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• แบบกระดาษ
• แบบออนไลน์

ตัวอย่างแบบสอบถาม

• แบบสอบถามกระดาษ
• แบบสอบถามออนไลน์

การคีย์ข้อมูล

• IOC
• Constructed Validity
• Cronbach alpha

ตรวจสอบความตรง ความ
เช่ือม่ัน

จ านวนข้อค าถามท่ี
เหมาะสม

• Screen – missing data
• Screen – Normality test

ข้อปฏิบัติหลังเก็บข้อมูล
จริง



ตัวอย่างแบบสอบถาม



แบบสอบถาม แบบกระดาษ

General Information
• Choices
• nominal



แบบสอบถาม แบบกระดาษ

General Information
• Choices
• nominal



แบบสอบถาม แบบกระดาษ

Opinion
• Likert scale

5/7 choices
• Rating scale
• Ordinal



แบบสอบถาม แบบออนไลน์



แบบสอบถาม แบบออนไลน์

https://blog.hubspot.com/service/questionnaire



แบบสอบถาม แบบออนไลน์

https://www.youtube.com/watch?v=fEp3KPG7k8g



การคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม
ลงโปรแกรม



คีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม กระดาษ

จัดเตรียมตัวแปร
ก่อนการคีย์ข้อมูล



คีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ออนไลน์
Create spreadsheet / 

view response in sheet



คีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ออนไลน์

Download in Excel 



คีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ออนไลน์

ใน Excel จะบนัทึกเป็นขอ้ความ ซ่ึง
ยงัน าไปใชใ้น SPSS ไม่ได้

ตอ้งแปลงขอ้ความใหเ้ป็นตวัเลขก่อน

เปล่ียนโดยการกด replace
(ctrl+H) จากขอ้ความใหเ้ป็นตวัเลข



คีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ออนไลน์

จากนั้น save as เป็นไฟลใ์หม่ และ
เตรียม import ใน SPSS



Import from Excel to SPSS
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ใหคี้ยเ์ฉพาะตวัแปรท่ีเป็นทศันคติ หรือส่วนท่ีเป็น 
likert scale เท่านั้น 

“เราจะไม่ทดสอบ relia กบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ทัว่ไป” 

เพราะ ขอ้มูลทศันคติเป็นความคิด ซ่ึงเปล่ียนได้
ตลอด แต่ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่เปล่ียน เช่น ถาม
วนัน้ีคิดอยา่ง พรุ่งน้ีอาจคิดอีกอยา่ง จึงตอ้งมา
ทดสอบ relia เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ขอ้ความค าถามน้ี 
เช่ือถือได ้ใครๆ กน่็าจะตอบแบบน้ี



การตรวจสอบ
ความตรง และ ความเชื่อม่ัน
validity and reliability



ตรวจสอบ ความตรง -IOC
แนะน ำให้ท ำใน EXCEL

➢ Excel ใชค้  าสั่ง average
➢ เกณฑ ์0.5 หรือ 0.7



ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง –Confirmatory Factor 

Analysis

เม่ือวเิคราะห์สถิติท่ีสูงข้ึน เช่น SEM การตรวจสอบความเชิงโครงสร้าง 
(constructed validity) จึงมกัถูกตรวจสอบก่อนน าไปวเิคราะห์ SEM เสมอ

ตวัอยา่งผลน้ี บอกวา่มีค่าน ้าหนกั มากกวา่ 0.5 ซ่ึงยอมรับไดว้า่ ผา่นเกณฑ์

และตรวจสอบดว้ย CR AVE (discriminant validity test)



ตรวจสอบความเช่ือมัน่ Reliability –Cronbach Alpha

ค่า Cronbach alpha น้ี เกิดจากการค านวณ
จาก 4 ตวัแปร (items)

ค่า Cronbach Alpha รวมได ้0.935 ซ่ึง
มากกวา่ 0.7 ถือวา่ผา่นเกณฑ ์

Cronbach Alpha if items delete
คือการบอกวา่ หากตวัแปรใด มีค่า “น้ี” มากท่ีสุด 
แลว้ท าการตดัตวัแปรน้ีออกไป จะท าใหค่้า alpha 
รวมเพิ่มข้ึน เช่น SCV2 มีค่า if delete 0.923 ซ่ึง

ถา้ตดัออกจะท าใหค่้ารวมเป็น 0.923
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คลิกเลือก Statistics 
เพ่ือออกค่าเพ่ิมเติม

Scale if item delete
คือ ถา้มีขอ้ค าถามไดค่้าน้ีมากๆ แสดงวา่ ควรตดัท้ิง
เพราะเป็นการแนะน าวา่ ถา้ตดัขอ้ค าถามน้ีออกไป 
จะท าใหค่้า Reliability สูงข้ึน



จ านวนข้อค าถาม
ท่ีเหมาะสม



จากเหตุผลในการตรวจสอบ constructed 
validity ดงัตวัอยา่ง การท่ีมีจ  านวนตวัแปร
ในแต่ละดา้น (SCV) จ านวน 3 ขอ้ข้ึนไป 
จะท าใหก้ารค านวณ CFA ไม่มีปัญหา

“แต่”

ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบกมี็ผล ดงันั้นหาก
มีตวัแปร 5/7/9 แลว้มีตวัใดถูกตดัออกไป 
แลว้ตวัท่ีเหลือเม่ือค านวณแลว้ ยงัคงท าให้

ค่า validity test ผา่นเกณฑ ์งานกจ็ะ
น่าเช่ือถือมากข้ึน



ข้อปฏิบัติ
หลังการเก็บข้อมูลจริง



การคัดกรองข้อมูล screening data –
missing data

Data Missing ท่ีเกิดข้ึน หากเกิดข้ึนจาก
การท่ีผูต้อบ ไม่ตอบ ผูว้เิคราะห์ตอ้ง

จดัการ โดย
• ตดัเคสนั้นท้ิง หากตดัแลว้ไม่กระทบ

ต่อขอ้มูลทั้งหมด 

• เติมตวัเลขท่ีเหมาะสม เช่นค่าเฉล่ีย
ของตวัแปรนั้น หรือค่ากลางของตวั

แปรนั้น



การคัดกรองข้อมูล screening data –
normality test



What’s next?
• เมื่อเก็บข้อมูล tryout แล้วขั้นถัดไปให้วิเคราะห์ Cronbach Alpha

• ถ้าค่าผ่านเกณฑ์ 0.7 ก็ไม่ต้องแก้อะไร
• ถ้าค่าไม่ผ่าน 0.7 ให้พิจารณา if item delete แล้วถ้าโดยรวมยังไม่ผ่านเกณฑ์แสดงว่าข้อค าถามชุดนั้นใช้ไม่ได้ ต้องปรับปรุง

และเก็บข้อมูลใหม่

• เมื่อผ่าน reliability แล้ว ลงมือเก็บข้อมูลจริงเสร็จเรียบร้อย
• คีย์ข้อมูลลง Excel หรือ SPSS 
• ในกรณีที่เป็น online survey ที่สามารถ download เป็น xls ได้ ให้คัดกรองข้อมูล และเตรียม replace ตัวเลข
• จากนั้นท าการวิเคราะห์ต่อไปใน SPSS หรือโปรแกรมส าเร็จรูปตัวอื่น




