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เครื่องมือ วิธีการที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ผศ.ดร.นฤมล สิงห!ดง การเตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมข�อมูล เพื่อให�การเก็บรวบรวมข�อมูลมีความถูกต�อง ครบถ�วนและปราศจากความลําเอียงต�องออกแบบ “การเก็บรวบรวมข�อมูล”
� วิธีการที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล จะต�องดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว� โดยอาจใช�เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพื่อให�ได�ข�อมูลที่ถูกต�อง ชัดเจน และสมบูรณ0มากที่สุด 
� นักวิจัยต�องกําหนดข�อมูลและตัวชี้วัด 
�กําหนดว3าข�อมูลที่ต�องการมีอะไรบ�าง โดยวิเคราะห0จากวัตถุประสงค0หรือป4ญหาของการวิจัยว3ามีตัวแปรอะไรบ�างที่เป6นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่เกี่ยวข�อง 
�จะใช�อะไรเป6นตัวชี้วัดจึงจะได�ข�อมูลที่สอดคล�องกับสภาพความเป6นจริง ป4จจัยที่เกี่ยวข�องกับการพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล  1. ลักษณะของป4ญหาการวิจัยที่ชัดเจน จะช3วยให�ทราบประเด็นสําคัญ กลุ3มเป:าหมายที่จะเป6นกฎเกณฑ0เบื้องต�นในการเลือกใช�เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพื่อตอบป4ญหาการวิจัย  2. กรอบแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข�อง จะช3วยให�เห็นแนวทางของการวิจัยในประเด็นใด ๆ ในอดีต ว3าใช�ระเบียบการวิจัยอย3างไรในการวัดตัวแปรนั้น ๆ  3. ระเบียบวิธีวิจัยที่แต3ละรูปแบบ จะมีหลักการ ประเด็นคําถามและแนวทางในการเก็บรวบรวมข�อมูลอยู3แล�ว 
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ป4จจัยที่เกี่ยวข�องกับการพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล  4. หน3วยการวิเคราะห0 ได�แก3 บุคคล กลุ3มบุคคล วัตถุ ที่ใช�เป6น “เป:าหมาย” ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามตัวแปรที่กาหนดตามเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล�องกับหน3วยการวิเคราะห0  5. ขนาดของกลุ3มตัวอย3าง เพื่อพิจารณาการใช�เวลา ความสามารถในการสรุปผลการวิจัย และงบประมาณในการวิจัย  6. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ3มตัวอย3าง เช3น กลุ3มที่เป6นเด็กเล็กจะต�องใช�วิธีการสังเกต หรือสัมภาษณ0 แทนการใช�แบบสอบถาม ตัวอย3าง ตารางการออกแบบการเก็บข�อมูล (นฤมล, 2559)วัตถุประสงค0 ข�อมูลที่ต�องการ วัดอย3างไร/วิธีการ สถานที่/แหล3งข�อมูล การสุ3มตัวอย3าง/จํานวน เวลาเก็บข�อมูล ผู�เก็บข�อมูล
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Data Collection Tools & Techniques เครื่องมือ วิธีการที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ประเภทของข�อมูล วิธีการ เครื่องมือพฤติกรรม สังเกต แบบบันทึกความคิดเห็น ให�ตอบเองสัมภาษณ0 แบบสอบถามแบบบันทึกความคิดเห็นเชิงลึก สัมภาษณ0 แนวคําถามความคิดเห็นของกลุ3ม สนทนากลุ3ม ประเด็นในการสนทนา/ แนวคําถามการใช�ทรัพยากร  บันทึก แบบบันทึก/ เครื่องมืออิเลคโทรนิกโปรแกรมสําเร็จรูปความรู� ทดสอบ แบบทดสอบแบบทดสอบ  1) แบบทดสอบที่สร�างขึ้นเอง ตามจุดประสงค!ของการทดสอบครั้งนั้น  2) แบบทดสอบมาตรฐาน(Standardize Test) 
◦วิธีการทํา การตรวจให�คะแนน (ความเป<นปรนัย) และค>าปกติวิสัย(Norm) 
◦มีค>าของคุณลักษณะที่จําเป<นของแบบทดสอบ: ความเที่ยงตรง(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)  ประเภทของแบบทดสอบ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test)  2) แบบวัดความพร�อม (Readiness Test) 3) แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) เช>น สมรรถนะ 4) แบบทดสอบเชาวน!ปWญญา (Intelligence Test)  5) แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test)  6) แบบทดสอบบุคลิกภาพ(Personality Inventories)  7) แบบทดสอบความสนใจด�านอาชีพ(Vocational Interest Inventories)  
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แบบสอบถาม(Questionnaire) /การสอบถาม 
• เป<นชุดของคําถามที่ผู�วิจัยกําหนดขึ้นเพื่อใช�วัดคุณลักษณะ เจตคติหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยใช�ข�อคําถามเป<นตัวกระตุ�น หรือสิ่งเร�าให�ผู�ให�ข�อมูลได�แสดงการตอบสนองตามความรู�สึกของตนเอง 
• ประเภทของแบบสอบถาม 
– แบบสอบถามปลายเปdด (Open-Ended Form)
– แบบสอบถามปลายปdด (Close-Ended Form) แบบสอบถามปลายเปdด (Open-Ended Form)1) ข�อดีของคําถามแบบปลายเปdด 

