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วทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

โครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รุ่นท่ี 7 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

การวดั การสร้างเคร่ืองมือ  
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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วตัถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 

• ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อความคลาดเคล่ือนจากการวดัไดถู้กตอ้ง 
• อธิบายคุณสมบติัส าคญัของเคร่ืองมือวิจยัท่ีมีคุณภาพซ่ึงใชใ้นงานวิจยัเชิงปริมาณไดถู้กตอ้ง 
• สามารถสร้างเคร่ืองมือวจิยัท่ีมีคุณภาพได ้
• สามารถอธิบายวธีิตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเน้ือหาและความเท่ียงของเคร่ืองมือวจิยัได ้
• สามารถวเิคราะห์ค่าความเท่ียงโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและแปลผลไดถู้กตอ้ง 
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ค าถามการวจัิย 

ด าเนินการวจัิย 
(เพ่ือค้นหาข้อเทจ็จริง) 

ผลของการวจัิย 
(ข้อเทจ็จริง) 

การออกแบบการ
วจิยัทีเ่หมาะสม 

เคร่ืองมือวจิยัทีม่ี
คุณภาพ 

ค่าความจริง 
(True Value) 

ค่าความเทจ็ 
(Errors) 

Random 
Errors 

Systematic 
Errors 
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ข้อมูล (Data) 
 

ข้อมูล (Data) 

ข้อมูลทีค่ านวณได้ 

ข้อมูลแบบตัวเลข (Numeric) • อายุ 
• รายได้ 
• น า้หนัก 

• เพศ 
• อาชีพ 
• สถานภาพ ข้อมูลแบบข้อความ (String) 

ข้อมูลทีค่ านวณไม่ได้ 
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ประเภทข้อมูลดบิ 

 ข้อเทจ็จริง (FACT) เช่น อายุ สถานภาพ การศึกษา  
 …ม ี1 ค าตอบทีถู่ก 
 ความเห็น (OPINION) เร่ืองส่วนบุคคล เช่น ความพงึพอใจ  
 ....(ต้องถามหลายๆ  คนเพ่ือยืนยนั ถามเหตุผลด้วย) เพ่ือให้ opinion เป็น fact 
 ความคาดหวงั (EXPECTATION) คาดว่าส่ิงทีน่่าจะเกดิขึน้เป็นอย่างไร  
 .....คาดการณ์ 
 ความปรารถนา (DESIRE) คนต้องการ ให้เกิดในอนาคต (เหมาะน าไปท าแผน)  

แต่อาจเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
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คุณสมบัตขิองข้อมูลที่ด ี

 มคีวามถูกต้องแม่นย า (ACCURACY) 
 มคีวามทนัเวลา (TIMELINESS) 
 มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน (COMPLETENESS) 
 มคีวามกะทดัรัด (CONCISENESS) 
 ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ (RELEVANCY) 
 สามารถเปรียบเทยีบได้ (COMPARISON) 
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การวดั (Measurement) 

กระบวนการก าหนดค่าตัวเลขของส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ต้องการวัดอย่างมีหลกัเกณฑ์และเป็น
ทีย่อมรับ ค่าทีไ่ด้จากการวดัถือว่าเป็นค่าสังเกต (Observation) โดยมีทั้งค่าที่เป็นตัวเลข
ต่อเน่ือง/ค่าไม่ต่อเน่ือง และค่าทีไ่ม่เป็นตัวเลข ขึน้กบั  ตัวแปรและเคร่ืองมือทีใ่ช้วดั 

 ส่ิงทีมุ่่งวดั (วตัถุ หรือคุณลกัษณะทีต้่องการทราบค่าหรือปริมาณ) 
 เคร่ืองมือวดั (อปุกรณ์ทีม่หีน่วย หรือมาตรการวดั) 
 ผลการวดั (ตัวเลขทีแ่สดงปริมาณความมากน้อยของส่ิงทีมุ่่งวดั) 

7 



ประเภทของการวดั 

การวดัทางกายภาพ (Physical Measurement) 

 เคร่ืองมือมีมาตรฐาน 
 มีหน่วยวดัทีแ่น่นอน 
 ความคลาดเคล่ือนน้อยมาก 
 มีความตรง ความเที่ยง มีอ านาจจ าแนก 

และสะดวกในการน าไปใช้ 
 

การวดัทางจิตมิติ (Psychological Measurement) 

 เคร่ืองมือไม่มีมาตรฐาน 
 มีหน่วยวดัไม่แน่นอน 
 ความคลาดเคล่ือนมีมาก 
 เพ่ือลดความคลาดเคล่ือน จ าต้องสร้างให้มี

ความตรง ความเที่ยง มีอ านาจจ าแนก และ
สะดวกในการน าไปใช้ 
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การวดัทางกายภาพ (Physical Measurement) 

ส่ิงทีมุ่่งวดั 
(รูปธรรม) 

ค่าสังเกต
(ตัวเลข) 

วดัส่ิงทีมุ่่งวดั 

โดยตรง 
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การวดัทางจิตมิต ิ(Psychological Measurement) 

กรอบนิยาม
ของส่ิงทีมุ่่งวดั 

ค่าสังเกต
(ตัวเลข) 

วดัส่ิงทีมุ่่งวดั 
ทางอ้อม 

ส่ิงทีมุ่่งวดั 
(นามธรรม) 



ลกัษณะของการวดั (1) 

การวดัโดยตรง (Direct Measurement)  

•สังเกตได้ 
•สัมผสัได้ 
•เข้าใจง่าย 
•ไม่ซับซ้อน 
•ไม่ยุ่งยาก 
•ตรงไปตรงมา 

ตัวแปรคุณลกัษณะ (Attribute Variable) 

ตัวแปรคุณลกัษณะทางร่างกาย  
(Physical attribute Variable ) 

• เช้ือชาติ อาชีพ ศาสนา หมู่เลือด 

•ส่วนสูง น า้หนัก ความดันโลหิต อายุ เพศ ตัว
แป

รรู
ปธ

รร
ม 

(C
on

cr
ete

 V
ar

iab
le)
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ลกัษณะของการวดั (2) 

การวดัโดยอ้อม (Indirect Measurement)  

•ความเช่ือ 
•ความรู้ 
•เจตคติ 
•ความเจ็บปวด 
•การปรับตัว 
•ความเครียด 
•ความพงึพอใจ 

ตัวแปรนามธรรม (Abstract Variable) หรือ 
ตัวแปรโครงสร้าง (Construct Variable) 



ความคาดเคล่ือนจากการวดั (Measurement Error) 

T (True Score) E (Error Score) O (Observe Score) 

ค่าทีไ่ด้จากการ
สังเกต/ค่าทีว่ดัได้ 

ค่าทีเ่ป็นจริง 
ของส่ิงทีว่ดั 

ค่าความ 
คลาดเคล่ือน 

ไม่มีการวดัใดทีส่มบูรณ์แบบ (No Perfect Measurement) 
0 

รศ.ดร.บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร, 2555 
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เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ  
เกดิขึน้โดยบังเอญิ (chance) 
ความคาดเคล่ือนทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะไม่คงที ่(Unsystematic Error)  
ไม่มทีศิทางทีแ่น่นอน อาจจะเป็นทางด้านบวกหรือด้านลบ 
การวดัทีเ่ช่ือถือไม่ได้  (Unreliable measurement) 

