
การวิเคราะหแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณคา (Rating scale)

      แนวคิด หลักการ

 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา เปนเครื่องมือสอบวัดประเภทหนึ่งที่
มกีารใหคะแนนแบบประมาณคาเปนระดับคะแนน โดยมีการใหคะแนนตามระดับ
ความเขม เชน   1  2  3  4  5  โดยกํ าหนดให 5 คือ  คะแนนสูงสุดที่บงบอกถงึ สิ่งท่ี
มีอยู หรือ สงท่ีพอใจมากที่สุด  และคะแนน 1 คือคะแนนตํ่ าสุดที่บงบอกถึง สิง่ท่ีมีอยู
หรือ สิ่งท่ีพอใจนอยท่ีสุด หรือบางทไีมมีการกํ าหนดเปนคะแนน แตกํ าหนดเปน
ความเขมของระดับความรูสึก ระดับความพอใจ หรือ ระดับของสิ่งที่สังเกตได เชน
มากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  หรือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  เฉย ๆ
ไมเหน็ดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เปนตน

เมือ่นํ ามาแปรผลก็จะมีการแปลงเปนคะแนน เชน
มากที่สุด   = 5 คะแนน
มาก  = 4 คะแนน
ปานกลาง  = 3 คะแนน
นอย  = 2 คะแนน
นอยที่สุด = 1 คะแนน

หรือ
เหน็ดวยอยางยิ่ง = 5 คะแนน
เห็นดวย = 4 คะแนน
เฉย ๆ = 3 คะแนน
ไมเห็นดวย = 2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1 คะแนน

นอกจากนีอ้าจจะเปนรูปแบบอื่น ๆ และอาจจะไมใชคะแนน 1-5 ก็ได อาจจะเปน
1- 7 หรือ 1- 9 เปนตน
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แบบสอบถามที่ดี หรือ มีคณุภาพ จะตองมีความเที่ยงตรง (Validity) และมี
ความเชื่อมั่น (Reliability) เชนเดียวกับแบบสอบทดสอบชนิดอื่น ๆ

ความเที่ยงตรง (Validity)  หมายถึง แบบสอบถามนั้นสามารถวัดไดสอดคลอง
กับสิ่งที่ตองการวัด ดงันั้น แบบสอบถามใดก็ตามจะมีความตรงหรือไมนั้นจะตอง
ตรวจสอบกับจุดมุงหมายหรือจุดประสงคเฉพาะของแบบทดสอบที่สรางขึ้น (สุชีรา
ภทัรายุตวรรตน,  2545 : 79)

ความเที่ยงตรง โดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก

1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
2. ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion Related Validity)
3. ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity)

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง แบบทดสอบหรือ
แบบสอบถาม วัดไดตรงกับจุดมุงหมาย หรือ จุดประสงค (เนื้อหาของแบบทดสอบ)

ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion Related Validity) หมายถึง คาสห
สัมพนัธของคะแนนที่ไดจากการวัดโดยแบบทดสอบหรือแบบสอบถาม กับคะแนนที่
สอบวดัโดยวิธีอ่ืน ๆ ที่นํ ามาเปนเกณฑเปรียบเทียบ

ความเท่ียงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง แบบทดสอบหรือ
แบบสอบถามวัดไดตรงกับคุณลักษณะพฤติกรรมที่ไดกํ าหนดไว เชน แบบสอบถาม
เพือ่วัดเจตคติตอเร่ืองใด ๆ  แบบทดสอบสามารถสะทอนสิ่งที่วัดไดตรงกับพฤติกรรม
ทีม่อียูในแตละคนไดอยางถูกตอง เปนตน

ความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึง ความคงที่แนนอนของแบบสอบถามหรือ
แบบทดสอบ ไมวาจะมีการวัดกี่คร้ังก็ตามในกลุมเดิม ส่ิงที่วัดไดยังคงมีคาเทาเดิม หรือ
ใกลเคียงกับคาเดิม เชน การสอบวัดเจตคติตอเร่ืองใด ๆ  ของนักเรียนกลุมหนึ่ง ไมวา
จะสอบวัดกี่คร้ังก็ตาม คนที่มีเจตคติเชิง บวก กย็งัวดัได เชิงบวก เหมือนเดิม  และคนที่
มีเจตคติเชิง ลบ กย็งัวดัได เชิงลบ เหมือนเดิม  แสดงวา แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นสูง
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หลักการที่นํ ามาใชในการวิเคราะห

1. การวิเคราะหความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดเลือกใชวิธี
การวิเคราะห ของ  Cronbach (1970)  เชนเดียวกับการวิเคราะห
ขอสอบแบบอัตนัย หรือ ขอสอบแบบ Non 0-1 Method

