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บทที่ 7 

เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั 

 

งานวิจัยส่วนใหญ่มักจะใช้เครื่องมือในการวิจัย 4 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม  

แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบทดสอบ แต่ก่อนที่ผู้วิจัยจะตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด 

ผู้วิจัยต้องท าการวิเคราะห์ตัวแปรหรือสิ่งที่ต้องการศึกษา กับแหล่งที่ต้องการรวบรวมข้อมูล  

ว่าเหมาะสมที่จะใช้เครื่องมอืชนิดใด บางทีในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน ต้องการวัดตัวแปรหรือสิ่งที่

ต้องการศึกษาตัวเดียวกัน แต่มีแหล่งข้อมูลต่างกัน อาจใช้เครื่องมือต่างชนิดกันก็ได้ อย่างไรก็ตาม 

ในงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ ต้องมีการใช้เครื่องมืออย่างน้อย 1 ชนิด บางงานวิจัยอาจใช้เครื่องมือ 

ครบทั้ง 4 ชนิด และอาจมีเครื่องมืออย่างอื่นเพิ่มอีก เช่น เครื่องบันทึกภาพ-เสียง แบบวัดผลงาน

ภาคปฏิบัติ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร เป็นต้น ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แต่ละประเภทว่ามีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร หลักการ

ส าคัญและขั้นตอนในการสร้างเครื่องมอืแตล่ะประเภทเป็นอย่างไร โดยมีรายละเอียดตามล าดับ

ดังนี้  

 

แบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นชุดของข้อค าถามที่ต้องการเร้าให้ผู้ตอบได้สะท้อน

ข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยส่วนใหญ่มักนิยมใช้วัดสภาพที่เป็นจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก 

หรอืทัศนคตติ่าง ๆ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 104) 

 โดยทั่วไปแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบสอบถามที่มคี าถามแบบปลายปิด 

(Close-ended Form) และแบบสอบถามที่มคี าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form)  

 

แบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Form)  

 แบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบ 

ตามตัวเลือกที่ก าหนดไว้แล้วเพียง 1 ค าตอบ หรือหลายค าตอบ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
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 1. แบบให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 

 2. แบบให้เลือกตอบได้หลายค าตอบ 

 3. แบบให้เรียงล าดับ 

 4. แบบให้ประมาณค่า  

 ส าหรับตัวอย่างของแบบสอบถามทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้ 

 

 1. แบบให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  
  

1. เพศ  

 ชาย  หญิง 

2. ช้ันปีที่ศึกษา   

 ช้ันปีที่ 1  ช้ันปีที่ 2               ช้ันปีที่ 3                ช้ันปีที่ 4 

3. คณะที่สังกัด  
  

 คณะครุศาสตร์                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร            คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะวทิยาการจัดการ                  วิทยาลัยนานาชาติ 

 

 2. แบบให้เลือกตอบได้หลายค าตอบ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  
  

1. ท าไมนักศึกษาถึงเลือกเรยีนในสาขาสารสนเทศศาสตร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เพราะถนัดเรียนด้านนี้ 

 เพราะคิดว่าเรียนจบง่าย 

 เพราะชอบมากกว่าเรียนในสาขาอื่น ๆ  

 เพราะจบแล้วมงีานท าแนน่อน 

 เพราะเลือกเรียนตามเพื่อน  

 เพราะพ่อแม่อยากใหเ้รียน  

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………… 
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 3. แบบให้เรียงล าดับ 

ค าชี้แจง โปรดระบุหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 ลงใน  อาชีพที่นักศึกษาต้องการจะเป็น 

มากที่สุด 5 อันดับ ( 1 = มากที่สุด)  

 บรรณารักษ์   นักสารสนเทศ  นักเอกสารสนเทศ 

 ครู – อาจารย์  นักคอมพิวเตอร์   นักออกแบบเว็บไซต์ 

 นักประชาสัมพันธ์   เลขานุการ    พนักงานขาย  

 เจ้าของกิจการ  วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์  อื่น ๆ โปรดระบุ.............. 

 

 4. แบบให้ประมาณค่า  

  แบบให้ประมาณค่า แบบที่ 1  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  
  

1. ท่านเห็นด้วยกับนโยบาย “เมาไม่ขับ” หรอืไม่ มากน้อยเพียงใด 

 ไม่เห็นด้วย 

 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 เห็นด้วยน้อย  

 เห็นด้วยปานกลาง 

 เห็นด้วยมาก  

 เห็นด้วยมากที่สุด  

 

 

  แบบให้ประมาณค่า แบบที่ 2 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  รอบตัวเลข ทีต่รงกับความคิดเห็นของท่าน  

ท่านมีความเห็นว่านักศกึษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์มีลักษณะอย่างไร  
 

ใจเย็น 3 2 1 0 1 2 3 ใจร้อน 

ถ่อมตน 3 2 1 0 1 2 3 โอ้อวด 

เข้มแข็ง 3 2 1 0 1 2 3 อ่อนแอ 

กล้าแสดงออก 3 2 1 0 1 2 3 ขีอ้าย 
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  แบบให้ประมาณค่า แบบที่ 3 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

มากที่สุด  

โดยที่   5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

4 = เห็นด้วยมาก 

3 = เห็นด้วยปานกลาง 

2 = เห็นด้วยน้อย 

1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. วิชาวิจัยเป็นวิชาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

