
การวดั การสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ

ผศ. เมรีรัตน์  มั่นวงศ์

วทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
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ค าถามการวจิัย

ด าเนินการวจิัย
(เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง

ผลของการวจิยั
(ข้อเท็จจริง)

การ
ออกแบบ
การวิจัยที่
เหมาะสม

เคร่ืองมือ
วจิัยที่มี
คุณภาพ



การวดั (Measurement)

กระบวนการก าหนดค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ต้องการวัดอย่างมี
หลักเกณฑ์และเป็นที่ยอมรับ โดยค่าที่ได้มีทั้งค่าที่เป็นตัวเลข
ต่อเน่ืองหรือค่าไม่ต่อเน่ือง และค่าที่ไม่เป็นตัวเลข ขึ้นกับ     
ตัวแปรและเคร่ืองมือที่ใช้วดั
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ค าถามการวจิัย

ด าเนินการวจิัย
(เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง

ผลของการวจิยั
(ข้อเท็จจริง)

=
ค่าความจริง

True score +

ค่าความ
คลาดเคล่ือน

(Error score)

แบบสุ่ม
(Random error)

แบบเป็นระบบ
(Systematic  error)

????
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ความคลาดเคล่ือนแบบสุ่ม (Random error)

เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ 
เกดิขึน้โดยบังเอญิ (chance) 

ไม่มีทศิทางทีแ่น่นอน อาจจะเป็นทางด้านบวกหรือด้านลบ
การวดัที่เช่ือถือไม่ได้  (Unreliable measurement)

Sample size               Random error 

n = N Random error = 0
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ความคลาดเคล่ือนแบบเป็นระบบ
(Systematic  error)

 เกดิจาก “อคต”ิ (Bias) เกดิได้ทุกกระบวนการวจิยั 
 เกดิได้เท่ากนัในทุกกลุ่มประชากร 
 เกดิความแปรปรวน ไปในทิศทางใดทางหน่ึง
 ส่งผลต่อความตรงมากกว่าความเที่ยงของเคร่ืองมือ

Sample size               Systematic error 

n = N Systematic error  0
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ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคล่ือนจากการวดั

เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(Instrument)

ผู้วจิยั (Researcher)

กลุ่มตวัอย่าง 
(Sample/Participants)
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ค าถามการวจิัย

ด าเนินการวจิัย
(เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง

ผลของการวจิยั
(ข้อเท็จจริง)

การ
ออกแบบ
การวิจัยที่
เหมาะสม

เคร่ืองมือ
วจิัยที่มี
คุณภาพ

ผลการวจิัยที่มี
คุณภาพดี เช่ือถือได้
ในทางวชิาการ





เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.     เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เคร่ืองช่ังน า้หนัก 
เคร่ืองวดัความดนัโลหิต เคร่ืองวดัอุณหภูมิ เป็นต้น

2.     เคร่ืองมือทางสังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

 แบบสอบถาม 

 แบบสัมภาษณ์ 

 แบบทดสอบ/แบบวดัความรู้ 

 แบบบันทึกข้อมูล/แบบบันทึกการสังเกต 

 แบบตรวจสอบ/บันทึกรายการ
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วิจัยเชิงพรรณนา วิจัย
เชิงเปรียบเทียบ วิจัย
เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ / ห า
สาเหตุ



คุณสมบัตขิองเคร่ืองมือทีด่ี

 ความตรง (Validity)
การวดัที่ให้ผลแสดงความเป็นจริงหรือลกัษณะที่แท้จริงของส่ิงที่
ต้องการวดั

 ความเทีย่งหรือความเช่ือถือได้ (Reliability)
การวดัทีเ่ม่ือวดัหลายๆ คร้ังแล้วได้ค่าตรงกนัทุกคร้ัง โดยการวดั
แต่ละคร้ังกระท าภายใต้สภาพการณ์เดยีวกนั
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ข้อพจิารณาในการสร้างเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล

1. ค าถามวจิยัและวตัถุประสงค์ของการวจิยั

2. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือประกอบการก าหนดข้อมูลและระบุตัวแปรที่ต้องการเก็บ
รวบรวม รวมไปถงึการสร้างกรอบแนวคดิของการวจิยั

3. จากวัตถุประสงค์ ให้ก าหนดว่า ต้องการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง 
ตัวแปรใดบ้าง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และให้ก าหนด
ค านิยามของตัวแปรเหล่านั้น
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4. แหล่งข้อมูลทีต้่องการ

5. ทรัพยากร และงบประมาณที่มี ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ ของ
การท าวจิยั

6. เลือกเคร่ืองมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ โดย
พจิารณาถึงข้อดแีละข้อด้อยของเคร่ืองมือแต่ละประเภท

7. ศึกษาวิธีการมาตรฐานในการสร้างเคร่ืองมือของเคร่ืองมือที่
เลือกใช้

ข้อพจิารณาในการสร้างเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล
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การสร้างแบบสอบถาม

 ความหมายของแบบสอบถาม

ชุดของค าถาม ทีอ่อกแบบขึน้มาเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับใช้ตอบค าถามของโครงการวจิัย
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เกณฑ์การพจิารณาแบบสอบถามที่ดี

