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วัดได้มากทุกครั้ง
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คือ อุปกรณ์หรือเทคนิคที่นักวิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรที่ศึกษา 

1. เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1.1 ทางกาย (Physical instrument) เช่น 
เครื่องมือวัด แสง เสียง น้้าหนัก ส่วนสูง เป็นต้น
1.2. ทางเคมี (Chemical instrument) เช่น 
เครื่องมือวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องมือวัด
ระดับน้้าตาลในปัสสาวะ เป็นต้น
1.3 ทางชีวภาพ เช่น เครื่องมือวัดความหนาแน่น
ของมวลกระดูก เครื่องมือวัดปริมาตรความจุของปอด 

2.เครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร ์ได้แก่ 
 2.1 แบบทดสอบ (Test)
 2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 2.3 แบบสังเกต (Observation) 
 2.4 แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
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- ชุดของข้อค้าถามที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านความรู้  
- เพื่อตรวจสอบว่า บรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้
หรือไม่

>> จ้าแนกตามรูปแบบการตอบแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. แบบเลือกค้าตอบหรือแบบปรนัย (Selection Type)

2. แบบสอบแบบเสนอค้าตอบหรืออัตนัย (Supply Type)

แบบทดสอบ (Test)



ชุดของข้อค้าถาม/ 
เงื่อนไข / สถานการณ์

กลุ่มตัวอย่างแสดงความรู้ 
ความเข้าใจ ในเนื้อหา 
ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา

แบบทดสอบปรนัย
> เติมค้า   > จับคู่ 
> ถูก – ผิด > เลือกตอบ

แบบทดสอบอัตนัย
มีค้าตอบถูกหลายค้าตอบ เน้นความรู้ 
ความเข้าใจความคิดชั้นสูง

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก (2559)



ค้าชี้แจง กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเขียนค้าตอบเติมลงในช่องว่างที่ก้าหนดให้
1. ยุงเป็นพาหะน้าโรคไข้เลือดออก คือ ยุง.............................................................................
2. โรคไข้เลือดออกมักเกิดชุกชุมในฤดู........................................................................................
3. อาการของโรคไข้เลือดออกที่เด่นชัด คือ.............................................................................
4. โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อ.....................................................................................................

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



ค้าชี้แจง จงพิจารณาโรคที่อยู่ทางซ้ายมือว่ามีพาหะน้าโรคเป็นสัตว์ชชนิดใด ทางขวามือ
แล้วน้าตัวอักษรหน้าสัตว์ชนิดนั้นมาเขียนเติมลงในช่องว่างทางซ้ายมือ

........... 1. โรคเท้าช้าง ก. ยุงลาย ฉ. แมลงวัน

........... 2. โรคท้องร่วง ข. จ้ิงจก ช. งู

........... 3. โรคไข้เลือดออก ค. ยุงร้าคาญ ซ. หนู

........... 4. โรคเลปโตสไปโรซีส ง. สุนัข

........... 5. โรคมาลาเรีย จ. ยุงก้นป่อง
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เป็นข้อสอบย่อย เพื่อตรวจสอบว่า เมื่อได้ศึกษาแต่ละเนื้อหา
ย่อย ๆ แล้วมีความรู้เพียงพอหรือไม่ หรือผ่านเกณฑ์       
ที่ก้าหนดหรือไม่เมื่อเทียบกับระดับเกณฑ์ที่ก้าหนด



เป็นข้อสอบรวม เพื่อตรวจสอบว่า เมื่อได้ศึกษาในเนื้อหา
ทั้งหมดแล้วมีระดับผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
คนอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)





เป็นชุดค้าถามใช้วัดหรือความคิดเห็น ทัศนคติ ของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้ตอบค้าถามด้วยตนเอง
ประเภทของแบบสอบถาม (Questionnnaire)

1. แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) ดังนี้
>> เป็นแบบสอบถามที่มีการระบุค้าตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบ อาจเป็นการเติมค้าหรือข้อความส้ันๆ 
จ้าแนกได้เป็น 4 แบบ คือ

1. แบบส้ารวจรายการ(Checklist)

2. แบบจัดอันดับ (Rank Order)

3.
แบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale)

4. มาตรวัดแบบลิเคิร์ท(Likert Scale)

มาตรจ้าแนกความหมาย 
(Semantic Differentials)5.

6.
ที่มา: รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)



>> ตัวอย่าง

มีการก้าหนดค้าตอบที่มีความสัมพันธ์กับค้าถามแต่ละข้อ ส้าหรับให้ผู้ตอบได้เลือกตอบตาม
ข้อเท็จจริงตามความรู้สึกหรือตามความคิดเห็นของผู้ตอบ

ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับความจริง
1. เพศ    1) ชาย     2) หญิง
2. การศึกษาสูงสุด     1) ประถมศึกษาปีที่ 6    2) มัธยมศึกษาปีที่ 6

   3) อนุปริญญา    4) ปริญญาตรี
  5) สูงกว่าปริญญาตรี

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



เป็นแบบสอบถามที่มีการก้าหนดรายการหรือค้าตอบให้ผู้ตอบพิจารณาเรียงอันดับ
ตามความคิดเห็น เรียงอันดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย 