2. การเรียนวิชาวิจัยท าให้รูส้ึกเครียด      

3. เนือ้หาวิชาวิจัยน าไปประยุกต์ใชไ้ด้นอ้ย       

4. ถ้าเลอืกได้จะไม่เลือกเรียนวิชาวิจัย      

5. การเรียนวิชาวิจัยท าให้เป็นคนชอบค้นคว้า       
 

 

 

แบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form)  

 แบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างอิสระ

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อค าถาม ลักษณะของแบบสอบถามที่มีค าถามปลายเปิด มี 2 ประเภท

คือ  

1. แบบให้เขียนตอบสั้น 

2. แบบให้เขียนตอบยาว  

 ตัวอย่างของแบบสอบถามทั้ง 2 ลักษณะ มีดังนี ้ 
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1. แบบให้เขียนตอบสั้น 

ค าชี้แจง โปรดเขียนข้อความหรอืเติมตัวเลขลงในชอ่งว่าที่ก าหนดไว้ให้  

ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

1. เพศ....................... 

2. อายุ......................ปี 

3. ระดับการศกึษาสูงสุด.............................................................................................. 

4. ประกอบอาชีพหลัก................................................................................................. 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนประมาณ.......................................บาท 

6. รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนประมาณ.....................................บาท 

 

 

2. แบบให้เขียนตอบยาว  

ค าชี้แจง โปรดเขียนข้อความเพื่อตอบค าถามตามความคดิเห็นของท่าน  

1. ท่านเห็นด้วยกับการจัดท าโครงการ “ห้องสมุดสู่ชุมชน” หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคดิว่า “โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน” ควรมกีารด าเนินการในรูปแบบใด  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักในการสร้างแบบสอบถาม  

 ในการสร้างแบบสอบถาม มีหลักส าคัญดังนี้ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 111-112) 

1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หากถามนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ 

จะเป็นการรบกวนผู้ตอบแบบสอบถามมากเกินไป และยังจะท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ได้ถูกน ามาใช้

ประโยชน์ในการวิจัยอีกด้วย 

 2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ตอบ เช่น ถ้าผู้วิจัยต้องการถามว่า “อัตลักษณ์

ที่ดีของเยาวชนไทย ควรเป็นอย่างไร” ในการสอบถามเด็กนักเรียนจะเห็นค าว่า “อัตลักษณ์” 

เป็นค าที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ดังนั้นผู้วิจัยควรปรับการใช้ภาษาใหม่เป็น “ลักษณะเฉพาะตัวที่ดี

ของเยาวชนไทย ควรเป็นอย่างไร”  

 3. ใช้ข้อความที่สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ เช่น ถ้าผู้วิจัยต้องการถามว่า “ในยุคปัจจุบัน

มีการคิดค้นวิธีการป้องกันโรคที่ได้รับการรับรองแล้วว่าได้ผลดี สามารถป้องกันโรคได้จริง คือ

......................” โดยจะเห็นว่าเป็นค าถามที่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือยมาก ดังนั้นผู้วิจัยอาจปรับการใช้

ภาษาใหม่เป็น “วิธีการป้องกันโรคแบบใหม่ที่ได้รับการรับรองแลว้ว่าได้ผล คือ......................” 

 4. แต่ละข้อค าถาม ควรมีเพียงประเด็นเดียว กล่าวคือ ไม่ใช้ประธาน หรือกรรม

มากกว่าหนึ่ง ถ้าค าถามมหีลายประเด็น ผูว้ิจัยควรแยกถามทีละประเด็น ๆ ไป  

 5. หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน เช่น ถ้าผู้วิจัยถามว่า “เมื่อออกก าลังกาย

เสร็จแล้ว ดื่มน้ าทันทีเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่” จะเห็นว่าเป็นการเพิ่มความซับซ้อน

ของตัวค าถาม ซึ่งจะท าให้ผู้ตอบต้องใช้เวลาในการพิจารณามากขึ้นโดยไม่จ าเป็น ผู้วิจัยอาจปรับ

ข้อค าถามเป็น “เมื่อออกก าลังกายเสร็จแล้ว ดื่มน้ าทันทีเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องใช่หรอืไม่” 

 6. ไม่ควรใช้ค าย่อ ถึงแม้วา่จะเป็นค าที่คนส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้ว เช่น ศธ. ก็ควร

ใช้เป็น กระทรวงศกึษาธิการ เป็นต้น 

 7. หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่เป็นนามธรรมมากเกินไป เช่น ดี-เลว เหมาะสม-ไม่เหมาะสม 

งดงาม-ไม่งดงาม เป็นต้น เนื่องจากค าในลักษณะเหล่านี้ ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนมีมาตรฐาน

ในการตัดสินที่แตกต่างกันไป ท าให้ข้อค าถามนัน้ไม่มคีวามเป็นปรนัย  

 8. ไม่ชี้น าการตอบให้เป็นไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึง เช่น “ท่านไม่เห็นด้วยกับการ

ปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการใช่หรือไม่” จะเห็นว่าเป็นการชี้น าการตอบไปในแนวทางที่ไม่เห็นด้วย