1. ให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น ส าหรับตอบทุกค าถามวจัิย (ทีจ่ะใช้วธีิการส ารวจ)
2. ค าถาม ชัด กระชับ ในหน่ึงค าถาม ถามประเด็นเดียวเป็นเหตุเป็นผล 
เข้าใจง่าย และน่าสนใจต่อผู้ตอบ ในบางกรณต้ีองระบุกรอบเวลา

3. ถามเฉพาะค าถามทีจ่ าเป็น พงึหลกีเลีย่งค าถามประเภท “ส่ิงที่น่ารู้” แต่ไม่
มีความจ าเป็นต้องรู้ เพ่ือแบบสอบถามจะได้ส้ันทีสุ่ด

4. สะดวกส าหรับผู้สัมภาษณ์หรือผู้ตอบ ง่ายในการบริหารงานสนาม
5. อยู่ในรูปแบบที่สะดวก ง่าย พร้อมส าหรับการ Editing, coding การ
บันทึกและประมวลผล

6. หากสอบถามทางไปรษณีย์ หรือการทอดแบบสอบถาม ควรก่อให้เกิด
ข้อมูลสูญหายน้อย มีอตัราการปฏิเสธการให้ข้อมูลต ่า
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ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. ก าหนดส่ิงทีต้่องการจะวัด นิยามเชิงทฤษฎ ีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ

2. ก าหนดวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

3. ก าหนดรูปแบบของค าถาม รายการข้อมูลทีต้่องการ

- ลกัษณะของประชากร          - ข้อมูลทีใ่ช้ตอบค าถามงานวจิัย

- ข้อมูลทีใ่ช้เสริมค าถามหลกั

4.    ร่างแบบสอบถาม โดยใช้ค าชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ถามน า สมบูรณ์ใน
ตัวเอง ไม่เป็นค าถามทีอ่ดึอดัใจผู้ตอบ และไม่ตั้งค าถามปฏิเสธซ้อน
ปฏิเสธ 
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ประเมินโดยใช้แบบทดสอบการติดส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Addiction Test: 
SMAT) ในช่วง 3 เดือนที่ผ่าน พิจารณาการติดส่ือสังคมออนไลน์จากคะแนนรวมดังนี ้
คะแนนรวมน้อยกว่าหรือเท่ากบั 19 คะแนนไม่ติด คะแนนรวม 20-29 คลัง่ไคล้ และคะแนน
ตั้งแต่ 30 คะแนนขึน้ไป ติดส่ือสังคมออนไลน์

นิยามเชิงทฤษฎี

18

อาการเสพติดทางพฤติกรรม (Behavior Addiction) ส่งผลให้ 1) ไม่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดได้ 2) มี
ความคิดหรือหมกมุ่นกับการใช้งานมากจนเกินไปและ 3) ขาดความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่หรือการด าเนินชีวิตประจ าวันด้านอ่ืนๆ และมีแนวโน้มสูญเสีย
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในชีวติจริง 

พฤติกรรมการติดส่ือสังคมออนไลน์



ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. การทบทวนวรรณกรรมนิยามแนวคดิและนิยามตัวแปรเชิงปฏิบตัิการ
2. ก าหนดวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

3. ก าหนดรูปแบบของค าถาม รายการข้อมูลทีต้่องการ

- ลกัษณะของประชากร          - ข้อมูลทีใ่ช้ตอบค าถามงานวจิัย

- ข้อมูลทีใ่ช้เสริมค าถามหลกั

4.    ร่างแบบสอบถาม โดยใช้ค าชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ถามน า สมบูรณ์ใน
ตัวเอง ไม่เป็นค าถามทีอ่ดึอดัใจผู้ตอบ และไม่ตั้งค าถามปฏิเสธซ้อน
ปฏิเสธ 
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ชนิดของแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามชนิดให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง

1.1 แบบสอบถามทางไปรษณย์ี (Mail Questionnaires)

1.2 แบบสอบถามตอบด้วยตนเองแล้วไปรับคืน 

(Self-Administratered Questionnaires)

2. แบบสอบถามชนิดใช้ผู้สัมภาษณ์ (Interviewed Questionnaires)
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แบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mail Questionnaires)

1. ประหยดั สามารถใช้กบัตวัอย่าง
ขนาดใหญ่กระจายทั้งประเทศ

2. ให้เวลาคนตอบได้คดิพจิารณา
ก่อนตอบ

3. เหมาะส าหรับบางเร่ืองทีถื่อว่า
เป็นความลบั คนตอบสามารถ
ตอบได้สะดวกใจมากกว่ามีคน
ถาม มีอสิระในการตอบ

ข้อจ ากดั

1. ไม่เหมาะกบับางพืน้ทีท่ีไ่ปรษณย์ี
ไปไม่ถึง

2. การส่งกลบัมีอตัราต ่า 

3. ข้อมูลทีไ่ด้มักไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

4. เหมาะกบักลุ่มตวัอย่างทีอ่่านออก
เขยีนได้ ไม่สามารถใช้ค าถาม
ละเอยีดลกึซ้ึง 

ข้อดี
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แบบสอบถามตอบด้วยตนเองแล้วไปรับคืน
(Self-Administratered Questionnaires)

ข้อดี

1. กลุ่มตวัอย่างมีโอกาสซักถามข้อ
ข้องใจในค าถามที่ไม่เข้าใจ ท าให้
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนมากขึน้

2. สามารถเพิม่เติมรายละเอยีดของ
เน้ือหาของค าถามได้มากกว่าแบบ
ไปรษณย์ี

3. โอกาสในการได้รับกลบัคืนมี
เปอร์เซ็นต์สูงกว่า

ข้อจ ากดั

1 . คุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ต้องมีการศึกษาสูงพอจะอ่าน
ค าถามเข้าใจได้หมด