• (1) ได�รับข�อมูลที่นอกเหนือประเด็นการคาดคะเน/การกําหนดของผู�วิจัยที่ขึ้นอยู>กับความรู�และประสบการณ!ของผู�ให�ข�อมูลที่มีประโยชน!ต>อการนํามาวิเคราะห!เพื่อสรุปผลและนําเสนอ 
• (2) ได�รับข�อมูลที่มีรายละเอียด ชัดเจน ที่สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�ข�อมูลอย>างแท�จริง 
• (3) ได�รับข�อมูลตามข�อเท็จจริงที่อาจจะกําหนดไม>เพียงพอต>อการเลือกตอบ 
• (4) ได�รับข�อมูลที่ลึกซึ้งและซับซ�อน  แบบสอบถามปลายเปdด (Open-Ended Form)2) ข�อจํากัดของคําถามแบบปลายเปdด 

• (1) สรุปประเด็นคําตอบจากข�อมูลที่ได�รับค>อนข�างยุ>งยาก 
• (2) การใช�สถิติเปรียบเทียบระหว>างข�อมูลที่ได�รับทําได�ยากเนื่องจากข�อมูลมีความแตกต>างกัน 
• (3) ใช�ได�ดีกับผู�ให�ข�อมูลที่มีการศึกษาในระดับสูง และมีทักษะในการเขียน/ใช�ภาษา 
• (4) กําหนดรหัสแทนคําตอบที่ได�รับค>อนข�างยาก มีความเป<นอัตนัยสูง 
• (5) ใช�เวลาในการตอบค>อนข�างมาก เพราะต�องคิดไตร>ตรองคําตอบที่สอดคล�องกับความรู�สึกที่แท�จริง เพื่อให�ได�รับข�อมูลกลับคืนมามากขึ้น แบบสอบถามปลายปdด (Close-Ended Form) แบบสอบถามที่ใช�เวลาในการสร�างค>อนข�างมาก แต>สะดวกสําหรับผู�ตอบ ข�อมูลที่ได�จะสามารถนําไปวิเคราะห!ได�ง>าย และนําเสนอได�อย>างถูกต�อง ชัดเจน มี 5 รูปแบบ  