กับสิ่งดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยอาจปรับภาษาใหม่ให้อยู่ในลักษณะกลาง ๆ เป็น “ท่านมีความคิด

เห็นอย่างไรกับการปฏิรูปโครงสรา้งระบบราชการ”  

 9. หลีกเลี่ยงค าถามที่ท าให้ผู้ตอบเกิดความล าบากใจที่จะตอบ เช่น ค าถามที่ว่า 

“คุณเคยนอกใจคู่สมรสหรอืไม่” “คุณอยู่ขา้งเสื้อเหลืองหรอืเสื้อแดง” เป็นต้น  
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 10. ค าตอบที่ให้เลือกตอบน้ันต้องชัดเจน และครอบคลุมค าตอบที่เป็นไปได้ เช่น 

ท่านมีประสบการณ์การท างานกี่ปี 1) 1-5 ปี 2) 6-10 ปี 3) 11-15 ปี แต่ถ้าผู้ตอบท างานมา 17 ปี 

จะตอบข้อนีไ้ม่ได้ 

 11. หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่สื่อความหมายได้หลายอย่าง เช่น “ท่านออกก าลังกาย 

กี่ช่ัวโมง” ผู้ตอบอาจจะเข้าใจว่า ออกก าลังกายต่อวันหรือต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน ซึ่งผู้ตอบ 

แต่ละคนอาจจะเข้าใจค าถามไม่ตรงกัน ควรเจาะจงไปเลยว่า “ท่านออกก าลังกายโดยเฉลี่ยต่อวัน 

กี่ชัว่โมง”  

 

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม  

 การสรา้งแบบสอบถามในงานวิจัย มีขัน้ตอนดังนี้ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 113) 

 1. ศกึษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 2. ก าหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งชีท้ี่ตอ้งการถามตามวัตถุประสงค์ 

 3. รวบรวมข้อค าถาม ข้อความ หรอืพฤติกรรมจากตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดไว้ ให้มากที่สุด  

 4. พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่ามีความชัดเจนทางภาษา เหมาะที่จะใช้กับกลุ่มตัวอย่าง/

ผูใ้ห้ข้อมูลที่จะไปสอบถามหรือไม ่ 

 5. ก าหนดสเกล หรอืค าตอบที่เหมาะสม 

 6. น าข้อค าถาม/ข้อความ ไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม โดยน าไปให้

ผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นตรวจสอบว่า ข้อค าถาม/ข้อความแต่ละข้อ วัดได้ตรงกับประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ที่ต้องการศึกษา และข้อค าถาม/ข้อความทั้งหมด วัดได้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาทั้งหมด

หรอืไม่ 

 7. ปรับข้อค าถาม/ข้อความ ตามที่ผูเ้ชี่ยวชาญแนะน า 

 8. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัย เพื่อหาคุณภาพแบบสอบถาม เชน่ หาความเช่ือม่ัน ค่าอ านาจจ าแนก เป็นต้น 

 9. วิเคราะหผ์ลการทดลองใช้แบบสอบถาม 

 10. ปรับปรุงขอ้ความ และเลือกเฉพาะข้อที่ดีไว้  

 11. จัดพิมพแ์บบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
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แบบสัมภาษณ์  

 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นชุดของประเด็นค าถามที่ก าหนดขึ้นไว้เป็นกรอบ 

ในการสนทนา เพื่อการสอบถามสิ่งที่สนใจศึกษา แบบสัมภาษณ์มักนิยมใช้วัดความคิดเห็น 

ความรูส้ึก หรอืทัศนะต่าง ๆ โดยทั่วไปแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แบบสัมภาษณ์ที่มโีครงสรา้ง (Structured Interview Form)  

2. แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มโีครงสรา้ง (Unstructured Interview Form)  

โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 

แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview Form)  

เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นค าถามก าหนดขึ้นไว้ในการสนทนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

เรียงล าดับก่อนหลังไว้เป็นอย่างด ีเมื่อจบค าถามสุดท้ายก็ปิดการสัมภาษณ์ 

 อย่างไรก็ตาม รูปแบบของข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

แบบสัมภาษณ์ที่มขี้อค าถามแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด เชน่เดียวกับแบบสอบถาม  

 ตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์ที่มโีครงสรา้ง มีลักษณะดังนี้  

แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของชุมชน 

โครงการโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถีพอเพียง 

ครั้งที่...........ในวัน..................ที่.........เดือน.........................2556 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..............................................................โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้…………………………. 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา..................................เสร็จสิน้การสัมภาษณ์เวลา................................. 
 

แนะน าตัว  

สวัสดีค่ะ/ครับ ดฉิัน/ผม เป็นนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่ขณะนีก้ าลัง 

ท าการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ก าลังด าเนินอยู่ในขณะนี้  

ดิฉัน/ผม จงึใคร่ขอรบกวนเวลาของคุณสักเล็กน้อยเพื่อตอบค าถามต่อไปนีค้่ะ/ครับ 
 

1. เพศ                 ชาย                หญิง 

2. อายุ...................ปี 
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แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (ต่อ) 

3. อาชีพ 

 ค้าขาย  นักเรียน/นักศึกษา                    นักธุรกิจ 

 รับจ้าง  อาจารย์ นักวิชาการ ข้าราชการ  พนักงานบริษัท 

 เกษตรกร  อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 

4. ท่านคิดว่าการด าเนินการจัดโครงการนี้ เกิดขึ้นในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ความตอ้งการของรัฐบาล/หนว่ยงานการท่องเที่ยว 

 ความตอ้งการของจังหวัด 

 ความตอ้งการของกลุ่มนักธุรกิจ 

 ความตอ้งการของคนในชุมชน 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………. 