>> ตัวอย่าง
เมื่อมีเวลาว่าง ท่านมักท้ากิจกรรมอะไร ให้ใส่ตัวเลขเรียงจากมากไปหาน้อย

 อ่านหนังสือ   
 ไปเที่ยวนอกบ้าน
 ท้างานบ้าน    
 ช่วยงานสาธารณะ

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



-เป็นแบบสอบถามที่นิยมใช้ 
-จะก้าหนดลักษณะค้าตอบที่ให้
เลือกตอบจะเป็นข้อความที่เป็นระดับ 
(Ordered Series) 

-เป็นการวัดคุณลักษณะที่ไม่สามารถจะวัดออกมาเป็น
ตัวเลขหรือคะแนนที่แน่นอนได้
-ใช้ประเมินกระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Product)
-ระบุสถานภาพหรือคุณภาพของสิ่งที่จะวัดได้ว่kอยู่
ระดับใดจากที่ก้าหนดไว้



>> ตัวอย่างมาตรประมาณค่า
เป็นการใช้ตัวเลขบอกระดับที่ผู้ตอบ
จะพิจารณาเลือกตอบ

รายการประเมิน 5 4 3 2 1

1. บทเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย

2. บทเรียนง่ายต่อการท้าความเข้าใจ

3. รายละเอียดของเนื้อหาของบทเรียนเหมาะสม

5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



>> ตัวอย่างมาตรประมาณค่า
เป็นการใช้สัญลักษณ์บอกระดับที่
ผู้ตอบจะพิจารณาเลือกตอบ

รายการประเมิน � � ☹

1. รู้สึกสนุกกับกิจกรรม

2. กิจกรรมนี้ท้าให้ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น

3. กิจกรรมนี้ท้าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น

� หมายถึง ระดับมาก
� หมายถึง ระดับปานกลาง
☹  หมายถึง ระดับน้อย 
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- นิยมน้ามาใช้วัดความคิดเห็น
และวัดเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีต่อสิ่งที่ศึกษาหรือตัวแปรที่
ศึกษา 



- โดย Osgood, Suci และ Tannenbaum ในปี ค.ศ. 1957 เพื่อน้ามาใช้วัดเจต
คติหรือความเชื่อที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- ประกอบด้วย ค้าคุณศัพท์ 2 ค้า ที่มีความหมายตรงกันข้าม (Opposite 
Adjectives) ช่วงระหว่างค้าคุณศัพท์แบ่งเป็น 7 ช่วง โดยค้าคุณศัพท์ 2 ค้า
ที่มีความหมายตรงกันข้ามอยู่ส่วนต้นสุดและส่วนปลายสุด 
- การให้คะแนนจะให้คะแนน 1-7 โดยเรียงจากค้าตอบที่มีความหมายเชิงลบมากที่สุดไป
ยังค้าตอบที่มีความหมายเชิงบวกมากที่สุด
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>> ตัวอย่าง
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-นิยมใช้วัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา 
เช่น อารมณ์ (Mood) 
ความวิตกกังวล (Anxiety) 
คุณการนอนหลับ (Quality of 
sleep) ความเจ็บปวด (Pain) 
เป็นต้น

อาการปวดกระดูก

-ตัวอย่าง แบบสอบถาม Doubly Anchored 
Visual Analog Scale



ประเภทของแบบสอบถาม (Questionnnaire)
2.แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ดังนี้

-เป็นแบบสอบถามที่ไม่ได้ก้าหนดค้าตอบ เพื่อให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระตามความคิดเห็นหรือตามมุมมองของผู้ตอบ 

-ต้องการให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นในลักษณะกว้าง 
และน้าความคิดเห็นมาวิเคราะห์     สร้างค้าถามของแบบสอบถามปลายปิด 





-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้สังเกตเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของบุคคลหรือ
กลุ่มเป้าหมาย กระท้าในช่วงเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่ก้าหนด

-ใช้ค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว  เรียกว่า 
พฤติกรรมแฝง (Laten Behaviors) ที่แสดงออกบ่อยครั้ง จนเรียกได้ว่า  
พฤติกรรมที่สังเกตเห็น (Observable Behaviors) โดยอาศัยประสาท
สัมผัสของผู้วิจัย

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



>> จ้าแนกตามลักษณะการมีส่วนร่วม จ้าแนกได้ 2 ประเภท คือ

-ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
ที่ต้องการสังเกต หรือไปเป็นสมาชิก
คนหนึ่งในกลุ่มที่ศึกษา     
-จะท้าให้ได้ข้อมูลที่ลึก ละเอียด 
ถูกต้อง ชัดเจน เป็นการสังเกต
โดยตรง

-ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม       
ในเหตุการณ์ที่ศึกษา เฝ้าดูอยู่ห่างๆ 
อาจให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ 
เป็นการสังเกตทางอ้อม อาจใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



>> จ้าแนกตามการมีโครงสร้างของการสังเกต จ้าแนกได้ 2 ประเภท คือ

-ก้าหนดเรื่องราวหรือขอบเขตของ
เนื้อหาไว้ล่วงหน้า ว่าจะสังเกต
พฤติกรรมหรือปรากฎการณ์อะไร    
-มีการเตรียมเครื่องมือที่จะใช้
ประกอบการสังเกตล่วงหน้า

