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ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยที่ มีคุณภาพ 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้
จริง

CONTENT
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ขั้นตอนการวิจัย

http://www.pharmatutor.org/articles/review-on-research-methodology
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กระบวนการที่ระบุความแตกต่างของคุณสมบัติของหน่วยวิเคระห์ว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างกันในลักษณะใด และมากน้อยเพียงใด

การแปรสภาพแนวคิดที่มีลักษณะเป็นนามธรรม  รูปธรรม

 ตัวแปรที่ เราต้องการจะวัดคืออะไร องค์ประกอบมีอะไรบ้าง  ก าหนด
คุณสมบัติของตัวแปรออกมาเป็นรายการเพ่ือให้น าไปใช้เก็บข้อมูลได้

การวัด
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เช่น ตัวแปรที่ต้องการวัดคือฐานะทางเศรษฐกิจ 
สิ่งบ่งช้ีถึงฐานะทางเศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง

ตัวแปรที่ต้องการวัดคือการมีส่วนร่วม

พัฒนาชุมชน
สิ่งบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนมีอะไรบ้าง

ตัวแปรที่ต้องการวัดคือความพึงพอใจในการใช้บริการของรพ.
สต.
สิ่งบ่งช้ีถึงฐานะความพึงพอใจในการใช้บริการของรพ.สต.มีอะไรบ้าง

การวัด
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ความสามารถในการเปรียบเทียบ เช่นการเปรียบเทียบผลเชิงตัวเลข ท าให้
เราเห็นความแตกต่างหรือข้อบกพร่องของการวิจัยครั้งก่อนหน้า หรือเพื่อให้
เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์ท่ีเราศึกษา

การควบคุม เราสามารถควบคุมหรือจัดการข้อมูล จากการตรวจสอบพบ
ความบกพร่องของข้อมูลดังกล่าว 

การน าวิธีการทางสถิติมาใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผล 
ความมีวัตถุวิสัยของการวิจัย และความเที่ยงตรง เช่น แทนที่ เราจะสรุป

แบบหลวมๆว่า ในพื้นที่วิจัย พบว่าเต็มไปด้วยคนป่วยจากตับอ่อนอักเสบ แต่
เราใช้การวัดว่ามีผู้ป่วยนี้จ านวนกี่ราย แบ่งเป็นเพศ อายุ อาชีพใดบ้าง ร้อย
ละเท่าใด ซึ่งผลที่ได้ แตกต่างจากการกล่าวง่ายๆเพียงว่ามีแต่คนเป็น

ประโยชน์ของการวัด
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ให้เวลาคิดสักนิด...
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อะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการวัด??



ความถูกต้องของการวัด

ความเชื่อถือได้ของการวัด

ความว่องไวของการวัด

การมีความหมายของการวัด

หลักส าคัญของการวัด
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การวัดแบบแบ่งกลุ่ม 

สถิติที่ใช้
 ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม   

การทดสอบไคสแควร์

การวัดแบบจัดอันดับ

สถิติที่ใช้
ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม มัธย

ฐาน เปอร์เซ็นต์ไทล์ การ
ทดสอบไคสแควร์

ระดับของการวัด

เพศ  
สถานภาพ

ระดับการศึกษา
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ศาสนา

http://fma.or.th/oratoryonline/?p=1857
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สเกลแบบ____________



http://www.efm.fm/topairplay
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สเกลแบบ____________



ระดับของการวัด

อาชีพ

https://rittidetblog.wordpress.com/2016/
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สเกลแบบ____________



การวัดแบบช่วง

 สถิติที่ใช้
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน            
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
สหสัมพันธ์

การวัดแบบอัตราส่วน

สถิติที่ใช้

 สถิติบรรยาย สถิติเชิง
อ้างอิง

ระดับของการวัด

อุณหภูมิ น้ าหนัก ส่วนสูง 
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หน่วยระดับปัจเจกบุคคล

หน่วยระดับกลุ่ม

หน่วยระดับองค์กร

หน่วยระดับสถาบัน

หน่วยระดับพ้ืนที่

หน่วยระดับสังคม

หน่วยวิเคราะห์หลายระดับ

มาตรวัดและหน่วยของการวิเคราะห์
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การนิยามนาม

การนิยามจริง

การนิยามปฏิบัติการ

การนิยามปฏิบัติการกับเคร่ืองมือจัดเก็บข้อมูล

กฎเกณฑ์การวัด

การจัดเตรียมข้อมูล

การใช้กฎเกณฑ์กับข้อมูล

ผลของการใช้กฎเกณฑ์

จากแนวคิด ไปสู่การนิยาม และเกณฑ์การวัด
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
ที่มีคุณภาพ :

การสร้างสเกลและการวัดทัศนคติ
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คือมาตรวัดชนิดหนึ่งที่ใช้วัดคุณสมบัติของหน่วยวิเคราะห์ 

สเกลวัดทัศนคติ

สเกล
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ขั้นตอนการสร้างมาตรวัด

ขั้นตอนในการวัดทัศนคติ
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ลักษณะค าถามที่ดี
สั้น ไม่ควรมีปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เช่น ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าไม่ควรมีผู้ใดเห็น

