บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็ นของนักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี 4 และบัณฑิตใหม่ที่ตวั คุณภาพของหลักสู ตรนิเทศศาสตร์

เพื่อ

รวบรวมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการที่จะนาไปใช้ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และให้
ตรงตามความต้องการของนักศึกษา แนวทางและระเบียบวิธีการวิจยั การทบทวนดังกล่าว ได้แบ่งความคิด
และการวิจยั ที่เกี่ยวข้องอกเป็ น 4 ส่ วน คือ
1.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.แนวคิดทฤษฎีความต้องการ
3.การสร้างแบบสอบเพื่องานวิจยั
4.แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ พึงพอใจ
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็ น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่ สามารถ
สังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทา
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่ งเร้าจึงเป็ นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกทางบวกความรู ้สึกทางลบและความสุ ขที่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู ้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ
เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นภาวะของความพึงใจหรื อภาวะที่มีอารมณ์ใน
ทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่ งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กบั
สิ่ งที่ได้รับจะเป็ นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้
สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่ง
หมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อทัศนคติที่ดีของ
บุคคล ซึ่ งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น ตรงกันข้าม
หากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิ บายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการ
บางอย่าง ณ เวลาหนึ่ ง ทาไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ งความปลอดภัยของ
ตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทาสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถื อจากผูอ้ ื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ
ความต้องการของมนุ ษย์จะถูกเรี ยงตามลาดับจากสิ่ งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้
จัดลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พกั อากาศ
ยารักษาโรค
1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนื อกว่า ความต้องการเพื่ อ
ความอยูร่ อด เป็ นความต้องการใน ด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว ความนับถือ และ
สถานะทางสังคม
1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็ จ (self – actualization needs) เป็ นความต้องการสู งสุ ด
ของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ
บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็ นอันดับแรกก่อนเมื่อความ
ต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุ น้ ให้บุคคลพยายามสร้ าง
ความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทาง
กาย) จะไม่สนใจต่องานศิ ลปะชิ้ นล่ าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด) หรื อไม่ตอ้ งการยกย่องจากผูอ้ ื่ น หรื อไม่
ต้องการแม้แต่อากาศที่บริ สุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะ
มีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิ กมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตวั มากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วน
ช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและ ควบคุมสิ่ งเร้าหลายอย่าง สิ่ งเร้าเหล่านี้ อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมอย่างสิ้ นเชิ ง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ต้ งั ใจพูด มีอารมณ์อยูเ่ หนื อเหตุผล และมีพฤติกรรม
หลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
ขณะที่ ชาริ ณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่ บุคคลพอใจจะกระทาสิ่ งใดๆ
ที่ให้มีความสุ ขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทา ในสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรื อความยากลาบาก โดยอาจแบ่ง
ประเภทความพอใจกรณี น้ ีได้ 3 ประเภท คือ
ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุ ษย์โดย
ธรรมชาติจะมีความแสวงหา ความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
ความพอใจเกี่ ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่ามนุ ษย์จะพยายาม
แสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้องเป็ นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
ความพอใจเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ ถื อว่า มนุ ษ ย์แสวงหาความสุ ข เพื่ อ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรื อ สังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยูแ่ ละเป็ นผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ผหู ้ นึ่งด้วย
2.2 ทฤษฎีความต้ องการ (Need Theories)
ทฤษฎีลาดับความต้องการ (Hierachy of Needs Theory)
เป็ นทฤษฎีที่พฒั นาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยแบ
รนดี ส์ เป็ นทฤษฎี ที่ รู้ จ ัก กัน มากที่ สุ ด ทฤษฎี ห นึ่ ง ซึ่ งระบุ ว่ า บุ ค คลมี ค วามต้อ งการเรี ยงล าดับ จาก
ระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสู งสุ ด กรอบความคิดที่สาคัญ ของทฤษฎีน้ ี มีสามประการ คือ
1.บุ คคลเป็ นสิ่ งมี ชีวิตที่ มีความต้องการ ความต้องการมี อิทธิ พลหรื อเป็ นเหตุ จูงใจต่ อพฤติ ก รรม
ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็ นเหตุจูงใจ ส่ วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบ
แล้วจะไม่เป็ นเหตุจูงใจอีกต่อไป
2.ความต้องการของบุคคลเป็ นลาดับชั้นเรี ยงตามความสาคัญจาก ความต้องการพื้นฐาน ไปจนถึ ง
ความต้องการที่ซบั ซ้อน
3.เมื่อความต้องการลาดับต่าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ ความต้องการลาดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป
มาสโลว์ เห็ นว่าความต้องการของบุคคลมี ห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็ นห้าระดับจากระดับต่ าไปสู ง เพื่อ
ความเข้าใจ มักจะแสดงลาดับของความต้องการเหล่านี้ โดยภาพ ดังนี้

รู ปภาพที่ 2.1 แสดงลาดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์
ความต้ องการทางร่ างกาย (Physiological Needs)
เป็ นความต้องการล าดับ ต่ าสุ ดและเป็ นพื้นฐานของชี วิต เป็ นแรงผลักดันทางชี วภาพ เช่ น ความ
ต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยูอ่ าศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบตั ิงานเพียงพอ ก็จะสามารถดารงชีวติ
อยู่ได้โดยมี อาหารและที่ พกั อาศัย เขาจะมี กาลังที่จะทางาน ต่อไป และการมี สภาพแวดล้อมการทางานที่
เหมาะสม เช่ น ความสะอาด ความสว่า ง การระบายอากาศที่ ดี การบริ ก ารสุ ข ภาพ เป็ นการสนองความ