ความคลาดเคล่ือนแบบสุ่ม (Random error) (1) 

ความคาดเคล่ือนจากการวดัแบบสุ่ม                                      ค่าความเทีย่ง 
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เกดิขึน้ในขณะด าเนินการวดั  



 Sample size                                                Random error  

ความคลาดเคล่ือนแบบสุ่ม (Random error) (2) 

 n = N                                            Random error  = 0 

 n = ขนาดเลก็/ไม่ใช่ตัวแทน N ทีด่ี                                             Random error ≠ 0  

 n = ขนาดใหญ่                                          Random error เข้าใกล้หรือเท่ากบั 0  
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 การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ซ่ึงขณะวัดข้อมูลใน
กลุ่มตัวอย่าง อารมณ์ของแต่ละคนสามารถเพิม่หรือลดความสามารถในการปฏิบัติ
ของเขาในแต่ละโอกาส โดยนักเรียนบางคนอารมณ์ดี แต่บางคนอารมณ์ไม่ดี ถ้า
อารมณ์ดีการปฏิบัติของเขาก็อาจจะได้คะแนนสังเกตสูงขึ้นกว่าเด็กบางคนที่
อารมณ์ไม่ดี 

ตัวอย่าง การเกดิความคลาดเคล่ือนแบบสุ่ม 
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 ความคลาดเคล่ือนทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะคงที ่(Constant Error) 
 เกดิจาก “อคติ” (Bias) เกดิได้ทุกกระบวนการวจัิย   
 เกดิได้เท่ากนัในทุกกลุ่มประชากร  
 เกดิความแปรปรวน ไปในทศิทางใดทางหน่ึง 
 ส่งผลต่อความตรงมากกว่าความเทีย่งของเคร่ืองมือ 
 ผู้วจัิยสามารถรับรู้และป้องกนัได้ล่วงหน้า 

Systematic error  0 

ความคลาดเคล่ือนแบบเป็นระบบ (Systematic  error) 

 Sample size                                                Systematic  error   

 n = N                                            Systematic  error  0 
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 การศึกษาเพ่ือประมาณค่าร้อยละของประชากรที่มีฟันผุ หากผู้วิจัยเก็บข้อมูลใน
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นผู้ป่วยมารับบริการในคลนิิกทนัตกรรม ซ่ึงผู้ป่วยส่วนใหญ่มารับ
บริการรักษาฝันผุค่าร้อยละที่วัดได้ในตัวอย่างกลุ่มนี้ย่อมมีค่ามากกว่าความจริงใน
ประชากรทัว่ไป 

ตัวอย่าง การเกดิความคลาดเคล่ือนแบบเป็นระบบ 
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 การเลือก (Selection bias)  เลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะบางกลุ่ม น้อยเกนิไป 
 ข้อมูล (Information bias) เลือกถามเฉพาะเร่ืองทีส่นใจ ตัดข้อมูลบางอย่างออก 
 ส่ิงรบกวน (Confounding bias) มตีัวแปรอ่ืนมคีวามสัมพนัธ์มากกว่าแต่ไม่ได้เลือก

มาศึกษา  
 การทีก่ลุ่มควบคุมได้รับปัจจัยทีต้่องการศึกษาโดยบังเอญิ (Contamination)  
 เคร่ืองมือวจิัยไม่ได้มาตรฐาน (Non-standard measuring tool)  ไม่มคีวามตรง 

ความเช่ือมัน่   

อคต”ิ (Bias) ในกระบวนการวจิัย  
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Adapted form Babbie, 1995 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความคาดเคล่ือนจากการวดั 

เคร่ืองมือวจิัย (Instrument) 

วธีิการลดความคาดเคล่ือนจากการวดั 

ผู้วจัิย (Researcher) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

-ความคลุมเครือไม่เข้าใจ 
-แปลความหมายไม่ถูกต้อง 
-ใช้ตัวแปรไม่เหมาะสม 

-ขาดทกัษะ/ความเข้าใจ 
-ไม่มีความพร้อม 
-บิดเบือนข้อมูล 

-สภาพร่างกายไม่พร้อม 
-ไม่ให้ข้อมูลทีเ่ป็นจริง 
-ไม่ให้ความร่วมมือ 

+ เน้ือหา/ค าช้ีแจงชัดเจน 
+ตรงตามวตัถุประสงค์ 
+ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
+ เหมาะสมกบัผู้ให้ข้อมูล 

+ มีความพร้อมใช้ 
+ มีความรู้ความเข้าใจ 
+ มีจรรยาบรรณ 

+ ความเหมาะสม 
+ ความพร้อมของผู้ให้ข้อมูล 
+ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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 เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เคร่ืองช่ังน า้หนัก เคร่ืองวดัความดันโลหิต เคร่ืองวดั
อุณหภูมิ เป็นต้น 
 เคร่ืองมือทางสังคมศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่  
 แบบสอบถาม  
 แบบสัมภาษณ์  
 แบบทดสอบ/แบบวดัความรู้  
 แบบบันทกึข้อมูล/แบบบันทกึการสังเกต  
 แบบตรวจสอบ/บันทกึรายการ 

วิจัยเชิงพรรณนา วิจัยเชิง
เปรียบเทียบ วิจัยเพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์/หาสาเหตุ 

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
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 ค าถามวจัิยและวตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 ศึกษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถุประสงค์ของการวจัิย เพ่ือประกอบการก าหนด

ข้อมูลและระบุตัวแปรทีต้่องการเกบ็รวบรวม รวมไปถึงการสร้างกรอบแนวคิดของ
การวจิัย 

 จากวตัถุประสงค์ ให้ก าหนดว่า ต้องการเกบ็ข้อมูลอะไรบ้าง ตัวแปรใดบ้าง เพ่ือตอบ
วตัถุประสงค์การวจัิย และให้ก าหนดค านิยามของตัวแปรเหล่าน้ัน 

ข้อพจิารณาในการสร้างเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล (1) 
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 แหล่งข้อมูลทีต้่องการ 
 ทรัพยากร และงบประมาณทีม่ ีตลอดจนข้อจ ากดัต่างๆ ของการท าวจิัย 
 เลือกเคร่ืองมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ โดยพิจารณาถึงข้อดีและ

ข้อด้อยของเคร่ืองมือแต่ละประเภท 
 ศึกษาวธิีการมาตรฐานในการสร้างเคร่ืองมือของเคร่ืองมือทีเ่ลือกใช้ 

ข้อพจิารณาในการสร้างเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล (2) 
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ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือวจิัยที่มีคุณภาพ 

ทบทวน
วรรณกรรม 

ก าหนด/นิยาม
ตัวแปร 

เลือกประเภท
เคร่ืองมือ 

พฒันาและ
ปรับปรุง 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ปรับปรุงและ
น าไปใช้ 
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วดัอะไร วดัใคร ลกัษณะของผู้ถูกวดัเป็นอย่างไร 
นิยามเชิงปฏบิัติการตัวแปรทีต้่องการวดั 
การสร้างตัวช้ีวดั (1 มติิ/หลายมติิ) 
การสร้างมาตรวดั 
สร้างข้อค าถาม 
จัดท าตารางการระบุรายละเอยีด 

มตีัวแปรอะไรบ้าง ตัวแปรใดทีเ่ป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม แต่ละตัวอยู่ใน        
มาตรวดัอะไร 