2. การให้ตัวอย่างรวมอยู่ในที่
เดียวกนั เป็นการเปิดโอกาส
ให้ตัวอย่างปรึกษาในการตอบ
ค าถาม หรือดูค าตอบจาก
เพ่ือนไปตอบ
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แบบสอบถามชนิดใช้ผู้สัมภาษณ์ (Interviewed Questionnaires)

ข้อดี

1. เกบ็รวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน
สมบูรณ์กว่าวธีิอ่ืน

2. ใช้ได้กบัประชากรทุกประเภท 

3. สามารถเพิม่เติมรายละเอยีดของ
ค าถามทีผู้่ตอบไม่เข้าใจให้เข้าใจ 
และสามารถสังเกตสภาพต่างๆ 
ประกอบได้ด้วย

ข้อจ ากดั

1. ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย เวลา และ
ก าลงัคนมาก

2. ข้อมูลทีถู่กต้องขึน้อยู่กบัความรู้ 
ประสบการณ์และเทคนิคการ
สัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์

3. การใช้ผู้สัมภาษณ์หลายคน การ
ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
เดียวกนัท าได้ยาก
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ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. การทบทวนวรรณกรรมนิยามแนวคดิและนิยามตัวแปรเชิงปฏิบตัิการ
2. ก าหนดวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

3. ก าหนดรูปแบบของค าถาม รายการข้อมูลทีต้่องการ

- ลกัษณะของประชากร          - ข้อมูลทีใ่ช้ตอบค าถามงานวจิัย

- ข้อมูลทีใ่ช้เสริมค าถามหลกั

4.    ร่างแบบสอบถาม โดยใช้ค าชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ถามน า สมบูรณ์ใน
ตัวเอง ไม่เป็นค าถามทีอ่ดึอดัใจผู้ตอบ และไม่ตั้งค าถามปฏิเสธซ้อน
ปฏิเสธ 
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รูปแบบของค าถาม

1. ค าถามเปิด (Open-Ended Questions)

2. ค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question)

3. ค าถามประเภทสเกล (Scaled-Response Questions)



รูปแบบของค าถาม

1. ค าถามเปิด (Open-Ended Questions)

เป็นค าถามทีไ่ม่มีค าตอบให้เลือก ผู้ตอบจะตอบเป็นค าพูดของ
ตนเอง เช่น

ตัวอย่างค าถามปลายเปิด 

ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรเกีย่วกบัการสอนเพศศึกษาให้กบันักเรียน
ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
............................................................................................................
................................................................................ 26



ข้อดี

1. วดัความคดิของผู้ตอบได้อย่าง
กว้างขวาง

2. เหมาะส าหรับใช้ถามเพ่ือร่าง
ค าถามปลายปิด

3. สร้างค าถามง่าย

ข้อจ ากดั

1. ใช้เวลานานในการตอบค าถาม

2. ค าตอบกระจายมาก ยากต่อการ
ประมวลผล

3. ไม่เหมาะส าหรับการทอด
แบบสอบถามหรือส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์

ค าถามเปิด (Open-Ended Questions)
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2. ค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question)

ค าถามทีม่ีกลุ่มค าตอบ (หรือตัวเลือก) ให้เลือกตอบอาจจะเลือกตอบ
หนึ่งตัวเลือกหรือมากกว่ากไ็ด้ เช่น

ตัวอย่างค าถามปลายปิด

ท่านมวีธีิป้องกนัยุงกดัในบ้านของท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   ไม่ไดท้ ำอะไรเลย กำงมุง้     ใชไ้มช้็อตยงุ
ทำยำกนัยงุ จุดยำกนัยงุ อ่ืนๆ....................
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ค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question)

ข้อดี

1. ใช้เวลาเพยีงเลก็น้อยใน
การตอบค าถาม

2. ง่ายต่อการประมวลผล

3. เปรียบเทยีบความคดิ
ระหว่างกลุ่มได้เลย

ข้อจ ากดั

1. ไม่สามารถวัดความคิดเห็นที่ลึกซ้ึง
ของผู้ตอบได้

2. สร้างค าถามยาก และค าตอบต้อง
ครอบคลุม เ น้ือหาของค าตอบ 
มิฉะน้ันจะไม่มีค าตอบให้ตอบ

3. ตัวเลือกของค าตอบต้องแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน หากคลุมเครือจะท า
ให้ผู้ตอบเข้าใจผิด ส่งผลต่อความ
ถูกต้องและน่าเช่ือถือ
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3. ค าถามประเภทสเกล (Scaled-Response Questions)

คล้ายค าถามปลายปิด แต่ตัวเลือกของค าตอบแต่ละข้อค าถามมี
ระดบัความมากน้อย

แบบที่ 1 Likert scale

แบบที ่2 Semantic difference scale หรือ 
Bipolar rating scale

แบบที่ 3 Graphic scale

แบบที ่4 Pictorial scale
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ค าถาม : ท่านพงึพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลในระดบัใด

ค าตอบ : 5 มากทีสุ่ด  

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 น้อย 

1 น้อยทีสุ่ด 

แบบที่ 1 Likert scale
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แบบที่ 2 Semantic difference scale หรือ
Bipolar rating scale