ด้วยกับการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดกลับรถเยื้องหน้าม .อุบลฯ

ข้อความไม่ควรถามสองสิ่งพร้อมกัน  เช่น ท่านรับประทานอาหารเช้า หรือ
อาหารเที่ยงเป็นประจ าใช่หรือไม่

หลีกเลี่ยงการน าสุภาษิตมาถาม เนื่องจากผู้ตอบจะตอบตามค าตอบที่รู้มาก่อน
หน้า

หลีกเลี่ยงค าถามแฝงค่านิยมทางสังคม

ควรใช้ข้อความที่ไม่อ้อมค้อม 

ขั้นตอนในการวัดทัศนคติ
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ความเป็นมิติเดียวกัน หรือความเป็นอย่างเดียวกัน

ความเป็นเส้นตรงและความมีช่วงเท่ากัน

ความเชื่อถือได้

ความถูกต้องของการวัด

ความสามารถในการสร้างใหม่ได้

คุณสมบัติที่ดีของการสร้างสเกลวัดทัศนคติ
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สเกลอันดับค าถามเดียว

ในการอบรมหลักสูตรลูกไก่คร้ังนี้  ท่านมีความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด

_________________________________________________

0 10     20    30    40    50   60    70    80    90    100

สเกลแบบต่างๆ
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สเกลหลายค าถาม

ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
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สเกลความห่างทางสังคมของ Bogardus ใช้วัดความห่างหรือการ
ยอมรับทางสังคมของคนบางกลุ่มต่อคนบางกลุ่ม โดยให้ผู้ตอบระบุความรู้สึก
แรกต่อคนทั่วไปใกลุ่มนั้นในทุกกรณี 

 เช่น จะศึกษาว่าคนไทยต้องการเลือกคบคนชาติใดมากกว่ากัน

แขก จีน ญวน ลาว พม่า

เป็นเครือญาติด้วยการสมรส 

เป็นเพื่อนบ้าน

ท างานอาชีพเดียวกัน

เป็นนักท่องเที่ยว

ไม่ให้เข้าประเทศ
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Likert scale

1 = พึงพอใจน้อยที่สุด

2 = พึงพอใจน้อย

3 = พึงพอใจปานกลาง

4 = พึงพอใจมาก

5 = พึงพอใจมากที่สุด

วิธีการที่นิยมใช้ในการวัดทัศนคติ
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี

http://www.priv.nrct.go.th/ewt_dl.php?

nid=1176
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ความถูกต้อง (Validity)

การได้วัด ในสิ่งที่ ต้องการจะวัด

 ต้องการหาสาเหตุการเกิดแผล
พุพองของเด็กนักเรียนที่อยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ ต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรม 
 จะวัดอะไร?

 จะวัดอย่างไร

ความเชื่อถือได้ของการวัด 
(Reliability)

ความสามารถของการวัดที่จะ
ให้ผลการวัดที่ เหมือนกันหรือ
สอดคล้องกัน 

 ต้องการวัดความเข้าใจใน
รายวิชา A ของนักศึกษาป.ตรี
 จะเชื่อถือได้สูง ถ้ากรณีออกข้อสอบ 

หรือสัมภาษณ์กี่ครั้ง ผลที่สะท้อน
ความเข้าใจของนักศึกษาในชั้นเรียน 
สอดคล้องกันทุกครั้งที่วัด

ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการวัด
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https://twitter.com/hashtag/6/2/2017 27



ความผิดพลาดสุ่ม (Random error) อาจเกิดจาก
 ตัวผู้สัมภาษณ์

 ผู้ถูกสัมภาษณ์

 ค าถามในแบบสอบถาม

 การบันทึกข้อมูล

ความผิดพลาดไม่สุ่ม (Nonrandom error) 

ความผิดพลาดของการวัด
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ความถูกต้องที่ เกี่ยวกับมาตรฐานเกณฑ์

ความถูกต้องในเนื้อหา

ความถูกต้องในตัวสร้าง

ความถูกต้องผิวหน้า

ความถูกต้องทางหลักสูตร

ความถูกต้องแตกต่าง

ความถูกต้องเชิงแนวความคิด

ประเภทของความถูกต้อง
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 วิธีการวัดแล้ววัดซ้ า

วิธีการวัดแบบที่ทดสอบแทนกันได้

วิธีการแบ่งคร่ึง

 วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน
Cronbach’s Alfa > 0.70 ขึ้นไป เชื่อถือได้ค่อนข้างสูง

ประเภทของความเชื่อถือได้

6/2/2017 30



CRONBACH’S ALFA 

http://surat-mlw6.blogspot.com/2014/09/bus-6016-

alpha-coefficient-of-cronbach.html
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http://surat-mlw6.blogspot.com/2014/09/bus-6016-

alpha-coefficient-of-cronbach.html
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 ตัวอย่าง

Alpha = 0.864  _____??_____________________

Alpha = 0.424  _____??_____________________
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สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ .  2546. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กทม. : 
เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง .
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