การก าหนดตวัแปรและนิยามตัวแปรที่ต้องการวดั 
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การศึกษาความพงึพอใจของลูกค้าต่อบริการของศูนย์รถยนต์ 

นิยามเชิงทฤษฎ ี

ความพึงพอใจของลูกค้า: ความรู้สึก ด้านบวก
หรือด้านลบต่อบริการของศูนย์รถยนต์ 
 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ความพึงพอใจของลูก ค้า :  คะแนนที่ ไ ด้จาก       
แบบวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มี ต่อศูนย์
รถยนต์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ พนักงานรับรถ 
ห้องรับรอง ห้องน า้ การบริการ และราคา 

วดัอะไร : ความพงึพอใจ 
วดัใคร : ลูกค้าทีม่าใช้บริการศูนย์รถยนต์ 
ลกัษณะของผู้ถูกวดัเป็นอย่างไร : เพศ วยั อาชีพ เป็นต้น 
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ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือวจิัยที่มีคุณภาพ 

เลือกประเภท
เคร่ืองมือ 

พฒันาและ
ปรับปรุง 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ปรับปรุงและ
น าไปใช้ 
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การพจิารณาจัดท า/เลือกใช้เคร่ืองมือการวจิัย 

เคร่ืองมือการวจัิยภาษาไทย 

มเีคร่ืองมือ ไม่มเีคร่ืองมือ 

มีคุณภาพมาตรฐาน  
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทนัสมยั 
เหมาะสมกบับริบทในปัจจุบนั 

แนวคิด ตวัแปร
สอดคลอ้งแตค่  าถามบาง

ขอ้ไมเ่หมาะสม 

 
ไม่มีคุณภาพ 

 

ขออนุญาตใชเ้คร่ืองมือ ขออนุญาตใชเ้คร่ืองมือ สร้าง/พฒันาเคร่ืองมือ 

ตรวจคุณภาพความตรง 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try out) 

ปรับปรุง/ดดัแปลง 

ตรวจคุณภาพความตรง 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try out) 

สร้าง/พฒันาเคร่ืองมือ
ตามหลกัการพฒันา

เคร่ืองมือ 

ตรวจคุณภาพความตรง 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try out) 

รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555 



หน่วยสังเกตและผู้ให้ข้อมูล 
 ปัจเจกบุคคล กลุ่มคน ล าดับขั้นในการให้บริการ 
 เป้าหมายของการน าข้อมูลไปใช้ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
ขอบเขตหรือเง่ือนไขของการวจิัย 
เคร่ืองมือ ประเภทสเกล 
การน าไปใช้ในทางปฏบิัติ 

ข้อพจิารณาในการเลือกประเภทเคร่ืองมือวจิัย 

32 



เลือกชนิดและรูปแบบเคร่ืองมือและข้อค าถาม 
 พจิารณาจากค านิยามเชิงปฏบิัติการของตัวแปรน้ัน ๆ เลือกให้เหมาะสมกบั

ตัวแปรหรือข้อมูล/สารสนเทศที ่ต้องการ กลุ่มตัวอย่าง สถิติทีจ่ะใช้ในการ
วเิคราะห์ 

เลือกประเภทของเคร่ืองมือและวธีิการวดั 
 วดั 
 ถาม 
 สังเกต 

ก าหนดประเภทของเคร่ืองมือ วธีิการวดัและรูปแบบค าถาม 

รูปแบบของค าถามแบบใด 
ค าถามปลายเปิด 
ค าถามปลายปิด 
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1. เคร่ืองมือวดัทางด้านกายภาพ  
 เคร่ืองมือวดัแสง เสียง ฝุ่ นในอากาศ อุณหภูมิ ความดนัโลหิต น ้าหนกั ส่วนสูง  
2. เคร่ืองมือวดัทางด้านเคมี 
 เคร่ืองมือตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด เคร่ืองมือตรวจ BOD, COD เคร่ืองตรวจหา
ปริมาณสารอาหาร เคร่ืองตรวจระดบัไขมนัในเลือด  
3. เคร่ืองมือวดัทางด้านชีวภาพ 
      เคร่ืองมือตรวจแบคทีเรียในเลือด ปัสสาวะ เคร่ืองมือในการตรวจเพาะ
เช้ือจุลินทรียใ์นอาหาร  

เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 
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1) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง (Unstructured Interview)  
   ไม่มีก าหนดค าถามท่ีแน่นอนตายตวั หรือหากมีการก าหนดไวบ้า้งกเ็ป็นค าถาม
ประเดน็หลกั  
  ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้  าถามเหมือนกนั การเรียงล าดบัค าถามกไ็ม่ตอ้งเหมือนกนั  
   สามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะกบัสถานการณ์และผูต้อบ  
   เป็นการสัมภาษณ์ท่ียดืหยุน่และเปิดกวา้ง ผูถ้ามมีอิสระในการถามเพื่อใหไ้ด้
ค  าตอบตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั  

แบบสัมภาษณ์ (1)  
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2) แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured Interview)  
 ก าหนดขอ้ค าถามไวล่้วงหนา้  
 ในการสัมภาษณ์ผูต้อบแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บการถามเช่นเดียวกนั และใน

ล าดบัขั้นตอนเดียวกนัดว้ย 

แบบสัมภาษณ์ (2)  

ดังน้ัน การสัมภาษณ์แบบนี้จ าเป็นต้องใช้แบบสัมภาษณ์ที่จัดเตรียมไว้ก่อน การ
สัมภาษณ์แบบมีค าถามแน่นอนช่วยให้ผู้ถาม ถามตรงประเด็นที่ต้องการ ไม่ออกนอก
เร่ือง ไม่เกนิขอบเขตทีก่ าหนดไว้ และข้อมูลทีไ่ด้รับสามารถน ามาเปรียบเทยีบกนัได้ 
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1) แบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง (Semi-structured or guided Interviews)  
   การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างหรือแบบช้ีน าน้ีโดยปกตินกัวจิยัจะก าหนด
ค าถามท่ีพอจะตดัสินใจไดว้า่จะถามอะไรบา้ง หรือใชค้  าส าคญั (Keywords) เป็น
เคร่ืองช้ีน าการสัมภาษณ์ 
  การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นการอุดจุดอ่อนของการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง 

  

แบบสัมภาษณ์ (3)  
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 เป็นเคร่ืองมือการเก็บข้อมูลที่น ามาใช้การทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง            
ในเร่ืองทีศึ่กษา 

แบบทดสอบ/แบบวดัความรู้ 
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 เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ประกอบการสังเกต พฤติกรรม การปฏิบัติ ในประเด็นที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา ซ่ึงต้องใช้ประสาทสัมผสัของผู้สังเกต โดยเฉพาะ ตา และหู  

แบบบันทึกข้อมูล/แบบบันทึกการสังเกต 
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 แบบระเบียนพฤตกิรรม 
 แบบมาตรประเมนิค่า 
 แบบส ารวจรายการ 



แบบตรวจสอบ/บันทึกรายการ 
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แบบสอบถาม (Questionnaire)  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้สอบถามความคดิเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยให้กลุ่มเป้าหมายเขยีนคา
ตอบหรือทาเคร่ืองหมายเลือกคาตอบทีจ่ัดไว้ให้ 
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 แบบสอบถามชนิดให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง 
 แบบสอบถามทางไปรษณย์ี  
 แบบสอบถามตอบด้วยตนเองแล้วไปรับคืน 