• 1) แบบตรวจสอบรายการ(Checklist) เป<นแบบสอบถามที่กําหนดให�ผู�ตอบเลือก 1 คําตอบ หรือหลายคําตอบจากตัวเลือก 
• 2) แบบจัดลําดับความสําคัญ(Ordering Scale) เป<นแบบสอบถามที่ให�ผู�ตอบได�เรียงลําดับความสําคัญของตัวเลือกที่กําหนดให�จากมากไปน�อย หรือจากน�อยไปมาก 
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แบบสอบถามปลายปdด (Close-Ended Form) 
• 3) แบบมาตราส>วนประมาณค>า (Rating Scale) เป<นแบบสอบถามที่ให�ผู�ตอบประเมิน/แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่กําหนดให� 
• 4) แบบใช�ความแตกต>างแห>งความหมายทางภาษา (Semantic Differential Scale) เป<นแบบสอบถามที่กําหนดคําและคําที่ตรงข�ามกันเป<นคู> ๆ แล�วให�ผู�ตอบได�ประเมินตามความคิดเห็น 
• 5) แบบสร�างสถานการณ! (Situational Questionnaire) เป<นแบบสอบถามที่กําหนดสถานการณ! แล�วให�ผู�ตอบได�พิจารณาเลือกตอบตามความรู�สึก คุณธรรม หรือจริยธรรม ข�อดีของคําถามแบบปลายปdด 1. ได�รับข�อมูลที่มีลักษณะเดียวกัน ทําให�ง>ายต>อการสรุปผลและเปรียบเทียบ 2. ผู�ให�ข�อมูลมีความสะดวก ง>ายในการตอบคําถาม อาจเนื่องจากคําตอบที่กาหนดให�เลือกทําให�ข�อคาํถามมีความชัดเจน3. ได�รับข�อมูลที่ครบถ�วน และสอดคล�องกับวัตถุประสงค!/ประเด็นที่ต�องการ 4. ได�รับคําตอบที่ผู�ให�ข�อมูลไม>ต�องการตอบในลักษณะของการประมาณค>า ข�อจํากัดของคําถามแบบปลายปdด 1. ถ�ามีคําตอบ “ไม>ทราบ” เป<นตัวเลือก จะได�รับค>อนข�างมาก เนื่องจากตอบได�ง>าย 2. ไม>มีตัวเลือกที่สอดคล�องกับความเป<นจริงของผู�ให�ข�อมูล 3. ตัวเลือกมากเกินไปอาจจะทําให�เกิดความสับสน 4. การให�ข�อมูลเดียวกันอาจเกิดเนื่องจากการเข�าใจในข�อคําถามที่แตกต>างกันก็ได� 5. ความแตกต>างของการให�ข�อมูลเป<นไปตามเงื่อนไข/ตัวเลือกที่กําหนดให�เท>านั้น 6. ข�อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการลงรหัสในการวิเคราะห!ข�อมูลที่คลาดเคลื่อน หรือการเลือกข�อที่คลาดเคลื่อนจากที่ต�องการ  มาตรวัดเจตคติ Likert
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การใช�มาตรวัดเจตคติตามวิธีการของลิเคริท! 
�ลิเคริท! มีความเชื่อพื้นฐานว>า “เชาว!ปWญญาของมนุษย!จะมีการแจกแจงแบบโค�งปกติ”
�ใช�หน>วยความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป<นเกณฑ!ในการวัดประมาณความเข�มของความคิดเห็นที่มีต>อสิ่งต>าง ๆ 
�การใช�หน>วยเบี่ยงเบนมาตรฐานเป<นเกณฑ!ในการวัดที่มีความสัมพันธ!กับการวัดที่ใช� 0 1 2 3 4 (หรือ 1 2 3 4 5) เป<นเกณฑ! เท>ากับ 0.99 (Neuman,1997 :159) การสร�างคําถามตามวิธีการประมาณค>ารวมตามวิธีการของลิเคริท! การจําแนกประเภทแนวคําถาม ที่ในชุดของคําถามใด ๆ จะต�องมีจํานวนที่เท>า ๆ กัน ประมาณ  50-100 ข�อ จําแนกเป<น 2 ลักษณะ   

• ประเภทที่เห็นด�วย หรือคล�อยตาม (Favorable Statements) เป<นข�อความที่กําหนดในเชิงบวก/ทางที่ดี หรือสอดคล�องกับความต�องการของสังคม เช>น การทําวิจัยเป<นการพัฒนางาน  
• ประเภทที่ไม>เห็นด�วย หรือขัดแย�ง (Unfavorable Statements)เป<นข�อความที่กําหนดในเชิงลบ เช>น ไม>ควรห�ามเด็กดูสื่อลามก การสร�างคําถามตามวิธีการประมาณค>ารวมตามวิธีการของลิเคริท! 

• การกําหนดน้ําหนักคะแนนของความคิดเหน็ จําแนกออกเป<น 5 ระดับ คือ เห็นด�วยอย>างยิ่ง เห็นด�วย เฉย ๆ ไม>เห็นด�วย และไม>เห็นด�วยอย>างยิ่ง  แนวการสร�างข�อความ หรือข�อคําถาม 
• กําหนดเป<นข�อความเชิงความคิดเหน็ ไม>ควรกําหนดเป<นข�อเท็จจริง 
• กําหนดข�อความที่มีความชัดเจน สอดคล�องกับประเด็นที่ต�องการ 
• ควรกําหนดข�อความในประเด็นที่คาดว>าจะมีความคดิเห็นที่แตกต>างกันทั้งเห็นด�วยและไม>เห็นด�วย 
• ควรกําหนดคําถามทั้งในแบบเห็นด�วยและไม>เห็นด�วยที่ใกล�เคียงกันเพื่อให�ผู�ให�ข�อมูลแสดงความคิดเห็นทั้ง 2 แบบ 
• การกําหนดน้ําหนักของการตอบเป<น 0 1 2 3 และ 4 หรือ 1 2 3 4 และ 5 จะให�ผลที่เท>าเทียมกับวิธีการอื่น ๆ 
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ขั้นตอนการสร�างแบบวัดเจตคติของลิเคริท! 
• กําหนดข�อความเกี่ยวกบัเจตคติที่ต�องการให�มากที่สุดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่มีความชัดเจน หรือไม>แปลความหมายที่กํากวม และ หนึ่งข�อความควรมีเจตคติเดียว  
• การตรวจสอบข�อความ ที่กําหนดขึ้นที่ว>าสอดคล�องกับเกณฑ!การพิจารณาหรือไม> 
• นําไปให�ผู�เชี่ยวชาญได�พิจารณาเพื่อแก�ไขปรับปรุง แล�วนําไปทดลองใช�กับกลุ>มตัวอย>างที่มีลักษณะคล�ายคลึงกับกลุ>มตัวอย>างที่ต�องการนํามาตรการวัดไปใช� แล�วนําข�อมูลมาคํานวณหาค>าสถิติเพื่อใช�เป<นดัชนีบ>งชี้คุณภาพของข�อความ การหาคุณภาพรายข�อ (Mclver and Carmines,1981 : 24)

