หนวยที่ 6 เครื่องมือในการวิจัย
ในการวิจัยโดยเฉพาะการวิจยั เชิงปริมาณจําเปนตองใชเครื่องมือเพื่อวัดตัวแปรที่ตองการศึกษาออกมาเปนขอมูลเชิงปริมาณ
หรือตัวเลขเพือ่ วิเคราะหและนําผลการวิเคราะหมาอธิบายตัวแปรนั้น ๆ คุณภาพของเครื่องมือวิจัยจึงมีผลตอคุณภาพของ
งานวิจยั ทั้งฉบับ
เครื่องมือวิจัย หมายถึง เปนอุปกรณหรือเทคนิคที่นักวิจยั ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือวัดตัวแปรที่ตองการศึกษา เชน
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
ความสําคัญของเครื่องมือวิจัย
1. เครื่องมือวิจยั ที่ใชในการเก็บขอมูลจะเปนสวนประกอบสําคัญของการวัดการประเมินตัวแปรในการวิจยั ตัวแปรในการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพมักไมสามารถวัดโดยตรงจึงตองอาศัยเครื่องมือในการวิจัย
2. เปนสะพานเชื่อมที่สําคัญระหวางปญหา วัตถุประสงค และสมมุติฐานการวิจัย กับขอมูลที่ใชเปนหลักฐานในการตอบ
ปญหา
3. มีสวนสําคัญทําใหการรวบรวมขอมูลกระชับตรงประเด็นตามวัตถุประสงค มีความตอเนื่องเปนขั้นตอน ชวยลดความ
ผิดพลาด
4. เครื่องมือวิจยั ที่วางรูปแบบที่ดีจะมีสว นชวยใหการจัดเตรียมขอมูลการวิจัยเพื่อวิเคราะหงายขึ้น
ดังนั้นเพื่อใหงานวิจยั มีคุณภาพ ผลการวิจัยไดรับความนาเชื่อถือ นักวิจยั จะตองมีการวางแผนการดําเนินการวัดที่ดี เพื่อให
ปราศจากความคลาดเคลื่อนหรือมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด
ความคลาดเคลื่อนของการวัด = คาจริง +- ความคลาดเคลื่อน ในที่นี้กลาวถึง 2 ลักษณะคือ
1. การจําแนกชนิดของความคลาดเคลื่อนตามลักษณะการเกิด แบงออกได 2 ประเภท
- ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ ชั่วคราว (random or chance errors) เปนผลจากการเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในขณะที่
ศึกษา เหตุการณเกิดขึ้นชั่วคราวแตมีผลตอการวัด เชน ผูทําแบบสอบถามมีอาการปวดศีรษะ ผูตอบไมไดมีความรูใ นเรื่องที่
ตองการวัดแตสามารถเดาไดถูกตอง ในการวัดอุณหภูมิของรางกายผูปวยอมปรอทในระยะเวลาสั้นเกินไป
- ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ แลวอยูคงที่ (systematic or constant error) มักเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก แตสงผลตอการวัด
ทั้งหมด เชน การชั่งน้ําหนักที่ใชเครื่องชั่งน้ําหนักที่ใหผลที่สูงกวาปกติ 300 กรัม ทําใหน้ําหนักทีไ่ ดทั้งหมดสูงกวาความเปน
จริง
2. การจําแนกชนิดของความคลาดเคลื่อนตามแหลงที่เกิด
- ความคลาดเคลื่อนเนื่องมาจากเครื่องมือ เชน คําสั่งแนะนําในการใชไมชัดเจน ตีความผิด เกณฑในการอานไมชัดเจน
เครื่องมือเสื่อมสภาพ แบบสอบถามชักนําใหผูตอบมีความลําเอียง
- ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากผูใชเครื่องมือ เชน ผูใชไมมีความชํานาญ ถามีผูวัดมากกวา 1 คนความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูวัด เกิดอคติ ในกลุมควบคุมหรือกลุมทดลอง
- ความคลาดเคลื่อนจากผูถูกวัด เชน ผูถูกวัดเคยถูกวัดมาแลวเกิดความรูสึกเหนื่อยลา เบื่อหนาย รูตัววาจะถูกวัดทําใหมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสภาพธรรมชาติ อาจเสแสรงไมรวมมือ หรือรวมมือมากเกินไป ผูถูกวัดถูกเลือกมาโดยไมมีการสุม
ทําใหไมเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได

ชนิดของเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยทางดานสรีรวิทยา และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรอื่น ๆ แบงไดเปน 3 ลักษณะ
1. เครื่องมือวัดทางดานกายภาพ เชน เครือ่ งมือวัดแสง เสียง ฝุนในอากาศ อุณหภูมิ ความดันโลหิต น้ําหนัก สวนสูง
2. เครื่องมือวัดทางเคมี เชน เครื่องมือในการตรวจเลือดหาระดับน้ําตาล แอลกอฮอล หรือสวนประกอบอื่นๆ
3. เครื่องมือวัดทางจุลชีวะ เชน เครื่องมือตรวจวัดแบคทีเรียในเลือด ปสสาวะ การเพราะเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
แบบสอบถาม หมายถึง ชุดของขอคําถามที่ผูวิจัยเตรียมไวใหผูตอบซึ่งเปนผูใหขอมูลโดยตรงเขียนตอบในเรื่องใดเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่ตองการศึกษา แบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัยทีน่ ิยมใชกันมากชนิดหนึ่ง ประกอบดวย 3 สวน คือ
หนังสือนํา คําชี้แจงในการตอบ เนื้อหาของแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชมีหลายลักษณะดังนี้
1. แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ มักใชเพื่อตองการวัดความรู หรือเปนแบบทดสอบที่มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว มี
หลายรูปแบบ เชน
- ใหเลือกตอบ 1 คําตอบจากตัวเลือก 2 ตัวเลือก แบบสอบถามชนิดนี้มกั จะถามเปนการตอบรับปฏิเสธ โดยกําหนดคําตอบเปน
ใช-ไมใช เคย – ไมเคย เห็นดวย – ไมเห็นดวย เชน
( ) เคย
( ) ไมเคย
ทานเคยตรวจรางกายประจําปหรือไม
- ใหเลือกคําตอบ 1 คําตอบจากตัวเลือกมากกวา 2 ตัวเลือก ซึ่งอาจกําหนด 4 หรือ 5 ตัวเลือก เชน
ทานมีบุตรกี่คน ( ) 1 คน ( ) 2 คน ( ) 3 คน ( ) มากกวา 3 คน
- แบบเลือกตอบไดหลายคําตอบ มักใชถามความคิดเห็นหรือประสบการณของผูตอบซึ่งมีโอกาสเกิดไดหลายกรณีในเวลา
- แบบจัดลําดับสิ่งที่ใหตอบ เชน ทานพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากใครมากที่สุดเรียงลําดับกอนหลัง
2. แบบประมาณคา เปนแบสอบถามที่กําหนดใหผูตอบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นที่แตกตางกันโดยตอบเปนคําตอบ
เพียงคําตอบเดียว มักใชวัดเจตคติ ความคิดเห็น หรือความเชื่อของผูตอบ ซึ่งมีระดับแตกตางกัน แบงออกเปน
- แบบเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให เชน
ทานคิดวาการสอนโดยใชสอื่ วีดิทัศนมีความนาสนใจในระดับใด ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) นอย
- แบบเลือกตอบจากตัวเลข เชน 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ไมพึงพอใจเลย ปานกลาง
พึงพอใจมาก
3. แบบสอบถามชนิดปลายเปด เปนแบบสอบถามที่มีรูปแบบของคําถามในลักษณะที่ถามอยางกวาง ๆ เพื่อเปดโอกาสให
ผูตอบไดตามเสรี มักใชเมื่อตองการขอมูลหรือความคิดเห็นอยางกวาง ๆ เชน
ปญหายาเสพติดมีผลกระทบตอชุมชนของทานอยางไรบาง
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
แบบสัมภาษณ เปนการรวบรวมขอมูลโดยมีการสื่อสารกันระหวางผูถามกับผูใหขอมูล ทั้งนี้การสื่อสารจะตองมีจดุ มุงหมาย