-ไม่มีการก้าหนดเรื่องราวหรือ
ขอบเขตของเนื้อหาไว้ล่วงหน้า 
-เป็นการสังเกตอย่างอิสระ      
จะสังเกตอย่างกว้าง ๆ 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



>> พฤติกรรม ระดับค่าคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกต
มีบ่อยมาก (5) มีบ่อย (4) มีปานกลาง (3) มีน้อย (2) มีน้อยมาก (1)

1. ท่านทักทายคนไม่เคยรู้จักก่อนเสมอ

2. ท่านเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

3. ท่านรู้สึกเหงาเมื่ออยู่ตามล้าพัง

4. ท่านชอบไปงานสังสรรค์ที่มีคน
มากมาย

5. ท่านชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อมี
โอกาส

รวมคะแนน
ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่

1. ท่านทักทายคนไม่เคยรู้จักก่อนเสมอ

2. ท่านเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

3. ท่านรู้สึกเหงาเมื่ออยู่ตามล้าพัง

4. ท่านชอบไปงานสังสรรค์ที่มีคนมากมาย

5. ท่านชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อมีโอกาส

รวมคะแนน

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



ข้อ รายการสังเกตพฤติกรรม ท้า ไม่ท้า
1 เขียนด้วยรูปแบบการเขียนจดหมาย
2 ใช้สรรพนามแทนผู้เขียนและผู้รับ
3 เขียนหน้าซองจดหมาย

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)





คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ความตรง หรือ ความเที่ยงตรง (Validity)
2. ความเที่ยง หรือ ความเชื่อม่ัน (Reliability)

3. ความยากง่าย (Item Difficulty)

4. ค่าอ้านาจจ้าแนก (Power of Discrimination)

5. ความเป็นปรนัย (Objectivity)

6. ความไว (sensitivity)
ที่มา: รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)





ที่มา : ศจีมาจ ณ วิเชียร

เครื่องมือวัดตัวแปรที่ศึกษาได้ตรงประเด็น วัตถุประสงค์ หรือมิติที่ต้องการวัด

-



เป็นคุณสมบัติที่ส้าคัญที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญmujตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
Content Validity
-มีประสบการณ์ในการสร้าง (เน้นวิจัยเชิงปริมาณ)
-อย่างน้อย 3 คน แต่มากกว่านี้ได้ยิ่งดี 
ถ้าตัวแปรมีความซับซ้อนต้องมีจ้านวนมากขึ้น 
3 คน อาจจะน้อยไป



     ความซื่อสัตย์ คือ             
การประพฤติตรง ไม่เอนเอียง 
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ 
ปลอดจากความรู้สึกล้าเอียง
หรืออคติ

1. ไม่ลอกข้อสอบ  �   

2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทุกคน �

3. เมื่อพบเจอของมีค่าน้าไปส่งคืนเจ้าของ �

4. พาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวเป็นประจ้า �

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 
เนื้อหาที่วัด กับ จุดประสงค์    

ที่มา : ศจีมาจ ณ วิเชียร



ดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity Inder = CVI) 

ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา
(Index of Item-Objective Congruence = IOC)

พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
สาระค้าถาม กับ ค้านิยาม 

I-CVI  S-CVI  

CVI-นิยมใช้ทางการแพทย์ พยาบาล
IOC-นิยมใช้ทางการศึกษา
*** แต่ไม่ได้ก้าหนดตายตัวว่าจะต้องเป็นวิธีใดวิธีหนึ่ง 
เพราะแต่ละวิธีก็มีจุดแข็งและจุดอ่อน***

เพื่อจะดูข้อค้าถามว่า สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
และนิยามเชิงปฏิบัติการ สอดคล้องกับ นิยามเชิงทฤษฏี 
จะท้าให้เครื่องมือวัดมีความตรงตามเนื้อหา

ที่มา: รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)



CVI = จ้านวนค้าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4
                   จ้านวนค้าถามทั้งหมด

CVI ≥ 0.80 

4=ค้าถามสอดคล้องกับค้านิยาม
3=ค้าถามต้องปรับปรุงเล็กน้อย จึงจะสอดคล้องกับค้านิยาม
2=ค้าถามต้องปรับปรุงอย่างมาก จึงจะสอดคล้องกับค้านิยาม
1=ค้าถามไม่สอดคล้องกับค้านิยาม

+ 1=ค้าถามสอดคล้อง ตรงกับเนื้อหา
- 1=ค้าถามไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับเนื้อหา
  0=ไม่แน่ใจ

IOC= คะแนนความคิดเห็นรวมของผู้เชี่ยวชาญ
            จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ

IOC ≥ 0.50 ข้อค้าถามใช้ได้
IOC < 0.50 ข้อค้าถามใช้ไม่ได้

ที่มา : ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล. (2562)



ข้อค้าถาม ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
+1 -1 0

1. ไม่ลอกข้อสอบ

2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ

3. เมื่อพบเจอของมีค่า จะน้าไปส่งคืนเจ้าของ

4. พาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวเป็นประจ้า

+ 1 = ค้าถามสอดคล้อง ตรงกับเนื้อหา
- 1 = ค้าถามไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับเนื้อหา
  0 = ไม่แน่ใจ



