งที่ 

เปนตัวคําถามและคําตอบเอาไวลวงหนา เปนตัวคําถามและคําตอบเอาไวลวงหนา  เพื่อใหผูที่ทําการทดสอบสามารถทําการ เพื่อใหผูที่ทําการทดสอบสามารถทําการ 
ตัดสินใจเลือกตอบ ตัดสินใจเลือกตอบ ตามโครงสรางของคําถาม ตามโครงสรางของคําถาม  โดยคําตอบของแบบทดสอบแบบ โดยคําตอบของแบบทดสอบแบบ 
ปรนัย ปรนัย  สามารถแบง สามารถแบงออกได ออกได  3 3  รูปแบบ รูปแบบ คือ คือ 

3.1) 3.1)  แบบถูกผิด แบบถูกผิด (True (True – – False) False)  คือ คือ ผูที่ถูกทดสอบสามารถ ผูที่ถูกทดสอบสามารถเขียนเครื่อง เขียนเครื่อง 
หมายถูก หมายถูก ( ( // ) ) หนาขอความที่เห็นวาถูก หนาขอความที่เห็นวาถูก  และทําเครื่องหมาย และทําเครื่องหมาย ( (X X) ) หนาขอความที่คิด หนาขอความที่คิด 
เห็นวาผิด เห็นวาผิด  เชน เชน  ตัวอยางที่ ตัวอยางที่ 5 5 - - 4 4  แสดงขอมูลแบบปรนัยถูกผิด แสดงขอมูลแบบปรนัยถูกผิด  (True (True – – False) False) 

…… …….... ขอที่ ขอที่ 1) 1)  จํานวน จํานวน 1 1 รูป รูป  มีคาเทากับ มีคาเทากับ 12 12 รูเดือน รูเดือน 
.......... .......... ขอที่ ขอที่ 2) 2)  ฉินซี ฉินซี ฮองเต ฮองเต มีพี่ชาย มีพี่ชาย 2 2 คน คน คือ คือ ฉินเอ ฉินเอ และฉินบี และฉินบี
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3.2 3.2 ) )  แบบจับคู แบบจับคู  (Matching) (Matching) 
ลักษณะของแบบทดสอบ ลักษณะของแบบทดสอบ จะแบงออกเปน จะแบงออกเปน 2 2 ฉีก ฉีก โดยซีกซายจะเปน โดยซีกซายจะเปน 

ขอคําถาม ขอคําถาม สวนซีกขวาจะเปนขอคําถาม สวนซีกขวาจะเปนขอคําถาม ผูถูกทดสอบจะเลือกตัวพยัญชนะที่ ผูถูกทดสอบจะเลือกตัวพยัญชนะที่ 
อยูหนาขอคําตอบดานซีกขวาใหมีความสอดคลองกับขอคําถามดานซีกซา อยูหนาขอคําตอบดานซีกขวาใหมีความสอดคลองกับขอคําถามดานซีกซาย ย 
เชน เชน  ตัวอยางท่ี ตัวอยางท่ี 5 5 – – 5 5  แสดงแบบทดสอบแบบจับคู แสดงแบบทดสอบแบบจับคู 

( (…… ……) ) ขอที่ ขอที่ 1. 1. ปูที่มี ปูที่มี 6 6 ขา ขา  ก ก..  ปูเสื่อแลวขี้เกียจนอน ปูเสื่อแลวขี้เกียจนอน 
( (…… ……) ) ขอที่ ขอที่ 2. 2. ปูที่ไมมีขา ปูที่ไมมีขา  ข ข..  ปูเสื่อนอนกันสามคน ปูเสื่อนอนกันสามคน
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3.3 3.3 ) )  แบบเลือกตอบ แบบเลือกตอบ (Multiple (Multiple – – choice) choice) 
ลักษณะของแบบทดสอบชนิดนี้ ลักษณะของแบบทดสอบชนิดนี้ แตละขอคําถามจะมีคําตอบใหเปน แตละขอคําถามจะมีคําตอบใหเปน 