ต้องการในลาดับนี้ได้
ความต้ องการความปลอดภัย (Safety Needs)
เป็ นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความต้องการทางร่ างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาด
แคลนแล้ว หมายถึง ความต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมัน่ คงใน
งาน ในชี วิตและสุ ขภาพ การสนองความต้องการนี้ ต่อพนักงาน ทาได้หลายอย่าง เช่น การประกันชี วิตและ
สุ ขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่ยตุ ิธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
ความต้ องการทางสั งคม (Social Needs)
เมื่อมีความปลอดภัยในชี วิตและมัน่ คงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความ
ใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กบั ผูอ้ ื่น ได้รับการยอมรับเป็ นสมาชิ กในกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งหรื อหลายกลุ่ม
ความต้ องการเกียรติยศชื่ อเสี ยง (Esteem Needs)
เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเอง
ให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้ าง การนับถื อตนเอง ชื่ นชมในความสาเร็ จของงานที่ทา ความรู ้ สึกมัน่ ใจใน
ตัวเองแลเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ ยศ ตาแหน่ง ระดับเงินเดื อนที่สูง งานที่ทา้ ทาย ได้รับการยก
ย่องจากผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็ นต้น

ความต้ องการเติมความสมบูรณ์ ให้ ชีวติ (Self-actualization Needs)
เป็ นความต้องการระดับสู งสุ ด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสาเร็ จในสิ่ ง
ที่ปรารถนาสู งสุ ดของตัวเอง ความเจริ ญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุ ดยอด มีความเป็ น
อิ ส ระในการตัดสิ นใจและการคิ ดสร้ า งสรรค์สิ่ งต่ า งๆ การก้า วสู่ ตาแหน่ ง ที่ สูง ขึ้ นในอาชี พและการงาน
เป็ นต้น
มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่ านี้ ออกเป็ นสองกลุ่ม คื อ ความต้องการที่ เกิ ดจากความขาดแคลน
(deficiency needs) เป็ น ความต้องการ ระดับต่า ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการความปลอดภัย
อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ น ความต้องการก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง (growth needs) ได้แก่ความต้องการทางสั งคม
เกียรติยศชื่ อเสี ยง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จัดเป็ นความต้องการระดับสู ง และอธิ บายว่า
ความต้องการระดับ ต่ า จะได้รับการสนองตอบจากปั จจัย ภายนอกตัวบุ ค คล ส่ วนความต้องการระดับ สู ง
จะได้รับการสนองตอบ จากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้ว จะไม่สามารถเป็ นเงื่อนไขจูง
ใจบุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจยั ในเวลาต่อมา ไม่สนับสนุ นแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว์ แต่ทฤษฎี ลาดับ
ความต้องการของเขา ก็เป็ นทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐาน ในการอธิ บายองค์ประกอบของ แรงจูงใจ ซึ่ งมีการพัฒนา
ในระยะหลังๆ
2.3 การสร้ างแบบสอบถามเพื่องานวิจัย
แบบสอบถาม(Questionnaire) หมายถึ ง รู ปแบบของค าถามเป็ นชุ ดๆ ที่ ได้ถูกรวบรวมไว้อย่า งมี
หลักเกณฑ์และเป็ นระบบ เพื่อใช้วดั สิ่ งที่ ผูว้ ิจยั ต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรื อประชากรเป้ าหมายให้
ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งทั้งในอดี ต ปั จจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ ในอนาคต แบบสอบถามประกอบด้วย