แบงตามวิธีการสัมภาษณได 2 ประเภทคือ
1. แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางแนนอน มีลักษณะคลายคลึงกับแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ประกอบดวยขอคําถาม และ
คําตอบเอาไวใหผูตอบเลือกหลายคําตอบ ผูเก็บรวบรวมขอมูลจะสัมภาษณตามเนื้อหาในแบบสัมภาษณ เทานัน้ โดยอาน
คําถามทีละขอ แลวใหผูตอบเลือกคําตอบที่ไดเตรียมไว

2. แบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสรางแนนอน มักประกอบดวยแนวคําถามกวาง ๆ และมีลักษณะยืดหยุน เพื่อใหผูใหขอมูล
สามารถใหขอคิดในแนวลึกคลายแบบสอบถามชนิดปลายเปด
แบบสังเกต เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองใชการดู การฟง หรือการใชประสาทสัมผัสอื่น ๆ เชนการสัมผัส
การดมกลิ่น ซึง่ ผูรวบรวมขอมูลตองอยูใกลชิดกับสิ่งที่ตองการสังเกตมาก นิยมใชแบงไดเปน 2 ชนิดคือ
1. แบบสังเกตชนิดมีโครงสราง เปนเครื่องมือที่กําหนดขอบเขตของการสังเกตวาจะตองสังเกตอะไร และอยางไรบาง มักอยู
ในรูปแบบตรวจสอบรายการ (checklist) โดยกําหนดหัวขอของการสังเกตและตัวเลือกในแตละหัวขอเพื่อใหผูสังเกตบันทึก
เมื่อมีเหตุการณนั้นเกิดขึน้
2. แบบสังเกตชนิดไมมีโครงสราง ไมไดกําหนดขอบเขตไวลวงหนา เมื่อสังเกตพบวามีพฤติกรรมใด ๆ เกิดขึ้น ผูส ังเกตจะจด
บันทึกไวทั้งหมด
แบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือชนิดนี้มักใชในการวัดความถนัด ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือดานใดดานหนึ่ง เชน
แบบวัดความถนัดทางดานคณิตศาสตร แบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และแบทดสอบทางจิตวิทยาตาง ๆ
เชน แบบทดสอบความสามารถทางสติปญญา แบบวัดบุคลิกภาพ
( ตาราง ขอดีและขอจํากัดของเครื่องมือชนิดตาง ๆ หนา 272 )

คุณภาพและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยเปนสิ่งที่นักวิจัยตองประเมินกอนการนําไปใช การประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัยจะพิจารณา
จากความตรง ความเที่ยง ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเปนปรนัย ความหมายในการใช และความสามารถในการนําไปใช
1. ความตรง หรือ ความสมเหตุสมผล (validity) เครื่องมือที่ดีจะตองตรงในการวัด หมายถึง เครื่องมือนั้นจะตองวัดในสิ่งที่
ตรงกับที่ผูวิจยั ตองการวัดไดอยางถูกตองและครบถวนความตรงของเครื่องมือวัดแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1. ความตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึงเครื่องมือนั้นสามารถวัดไดตรงตามเนื้อหาที่ตองการวัด เชน เครื่องมือวัด
ความพึงพอใจของผูปวยความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการรักษาพยาบาลตองสามารถวัดความพึงพอใจของผูปว ยจริง ๆ
2. ความตรงเชิงสัมพันธกับเกณฑ (criterion-related validity) เปนการหาความตรงของเครื่องมือโดยการหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากการนําเครื่องมือกับเกณฑมาตรฐานไปทดลองใช แบงเปน 2 ประเภท
- ความตรงตามสภาพการณ เปนการหาความสัมพันธระหวางเครื่องมือกับเกณฑมาตรฐานโดยทดลองใชในเวลาเดียวกัน