1. การอบรมสร้างนักวจัิยรุ่นใหม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานในอนาคตได้ใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่                             ใช่

2. ท่านมีความรู้สึกต่อการอบรมหัวข้อการสร้างเคร่ืองมือเป็นอย่างไร

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

น่าเบ่ือ      __________________________   น่าสนใจ

คล้ายกบั Semantic difference scale แต่ระหว่างค า
ตรงกนัข้ามจะมีเส้นตามแนวนอน ให้ผู้ตอบขีดเส้นตามแนวตั้งเพ่ือ
บอกระดับความคดิเห็นความรู้สึก เช่น

เส้นแสดงความรู้สึก
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แบบที ่4 Pictorial scale

จะใช้รูปภาพเป็นตวัเลือกค าตอบ เช่น

2. ท่านมีความสุขต่อการเรียนในสูตรนีร้ะดับใด

ไม่มีความสุขเลย มีความสุขมาก

1 2 3 4 5
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ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. การทบทวนวรรณกรรมนิยามแนวคดิและนิยามตัวแปรเชิงปฏิบตัิการ
2. ก าหนดวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

3. ก าหนดรูปแบบของค าถาม รายการข้อมูลทีต้่องการ

- ลกัษณะของประชากร          - ข้อมูลทีใ่ช้ตอบค าถามงานวจิัย

- ข้อมูลทีใ่ช้เสริมค าถามหลกั

4.    ร่างแบบสอบถาม โดยใช้ค าชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ถามน า สมบูรณ์ใน
ตัวเอง ไม่เป็นค าถามทีอ่ดึอดัใจผู้ตอบ และไม่ตั้งค าถามปฏิเสธซ้อน
ปฏิเสธ 
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หลกัการเขียนค าถาม
1. ค าถามต้องมีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง เช่น

1. ท่านมีประสบการณ์ในการท างานอย่างไร
1.  ท่านมีประสบการณ์ในการท างาน...........ปี
1.  ท่านท างานในต าแหน่งปัจจุบันนีม้านาน..........ปี (ปีเต็ม)

2. ไม่ควรมีประโยคซ้อนกนัสองประโยคในค าถามเดียว เช่น 
2. ในรอบ 3 เดือนทีผ่่านมาท่านเคยเกดิอุบัติเหตุจากการท างานและ

เคยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
(      )  ไม่เคย (    )  เคย

3. ไม่ควรเป็นค าถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เพราะตีความหมายยาก เช่น
3. ท่านไม่เคยไม่ได้รับการอบรมความปลอดภัยด้านการป้องกัน

อุบัติเหตุ        (      )  ไม่ใช่ (    )  ใช่
36



หลกัการเขียนค าถาม

4. ไม่เป็นค าถามทีก่่อให้เกดิปฏิกริิยาต่อผู้ตอบ เช่น
4. ท่านเคยมีเพศสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนทีไ่ม่ใช่สามีหรือไม่

5. ไม่ควรใช้ค าถามน า เช่น
5. ถังขยะทีไ่ม่มีฝาปิดเป็นถังขยะทีไ่ม่ถูกหลกัสุขาภิบาล ถังขยะบ้าน

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

8. ท่านบ าบัดน า้เสียโดยวธีิใด
(      )  แบบใช้ออกซิเจน (    ) แบบไม่ใช้ออกซิเจน
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หลกัการเขียนค าถาม

9. หลกีเลีย่งค าถามทีท่ าให้ผู้ตอบมีความยุ่งยากหรือต้องใช้ความพยายาม
มากในการตอบ  เช่น

9. 1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาครอบครัวของท่านมีปริมาณขยะ............ตัน
10. การเขียนค าถามถามเหตุการณ์ทีผ่่านมาหรือพฤติกรรมในอดีตต้องระบุ
ช่วงเวลาที่ชัดเจน  เช่น

10. 1 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยอกหักหรือไม่
(     )   ไม่เคย (    ) เคย

11. ไม่ถามค าถามที่มีความหมายได้หลายความหมาย เช่น
11. 1 ปัจจุบันท่านพกัอาศัยอย่างไร  
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หลกัการเขียนค าถาม

12. ค าถามจะต้องมีตัวเลือกครบ เช่น
ท่านส าเร็จการศึกษาในระดับใด
(     )  ต ่ากว่าปริญญาตรี
(     )  ปริญญาตรี
(     )  สูงกว่าปริญญาตรี

13. ค าถามที่มีตัวเลือกค าตอบ ตัวเลือกแต่ละตัวต้องแยกจากกันโดย
เด็ดขาด  ไม่ทับซ้อนกนั เช่น
ปัจจุบันท่านท างานในต าแหน่งนีน้านเท่าใด 
(      )   0 – 5 ปี (     )  5 – 10 ปี (     ) มากกว่า 10 ปี
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หลกัการเขียนค าถาม

14. การถามความถ่ีของการปฏิบตัิ ควรระบุช่วงเวลา
ท่านรับประทานเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์บ่อยเพยีงใดในหน่ึงสัปดาห์
(    )  ไม่เคยด่ืมเลย (     )  นานๆ คร้ัง (      )  เป็นประจ า
ท่านรับประทานเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์บ่อยเพยีงใดในหน่ึงสัปดาห์
(    )  ไม่เคยด่ืมเลย
(     )  1-2 คร้ังต่อสัปดาห์
(     ) 3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์
(     ) 5 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์
(     )  ด่ืมทุกวนั         
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5.  ประเมินแบบสอบถามแต่ละข้อ ตรงกบัวตัถุประสงค์ จ าเป็น   
หรือไม่ ยาวเกนิไปหรือไม่ รูปแบบการจัดวาง ค าช้ีแจง

6. พบผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและระเบียบวธีิวจิัย 

7. ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ

8. ทดสอบแบบสอบถาม 

9.    จัดพมิพ์แบบสอบถาม

41

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 



โครงสร้างของแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 : ปกหน้า, ช่ือโครงการวจิยั, ทีอ่ยู่ของหน่วยงานวจิยั    
ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวจิยั, ค าอธิบายโครงการอย่าง 
ย่อ, ข้อความขอความร่วมมือ, หมายเลขแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 : ค าถาม
ค าอธิบายวธีิการตอบ, การบันทกึค าตอบ, ค าถามและ 
ตัวเลือกค าตอบ หรือช่องว่างส าหรับเขยีนค าตอบ

ส่วนที่ 3 : ค าขอบคุณ และข้อเสนอแนะทีม่ีต่อโครงการวจิยั
ส่วนที่ 4 : ปกหลงั (อาจมี/ไม่มีกไ็ด้)
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ตัวอย่างส่วนที ่1 ปกหน้า

43



ตัวอย่างส่วนที ่2 ค าถาม
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ตัวอย่างส่วนที ่3 ค าขอบคุณ
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5.  ประเมินแบบสอบถามแต่ละข้อ ตรงกบัวตัถุประสงค์ จ าเป็น   
หรือไม่ ยาวเกนิไปหรือไม่ รูปแบบการจัดวาง ค าช้ีแจง

6.  พบผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและระเบียบวธีิวจิัย  

7. ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ

8. ทดสอบแบบสอบถาม 

9.      จัดพมิพ์แบบสอบถาม

46

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ผู้เช่ียวชาญ

Content Expert
Research 

Experiences

อย่างน้อย 3 ท่าน



5.  ประเมินแบบสอบถามแต่ละข้อ ตรงกบัวตัถุประสงค์ จ าเป็น   
หรือไม่ ยาวเกนิไปหรือไม่ รูปแบบการจัดวาง ค าช้ีแจง

6.  น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและระเบียบวธีิวจิัย  
พจิารณาเพ่ือรับค าแนะน าและแก้ไข

7. ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ

8. ทดสอบแบบสอบถาม 

9.      จัดพมิพ์แบบสอบถาม

48

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 



การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา

49

นิยมใช้ 
 ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัจุดประสงค์ 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

 ค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity Index: CVI)



50

1. ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัจุดประสงค์ 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC)

ค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.00 – 1.00 ความหมายของ ค่าดัชนีความตรงตาม
เน้ือหา

IOC = 1.00 หมายถึง เน้ือหาของค าถามทุกข้อในแบบสอบถามสอดคล้อง
กบัแนวคดิทฤษฎขีองตวัแปร

IOC = 0.00 หมายถึง เน้ือหาของค าถามทุกข้อในแบบสอบถามไม่
สอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎขีองตวัแปร

ค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหาทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพ ต้องไม่น้อยกว่า 0.5



การค านวณค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา
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1. การก าหนดระดับความคดิเห็น 3 ระดับ ดังนี ้
1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์หรือไม่
-1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์

ข้อค าถาม ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญ-1 0 1

1. ฉนัใชเ้วลำมำกในกำรคิดถึงเฟซบุ๊ค หรือวำง
แผนกำรใชเ้ฟซบุ๊ค

2. ฉนัรู้สึกวำ่มีแรงกระตุน้ใหใ้ชเ้ฟซบุ๊คมำกข้ึนเร่ือยๆ

3. ฉนัใชเ้ฟซบุ๊คเพือ่ใหลื้มปัญหำส่วนตวั
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2. การค านวณค่า IOC

ผลรวมของคะแนนการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดในข้อค าถามน้ัน 
IOC = 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ

R
IOC = 

N

พจิารณาระดบั IOC ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป คดัเลือกข้อค าถามข้อ
น้ันไว้ใช้ได้ แต่ถ้าค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 ควรพจิารณาแก้ไขปรับปรุง 
หรือตัดทิง้ 



2. ค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index : CVI)

มค่ีาระหว่าง 0.00 – 1.00 ความหมายของ ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา

CVI = 1.00 หมายถึง เน้ือหาของค าถามทุกข้อในแบบสอบถามสอดคล้อง
กบัแนวคดิทฤษฎขีองตัวแปร

CVI = 0.00 หมายถึง เน้ือหาของค าถามทุกข้อในแบบสอบถามไม่
สอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎขีองตัวแปร

นิยมใช้ค่า CVI ในงานวจิัยทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ค่า CVI ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ต้องไม่น้อยกว่า 0.8
53



การค านวณค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา : CVI

54

ค าถามไม่สอดคล้องกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ

ค าถามต้องปรับปรุงมากจึงสอดคล้องกบัค านิยามเชิง
ปฏิบัติการ
ค าถามต้องปรับปรุงเลก็น้อยจึงสอดคล้องกบันิยาม
เชิงปฏิบัติการ

ค าถามสอดคล้องกบันิยามเชิงปฏิบัตกิาร

1

2

3

4
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ข้อค าถาม ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ

1 2 3 4

1. ฉนัใชเ้วลำมำกในกำรคิดถึงเฟซบุ๊ค หรือวำง
แผนกำรใชเ้ฟซบุ๊ค

2. ฉนัรู้สึกวำ่มีแรงกระตุน้ใหใ้ชเ้ฟซบุ๊คมำกข้ึน
เร่ือยๆ

3. ฉนัใชเ้ฟซบุ๊คเพ่ือใหลื้มปัญหำส่วนตวั

…

10.
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CVI = จ านวนข้อค าถามทีผู้่เช่ียวชาญทุกคนให้ความคดิเห็นในระดับ 3 และ 4
สูตรค านวณค่า CVI

จ านวนข้อค าถามทั้งหมด

CVI=8/10 = 0.8



5.  ประเมินแบบสอบถามแต่ละข้อ ตรงกบัวตัถุประสงค์ จ าเป็น   
หรือไม่ ยาวเกนิไปหรือไม่ รูปแบบการจัดวาง ค าช้ีแจง

6.  น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและระเบียบวธีิวจิัย  
พจิารณาเพ่ือรับค าแนะน าและแก้ไข

7. ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ

8. ทดสอบแบบสอบถาม 

9.  จัดพมิพ์แบบสอบถาม

57

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 



วตัถุประสงค์ของการทดสอบแบบสอบถาม

 พจิารณาข้อค าถามรายข้อ
 พจิารณาความเทีย่งของแบบสอบถาม
 พจิารณาความเข้าใจในภาษาค าถาม ค าตอบว่าชัดเจนหรือยงั
 ระยะเวลาในการสอบถาม
 การเรียงล าดบัค าถามมีความสัมพนัธ์ดหีรือไม่
 ทดสอบผู้สัมภาษณ์ เพ่ือหาข้อบกพร่องของค าถามและแก้ไข 
ก่อนเกบ็ข้อมูลจริง
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พจิารณาข้อค าถามรายข้อ (Item analysis)

ใช้ตรวจสอบแบบแผนการตอบค าถามรายข้อของกลุ่มตวัอย่าง 

ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (Inter-item correlation)

• ค่าทีย่อมรับได้  0.3 – 0.7

ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างค าถามแต่ละข้อกบัคะแนนรวมทั้งชุด

(Corrected item-total correlation)

• ค่าทีย่อมรับได้ 0.3-0.7 และ เป็น +



ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency)

พจิารณาคุณสมบัตขิองเคร่ืองมือทีส่ร้างขึน้ว่ามีโครงสร้างหรือข้อ
ค าถามสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีหรือไม่ เคร่ืองมือใดที่มี
ข้อความที่มีลักษณะคล้ายกัน วัดในเร่ืองเดียวกัน เคร่ืองมือน้ันมี
ความสอดคล้องภายในสูง  

นิยมใช้ Cronbach’s Alpha coefficience: 

หรือ Kuder-Richardson : KR
60

พจิารณาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability analysis)



สถิติที่ใช้ในการทดสอบแบบสอบถาม

Cronbach’s Alpha Coefficient ()

* ค่า ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

อยู่ระหว่าง 0.80 – 0.90

* ค่า  ที่เหมาะสมรองลงมา

อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.90

* ค่า ต ่ากว่า 0.70 
ต้องแก้ไขข้อค าถามต่างๆ หรือค า

ต่างๆ ใหม่  

* ค่า  สูงกว่า 0.90 
ค าถามถามในส่ิงทีซ่ ้าซ้อนกนั ควร

ตัดบางข้อค าถามออกไป
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การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
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???? ถ้าเอาเคร่ืองมือของคนอ่ืนมาใช้ 
ต้องตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือหรือไม่ ???
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เคร่ืองมือวิจัยฉบับภาษาไทย

มีเคร่ืองมือ

สอดคล้องกบั
แนวคดิ บริบท

ขออนุญาตใช้เคร่ืองมือ

ทดลองใช้เคร่ืองมือ

สอดคล้อง ค าถาม
บางข้อไม่เหมาสม

ขออนุญาตใช้เคร่ืองมือ

ปรับปรุงเคร่ืองมือ

ตรวจสอบความ
ตรง

ทดลองใช้เคร่ืองมือ

มีเคร่ืองมือแต่ไม่ได้
คุณภาพ

สร้าง/พฒันา
เคร่ืองมือ

ตรวจสอบความ
ตรง

ทดลองใช้
เคร่ืองมือ

ไม่มีเคร่ืองมือ

สร้าง/พฒันา
เคร่ืองมือ

ตรวจสอบความ
ตรง

ทดลองใช้เคร่ืองมือ
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การวดั การสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ (ประเดน็เพิม่เติม)

ผศ. เมรีรัตน์  มั่นวงศ์

วทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
71

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวจัิยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561



เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.     เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เคร่ืองช่ังน า้หนัก 
เคร่ืองวดัความดนัโลหิต เคร่ืองวดัอุณหภูมิ เป็นต้น

2.     เคร่ืองมือทางสังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

 แบบสอบถาม 

 แบบสัมภาษณ์ 

 แบบทดสอบ/แบบวดัความรู้ 

 แบบบันทึกข้อมูล/แบบบันทึกการสังเกต 

 แบบตรวจสอบ/บันทึกรายการ

 แบบวดัทัศนคต/ิค่านิยม ความเช่ือ
72

วิจัยเชิงพรรณนา วิจัย
เชิงเปรียบเทียบ วิจัย
เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ / ห า
สาเหตุ



เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 

1. เคร่ืองมือวดัทางด้านกายภาพ 
เคร่ืองมือวดัแสง เสียง ฝุ่ นในอำกำศ อุณหภูมิ ควำมดนัโลหิต น ้ำหนกั 

ส่วนสูง 

2. เคร่ืองมือวดัทางด้านเคมี
เคร่ืองมือตรวจระดบัน ้ำตำลในเลือด เคร่ืองมือตรวจ BOD, COD เคร่ือง

ตรวจหำปริมำณสำรอำหำร เคร่ืองตรวจระดบัไขมนัในเลือด 

3. เคร่ืองมือวดัทางด้านชีวภาพ
เคร่ืองมือตรวจแบคทีเรียในเลือด ปัสสำวะ เคร่ืองมือในกำรตรวจเพำะ

เช้ือจุลินทรียใ์นอำหำร 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

การสอบเทียบ (Calibration)

การทวนสอบ (Verification)

การสอบทวน (Validation) 

การสอบกลบั (Traceability)
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การสอบเทียบ (Calibration)

75

การเปรียบเทยีบค่าที่ได้จากเคร่ืองมือกบัค่ามาตรฐาน เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าเคร่ืองมือวดัทีจ่ะน าไปใช้งานหรือใช้งานอยู่แล้วมีค่าที่แม่นย า
และเช่ือถือได้ โดยการสอบเทียบจะแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่าที่วดัได้และค่าของเคร่ืองมาตรฐาน



การทวนสอบ (Verification)

76

เป็นการทวนสอบเพ่ือประกันว่าวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานหรือ
วิธีการวิเคราะห์อ้างอิงที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างใน
ห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องแม่นย า เป็นไปตามคุณสมบัติของ
วธีิน้ันๆ



การสอบทวน (Validation) 

77

เป็นกระบวนการยืนยนัความถูกต้องและความเหมาะสม
ของขั้นตอนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ ระบบ
การทดสอบ เคร่ืองมือ หรือวิธีการทดสอบที่น ามาใช้ 
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไวใ้นกำร
น ำมำใชง้ำน



การสอบกลบั (Traceability)
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คุณสมบติัของผลกำรวดัท่ีสำมำรถโยงไปกบัมำตรฐำน
แห่งชำติท่ีเป็นท่ียอมรับ

สร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้แก่ลูกค้า หรือเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลติ ด้วยการท าให้มั่นใจว่าการวัดและการทดสอบตลอด
ทั้งกระบวนการผลิต มีความถูกต้องตามข้อก าหนดของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ 
อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มีความคงเส้นคงวา สามารถแข่งขันในตลาดได้ หรือท าให้เกิด
ความเช่ือมั่นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความปลอดภัย หรือมีความเป็นธรรมในระบบ
ช่ัง ตวง วัด ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น การที่ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูง หมายความว่า 
จะต้องมรีะบบประกนัคุณภาพอย่างเพยีงพอ

ความส าคญั



หน่วยงานในการรับรองคุณภาพ
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แบบสัมภาษณ์

82

1) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 
 ไม่มีก ำหนดค ำถำมท่ีแน่นอนตำยตวั หรือหำกมีกำรก ำหนดไวบ้ำ้งก็
เป็นค ำถำมประเดน็หลกั 
 ไม่จ ำเป็นตอ้งใชค้  ำถำมเหมือนกนั กำรเรียงล ำดบัค ำถำมกไ็ม่ตอ้ง
เหมือนกนั 
 สำมำรถปรับเปล่ียนใหเ้หมำะกบัสถำนกำรณ์และผูต้อบ 

เป็นกำรสมัภำษณ์ท่ียดืหยุน่และเปิดกวำ้ง ผูถ้ำมมีอิสระในกำรถำมเพื่อใหไ้ดค้  ำตอบ
ตำมจุดมุ่งหมำยของกำรวจิัย ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่นิยมเอำมำเปรียบเทียบกนั ไม่ไดมุ่้ง
เอำมำพิสูจนส์มมุติฐำน นอกจำกน้ีค ำถำมท่ีใชแ้ละค ำตอบท่ีไดรั้บ อำจน ำมำใช้
ประโยชนใ์นกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ ส ำหรับใชใ้นกำรสมัภำษณ์แบบมีค ำถำมท่ี
แน่นอนในคร้ังต่อ ๆ ไปได้

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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2) กำรสมัภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) 

ก ำหนดขอ้ค ำถำมไวล่้วงหนำ้ 
ในกำรสมัภำษณ์ผูต้อบแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บกำรถำม
เช่นเดียวกนั และในล ำดบัขั้นตอนเดียวกนัดว้ย

แบบสัมภาษณ์

ดังน้ัน การสัมภาษณ์แบบนี้จ าเป็นต้องใช้แบบสัมภาษณ์ที่จัดเตรียมไว้
ก่อน การสัมภาษณ์แบบมีค าถามแน่นอนช่วยให้ผู้ถาม ถามตรงประเด็นที่
ต้องการ ไม่ออกนอกเร่ือง ไม่เกินขอบเขตที่ก าหนดไว้ และข้อมูลที่ได้รับ
สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได้



ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์
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แบบทดสอบ/แบบวดัความรู้

85

เป็นเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูลทีน่ ามาใช้การทดสอบความรู้
ของกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองทีศึ่กษา