ข้อค้าถาม ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

1 2 3 4

1. ไม่ลอกข้อสอบ

2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ

3. เมื่อพบเจอของมีค่า จะน้าไปส่งคืนเจ้าของ

4. พาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวเป็นประจ้า

ที่มา : ศจีมาจ ณ วิเชียร



การหาค่า CVI
1. I-CVI= (agreed item)/ (number of expert) CVI รายข้อ
2. S-CVI/Ave (CVI Average) = (sum of I-CVI scores)/(number of item) CVI เฉลี่ย
3. S-CVI/UA (CVI universal)  = (sum of UA scores)/(number of item) CVI รวม

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)



ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)

ตัวอย่าง
-มี 15 ข้อ ตัวที่มาร์กเหลือง จะเห็นว่า
แบบสอบถาม ข้อ 3 5 8 ผชช. บางท่านไม่ได้
ให้ 3 4 เพราะ 3 กับ 4 คือข้อที่ใช้ได้     
ดังนั้น คือข้อที่ใช้ได้มี 12 ข้อ

การหาค่า CVI
1. I-CVI= CVI รายข้อ
2. S-CVI/Ave  =  CVI เฉลี่ย
3. S-CVI/UA   =  CVI รวม



IOC = ดัชนีความสอดคล้องในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

N    = จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ

IOC ≥ 0.50 ข้อค้าถามใช้ได้
IOC < 0.50 ข้อค้าถามใช้ไม่ได้

ที่มา : ศจีมาจ ณ วิเชียร





เครื่องมือวัดได้ตรงตามทฤษฎี/แนวคิดของโครงสร้างที่ต้องการวัด (ทางนามธรรม)
หรือสอดคล้องกับสมรรถภาพย่อย ๆ ตามที่ก้าหนดไว้ในโครงสร้างได้

เช่น 
-การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
-การช่วยเหลือผู้อื่น 
-การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
-การอดทนเพื่อให้คนอื่นมีความสุข 

ที่มา : https://petmaya.com/21-sacrifice-people



มีความส้าคัญต่อคุณภาพเครื่องมือ และมีความยุ่งยากที่สุด

วิธีตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของเครื่องมือ ได้แก่
1.  Known-groups technique or Contrasted groups approach

2. Multitrait-Multimethod Technique
   2.1 Convergent validity
   2.2 Divergent validity

3. Factor analysis
4. Hypothesis testing

ที่มา: รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)



วิธีที่ใช้กันมากคือ การวิเคราะห์ปัจจัยหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis)  

-ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อลดจ้านวนตัวแปรที่มี
หลายๆตัวแปร ให้เหลือตัวแปรจ้านวนน้อยตัว 
โดยการรวมตัวแปรที่มีความร่วมกันสูงเข้าในกลุ่มเดียวกัน 
ท้าให้ตัวแปรในแต่ละกลุ่มไม่เหลื่อมล้้ากันหรือแยกจากกัน
ชัดเจน

ที่มา: รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)



-น้าคะแนนทั้ง 2 ชุด มาวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ 
-หากค่าสหสัมพันธ์ที่ได้สูง แบบวัดที่พัฒนาขึ้น
มีความตรงเชิงสภาพปัจจุบัน 



https://www.thaihealth.or.th/Content/27556-
รับมือวัยรุ่นเครียดช่วงสอบแอดมิชชั่น.html

เช่น แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน 
เมื่อน้าไปใช้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
แห่งหนึ่ง
>นาย ก สอบคัดเลือกได้ และได้คะแนน
ความถนัดสูงมาก 
>เมื่อนาย ก เข้าไปเรียนในสถาบันแห่งนั้น 
ปรากฏว่าเรียนได้ผลการเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
**แสดงว่าแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน
ฉบับนั้น มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์





ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

2. ความเที่ยง หรือ ความเชื่อมั่น (Reliability)



2. ความเที่ยง หรือ ความเชื่อมั่น (Reliability)

-หมายถึง ความคงเส้นคงวา หรือความคงที่ ของค่าที่ได้จากการวัด
-ความเที่ยงเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน 2 ชุด ที่ได้จาก
 แบบวัด 2 ชุดที่เหมือนกัน และเป็นอิสระกัน ซึ่งได้จากผู้ตอบกลุ่มเดียวกัน
-ค่าความเที่ยงจะมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 
-ยิ่งมีค่าสูง (เข้าใกล้ 1) แสดงว่า เครื่องมือนั้นมีความเที่ยงสูง 



วิธีการหาค่าความเที่ยง หรือ ความเชื่อมั่น (Reliability)

1) การแบ่งครึ่ง (Split-half)
2) การใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค   
   (Cronbach’s Alpha Coefficient)
3) การใช้สูตรคูเดอร์วิชาร์ดสัน 20, 21 
  (Kuder-Richardson 20 หรือ KR-20
  Kuder Richardson 21 หรือ KR-21) 

การวัดซ้้า 
(Test-retest Method)

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2565)