2. การวิเคราะหคาดัชนีจํ าแนก ใชวิธี หาคา  t-test  ระหวางคะแนนเฉลี่ย
ของ กลุมสูง และ กลุมตํ่ า ทีละขอ (สุชีรา  ภทัรายุตวรรตน, 2545 :
158  และ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา, 2540 :27) จนครบ
ทุกขอ จากสูตร
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t         หมายถึง  คะแนน t
HX   หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง(แตละขอ)
LX   หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมตํ่ า(แตละขอ)
2
HS    หมายถึง  คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง (แตละขอ)
2
LS    หมายถึง  คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง  (แตละขอ)

HN  LN    หมายถงึ  จํ านวนคนในกลุมสูงและกลุมตํ่ าซึ่งมีจํ านวนเทากัน

   คุณสมบัติของโปรแกรม

1. เปนโปรแกรมที่สามารถตรวจขอสอบ และวิเคราะหแบบทดสอบแบบ
คะแนนไมเปน 0-1 แตเปนคะแนนแบบประมาณคา (Rating scale) เชน  1
2  3  4  5  หรือ มากกวา 5 อาจจะ เปน 1  2  3  4  5  6  7  เปนตน

2. วเิคราะห คา  Mean ,  S.D. และคา ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
3. วเิคราะหคา  Mean ,  S.D. เปนรายขอ
4. วเิคราะหคาอํ านาจจํ าแนก (t) เปนรายขอ พรอมทั้งประเมิน ตัดสินคุณภาพ

ของแบบสอบถามแตละขอ
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    การใชงานโปรแกรม

1. การเตรียมขอสอบที่จะนํ ามาวิเคราะห
- เตรยีมแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ พรอมที่จะวิเคราะหทั้งหมด และมี

จ ํานวนมากพอตามหลักการวิเคราะหทั่วไป ไมตองมีการแจงนับใด ๆ ทั้งสิ้น

2. การเริ่มตนโปรแกรม ให Run โปรแกรม B-IndexWin65.exe  จะปรากฏดังนี้

2. เขาสูโปรแกรม เลือกรายการ Rating  scale จะมรีายการใหเลือก อีก 5 รายการดังนี้

3.  การสรางแฟมขอมูลใหม  เพื่อเก็บขอมูล ใหเลือกรายการแรก  จะไดดังนี้
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แบบสอบถามเรื่อง   ระบุลงไป  เชน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน
- ช่ือแฟมขอมูล ควรจะตั้งชื่อใหส่ือความหมาย เชน School   เปนตน
- จํ านวนขอ  หมายถึง จํ านวนขอของแบบสอบถามใน 1  ฉบับ  เชน  30  ขอ

ใหใหระบุ  30  เปนตน
- จํ านวนผูตอบแบบสอบถาม ระบุตัวเลขจํ านวนลงไป เชน 100 เปนตน
- เลือก Drive และ Folder สํ าหรับเก็บแฟมขอมูล โดยการ Click เลือกตามที่

ตองการ
- ตรวจสอบใหเรียบรอยแลว Click OK
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เมื่อ Click OK แลว จะมีการสรางแฟมเก็บขอมูลใหม พรอมกับมีชองใหกรอก
ขอมูล     ไดแก Code No เปนรหัสหรือเลขที่ของแบบสอบถาม ระบุแลว กด Enter
เคอรเซอร จะกระโดดไปยังชองคํ าตอบ  ใหกรอกคะแนนเรียงกันไป ตั้งแตขอที่ 1 ถึง
สุดทาย เชน12321435434543423   เมื่อครบแลว กด Enter หรือ Click  Save   ขอมูล
จะมีการบันทึกขอทันที และกลับไปรอรับขอมูลฉบับตอไป

ในกรณทีีแ่บบสอบถามไมเปนตัวเลข ใหมีการแปลคะแนนใหเปนตัวเลขกอน
ดงัที่กลาวมาแลว   เชน

 เห็นดวยอยางยิ่ง = 5 คะแนน
เห็นดวย = 4 คะแนน
เฉย ๆ = 3 คะแนน
ไมเห็นดวย = 2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1 คะแนน

- บนัทึกใหครบทุกฉบับตามที่กํ าหนดไว
-  การแกไขใหวาง เคอเซอร ณ จุดที่ตองการแกไข แลวแกไขไดทันที  แกไขแลว
   ใหเล่ือน   เคอเซอร ขึ้น หรือลง 1 บรรทัด จะมีการแกไขทันที
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4.  การดูและแกไข ขอมูลท่ีบันทึกไวแลว