รายการคาถามที่สร้างอย่างประณี ต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็ นหรื อข้อเท็จจริ ง โดยส่ งให้กลุ่ม
ตัวอย่างตามความสมัครใจ การใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การสร้างคาถาม
เป็ นงานที่สาคัญสาหรับผูว้ ิจยั เพราะว่าผูว้ ิจยั อาจไม่มีโอกาสได้พบปะกับผูต้ อบแบบสอบถามเพื่ออธิ บาย
ความหมายต่างๆ ของข้อคาถามที่ตอ้ งการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือวิจยั ชนิ ดหนึ่ งที่ นิยมใช้กนั มาก เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวก
และสามารถใช้วดั ได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถทาได้ดว้ ยการสัมภาษณ์ หรื อ
ให้ผตู ้ อบด้วยตนเอง

โครงสร้ างของแบบสอบถาม
โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนสาคัญ ดังนี้
1. หนัง สื อนาหรื อค าชี้ แ จง โดยมากมัก จะอยู่ส่ วนแรกของแบบสอบถาม อาจมี จดหมายน าอยู่
ด้านหน้าพร้อมคาขอบคุณ โดยคาชี้ แจงมักจะระบุถึงจุดประสงค์ที่ให้ตอบแบบสอบถาม การนาคาตอบที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ คาอธิ บายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง ชื่ อ และที่อยู่
ของผูว้ ิจยั ประเด็นที่สาคัญคือการแสดงข้อความที่ทาให้ผูต้ อบมีความมัน่ ใจว่า ข้อมูลที่จะตอบไปจะไม่ถูก
เปิ ดเผยเป็ นรายบุคคล จะไม่มีผลกระทบต่อผูต้ อบ และมีการพิทกั ษ์สิทธิ ของผูต้ อบด้วย
2. คาถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนตัว เช่ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ เป็ นต้น การที่จะถามข้อมูล
ส่ วนตัวอะไรบ้างนั้นขึ้นอยูก่ บั กรอบแนวความคิดในการวิจยั โดยดูวา่ ตัวแปรที่สนใจจะศึกษานั้นมีอะไรบ้าง
ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัว และควรถามเฉพาะข้อมูลที่จาเป็ นในการวิจยั เท่านั้น
3. ค าถามเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะหรื อ ตัว แปรที่ จ ะวัด เป็ นความคิ ด เห็ น ของผู ้ต อบในเรื่ องของ
คุณลักษณะ หรื อตัวแปรนั้น
ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถาม
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อชนิ ดหนึ่ งที่ สร้ างขึ้ นเพื่อวัดความคิดเห็ นต่างๆ หรื อวัดความจริ งที่ไม่
ทราบ อันจะทาให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งทั้งในอดีต ปั จจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่ วนใหญ่จะ
อยูใ่ นรู ปของคาถามเป็ นชุ ดๆ เพื่อวัดสิ่ งที่ตอ้ งการวัด โดยมีคาถามเป็ นตัวกระตุน้ เร่ งเร้า ให้บุคคลตอบออกมา
นับว่าเป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้วดั ทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain)
1.โครงสร้ างของแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีหลายชนิดแต่ไม่วา่ จะเป็ นแบบสอบถามชนิดใดจะมีโครงสร้างหรื อ ส่ วนประกอบที่
สาคัญ 3 ส่ วน ดังนี้
1. คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
2. สถานภาพทัว่ ไป ในส่ วนนี้เป็ นรายละเอียดส่ วนตัวของผูต้ อบ
3. ข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะวัด จะถามเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด
2.การสร้ างแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
1. ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของแบบสอบถาม ผู ้ส ร้ า งแบบสอบถามต้ อ งระบุ จุ ด มุ่ ง หมายของ
แบบสอบถามให้ชดั เจน ระบุให้ได้วา่ แบบสอบถามจะถูกนาไปใช้ในเรื่ องอะไร