-ค้าถามที่จะวัด ถามในประเด็นเดียวกันมั้ย สอดคล้องกับตัวแปรที่เราศึกษาหรือไม่ อันเป็นตัวแทนของคุณลักษณะใด 
คุณลักษณะหนึ่ง หรือมิติเดียวกัน 
-คะแนนที่ได้จากการวัดจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าคะแนนจริง (True Score)
- เช่น ข้อสอบในแบบทดสอบว่า วัดเนื้อเรื่องเดียวกันเพียงใด ถ้าแบบสอบวัดในเรื่องเดียวกัน เมื่อท้าการวัดซ้้าๆ ก็น่าจะมี
ความคงที่ หรือสอดคล้องในผลการวัดสูง
-เช่น ถามงานที่เราท้าท้าทายหรือไม่ ก็ต้องตอบไปแนวทางเดียวกันคือ 5 ถ้าเป็นงานประจ้าก็อาจจะตอบค่อนไป 1 2



ความเป็นเอกพันธ์ของเนื้อหารายข้ออันเป็นตัวแทนของคุณลักษณะใด คุณลักษณะ
หนึ่ง (measure of internal consistency)

ความซื่อสัตย์
1. ไม่ลอกข้อสอบ
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทุกคน
3. เม่ือพบเจอของมีค่า จะน้าไปส่งคืนเจ้าของ ที่มา : ศจีมาจ ณ วิเชียร



- น้าแบบวัดไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ น้าแบบวัดมาจ้าแนกเป็น 2 ชุด 
  > ข้อเลขคี่-ข้อเลขคู่ (ข้อค้าถามจัดเรียงตามหมวดหมู่เนื้อหา/เรียงจากง่ายไปยาก)
  > ข้อเลขคี่-ข้อเลขคู่/ข้อค้าถามครึ่งแรก-ข้อค้าถามครึ่งหลัง (ข้อค้าถามไม่จัดเรียงตามหมวดหมู่เนื้อหา/
   ไม่เรียงจากง่ายไปยาก)
- น้าคะแนนที่ได้จาก ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มาค้านวณหาค่าความสอดคล้องภายใน
- ใช้สูตร สเปียร์แมน-บราวน์ (Spearman-Brown formula) 
- ข้อจ้ากัด ความแปรปรวนของข้อมูล 2 ชุดต้องเท่ากัน

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



�   = ความเที่ยงของแบบสอบ
= ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ
 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

ขยายแนวคิดมาใช้กับการแบ่งแบบสอบออกเป็น
มากกว่า 2 ส่วน หรือ n ส่วน 
เมื่อค้านวณความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วน 
และความแปรปรวนของคะแนนรวม สามารถ
ประมาณค่าความสอดคล้องภายในได้

2) การใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

-ใช้กับแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบลิเคริ์ท (Likert Scale) 
-หรือแบบสอบที่ไม่ใช่แบบที่ให้ค่าคะแนน 2 ค่า (Dichotomous) เช่น ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



3) การใช้สูตรคูเดอร์วิชาร์ดสัน 20, 21 
(Kuder-Richardson 20 หรือ KR-20,Kuder Richardson 21 หรือ KR-21)

-ใช้ได้เฉพาะกับแบบสอบถามที่เป็นแบบให้ค่าคะแนน 2 ค่า (Dichotomons) เท่านั้น
 ที่ให้ค่าคะแนนเป็น 0 กับ 1 เท่านั้น , ใช่/ไม่ใช่ ,หรือแบบตัวเลือกที่ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0

-สูตร KR-21 เป็นสูตรที่ดัดแปลงจากสูตร KR-20 เพื่อให้ง่ายต่อการคิดค้านวณ โดยยึดหลักการว่า
ข้อสอบแต่ละข้อมีความยากง่ายเท่ากัน คือ ก้าหนดให้ ค่า p คงที่ แต่ความเป็นจริงนั้นข้อสอบแต่ละข้อย่อม
มีความยากง่ายไม่เท่ากัน 

-ดังนั้นค่าความเที่ยงที่ค้านวณจากสูตร KR-21 มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า KR-20 
โดยค่าความเที่ยง KR-21 จะต่้ากว่าค่าความเที่ยง KR-20

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



-ความคงเส้นคงวาของค่าที่ได้จากการวัดในช่วงเวลาที่ต่างกัน (ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์)
 โดยวิธีการวัดซ้้า (Repeated Measure) ด้วยแบบสอบเดิม (test-retest method) 
ในกลุ่มตัวอย่างเดิม
-น้าคะแนนที่วัดได้ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson product moment Correlation Coefficient หรือค่า r)

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



ครั้งที่ 1 วัดช่วงเวลาหนึ่ง
ครั้งที่ 2 ผ่านไปมาวัดอีกช่วง

-เพื่อจะดูผู้ตอบตอบได้เหมือนเดิมหรือคงที่หรือไม่ ถ้าตอบคงที่แสดงว่า มีความเที่ยง (reliability)
- ตัวแปรบางตัวแปรไม่เหมาะจะวัดซ้้า เช่น ช่วงเช้าเครียด ไม่มีเงินใช้หนี้ ช่วงบ่ายหายเครียด เพราะถูก
รางวัลที่ 1 เพราะแปรเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ได้แก่ ตัวแปรความเครียด ความวิตกกังวล วัดไปก็จะไม่
มีความเที่ยง (reliability) เพราะตัวแปรที่เราไปวัด ได้ถูกก้าจัดไปเรียบร้อยแล้ว

- ดังนั้นตัวแปรที่จะวัด ช่วงระยะเวลาครั้งที่ 1-2 ควรทิ้งห่างกันเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เราศึกษาเช่น 
วัดความรู้ถ้าห่างมากก็อาจจะลืมได้ 