ตัวเลือกตอบอยูหลายตัว ตัวเลือกตอบอยูหลายตัว โดยปกติ โดยปกติ 4 4 – – 5 5 ตัวเลือก ตัวเลือก โดยผูถูกทดสอบจะตอง โดยผูถูกทดสอบจะตอง 
เลือกท่ีเปนคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดมาเปนคําตอบเดียว เลือกท่ีเปนคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดมาเปนคําตอบเดียวโดยใส โดยใส เครื่องหมาย เครื่องหมาย  // 
ลงใน ลงใน  หนาคําตอบที่ตองการ หนาคําตอบที่ตองการ  เชน เชน  ตัวอยางท่ี ตัวอยางท่ี 5 5- -6 6  แสดงขอคําถาม แสดงขอคําถาม 
แบบเลือกตอบ แบบเลือกตอบ 

1. 1.  ชมรมดนตรีไทยกลัวชมรมอะไรมากที่สุด ชมรมดนตรีไทยกลัวชมรมอะไรมากที่สุด 
[ [  ] ]  1. 1.  ชมรมยิงปน ชมรมยิงปน  [   ] 2. [   ] 2.  ชมรมเทควันโด ชมรมเทควันโด 
[ [  ] ]  3. 3.  ชมรมมวยปล้ํา ชมรมมวยปล้ํา  [   ] 4. [   ] 4.  ชมรมจิ๊กซอ ชมรมจิ๊กซอ 

2. 2.  นางพยาบาลกลัวใครมากที่สุด นางพยาบาลกลัวใครมากที่สุด 
[ [  ] ]  1. 1.  คนไข คนไข  [   ] 2. [   ] 2.  ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ 
[ [  ] ]  3. 3.  ตํารวจ ตํารวจ  [   ] 4. [   ] 4.  หมอฟน หมอฟน
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4. 4.  แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณ (Interview Form) (Interview Form) 
แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณ ( Interview Form ) ( Interview Form )  ลักษณะของเคร่ืองมือชนิดนี้จะได ลักษณะของเคร่ืองมือชนิดนี้จะได 

ขอมูลมาจากการสนทนา ขอมูลมาจากการสนทนา เปนการถามตอบกันโดยตรง เปนการถามตอบกันโดยตรง โดยผูถามจะมีฐานะ โดยผูถามจะมีฐานะ 
เปนผูสัมภาษณ เปนผูสัมภาษณ (Interview) (Interview) สวนผูตอบจะเปนผูถูกสัมภาษณ สวนผูตอบจะเปนผูถูกสัมภาษณ  (Interviewee) (Interviewee) 
โดยการสัมภาษณแบงออกไดเปน โดยการสัมภาษณแบงออกไดเปน  2 2  ประเภท ประเภท ไดแก ไดแก การสัมภาษณแบบมี การสัมภาษณแบบมี 
โครงสราง โครงสราง และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

4.1) 4.1)  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) (Structured Interview) 
การสัมภาษณแบบนี้จะตองมีการกําหนดโครงสราง การสัมภาษณแบบนี้จะตองมีการกําหนดโครงสราง ของขอคําถาม ของขอคําถาม 

ตางๆไวกอนลวงหนา ตางๆไวกอนลวงหนา ผูสัมภาษณจะซักถามและจดบันทึกคําตอบทั้งหมดลง ผูสัมภาษณจะซักถามและจดบันทึกคําตอบทั้งหมดลง 
ในแบบสัมภาษณ ในแบบสัมภาษณ
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4.2) 4.2)  การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  (Unstructured Interview) (Unstructured Interview) 
การสัมภาษณแบบนี้ผูสัมภาษณ การสัมภาษณแบบนี้ผูสัมภาษณ ไมตองสรางขอคําถามตางๆ ไมตองสรางขอคําถามตางๆ ไวกอน ไวกอน 