แบบบันทกึข้อมูล/แบบบันทึกการสังเกต

86

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ประกอบการสังเกต พฤตกิรรม การปฏิบัติ ในประเด็นที่
ผู้วจิัยต้องการศึกษา ซ่ึงต้องใช้ประสาทสัมผสัของผู้สังเกต โดยเฉพาะ ตา 
และหู 



แบบตรวจสอบ/บันทึกรายการ
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แบบวดัทัศนคติ

88

การสร้างชุดของข้อค าถามเพ่ือประเมินความพอใจและ ความไม่
พอใจของบุคคล ความรู้สึก และแนวโน้ม ของการปฏิบัติที่มีต่อ
ส่ิงของ หรือความคิด เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงทัศนคติ เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกบัข้อความต่างๆ ในแต่ละชุด จ านวนข้อความที่
ใช้ในแต่ละชุดอาจมาก หรือน้อยขึน้อยู่กบัเร่ืองที่จะศึกษา สเกลที่
ใช้ในการวดัเป็นเพยีงเคร่ืองมือของวธีิการวดัที่อาจจะไม่สมบูรณ์
นัก แต่ก็ท าหน้าที่ในการช่วยจ าแนกบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้
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แบบวดัทศันคตเิกีย่วกบัความเสมอภาคของชายและหญิง

ข้อความ

ระดบัของความคดิเห็น

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

1. ผู้ชายไม่ควรร้องไห้ในทีส่าธารณะ 1 2 3 4 5

2. ผู้ชายควรได้นับการศึกษา

สูงกว่าผู้หญิง 

1 2 3 4 5

3. ผู้หญิงควรได้รับค่าจ้างตาม

ความสามารถในการท างาน

5 4 3 2 1

4. ผู้หญิงควรสามารถจะเป็นหัวหน้า

ควบคุมงานทีผู้่ชายท าได้

5 4 3 2 1

5. งานทีเ่หมาะกบัผู้หญิงคือ

การเป็นแม่บ้าน

1 2 3 4 5
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ความยากง่าย (Difficulty)

เป็นการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบรายข้อ เพ่ือพจิารณาคดัเลือก
ข้อสอบแต่ละข้อ ให้เหมาะสม แนวคดิคือ ข้อสอบทีเ่หมาะสมไม่
ควรยากมากหรือง่ายมากส าหรับกลุ่มทีจ่ะเข้าสอบ ค านวณจาก
สัดส่วนของคนทีต่อบถูกกบัคะแนนทั้งหมด

ตอบถูกมำก     ขอ้สอบง่ำย
ตอบถูกนอ้ย ขอ้สอบยำก

P = 0.5 ยากปานกลาง ยอมรับได้ในช่วง 0.2 – 0.8

P = R/N
สูตร
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ความเป็นปรนัย (Objectivity)
แบบทดสอบท่ีมีควำมเป็นปรนยั คือ 
1. ควำมชดัเจนในควำมหมำยของขอ้ค ำถำมท่ีผูต้อบอ่ำน
2. ควำมชดัเจนในวิธีกำรตรวจหรือมำตรฐำนในกำรใหค้ะแนน
3. ควำมชดัเจนในกำรแปลควำมหมำยของคะแนน 

ควรด าเนินการก่อนการหาคุณภาพด้านอ่ืนๆ เพราะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพอ่ืนๆ 
เช่น ความตรง ความเที่ยง

วธีิตรวจสอบคุณภาพ
- น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง หลายๆ กลุ่ม 

และ/หรือ
- น าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ
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อ านาจจ าแนก (Discrimination)

การทีข้่อค าถามสามารถจดัแบ่งผู้ตอบ ในกรณทีีต้่องการวดัความรู้
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน หรือ กลุ่มชอบและไม่ชอบ 

ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1
1 คือ ข้อสอบมีอ 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
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วิธีการหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้สัดส่วน

1. ทดสอบผู้ตอบและท าการตรวจให้คะแนน
2. น าคะแนนมาจดัเรียงล าดบัจากมากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก
3. คดัเลือกผู้เรียนทีไ่ด้คะแนน 1/3 ของผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มทีไ่ด้

คะแนนสูง และ 1/3 ของผู้ตอบทั้งหมดทีไ่ด้คะแนนต า่
4. หาสัดส่วนระหว่างผู้ทีต่อบในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดยใช้สูตร

D = PH - PL
PH= จ ำนวนผูต้อบถูกในกลุ่มเก่ง/   

จ ำนวนผูต้อบในกลุ่มเก่งทั้งหมด

PL= จ ำนวนผูต้อบถูกในกลุ่มอ่อน/   
จ ำนวนผูต้อบในกลุ่มอ่อนทั้งหมด
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Ex. ค าถามข้อที่ 1 จากการวดัความรู้นักเรียนทั้งหมด 15 คน พบว่า
ในกลุ่มเก่งมคีนตอบถูก 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

ค่ำอ ำนำจจ ำแนกเท่ำกบั 0.6 มีอ  ำนำจจ ำแนกในระดบัปำนกลำง 
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ประเภทของเคร่ืองมือวจัิยและการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ ความ
ตรง

ความ
เทีย่ง

ความยาก
ง่าย

อ านาจ
จ าแนก

ความเป็น
ปรนัย

แบบสอบถำม  

แบบสัมภำษณ์ 

แบบสังเกต 

แบบทดสอบ     

แบบวดั
คุณลกัษณะ

  