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่า r มีค่าระหว่าง –1 ถึง + 1 โดยค่าแต่ละช่วง 
แปลความหมายได้ดังนี้

-ค่า r มีค่าเท่ากับ + 1 > คะแนนครั้งที่ 1 และ 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างสมบูรณ์แบบ

-ค่า r มีค่าเท่ากับ – 1 > คะแนนครั้งที่ 1 และ 2 มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างสมบูรณ์แบบ 
เนื่องจากคะแนนที่ได้จากการวัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีความผันแปรอย่างสิ้นเชิง

-ค่า r มีค่าเท่ากับ 0 > คะแนนครั้งที่ 1 และ 2 ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



-คะแนนจากการวัดในช่วงเวลาที่เดียวกัน โดยใช้แบบสอบที่สมมูลกัน (equivalent forms method)

-จุดอ่อนอยู่ที่ ความเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบ 2 ฉบับที่คล้ายกันซึ่งสร้างยาก
มาก

ที่มา : ศจีมาจ ณ วิเชียร



ตัวอย่าง 
แบบสอบที่สมมูลกัน

ฉบับที่ 1
ข้อใดคือความหมายของการวัด
ก. การก้าหนดเกณฑ์ให้กับสิ่งของ
ข. การก้าหนดตัวเลขให้กับสิ่งของ
ค. การตัดสินคุณค่าของสิ่งของ
ง. การประมาณค่าของสิ่งของ

ฉบับที่ 2

“การก้าหนดตัวเลขให้กับสิ่งของ”      
คือ ความหมายของค้าในข้อใด
ก. การสร้างเกณฑ์   ข. การวัด
ค. การประเมิน     ง. การประมาณ

ที่มา : งานประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเมินผล (ศจีมาจ ณ วิเชียร)



-การหาความเที่ยงใช้ในข้อมูลประเภท
ความรู้-จะไม่เน้นความเที่ยงว่าข้อนี้กับข้อนี้ตอบเหมือนกันหรือไม่ แต่เราจะดูความยากง่าย 

ข้อสอบนี้ยากง่ายมั้ย มีค่าอ้านาจจ้าแนกหรือป่าว 
หรือวิเคราะห์หา KR-20 KR-21 ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0 คะแนนไม่ใช่ 5  4 3 

2 1 
หรือวิเคราะห์หา Cronbach's Alpha ก็ได้ ใช้ได้กับทุกมาตรวัด ไม่ว่าจะเป็น ตอบถูก

ได้ 1 ตอบผิดได้ 0 ****จะนิยมใช้กันเยอะ วิเคราะห์ได้จาก spss เพราะในโปรแกรมจะไม่มี 
KR-20 KR-21***

เจตคติ-สามารถจะดูได้ว่าตอบแล้วเที่ยงหรือไม่ ตอบแล้วต้องเหมือนเดิม เช่น การบริโภค
ผัก ตอบว่าชอบผัก แต่เขี่ยผักทิ้ง ตอบแล้วคือไม่ Reliability  



Single rater - 1 คน
-ตรวจโดยการปิดชื่อ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ 
คะแนนเหมือนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้าเรามีความเที่ยง
ในการตรวจ ครั้งที่ 1 กับ 2 ต้องต่างกันเล็กน้อย 

Two raters - 2 คน
-ถ้าเรามีผู้ช่วยวิจัย 2 คน ไปช่วยเก็บข้อมูลในการสังเกต 
ต้องมีการตรวจสอบว่าทั้งสองคนสังเกตแล้ว ให้คะแนน
เหมือนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้าได้ค่าเหมือนกัน คือมี
ความเที่ยง (reliability) หรือไม่ 

More than two Observers (หลายคน)  
-ดูว่าผู้ช่วยวิจัยประเมินในสิ่งเดียวกัน แล้วได้ค่าความเที่ยงเหมือนกันหรือไม่ 
ดังนั้นต้องมีการอบรมผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้ประเมินแล้วได้ค่าความเที่ยงใกล้กันมากที่สุด ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



สถิติที่จะใช้วิเคราะห์ Interrater reliability ขึ้นอยูกับ จ้านวนคน และระดับมาตรวัด

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



ความหมายของสองคาํนี ้สามารถแสดงใน Figure 1 

วงกลมท ี ่1 ลกูธนเูขา้กลางเปา้หรอืใกลเ้คียงเปา้ทกุครัง้ 

แสดงวา่ฝีมือ มีความแมน่ยาํมีความตรง (valid) และความ

เท่ียงคอ่นขา้งสงู (reliable)

วงกลมท ี ่2 ไมเ่ขา้เปา้ ไมมี่ความตรง (not valid) และไมมี่

ความเท่ียงเลย (not reliable)

วงกลมท ี ่3 ไรท้ิศทางหาความแนน่อนไมไ่ด ้(low valid, low 

reliable) 

วงกลมท ี ่4 แมจ้ะไมเ่ขา้เปา้ ไมมี่ความตรง (not valid) แตก็่

เกาะกลุม่กนั มีความเท่ียง (reliable)



ที่มา : ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2562)