ลวงหนา ลวงหนา เพียงแตกําหนดเปนแนวทางการสัมภาษณ เพียงแตกําหนดเปนแนวทางการสัมภาษณ  (Interview Guide) (Interview Guide) 
เทานั้น เทานั้น  การสัมภาษณแบบนี้จึงมีความยืดหยุนสูง การสัมภาษณแบบนี้จึงมีความยืดหยุนสูง และผูถูกสัมภาษณจะมี และผูถูกสัมภาษณจะมี 
อิสระในการตอบคําถามอยางเต็มที่ อิสระในการตอบคําถามอยางเต็มที่  โดยที่ โดยที่ผูสัมภาษณจะตองมีความรูและ ผูสัมภาษณจะตองมีความรูและ 
ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
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5.1) 5.1)  สวนแรก สวนแรก  เปนสวนของโครงการวิจัยและสภาพทั่วไปของ เปนสวนของโครงการวิจัยและสภาพทั่วไปของ 
การสัมภาษณ การสัมภาษณ เชน เชน ชื่อโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ ชื่อ- -สกุลผูสัมภาษณ สกุลผูสัมภาษณ โดยขอมูลใน โดยขอมูลใน 
สวนแรกนี้ผูสัมภาษณควรกรอกขอมูลไวใหเรียบรอยกอนไปสัมภาษณ สวนแรกนี้ผูสัมภาษณควรกรอกขอมูลไวใหเรียบรอยกอนไปสัมภาษณ 

5.2) 5.2)  สวนท่ีสอง สวนท่ีสอง  เปนสวนของสภาพทั่วไปของผูถูกสัมภาษณที่ เปนสวนของสภาพทั่วไปของผูถูกสัมภาษณที่ 
จําเปน จําเปน เชน เชน เพศ เพศ อายุ อายุ  สถานภาพสมรส สถานภาพสมรส  เชื่อชาติ เชื่อชาติ รายได รายได  เปนตน เปนตน 
โดยที่ผูสัมภาษณเพียงกรอกขอมูลไดอยูแลวโดยไมตองถาม โดยที่ผูสัมภาษณเพียงกรอกขอมูลไดอยูแลวโดยไมตองถาม เชน เชน การ การ 
ไปสัมภาษณแมคาในตลาดพรานนก ไปสัมภาษณแมคาในตลาดพรานนก ขอคําถามเกี่ยวกับ ขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ เพศ และอาชีพ และอาชีพ 
ไมตองถาม ไมตองถาม สามารถกรอกลงไปไดเลยวาเพศหญิง สามารถกรอกลงไปไดเลยวาเพศหญิง อาชีพคาขาย อาชีพคาขาย เปนตน เปนตน 

5. 5.  สวนประกอบของแบบสัมภาษณ สวนประกอบของแบบสัมภาษณ 
โดยทั่วไปแบบสัมภาษณจะประกอบดวยสวนสําคัญ โดยทั่วไปแบบสัมภาษณจะประกอบดวยสวนสําคัญ  3 3 สวน สวน ไดแก ไดแก
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5.3 5.3) )  สวนท่ีสาม สวนท่ีสาม  เปนสวนของขอคําถาม เปนสวนของขอคําถาม และเนื้อที่วางที่ใชบันทึกคําตอบ และเนื้อที่วางที่ใชบันทึกคําตอบ 
ที่ไดจากการสัมภาษณ ที่ไดจากการสัมภาษณ  เชน เชน ตัวอยางท่ี ตัวอยางท่ี 5 5- -7 7  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) (Structured Interview) 

แบบสัมภาษณ 
สวนท่ี 1  ชื่อโครงการวิจัย  การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอการเลือกซือ้เครื่องคอมพิวเตอร 

สวนบุคคล จากปจจัยดานของแถม 
ชื่อ-สกุล ผูสัมภาษณ................................วัน/เดือน/ป........................เวลา....................... 

สถานที่สัมภาษณ.............................................................................................. 

สวนท่ี  2  สถานภาพท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 
เพศ.....................อายุ.................ป...............สถานภาพสมรส................. 

ศาสนา.................อาชีพ...................ระดับการศึกษา................รายไดตอเดือน...................
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สวนที่ สวนที่ 3 3  บทสัมภาษณตามโครงสรางของงานวิจัย บทสัมภาษณตามโครงสรางของงานวิจัย 
1. 1.  ของแถมที่แจกใหเมือ่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีผลตอการ ของแถมที่แจกใหเมือ่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจของ ตัดสินใจของ 

ทานหรือไม ทานหรือไม เพราะอะไร เพราะอะไร................................................................ ......................................................................................... ......................... 
2. 2.  ทานมีความตองการของแถมรายการใดในแตละกลุม ทานมีความตองการของแถมรายการใดในแตละกลุม ( (เลือกไดกลุมละ เลือกไดกลุมละ 1 1 รายการ รายการ) ) 

☐ ☐  ระบุยี่หอ ระบุยี่หอ........................... ........................... 
☐ ☐  ระบุยี่หอ ระบุยี่หอ........................... ........................... 
☐ ☐  ระบุยี่หอ ระบุยี่หอ........................... ........................... 