• หาความสอดคล�องภายในตามเกณฑ!ด�วยค>าที (t-test)ระหว>างค>าเฉลี่ยของกลุ>มที่ได�คะแนนรวมสูง กับกลุ>มที่ได�คะแนนรวมต่ําทีละข�อ ถ�าข�อใดที่ได� > 1.75 แสดงว>าข�อคําถามข�อนั้นมีอํานาจจําแนกที่ใช�ได� (Edwards,1987 : 63) 
• หาสหสัมพันธ!ของเพียร!สันระหว>างคะแนนแต>ละข�อกับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกข�อ ที่เป<นวิธีการใช�เกณฑ!คงที่ใช�ชุดคําถาม ถ�าได�ค>าสหสัมพันธ!ที่มีค>าสูง แสดงว>าข�อคําถามข�อนั้นมีความเชื่อมั่นสูงสามารถที่จะนํามาใช�เก็บข�อมูลได� การคํานวณหาค>าสถิติเพื่อใช�เป<นดัชนีบ>งชี้คุณภาพของข�อความ 

• คํานวณหาค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!(r) ของข�อความแต>ละข�อกับคะแนนรวม แล�วนํามาพิจารณาว>า ถ�าข�อความใดมีค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!สูงแสดงว>าข�อความนั้นเป<นข�อความที่ดี มีความเชื่อมั่น 
• คํานวณหาค>าอํานาจจําแนกของข�อความแต>ละข�อ โดยการทดสอบค>าทีและคัดเลือกข�อความที่มีค>าที ตั้งแต> 1.75 ขึ้นไปที่เป<นค>าที่มีอํานาจจําแนกอยู>ในเกณฑ!ดี(Edward.1987 :63) 
• เลือกข�อคําถามที่มีคะแนน r สูง ตัวอย3าง: ป4จจัยที่มีผลต3อการตัดสินใจใช�บริการ(Reliability = ?)ความคิดเห็นด�านกระบวนการ ค3าเฉลี่ย SD แปลผล1. มีระบบการจองการใช�อุปกรณ0หรือสถานที่ที่ทันสมัย 3.61 0.962. การค�นหาข�อมูลของท3านเป6นไปอย3างสะดวก รวดเร็ว 3.54 0.913. มีการสอนให�ใช�เครื่องออกกําลังกาย/อุปกรณ0กีฬา 4.04 2.274. การบริการส3งผลต3อการใช�บริการครั้งต3อไป 3.94 0.695. เวลาที่ให�บริการมีความเหมาะสม 3.70 0.95
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เกณฑ!การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของมาตรการวัดของลิเคริท! 
• ช>วงคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
– 1.00 -1.79 หมายถึง ระดับน�อยที่สุด 
– 1.80-2.59 หมายถึง ระดับน�อย 
– 2.60-3.39 หมายถึง ระดับปานกลาง 
– 3.40-4.19 หมายถึง ระดับมาก 
– 4.20-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด หรือเกณฑ!พันธ!พินิจ (Punpinij. 1990 :46) 
– 1.00 -1.50 หมายถึง ระดับน�อยที่สุด/ไม>เห็นด�วยอย>างยิง่ 
– 1.51 -2.50 หมายถึง ระดับน�อย/ไม>เห็นด�วย 
– 2.51 -3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง/ไม>แน>ใจ 
– 3.51 -4.50 หมายถึง ระดับมาก/เห็นด�วย 
– 4.51 -5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด/เหน็ด�วยอย>างยิง่ น้ําหนักคะแนนความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบข�อความเชิงบวก ข�อความเชิงลบ5 เห็นด�วยอย3างยิ่ง 5 ไม3เห็นด�วยอย3างยิ่ง4 เห็นด�วย 4 ไม3เห็นด�วย3 ไม3แน3ใจ 3 ไม3แน3ใจ2 ไม3เห็นด�วย 2 เห็นด�วย1 ไม3เห็นด�วยอย3างยิ่ง 1 เห็นด�วยอย3างยิ่งข�อจํากัดในการใช�มาตรการวัดของลิเคริท! 

• ผู�ให�ข�อมูลบางคนพยายามตอบเป<นกลาง เพื่อป|องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
• ความเข�าใจความหมายของภาษาที่ไม>ตรงกัน 
• ผู�ขาดแรงจูงใจในการตอบ อาจใช�การใส>เครื่องหมายเพื่อให�เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
• การยอมรับประเด็นที่ให�ข�อมูล ถ�าผู�ให�ข�อมูลเห็นด�วยกับเรื่องที่สอบถามก็จะให�ข�อมูลที่เป<นจริงมากกว>าประเด็นที่ไม>ยอมรับ ข�อจํากัดในการใช�มาตรการวัดของลิเคริท! 