ที่มา : ศจีมาจ ณ วิเชียร



0 1
ง่ายยาก

หมายถึง สัดส่วนของจ้านวนผู้ที่ตอบข้อสอบนั้น ๆ ได้ถูกต้อง 
-จะมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 
ซึ่งค่า P แต่ละช่วง มีความหมายดังนี้
-เข้าใกล้ 0.00 หมายความว่า ข้อสอบยาก
-เข้าใกล้ 1.00 หมายความว่า ข้อสอบง่าย
-มี่ค่าระหว่าง .40-.60 หมายความว่า 
ข้อสอบมีความยาก-ง่าย ปานกลาง เป็นข้อสอบที่ดีมาก
โดยปกติแล้วค่า P ที่ยอมรับได้ จะมีค่าระหว่าง .20 ถึง .80 

เมื่อ  = ความยากง่ายของข้อสอบ
 = จ้านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
 = จ้านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่นต่้า 
= จ้านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง



เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากของข้อสอบ
ความยากของข้อสอบ (P) ความหมาย

.81 ถึง 1.00 ง่ายมาก
.60 ถึง .80 ค่อนข้างง่าย
.40 ถึง .59 ปานกลาง
.20 ถึง .39 ค่อนข้างยาก
0 ถึง .19 ยากมาก





-เครื่องมือหรือแบบทดสอบสามารถจ้าแนกความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างได้ 
 เช่น จ้าแนกผู้เรียนกลุ่มเก่งและผู้เรียนกลุ่มอ่อน 
 หรือคนรู้และคนไม่รู้ออกจากกัน

-หากแบบทดสอบมีอ้านาจจ้าแนกสูงแล้ว ผู้เรียนกลุ่มเก่งจะท้าข้อสอบข้อนั้นๆ 
 ได้ถูกต้องมากกว่าผู้เรียนกลุ่มอ่อน

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



ที่มา : ศจีมาจ ณ วิเชียร



ค่าอ้านาจจ้าแนกหรือค่า r จะมีค่าระหว่าง –1.00 ถึง +1.00 
ค่า r แต่ละช่วงมีความหมายดังนี้
-ค่า r ที่เข้าใกล้ 0.00 หมายความว่า ข้อสอบมีอ้านาจจ้าแนกต่้า 
-ค่า r ที่เข้าใกล้ + 1.00 หมายความว่า ข้อสอบมีอ้านาจจ้าแนกสูง 
 เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพมาก
-ค่า r เท่ากับ .00 หมายความว่า ข้อสอบไม่มีอ้านาจจ้าแนก
ค่า r ที่มีค่าติดลบ หมายความว่า ข้อสอบมีอ้านาจจ้าแนกกลับ 
โดยปกติแล้วค่า r ที่ยอมรับได้ จะมีค่า .20 ถึง 1.00

เมื่อ r  คือ อ้านาจจ้าแนกของข้อสอบ
H  คือ จ้านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง
L  คือ จ้านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่้า
N  คือ จ้านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง



r ความหมาย
> 0.40 จ้าแนกได้ดีมาก เป็นข้อสอบที่ดีมาก

0.30 - 0.39 จ้าแนกได้ดี เป็นข้อสอบที่ดีพอสมควร อาจจะต้องปรับปรุง 
0.20 - 0.29 จ้าแนกได้พอใช้ เป็นข้อสอบที่พอใช้ได้ แต่ต้องปรับปรุง  
0.00 - 0.19 จ้าแนกได้ต่้า เป็นข้อสอบที่ไม่ดี ควรตัดทิ้งหรือแก้ไข  

ค่าติดลบ จ้าแนกไม่ได้ เป็นข้อสอบที่ไม่ดี ควรตัดทิ้งหรือแก้ไข  





ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)



ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)







ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)

ข้อมูลมาจาก data หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือ ค่าที่ได้จากการวัด
ของตัวแปร หรือ รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเป็นตัวเลข 
หรือข้อความ/ภาพ/เสียงก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจศึกษา



ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



 

เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรตามหลักการหรือทฤษฎีมีลักษณะที่คลุมเครือ 
กว้างไม่ชัดเจน แต่ละคนอาจเข้าใจไม่ตรงกัน (subjective) ซึ่งอยู่ในรูปนามธรรม        
ไม่สามารถที่จะวัดได้ชัดเจน หรือสื่อความหมายได้ตรงกัน

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรในรูปของพฤติกรรม (behavior) หรือการกระท้า 
(action) ที่สามารถสังเกตหรือวัดได้ ทุกคนสามารถสังเกต รับรู้ และเข้าใจได้ตรงกัน 
(objective) เช่น

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียน ที่โรงเรียน ผู้ปกครอง
และสังคมต้องการให้มีในตัวผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย 
และความรับผิดชอบ ซึ่งวัดจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความซื่อสัตย์ หมายถึง การที่ผู้เรียนไม่พูดปด ไม่ขโมยของผู้อ่ืน เวลาท้าผิดแล้วยอมรับผิด 
มีการปฏิบัติตามสัญญา

ความมีระเบียบ หมายถึง การที่ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา  ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม

ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2555)



องค์ประกอบหลัก น้้าหนัก % องค์ประกอบย่อย น้้าหนัก % จ้านวนข้อ
ความซื่อสัตย์ 30 1. การไม่พูดปด 