☐ ☐  ไมระบุยี่หอ ไมระบุยี่หอ 
☐ ☐  ไมระบุยี่หอ ไมระบุยี่หอ 
☐ ☐  ไมระบุยี่หอ ไมระบุยี่หอ 

☐ ☐ 1.) 1.)  ช่ัวโมงอินเตอรเน็ต ช่ัวโมงอินเตอรเน็ต 
☐ ☐ 2.) 2.)  ลําโพง ลําโพง 
☐ ☐ 3.) 3.)  โมเด็ม โมเด็ม 

กลุมที่ กลุมที่ 2 2 

☐ ☐  ระบุยี่หอ ระบุยี่หอ........................... ........................... 
☐ ☐  ระบุยี่หอ ระบุยี่หอ........................... ........................... 
☐ ☐  ระบุยี่หอ ระบุยี่หอ........................... ........................... 

☐ ☐ 1.) 1.)  โทรศัพทมือถือ โทรศัพทมือถือ 
☐ ☐ 2.) 2.)  กลองดิจิตอล กลองดิจิตอล 
☐ ☐ 3.) 3.)  เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเซอร 

☐ ☐  ไมระบุยี่หอ ไมระบุยี่หอ 
☐ ☐  ไมระบุยี่หอ ไมระบุยี่หอ 
☐ ☐  ไมระบุยี่หอ ไมระบุยี่หอ 

กลุมที่ กลุมที่ 1 1 

ความคิดเห็นในดานยี่หอ ความคิดเห็นในดานยี่หอ รายการของแถม รายการของแถม
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6.) 6.)  แบบสังเกต แบบสังเกต (Observation Form) (Observation Form) 
แบบ แบบสังเกต สังเกต (Observation Form) (Observation Form) ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการ ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการ 

วิจัยจําเปนตองใชประสาทสัมผัสท้ัง วิจัยจําเปนตองใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 5 ไดแก ไดแก  ตา ตา  หู หู  จมูก จมูก  ลิ้น ลิ้น และกาย และกาย และใน และใน 
การเขาไปสังเกตควรไมใหผูท่ีถูกสังเกตพฤติกรรมไดรูตัว การเขาไปสังเกตควรไมใหผูท่ีถูกสังเกตพฤติกรรมไดรูตัว 

โดยแสวงหาโอกาสท่ีเหมาะสมเขาไปสังเกตสถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้น โดยแสวงหาโอกาสท่ีเหมาะสมเขาไปสังเกตสถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้น และ และ 
ขอมูลท่ีเก็บมาไดมีความนาเชื่อถือมากที่สุด ขอมูลท่ีเก็บมาไดมีความนาเชื่อถือมากที่สุด 

การสังเกตแบงออกเปน การสังเกตแบงออกเปน 2 2 ประเภทไดแก ประเภทไดแก  การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบมีสวนรวม และ และ 
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม
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6.1 6.1  การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) (Participant Observation) 
เปนการสังเกตที่ เปนการสังเกตที ่ ผูสังเกตไดเขาไปรวมกันกับกลุมตัวอยางอยางแนบเนียน ผูสังเกตไดเขาไปรวมกันกับกลุมตัวอยางอยางแนบเนียน 

โดยเขาทํากิจกรรมตางๆ โดยเขาทํากิจกรรมตางๆ  เชนเดียวกันทุกอยาง เชนเดียวกันทุกอยาง  ลักษณะของงานวิจัยแบบมีสวน ลักษณะของงานวิจัยแบบมีสวน 
รวม รวม  ผูวิจัยตองทราบถึงขนบธรรมเนียม ผูวิจัยตองทราบถึงขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม วัฒนธรรม  ของชุมชนหรือองคกร ของชุมชนหรือองคกร 
ตางๆ ตางๆ  เคร่ืองมือวิจัยประเภทนี้ตองใชเวลานานกวาประเภทอ่ืนๆ เคร่ืองมือวิจัยประเภทนี้ตองใชเวลานานกวาประเภทอ่ืนๆ  และยังตอง และยังตอง 
ใชงบประมาณตางๆ ใชงบประมาณตางๆ  มากกวาดวย มากกวาดวย  การสังเกตแบบนี้เรียกวา การสังเกตแบบนี้เรียกวา  การสังเกตโดยตรง การสังเกตโดยตรง 