 แบบสอบถามชนิดใช้ผู้สัมภาษณ์ (Interviewed Questionnaires) 

ชนิดของแบบสอบถาม 
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1. ประหยดั สามารถใช้กบัตวัอย่างขนาดใหญ่
กระจายทั้งประเทศ 

2. ให้เวลาคนตอบได้คิดพจิารณาก่อนตอบ 

3. เหมาะส าหรับบางเร่ืองที่ถือว่าเป็นความลบั 
คนตอบสามารถตอบได้สะดวกใจมากกว่ามี
คนถาม มอีสิระในการตอบ 

ข้อจ ากดั 

1. ไม่เหมาะกบับางพืน้ทีท่ีไ่ปรษณย์ีไปไม่ถึง 

2. การส่งกลบัมีอตัราต ่า  

3. ข้อมูลทีไ่ด้มักไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4. เหมาะกบักลุ่มตัวอย่างทีอ่่านออกเขียนได้ 
ไม่สามารถใช้ค าถามละเอยีดลกึซ้ึง  

ข้อดี 

แบบสอบถามทางไปรษณย์ี (Mail Questionnaires) 
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1. กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสซักถามข้อข้องใจใน
ค าถามทีไ่ม่เข้าใจ ท าให้ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนมากขึน้ 

2. สามารถเพิม่เติมรายละเอยีดของเน้ือหา
ของค าถามได้มากกว่าแบบไปรษณย์ี 

3. โอกาสในการได้รับกลบัคืนมีเปอร์เซ็นต์
สูงกว่า 

1 . คุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องมี
การศึกษาสูงพอจะอ่านค าถามเข้าใจได้
หมด 

2. การให้ตัวอย่างรวมอยู่ในทีเ่ดียวกนั เป็น
การเปิดโอกาสให้ตัวอย่างปรึกษาในการ
ตอบค าถาม หรือดูค าตอบจากเพ่ือนไป
ตอบ 

แบบสอบถามตอบด้วยตนเองแล้วไปรับคืน 

ข้อจ ากดั ข้อดี 
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1. เกบ็รวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์
กว่าวธีิอ่ืน 

2. ใช้ได้กบัประชากรทุกประเภท  

3. สามารถเพิม่เติมรายละเอยีดของค าถามที่
ผู้ตอบไม่เข้าใจให้เข้าใจ และสามารถ
สังเกตสภาพต่างๆ ประกอบได้ด้วย 

1. ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย เวลา และก าลงัคนมาก 

2. ข้อมูลทีถู่กต้องขึน้อยู่กบัความรู้ 
ประสบการณ์และเทคนิคการสัมภาษณ์ของผู้
สัมภาษณ์ 

3. การใช้ผู้สัมภาษณ์หลายคน การควบคุม
คุณภาพให้ได้มาตรฐานเดียวกนัท าได้ยาก 

แบบสอบถามชนิดใช้ผู้สัมภาษณ์ (Interviewed Questionnaires) 

ข้อจ ากดั ข้อดี 
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ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือวจิัยที่มีคุณภาพ 

เลือกประเภท
เคร่ืองมือ 

พฒันาและ
ปรับปรุง 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ปรับปรุงและ
น าไปใช้ 
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1. ค าถามเปิด (Open-Ended Questions) 

2. ค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question) 

3. ค าถามประเภทสเกล (Scaled-Response Questions) 

รูปแบบของค าถาม 
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เป็นค าถามทีไ่ม่มคี าตอบให้เลือก ผู้ตอบจะตอบเป็นค าพูดของตนเอง เช่น 

ตวัอย่างค าถามปลายเปิด  

ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรเกีย่วกบัการเลือกตั้งในวนัที ่24 มนีาคม 2562 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

ค าถามเปิด (Open-Ended Questions) (1) 
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ค าถามเปิด (Open-Ended Questions) (2) 

ข้อจ ากดั ข้อดี 

1. วดัความคิดของผู้ตอบได้อย่างกว้างขวาง 

2. เหมาะส าหรับใช้ถามเพ่ือร่างค าถามปลายปิด 

3. สร้างค าถามง่าย 

 

1. ใช้เวลานานในการตอบค าถาม 

2. ค าตอบกระจายมาก ยากต่อการประมวลผล 

3. ไม่เหมาะส าหรับการทอดแบบสอบถามหรือ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณย์ี                           
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ค าถามที่มีกลุ่มค าตอบ (หรือตัวเลือก) ให้เลือกตอบอาจจะเลือกตอบหน่ึงตัวเลือกหรือ
มากกว่ากไ็ด้ 

ท่านมวีธีิป้องกนัยุงกดัในบ้านของท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  
   ไม่ไดท้ าอะไรเลย กางมุง้      ใชไ้มช้็อตยงุ  
         ทายากนัยงุ  จุดยากนัยงุ  อ่ืนๆ.................... 

ค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question) (1) 

ตัวอย่างค าถามปลายปิด  
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1. ใช้เวลาเพยีงเลก็น้อยในการตอบค าถาม 

2. ง่ายต่อการประมวลผล 

3. เปรียบเทยีบความคิดระหว่างกลุ่มได้เลย 

 

 

 

1. ไม่สามารถวดัความคิดเห็นที่ลกึซ้ึงของผู้ตอบได้ 

2. สร้างค าถามยาก และค าตอบต้องครอบคลุม
เน้ือหาของค าตอบ มิฉะน้ันจะไม่มีค าตอบให้
ตอบ 

3. ตวัเลือกของค าตอบต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
หากคลุมเครือจะท าให้ผู้ตอบเข้าใจผิด ส่งผล
ต่อความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

ค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question) (2) 

ข้อจ ากดั ข้อดี 
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คล้ายค าถามปลายปิด แต่ตัวเลือกของค าตอบแต่ละข้อค าถามมรีะดับความมากน้อย 

แบบที ่1   Likert scale 
แบบที ่2   Semantic difference scale  or  Bipolar rating scale 
แบบที ่3   Graphic scale 
แบบที ่4   Pictorial scale 

ค าถามประเภทสเกล (Scaled-Response Questions) (1) 
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ค าถาม : ท่านพงึพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลในระดับใด 
ค าตอบ : 5 มากทีสุ่ด   
               4 มาก  
               3 ปานกลาง  
               2 น้อย  
               1 น้อยทีสุ่ด  

แบบที ่1   Likert scale 

ค าถามประเภทสเกล (Scaled-Response Questions) (2) 
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1. การอบรมสร้างนักวจัิยรุ่นใหม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานในอนาคตได้ใช่หรือไม่  

 ไม่ใช่                              ใช่ 

2. ท่านมีความรู้สึกต่อการอบรมหัวข้อการวดั การสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมืออย่างไร 

น่าเบ่ือ      __________________________   น่าสนใจ 
1       2       3       4       5       6       7        8      9      10 

ค าถามประเภทสเกล (Scaled-Response Questions) (3) 

แบบที ่2   Semantic difference scale  or  Bipolar rating scale 
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น่าเบ่ือ      __________________________   น่าสนใจ 

คล้ายกบั Semantic difference scale แต่ระหว่างค าตรงกนัข้ามจะมีเส้นตามแนวนอน ให้ผู้ตอบขีด
เส้นตามแนวตั้งเพ่ือบอกระดับความคิดเห็นความรู้สึก เช่น 