5. ท่านเห็นด้วยกับการจัดโครงการนีห้รอืไม่ เพราะเหตุใด  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การมีส่วนร่วม/เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนี้ของท่านเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เป็นผูจ้ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก  เป็นเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ 

 เป็นผู้สาธิตการท าผลิตภัณฑต์่าง ๆ   เป็นผูเ้ข้าชมกิจกรรม/การแสดง 

 เป็นผูซ้ือ้สินค้า/ผลิตภัณฑต์่าง ๆ   เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินงานโครงการ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 

7. ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการในด้านต่อไปนีใ้นระดับใด  

 

การด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น ไม่มี 

ความ 

คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ

กรณีตอบ 

ควรมีการปรับปรุง 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร 

ปรับปรุง 

1. การอ านวยความสะดวกด้านการเดินทาง       

2. การจัดศูนยใ์ห้บริการข้อมูล       

3. การอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี       

4. การจัดบริเวณจ าหนา่ยสินค้า       

5. การจัดกิจกรรม/การแสดง        

6. การจัดนิทรรศการ       

7. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน        
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8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Form)  

 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นค าถามก าหนดขึ้นไว้ในการสนทนาอย่างกว้าง ๆ เพียง

ประเด็นหลัก ๆ ส่วนประเด็นอื่น ๆ มักจะมีเพิ่มเติมขึ้นระหว่างการสนทนา โดยไม่มีการ

เรียงล าดับค าถามไว้แน่นอนตายตัว จะปิดการสัมภาษณ์เมื่อไรก็ได้ ตามที่ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าได้

ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอแล้ว (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 117) 

 ตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มโีครงสรา้ง มีลักษณะดังนี้  

 

แบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์  

เรื่อง การจัดโครงการรับน้องปลอดเหล้า 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..............................................................โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้……………………… 

สถานที่................................................................................................................................ 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา...................................เสร็จสิน้การสัมภาษณ์เวลา............................. 
 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการรับน้องปลอดเหล้าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง (ต่อ) 

2. อุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการรับน้องปลอดเหล้า มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ผลของการด าเนินการตามโครงการรับน้องปลอดเหล้า เป็นอย่างไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 หลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ มีดังนี้ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 118) 

 1. หัวข้อที่สัมภาษณ์ตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 2. ถามทีละประเด็นด้วยภาษาที่ง่าย ๆ เหมาะกับผูต้อบ 

 3. ค าถามไม่ควรชี้น าการตอบไปในทางใดทางหนึ่ง 

 4. หลีกเลี่ยงค าถามที่ท าให้ผู้ตอบหรอืผูใ้ห้สัมภาษณ์รูส้ึกอึดอัดใจ 

 

ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 การสรา้งแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัย มีขัน้ตอนดังนี้   

 1. ศกึษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2. ก าหนดหัวข้อประเด็นที่ตอ้งการตามวัตถุประสงค์ 

 3. รวบรวมข้อค าถามที่ต้องการสัมภาษณ์ ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 

 4. พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่า มีความชัดเจนทางภาษา เหมาะกับการถามกลุ่มตัวอย่าง/

ผูท้ี่ให้ขอ้มูลหรอืไม่ 
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 5. พิจารณาข้อค าถามโดยรวมว่าครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการสอบถามทั้งหมด

หรอืไม่ หากไม่แน่ใจ ในขั้นนี ้ผู้วจิัยอาจน าข้อค าถามไปขอให้ผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นตรวจสอบว่า

ข้อค าถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงและครอบคลุมประเด็นที่ตอ้งการศึกษาทั้งหมดหรอืยัง 

 6. ปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 7. จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับช่ัวคราว 

 8. น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่มลีักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูลจริง ประมาณ 1-2 คน ว่ามีความเข้าใจในตัวค าถาม และสามารถ

ตอบค าถามตามที่ต้องการได้หรอืไม่  

 9. ปรับปรุงขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์ 

 10. จัดพิมพแ์บบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 

 

แบบสังเกต  

 แบบสังเกต (Observation Form) เป็นชุดของข้อรายการของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรม 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ท าการสังเกต เพื่อใช้บันทึกว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง มากน้อยเพียงใด 

ส่วนใหญ่แบบสังเกตนิยมใช้วัดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พฤติกรรมทางด้านจิตพิสัยต่าง  ๆ 

โดยทั่วไปแบบสังเกตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 119) 

 1. แบบสังเกตที่มโีครงสรา้ง (Structured Observation Form)  

 2. แบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation Form)  

โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 

แบบสังเกตที่มีโครงสร้าง (Structured Observation Form)  

เป็นแบบสังเกตที่มเีรื่อง ประเด็น หรือรายการของสิ่งที่จะท าการสังเกต ก าหนดไว้ล่วงหน้า

อย่างแน่นอนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง สิ่งใดจะเกิดขึ้นก่อนหลัง แบบสังเกตที่มีโครงสร้าง  

มีหลายลักษณะ เชน่ แบบตรวจสอบรายการ แบบประมาณค่า เป็นต้น  

 ตัวอย่างของแบบสังเกตที่มโีครงสรา้ง มีลักษณะดังนี้  
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1. แบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

แบบสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 

ชื่อผู้ถูกประเมิน...............................................................ช้ัน....................เลขท่ี...............กลุ่ม...................... 