หรือ หรือ  (Direct Observation) (Direct Observation)
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6.2 6.2  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  (Non (Non- -Participant Observation) Participant Observation) 
วิธีนี้ วิธีนี้ผูสังเกตไมไดมีสวนเขาไปอยูในกลุมของผูถูกสังเกต ผูสังเกตไมไดมีสวนเขาไปอยูในกลุมของผูถูกสังเกต  จึงเปนเพียง จึงเปนเพียง 

คนนอกที่เฝาดูพฤติกรรมตางๆ คนนอกที่เฝาดูพฤติกรรมตางๆ  ที่เกิดขึ้นภายในกลุม ที่เกิดขึ้นภายในกลุม  เชน เชน  “ “งานวิจัยท่ีตองการ งานวิจัยท่ีตองการ 
ศึกษาความสามารถในการสอนของครูท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของ ศึกษาความสามารถในการสอนของครูท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของ 
นักเรียน นักเรียน” ” การสังเกตนี้เปนการสังเกตโดยออม การสังเกตนี้เปนการสังเกตโดยออม  หรือ หรือ  (Indirect Observation) (Indirect Observation) 

โดยลักษณะของการสังเกต โดยลักษณะของการสังเกต ผูวิจัยสามารถสรางไดหลายลักษณะ ผูวิจัยสามารถสรางไดหลายลักษณะ เชน เชน 
แบบตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ (Check (Check- -list) list) แบบมาตราสวนประมาณคา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (Rating Scale) 
และแบบปลายเปด และแบบปลายเปด (Open (Open- -ended) ended)  เปนตน เปนตน
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ตัวอยางที่ ตัวอยางที่ 5 5- -8 8  แสดงลักษณะแบบสังเกตเปนแบบตรวจสอบรายการ แสดงลักษณะแบบสังเกตเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check (Check- -list) list) 
ชนิด ชนิด 2 2 ตัวเลือก ตัวเลือก 

/ / วัดและประเมนิผลหลังการสอน วัดและประเมนิผลหลังการสอน 7 7 
/ / สรุปและทบทวนบทเรียน สรุปและทบทวนบทเรียน 6 6 

/ / มอบหมายงาน มอบหมายงาน//การบาน การบาน 5 5 
/ / สรางบรรยากาศของการเรียนใหนาเรียน สรางบรรยากาศของการเรียนใหนาเรียน 4 4 

/ / เปดโอกาสใหนักเรียนซกัถาม เปดโอกาสใหนักเรียนซกัถาม 3 3 
/ / ใชส่ือการสอนทีม่ีคุณภาพ ใชส่ือการสอนทีม่ีคุณภาพ 2 2 

ไมมี ไมมี มี มี 
/ / การนําเขาสูบทเรียน การนําเขาสูบทเรียน 1 1 

ตรวจสอบรายการ ตรวจสอบรายการ รายการสังเกตครู รายการสังเกตครู รายการ รายการ
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7. 7.  แบบสอบถาม แบบสอบถาม (Questionnaire) (Questionnaire) 
แบบสอบถาม แบบสอบถาม (Questionnaire) (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือที่นิยมใชในการวิจัย เปนเคร่ืองมือที่นิยมใชในการวิจัย 

มากที่สุด มากที่สุด ลักษณะคลายกับแบบสอบถาม ลักษณะคลายกับแบบสอบถาม จะแตกตางกันตรงที่ จะแตกตางกันตรงที่ แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
เนนคําถามความเปนจริง เนนคําถามความเปนจริง (Fact) (Fact) ของผูตอบ ของผูตอบ และความรูสึกนึกคิดของผูตอบ และความรูสึกนึกคิดของผูตอบ 
ในสถานการณตางๆ ในสถานการณตางๆ ดังนั้นการตอบจึงไมมีขอใดที่ตอบผิด ดังนั้นการตอบจึงไมมีขอใดที่ตอบผิด เพราะทุกขอผูตอบ เพราะทุกขอผูตอบ 
ตอบตามความขอเท็จจริงที่เปนอยู ตอบตามความขอเท็จจริงที่เปนอยู 