เส้นแสดงความรู้สึก 

ค าถามประเภทสเกล (Scaled-Response Questions) (4) 

แบบที ่3   Graphic scale 
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จะใช้รูปภาพเป็นตัวเลือกค าตอบ 

2. ท่านมีความสุขต่อการอบรมในสูตรสร้างนักวจัิยรุ่นใหม่ระดับใด 

ไม่มีความสุขเลย มีความสุขมาก 

 1             2           3            4           5 

ค าถามประเภทสเกล (Scaled-Response Questions) (6) 

แบบที ่4   Pictorial scale 
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1. ค าถามต้องมีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง  เช่น 
 ท่านมีประสบการณ์ในการท างาน...........ปี 
 ท่านท างานในต าแหน่งปัจจุบันนีม้านาน..........ปี (ปีเต็ม) 

2. ไม่ควรมีประโยคซ้อนกนัสองประโยคในค าถามเดียว เช่น  
 ในรอบ 3 เดือนทีผ่่านมาท่านเคยเกดิอุบัติเหตุจากการท างานและเคยได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลหรือไม่ 

                (      )  ไม่เคย   (    )  เคย 
3. ไม่ควรเป็นค าถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เพราะตีความหมายยาก เช่น 

 ท่านไม่เคยไม่ได้รับการอบรมความปลอดภัยด้านการป้องกนัอุบัติเหตุ         
 (      )  ไม่ใช่  (    )  ใช่ 

หลกัการเขียนค าถาม (1) 
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4. ไม่เป็นค าถามทีก่่อให้เกดิปฏิกริิยาต่อผู้ตอบ เช่น 
 ท่านเคยมีเพศสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนทีไ่ม่ใช่สามีหรือไม่ 

5. ไม่ควรใช้ค าถามน า เช่น 
 ถังขยะทีไ่ม่มีฝาปิดเป็นถังขยะทีไ่ม่ถูกหลกัสุขาภิบาล ถังขยะบ้านท่านมีฝาปิดหรือไม่ 

6. ไม่ควรใช้ค าถามยาว   
7. การใช้ค าในค าถาม หลกีเลีย่งค าย่อ/ ค าศัพท์ทางวชิาการ 
8. ถามค าถามทีผู้่ตอบมีความรู้เพยีงพอทีจ่ะตอบได้ เช่น 
 ท่านบ าบัดน า้เสียโดยวธีิใด 

               (      )  แบบใช้ออกซิเจน               (    ) แบบไม่ใช้ออกซิเจน 

หลกัการเขียนค าถาม (2) 
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9. หลกีเลีย่งค าถามทีท่ าให้ผู้ตอบมีความยุ่งยากหรือต้องใช้ความพยายามมากในการตอบ  เช่น 
 ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมาครอบครัวของท่านมีปริมาณขยะ............ตัน 

10. การเขียนค าถาม ถามเหตุการณ์ทีผ่่านมาหรือพฤติกรรมในอดีตต้องระบุช่วงเวลาทีชั่ดเจน  เช่น 
 ในรอบ 3 เดือนทีผ่่านมาท่านเคยอกหักหรือไม่ 

                 (     )   ไม่เคย   (    ) เคย 
11. ไม่ถามค าถามทีม่ีความหมายได้หลายความหมาย เช่น 
 ปัจจุบันท่านพกัอาศัยอย่างไร   

 

หลกัการเขียนค าถาม (3) 
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12. ค าถามจะต้องมีตัวเลือกครบ เช่น 
 ท่านส าเร็จการศึกษาในระดับใด 

         (     )  ต ่ากว่าปริญญาตรี   
         (     )  ปริญญาตรี 
         (     )  สูงกว่าปริญญาตรี 
13. ค าถามทีม่ีตัวเลือกค าตอบ ตัวเลือกแต่ละตัวต้องแยกจากกนัโดยเด็ดขาด  ไม่ทบัซ้อนกนั เช่น 
 ปัจจุบันท่านท างานในต าแหน่งนีน้านเท่าใด  

          (      )   0 – 5 ปี (     )  5 – 10 ปี (     ) มากกว่า 10 ปี 
           

หลกัการเขียนค าถาม (4) 

63 



14. การถามความถี่ของการปฏิบัติ ควรระบุช่วงเวลา 
 ท่านรับประทานเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์บ่อยเพยีงใดในหน่ึงสัปดาห์ 

           (    )  ไม่เคยด่ืมเลย (     )  นานๆ คร้ัง   (      )  เป็นประจ า 
 ท่านรับประทานเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์บ่อยเพยีงใดในหน่ึงสัปดาห์ 

           (    )  ไม่เคยด่ืมเลย   
           (     )  1-2   คร้ังต่อสัปดาห์   
           (     )  3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
           (     )  5 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์ 
           (     )  ด่ืมทุกวนั          
 

หลกัการเขียนค าถาม (5) 
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ข้อดแีละข้อจ ากดัเคร่ืองมือวจิัยทางสังคมศาสตร์ (1) 

65 

ประเภทเคร่ืองมือ ข้อดี ข้อจ ากดั ลกัษณะงานวจิัยทีใ่ช้ 
แบบทดสอบ (Test) - วดัพฤติกรรมดา้นปัญญา 

หรือดา้นพทุธิพสิัยไดดี้กวา่
เคร่ืองมือชนิดอื่น 

- ไม่มีคุณภาพหรือมารตรา
ฐานตายตวั 
- ผลการวดัมีคลาดเคลื่อนได้
เสมอ 

- งานวจิยัเชิงปริมาณท่ี
ตอ้งการวดัความรู้ ความเขา้ใจ  

แบบสังเกต (Observation 
form) 

- ใชติ้ดตามศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีแสดงออกไดทุ้ก
ดา้น 
- ใชไ้ดส้ะดวก ใชไ้ดทุ้กเวลา 
และใชไ้ดทุ้กสถานท่ี 

- พฤติกรรมหลายอยา่งสังเกต
ไดย้าก และตอ้งสังเกตหลาย
คร้ัง ท าใหเ้สียเวลาสังเกตนาน 
- ถา้ผูถู้กสังเกตรู้ตวั จะเกิด
การระวงัตวัและปิดบงั
พฤติกรรมท่ีแทจ้ริง 

- งานวจิยัท่ีตอ้งการวดั
พฤติกรรมทั้งพทุธพสิัย จิต
พสิัยและทกัษะพสิัย 
- ใชท้ั้งงานวจิยัเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 



ข้อดแีละข้อจ ากดัเคร่ืองมือวจิัยทางสังคมศาสตร์ (2) 
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ประเภทเคร่ืองมือ ข้อดี ข้อจ ากดั ลกัษณะงานวจิัยทีใ่ช้ 
แบบประเมินการปฏิบัต ิ
(Performance assessment 
form) 

- ใชว้ดัพฤติกรรมดา้นทกัษะ
การใชก้ลา้มเน้ือ หรือดา้น
ทกัษะพสิัย 

- ตอ้งใชเ้วลาในการวดัมาก 
โดยเฉพาะการวดัเป็น
รายบุคคล เพราะตอ้งพจิารณา
ตลอดทั้งกระบวนการปฏิบติั 

- ใชใ้นงานวจิยัท่ีวดั
พฤติกรรมดา้นทกัษะพสิัย 
- ใชท้ั้งงานวจิยัเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

แบบสัมภาษณ์ (Interview 
form) 

- ช่วยใหผู้ว้จิยัทราบขอ้มูลท่ี
แอบแฝงอยูใ่นใจของผูรั้บการ
สัมภาษณ์ได ้
- ใชไ้ดก้บับุคคล ทุกเพศ ทุก
วยั โดยไม่ข้ึนกบัระดบั
การศึกษา 

- ส้ินเปลืองเวลามาก 
- ความเท่ียงตรงของขอ้มูล
ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการ
ตีความ และสรุปความของผู ้
สัมภาษณ์ 

- งานวจิยัท่ีตอ้งการวดั
พฤติกรรมทั้งพทุธพสิัย จิต
พสิัยและทกัษะพสิัย  
- ส่วนใหญ่ใช่ในงานวจิยัเชิง
คุณภาพ 



ข้อดแีละข้อจ ากดัเคร่ืองมือวจิัยทางสังคมศาสตร์ (3) 

67 

ประเภทเคร่ืองมือ ข้อดี ข้อจ ากดั ลกัษณะงานวจิัยทีใ่ช้ 
แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

- ใชไ้ดก้บับุคคลจ านวนมาก
ไดใ้นเวลาพร้อมกนั  
- ใหเ้วลาในการตอบอยา่ง
อิสระได ้โดยใหผู้ต้อบรับไป
ตอบ และนดัหมายเวลาส่งคืน  
- ไม่สร้างความตึงเครียดให้
ผูต้อบ 

- เหมาะส าหรับผูท่ี้อ่านและ
เขียนหนงัสือคล่องเท่านั้น 
- ผูต้อบแบบสอบถามอาจ
ไม่ไดต้ั้งใจตอบ หรือไม่ให้
ความส าคญัต่อขอ้มูลท่ีเป็น
จริง ท าใหข้อ้มูลท่ีไดม้าไม่
ตรงหรือคลาดเคลื่อนจาก
ความจริง 

- ใชใ้นงานวจิยัท่ีวดั
พฤติกรรมภายในของบุคคล
เก่ียวกบัความรู้สึก ความ
คิดเห็น เจตคติ ความสนใจ 
ฯลฯ 
- ส่วนใหญ่ใช่ในงานวจิยัเชิง
ปริมาณ 



ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือวจิัยที่มีคุณภาพ 

เลือกประเภท
เคร่ืองมือ 

พฒันาและ
ปรับปรุง 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ปรับปรุงและ
น าไปใช้ 

68 



การสอบเทียบ (Calibration) 
การทวนสอบ (Verification) 
การสอบทวน (Validation)  
การสอบกลบั (Traceability) 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 
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การเปรียบเทยีบค่าทีไ่ด้จากเคร่ืองมือกบัค่ามาตรฐาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเคร่ืองมือวดัทีจ่ะ
น าไปใช้งานหรือใช้งานอยู่แล้วมค่ีาทีแ่ม่นย าและเช่ือถือได้ โดยการสอบเทยีบจะแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าทีว่ดัได้และค่าของเคร่ืองมาตรฐาน 

การสอบเทียบ (Calibration) 
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เป็นการทวนสอบเพ่ือประกนัว่าวธิีการวเิคราะห์มาตรฐานหรือวิธีการวิเคราะห์อ้างองิที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องแม่นย า เป็นไปตาม
คุณสมบัติของวธีิน้ันๆ 

การทวนสอบ (Verification) 
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เป็นกระบวนการยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมของขั้นตอนการทดสอบ 
กระบวนการทดสอบ ระบบการทดสอบ เคร่ืองมือ หรือวิธีการทดสอบที่น ามาใช้  
สามารถใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ในการน ามาใช้งาน 

การสอบทวน (Validation)  
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คุณสมบัติของผลการวดัทีส่ามารถโยงไปกบัมาตรฐานแห่งชาติทีเ่ป็นที่ยอมรับ 

สร้างความมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีให้แก่ลูกคา้ หรือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต ดว้ยการท าให้มัน่ใจว่าการวดัและการทดสอบตลอดทั้งกระบวนการผลิต มี
ความถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ อนัเป็นผลให้ผลิตภณัฑ์มีความคง
เส้นคงวา สามารถแข่งขนัในตลาดได ้หรือท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าผลิตภณัฑ์หรือบริการมีความ
ปลอดภยั หรือมีความเป็นธรรมในระบบชัง่ ตวง วดั ในเชิงพาณิชย ์เป็นตน้ การท่ีผลิตภณัฑ์จะมี
คุณภาพสูง หมายความวา่ จะตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพอยา่งเพียงพอ 

ความส าคัญ 

การสอบกลบั (Traceability) 
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หน่วยงานในการรับรองคุณภาพ (1) 
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โครงสร้างของระบบมาตรวทิยาของประเทศไทย 



หน่วยงานในการรับรองคุณภาพ (2) 
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หน่วยงานในการรับรองคุณภาพ (3) 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิัยทางสังคมศาสตร์ 

ความเป็นปรนัย 

รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555 



1. ความตรง (Validity)  
2. ความเทีย่งหรือมคีวามเช่ือถือ/เช่ือมัน่ (Reliability) 
3. มอี านาจจ าแนก (Discrimination Power) 
4. มคีวามเป็นปรนัย (Objective) 
5. มคีวามยากง่ายทีพ่อเหมาะ (Difficulty) 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิัยทางสังคมศาสตร์ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ก่อนที่จะน าไปใช้เกบ็ข้อมูลจริง จะต้องผ่านการตรวจหา
คุณภาพก่อน เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็น เคร่ืองมือที่มีคุณภาพ สามารถวัดในส่ิงที่ต้องการ
จะวดัได้ คุณภาพของเคร่ืองมือม ี5 องค์ประกอบ 
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ความตรง (Validity) (1)  

ความแม่นย าของเคร่ืองมือ 
(แบบสอบถาม) ในการวัดส่ิง
ที่ต้องการวัด สามารถบอก
สภาพที่แท้จริงได้ตรงตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ 
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ความตรง (Validity) (2) 

การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 

81 



ขั้นที ่1 การตรวจสอบตอนสร้างแบบสอบถาม  
 เน้ือหาแบบสอบถามแตกย่อย ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามทฤษฏีหรือไม่  
 การก าหนดประเด็นหลกั/ประเด็นย่อยมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ข้อคาถามมี

ความสอดคล้องกบัเน้ือหาทีต้่องการจะวดัหรือไม่ 
ขั้นที ่2 การตรวจสอบหลงัสร้างแบบสอบถามเสร็จ 
 ความครอบคลุมของเน้ือห า 
 ความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาในประเด็นย่อยๆ กบัหัวข้อใหญ่ 
 ให้ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาก่อนน าไปใช้ 
 ความสอดคล้องระหว่างเน้ือห า จุดมุ่งหมายและน า้หนัก 

ขั้นตอนการหาความตรงตามเน้ือหา 
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สูตรค านวณดชันีความตรงตามเน้ือหา 



ค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (CVI) 

ข้อค าถาม ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 

1. เพื่อนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมีแฟน/คู่รักของนกัเรียน 

2. เพื่อนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมีเพศสัมพนัธ์  

3.เพื่อนมีอิทธิพลต่อการเขา้ถึงส่ือกระตุน้อารมณ์ทางเพศ 
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CVI = จ านวนขอ้ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญทุกคนใหค้วามคิดเห็นในระดบั 3 และ 4 
                                        
                                            

สูตรค านวณค่า CVI 

จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 

CVI=8/10 = 0.8 
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ข้อค าถาม ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญ -1 0 1 

1. เพื่อนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมีแฟน/คู่รักของ
นกัเรียน 

2. เพื่อนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมีเพศสัมพนัธ์  

3.เพื่อนมีอิทธิพลต่อการเขา้ถึงส่ือกระตุน้อารมณ์
ทางเพศ 

ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) (1) 
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ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) (2) 

ผู้เช่ียวชาญ 



ความเช่ือถือ/เช่ือมั่น (Reliability) (1) 

 ความเช่ือมัน่ ความเทีย่ง ความคงที ่ความคงเส้นคงวา ความเท่าเทยีม 
 ผลของการวดัหรือการใช้เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลน้ันซ ้าๆ ให้ผลคงที่ หรือมากน้อย

เพยีงใด เหมือนเดิมหรือใกล้เคยีงของเดิมแสดงถึงความเทีย่งสูง 
 ความเทีย่งเป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนน 2 ชุด ทีได้จากแบบวัด 2 

ชุดทีเ่หมือนกนัและเป็นอสิระกนั ซ่ึงได้จากผู้ตอบกลุ่มเดียวกนั 
 มค่ีาอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีด าบริสุทธ์ิ, 2549 



 พจิารณาข้อค าถามรายข้อ 
 พจิารณาความเทีย่งของแบบสอบถาม 
 พจิารณาความเข้าใจในภาษาค าถาม ค าตอบว่าชัดเจนหรือยงั 
 ระยะเวลาในการสอบถาม 
 การเรียงล าดับค าถามมคีวามสัมพนัธ์ดีหรือไม่ 
 ทดสอบผู้สัมภาษณ์ เพ่ือหาข้อบกพร่องของค าถามและแก้ไข ก่อนเกบ็ข้อมูลจริง 

ความเช่ือถือ/เช่ือมั่น (Reliability) (2) 

วตัถุประสงค์ของการทดสอบความเช่ือถือแบบสอบถาม 
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การทดสอบความเช่ือมั่น (1) 

 วธีิแบบความคงที ่(Stability) เรียกวธีินีว่้าวธีิการทดสอบซ ้า test-retest 
  เป็นการทดสอบว่าเคร่ืองมือน้ัน ๆ เม่ือวัดในกลุ่มตัวอย่างคนเดิมในเวลาที่ต่างกัน ได้
ค าตอบทีค่งที ่เหมือน หรือใกล้เคียงกนั 
1 แบบวดั วดักลุ่มเดิม ต่างเวลา (ไม่ควรเกนิ 2 สัปดาห์) 

ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีด าบริสุทธ์ิ, 2549 

ถ้ามีข้อค าถาม 15-20 ข้อ ต้องมีความเทีย่ง 0.7  
จุดอ่อนอยู่ที ่ความแปรเปลีย่นภายในตัวผู้ถูกวดั จึงควรน าไปวดัคุณลกัษณะทีค่่อนข้างคงที ่ 



การทดสอบความเช่ือมั่น (2) 

 วธีิใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (Equivalence or Parallel Form)   

ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีด าบริสุทธ์ิ, 2549 

จุดอ่อนอยู่ที ่ความเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบ 2 ฉบับทีค่ล้ายกนัซ่ึงสร้างยากมาก 

 เคร่ืองมือทีค่ล้ายกนั คือ มีค่าเฉลีย่และค่า sd  
 เคร่ืองมือ 2 ชุด คล้ายกนั วดั 1 ในเวลาเดียวกนั  



การทดสอบความเช่ือมั่น (3) 

 วธีิหาความสอดคล้อยภายใน  

ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีด าบริสุทธ์ิ, 2549 

 วธีิแบ่งคร่ึง (Split-Half Method) 
 หาความเทีย่งแบบคงทีแ่ละความคล้ายกนัผสมกนั 1 แบบวดั วดั 1 กลุ่มคร้ังเดียว 

แยกข้อมูลทีไ่ด้เป็น 2 ชุดแล้วหาค่าความสัมพนัธ์ของข้อมูล 2 ชุด 
 สูตร ของสเปียร์แมน บราวน์ (Spearman Brown) 
 ข้อจ ากดั ความแปรปรวนของข้อมูล 2 ชุดต้องเท่ากนั 



การทดสอบความเช่ือมั่น (4) 

 วธีิหาความสอดคล้อยภายใน  

 วธีิใช้สูตรของคูเตอร์และริชาร์ตสัน (Kuder-Richardson) 
 เป็นวธีิหาค่าความเทีย่งแบบสอดคล้องภายในโดยเฉพาะ บ่งช้ีถึงความเหมือนกนั

ของแบบวดัชุดน้ัน ข้อจ ากดั ความแปรปรวนของข้อมูล 2 ชุดต้องเท่ากนั 
 ใช้กบัแบบวดัทีใ่ห้ค่าคะแนนเป็น 0 กบั 1 เท่าน้ัน , ใช่ /ไม่ใช่,หรือแบบ ตัวเลือกทีต่อบ

ถูกได้ 1 ตอบผดิได้ 0 
 มี 2 สูตรคือ KR-20 และ KR-21   (ข้อค าถามแต่ละข้อมรีะดบัความยากง่ายไม่แตกต่างกนั) 
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การทดสอบความเช่ือมั่น (5) 

 วธีิหาความสอดคล้อยภายใน  

 Cronbach Alpha Coefficient Reliability 
 ใช้กบัแบบสอบถามทีเ่ป็น check list Rating scale แบบให้คะแนน 0,1 แบบ

ประมาณค่า  
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การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเทีย่ง 

 จ านวนข้อและจ านวนค าตอบ 
 ความยาก ง่ายของข้อค าถาม 
 ความเป็นปรนัย 
 การด า 

 

การเพิม่ความเทีย่ง 

 เขียนค าถามด้วยภาษาทีชั่ดเจน ไม่ก ากวม 
 เพิม่จ านวนค าถามให้มากขึน้ 
 เขียนค าช้ีแจงการตอบให้ชัดเจน 

 
 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยง/การเพิม่ความเที่ยง 
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เกณฑ์การพจิารณาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือการวจิัย 

 เคร่ืองมือใช้วัดการท างานของอวัยวะต่างๆร่างกายมนุษย์ ควรมีความเช่ือมั่น 0.95 
ขึน้ไป 

 เคร่ืองมือมาตรฐานทัว่ๆ ไป 0.7-0.8 
 เคร่ืองมือวดัเจตคติ ความรู้ 0.7 ขึน้ไป 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสังเกต 0.8 ขึน้ไป 
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เป็นการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบรายข้อ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกข้อสอบแต่ละข้อ ให้
เหมาะสม แนวคิดคือ ข้อสอบที่เหมาะสมไม่ควรยากมากหรือง่ายมากส าหรับกลุ่มที่จะ
เข้าสอบ ค านวณจากสัดส่วนของคนทีต่อบถูกกบัคะแนนทั้งหมด 

ตอบถูกมาก     ข้อสอบง่าย 
ตอบถูกน้อย ข้อสอบยาก 

P = 0.5 ยากปานกลาง ยอมรับได้ในช่วง 0.2 – 0.8 

P = R/N 

สูตร 

P = ค่าความยากง่าย  R=จ านวนคนทีต่อบถูก, N = คะแนนทั้งหมด 

ความยากง่าย (Difficulty) 
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แบบทดสอบทีม่คีวามเป็นปรนัย คือ  

1. ความชัดเจนในความหมายของข้อค าถามทีผู้่ตอบอ่าน 
2. ความชัดเจนในวธีิการตรวจหรือมาตรฐานในการให้คะแนน 
3. ความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน  

ควรด าเนินการก่อนการหาคุณภาพด้านอ่ืนๆ เพราะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพอ่ืนๆ เช่น ความตรง ความเที่ยง 

วธีิตรวจสอบคุณภาพ 
- น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง หลายๆ กลุ่ม และ/หรือ 
- น าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ 

ความเป็นปรนัย (Objectivity) 
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การที่ข้อค าถามสามารถจัดแบ่งผู้ตอบ ในกรณีที่ต้องการวัดความรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน หรือ กลุ่มชอบและไม่ชอบ  

ค่าอ านาจจ าแนกมค่ีาระหว่าง -1 ถึง 1 
      1 คือ ข้อสอบมอี านาจจ าแนกสูง 
     -1 คือ จ าแนกกลบักนั 

การแปลความหมาย (r) 
0.81            จ าแนกสูงมาก 
0.61 – 0.80        จ าแนกสูง 
0.41 – 0.60        ปานกลาง 
0.21 – 0.40             พอใช้ 
ต ่ากว่า 0.20                  ต ่า 

อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
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วธีิการหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้สัดส่วน 
1. ทดสอบผู้ตอบและท าการตรวจให้คะแนน 
2. น าคะแนนมาจัดเรียงล าดับจากมากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก 
3. คัดเลือกผู้เรียนทีไ่ด้คะแนน 1/3 ของผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มทีไ่ด้คะแนนสูง และ 1/3 ของผู้ตอบ

ทั้งหมดทีไ่ด้คะแนนต ่า 
4. หาสัดส่วนระหว่างผู้ทีต่อบในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดยใช้สูตร 

D = PH - PL 
PH= จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มเก่ง/    
        จ านวนผูต้อบในกลุ่มเก่งทั้งหมด  

PL= จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มอ่อน/    
        จ านวนผูต้อบในกลุ่มอ่อนทั้งหมด  

อ านาจจ าแนก (Discrimination) 

108 



Ex. ค าถามข้อที ่1 จากการวดัความรู้นักเรียนทั้งหมด 15 คน พบว่า ในกลุ่มเก่งมคีน
ตอบถูก 3 คน ในกลุ่มอ่อนมคีนตอบถูก 1 คน ค านวณค่าอ านาจจ าแนก   

PH =  4/5         = 0.8 
PL =  1/5          = 0.2  
D  =  0.8 – 0.2 = 0.6 

ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.6 มอี านาจจ าแนกในระดับปานกลาง  

อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
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???? ถ้าเอาเคร่ืองมือของคนอ่ืนมาใช้  
    ต้องตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือหรือไม่ ??? 
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เคร่ืองมือการวจัิยภาษาไทย 

มเีคร่ืองมือ ไม่มเีคร่ืองมือ 

มีคุณภาพมาตรฐาน  
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทนัสมยั 
เหมาะสมกบับริบทในปัจจุบนั 

แนวคิด ตวัแปร
สอดคลอ้งแต่ค  าถามบาง

ขอ้ไมเ่หมาะสม 

 
ไม่มีคุณภาพ 

 

ขออนุญาตใชเ้คร่ืองมือ ขออนุญาตใชเ้คร่ืองมือ สร้าง/พฒันาเคร่ืองมือ 

ตรวจคุณภาพความตรง 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try out) 

ปรับปรุง/ดดัแปลง 

ตรวจคุณภาพความตรง 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try out) 

สร้าง/พฒันาเคร่ืองมือ
ตามหลกัการพฒันา

เคร่ืองมือ 

ตรวจคุณภาพความตรง 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try out) 

รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555 



เคร่ืองมือ ความตรง ความเทีย่ง ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเป็นปรนัย 

แบบสอบถาม   
แบบสัมภาษณ์  
แบบสังเกต  
แบบทดสอบ      
แบบวดั
คุณลกัษณะ 

 
 

 
 

 
 

สรุปประเภทของเคร่ืองมือวจิัยทางสังคมศาสตร์และการตรวจสอบ 
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ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือวจิัยที่มีคุณภาพ 

ปรับปรุงและ
น าไปใช้ 
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 ให้ความส าคญักบักลุ่มตัวอย่างและทุกขั้นตอนของการได้มาซ่ึงข้อมูล  
 ให้เกยีรติและเคารพความเป็นส่วนตัว ข้อมูลทีไ่ด้ทุกอย่างเป็นความลบั ถือเป็นความ

รับผดิชอบของนักวจิัย  
 ความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั 
 การเอาใจใส่อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ในทุกขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล  
 การสัมภาษณ์หรือ Focus Group ต้องตั้งใจ แสดงให้เห็นความสนใจรับฟัง พยายาม

ผ่อนค าถาม ถามซ ้าและต้องสรุปประเด็นเพ่ือความเข้าใจตรงกนั  

ปรับปรุงเคร่ืองมือวจิัยและน าไปใช้ 
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1. เคร่ืองมือน้ันสร้างขึน้เพ่ือวดัอะไร มคีวามสอดคล้องกบัเร่ืองทีจ่ะวจิัยหรือไม่ 
2. เคร่ืองมือน้ันสร้างขึน้ภายใต้กรอบแนวคดิหรือทฤษฎอีะไร  
3. เคร่ืองมือน้ันสร้างขึน้เพ่ือใช้กบัคนกลุ่มใด เพราะคนแต่ละกลุ่มอาจมคีวามแตกต่าง
กนัทั้งในเร่ืองของวยัสภาวะด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม 
4. เน้ือหาหรือค าถามทีอ่ยู่ในเคร่ืองมือมข้ีอค าถามย่อยภายในสอดคล้องกนัเพยีงพอ
หรือไม่ 
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5. การน าเคร่ืองมือไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือมือบางชนิดอาจต้องอาศัยผู้
ทีไ่ด้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะในการเกบ็ข้อมูล หรือการแปรผล เช่น เคร่ืองมือวดัทาง
จิตวทิยาหรือพฒันาการ 
6. คุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ ความตรง ความเทีย่ง และคุณสมบัติอ่ืนส าหรับ
เคร่ืองมือทีด่ีควรอยู่ในระดับทีย่อมรับได้เพราะการน าเคร่ืองมือทีด้่อยคุณภาพมาใช้จะมี
ผลเสียต่องานวจิัยทั้งหมด 
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7. ความเหมาะสมในด้านของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการน าเคร่ืองมือมาใช้ในการเกบ็
ข้อมูล  เคร่ืองมือทีม่คีวามยุ่งยากซับซ้อนในการน าไปใช้ อาจไม่คุ้มค่าแก่การน าไปใช้ 
8. การพฒันาเคร่ืองมือแต่ละฉบับถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา การละเมดิลขิสิทธ์ิ
นอกจากมคีวามผดิตามกฎหมายแล้ว ยงัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถเผยแพร่งานวจิัยได้ 
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