• ถ�ามีเวลาที่จํากัด ผู�ให�ข�อมูลอาจขาดความรอบคอบในการตอบ 
• ผู�ให�ข�อมูลมักต�องการแสดงออกเฉพาะลักษณะที่ดี และพยายามปdดบังลักษณะที่บกพร>องของบุคลิกภาพของตน ทําให�เลือกคําตอบไม>ตรงกับความคิดเห็นที่แท�จริงของตนเอง 
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โครงสร�างของแบบสอบถาม 1. คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
� ระบุจุดประสงค!การวิจัย คําอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม 
� คํารับรองในการปกปdดข�อมูลที่ได�รับ 
� วิธีการตอบแบบสอบถามพร�อมตัวอย>างการตอบ 
� คําขอบคุณ และลงท�ายด�วยชื่อ-ชื่อสกุล, ที่อยู>ของผู�วิจัย 2. ข�อมูลส>วนบุคคล ที่จะนํามาใช�เป<นตัวแปรอิสระ (Independent variables) ในการวิจัย หรือนํามาใช�เป<นข�อมูลเบื้องต�นในการพิจารณาคุณลักษณะของผู�ให�ข�อมูลที่จะนําไปใช�ในการอภิปรายผล  3. ข�อคําถามเกี่ยวกับประเด็น/ความคดิเห็นที่ต�องการ แนวปฏิบัติในการเรียงคําถามและจัดรูปแบบของข�อคําถาม 1) เรียงลําดับข�อคําถามเป<นหมวดหมู> หรือเป<นตอนที่ ตามตัวแปร 2) คําถามในแต>ละตอนควรเรียงลําดับ ดังนี้ 

– (1) เรียงข�อคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่ใกล� ๆ ตัวก>อนเรื่องที่อยู>ไกลตัว 
– (2) เรียงข�อคําถามเรื่องทั่ว ๆ ไปก>อนคําถามที่เฉพาะเจาะจง 
– (3) เรียงข�อคําถามจากง>าย ๆ ไปหายาก ๆ 
– (4) เรียงข�อคําถามที่คุ�นเคยมากไปสู>ข�อคําถามที่คุ�นเคยน�อย 
– (5) เรียงข�อคําถามตามลําดับเหตุการณ!จากอดีต ปWจจุบัน สู>อนาคต แนวปฏิบัติในการเรียงคําถามและจัดรูปแบบของข�อคําถาม 3) ควรกําหนดหมายเลขของข�อคําถามตามลําดับอย>างต>อเนื่อง โดยไม>เริ่มต�นเมื่อเริ่มต�น ตอนใหม> 4) กรณีเป<นข�อคําถามที่มีตัวเลือก ต�องเรียงข�อคําถามและคําตอบตามความสะดวกและความเคยชินของผู�ให�ข�อมูล (จากซ�ายไปขวา) 5) กําหนดรูปแบบการพิมพ! เว�นวรรค ถูกต�องตามอักขรวิธี และพิมพ!เพียงหน�าเดียว • ปรับปรุงแก�ไขร>างแบบสอบถาม ผู�วิจัยควรได�พิจารณาทบทวนข�อคําถามที่มี แล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงแก�ไข ให�แบบสอบถามมีความสมบูรณ!มากขึ้น 