ชื่อผู้ประเมิน.................................................................. ครูผู้สอน           เพื่อน          ตนเอง 

วันท่ี.............เดอืน................................พ.ศ.................... 

 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกับความเป็นจริง 

ข้อที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

1 การแสดงความคดิเห็น   

2 การมสี่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม    

3 การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม   

4 การตัง้ใจท างานตามท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่มด้วยความเต็มใจ   

5 การร่วมปรับปรุงผลงานของกลุ่ม   

6 มคีวามกระตอืรือร้นในการท างานร่วมกัน    

     
 

2. แบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า  

แบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า แบบที่ 1  

แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรยีน 

ชื่อผู้ถูกสังเกต...............................................................ชัน้....................เลขท่ี...............กลุ่ม...................... 

ชื่อผู้สังเกต................................................................... ครูผู้สอน           เพื่อน          ตนเอง 

วันท่ี.............เดอืน................................พ.ศ................... 

 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดับการปฏบัิตท่ีิตรงกับความเป็นจริง 

ระดับ 5 หมายถงึ  นกัเรียนมรีะดับการปฏบัิติได้มากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถงึ  นกัเรียนมรีะดับการปฏบัิติได้มาก 

ระดับ 3 หมายถงึ  นกัเรียนมรีะดับการปฏบัิติได้ปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถงึ  นกัเรียนมรีะดับการปฏบัิติได้น้อย 

ระดับ 1 หมายถงึ  นกัเรียนมรีะดับการปฏบัิติได้นอ้ยท่ีสุด 
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ข้อที ่ รายการ 
ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

1 อา่นออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองได้ถูกตอ้ง       

2 อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวนจากเร่ืองท่ีอ่าน      

3 อา่นเร่ืองสั้น ๆ ตามเวลาท่ีก าหนด และตอบค าถามจากเร่ืองท่ี

อา่น 

     

4 แยกขอ้เท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน      

5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านโดยระบุเหตุผล      

6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเร่ืองท่ีอา่น เพื่อน าไปใชใ้นชวีติประจ าวัน      

7 อา่นหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอยา่งสม่ าเสมอ 

และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 

     

8 มมีารยาทในการอ่าน       

       
 

 

แบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า แบบที่ 2 

แบบประเมินการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรยีน 

ชื่อ.........................................................ช้ัน.................เลขที่...............กลุ่ม.............................. 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ล้อมรอบคะแนนที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน 5     4     3     2     1  

การพูดทักทาย แนะน าตัว มคีวามเหมาะสม 5     4     3     2     1  

การออกเสียงชัดเจน ถูกต้อง 5     4     3     2     1  

พูดเสียงดังพอเหมาะ  5     4     3     2     1  

ท่าทางที่แสดงออก มีความเหมาะสม 5     4     3     2     1  

เปิดโอกาสใหผู้้ฟังได้มีสว่นร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็น 

 

5     4     3     2     1 
 

คะแนนรวม  
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สิ่งที่ดใีนการน าเสนอรายงานครั้งนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สิ่งที่ควรปรับปรุง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

แบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation Form)  

เป็นแบบสังเกตที่ไม่มีประเด็นหรือข้อรายการของสิ่งที่จะท าการสังเกตก าหนดไว้ล่วงหน้า

อย่างแน่นอน จะมีเพียงแต่หัวข้อหรือชื่อเรื่องที่จะท าการสังเกตเท่านั้น นั่นคือ ประเด็นหรือ  

ข้อรายการอื่น ๆ จะมีการบันทึกเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อได้ท าการสังเกตจริง ๆ บางทีเรียกว่า “แบบ

บันทึกการสังเกต”  

ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง มีลักษณะดังนี้ 

แบบบันทึกการสังเกตการณ์สอน 

ชื่อผู้สอน........................................................วิชาที่สอน................................................... 

ชั้นที่สอน.........................จ านวนนักเรยีน.......................วันเวลาที่สังเกต........................ 
 

ขั้นน า……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขั้นสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ขั้นสรุป…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ.....................................................................ผู้บันทึก 

 

หลักการสร้างแบบสังเกต 

 หลักการสร้างแบบสังเกต มีดังนี้ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 124) 

 1. ควรแยกปรากฏการณ์หรอืพฤติกรรมที่สังเกตเป็นประเด็น ๆ ไป 

 2. ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมที่สังเกตต้องครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการสังเกตทั้งหมด 

ตั้งแตต่้นจนสิน้สุดกิจกรรม 

 3. อาจคัดเลือกปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมที่จะสังเกตเฉพาะที่มีความเด่นชัด 

สามารถบ่งชีป้ระเด็นที่สนใจศึกษาที่ดทีี่สุดบางตัวก็ได้  

 

ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกต 

 การสรา้งแบบสังเกตในงานวิจัย มีขัน้ตอนดังนี้ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 124-125) 