เมื่อปอนขอมูลครบทุกคนแลว ให กลับไปที่ Main Menu เลือก Click ปุม แกไข
ขอมูลดังตัวอยาง เลือกรายวิชาที่ตองการ เชน School.dat  สามารถจะแกไขขอมูลได
ตามตองการ โดยวาง เคอเซอร ที่ตํ าแหนงนั้น ๆ  Click แลวแกไขตามตองการ แกไข
แลว Click Save

3. การดํ าเนินการวิเคราะห
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เมือ่เลือกปุม ดํ าเนินการวิเคราะห จะปรากฏ ดังรูปขางบน เลือก Drive, Folder
และ แฟมขอมูลที่ตองการวิเคราะห เมื่อเลือก Click แลว  Click ปุม  4. เร่ิมวิเคราะห
จะปรากฏผลการวิเคราะหทันทีดังรูปขางบน ซ่ึงเปนผลการวิเคราะห คาอํ านาจจํ าแนก
ของแบบสอบถามรายขอ

ตวัอยาง ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่น(Coefficient Alpha)   คาสถิติตาง ๆ รวมทั้งฉบับ
และ คา S.D.ของขอสอบเปนรายขอ
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ตวัอยาง รายงานขอมูลของแบบทดสอบแตละฉบับ เรียงตามคะแนน  คาคะแนนเฉลี่ย
ของแตละคน  และ คาคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งกลุม

   ตัวอยางการพิมพรายงานผลการวิเคราะหทาง Printer

เมือ่คอมพิวเตอรดํ าเนินการวิเคราะหขอสอบเรียบรอยแลว จะรายงานผลการ
วเิคราะหออกทาง Printer ดงัตัวอยางตอไปนี้

ผลการวิเคราะห คาอํ านาจจํ าแนก และ ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 10  มกราคม  2545
ขอที่   Mean กลุมสูง   Mean กลุมตํ่ า    S กลุมสูง    S กลุมตํ่ า กลุมสูง/ตํ่ า(25%)    คาจํ าแนก t     หมายเหตุ
1. 3.80 3.00 0.16 0.00 5 4.47 ใชได
2. 3.40 2.40 0.24 0.24 5 3.23 ใชได
3. 3.20 2.40 0.16 0.24 5 2.83 ใชได
4. 3.80 3.20 0.16 0.56 5 1.58 ตองปรับปรุง
5. 3.60 2.00 0.24 0.00 5 7.30 ใชได
6. 3.60 2.60 0.24 0.64 5 2.38 ใชได
7. 3.00 1.80 0.00 0.16 5 6.71 ใชได
8. 3.80 2.40 0.16 0.24 5 4.95 ใชได
9. 3.00 2.00 0.00 0.40 5 3.54 ใชได

สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
1.  จํ านวนขอของแบบสอบถาม 9
2.  จํ านวนผูตอบ (ฉบับ) 20
3.  ความแปรปรวนรายขอ (Si) 4.163
4. ความแปรปรวนทั้งฉบับ (St) 13.328
5. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  3.651
6. คะแนนเฉลี่ยทั้งกลุม (Mean)  2.928
7.  ความเชื่อมั่นของแบสอบถามทั้งฉบับ(Coefficient Alpha) 0.774

Sakorn  Saengphueng [sksakorn@yahoo.com ]   The Supervisory Unit,Educ.Region 8, Chiang Mai.           T. 053-219267
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ผลการวิเคราะห คะแนนเฉลี่ย ความแปรปรวน และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ
   เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 10  มกราคม  2545
ขอที่                 Mean  จํ านวนผูตอบ              ความแปรปรวน (S)  S.D.
1. 3.35 20 0.33 0.57
2. 2.90 20 0.49 0.70
3. 3.00 20 0.40 0.63
4. 3.70 20 0.31 0.56
5. 2.80 20 0.56 0.75
6. 2.75 20 0.69 0.83
7. 2.45 20 0.35 0.59
8. 2.90 20 0.59 0.77
9. 2.50 20 0.45 0.67

สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
1.  จํ านวนขอของแบบสอบถาม 9
2.  จํ านวนผูตอบ (ฉบับ) 20
3.  ความแปรปรวนรายขอ (Si) 4.163
4. ความแปรปรวนทั้งฉบับ (St) 13.328
5. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  3.651
6. คะแนนเฉลี่ยทั้งกลุม (Mean)  2.928
7.  ความเชื่อมั่นของแบสอบถามทั้งฉบับ(Coefficient Alpha) 0.774
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