• นําแบบทดสอบไปทดลองใช� กับกลุ>มตัวอย>างที่มีลักษณะคล�ายคลึงกับกลุ>มตัวอย>างที่ต�องการเก็บรวบรวมข�อมูลจริง เพื่อตรวจสอบความเข�าใจในคําชี้แจง ความชัดเจนของคําถาม และประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม
• นําผลการวิเคราะห!ข�อมูลที่ได�รับ มาใช�พิจารณาปรับปรุงแก�ไขให�มีความถูกต�องสมบูรณ!และมีคุณภาพ 
• จัดพิมพ!แบบสอบถามฉบับสมบูรณ! โดยตรวจสอบความถูกต�องของการจัดพิมพ!ตามต�นฉบับ ถูกต�องอักขระวิธีตามหลักไวยากรณ! และมีความชัดเจนของตัวอักษรที่พิมพ! ขั้นตอนในการสร�างและพัฒนาแบบสอบถาม 
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สรุปขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม สร�าง ผู�เชี่ยวชาญ ตรวจสอบปรับปรุงแก�ไขทดลองใช�ใช�จริง เปรียบเทียบข�อดี-ข�อจํากัดของการใช�แบบสอบถาม ข�อดี ข�อจํากัด1. ประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณ 2. ศึกษาจากกลุ>มตัวอย>างที่มีขนาดใหญ> มีความครอบคลุมประชากร 3. ออกแบบได�ดี ง>ายและชัดเจนในการสรุปผล 4. ปกปdดความลับและคาตอบที่มีผลต>อ ความรู�สึกของผู�ให�ข�อมูลได�ดี 5. ไม>เกิดความลําเอียงจากการใช�คําถาม 6. ผู�ให�ข�อมูลมีอิสระในการให�คําตอบ 7. ไม>จําเป<นต�องมีการฝ�กอบรมผู�ช>วยเก็บข�อมลู 8. ได�ข�อมูลปฐมภูมิที่เป<นข�อมูลทีม่ีความสําคัญ 1. อัตราการได�รับคืนน�อย โดย เฉพาะกลุ>มที่มีระดับการศึกษาต่ํา 2. ผู�ให�ข�อมูลไม>เข�าใจข�อคําถาม 3. ควบคุมสภาพแวดล�อมในการตอบไม>ได� 4. ข�อมูลที่ได�รับไม>มั่นใจว>าเป<น ผู�ให�ข�อมูลที่แท�จริง 5. ผู�ให�ข�อมูลไม>สามารถแก�ไขคําถามหรือความเข�าใจผิดไม>ได� 6. มีแรงจูงใจในการให�ข�อมูลต่ํา ฝ�กทํา
� สร�างเครื่องมือประเมินโรงอาหารกลาง  เครื่องมือวิจัยอื่น ๆ: การสัมภาษณ!/แบบสัมภาษณ!

• เป<นวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�การสนทนาอย>างมีจุดประสงค!ระหว>างผู�สัมภาษณ! และผู�ให�สัมภาษณ! เพื่อให�ได�ความรู�ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณลักษณะที่ต�องการ และในกรณีที่มีข�อสงสัยหรือคาถามใดไม>ชัดเจนก็สามารถถามซ�าหรือทําความชัดเจนได�ทันที
– 1) การสัมภาษณ!โดยใช�แบบสัมภาษณ!ที่มโีครงสร�าง (Structured Interview)  
– 2) การสัมภาษณ!แบบใช�แบบสัมภาษณ!ที่ไม>มโีครงสร�าง (Non-Structured interview) 
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เครื่องมือวิจัยอื่น ๆ: การสังเกต
�เป<นการเก็บรวบรวมข�อมูลที่เกี่ยวกับปรากฏการณ!หรือพฤติกรรมที่ใช�ประสาทสัมผัสของผู�สังเกต 
� การสังเกตจะต�องกระทําโดยที่ผู�ถูกสังเกตไม>รู�ตัวจึงจะทําให�ได�รับข�อมูลที่เป<นจริง 
�ความสําเร็จของการสังเกตขึ้นอยู>กับประสาทสัมผัสของผู�สังเกต ที่จะต�องใช�ประสาทสัมผัสทั้งห�า การตีความพฤติกรรม การบันทึกข�อมูลอย>างรวดเร็ว ละเอียด และจะต�องไม>มีอคติต>อการสรุปข�อมูลที่ได�รับข�อมูล (กฤติยา วงศ!ก�อม,2545:110) จําแนกตามพฤติกรรมหรือบทบาทของผู�สังเกต(Merriam,1998 : 100-101) 

• 1) Participant Observation 
• 2) Complete Participant 
• 3) Incomplete Participant 
• 4) Non-Participant Observation เป<นการสังเกตที่ผู�สังเกตเป<นเพียงผู�สังเกตที่อาจจะซ>อนเร�นหรือเปdดเผยอยู>ภายนอกเพื่อสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่ผู�ถูกสังเกตจะรู�ตัวหรือไม>รู�ตัว ประเภทของการสังเกต บทบาทของผู�สังเกตและสิ่งที่จะสังเกต ประเภทของการสังเกต แบบมีโครงสร�าง • มีรายละเอียดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ!ที่ได�ระบุไว�ล>วงหน�า