2. กาหนดประเด็นหลัก หรื อพฤติกรรมหลักที่จะวัดให้ครบถ้วนครอบคลุมว่าจะมีประเด็นอะไรบ้าง
หรื ออาจเรี ยกว่าเป็ นการกาหนดกรอบแนวคิดหรื อโครงสร้างของแบบสอบถาม
3 . กาหนดชนิด หรื อรู ปแบบของแบบสอบถาม โดยเลือกให้เหมาะสมกับเรื่ องที่จะ วัด และลักษณะ
ของกลุ่มผูเ้ รี ยน
4. กาหนดจานวนข้อคาถาม โดยอาจจะกาหนดในเบื้องต้นว่าต้องการจะให้แบบสอบถามมีความยาว
มากน้อยเพียงใด และคลุมประเด็นหลัก ประเด็นย่อยอย่างไรบ้าง
5. สร้ างข้อคาถามตามจุดมุ่งหมาย ชนิ ดหรื อรู ปแบบ จานวนข้อในประเด็นต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม
โครงสร้างของแบบสอบถาม
6. ตรวจทานเพื่ อการแก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน คื อ ตอนแรกตรวจทานโดยผูส้ ร้ า ง
แบบสอบถามเอง ตอนที่ ส องตรวจสอบ พิ จารณาให้ค าแนะนาและวิจารณ์ โดยผูร้ ู ้ หรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญหรื อ
ผูช้ านาญการ
7. นาแบบสอบถามไปทดลอง การนาไปทดลองใช้ (Try out) ควรนาไปทดลองกับกลุ่มที่มีลกั ษณะ
เหมือน หรื อใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
8. วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยการนาผลจากการไปทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพ และปรับปรุ ง
แบบสอบถามในส่ วนที่ยงั มีขอ้ บกพร่ องต่างๆ
9. จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อเตรี ยมนาไปใช้จริ งต่อไป
3.รู ปแบบของแบบสอบถาม
แบ่งรู ปแบบของแบบสอบถามได้ 2 แบบ คือ
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Form) แบบสอบถามแบบนี้ ไม่ได้กาหนดคาตอบไว้
ผูต้ อบสามารถเขียนตอบหรื อแสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระด้วยคาพูดของตนเองคล้ายกับข้อสอบแบบ
อัตนัย
2. แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closed-ended Form) แบบสอบถามแบบนี้ ประกอบด้วยข้อคาถาม
และตัวเลื อก ( คาตอบ ) ซึ่ งตัวเลื อกนี้ สร้ างขึ้ นโดยคาดว่าผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลื อกตอบได้ตาม
ต้อ งการ และมี อ ย่ า งเพี ย งพอเหมาะสม แบบสอบถามแบบนี้ สร้ า งยาก ใช้ เ วลาในการสร้ า งมากกว่า
แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด แต่ผตู ้ อบตอบง่าย สะดวก รวดเร็ ว นอกจากนี้ขอ้ มูลที่ได้สามารถนาไปวิเคราะห์
สรุ ปผลได้ง่ายอีกด้วย

แบบสอบถามแบบปลายปิ ด แบ่ งเป็ น 4 แบบดังนี้
2.1 แบบเติมคาสั้นๆ ในช่องว่าง (Short Answer)
แบบสอบถามแบบนี้ ให้ผตู ้ อบเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ ควรกาหนดขอบเขตคาถามให้
ชัดเจนจาเพาะเจาะจงลงไป หากสร้ างคาถามไม่ชดั เจนอาจทาให้ ผูต้ อบตีความหมายของคาถามไปคนละ
เรื่ อง และตอบไม่ไปในทางเดียวกัน
2.2 แบบจัดอันดับความสาคัญ (Rank Order)
แบบสอบถามแบบนี้ ตอ้ งการให้ผูต้ อบตอบข้อที่เห็ นว่าสาคัญ โดยเรี ยงอันดับตามความสาคัญจาก
มากไปหาน้อยตามความรู ้สึกของผูต้ อบ
2.3 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็ นการสร้างรายการของข้อความ (List of Statement) ที่เกี่ ยว
หรื อสัมพันธ์กบั คุ ณลักษณะของพฤติกรรม (Behevior Traits) หรื อการปฏิบตั ิ (Performance) แต่ละรายการ
จะถู กประเมินหรื อชี้ ว่า มีหรื อไม่มี (all or none) การตรวจสอบรายการนิ ยมนาไปใช้ในการประเมิน ความ
สนใจของผูเ้ รี ยน เจตคติ กิ จกรรม ทักษะ และคุ ณลักษณะส่ วนตัว ฯลฯ ดังตัวอย่างการใช้การตรวจสอบ
รายการในการประเมินทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
การสร้ างแบบตรวจสอบรายการ