2. ไม่ลักขโมยของผู้อื่น 
3. เวลาท้าผิดแล้วยอมรับผิด
4. มีการปฏิบัติตามสัญญา 
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ความมีระเบียบวินัย 30 1. การตรงต่อเวลา 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม
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ความมีระเบียบวินัย 30 1. ความตั้งใจเรียน 
2. เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
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รวม 100 40

ที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)







วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร

เขียนข้อสอบ ตรวจทาน และจัดพิมพ์
ตรวจความสอดคล้องของข้อค้าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)

อิงเกณฑ์ p r 

อิงกลุ่ม p r 

ก้าหนดชนิดของแบบทดสอบ ศึกษาวิธีสร้าง
วิเคราะห์เนื้อหา/จุดประสงค์การเรียนรู้

ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ

จัดท้าแบบทดสอบฉบับจริง ที่มา : ผศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2555)



�   = ความเที่ยงของแบบสอบ
= ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ
 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

ขยายแนวคิดมาใช้กับการแบ่งแบบสอบออกเป็น
มากกว่า 2 ส่วน หรือ n ส่วน 
เมื่อค้านวณความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วน 
และความแปรปรวนของคะแนนรวม สามารถ
ประมาณค่าความสอดคล้องภายในได้

-ใช้กับแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบลิเคริ์ท (Likert Scale) 
-หรือแบบสอบที่ไม่ใช่แบบที่ให้ค่าคะแนน 2 ค่า (Dichotomous) เช่น ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



-การหาความเที่ยง (reliability) ไม่ควรหาแค่ภาพรวม >> ค่าแอลฟา 
ครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
-ควรท้าการวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) เพราะจะทราบถึง 
 >> แบบแผนการตอบของผู้ตอบ 
 >> ข้อย่อยๆจะปรับแก้อย่างไร 

พฤติกรรมบริโภคผัก
-ซื้อผักสดมากกว่านื้อสัตว์
-ตักอาหารประเภทผักมากกว่าเนื้อสัตว์
-อาหารประเภทผัก จะทeให้รู้สึก
รับประทานอาหารได้มากขึ้น
-รับประทานชาบูบ่อยกว่าสลัดผักสด

การวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis)
- Inter-item correlation  .30-.70 ไม่ควรเกินช่วงนี้
- Corrected item-total correlation ≥ .30 and always 
be positive







ค่าภาพรวม แอลฟาครอนบาค
-ความเที่ยง (reliability) ตรงนี้ ขึ้นกับจ้านวน item ด้วย อันนี้มี 12 ข้อ 
ได้ .8 ถือว่าได่ค่าความเที่ยง (reliability) สูง
ค่ารายข้อ  คือ ค่า inter- item correlation matrix 
-เพราะบางครั้งข้อค้าถามเยอะ แต่ซ้้าซ้อน



-Item Total correlation 
 คือ ค่าความสัมพันธ์รายข้อ กับคะแนนรวมทั้งฉบับ
-ค่าที่ผ่านเกณฑ์ คือ 0.3-0.7

-ค่าช่องขวาสุด Cronbach's Alpha if Item 
Deleted หมายความว่า 
-ถ้าตัดข้อ 1 ค่า Alpha จะเพิ่มขึ้น .887 
-หรือต้อข้อ 3 จาก .643 จะเพิ่มขึ้น .874  
 
**ข้อดี ของการท้า Item-Total Correlation 
คือ มีข้อค้าถามรายข้อ ข้อใดที่ควรจะปรับ ถึงแม้
ภาพรวม Cronbach's Alpha จะมีค่าดีก็ตาม**
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>> ตัวอย่างการสร้างข้อค้าถามของการแสดงตัว

การแสดงตัว

ชอบสังคม

กล้าแสดงออก

กระฉับกระเฉง

เข้ากับคนได้ง่าย
ชอบอยู่ในกลุ่มคน

ชอบแสดงความคิดเห็น
เป็นคนเปิดเผย

เคลื่อนไหวคล่องตัว

ตื่นตัวตลอดเวลา

ท่านทักทายคนไม่เคยรู้จักก่อนเสมอ
ท่านเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
ท่านรู้สึกเหงาเมื่ออยู่ตามล้าพัง

ท่านชอบไปงานสังสรรค์ที่มีคนมากมาย
ท่านชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อมีโอกาส
ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการท้างานกลุ่ม
ท่านมักสนทนาอย่างตรงไปตรงมา
ท่านยึดถือการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
ท่านท้างานส้าเร็จในเวลารวดเร็ว

คนอื่นๆมักบอกว่าท่านเป็นคนฉับไว
ท่านท้างานด้วยความมั่นใจ
ท่านรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเสมอที่มา : ดร.รัถยานภิศ พละศึก. (2559)



ตัวอย่าง ผู้สังเกต 2 คน
- เช่น มีอาจารย์ใหม่เข้ามา หลังจากที่สอน
งานแล้ว 
มีการสอนเป็นอย่างไร ก็ให้อาจารย์พี่เลี้ยง  
2 ท่าน มาประเมิน สังเกตว่าผลจากการ
ประเมินที่ได้จากการสังเกตของอาจารย์ 
ทั้ง 2 ท่าน ตรงกันหรือไม่  

ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)



      



ที่มา : รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2565)