• มีระบบชัดเจน ใช�เครื่องมือที่ได�สร�างไว�อย>างเป<นมาตรฐานให�ผู�สังเกตได�ใช�เป<นคู>มือการสังเกตและจดบันทึก แบบไม>มีโครงสร�าง • เป<นการสังเกตที่ไม>ได�ระบุรายละเอียด
• ผู�สังเกตใช�วิจารณญาณในการเลือกประเด็นที่จะสังเกตและจดบันทึก
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ประเภทของการสังเกต จําแนกตามโครงสร�างของเครื่องมือที่ใช� 
• 1) การสังเกตแบบมโีครงสร�าง (Structured Observation) เป<นการสังเกตที่มีรายละเอียดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ!ที่ได�ระบุไว�ล>วงหน�า เป<นการสังเกตที่มีระบบชัดเจน โดยจะใช�เครื่องมือที่ได�สร�างไว�อย>างเป<นมาตรฐานให�ผู�สังเกตได�ใช�เป<นคู>มือการสังเกตและจดบันทึก 
• 2) การสังเกตแบบไม>มโีครงสร�าง(Unstructured Observation)เป<นการสังเกตที่ไม>ได�ระบุรายละเอียด เป<นวิธีที่ให�ผู�สังเกตได�ใช�วิจารณญาณในการเลือกประเด็นที่จะสังเกตและจดบันทึก โดยส>วนมากผู�ใช�วิธีการนี้จะเป<นผู�ที่มีประสบการณ!สูง สามารถรับรู�และเข�าถึงปรากฏการณ!ได�ง>าย และมีความไวเชิงทฤษฏี(Theoretical Sensitivity) หลักการเบื้องต�นของการสังเกตแบบมีโครงสร�าง 

• เลือกพฤติกรรมที่จะสังเกตและผู�ที่ได�รับการสังเกต ให�มีความชัดเจนว>าจะสังเกตพฤติกรรมอะไร ของใคร 
• กําหนดความหมายของพฤติกรรมที่จะสังเกตไว�อย>างชัดเจน 
• เลือกสถานการณ!/เวลาที่จะสังเกต 
• เลือกและสร�างเครื่องมือในการสังเกต 
• ในกรณีที่มีผู�สังเกตหลายท>าน ควรได�มีการชี้แจงพฤติกรรมที่ต�องการสังเกตให�มีความสอดคล�องกันประเภทของการสังเกต แบบมีส>วนร>วมแบบมีส>วนร>วม • ผู�สังเกตจะเป<นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ>มที่ทําการสงัเกต และปกปdดบทบาทที่แท�จริงของตนเอง

• ผู�ถูกสังเกตจะไม>รู�ตัวว>ากําลังถูกสังเกต
• วิธีการ: การเข�าไปร>วมโดยสมบูรณ!, เข�าร>วมโดยไม>สมบูรณ! แบบไม>มีส>วนร>วมแบบไม>มีส>วนร>วม • ผู�สังเกตเป<นเพียงผู�สังเกตที่อาจจะซ>อนเร�นหรือเปdดเผยอยู>ภายนอกเพื่อสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
• ผู�ถูกสังเกตจะรู�ตัวหรือไม>รู�ตัว จําแนกตามพฤติกรรมหรือบทบาทของผู�สังเกต(Merriam,1998 : 100-101) 

• 1) การสังเกตแบบมีส>วนร>วม(Participant Observation) 
• 2) การเข�าไปร>วมโดยสมบูรณ! (Complete Participant)ผู�สังเกตจะเป<นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ>มที่ทาการสังเกต โดยที่ผู�ถูกสังเกตจะไม>รู�ตัวว>ากาลังถูกสังเกตพฤติกรรมผู�สังเกตจะต�องปกปdดบทบาททีแ่ท�จริงของตนเองและต�องเป<นผู�ที่มีความสามารถสูงทีไ่ด�รับการฝ�กฝนมาเป<นอย>างดี 
• 3) การเข�าร>วมโดยไม>สมบูรณ!(Incomplete Participant) 
• 4) การสังเกตแบบไม>มีส>วนร>วม(Non-Participant Observation) เป<นการสังเกตที่ผู�สังเกตเป<นเพียงผู�สังเกตที่อาจจะซ>อนเร�นหรือเปdดเผยอยู>ภายนอกเพื่อสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่ผู�ถูกสังเกตจะรู�ตัวหรือไม>รู�ตัว ประเภทของการสังเกต 
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หลักการเบื้องต�นของการสังเกตแบบมโีครงสร�าง 
• เลือกพฤติกรรมที่จะสังเกตและผู�ที่ได�รับการสังเกต ให�มีความชัดเจนว>าจะสังเกตพฤติกรรมอะไร ของใคร 
• กําหนดความหมายของพฤติกรรมที่จะสังเกตไว�อย>างชัดเจน 
• เลือกสถานการณ!/เวลาที่จะสังเกต 
• เลือกและสร�างเครื่องมือในการสังเกต 
• ในกรณีที่มีผู�สังเกตหลายท>าน ควรได�มีการชี้แจงพฤติกรรมที่ต�องการสังเกตให�มีความสอดคล�องกัน แบบสังเกตที่ใช�มาตราส>วนประมาณค>าพฤติกรรม บ3อยมาก บ3อย ปานกลาง น�อย น�อยมากมาทํางานตรงเวลา ตั้งใจทํางานแม�ผู�บริหารไม3อยู3ด�วยสอบถามเมื่อมีป4ญหาร3วมอภิปรายป4ญหานําระบบงานใหม3ไปใช�แบบสังเกตที่ใช�แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรม ใช3 ไม3ใช3มาทํางานเป6นประจําตั้งใจทํางานแม�ผู�บริหารไม3อยู3ด�วยสอบถามเมื่อมีป4ญหาร3วมอภิปรายป4ญหานําระบบงานใหม3ไปใช� ตัวอย>างแบบตรวจสอบ
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ฝ�กทําสําหรับงานวิจัยของท>าน
� ออกแบบการรวบรวมข�อมูล
�สร�างเครื่องมือประเมินงานวิจัยของท>าน ทบทวนแผนการเก็บขอมูลออกแบบ...แผนการเก็บข�อมูลแผนการเก็บรวบรวมข�อมูล