1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการสังเกตตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

2. วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ต้องการสังเกต มีเหตุการณ์ ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมใดที่สังเกต

ได้บ้าง 

3. น าเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมที่จะสังเกตมาเรียงล าดับการเกิด 

ก่อน-หลัง เพื่อให้งา่ยต่อการสังเกต 
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4. ก าหนดสเกลการสังเกตให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะสังเกต เช่น เกิดขึ้นทุกครั้ง-บางครั้ง-

ไม่เกิดขึ้นเลย หรอื ปฏิบัติได้ดีมาก-ดี-ปานกลาง-ไม่ดี-ไม่ดีเลย เป็นต้น  

5. จัดท าแบบสังเกตฉบับช่ัวคราว 

6. น าแบบสังเกตไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือ

พฤติกรรมที่จะสังเกต โดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นตรวจสอบว่า เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 

หรอืพฤติกรรมที่จะสังเกตแต่ละอย่างนัน้ วัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา และวัดได้ครอบคลุม

สิ่งที่ตอ้งการศึกษาทั้งหมดหรอืยัง 

7. ปรับปรุงเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรอืพฤติกรรม ที่จะสังเกตใหเ้หมาะสม  

8. น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อศึกษา

ว่ารายการของสิ่งที่ต้องการสังเกตเหล่านั้น สามารถสังเกตได้จริง โดยอาจมีผู้สังเกต 2 คน 

แล้วมาดูว่าผลการสังเกตสอดคล้องกันหรอืไม่ 

9. ปรับแบบสังเกตใหม้ีรายการของสิ่งที่สังเกต มีความชัดเจนขึน้ 

10. จัดท าแบบสังเกตฉบับสมบูรณ์  

 

แบบทดสอบ  

 แบบทดสอบ (Testing) เป็นชุดของข้อค าถาม เงื่อนไข หรือสถานการณ์ที่เร้าให้ผู้ตอบ 

ได้แสดงความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาบางอย่างที่ต้องการศกึษา แบบทดสอบมักนิยมวัดความรู้ 

ความเข้าใจในเนือ้หาต่าง ๆ วัดการคิด เชน่ การคิดวิเคราะห ์การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น 

 แบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 125) 

 1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) 

 2. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test / Essay Test)  

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) 

แบบทดสอบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มีค าตอบถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แบ่งเป็น 

4 ลักษณะ คอื 

 1. แบบทดสอบแบบเติมค า (Short answer)  

 2.  แบบทดสอบแบบถูกผดิ (True – False)  

 3. แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching)  

 4. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  
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 ตัวอย่างของแบบทดสอบปรนัยลักษณะต่าง ๆ มีดังนี ้

 1. แบบทดสอบแบบเติมค า   

แบบทดสอบความรู้เรื่อง “การเรียนรู้” 

ค าชี้แจง กรุณาอ่านข้อความตอ่ไปนี ้แล้วเขียนค าตอบเติมลงในชอ่งว่างที่ก าหนดให้ 

1. การเรียนรู ้คอื......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. กระบวนการเรียนรู้ ม ี3 ขั้นตอน คอื  

1)............................................................................................................................ 

2)........................................................................................................................... 

3)........................................................................................................................... 

3. ในสังคมปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชวีิตมคีวามจ าเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  

 2.  แบบทดสอบแบบถูกผิด  

แบบทดสอบความรู้เรื่อง “บริการห้องสมุด” 
 

ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย  หนา้ข้อความที่เห็นว่าถูก 

และท าเครื่องหมาย  ×  หนา้ข้อความที่เห็นว่าผดิ 

.................1. บริการยืม-คืน คือ บริการที่ใหผู้ใ้ช้น าทรัพยากรสารสนเทศไปอ่านที่บ้าน 

.................2. บริการสอนการใชห้อ้งสมุด เป็นการให้บริการยืมหนังสอืจากห้องสมุดอื่น 

.................3. บริการสาระสังเขป เป็นบริการท าเรื่องย่อของเอกสารทางวิชาการ  

.................4. บริการหนังสือส ารอง เป็นบริการที่หอ้งสมุดจัดแยกหนังสือตามรายชื่อที่ผู้สอน 

                  ก าหนดให้ยมืในระยะเวลาที่นอ้ยกว่าปกติ 

.................5. บริการรวบรวมบรรณานุกรม เป็นบริการที่ช่วยประหยัดเวลาในการคัดลอก 

                  สารสนเทศ และลดปัญหาการฉีกหรอืตัดทรัพยากรสารสนเทศ 
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 3. แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching)  

แบบทดสอบความรู้เรื่อง “แหล่งบรกิารสารสนเทศ” 

ค าชี้แจง    ให้นักศึกษาน าตัวอักษรจากช่องขวามอืมาใส่ช่องว่างดา้นซ้ายมือให้ถูกต้อง  

(ใช้ค าตอบซ้ ากันได้) 

.........School Library ก. หอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

.........Archive ข. หอสมุดแหง่ชาติ 

.........Academic Library ค. หอ้งสมุดประชาชน 

.........Information Center ง. หอ้งสมุดโรงเรียน 

.........National Library  จ. หอ้งสมุดเฉพาะ 

.........Special Library ฉ. ศูนย์สารสนเทศ  

.........Public Library ช. หอจดหมายเหตุ 

.........ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

.........จัดเกบ็และให้บริการเอกสารเฉพาะเรือ่ง  

.........บริการเอกสารและต าราเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

.........ค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา 

 

.........เกบ็รักษาเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงาน  
 
  

 4. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  

ค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีท้ังหมด 10 ข้อ ให้เวลาท าทัง้หมด 30 นาที  

2. ค าถามท้ังหมดเป็นแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ คือ แต่ละข้อจะให้นักศกึษา 

เลอืกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพยีงค าตอบเดียว จาก ก  ข  ค  ง ที่ให้ไว้  

3. เมื่อเลือกค าตอบได้แล้ว ให้ใชด้ินสอ 2บี ขึน้ไป ฝนในชอ่ง  ให้เต็มในข้อท่ีเห็นว่าถูก 

ลงในกระดาษค าตอบ  

1. ข้อใดไมใ่ช่ความหมายของบริการยืม-คืน  

ก. Loans Services ข. Circulation Services 

ค. Loading Services  ง. Lending Services 

6. ข้อใดไม่ใชคุ่ณสมบัตขิองบรรณารักษ์ยืม-คืน 

 ก. หัวไว ใจเร็ว       ข. มีความเป็นผู้น า 

 ค. มคีวามทันสมัย   ง. มคีวามยดืหยุน่ 

2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการบริการยืม-คืน 

 ก. จ านวนทรัพยากรท่ียืม  

ข. จ านวนครัง้ในการยืม 

ค. ระยะเวลาการยืม  

ง. ค่าสมาชกิการยืม 

7. ข้อใดคือคุณสมบัตขิองเจ้าหนา้ที่ยมื-คืน 

 ก. มคีวามรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ 

 ข. ทราบความต้องการของผู้ใช ้

 ค. มไีหวพริบในการตัดสนิใจ 

 ง. ถูกทุกข้อ  
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3. ข้อใดไมใ่ช่ลักษณะงานรองของบริการยืม-คืน  

 ก. งานจัดหาโสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริการ 

 ข. การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ 

 ค. บริการยืมระหว่างหอ้งสมุด 

 ง. บริการจัดสง่เอกสาร 

8. ข้อใดไม่ใชก่ารจัดเก็บสถติงิานบริการยืม-คืน 

 ก. จ านวนทรัพยากรจ าแนกตามชือ่เร่ือง 

 ข. จ านวนผู้ท่ีเข้ามาใชบ้ริการห้องสมุด 

 ค. จ านวนค าถามอย่างง่ายท่ีผูใ้ชถ้าม 

 ง. ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ ค่าชดเชย 

4. หนังสือประเภทใดท่ีผู้ใช้ควรน ากลับไปอา่น 

ท่ีบ้านได้ 

 ก. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า  

ข. ราชกิจจานุเบกษา 

ค. นวนิยายของกวีซีไรท์  

ง. สารานุกรมไทย  

9. ข้อใดไม่ใชส่่วนประกอบในคู่มือบริการยืม-คืน 

 ก. ระเบียบค่าปรับ ค่าด าเนนิการต่าง ๆ  

 ข. แบบฟอร์มการขอใชบ้ริการต่าง ๆ 

 ค. เวลาเปิด-ปิดบริการห้องสมุด 

 ง. แบบประเมินความพงึพอใจ  

5. จุดให้บริการยืมคืนควรตัง้อยู่ ณ จุดใด 

ในหอ้งสมุด 

 ก. จุดไหนกไ็ด้ เพยีงแต่มีป้ายบอกทาง 

 ข. ส่วนหน้าของทางเขา้-ออกห้องสมุด 

 ค. ส่วนตรงกลางห้องโถงท่ีผูใ้ชบ้ริการเห็นได้ชัด 

 ง. จุดที่เจ้าหนา้ที่สะดวกในการปฏบัิตงิาน 

มากที่สุด 

10. ข้อใดเป็นลักษณะของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

     แบบบูรณาการ 

 ก. ให้บริการยืม-คืน อยา่งเดียว 

 ข. ท ารายการและจัดซือ้จัดหาได ้

 ค. ใชส้ร้างฐานขอ้มูลของห้องสมุดได้ 

 ง. ใชใ้นการท างานเฉพาะด้านของห้องสมุด 

 

  
 

 

แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test / Essay Test)  

 เป็นแบบทดสอบที่มคี าตอบหลายค าตอบ เน้นการถามความรู้ความเข้าใจในเชิงของการคิด

ขั้นสูง โดยในการตอบเน้นใหผู้ส้อบตอบค าถามโดยการเขียนตอบด้วยภาษาของตนเอง บางครั้ง

เรียกว่าแบบทดสอบความเรยีง 

 ตัวอย่างของแบบทดสอบแบบอัตนัย มีลักษณะดังนี้ 

ค าชี้แจง    จงตอบค าถามตอ่ไปนี้ 
 

1. จงอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศในสังคมปัจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



128 

2. การใชส้ารสนเทศอย่างมคีุณธรรมและจริยธรรม ควรกระท าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. ปัจจุบันมกีฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใชแ้ละเผยแพร่สารสนเทศ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

หลักการสร้างแบบทดสอบ  

 ในการสร้างแบบทดสอบ มีหลักการส าคัญดังนี้ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 132) 

 1. ข้อค าถามหน่ึง ๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว 

 2. ค าตอบถูกผิด ต้องถูกผดิตามหลักวิชา 

 3. ข้อค าถามทั้งหมดต้องครอบคลุมเนือ้หาที่ตอ้งการวัด 

 4. ไม่ควรใหค้ าฟุ่มเฟือยในตัวค าถาม 

 5. หลีกเลี่ยงการใชค้ าปฏิเสธในข้อค าถาม 

 6. ใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน เหมาะกับระดับช้ันและวัยของผูต้อบ 

 7. ค าตอบถูกไม่ควรสะดุดมากเกินไป เชน่ ใช้ค าศัพท์ซ้ ากับตัวค าถาม ศัพท์สะดุดตา 

 8. หลีกเลี่ยงค าที่ผู้สอบคล่องปากอยู่แล้ว 

 9. ไม่ควรใช้ค าถามแรก ๆ แนะค าตอบข้อหลัง ๆ  

 

 

 



129 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ  

 การสรา้งแบบทดสอบ มีขัน้ตอนดังนี้ (เกียรตสิุดา ศรสีุข, 2552: 132-133) 

 1. ศกึษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.  ก าหนดเนื้อหาที่ผู้วจิัยต้องการวัด 

 3.  วิเคราะหว์่าจะออกข้อสอบในแต่ละเนือ้หาจ านวนกี่ข้อ รวมทั้งหมดกี่ขอ้ 

 4.  เลือกรูปแบบของข้อสอบว่าจะมีรูปแบบใดบ้าง เช่น แบบเติมค า  แบบถูก-ผิด 

แบบจับคู่ แบบเลือกตอบ หรอืแบบอัตนัย เป็นต้น 

 5.  ร่างขอ้สอบตามรูปแบบของขอ้สอบที่เลือกไว้ โดยมีจ านวนข้อสอบเกินไว้อย่างน้อย

ร้อยละ 10 ของจ านวนข้อสอบที่ตอ้งการทั้งหมด  

 6.  ตรวจสอบว่าข้อสอบตามที่ได้รา่งขึ้นมานั้น มีลักษณะที่ดขีองขอ้สอบนั้น ๆ หรอืยัง  

 7.  น าข้อสอบที่ร่างขึ้นไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญพิจารณาว่า ข้อสอบที่สร้างขึ้นนี้ สามารถ

สอบวัดได้ตรงตามเนือ้หาที่ตอ้งการวัดหรือไม ่ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่ายหรือไม ่ 

 8.  ปรับปรุงขอ้สอบตามข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

 9.  จัดท าแบบทดสอบฉบับร่าง 

 10.  น าแบบทดสอบฉบับร่างไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจรงิในการวิจัย  

 11.  วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 

และค่าความเช่ือม่ัน ว่ามีคุณภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนดหรอืไม่ 

 12.  หากแบบทดสอบมีข้อใดที่ยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์อาจมีการปรับปรุง หรอืตัดทิง้ไป 

 13.  จัดข้อสอบเข้าฉบับและพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์  

 

สรุปท้ายบท 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต และแบบทดสอบ โดยแบบสอบถามยังแบ่งได้เป็น แบบสอบถามที่มีค าถามแบบ

ปลายปิด และแบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายเปิด ส าหรับแบบสอบถามที่มีค าถามแบบ

ปลายปิด แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ แบบให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ แบบให้เลือกตอบได้ 

หลายค าตอบ แบบให้เรียงล าดับ และแบบให้ประมาณค่า ส่วนแบบสอบถามที่มีค าถามแบบ

ปลายเปิด มี 2 ประเภท คือ แบบให้เขียนตอบสั้นและแบบให้เขียนตอบยาว ในส่วนของ 

แบบสัมภาษณ์นั้น แบ่งเป็น แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง 

ส่วนแบบแบบสังเกต ประกอบด้วย แบบสังเกตที่มีโครงสร้าง และแบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง 
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และแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น แบบทดสอบปรนัยและแบบทดสอบอัตนัย ซึ่งแบบทดสอบแบบ

ปรนัย แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ แบบทดสอบแบบเติมค า แบบทดสอบแบบถูกผิด แบบทดสอบ

แบบจับคู่ และแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ส่วนแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่มี

ค าตอบหลายค าตอบ เน้นการถามความรู้ความเข้าใจในเชิงของการคิดขั้นสูง โดยในการตอบเน้นให้

ผู้สอบตอบค าถามโดยการเขียนตอบด้วยภาษาของตนเอง ในการท าวิจัย ผู้วิจัยจะเลือกใช้

เครื่องมือชนิดใดในการเก็บข้อมูล จะต้องท าการวิเคราะห์ตัวแปรหรือสิ่งที่ต้องการศึกษา 

กับแหล่งที่ต้องการรวบรวมข้อมูลว่าเหมาะสมที่จะใช้เครื่องมือชนิดใด ซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือ

เพียงประเภทเดียว หรือใช้ทั้ง 4 ประเภทร่วมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ผู้วิจัยจะต้อง

เลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะการวิจัยของตนเอง  

 

เอกสารอ้างอิง 
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