1. กาหนดลักษณะของสิ่ งที่จะประเมินหรื อตรวจสอบ
2. กาหนดและอธิ บายการกระทาหรื อพฤติ กรรมที่ ชัดเจนที่ บ่งชี้ คุณลักษณะของสิ่ ง ที่ จะ
ประเมิน
3. เขียนรายการ ( ข้อความ ) ที่บ่งชี้การกระทาหรื อพฤติกรรม และตรวจสอบว่า รายการนั้น
ชัดเจนซ้ าซ้อนกับรายการอื่นหรื อไม่
4. จัดเรี ยงรายการที่แสดงลาดับของการกระทาหรื อพฤติกรรม
5. นาไปทดลองกับสถานการณ์จริ ง และนามาปรับปรุ งแก้ไข
ข้ อดีของแบบตรวจสอบรายการ
1. สามารถนาไปใช้สังเกตพฤติกรรม หรื อการปฏิบตั ิได้อย่างละเอียดชัดเจน
2. ประเมินพฤติกรรม หรื อการปฏิบตั ิเป็ นรายบุคคลสามารถนาไปปรับปรุ งได้ดี
ข้ อจากัดของแบบตรวจสอบรายการ
1. การสร้างรายการ ต้องบ่งชี้พฤติกรรมหรื อการกระทาที่ชดั เจน ต้องสื่ อความหมาย
ให้เข้าใจตรงกันระหว่างผูป้ ระเมิน

2. ผูป้ ระเมินต้องคลุกคลีกบั นักเรี ยน การประเมินถึงจะเชื่อถือได้และถูกต้อง
3. ใช้เวลาในการประเมินผล
2.4 แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
มาตราส่ วนประมาณค่าเป็ นเครื่ องมื อในการประเมิ นผลที่ ท้ งั ครู ใช้ในการประเมิ นนักเรี ยน และ
นักเรี ยนใช้ในการประเมินหรื อพิจารณาตนเองหรื อสิ่ งอื่นๆ ใช้ท้ งั การประเมินการปฏิ บตั ิ กิ จกรรม ทักษะ
ต่างๆ และพฤติกรรมด้านจิตพิสัย เช่น เจตคติ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความสนใจ ฯลฯ มาตราส่ วนประมาณค่า
แตกต่างจากแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตรงที่แบบตรวจสอบรายการต้องการทราบว่ามีหรื อไม่มีใน
เรื่ องนั้น แต่มาตราส่ วนประมาณค่าต้องการทราบละเอียดยิง่ กว่านั้น กล่าวคือ ต้องการทราบว่ามีเพียงใด
ในการประเมินผลภาคปฏิบตั ิ จะใช้มาตราส่ วนประมาณค่าประเมินทั้งด้านกระบวนการ (Process) และผลที่
ได้จากการปฎิบตั ิหรื อผลผลิต (Product)
ตัวอย่างมาตราส่ วนประมาณค่าในการประเมินการกล่าวสุ นทรพจน์ ( ครู เป็ นผูป้ ระเมิน นักเรี ยน ) ( ดัดแปลง
จาก Oosterhof. 1994 : 261)
ตัวอย่าง
จงเขียนวงกลมรอบตัวเลขของแต่ละข้อตามความหมายต่อไปนี้
5 หมายถึง เด่นมาก
4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง ใช้ได้ , อยูใ่ นระดับมาตรฐานของชั้นนี้
1 หมายถึง ต่ากว่ามาตรฐานของชั้น
ลักษณะของมาตราส่ วนประมาณค่ า
มาตราส่ วนประมาณค่ามีลกั ษณะที่สาคัญดังนี้
1. ผูต้ อบหรื อผูป้ ระเมินจะต้องพิจารณาตอบตามความคิดเห็ น เหตุผล สภาพความเป็ นจริ งเพีย ง
คาตอบเดียวจากระดับความเข้มข้นที่กาหนดให้พิจารณาตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป
2. ส่ วนที่พิจารณาประเมิน หรื อมาตราส่ วน (Scale) เป็ นค่าต่อเนื่อง (Continueous)
3. ระดับที่ให้พิจารณาประเมินอาจเป็ นชนิ ดที่มีท้ งั ด้านบวกและด้านลบในข้อ เดียวกันหรื อมีเฉพาะ
ด้านบวก หรื อมีเฉพาะด้านลบโดยที่อีกด้านหนึ่งเป็ นศูนย์หรื อระดับน้อยมาก
4. อาจสร้างให้มีลกั ษณะเชิงนิมาน (Positive) หรื อลักษณะเชิงนิเสธ (Negative)
5. สามารถแปลงผลการพิจารณา หรื อประเมิน ซึ่ งอยูใ่ นรู ปของข้อความให้เป็ นคะแนนได้

การสร้ างมาตราส่ วนประมาณค่ า ดาเนินการตามขั้นตอนต่ อไปนี้
1. กาหนดลักษณะของสิ่ งที่จะวัดหรื อตรวจสอบ
2. กาหนดและอธิ บายสิ่ งที่จะวัด ( เช่น พฤติกรรม เจตคติ ฯลฯ ) ที่ชดั เจนที่บ่งชี้ คุณลักษณะ ของสิ่ ง
ที่จะวัด
3. เลือกรู ปแบบของมาตราส่ วนประมาณค่าว่าจะใช้แบบใดจึงจะเหมาะสมมาก ที่สุด
4. เขียนข้อความที่จะวัดแต่ละข้อ
5. นาไปทดลองใช้ และปรับปรุ ง
ข้ อดีของมาตราส่ วนประมาณค่ า
1. สามารถนาไปใช้วดั หรื อสังเกตพฤติกรรม หรื อการปฏิบตั ิได้อย่างละเอียดชัดเจน
2. สามารถนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งได้ดี
ข้ อจากัดของมาตราส่ วนประมาณค่ า
1. ในการประเมินเป็ นรายบุคคลโดยใช้การสังเกต จะใช้เวลามาก
2. บางครั้งตัดสิ นใจพิจารณาได้ยาก
2.4.1ลักษณะของข้อคาถามที่ดี ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. ไม่ควรสั้นหรื อยาวเกินไป ควรใช้ขอ้ ความเหมาะสมกะทัดรัด และตรงจุด
2. ข้อความหรื อภาษาที่ใช้ตอ้ งแจ่มชัด เข้าใจง่ าย ผูส้ ร้ างแบบสอบถามจะต้องระมัดระวังในเรื่ อง
เหล่านี้คือ
2.1 หลีกเลี่ยงคาถามที่เป็ นปฎิเสธ หรื อปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
2.2 ขีดเส้นใต้คาที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษ เพื่อให้ผตู ้ อบตีความได้ถูกต้อง ตรงจุด
2.3 ไม่ควรใช้คาเน้น เช่น บ่อยๆ เสมอ ทันที ฯลฯ
2.4 ไม่ควรใช้คาที่มีความหมายหลายนัย เพราะผูต้ อบอาจจะตีความได้ไม่เหมือนกัน
3. ไม่ใช้คาถามถามนา หรื อเสนอแนะคาตอบ
4. ไม่ถามในเรื่ องที่รู้แล้ว หรื อถามในสิ่ งที่วดั ได้ดว้ ยวิธีอื่น เช่น จากการสังเกต จากเอกสารรายงาน
เป็ นต้น
5. ไม่ถามในเรื่ องที่เป็ นความลับ หรื อค่อนข้างเป็ นเรื่ องส่ วนตัวมากเกิ นไป เพราะจะทาให้ผูต้ อบ
ตอบไม่ตรงกับความจริ ง
6. ข้อคาถามต้องเหมาะสมกับผูต้ อบ คือ ต้องคานึ งถึงระดับการศึกษา ความสามารถ สติปัญญา อายุ
ความสนใจ ฯลฯ

7. ข้อคาถามข้อหนึ่ง ๆ ควรถามเพียงปัญหาเดียว เพื่อให้ได้คาตอบที่ชดั เจนและตรงจุด
8. คาตอบ หรื อตัวเลือกในข้อคาถามแบบปลายปิ ดควรมีมากพอ หรื อให้เหมาะสมกับข้อคาถามนั้น
9. คาตอบที่ได้จากแบบสอบถาม ควรจะสามารถแปลงออกมาในรู ปของปริ มาณ และใช้สถิติอธิบาย
ข้อเท็จจริ งได้
ข้ อดีของแบบสอบถาม
1. สร้างได้ง่าย ใช้สะดวก
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
3. คาตอบสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปผลได้ง่าย
4. สามารถเก็บข้อมูลที่อยูห่ ่างไกล กระจัดกระจายกันได้โดยอาศัยระบบการ สื่ อสารทางไปรษณี ย ์
5 . สามารถเก็บข้อมูลได้เป็ นจานวนมาก
ข้ อจากัดของแบบสอบถาม
1. ใช้ได้ดีกบั ผูท้ ี่สามารถอ่านออกเขียนได้ ถ้าผูต้ อบอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรื อมีปัญหาด้านการ
อ่านและเขียนก็ควรใช้วธิ ีการสัมภาษณ์
2. แบบสอบถามที่ดีสร้างได้ยาก
แบบตรวจสอบรายการจะให้ประเมินหรื อตัดสิ นว่า มี หรื อ ไม่มี (Yes or No) แบบตรวจสอบรายการจะไม่ใช้
ในการประเมินที่มีระดับหรื อความถี่ของสิ่ งที่เกิ ดขึ้น นอกจากนี้ แบบตรวจสอบรายการสามารถใช้ประเมิน
ผลรวม (Products) เช่น ประเมินคุณลักษณะของนักเรี ยน ประเมินบุคลิกภาพ ประเมินการปรับตัว
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอน
การเรี ยนรู ้ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม อันเป็ นผลมาจากการฝึ กที่ได้รับการ
เสริ มแรง ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรื อสัมผัสด้วยตนเอง เช่น เด็กเล็กๆ ที่ยงั ไม่
เคยรู ้จกั หรื อเรี ยนรู ้คาว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ าร้อน แล้วผูใ้ หญ่บอกว่าร้อน และห้ามคลานเข้า
ไปหา เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรื ออวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของ
ร่ างกายไปสัมผัสกาน้ าร้ อน จึงจะรู ้ ว่ากาน้ าที่ว่าร้ อนนั้นเป็ นอย่างไร ต่อไป เมื่อเขาเห็ นกาน้ าอีกแล้วผูใ้ หญ่
บอกว่ากาน้ านั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ านั้น เพราะเกิดการเรี ยนรู ้คาว่าร้อนที่ผใู ้ หญ่บอกแล้ว เช่นนี้