� กําหนดแหล3งข�อมูล (สามารถที่จะให�ข�อมูลได�อย3างครบถ�วนหรือไม3)
◦ ผู�ให�ข�อมูลเป6นใครอยู3ที่ไหน มีขอบเขตเท3าไร 
◦ เป6นแหล3งข�อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 

�กําหนดกลุ3มตัวอย3าง เลือกใช�วิธีการสุ3มตัวอย3าง และขนาดของกลุ3มตัวอย3างที่เหมาะสม 
�เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลที่เหมาะสม ประหยัด ได�ข�อมูลอย3างครบถ�วน มีมากเพียงพอและเป6นข�อมูลที่เชื่อถือได� 
�พัฒนาเครื่องมือวิจัยและนําเครื่องมือเก็บรวบรวมข�อมูลไปทดลองใช� 
�นําเครื่องมือวิจัยไปรวบรวมข�อมูล แผนการเก็บรวบรวมข�อมูล

� วิธีการที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล จะต�องดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว� โดยอาจใช�เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพื่อให�ได�ข�อมูลที่ถูกต�อง ชัดเจน และสมบูรณ0มากที่สุด 
� ผู�วิจัยจะต�องเก็บรวมรวมข�อมูลด�วยตนเอง เนื่องจากเป6นผู�ที่วางแผน และรู�เรื่อง/ข�อมูลที่จะเก็บรวบรวมได�ดีที่สุด แต3ถ�ามีผู�ช3วยเก็บรวบรวมข�อมูล จะต�องให�คําแนะนํา/คําชี้แจงให�แก3ผู�เก็บรวบรวมข�อมูลได�เข�าใจวิธีการและข�อมูลที่ต�องการเก็บรวบรวม
� จะต�องทราบประชากรและกลุ3มตัวอย3างในการเก็บรวบรวมข�อมูล ว3าเป6นใคร จํานวนเท3าไร อยู3ที่ไหน ในแผนการดําเนินการวิจัย ต�องกําหนดให�ชัดเจนว3าจะเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง หรือจัดส3งทางไปรษณีย0 หรือใช�ผู�ช3วยผู�วิจัย 
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แผนการเก็บรวบรวมข�อมูล
� ลักษณะเฉพาะของผู�ให�ข�อมูล เป6นลักษณะของผู�ให�ข�อมูลที่ผู�วิจัยจะต�องรับทราบว3าเป6นอย3างไร โดยเฉพาะเวลาที่จะให�แก3ผู�วิจัยในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
�กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข�อมูล ให�สอดคล�องกับประชากรและกลุ3มตัวอย3าง ควรระบุในแผนดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลว3าจะใช�เวลาในการเก็บรวบรวมข�อมูลเท3าไร ใช�งบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมข�อมูลมากน�อยเพียงใด 
�กําหนดจํานวนข�อมูลที่ได�รับคืนจากการเก็บรวบรวมข�อมูลที่เพียงพอและน3าเชื่อถือในการวิเคราะห0สรุปผลการวิจัย 
� การจัดส3งแบบสอบถามทางไปรษณีย0จะต�องได�รับกลับคืนไม3น�อยกว3าร�อยละ 80 
� ข�อมูลที่เก็บรวบรวมด�วยตนเองจะมีการสูญหายของข�อมลูได�ไม3เกนิร�อยละ 5 แผนการเก็บรวบรวมข�อมูล

�การตรวจสอบความเรียบร�อยของข�อมูลที่ได�จากการเก็บรวบรวมข�อมูล เช3น การตรวจสอบความสมบูรณ0ของข�อมูลเมื่อได�รับข�อมูลกลับคืนแล�วให�ครบถ�วนตามที่ต�องการ ถ�าตรวจสอบแล�วพบว3ามีการไม3ตอบในบางประเด็นจะทําอย3างไร
�การติดตามเป6นการเฉพาะรายบุคคลอย3างเร3งด3วน 
�ถ�าไม3สามารถดําเนินการได� หรือพิจารณาแล�วว3ามีความไม3สมบูรณ0ของข�อมูล จะนําข�อมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะห0คําถาม