โดยแบบสอบถามแบงออกไดเปน โดยแบบสอบถามแบงออกไดเปน 2 2 ลักษณะไดแก ลักษณะไดแก ขอคําถามแบบเปด ขอคําถามแบบเปด 
(Open ended question) (Open ended question)  และขอคําถามแบบปด และขอคําถามแบบปด  (Close ended question) (Close ended question) 
งานวิจัยควรคํานึงถึงปจจัย งานวิจัยควรคํานึงถึงปจจัย เชน เชน ลักษณะขอมูล ลักษณะขอมูล วัตถุประสงคและขอบเขต วัตถุประสงคและขอบเขต 
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล เปนตน เปนตน
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7.1) 7.1)  รูปแบบขอคําถามในแบบสอบถาม รูปแบบขอคําถามในแบบสอบถาม 
1.) 1.)  ขอคําถามแบบเปด ขอคําถามแบบเปด (Open ended question) (Open ended question) 

ลักษณะของขอคําถามจะเปนการต้ังคําถามโดยเปดโอกาสใหผูตอบ ลักษณะของขอคําถามจะเปนการต้ังคําถามโดยเปดโอกาสใหผูตอบ 
ตอบไดอยางเสรี ตอบไดอยางเสรี เพื่อใหไดมาซึ่งขอคิดเห็นอยางกวางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอคิดเห็นอยางกวางๆ ผูวิจัยสามารถทํา ผูวิจัยสามารถทํา 
กําหนดความยาวของคําตอบดวยจํานวนบรรทัดที่เวนไว กําหนดความยาวของคําตอบดวยจํานวนบรรทัดที่เวนไว 

ขอคําถามแบบเปดสรางคําถามไดงาย ขอคําถามแบบเปดสรางคําถามไดงาย แตมีความยุงยาก แตมีความยุงยาก ตองใชวิธีการ ตองใชวิธีการ 
วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหเนื้อหา (Contents Analysis) (Contents Analysis) โดยจับประเด็นที่คลายคลึงกันเพื่อ โดยจับประเด็นที่คลายคลึงกันเพื่อ 
การสรุปผลการวิจัย การสรุปผลการวิจัย 

ตัวอยางท่ี ตัวอยางท่ี 5 5- -9 9  ขอคําถามแบบเปด ขอคําถามแบบเปด (Open ended question) (Open ended question)  เชน เชน 
- -  ทานตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑนมพรอมดื่มในประเด็นใด ทานตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑนมพรอมดื่มในประเด็นใด 
- -  การปองกันการทุจริตในระบบเงินสดมีแนวทางปองกันอยางไร การปองกันการทุจริตในระบบเงินสดมีแนวทางปองกันอยางไร
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2.) 2.)  ขอคําถามปลายปด ขอคําถามปลายปด  (Close ended Question) (Close ended Question) 
ลักษณะเปนการต้ังคําถามโดยมีการกําหนดตัวเลือกคําตอบตางๆ ลักษณะเปนการต้ังคําถามโดยมีการกําหนดตัวเลือกคําตอบตางๆ เอาไว เอาไว 

ลวงหนา ลวงหนา เพื่อใหผูตอบเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนด เพื่อใหผูตอบเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนด การสรางคําถามแบบ การสรางคําถามแบบ 
ปดจะตองใชความรูความสามารถของผูวิจัยเปนพิเศษ ปดจะตองใชความรูความสามารถของผูวิจัยเปนพิเศษ ใชระยะเวลาและการ ใชระยะเวลาและการ 
คนความากกวาการสรางขอคําถามแบบเปด คนความากกวาการสรางขอคําถามแบบเปด  แตผลดีตอตัวผูตอบที่จะไดรับ แตผลดีตอตัวผูตอบที่จะไดรับ 
ความสะดวก ความสะดวก รวดเร็ว รวดเร็ว และผูตอบมีความเต็มใจที่จะตอบ และผูตอบมีความเต็มใจที่จะตอบ 

