


วิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตรเบ้ืองตน

รหัสวิชา 8913613

Introduction to Research Communication Arts

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค



บทที่  9

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลขึ้นอยูกับประเภทของงานวิจัย การจัดเก็บขอมูล

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยไดแก

การสัมภาษณ

การสังเกต

แบบสอบถามและแบบทดสอบ



การสัมภาษณ

1.การสัมภาษณแบบมีโครงสราง

การสัมภาษณแบบมีการเตรียมคําถามไวลวงหนา หรืออาจจะมีการสงคําถามใหผูถูก

สัมภาษณเตรียมคําตอบไว เพ่ือใหขอมูลไดตรงตามความตองการ

1.2 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง

การสัมภาษณแบบไมมีการกําหนดคําถามไวลวงหนา ผูใหสัมภาษณตอบไดโดยไม

กรอบกําหนดคําตอบ ทั้งนี้คําตอบยังขึ้นอยูกับคําถามผูสัมภาษณ



2. ลักษณะของแบบสัมภาษณ

แบบสัมภาษณจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ

2.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการสัมภาษณ

2.2 ขอมูลสวนตัวของผูถูกสัมภาษณ

2.3 ขอคิดเห็น



3. หลักการสัมภาษณ

3.1 กอนการสัมภาษณ ควรมีการเตรียมความพรอมในเร่ืองตอไปนี้

- การเตรียมตัวผูสัมภาษณ 

- การนัดแนะ 

- การเตรียมเคร่ืองมือ 

- การทดลอง 

- การแนะนําตนเอง 



3.2 ขณะทําการสัมภาษณ ระหวางการสัมภาษณมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บุคลิกภาพของผูทําหนาที่สัมภาษณ 

- ลักษณะคําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

- ใชการสังเกตประกอบการสัมภาษณ 

- การตอบสนองตอคําตอบของผูใหสัมภาษณ 

- การบันทึกขอมูลในการสัมภาษณ 

3. หลักการสัมภาษณท่ีดี



3. หลักการสัมภาษณ

3.3 เม่ือเสร็จสิ้นการสัมภาษณ ควรปฏิบัติดังนี้

- ตรวจสอบความเรียบรอย 

- แสดงความขอบคุณ 



4. ลักษณะของผูสัมภาษณ 

ประกอบดวย

4.1 เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยามารยาทสุภาพ เรียบรอย 

4.2 มีมนุษยสัมพันธดี พูดจาชัดเจน 

4.3 มีไหวพริบดี สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได

4.4 มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานลุลวงไปไดดวยดี

4.5 มีความอดทน ไมแสดงกิริยาอาการที่ไมเหมาะสมออกไป

4.6 มีความซื่อสัตย ในการบันทึกขอมูลผูสัมภาษณจะตองบันทึก ตามความเปน

จริง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง



5.ขอดีของการสัมภาษณ 

ขอดีของการสมัภาษณ 

5.1 การสัมภาษณทําไดกบักลุมเปาหมายทุกกลุม

5.2 มีการตอบโตกนัระหวางผูใหสมัภาษณและผูถูกสมัภาษณ 



6. ขอเสียของการสมัภาษณ

6.1 ขอมูลท่ีไดขึ้นอยูกับความรูของผูถูกสัมภาษณ  

6.2 ความพรอมของผูถูกสัมภาษณ

6.3 เวลานานในการสัมภาษณ

6.4 ขอมูลขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก



การสังเกต

1. การสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง มี  2 ลักษณะ ดังนี้

1.1 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติชีวิตประจําวัน  ไดแก  วิถีชีวิตประจําของ

กลุมตัวอยาง 

1.2 พฤติกรรมที่ถูกกําหนดขึ้นโดยปจจัยที่กําหนดไว 



2.วิธีการสังเกต

2.1 การสังเกตทางตรง ผูสังเกตใชประสาทสัมผัสของตนเองในการดู

พฤติกรรมกลุมตัวอยาง ผาน ตา หู

2.2 การสังเกตทางออม ผูสังเกตไมไดสังเกตพฤติกรรมกลุมตัวอยางดวย

ตนเองและไดขอมูลจากการซักถามผูอ่ืนท่ีรูพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง เชน สอบถามคน

ขางบานท่ีเห็นวากลุมตัวอยางทําอะไร



3.  เทคนิคในการสังเกต

3.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม  ผูสังเกตเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่กลุม

ตัวอยางกําลังทําอยู ขณะที่ทํากิจกรรมรวมกันผูสังเกตก็สังเกตพฤติกรรมของกลุม

ตัวอยางไปดวย

3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  ผูสังเกตไมไดเขาไปรวมกิจกรรมกับกลุมตัวอยาง