กล่าวได้วา่ ประสบการณ์ ตรงมีผลทาให้เกิดการเรี ยนรู ้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เผชิ ญกับสถานการณ์
เดิ มแตกต่างไปจากเดิ ม ในการมีประสบการณ์ ตรงบางอย่างอาจทาให้บุคคลมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
แต่ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ ได้แก่

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ ยา หรื อสิ่ งเสพติดบางอย่าง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บป่ วยทางกายหรื อทางใจ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่ างกาย
พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ
ประสบการณ์ ท างอ้อม คื อ ประสบการณ์ ที่ ผูเ้ รี ย นมิ ไ ด้พ บหรื อสั ม ผัส ด้วยตนเองโดยตรง แต่ อาจได้รั บ
ประสบการณ์ ท างอ้อมจาก การอบรมสั่งสอนหรื อการบอกเล่ า การอ่านหนังสื อต่า งๆ และการรั บ รู ้ จาก
สื่ อมวลชนต่างๆ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซึ่ งกาหนดโดย บลู ม และคณะ (Bloom and
Others ) มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนใน 3 ด้าน ดังนี้
1.ด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive Domain) คื อ ผลของการเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ นความสามารถทางสมอง ครอบคลุ ม
พฤติกรรมประเภท ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล
2.ด้า นเจตพิ สั ย (Affective Domain ) คื อ ผลของการเรี ย นรู ้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงด้า นความรู ้ สึ ก ครอบคลุ ม
พฤติกรรมประเภท ความรู ้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม
3.ด้า นทัก ษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) คื อ ผลของการเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ นความสามารถด้า นการปฏิ บ ัติ
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระทา การปฏิบตั ิงาน การมีทกั ษะและความชานาญ
องค์ ประกอบสาคัญของการเรียนรู้
องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้การที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ในปริ มาณมากน้อย หรื อมีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ (สมศักดิ์ เจียมทะวงษ์. 2519 : 20-26) คือ
1. แรงจูงใจ (Motive) คนเราจะเรี ยนรู ้ได้ดีหากเขามีแรงจูงใจสู งในบทเรี ยน ที่เขาจะเรี ยน เช่น เรื่ อง
นั้นแปลกใหม่ น่าตื่นเต้น หรื อตรงความต้องการของเขา
2. กระบวนการสอน (Teaching procedure) แม้วา่ ผูเ้ รี ยนจะมีความตั้งใจที่จะเรี ยนเพียงใด แต่ถา้
กระบวนการสอนของครู ไม่ดีพอ ก็อาจส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนขาดประสิ ทธิ ภาพได้
3. กระบวนการเรี ยน (Studying Procedure) การเรี ยนรู ้ของคนเรานั้น เกิดจากการที่ประสาทสัมผัส
(Sense) ได้รับการเร้าจากสิ่ งเร้า (Stimulus) บุคคลจะสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจสิ่ งเร้านั้นได้ถูกต้องมากน้อย
เพียงใดก็ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้า และการเรี ยนรู ้น้ นั จะมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใดก็
ขึ้นอยูก่ บั ว่ากระบวนการเรี ยนของเขานั้นได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่ งเร้าโดยตรงมากน้อยเพียงใดด้วย ดังนั้นการ

ที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนจากกระบวนการเรี ยนที่ตนเองได้มีโอกาสสัมผัสมาก ๆ จะทาให้เกิดความเข้าใจและเกิดการ
รับรู ้ที่ถูกต้องกว่าการเรี ยนจากคาบอกเล่า หรื อท่องจาอย่างเดียว