โดยคําถามแบบปดที่นิยมใชสามารถออกไดเปน โดยคําถามแบบปดที่นิยมใชสามารถออกไดเปน 3 3 ประเภท ประเภท ไดแก ไดแก แบบ แบบ 
ตรวจรายการ ตรวจรายการ (Check (Check- -list) list)  แบบจัดลําดับ แบบจัดลําดับ (Ranking question) (Ranking question) และแบบมาตรา และแบบมาตรา 
สวนประมาณคา สวนประมาณคา (Rating scale) (Rating scale)
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สวนประกอบของแบบสอบถาม สวนประกอบของแบบสอบถาม 
สวนที่ สวนที่ 1 1 จดหมายนํา จดหมายนํา ( (ถามี ถามี) ) 

จดหมายนําที่ดีควรออกจากองคกรหนวยงานที่มีความ จดหมายนําที่ดีควรออกจากองคกรหนวยงานที่มีความนาเชือ นาเชือถือ ถือ 
ซึ่งจะทําใหผูตอบมีความรูสึกวาตนไดรับเกียรติใหผูตอบ ซึ่งจะทําใหผูตอบมีความรูสึกวาตนไดรับเกียรติใหผูตอบ 

สวนที่ สวนที่ 2 2  คําชี้แจงในการตอบ คําชี้แจงในการตอบ 
จะตองระบุชื่อ จะตองระบุชื่อ เร่ือง เร่ือง วัตถุประสงคงานวิจัย วัตถุประสงคงานวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะ ประโยชนที่คาดวาจะ 

ไดรับจากงานวิจัย ไดรับจากงานวิจัย จํานวนหนา จํานวนหนา วิธีการสงแบบสอบถามกลับ วิธีการสงแบบสอบถามกลับ คํากลาวยกยอง คํากลาวยกยอง 
และขอบคุณ และขอบคุณ ลงชื่อ ลงชื่อ- -นามสกุลของผูวิจัยที่อยูที่สามรถติดตอได นามสกุลของผูวิจัยที่อยูที่สามรถติดตอได
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สวนที่ สวนที่ 3 3  ขอคําถามในการสอบถาม ขอคําถามในการสอบถาม 
ขอคําถามในสวนนี้ตองแบงออกเปนตอนๆ ขอคําถามในสวนนี้ตองแบงออกเปนตอนๆ ซึ่งมีไมต่ํากวา ซึ่งมีไมต่ํากวา 2 2 ตอน ตอน 

ตอนแรกจะเปนขอคําถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบ ตอนแรกจะเปนขอคําถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบ เชน เชน เพศ เพศ อายุ อายุ 
สถานภาพสมรส สถานภาพสมรส  อาชีพ อาชีพ รายได รายได และระดับการศึกษา และระดับการศึกษา ในตอนน้ีจะใชคําวา ในตอนน้ีจะใชคําวา 
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และในทุกตอนจะตองมีคํา และในทุกตอนจะตองมีคํา 
ชี้แจงอธิบายแนวทางในการตอบ ชี้แจงอธิบายแนวทางในการตอบ ถามีตัวอยางชี้แจงในการตอบจะดีมาก ถามีตัวอยางชี้แจงในการตอบจะดีมาก
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หลักการในการสรางแบบสอบถาม หลักการในการสรางแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม แบบสอบถาม (Questionnaire) (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือที่ถูกนํามาใชในงานวิจัยกัน เปนเคร่ืองมือที่ถูกนํามาใชในงานวิจัยกัน 

มากที่สุด มากที่สุด ตัวอยางที่ ตัวอยางที่ 5 5- -2 2  แสดงขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม แสดงขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาและรวบรวมขอมูล  เพ่ือนํามากําหนดโครงสรางของขอคําถาม 

ขั้นตอนที่ 2  กําหนดโครงสรางของแบบสอบถามและสํานวนภาษาของขอคําถาม 

ขั้นตอนที่ 3  เสนอที่ปรึกษา  ปรับปรุงและแกไข 

ขั้นตอนที่ 4  เสนอผูเช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 5  ทดลองใชแบบสอบถามกับกลุมทดลอง 

ขั้นตอนที่ 6 
หาคุณภาพของแบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 7 
จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน


