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ขอบเขตของเน้ือหา
q แนวคิดเก่ียวกับการวดัและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความคลาดเคล่ือนจากการวดั

q ขั้นตอนการสรา้งเครือ่งมือวจัิยท่ีมีคุณภาพ
q การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือวจัิย
ก่อนนําไปใชจ้รงิ



Pq แนวคิดเก่ียวกับการวดัและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความคลาดเคล่ือนจากการวดั

q ขั้นตอนการสรา้งเครือ่งมือวจัิยท่ีมีคุณภาพ
q การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือวจัิย
ก่อนนําไปใชจ้รงิ



การวดั 
(Measurement)

ประเภทการวดั

กระบวนการหารายละเอยีดเก่ียวกับจํานวน ปรมิาณหรอื
คุณลักษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซึ่งอาจเป็นวตัถุ ส่ิงของ 
สภาพต่าง ๆ หรอืบุคคล โดยอาศัยเครือ่งมือ เชน่ การ
วดัอุณหภูมิ การวดัส่วนสูง การชัง่นํ้าหนัก เป็นต้น

– วดัโดยตรง
– วดัโดยออ้ม-ตัวแปรท่ีเป็นนามธรรม

บุญใจ ศรสีถิตย/นรากูร. (2559)



ความคลาดเคล่ือนจากการวดั (Measurement Error)
เกิดขึ้นเสมอในการวดัค่าตัวแปร

ความคลาดเคล่ือน
จากการวดั

= +
O คือ ค่าท่ีได้จากการสังเกตหรอืวดัได้ (Observe Score) 
T คือ ค่าคะแนนจรงิของส่ิงท่ีวดั (True Score) 
E คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการวดั (Error Score) 



ประเภทของความคลาดเคล่ือน
จากการวดั

ความคลาดเคล่ือนแบบสุ่ม (Random Error)
• อาจมากกวา่หรอืน้อยค่าจรงิ
• ผลรวมของความคลาดเคล่ือนแบบสุ่มเป็นศูนย์

การลดผลกระทบ
- เพ่ิมขนาดตัวอย่าง
- ใชว้ธิเีก็บข้อมูลท่ีเหมาะสม
- ใชส้ถิติเชงิอนุมาน

Trochim, William M.K. (1999)



ประเภทของความคลาดเคล่ือน
จากการวดั

ความคลาดเคล่ือนอย่างมีระบบ (Systematic Error)
• เกิดขึ้นในลักษณะคงท่ีสมํ่าเสมอ
• ผลรวมของความคลาดเคล่ือนอย่างมีระบบไม่เป็นศูนย์

การลดผลกระทบ
- Selection bias
- Information bias
- Confounding bias

Trochim, William M.K. (1999)



เครือ่งมือ
วจัิย
• ความคลุมเครอื ผู้ตอบเข้าใจคําถามผิด
• เครือ่งมือขาดคุณภาพ ท้ังความเท่ียง 
และความตรง

การใชเ้ครือ่งมือ

• ความพรอ้มของผู้วจัิย ความเหน่ือยล้า
• ผู้เก็บข้อมูลหลายคนแต่ละคนสังเกตสัมภาษณ์

ไม่ตรงกับส่ิงท่ีต้องการศึกษา
• การใชเ้ครือ่งมือหรอืวธิกีารไม่เหมาะสมกับตัว

แปรท่ีศึกษา (Inappropriate Method) เชน่ 
วดัพฤติกรรมโดยถามความคิดเห็น

ปัจจัยของความคลาดเคล่ือนจากการวดั

บุญเรยีง ขจรศิลป์. (2550)



ตวัอยา่งเครื-องมือ









วธิลีดความคลาดเคล่ือน
จากการวดั
จ ะ ต้ อ ง ท ำ ใ ห้ โ อ ก า ส ก า ร เ กิ ด ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล่ื อ น เ ป็ น ศู น ย์

ü ใชว้ธิรีวบรวมข้อมูลมากกวา่ 1 วธิ ี
เชน่ สัมภาษณ์+การสังเกต

เครือ่งมือวจัิย

ü สรา้งเครือ่งมือให้มีสาระครอบคลุม
และสอดคล้องกับแนวคิดเชงิทฤษฎี

ü คําชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม มี
ความชดัเจน เข้าใจง่ายสําหรบัผู้ตอบ

วธิรีวบรวมข้อมูล



P
q แนวคิดเก่ียวกับการวดัและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความคลาดเคล่ือนจากการวดั

q ขั้นตอนการสรา้งเครือ่งมือวจัิยท่ีมีคุณภาพ
q การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือวจัิย
ก่อนนําไปใชจ้รงิ



ความสําคัญของ

เครือ่งมือวจัิย

ชว่ยให้การรวบรวมข้อมูล
กระชบั ตรงประเด็น 
ต่อเน่ือง เป็น
ขั้นตอน ซึ่งจะชว่ยลดความ
ผิดพลาดของการรวบรวมข้อมูล

เป็นตัวเชือ่ม
ระหวา่ง
ปัญหา วตัถุประสงค์และ
สมมติฐานในการวจัิยกับข้อมูล
ท่ีจะนํามาใชเ้ป็นหลักฐาน 

ชว่ยในการจัดเตรยีมข้อมูลเพ่ือให้

การวเิคราะห์ง่ายขึ้น เชน่ 
การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การสรา้งรหัสข้อมูล
และคู่มือลงรหัส และการวางแผนการใชส้ถิติ
ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ชว่ยให้ไม่มีความ
คลาดเคล่ือนใน

การวดั



ความตรง (Validity) แบ่งเป็น 3 ชนิด  คือ 
ความตรงเชงิเน้ือหา  (Content 
Validity) ความตรงเชงิภาวะสันนิษฐาน 
(Construct Validity) และความตรงเชงิ
สัมพันธกั์บเกณฑ์ (Criterion Related 
Validity)

Validity

ความเท่ียง (Reliability) คือ วดัได้ผลคงท่ี 
แน่นอน กล่าวคือ ถ้ามีการวดัซํ้า แต่ละคน
ควรได้คะแนนเท่าเดิมหรอืใกล้เคียงของเดิม
ซ่ึงจะชว่ยให้เกิดความเชือ่ถือได้

Reliability

ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง มี
ความชัดเจนในการใช้ภาษาทําให้ทุกๆ คน
ตีความได้เป็นอย่างเดียวกันท้ังหมด ท้ังในตัว
คําถาม คําตอบ และวธิกีารตรวจให้คะแนน

Objectivity

เครือ่งมือวจัิยท่ีมีคุณภาพ
เครือ่งมือท่ีใชร้วบรวมข้อมูลในการวจัิยท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติ 7 ด้าน ดังน้ี



อาํนาจจําแนก (Discrimination) คือ มี
ความสามารถในการแยกกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
คุณลักษณะตรงข้ามกันออกจากกันได้ เชน่ 
แยกคนท่ีมีความรอบรูแ้ละคนท่ีไม่มีความ
รอบรูอ้ออกจากกันได้ อาํนาจจําแนกเป็น
คุณสมบัติท่ีต้องพิจารณาเป็นรายข้อ

Discrimination

ความยาก (Difficulty) คือ มีความยาก
เหมาะสมกับระดับของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะนํา
เครือ่งมือไปใช ้ท้ังคําชีแ้จงในการตอบและ
เน้ือหาสาระท่ีถาม

Difficulty

มีความเฉพาะเจาะจง (Definite) หมายถึง ใน
หน่ึงข้อคําถามหรอืหน่ึงรายการคําถามใดๆ
ควรถามประเด็นท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  
เพราะการถามท่ีไม่เฉพาะเจาะจง จะทําให้มี
ความคลาดเคล่ือนในการวดั ไม่รูว้า่คําตอบท่ี
ตอบมาหมายถึงอะไรกันแน่

Definite

เครือ่งมือวจัิยท่ีมีคุณภาพ
เครือ่งมือท่ีใชร้วบรวมข้อมูลในการวจัิยท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติ 7 ด้าน ดังน้ี

มีประสิทธภิาพ (Efficiency) คือ มีคุณสมบัติ
ท่ีสามารถนําไปใชไ้ด้สะดวก ประหยัด คุ้มค่า 
กล่าวคือต้องไม่ยุ่งยาก ในการนําไปใช้

Efficiency



1. เครือ่งมือในการทดลอง มักเป็นอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท่ี์มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
2. เครือ่งมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

�แบบสอบถาม 
�แบบสัมภาษณ์ 
�แบบทดสอบ/แบบวดัความรู ้
�แบบบันทึกข้อมูล/แบบบันทึกการสังเกต 
�แบบตรวจสอบ/บันทึกรายการ/แบบทันทึกการวเิคราะห์เอกสาร

ฯลฯ 

ประเภทของเครือ่งมือวจัิย



มีเครือ่งมือวจัิย ไม่มีเครือ่งมือวจัิย

สรา้ง/พัฒนาเครือ่งมือตาม
หลักการพัฒนาเครือ่งมือ

ตรวจคุณภาพความตรง

ทดลองใชเ้ครือ่งมือ

มีคุณภาพ มาตรฐาน
สอดคล้องกับแนวคิด

ทันสมัยเหมาะสมกับบรบิทใน
ปัจจุบัน

ขออนุญาตใชเ้ครือ่งมือ

ทดลองใชเ้ครือ่งมือ

แนวคิดตัวแปรสอดคล้อง
แต่คําถามบางข้อไม่

เหมาะสม

ตรวจคุณภาพความตรง

ทดลองใชเ้ครือ่งมือ

ไม่มีคุณภาพ

ตรวจคุณภาพความตรง

ทดลองใชเ้ครือ่งมือ

สรา้ง/พัฒนาเครือ่งมือตาม
หลักการพัฒนาเครือ่งมือ

ปรบัปรงุดัดแปลง

ขออนุญาตใชเ้ครือ่งมือ

บุญใจ ศรสีถิตย/นรากูร. (2564)



ข้ันตอนการสรา้งเครือ่งมือวจัิยท่ีเน้นใน
การบรรยายครัง้น้ี

งานวจัิยเชงิบรรยาย  งานวจัิยเชงิเปรยีบเทียบ  
งานวจัิยเชงิหาความสัมพันธ ์หรอืงานวจัิยเชงิหาสาเหตุ 
มักนิยมใชเ้ครือ่งมือวจัิย  4 ชนิดน้ี   คือ  

1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์  
3. แบบทดสอบ  
4. แบบสังเกต 



แบบสัมภาษณ์ (Interview Form)แบบสอบถาม (Questionnaire)

เป็นชุดของข้อคําถามท่ีต้องการเรา้ให้ผู้ตอบ
ได้สะท้อนข้อมูลท่ีต้องการศึกษา โดยส่วน
ใหญ่แบบสอบถาม มักนิยมใชว้ดัสภาพท่ีเป็น
จรงิ ความคิดเห็น ความรูสึ้กหรอืทัศนคติ
ต่างๆ โดยท่ัวไป 

เป็นคําถามท่ีผู้วจัิยกําหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสัมภาษณ์ มักไม่ละเอยีดและสามารถ
ปรบัเปล่ียนข้อคําถามตามความเหมาะสม



แบบสังเกต (Observation Form)แบบทดสอบ (Testing)

เป็นชุดของคําถามท่ีใชว้ดัความรู ้ความจํา 
ความเข้าใจเฉพาะเรือ่ง

เป็นเครือ่งมือใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลท่ีผู้
สังเกตเป็นผู้บันทึกส่ิงท่ีเกิด ขึ้นจากการเห็น
หรอืได้ยินในสถานการณ์จรงิ



แบบสอบถาม (Questionnaire)

แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ  ชุดของข<อคำถามท่ีต<องการเร<าให<ผู<ตอบ
ได<สะท<อนข<อมูลท่ีต<องการศึกษา โดยสRวนใหญR แบบสอบถามมักนิยมใช<วัดสภาพท่ีเปZนจริง 

ความคิดเห็นความรู<สึกหรือทัศนคติตRางๆ โดยท่ัวไป แบบสอบถามแบRงออกเปZน 2 ประเภท
1. แบบสอบถามท่ีมีคำถามแบบปลายปaด (Close-ended Questionnaire)

เปZนแบบสอบถามท่ีให<ผู<ตอบเลือกตอบตามตัวเลือกท่ีกำหนดให<ไว<แล<ว 1 คำตอบหรือ

หลายคำตอบก็ได< แบRงออกเปZน 4 แบบ คือ 1) แบบให<เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ 
2) แบบให<เลือกตอบได<หลายคำตอบ 3) แบบให<เรียงลำดับ 4) แบบให<ประมาณคRา 

2. แบบสอบถามท่ีมีคำถามแบบปลายเปaด (Open-ended Questionnaire) 
เปZนแบบสอบถามท่ีให<ผู<ตอบเขียนตอบอยRางอิสระตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว<ในข<อคำถาม 

แบRงออกได<เปZน 2 แบบ คือ 1) แบบให<เขียนตอบส้ัน  2) แบบให<เขียนตอบยาว 

!. ขั&นตอนการสรา้งเครื3องมือวจิยั

1



ตัวอยRางแบบสอบถามท่ีมีคำถามแบบปลายป%ด ท้ัง 4 ลักษณะ เปZนดังน้ี

19

1. แบบให<เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ 2. แบบให<เลือกตอบได<หลายคำตอบ

3. แบบให(เรียงลำดับ 

!. ขั&นตอนการสรา้งเครื3องมือวจิยั



19

4. แบบให(ประมาณค9า 



ตัวอยRางแบบสอบถามท่ีมีคำถามแบบปลายเป%ด ท้ัง 2 ลักษณะ เปZนดังน้ี

19

1. แบบให<เขียนตอบส้ัน 2. แบบให<เขียนตอบยาว



ข้อพึงระวงัใน
การสรา้งคําถาม



1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ในการสอบถามเพ่ือทําการวิจัยแบบสอบถามท่ีใช้ควรสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ในการวจัิย การถามนอกเหนือจากวตัถุประสงค์จะเป็นการรบกวนผู้ตอบ
แบบสอบถามมากเกินไป และยังจะทําให้ข้อมูลท่ีได้ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการ
วจัิยอกีด้วย

2. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  เหมาะสมกับ
ผู้ตอบ เช่น ถ้าผู้วิจัยต้องการถามว่า “อัตลักษณ์ท่ีดีของเยาวชนไทย ควรเป็น
อย่างไร” ในการสอบถามกับเด็กนักเรยีนมัธยมศึกษาจะเห็นว่า คําว่า “อตัลักษณ์” น้ี
ค่อนข้างเป็นคําท่ีเข้าใจยากสําหรบัเด็กในระดับน้ี ดังน้ัน ผู้วิจัยอาจปรบัการใช้ภาษา
ใหม่เป็น “ลักษณะเฉพาะตัวท่ีดีของเยาวชนไทย ควรเป็นอย่างไร”



3. ใช้ข้อความท่ีส้ันกะทัดรดั ไดใ้จความ 
เช่น ถ้าผู้วิจัยต้องการถามว่า “ในยุคปัจจุบันมีการคิดค้นวิธีการป้องกันโรคท่ีได้รบั
การรบัรองแล้วว่าได้ผลดี สามารถป้องกันโรคได้จรงิ คือ ........................” จะเห็น
ว่าเป็นข้อคําถามท่ีค่อนข้างใช้ภาษาฟุ่มเฟือยมาก ดังน้ัน ผู้วิจัยอาจปรบัการใช้ภาษา
ใหม่เ ป็น  “วิธีการป้องกันโรคแบบใหม่ ท่ี ไ ด้รับการรับรองแล้วว่าไ ด้ผลคือ 
..................................”

4. แต่ละข้อคําถาม ควรมีนัยเพียงประเด็น
เดียว กล่าวคือ ไม่ใช้ประธาน หรอืกรรมมากกว่าหน่ึง เช่น ถ้าผู้วิจัยต้องการถามว่า 
“ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อนโยบายการปรบัโครงสรา้งระบบราชการท่ีเน้นการมี
จํานวนข้าราชการน้อยลง  และมีการให้ค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น” จะเห็นว่า  ถ้าผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบว่า “เห็นด้วยมากท่ีสุด” ผู้วิจัยก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามน้ีเขาเห็นด้วยมากท่ีสุดกับประเด็น “การมีจํานวนข้าราชการน้อยลง” หรอื
ประเด็น “มีการให้ค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น” ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถได้ข้อสรุปอย่างชัดเจน 
ผู้วจัิยควรแยกถามทีละประเด็น ๆ ไป



5. หลีกเล่ียงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน 
เช่น ถ้าผู้วิจัยถามว่า “เม่ือออกกําลังกายเสร็จแล้วด่ืมนํ้าทันทีเป็นการปฏิบัติท่ีไม่
ถูกต้องใช่หรือไม่” จะเห็นว่าเป็นการเพ่ิมความซับซ้อนของตัวคําถาม ซึ่งจะทําให้
ผู้ตอบต้องใช้เวลาในการพิจารณามากข้ึนโดยไม่จําเป็น และมีโอกาสผิดพลาดจาก
ความเข้าใจท่ีแท้จรงิได้ง่าย ในท่ีน้ีผู้วจัิยอาจปรบัการใชภ้าษาใหม่เป็น “เม่ือออกกําลัง
กายเสรจ็แล้วด่ืมนํ้าทันทีเป็นการปฏิบัติท่ีถูกต้องใชห่รอืไม่”

6. ไม่ควรใชคํ้าย่อ เชน่ ถ้าผู้วจัิยใชคํ้าวา่ อว. ก็ค่อนข้างจะ
เป็นท่ีรูจั้กและคุ้นเคยดีเฉพาะในวงการศึกษา แต่สําหรบัคนอืน่ ๆ ท่ีอยู่นอกวงการน้ีแล้ว
ก็มักจะไม่รูจั้กคําวา่ อว. ดังน้ัน ผู้วจัิยควรใชคํ้าเต็มวา่ “กระทรวงการอุดมศึกษาฯ” ไป
เลย ซึ่งจะชว่ยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจง่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
ความหมายของคําย่อน้ัน ๆ



7. หลีกเล่ียงการใชคํ้าท่ีเป็นนามธรรม
มากเกินไป เชน่ ดี – เลว เหมาะสม – ไม่เหมาะสม งดงาม –ไม่งดงาม เป็น
ต้น เน่ืองจากคําในลักษณะเหล่าน้ีผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนค่อนข้างมีมาตรฐาน
ในการตัดสินท่ีแตกต่างกันไป ทําให้ข้อคําถามน้ันไม่มีความเป็นปรนัย

8. ไม่ชีนํ้าการตอบให้เป็นไปในแนวทาง
ใดแนวทางหน่ึง เชน่ ถ้าผู้วจัิยถามวา่ “ท่านไม่เห็นด้วยกับการปฏิรปู
โครงสรา้งระบบราชการใชห่รอืไม่” จะเห็นวา่เป็นการชีนํ้าการตอบไปในแนวทางท่ีไม่
เห็นด้วยกับส่ิงดังกล่าว ดังน้ัน ผู้วจัิยอาจปรบัภาษาใหม่ให้อยู่ในลักษณะกลาง ๆ เป็น 
“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิรปูโครงสรา้งระบบราชการ”



9. หลีกเล่ียงคํา ถามท่ีทํา ให้ผู้ตอบเกิด
ความลําบากใจท่ีจะตอบ เชน่ ถ้าผู้วจัิยถามวา่ “คุณเคยนอกใจ
คู่ครองของคุณหรอืไม่” ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะตอบวา่ไม่เคย เพราะการนอกใจ
คู่ครองเป็นส่ิงท่ีผิดต่อหลักศีลธรรม เพ่ือเป็นการปกป้องตนเองในการท่ีจะถูกมองวา่เป็น
คนไม่ดีจึงตอบวา่ไม่เคยเชน่น้ัน ท้ัง ๆ ท่ีความเป็นจรงิแล้วเขาเคยนอกใจคู่ครองของเขา 
เป็นต้น

10. คําตอบท่ีให้เลือกตอบน้ันจะต้องชัดเจน 
และครอบคลุมคําตอบท่ีเป็นไปได้ เช่น ถ้าผู้วิจัยถามว่า ท่านมี
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งน้ีก่ีปี ตัวเลือก คือ 

1) 1 - 5 ปี             2) 6 –10 ปี           3) 11-15 ปี
จะเห็นว่า ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การทํางานฯ 17 ปี ก็ไม่

สามารถท่ีจะตอบได้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจะต้องหาคําตอบเพ่ือให้ครอบคลุมการตอบโดย
อาจเพ่ิมตัวเลือกอกีข้อเป็น “มากกวา่ 15 ปี” เป็นต้น



11. หลีกเล่ียงการใชคํ้าท่ีส่ือความหมาย
ได้หลายอย่าง เชน่ ถ้าผู้วจัิยถามวา่ “ท่านออกกําลังกายก่ีชัว่โมง” 
ผู้ตอบแบบสอบถามอาจส่ือความหมายได้วา่เป็นการถามในเฉพาะวนัใดวนัหน่ึง เฉล่ีย
ต่อวนั เฉล่ียต่อสัปดาห์ หรอืเฉล่ียต่อเดือน เป็นต้น ดังน้ัน ผู้วจัิยควรปรบัคําถามให้
เฉพาะลงไปเลยวา่ เป็นการออกกําลังกายโดยเฉล่ียต่อวนั หรอืเฉล่ียต่อทุกครัง้ท่ี
ออกกําลังกาย อย่างใดอย่างหน่ึง

12. ควรกําหนดคําถามท่ีมีทิศทาง เชน่ ถ้า
ผู้วจัิยถามวา่ “ราคาท่ีกําหนดมีความเหมาะสม” เม่ือผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่เห็น
ด้วย ซึ่งหมายถึงราคาไม่เหมาะสม ผู้วจัิยจะไม่ทราบวา่ ราคาท่ีต้ังน้ันสูงไป หรอืตํ่าไป 
แต่ถ้าผู้วจัิยถามวา่ “ราคาท่ีกําหนดไวสู้งเกินไป หรอืตํ่าเกินไป” จะทําใหไ้ด้ทิศทางใน
การกําหนดราคาได้จากผลการวจัิย



1. วิเคราะห,ป.ญหา วัตถุประสงค,ของการวิจัย สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย

- เพื่อให<ทราบวRามีตัวแปรใดบ<างท่ีต<องการวัดท่ีต<องการรวบรวม
- เพื่อใช<อธิบายอภิปรายผลการวิจัย 

2. ศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขLองกับตัวแปรท่ีตLองการวัด

- จะทำให<ได<ข<อมูลพื้นฐานในการกำหนดประเด็นยRอยของตัวแปรการวิจัย

3. วิเคราะห,นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรการวิจัย

- เพื่อกำหนดประเด็นยRอยของตัวแปรท่ีจะต<องรวบรวมข<อมูล

- เพื่อปรับปรุงนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรการวิจัย ให<สมบูรณoชัดเจนยิ่งข้ึน

4. สร&างตารางโครงสร&างเนื้อหา แจกแจงเนื้อหาท่ีจะวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรท่ีจะวัด

5. เลือกชนิดและรูปแบบคำถาม: เติมคำตอบ เลือกตอบ rating scale (สถิติท่ีใช&ในการวิจัย)

แบบสอบถาม
นัยนา เกิดวิชัย. 2559



6. สร&างข&อคำถาม ให&ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางโครงสร&าง

-เปZนการเขียนคำถามคำตอบหรือสิ่งท่ีต&องการรวบรวมจากกรอบตัวแปร 

-จัดพิมพ\เปZนเครื่องมือการวิจัยฉบับร^าง

7. นำข&อคำถาม/ข&อความ ไปหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของข&อคำถามโดยให&ผู&เชี่ยวชาญตรวจสอบวPา

ขLอคำถาม/ขLอความแตPละขLอ วัดไดLตรงกับประเด็น/ตัวบPงชี้ท่ีตLองการศึกษา และขLอคำถาม/ขLอความท้ังหมดวัด

ไดLครอบคลุมสิ่งท่ีตLองการศึกษาท้ังหมดหรือยัง 

8. ปรับข)อคำถาม/ข)อความตามท่ีผู)เช่ียวชาญแนะนำ 

9. นำแบบสอบถามไปทดลองใช&กับกลุ^มตัวอย̂างท่ีมีลักษณะใกล&เคียงกันกับกลุ^มตัวอย̂างในการวิจัย

เพื่อหาคุณภาพแบบสอบถาม เช^น หาค̂าความเชื่อม่ัน ค̂าอำนาจจำแนก 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณo 

10. วิเคราะหoผลการทดลองใช< ปรับปรุงข<อความ และเลือกเฉพาะข<อท่ีดีไว< 



เครื่องมือวิจัย

สร#างข#อคำถาม

ตรวจสอบ

ทดลองใช#

แก#ไข ปรับปรุง

เร่ือง/วัตถุประสงคC/กรอบ

ทบทวนทฤษฎี

นิยามเชิงปฏิบัติการ

สร<างตารางกำหนดตัวแปร 
ตัวบRงช้ี  มาตรวัด

เลือกชนิด

และรูปแบบคำถาม

5. ข้ันตอนการสร(างเคร่ืองมือวิจัยแบบสอบถาม



ตัวอย-าง

1. วิเคราะห\ปiญหา วัตถุประสงค\ของการวิจัย สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย

- เพื่อให&ทราบว̂ามีตัวแปรใดบ&างท่ีต&องการวัดท่ีต&องการรวบรวม

- เพื่อใช&อธิบายอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธoระหวRางลักษณะการทำงานและประสบการณoจาก

การทำงานกับความผูกพันตRอองคoการของข<าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงคCการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความผูกพันต^อองค\การของข&าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา

2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต^อองค\การของข&าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาจำแนกตาม

ลักษณะส^วนบุคคล

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ\ระหว̂างลักษณะการทำงานและประสบการณ\จากการทำงานกับ

ความผูกพันต^อองค\การของข&าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา

1

2 3 4



2. ศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข<องกับตัวแปรท่ีต<องการวัด
- จะทำให<ได<ข<อมูลพื้นฐานในการกำหนดประเด็นยRอยของตัวแปรการวิจัย



การสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั

ลกัษณะสว่นบคุคล

ลกัษณะงาน

ประสบการณ์จากการทาํงาน

ตวัอย่าง
ตัวแปรท่ีส^งผลต^อความผูกพันต^อองค\การ

- เพศ

- อายุ

- การศึกษา

- สถานภาพสมรส

- ระยะเวลาการทำงานในองค\การ

- ระดับตำแหน^งงาน

- รายได&

- ความมีอิสระในการทำงาน

- ความก&าวหน&าในการทำงาน

- งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ\กับผู&อ่ืน

- ผลปpอนกลับของงาน

- ความรู&สึกว̂าตนมีความสำคัญต^อองค\การ

- ความรู&สึกว̂าองค\การเปZนท่ีพึ่งพิงได&

- ความคาดหวังท่ีจะได&รับการตอบสนองจากองค\การ
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ความผูกพนัต่อองค์การ

!. ความเชื+อมั +นและยอมรบัในเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์าร

?. ความเตม็ใจที+จะใชค้วามพยายาม

อย่างเตม็กาํลงัความสามารถ เพื+อ

ประโยชนข์ององคก์าร

J. ความตอ้งการที+จะคงความเป็น 

สมาชิกขององคก์ารต่อไป
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กรอบแนวคดิในการวจิยั

ลักษณะสPวนบุคคล

- เพศ

- อายุ

- การศึกษา

- สถานภาพสมรส

- ระยะเวลาการทำงานในองค,การ

- ระดับตำแหนPงงาน

- รายไดL

ลักษณะการทำงาน
- ความมีอิสระในการทำงาน
- ความก2าวหน2าในการทำงาน

- งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ;กับผู2อ่ืน

- ผลปAอนกลับของงาน

ประสบการณ;จากการทำงาน
- ความรู2สึกวFาตนมีความสำคัญตFอองค;การ

- ความรู2สึกวFาองค;การเปJนที่พ่ึงพิงได2
- ความคาดหวังที่จะได2รับการตอบสนอง

จากองค;การ

1. ความเชื่อม่ันและยอมรับในเป[าหมาย

และคPานิยมขององค,การ

2. ความเต็มใจท่ีจะใชLความพยายาม

อยPางเต็มกำลังความสามารถ

เพื่อประโยชน,ขององค,การ

3. ความตLองการท่ีจะคงความเป]นสมาชิกของ

องค,การตPอไป

ตวัแปรอสิระ

ตวัแปรตาม

t-test
F-test

Correlation

Corr
ela

tio
n

รอ้ยละ

ค่าเฉลี+ย    

S.D.
ค่าเฉลี+ย    

S.D.

ค่าเฉลี+ย    

S.D.
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3. วิเคราะห\นิยามเชิงปฏิบัติการของ

ตัวแปรการวิจัย

- เพื่อกำหนดประเด็นย̂อยของ

ตัวแปรท่ีจะต&องรวบรวมข&อมูล

- เพื่อปรับปรุงนิยามเชิงปฏิบัติการ

ของตัวแปรการวิจัยให&สมบูรณ\ชัดเจน

ย่ิงขึ้น

4. สร&างตารางโครงสร&างเนื้อหาแจกแจง

เนื้อหาท่ีจะวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการ

ของตัวแปรท่ีจะวัด



5. เลือกชนิดและรูปแบบคำถาม: เติมคำตอบ เลือกตอบ rating scale (สถิติท่ีใช&ในการวิจัย)

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ9งออกเปZน 5 ส9วน

ส9วนท่ี 1  ลักษณะส9วนบุคคล

ส9วนท่ี 2  ลักษณะการทำงาน 
ส9วนท่ี 3  ประสบการณCจากการทำงาน  

ส9วนท่ี 4  ความผูกพันต9อองคCการ  
ส9วนท่ี 5  ข(อเสนอแนะ

คาํถามปลายปิดแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีง 9 คาํตอบ

คาํถามปลายปิดแบบใหป้ระมาณค่า

คาํถามปลายเปิดแบบใหเ้ขียนตอบยาว



6. สร&างข&อคำถาม ให&ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางโครงสร&าง

- เปZนการเขียนคำถาม คำตอบ หรือสิ่งท่ีต&องการ รวบรวมข&อมูลจากกรอบตัวแปร

- จัดพิมพ\เปZนเครื่องมือการวิจัยฉบับร^าง









แบบสัมภาษณ* (Interview Form)

แบบสัมภาษณ\ (Interview Form) คือ ชุดของประเด็นคำถามท่ีกำหนดขึ้นไว&เปZนกรอบ

ในการสนทนาเพื่อการสอบถามสิ่งท่ีสนใจศึกษา แบบสัมภาษณ\มักนิยมใช&วัดความคิดเห็นความรู&สึก

หรือทัศนะต^างๆ โดยท่ัวไปแบบสัมภาษณ\ แบ̂งออกเปZน 2 ประเภทใหญ^ๆ คือ 

(1) แบบสัมภาษณ\ท่ีมีโครงสร&าง (Structured Interview Form) 

(2) แบบสัมภาษณ\ท่ีไม̂มีโครงสร&าง (Unstructured Interview Form) 

แบบสัมภาษณ\ท่ีมีโครงสร&างเปZนแบบสัมภาษณ\ท่ีมีประเด็นคำถามกำหนดขึ้นไว&ในการ

สนทนาอย̂างเปZนขั้นเปZนตอน  เรียงลำดับก^อนหลังไว&เปZนอย̂างดี  เม่ือจบคำถามสุดท&ายก็ป~ดการ

สัมภาษณ\ อย̂างไรก็ตาม รูปแบบของข&อคำถามในแบบสัมภาษณ\จะแบ̂งออกเปZน 2 ลักษณะ คือ 

แบบสัมภาษณ\ท่ีมีข&อคำถามแบบปลายป~ดและปลายเป~ด  เช^นเดียวกับประเภทของแบบสอบถาม

2



แบบสัมภาษณoท่ีมีโครงสร<างเปZนแบบสัมภาษณoท่ีมีประเด็นคำถามกำหนดข้ึน
ไว<ในการสนทนาอยRางเปZนข้ันเปZนตอน เรียงลำดับกRอนหลังไว<เปZนอยRางดี เม่ือจบคำถาม

สุดท<ายก็ปaดการสัมภาษณo



แบบสัมภาษณoท่ีไมRมีโครงสร<าง เปZนแบบสัมภาษณoท่ีมีประเด็นคำถามกำหนดข้ึน

ไว<ในการสนทนาอยRางกว<างๆ เพียงประเด็นหลักๆ สRวนประเด็นอ่ืนๆ มักจะมีเพิ่มเติมข้ึน

ระหวRางการสนทนา โดยไมRมีการเรียงลำดับคำถามไว<แนRนอนตายตัว จะปaดการสัมภาษณo
เม่ือไหรRก็ได<ตามท่ีผู<สัมภาษณoเห็นวRาได<ข<อมูลเปZนท่ีเพียงพอแล<ว



หลักการสร3างแบบสัมภาษณ:

1. หัวข#อท่ีสัมภาษณKต#องสอดคล#องกับวัตถุประสงคKในการวิจัย 

2. ถามทีละประเด็นด#วยภาษาท่ีงOายๆ เหมาะกับผู#ตอบ 

3. คำถามไมOควรช้ีนำการตอบไปในทางใดทางหน่ึง 
4. หลีกเล่ียงคำถามท่ีทำให#ผู#ตอบหรือผู#ให#สัมภาษณKรู#สึกอึดอัดใจ 



1. ศึกษาวัตถุประสงค\ของการวิจัย 

2. กำหนดหัวข&อประเด็นท่ีต&องการถามตามวัตถุประสงค\

3. รวบรวมข&อคำถามท่ีต&องการสัมภาษณ\ตามประเด็นท่ีกำหนดไว&

4. พิจารณาแต^ละข&อคำถามว̂ามีความเปZนปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษา

เหมาะกับการถามผู&ให&ข&อมูลหรือไม̂ 

5. พิจารณาข&อคำถามโดยรวมว̂าครอบคลุมทุกประเด็นท่ีต&องการสอบถามท้ังหมดหรือไม̂ หากไม̂

แน^ใจ อาจนำข&อคำถามไปขอให&ผู&เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นตรวจสอบว̂าข&อคำถามแต^ละข&อ วัดได&ตรงและ

ครอบคลุมประเด็นท่ีต&องการศึกษาท้ังหมดหรือยัง

6. ปรับปรุงข&อคำถามตามคำแนะนำของผู&เชี่ยวชาญ

แบบสัมภาษณ:



7. จัดทำแบบสัมภาษณoฉบับช่ัวคราว 

8. นำแบบสัมภาษณoไปทดลองสัมภาษณoกับกลุRมตัวอยRางท่ีมีลักษณะใกล<เคียงกับ
กลุRมตัวอยRางท่ีใช<รวบรวมข<อมูลจริง ประมาณ 1-2 คน วRามีความเข<าใจตัวคำถาม 

และสามารถตอบคำถามตามท่ีต<องการได<หรือไมR

9. ปรับปรุงข<อคำถาม 

10. จัดพิมพoแบบสัมภาษณoฉบับสมบูรณo 

แบบสัมภาษณD



แบบทดสอบ (Testing)

แบบทดสอบ (Testing) คือชุดของข&อคำถาม เงื่อนไขหรือสถานการณ\ท่ีเร&าให&ผู&สอบได&แสดง

ความรู& ความเข&าใจ ในเนื้อหาบางอย̂างท่ีต&องการศึกษา  แบบทดสอบมักนิยมวัดความรู&ความเข&าใจ

ในเนื้อหาต^างๆ วัดการคิด เช^น การคิดวิเคราะห\ การคิดวิจารณญาณฯ โดยท่ัวไปแบบทดสอบแบ̂ง

อกเปZน 2 ประเภทใหญ^ ๆ คือ 

1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) 

2. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test / Essay Test) 

แบบทดสอบปรนัย คือ แบบทดสอบท่ีมีคำตอบถูกต&องเพียงคำตอบเดียว แบบทดสอบปรนัย

แบ̂งเปZน 4 ลักษณะ คือ 

1.แบบเติมคำ (Short answer) 

2.แบบถูกผิด (True-False) 

3.แบบจับคู̂ (Matching) 

4.แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
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ตัวอย9างของแบบทดสอบปรนัย

แบบทดสอบแบบเติมคำ แบบทดสอบแบบถูก-ผิด 



ตัวอย9างของแบบทดสอบปรนัย

แบบทดสอบแบบจับคู9 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 





ส@วนประกอบของขIอสอบแบบเลือกตอบ

คำถาม

(Stem)

ตัวเลือก

(Choices/Option)

ตัวถูก/คำตอบ + ตัวลวง

(Correct Choice) (Distracters/Decoys)



เทคนิคการเขียนคำถาม

1.เขียนคำถามให3เปDนประโยคคำถามสมบูรณ:

2.คำถามควรชัดเจน เปDนปรนัย อ-านแล3วเข3าใจตรงกัน

3.กำหนดสาระในคำถามเพียง 1 ประเด็น

4.คำถามแต-ละข3อต3องเปDนอิสระต-อกัน

5.ไม-ใช3คำฟุTมเฟUอย ใช3ข3อความสั้น กระชับ

6.หลีกเลี่ยงการใช3ภาษาช้ีนำ หรือสื่อความไปถึงคำตอบถูก 

หรือคำตอบผิด
7.หลีกเลี่ยงการใช3คำถามปฏิเสธซ3อน



คำถามท่ีไม#เหมาะสม



เทคนิคการเขียนตัวเลือก

1.สร3างตัวเลือกท่ีเปDนคำตอบท่ีถูกต3องก-อน

2.เขียนตัวลวงให3ผู3ไม-รู3 ดูมีเหตุผลน-าเลือก (ไม- “ถูกโด-ง-ผิดเด-น”)

3.เขียนตัวเลือกให3เปDนเอกพันธ:

4.เขียนตัวเลือกให3เปDนอิสระแก-กัน

5.เขียนตัวลวงให3มีรูปประโยค ไวยกรณ:ท่ีล3อกับตัวถูก

6.ควรเขียนตัวเลือกทุกตัวให3มีความยาวพอ ๆ กัน

7.ควรมีตัวเลือก 4-5 ตัว

(ตวัถูก + ตวัลวง)



เทคนิคการเขียนตัวเลือก

8.ควรหลีกเลี่ยงการใช3ตัวเลือก “ถูกทุกข3อ” หรือ 

“ผิดทุกข3อ”

9.ควรเรียงตัวเลือกให3อยู-ในระบบใดระบบหนึ่ง

10.ในหนึ่งชุดของข3อสอบ ให3ตำแหน-งตัวถูกกระจายไม-ให3

ผู3สอบเดา และเฉลี่ยให3ทุกตัวเลือกมีโอกาสเปDนตัวถูกพอ ๆ กัน

(ตวัถูก + ตวัลวง)



ตัวเลือก/ตัวลวงท่ีไม#เหมาะสม



ตัวอย9างของแบบทดสอบอัตนัย 

แบบทดสอบอัตนัย คือ แบบทดสอบท่ีมี
คำตอบถูกหลายคำตอบเน<นการถามความรู<

ความเข<าใจในเชิงของการคิดข้ันสูงโดยใน
การตอบเน<นให<ผู<สอบตอบคำถามโดยการ

เขียนตอบด<วยภาษาของตนเอง   หรือท่ี

เรียกวRา แบบทดสอบความเรียง 



1. ศึกษาวัตถุประสงค\ของการวิจัย 

2. กำหนดเนื้อหาท่ีผู&วิจัยต&องการวัด 

3. วิเคราะห\ว̂าจะออกข&อสอบในแต^ละเนื้อหาจำนวนกี่ข&อ รวมท้ังหมดกี่ข&อ

4. เลือกรูปแบบของข&อสอบว̂าจะมีรูปแบบใดบ&าง เช^น แบบเติมคำ แบบถูก-ผิด

แบบจับคู̂ แบบเลือกตอบ หรือแบบอัตนัย 

5. ร^างข&อสอบตามรูปแบบของข&อสอบท่ีเลือกไว& โดยมีจำนวนข&อสอบเกินไว& 

อย̂างน&อย ร&อยละ 10 ของจำนวนข&อสอบท่ีต&องการท้ังหมด

6. ตรวจสอบว̂าข&อสอบตามท่ีได&ร^างขึ้นมานั้นมีลักษณะท่ีดีของข&อสอบนั้นๆ หรือยัง 

แบบทดสอบ



7. นำข&อสอบท่ีร^างขึ้นไปเสนอต^อผู&เชี่ยวชาญพิจารณาว̂าข&อสอบท่ีสร&างขึ้นนี้สามารถสอบวัดได&

ตรงตามเนื้อหาท่ีต&องการวัด หรือไม̂ มีความเปZนปรนัยคือใช&ภาษาท่ีชัดเจนเข&าใจง^ายหรือไม̂

8. ปรับปรุงข&อสอบตามข&อแนะนำของผู&เชี่ยวชาญ

9. จัดเปZนแบบทดสอบฉบับร^าง 

10. นำแบบทดสอบฉบับร^างไปทดลองใช&กับตัวอย̂างท่ีมีลักษณะใกล&เคียงกับกลุ^มท่ีจะใช&จริง

11. วิเคราะห\หาคุณภาพของแบบทดสอบ ได&แก^ ค̂าความยากง^าย อำนาจจำแนก

และค̂าความเชื่อม่ัน ว̂ามีคุณภาพตามเกณฑ\ท่ีกำหนดหรือไม̂

12. ปรับปรุง จัดเข&าฉบับและพิมพ\เปZนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ\ 

แบบทดสอบ



แบบสังเกต (Observation Form)

แบบสังเกต (Observation Form) คือ ชุดของข&อรายการของปรากฏการณ\หรือพฤติกรรม

ท่ีคาดว̂าจะเกิดขึ้นในระหว̂างท่ีทำการสังเกต  เพื่อใช&บันทึกว̂ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ&าง มากน&อยเพียงใด 

ส^วนใหญ^แบบสังเกตนิยมใช&วัดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พฤติกรรมทางด&านจิตพิสัยต^างๆ  แบบ

สังเกตแบ̂งออกเปZน 2 ประเภทใหญ^ ๆ คือ 

1. แบบสังเกตท่ีมีโครงสร&าง (Structured Observation Form) 

2. แบบสังเกตท่ีไม̂มีโครงสร&าง (Unstructured Observation Form) 

แบบสังเกตท่ีมีโครงสร&าง เปZนแบบสังเกตท่ีมีเรื่อง ประเด็น หรือรายการของสิ่งท่ีจะทำการ

สังเกตกำหนดไว&ล^วงหน&าอย̂างแน^นอนว̂าประกอบด&วยอะไรบ&างสิ่งใดเกิดขึ้นก^อนหลัง แบบสังเกต

ท่ีมีโครงสร&างมีหลายลักษณะ เช^น แบบตรวจสอบรายการ แบบประมาณค̂า เปZนต&น 

4



แบบสังเกตที่มีโครงสรIาง
แบบตรวจสอบรายการ แบบประมาณคOา 



แบบสังเกตท่ีไม-มีโครงสร3าง

แบบสังเกตท่ีไม̂มีโครงสร&าง คือ แบบสังเกตท่ี

ไม̂มีประเด็นหรือข&อรายการของสิ่งท่ีจะทำการ

สังเกตกำหนดไว&ล^วงหน&าอย̂างแน^นอน จะมี

เพียงแต^หัวข&อหรือชื่อเรื่องท่ีจะทำการสังเกต

เท̂านั้น ประเด็นหรือข&อรายการอ่ืนๆ จะมีการ

บันทึกเพิ่มเติมเข&ามาเม่ือได&ทำการสังเกตจริงๆ

บางทีมีการเรียกแบบสังเกตท่ีไม̂มีโครงสร&าง 

เปZนแบบบันทึกการสังเกต



หลักการสร(างแบบสังเกต

1. ควรแยกปรากฏการณKหรือพฤติกรรมท่ีสังเกตเปYนประเด็นๆ ไป 

2. ปรากฏการณKหรือพฤติกรรมท่ีสังเกตต#องครอบคลุมเน้ือหา

ท่ีต#องการสังเกตท้ังหมดตั้งแตOเร่ิมต#นจนส้ินสุดกิจกรรม 
3. อาจคัดเลือกปรากฏการณKหรือพฤติกรรมท่ีจะสังเกตเฉพาะ

ท่ีมีความเดOนชัด สามารถบOงช้ีประเด็นท่ีสนใจศึกษาท่ีดีท่ีสุดบางตัวก็ได# 



1. กำหนดสิ่งท่ีต&องการสังเกตตามวัตถุประสงค\และขอบเขตของการวิจัยท่ีกำหนดไว&

2. วิเคราะห\ว̂าสิ่งท่ีต&องการสังเกตมีเหตุการณ\ ปรากฏการณ\ หรือพฤติกรรมใดท่ีสังเกตได&บ&าง

3. นำเหตุการณ\ ปรากฏการณ\หรือพฤติกรรมท่ีจะสังเกตมาเรียงลำดับการเกิดก^อน-หลัง 

เพื่อให&ง^ายต^อการสังเกต

4. กำหนดสเกลการสังเกตให&เหมาะสมกับสิ่งท่ีจะสังเกต เช^น เกิดขึ้นทุกครั้ง - บางครั้ง - ไม̂เกิด

ขึ้นเลย หรือปฏิบัติได&ดีมาก - ดี - ปานกลาง - ไม̂ดี - ไม̂ดีเลย เปZนต&น 

5. จัดทำแบบสังเกตฉบับชั่วคราว

แบบสังเกต



6. นำแบบสังเกต ไปหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเหตุการณ\ ปรากฏการณ\ หรือพฤติกรรม

ท่ีจะสังเกต โดยนำไปให&ผู&เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นตรวจสอบว̂า เหตุการณ\ ปรากฏการณ\ หรือ

พฤติกรรมท่ีจะสังเกตแต^ละอย̂างนั้น วัดได&ตรงกับสิ่งท่ีต&องการศึกษา และวัดได&ครอบคลุม

ท่ีต&องการศึกษาท้ังหมดหรือยัง 

7. ปรับปรุงเหตุการณ\ ปรากฏการณ\ หรือพฤติกรรมท่ีจะสังเกตให&เหมาะสม

8. นำไปทดลองใช&กับกลุ^มตัวอย̂างท่ีมีลักษณะใกล&เคียงกับกลุ^มตัวอย̂างจริง เพื่อศึกษาว̂ารายการ

ของสิ่งท่ีต&องการสังเกตเหล^านั้นสามารถสังเกตได&จริง โดยอาจมีผู&สังเกต 2 คน แล&วมาดูว̂าให&

ผลการสังเกตสอดคล&องกันหรือไม̂

9. ปรับแบบสังเกตให&มีรายการของสิ่งท่ีสังเกตมีความชัดเจนขึ้น

10. จัดทำแบบสังเกตฉบับสมบูรณ\

แบบสังเกต



q ป/จจัยท่ีมีผลต7อความคลาดเคลื่อนจากการวัด

q ข้ันตอนการสร(างเครื่องมือวิจัยท่ีมีคุณภาพ

q การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยก7อน

นำไปใช(จริง
P



ทำไมตIองหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย???

• เปDนกระบวนการสำคัญ และ

จำเปDนในการสร3างเครื่องมือ

การวิจัย 

• เครื่องมือท่ีใช3ในการวิจัย 

ก-อนท่ีจะนำไปใช3เก็บข3อมูล

จริง จะต3องผ-านการ

ตรวจหาคุณภาพก-อน 



Precision O
Accuracy O

OPrecision

PAccuracy

Precision  P
Accuracy O

PPrecision

PAccuracy

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reliability_and_validity.svg



• ใหOแนPใจวPาเปRนเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 

• สามารถวัดในสิ่งท่ีตOองการจะวัดไดO

• ทำใหOไดOขOอมูลท่ีมีความเท่ียงตรง /คลาดเคลื่อนต่ำ

• ทำใหOไดOขOอมูลตามความเปRนจริง 

• ทำใหOไดOขOอมูลท่ีมีความนPาเช่ือถือ

• ทำใหOงานวิจัยมีความนPาเช่ือถือ 

ทำไมตIองหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย ????



คุณสมบัติสำคัญของ

เครื่องมือวิจัยท่ีมี

คุณภาพ

เครื่องมือที่
มีคุณภาพ

มีความตรง 

2. มีความ
เชื่อมั่น

3. มีความยาก

4. มีอำนาจ
จำแนก

5. มีความเปEน
ปรนัย

6. มีความ
สะดวกในการใชJ

สุวิมล ติรกานันทI (2551)



ความตรงเชิงเน้ือหา

– ตรงและครอบคลุมเน้ือหา

ความตรงเชิงโครงสร#าง

– ตรงตามองคKประกอบของเร่ือง

ท่ีจะวัด

ความตรงเชิงสภาพ

– ตรงกับสภาพท่ีเปYนจริง

ความตรงเชิงพยากรณK

– ตรงกับสภาพท่ีจะเกิดข้ึน

อนาคต

มีความตรง (Validity)

• ความสามารถของเคร่ืองมือ

วัด ท่ีวัดได#ตรงตามและ

ครบถ#วนตามส่ิงท่ีต#องการ

ศึกษา

• วัดแล#วได#ผลลัพธKตรงกับ 
ตามวัตถุประสงคKการวิจัย



เทคนิคท่ีใช(ในการแปลเครื่องมือวิจัย

• 1) การแปลไปข(างหน(าอย7างเดียว (forward-

only translation) 

• 2) การแปลไปข(างหน(าพร(อมกับการทดสอบ 

(forward-only translation with testing) 

• 3) การแปลย(อนกลับ (back-translation)

Maneesriwongkul W, Dixon JK. Instrument translation process: A method review. J Adv Nurs 2004; 48(2): 175-86.



เทคนิคท่ีใช(ในการแปลเครื่องมือวิจัย

• 4) การแปลย3อนกลับและทดสอบกับผู3ใช3ภาษาเดียว (back-

translation with monolingual test) 

• 5) การแปลย3อนกลับและทดสอบกับผู3ใช3สองภาษา (back-

translation with bilingual test) 

• 6) การแปลย3อนกลับและทดสอบกับผู3ใช3ท้ังภาษาเดียวและ

สองภาษา (back-translation with both monolingual 

and bilingual test)

Maneesriwongkul W, Dixon JK. Instrument translation process: A method review. J Adv Nurs 2004; 48(2): 175-86.



เทคนิคการแปลย(อนกลับของบริสลิน2

• ข้ันตอนท่ี 1 การแปลเคร่ืองมือวิจัยชุดต#นฉบับ (Forward 

translation) จากภาษาดั้งเดิม (source language) เปBน

ภาษาเปDาหมาย (target language)

• ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยฉบับแปลโดย

ผู#ทรงคุณวุฒิ (Review of the translated version by 

reviewer) เปBนการตรวจสอบความถูกตVองเหมาะสมของภาษาที่ใชV

ในการแปล ซึ่งบุคคลที่จะตรวจสอบเคร่ืองมือฉบับแปลน้ัน

ไมOควรเปBนบุคคลเดียวกับผูVแปลในข้ันตอนแรก

Brislin RW. Back-translation for cross-culturalresearch. J Cross-Cult Psychol 1970; 1(3): 185-216.



เทคนิคการแปลย(อนกลับของบริสลิน2

• ข้ันตอนท่ี 3 การแปลย#อนกลับ (Backward translation) จาก

ภาษาเปDาหมายมาเปBนภาษาตVนฉบับ โดยผูVแปลยVอนกลับควรเปYนผู#

ท่ีสามารถใช#ท้ังสองภาษาไดVเปBนอยjางดี (bilingual person) แตj
ต#องไมOใชOบุคคลเดียวกันกับผูVแปลในข้ันตอนแรก และไมjเคยเห็น

เคร่ืองมือวิจัยชุดตVนฉบับมากjอน ซึ่งในข้ันตอนน้ีควรใชVผูVแปลอยOาง

น#อย 2 คน

Brislin RW. Back-translation for cross-culturalresearch. J Cross-Cult Psychol 1970; 1(3): 185-216.



เทคนิคการแปลย(อนกลับของบริสลิน2

• ข้ันตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบเครื่องมือวิจัยชุด

ตOนฉบับกับชุดท่ีแปลยOอนกลับ (Comparison of the 

original version and the back-translated 

version) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษาซึ่ง

การสQงเครื่องมือชุดแปลยYอนกลับไปใหYเจYาของ

เครื่องมือชุดตYนฉบับไดYพิจารณานับวQาเปaนวิธีการท่ีดี

Brislin RW. Back-translation for cross-culturalresearch. J Cross-Cult Psychol 1970; 1(3): 185-216.



เทคนิคการแปลย(อนกลับของบริสลิน2

• ข้ันตอนท่ี 5 การทดสอบเครื่องมือวิจัย (Pretest 

procedures) เป<นข้ันตอนสุดทGายในการแปลเครื่องมือท่ีมี

ความสำคัญ เพราะเป<นการนำเครื่องมือไปทดลองใชGกับกลุ]ม

ตัวอย]าง ช]วยใหGประเมินไดGว]าเครื่องมือชุดท่ีแปลนั้นมีความ

เหมาะสมหรือไม- และผูGตอบมคีวามเข3าใจข3อคำถาม

อย]างไร เพื่อพิจารณาว]าเครื่องมือสามารถนำไปใชGวัดในสิ่งท่ี

นักวิจัยตGองการวัดไดGจริง

Brislin RW. Back-translation for cross-culturalresearch. J Cross-Cult Psychol 1970; 1(3): 185-216.



มีความเช่ือม่ัน/

ความเท่ียง 

(Reliability)

• การวัดครั้งแรกเปDนอย-างไร 

เม่ือวัดซ้ำกี่ครั้งก็ได3ผล

เหมือนเดิม หรือใกล3เคียง

• การวัดแต-ละครั้งจะให3ผล

สอดคล3องกัน

• สามารถให3ข3อมูลท่ีคงท่ี

แน-นอนไม-เปลี่ยนแปลง 



ความยากง@าย 
(Difficulty)

• มีความยากของเนื้อหาท่ี

ถามเหมาะสมกับ

ความสามารถของผู3ตอบ

• ข3อสอบไม-ยากหรือง-ายเกิน

ความสามารถของผู3ตอบ

• ข3อคำถามท่ีใช3ภาษาท่ีเข3าใจ

ง-าย/ เหมาะสมกับผู3ตอบ



มีอำนาจใน

การจำแนก 
(Discrimination)

• สามารถจำแนกบุคคลที่มี

ความสามารถแตกต Pาง

ออกจากกันไดO

• จำแนกกล ุ Pมผ ู Oสอบเป Rน

กลุPมเกPง/กลุPมอPอน /กลุPม

ได Oคะแนนส ู ง /กล ุ P ม ไดO

คะแนนต่ำไดOอยPางชัดเจน 



มีความเปYนปรนัย 
(Objectivity)

• การสรOางคำถามทุกขOอ 

คำถามจะตOองชัดเจน 

จำเพาะเจาะจง 

• ผู Oอ PานคำถามแลOวเขOาใจ

ค ว า ม ห ม า ย เ ป R น แ น ว

เดียวกันวPาถามอะไร

• ความชัดเจนในตัวคำถาม

• ความชัดเจนในการตรวจ

ใหOคะแนน

• ความชัดเจนในการแปล

ผล



• การนำไปใชOไดOสะดวกและมี

ประสิทธิภาพสูง

• ไมPยุPงยาก 

• ประหยัดแรงงาน /เวลา /

คPาใชOจPาย

• ตรวจวัดคะแนนไดOงPาย/

รวดเร็ว

• ผลการวัดไปใชOไดOสะดวก

มีความสะดวก

ในการใชI  

(Usability)



การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย

โดยใชOสถิติ

• การหาคPาความตรง

• การหาคPาความเช่ือม่ัน

• การหาคPาความยากงPาย

• การหาคPาอำนาจ

จำแนก 



1. การหาค#าความตรง (validity)

ความตรงเชิงเนื้อหา 



การหาค@าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

(ผูIทรงคุณวุฒิพิจารณา – การคำนวณ)

1. การหาค7าดัชนีความสอดคล(อง 

(Index of item objective congruence : IOC)

2. การหาดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา 

(content validity index : CVI)



การหาค&าดัชนีความสอดคล1อง (IOC)

• คOาความตรงของแบบสอบถาม

• ความสอดคล#องระหวOางข#อคำถาม

กับวัตถุประสงคK 

• ให#ผู#เช่ียวชาญตรวจสอบตั้งแตO

3 คนข้ึนไป

• ผู#เช่ียวชาญด#านการวิจัย และด#าน
สอดคล#องกับศาสตรKท่ีเราศึกษา



เกณฑhในการตรวจคุณภาพข(อคำถาม

• ใหOคะแนน +1 ถOาแนPใจ วPาขOอคำถามวัดไดOตรงตาม

วัตถุประสงคD

• ใหOคะแนน 0 ถOาไมPแนPใจ วPาขOอคำถามวัดไดOตรง

ตามวัตถุประสงคD

• ใหOคะแนน -1 ถOาแนPใจ วPาขOอคำถามวัดไดOไมPตรง

ตามวัตถุประสงคD





วิธีการหาค7าความตรงของแบบสอบถาม  

นำผลคะแนนท่ีได3จากผู3เช่ียวชาญ

มาคำนวณหาค-า IOC ตามสูตร

1. ข3อคำถามท่ีมี

ค-า IOC ต้ังแต- 0.50-1.00 มีค-า

ความเท่ียงตรง ใช3ได3

2. ข3อคำถามท่ีมีค-า IOC ต่ำ

กว-า 0.50 ต3องปรับปรุง ยังใช3

ไม-ได3

N
R

IOC å=

IOC ท่ีเหมาะสม=0.5 ข้ึนไป



ข ้อ ท ี่1 2 3 4 5 SUM(x) SUM(x)/n IOC

1 0 1 1 1 1 4 4/5 0.8

2 1 1 1 1 -1 3 3/5 0.6

3 1 1 1 1 1 5 5/5 1

4 0 0 1 1 1 3 3/5 0.6

5 1 -1 -1 1 1 1 1/5 0.2

6 -1 0 -1 1 1 0 0 0

7 1 1 0 0 1 3 3/5 0.6

8 1 1 1 -1 -1 1 1/5 0.2

9 -1 0 1 1 1 2 2/5 0.4

10 1 1 1 1 1 5 5/5 1



การหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา- CVI

• CVI เปDนการประเมินความตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณา  

ทีละข3อความว-าสอดคล3องกับทฤษฎีหรือเนื้อหาหรือไม- 

• เน3นท่ีระดับความเห็นด3วยของผู3เช่ียวชาญต-อข3อความ

นั้น ๆ แล3วนำมาคำนวณค-า CVI  

• ค-า CVI ท่ีดีควรมีค-า > .80 

• แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ: ค-า CVI จะเท-ากับ 1 

(Polit & Beck, 2008) 



การกำหนดระดับความคิดเห็นของผูOเช่ียวชาญท่ี

มีตPอขOอความแตPละขOอโดยใชO มาตราสPวน

ประเมินคPา 4 ระดับ คือ 

– ไมPสอดคลOอง ใหO 1 คะแนน 

– สอดคลOองนOอย ใหO 2 คะแนน 

– สอดคลOองคPอนขOางมาก ใหO 3 คะแนน 

– สอดคลOองมาก ใหO 4 คะแนน



นับจำนวนข(อคำถามท่ีผู(เช่ียวชาญให(คะแนน

3-4 คะแนนเท7าน้ัน มาคำนวณหาค7า CVI 

CVI = จำนวนคำถามท่ีผูOเช่ียวชาญทุกคนใหOความคิดเห็น

ในระดับ 3 และ 4 

จำนวนคำถามท้ังหมด



ตัวอย9างการคำนวณหาค9า CVI 

• แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู(ปpวยโรคหัวใจ มี 

10 ข(อคำถาม ให(ผู (เชี ่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงตาม

เน้ือหา และนำมาสรุปผลการตรวจสอบ ดังตารางต7อไปน้ี





จากตารางจะเห็นว-าผู3เช่ียวชาญทุกคนมีความเห็น 

3-4 คะแนน 6 ข3อ ได3แก- ในข3อ 1, 4, 5 ,6, 7, 8 ดังนั้น

คำนวณค-า CVI ได3ดังนี้ 

CVI = 6 /8 = .75 
ผู3วิจัยต3องตัดข3อความท่ีไม-เกี่ยวข3องกับแนวคิดท่ีต3องการ

วัดหรือนำข3อความนั้นมาปรับปรุง ตามข3อเสนอแนะของ

ผู3เช่ียวชาญ (ข3อ2, 3)



2. การหาค9าความเชื่อม่ัน (Reliability)



การหาค7าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

• การหาค7าความเช่ือม่ัน เปYนการหาค7าสัมประสิทธ์ิของความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ

• การคำนวณคPาสถิติของคะแนนรวมโดยใชOสูตรคำนวณสัมประสิทธิ์

แอลฟ{าของครอนบาค (Cronbach, 1970)



• เหมาะกับกับการหาความเช่ือม่ันของขOอสอบ

หรือแบบวัดท่ีมีคะแนนแตPละขOอไมPเทPากัน 

• แบบสอบถาม /แบบมาตราสPวนประมาณคPา 5 ระดับ  

- เห็นด#วยอยOางยิ่ง 5 คะแนน 

- เห็นด#วย 4 คะแนน 

- เห็นด#วยปานกลาง 3 คะแนน 

- เห็นด#วยน#อย 2 คะแนน

- ไมOเห็นด#วยอยOางยิ่ง 1 คะแนน 



การหาค9าความเชื่อม่ัน

• ทดลองใช( (Try Out) แบบสอบถามกับ กลุ7มท่ีมี

ลักษณะใกล(เคียงกับกลุ7มท่ีจะไปเก็บข(อมูลจริง 

ประมาณ 30 ชุด  เพื่อหาสัมประสิทธ์ิอัลฟpา

ของครอนบาค 

• ในการวิจัยทางสังคมศาสตรh เกณฑhค7าอัลฟpาท่ี

ยอมรับ คือระหว7าง 0.7 – 1.0



α =  n

n-1

การหาความเช่ือม่ัน โดยใช3สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

1- SSi2

St2

α คือ ค่าความสอดคลอ้งภายใน

n   คือ จาํนวนขอ้คาํถามในแบบสอบถาม

SSi
2  คือ ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้

St
2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั=งฉบบั

( รศ ดร. บุญใจ ศรีสถิตนรากูล : 236)a ต#องมีคOา 0.7 ข้ึนไป



การหาคOาความเช่ือม่ัน 

สัมประสิทธิ์แอลฟzาของครอนบาคด#วยโปรแกรม SPSS



• พิมพ:ข3อมูลจากแบบสอบถามท่ีไปทดลองใช3 30 ชุด 

ลงในโปรแกรม Excel

• เป%ดโปรแกรม SPSS 

• นำข3อมูลจากโปรแกรม Excel มาลงใน SPSS 

• คลิ้กท่ี Analyze  Scale   Reliability Analysis 

• Alpha คลิ้กท่ี OK

• ได3ค-าสัมประสิทธิ์แอลฟTาของครอนบาค .886











3. การหาค9าความยากง9าย (Difficulty) 

• ใชOวัดความยากงPายของ

ขOอสอบหรือ

แบบทดสอบ 



ลักษณะค9าความยากของขTอสอบ

1. คOาความยากของข#อสอบ (P) จะมีคOาอยูOระหวOาง .00 ถึง 1.00

2. ข#อสอบท่ีมีคOา P มาก ข#อสอบข#อน้ันมีคนตอบถูกมาก 

แสดงวOาข#อสอบงOาย

3. ข#อสอบท่ีมีคOา P น#อย ข#อสอบข#อน้ันมีคนตอบถูกน#อย 

แสดงวOาข#อสอบยาก

4. ข#อสอบท่ีมีคOา P = .50 เปYนข#อสอบท่ีมีความยากปานกลาง หรือมี

ความยากงOายพอเหมาะ



การหาความยากง7ายของข(อสอบ

• หาได3โดยการหาสัดส-วน หรือจำนวนร3อยละของคนที่

ตอบข3อสอบข3อนั้นถูกกับจำนวนคนท้ังหมด 



ตัวอยPางการหาความยากงPายของขOอสอบ

ข3อสอบข3อหนึ่งมีคนตอบถูก 40 คน จากคนท้ังหมด 50 คน 



เกณฑDการแปลความหมาย

คPาความยากของขOอสอบ

คOา P  .81 - 1.00   หมายความวOา   งOายมาก ควรตัดท้ิง 

คOา P .61 - .80     หมายความวOา   งOาย พอใช#ได# 

คOา P .51 - .60     หมายความวOา   คOอนข#างงOาย ดี 

คOา P  .50           หมายความวOา   ยากงOายพอเหมาะ ดีมาก 

คOา P  .40 - .49    หมายความวOา   คOอนข#างยาก ดี 

คOา P  .20 - .39    หมายความวOา   ยาก พอใช#ได# 

คOา P   .00 - .19    หมายความวOา   ยากมาก ควรตัดท้ิง 



ค7าความยากท่ีใช(ได(ควรอยู7ระหว7าง 0.2 ถึง 0.8

• ค7า p เข(าใกล( 1 จะเปYนข(อท่ีง7าย

• ค7า pเข(าใกล( 0 จะเปYนข(อท่ียาก



การพิจารณาค9าความยาก

• ในทางปฏิบัติในแบบทดสอบฉบับหนึ่งประกอบดOวย

ขOอสอบท่ีงPายจำนวนหนึ่ง (20) 

ขOอสอบท่ียากจำนวนหนึ่ง (20)

ขOอสอบท่ีมีคPาความยากปานกลางเปRนสPวนใหญP (60) 

• คPาความยากงPายของขOอสอบ ควรอยูPระหวPาง .20-.80



4. การหาค9าอำนาจจำแนก
(Discrimination) 

• การหาค7าอำนาจ

จำแนกของ

แบบทดสอบ/ ข(อสอบ



สูตรในการคำนวณค7าอำนาจจำแนก

• r คือ ค-าอำนาจจำแนก

• RU คือ จำนวนคนในกลุ-มสูงท่ีตอบถูก

• RL คือจำนวนคนในกลุ-มต่ำท่ีตอบถูก

• N คือคนในกลุ-มสูงหรือกลุ-มต่ำ



เกณฑDการแปลความหมายคPาอำนาจจำแนก

• คPาอำนาจจำแนกท่ีเปRนบวก มีเกณฑKการแปลความหมาย

ดังน้ี (รังสรรคK มณีเล็ก และคณะ, 2546)

1.00 จำแนกดีเลิศ

0.80 - 0.99 จำแนกดีมาก

0.60 - 0.79 จำแนกดี
0.40 - 0.59 จำแนกได#ปานกลาง

0.20 - 0.39 จำแนกได#บ#าง

0.00 - 0.19 จำแนกไมOคOอยได#



การแปลความหมายคPาอำนาจจำแนกท่ีเปRนลบ

• ขOอสอบท่ีมีคPา r เปRน

บวก

• ขOอสอบสามารถแยกคนท่ีมี

ความรูOมากจากคนท่ีมีความรูO

นOอย เพราะคนท่ีมีความรูO

มาก มีแนวโนOมตอบถูกมาก 

สPวนคนท่ีมีความรูOนOอยมี

แนวโนOมตอบผิดมาก



• ขOอสอบยิ่งมีคPา r เปRน

บวกสูงมาก
• คนท่ีมีความรูOมาก จะมี

แนวโนOมตอบถูกมากข้ึน 

และคนท่ีมีความรูOนOอยจะมี

แนวโนOมตอบผิดมาก ใน

การคัดเลือกขOอสอบไวOใชO

ควรคัดเลือกท่ีมีคPา r สูงๆ



• ขOอสอบท่ีมีคPา r ใกลO

ศูนยD

• ขOอสอบขOอนั้นแยกคนท่ีมี

ความรูOมากกับคนท่ีมีความรูO

นOอยไมPคPอยไดO เพราะคนท่ี

มากอาจตอบขOอสอบขOอนั้น

ถูกหรือผิดก็ไดO 



เกณฑhการพิจารณาแก(ไขปรับปรุง
• ค-าอำนาจจำแนก

0.40 ข้ึนไป เปDนข3อสอบท่ีแยกคนได3 สามารถนำไปใช3ครั้ง

ต-อไปได3

0.30 – 0.39 เปDนข3อสอบท่ีแยกคนได3ปานกลาง ควรแก3ไข

ปรับปรุงถ3ามีโอกาส

0.20 – 0.29 เปDนข3อสอบท่ีแยกคนได3บ3าง ควรแก3ไขปรับปรุง

ก-อนนำไปใช3

ต่ำกว-า 0.19 เปDนข3อสอบท่ีแยกคนไม-ค-อยได3 ควรคัดออกไป 



ตัวอย&าง
• ข3อสอบวิชาหนึ่งมีคนเข3า

สอบจำนวน 40 

• แบ-งจำนวนคนท่ีทำข3อสอบ

ออกเปDนคนในกลุ-มสูงและ

คนในกลุ-มต่ำโดยใช3เกณฑ: 

50%

• ได3คนในกลุ-มสูง 20 คน 

และคนในกลุ-มต่ำ 20 คน 



ข3อสอบข3อท่ี 1 

• มีคนในกลุ-มสูงท่ีตอบถูก

จำนวน 15 คน คนในกลุ-ม

ต่ำท่ีตอบถูกจำนวน 5 คน

• จากข3อสอบข3อท่ี 1 แสดงว-า

ข3อสอบข3อนี้เปDนข3อสอบท่ีดี

และสามารถจำแนกคนเก-ง

ออกจากคนอ-อนได3ดี

ข<อสอบข<อนี้มีดัชนีอำนาจจำแนกดังนี้



ข"อสอบข"อที่ 2

• มีคนในกลุ2มสูงที่ตอบถูก จำนวน 

15 คน

• คนในกลุ2มต่ำที่ตอบถูก จำนวน 

15 คน

• จากข"อสอบข"อที่ 2 แสดงว2า

ข"อสอบข"อนี้เปBนข"อสอบที่ใช"ไม2ได" 

เพราะไม2สามารถจำแนกคนเก2ง

ออกจากคนอ2อนได" จึงต"องทำการ

ปรับปรุงใหม2หรือตัดทิ้งไป

ข<อสอบข<อนี้มีดัชนีอำนาจจำแนกดังนี้



สรุปค9าคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย

1. คPา IOC 0.5 – 1.0

2. คPา CVI 0.8 – 1.0

3. คPาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDครอนบาค 0.7 – 1.0

4. คPาความยากงPายของขOอสอบ (คPา P)   .20-.80

5. คPาอำนาจจำแนก (คPา r) 0.40 ข้ึนไป

ศึกษาเพ่ิมเติมในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย
ของรศ.ดร. บุญใจ ศรีสถิตนรากูล, 2555.



ต#องหาคุณภาพหรือไม1

• แบบสอบถามมาตรฐานจากต9างประเทศ

• แบบสอบถามมาตรฐานของไทย

• แบบสอบถามจากงานวิจัยของท9านอ่ืน



ป/ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหาคุณภาพของ

เครื่องมือการวิจัย

• ป�ญหาจากผูOวิจัย 

• ป�ญหาจากกลุPมท่ีนำ

เครื่องมือไปทดลองใชO



ป*ญหาท่ีเกิดจากผู7วิจัย  

• ขาดทักษะและความชำนาญในการสร3างเครื่องมือ 

• ไม-นำเครื่องมือให3ผู3เช่ียวชาญตรวจสอบ

• ไม-แก3ไขตามท่ีผู3เช่ียวชาญแนะนำ

• ไม-นำไปทดลองใช3ก-อนนำไปใช3จริง

• ไม-ปรับปรุงเครื่องมือหลังจากท่ีนำไปทดลอง

• ขาดจริยธรรมของการเปDนนักวิจัย



ป/ญหาจากกลุ7มท่ีนำเครื่องมือไปทดลองใช(

• กลุ-มท่ีนำเครื่องมือไปทดลองใช3 ไม-ให3ความร-วมมือ/ ไม-ให3ความสนใจ

• กลุ-มท่ีนำเครื่องมือไปทดลองใช3 ไม-มีคุณสมบัติความใกล3เคียงกับกลุ-มตัวอย-าง

จริง 



ประเภทของ
เครื่องมือ

การหาคุณภาพของเครื่องมือ

แบบทดสอบ
/ข<อสอบ

1. การหาคุณภาพข<อสอบรายข<อ  ได<แกR  คRาความยาก
งRาย (p)  และคRาอำนาจจำแนก  (r)

2. การหาคุณภาพข<อสอบท้ังฉบับ  ได<แกR  การหาคRา
ความเท่ียงใช<วิธีแบบคูเดอรo-ริชารoดสัน (Kuder-
Richardson) คือ KR.20 และ KR.21 

3. การหาคRาความตรงใช<คRาดัชนีความสอดคล<อง (IOC)
4. การหาคRาความสัมพันธoระหวRางข<อคำถามและคะแนน

รวม (item-total correlation)
5. การทดสอบซ้ำ (test –retest method)
6. การสอบคูRขนาน (equivalent forms method)

7. ความสอดคล<องระหวRางผู<ให<คะแนน (Inter – rater 
method)

8. วิธีการแบRงครึ่ง (split –half method)



ประเภทของเครื่องมือ การหาคุณภาพของเครื่องมือ

แบบสอบถาม 1.การหาคQาความเท่ียง ใช<สูตร  Alpha   Coefficient (a )  
ของ Cronbach 

2. การหาคQาความตรงเชิงเนื้อหา ใช<คQาดัชนีความสอดคล<อง 

(IOC)

และคQาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) 

3. การหาคQาความตรงเชิงโครงสร<าง ใช<การวิเคราะหg

องคgประกอบ (factor analysis)

แบบสอบถามลักษณะท่ีเปkน

แบบประมาณคQา
1. การหาคุณภาพรายข<อ ใช<คQาที  (T- value)   

2. การหาคQาความเท่ียง ใช<สูตร  Alpha   Coefficient (a )  
ของ Cronbach    

3. การหาคQาความตรง ใช<คQาดัชนีความสอดคล<อง (IOC)

4. การหาคQาความสัมพันธgระหวQางข<อคำถามและคะแนนรวม 

(item-total correlation)

แบบสัมภาษณg/ แบบสังเกต 1. การตรวจสอบความตรง (validity)

2. ความเท่ียง (reliability)



เอกสารอTางอิง

ชูศรี วงศ,รัตนะ. (2560). เทคนิคการสรLางเครื่องมือวิจัย: แนวทางการนำไปใชLอยPางมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ,.

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2559). การสรLางเครื่องมือและการรวบรวมขLอมูล. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวิจัยแหPงชาติ.

บุญเรียง ขจรศิลปg. (2550). ทำวิจัยอยPางไรใหLมีคุณภาพ: ความคาดเคลื่อนในการทำวิจัยทางการศึกษา, ใน 

กระบวนการวิจัยกับการพัฒนาทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,.

สุวิมล ติรกานันท,. (255). การสรLางเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร,: แนวทางสูPการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ,แหPงจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย.

อวยพร เรืองตระกูล. (2554). เทคนิดการสรLางเครื่องมือในการวิจัย. เอกสารประกอบการบรรยาย. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ,

มหาวิทยาลัย.

Brislin RW. Back-translation for cross-culturalresearch. J Cross-Cult Psychol 1970; 1(3): 185-216.

Maneesriwongkul W, Dixon JK. Instrument translation process: A method review. J Adv Nurs 2004; 

48(2): 175-86.

Trochim, William M.K. (1999). Research Methods Knowledge Base. 2nd Edition. 

http://trochim.human.cornell.edu/kb/



Q&A