และทําการสังเกตโดยไมใหกลุมตัวอยางรูตัวหรืออยูรอบนอกกลุมตัวอยางแตก็สามารถเห็น

พฤติกรรมกลุมตัวอยางได



4. หลักการสังเกตที่ดี

4.1 ตั้งวัตถุประสงคของการสังเกต วา สังเกต ใคร ทําอะไร

4.2 วางแผนขั้นตอนการสังเกต เตรียมขอมูล เหตุการณที่สัมพันธกับพฤติกรรมผูถูกสังเกตุ

4.3 ศึกษาเหตุการณ เชน ผูสังเกตกระทําสิ่งใดในเรื่องนั้น

4.4 มีจุดมุงหมายในการสังเกตุ

4.5 ตีความหรือใหความหมายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น



4.6 สังเกตพฤติกรรมหลายครั้งจนมั่นใจวา ผูถูกสังเกตกระทําเชนน้ันจริง 

4.7 บันทึกขอมูลทันทีเพ่ือใหเกิดขอผิดพลาด

4.8  ตรวจสอบขอมูลใหเกิดความมั่นใจ



5. ลักษณะของผูสังเกตที่ดี

5.1 มีความรอบรูในเรื่องท่ีสังเกตเปนอยางดี  

5.2 มีความตั้งใจในการสังเกต  

5.3 มีประสาทสัมผัสดี   

5.4 มีการรับรูดี  

5.5 มีความเปนกลาง



6. ขอดีของการสังเกต

6.1 ไดขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรง

6.2 ไมรบกวนผูถูกสังเกต

6.3 ขอมูลมีความนาเชื่อถือ เพราะไดจากสถานการณจริง

6.4 ในกรณีท่ีเปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูสังเกตสามารถบันทึกขอมูลได

ทันทวงทีในขณะท่ีกําลังสังเกต



7. ขอเสียของการสังเกต

7.1 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตขึ้นอยูกับประสบการณและความสามารถสวนตัวของผูสังเกต

เปนอยางมาก

7.2 การสังเกตไมสามารถทําไดทุกเร่ือง  

7.3 บางคร้ังผูสังเกตไมอาจทราบไดวา ส่ิงที่ตองการสังเกตนั้นจะเกิดขึ้นหรือไมทําใหตอง

เสียเวลาในการรอคอยรวบรวมขอมูล 

7.4 พฤติกรรมบางอยางท่ีบุคคลแสดงออกมา บางคร้ังยากแกการเขาใจ  ตองมีการแปล

ความหมายของพฤติกรรมที่สังเกตได 

7.5 พฤติกรรมเดียวกัน  ถาผูสังเกตตางกันอาจรับรูตางกันได



แบบสอบถาม

แบบสอบถามและการสัมภาษณเปนเครื่องมือวัดสิ่งเดียวกัน แตตางกันตรงวิธีใช

แบบสอบถามจะถามดวยตัวหนังสือ ผูตอบก็ตอบดวยตัวหนังสือ สวนการสัมภาษณเปนการถามดวย

คําพูดทางวาจา และผูตอบก็ตอบดวยการพูดเชนเดียวกัน บางคร้ังแบบสอบถามตองอาศัยการสัมภาษณ

ประกอบ เพราะหากผูถูกวัดไมรูหนังสือหรือไมสะดวกในการเขียนตอบ ผูรวบรวมขอมูลอาจตองใช

วิธีการสัมภาษณตามขอความในแบบสอบถามและทําหนาที่กรอกขอมูลลงในแบบสอบถามดวย



1.โครงสรางของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ัวไปจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน ดังนี้

1.1 คําชี้แจงในการตอบ การบอกจุดมุงหมายของการรวบรวมขอมูล จะชี้ใหผูตอบเห็น

ความสําคัญในการตอบบางคร้ังผูวิจัยอาจตองชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ผูตอบจะไดรับจากผลการวิจัยนี้ 

ขอความที่ใชในการเขียนคําชี้แจงจึงมักเนนใหผูตอบตอบดวยความจริงใจ โดยใหขอมูลที่เปนจริง 



โครงสรางของแบบสอบถาม

ตัวอยาง คําชี้แจงในแบบสอบถามสภาพปญหาการเรียนของนักศึกษา

คาํช้ีแจง

แบบสอบถามนีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาสภาพการเรยีนของนกัศกึษาใน

ปัจจบุนัวา่มีปัญหาอะไรบา้ง เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการเสนอแนะแนวทางในการ

ปรบัปรุงการสอนของอาจารยใ์นสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษมใหเ้หมาะสมย่ิงขึน้ 

ขอ้เท็จจรงิและความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชนต์อ่ตวัท่านเองและสว่นรวม  โปรด

ใหข้อ้มลูตามความเป็นจรงิ  ข้อมูลของทา่นจะถอืเป็นความลับไม่นาํไปเปิดเผย



1.โครงสรางของแบบสอบถาม

1.2 ขอมูลที่ตองการรวบรวม  ประกอบไปดวยสวนสําคัญ  2 สวน  

คือ

- ขอมูลสวนตัวของผูตอบ เชน เพศ อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา รายได ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส เปนตน  

- ขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริง และความคิดเห็น   



2. รูปแบบของคําถามในแบบสอบถาม 

รูปแบบคําถามท่ีนิยมใชในการสรางแบบสอบถามท่ัวไปมี  2 ลักษณะ คือ

2.1 คําถามแบบปลายปด  เปนคําถามแบบใหผูตอบตอบในขอบเขตที่กําหนดใหผูตอบ

เพียงแตตอบวา  ใช หรือไมใช  หรือทําเคร่ืองหมาย  4 หรือ 5 ในชองที่ตองการตอบเทานั้น

2.2 คําถามแบบปลายเปด  แบบสอบถามประเภทนี้ไมไดกําหนดคําตอบไวให

เลือกตอบเหมือนแบบสอบถามปลายปดแตจะเปดโอกาสใหผูตอบไดตอบโดยใชคําพูดของตนเองอยาง

อิสระ



3.ลักษณะของแบบสอบถามท่ีดี

1. คําถามไมยาวเกินไป

2. มีการจัดรูปเลม รูปหนา  (lay out) นาสนใจ การพิมพมีการจัดวรรคตอน

สวยงาม มีการใชตัวอักษรหลายรูปแบบเพ่ือเนนจุดสนใจ อาจมีการตีกรอบ ขีดเสนใต 

หรือมีภาพประกอบดวยจะทําใหนาสนใจย่ิงขึ้น

3. มีระบบสีมาชวยใหเกิดความสนใจได 

4. จัดเรียงเนื้อหาสาระเปนหมวดหมู เปนตอน  



ลักษณะคําถามที่ดี

1.ภาษาเปนทางการ เขาใจงาย

2. ใชภาษาตรงตามกลุมเปาหมาย

3. ถามคําถามตอเนื่อง

4. เรียงลําดับคําถามจากงายไปหายาก

5. สรางคําถามเพ่ือใหไดคําตอบที่แตกตาง

6. ไมชี้นําแนวทางการตอบ

7. ไมถามเร่ืองที่ทําใหผูตอบลําบากใจ



4. หลักการสรางแบบสอบถามที่ดี 

แบบสอบถามที่ดีมีหลักเกณฑการสราง ดังน้ี

4.1 กําหนดจุดมุงหมายของการวิจัย

4.2 จําแนกหัวขอที่ตองการ

4.3 ต้ังคําถามใหตรงตามหัวขอ

4.4 ลําดับเนื้อหา และคําชี้แจงกอนสัมภาษณ

4.5 ตรวจสอบคุณภาพกอนใช



ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

5.1  วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค

5.2 กําหนดแนวทางคําถาม

5.3 รางแบบสอบถาม

5.4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

5.5 ทดลองใชแบบสอบถาม 

5.6 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 



6. เทคนิคการใชแบบสอบถาม

ในการรวบรวมขอมูล

วิธีการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทําไดหลายวิธี ไดแก 

6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

6.2 การฝากใหบุคคลอ่ืนรวมรวมขอมูล

6.3 สงทางไปรษณีย 



7. ปจจัยที่มีผลตอการ

สงแบบสอบถามกลับคนื

7.1 การจัดหนา  (lay out) 

7.2 สีของแบบสอบถาม 

7.3 สีของตัวพิมพ 

7.4 ความยาวของแบบสอบถาม 

7.5 คําถามท่ีมีผลสะทอนกลับ 

7.6 วิธีการตอบ 

7.7 การใหสิง่ตอบแทน 

7.8 การเตือน 

7.9 วิธีการติดตาม 

7.10 การกําหนดวันสง 



8. ขอดีของแบบสอบถาม

8.1 ทําไดสะดวก งาย

8.2 สามารถรวบรวมขอมูลไดเปนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน ทําให

ประหยัดเวลาในการรวบรวมขอมูล

8.3 คําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามสามารถนํามาวิเคราะหไดงาย

8.4 สามารถรวบรวมขอมูลไดโดยการสงทางไปรษณีย



9. ขอจํากัดของแบบสอบถาม

9.1 อาจไมไดรับความรวมมือจากผูถูกสัมภาษณ

9.2 คําถามอาจไมชัดเจนทําใหคําตอบไมไดตามความตองการ

9.3 คําถามอาจสรางความรําคาญใหผูถูกสัมภาษณ

9.4 ความจริงใจของผูถูกสัมภาษณ

9.5 คําถามอาจไมครบถวนตามความตองการ
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1. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลมีอะไรบาง

2. แบบสัมภาษณมีก่ีสวน อะไรบาง

3. ขั้นตอนในการเตรียมขอมูลเพ่ือการสัมภาษณมีขั้นตอนใดบาง

4. ขอดีและขอเสียของการสัมภาษณ

5. การสังเกตตางจากการสัมภาษณอยางไร

6. แบบสอบถามแบงออกเปนก่ีสวน อะไรบาง

7. ลักษณะของแบบสอบถามที่ดีควรเปนอยางไร

8. แบบสอบถามที่ดีควรเปนอยางไร

9. การสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนใดบาง

10. ขอดีและขอจํากัดของแบบสอบถามมีอะไรบาง
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