เชนเครื่องมือวัดความวิตกกังวลสูง ในขณะเดียวกันเมื่อใชเครื่องมือมาตรฐานอื่นวัดก็ใหผลมีความวิตกกังวลสูงเชนกัน แสดง
วาเครื่องมือมีความตรงตามสภาพการณ
- ความตรงเชิงพยากรณ เปนการหาความสัมพันธระหวางเครื่องมือกับเกณฑมาตรฐานภายหลังนําเครื่องมือไปทดลองใช เชน
เครื่องมือที่ทํานายอาการซึมเศราที่สรางขึ้นกําหนดวาถาไดคะแนนสูงกวา 20 คะแนนถือวา มีโอกาสเกิดอาการซึมเศรา เมื่อนํา
เครื่องมือไปวัดสตรีหลังคลอด 1 วันคนหนึ่งได 22 คะแนน และปรากฏวาสตรีดังกลาวมีอาการซึมเศราจริงเมื่อหลังคลอด 6
สัปดาห แสดงวาเครื่องมือนัน้ มีความตรงเชิงพยากรณ
3. ความตรงตามโครงสราง(construct validity) เปนลักษณะของเครื่องมือที่มีรูปแบบหรือโครงสรางตามทฤษฎีที่ควรจะเปน
ในการวัด มักใชกับเครื่องมือที่มีลักษณะเปนแบบวัดทางจิตวิทยา หรือแบบวัดที่มีหลายมิติ เชน วัดคุณภาพชีวิต แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ที่นิยมไดแก
- การวิเคราะหโดยยึดทฤษฎีเปนเกณฑ

- การหาความตรงตามโครงสรางโดยใชการวิเคราะหทางสถิติชั้นสูง
- การนําเครื่องมือไปหาความสัมพันธกับเครื่องมือมาตรฐานที่มีความตรงตามโครงสราง
2. ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (reliability) ในการวิจยั เชิงปริมาณความเที่ยงของเครือ่ งมือเปนสิ่งที่สําคัญในการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยความเที่ยงของเครื่องมือใดเปนลักษณะที่แสดงวาเครือ่ งมือนั้นมีความคงที่เพียงใด โดยไมวาจะวัดกี่ครั้งก็ได
คาตรงกัน หรือใกลเคียงกัน เชน หากใชเครื่องชั่งน้ําหนักเครื่องหนึ่งไปชั่งน้ําหนักคน ๆ หนึ่ง โดยครั้งแรกไดน้ําหนัก 50
กิโลกรัม และเมื่อชั่งครั้งที่สองในอีก 1 นาทีตอมาไดน้ําหนัก 60 กิโลกรัม แสดงวาเครื่องชั่งนั้นไมมีความเที่ยง ถาน้ําหนักที่
แทจริงของคนๆ นั้นเปน 52 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาดวยสมการของความคลาดเคลื่อนที่กลาวไว
คาที่วัดได
= คาจริง +_ ความคลาดเคลื่อน
ในการชั่งครั้งแรก 50 = 52 – 2
ในการชั่งครั้งที่สอง 60 = 52 + 8
นั่นคือความคลาดเคลื่อนในการใชเครื่องมือที่ไมมีความเที่ยงชั่งน้ําหนักทั้ง 2 ครั้ง คือ -2 และ + 8 กิโลกรัมตามลําดับ ซึ่งทํา
ใหผลการวัดไมมีความคงที่และไมถูกตอง เครื่องมือที่ดีตองมีความเที่ยงสูง วัดกี่ครั้งก็ไดผลใกลเคียงกัน ผลที่ไดมคี วามคงที่
ไมเปลี่ยนแปลง ถูกตองและเชื่อถือได การหาความเทีย่ งสามารถหาไดหลายวิธีดังนี้
1. การหาความเที่ยงจากความคงที่ (stability) เปนความเที่ยงจากความคงที่ในการวัดในเวลาตางกัน หากนําเครื่องมือไปวัดซ้ํา
ในเวลาที่ตางกัน ผลที่ไดจะใกลเคียงกันหรือคงที่เพียงใด โดยการหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (coefficient of correlation) หรือ
เรียกอีกชืก่ หนึง่ วาวิธีการทดสอบซ้ํา (test-retest method) วิธีโดยการนําเครื่องมือไปวัดในกลุมตัวอยางเดียวกันสองครั้งใน
เวลาแตกตางกัน แลวหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (สูตรคํานวณหนา 278)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันมีคาระหวาง-1.00ถึง 1.00 ยิ่งคาใกล 1 เทาใดแสดงวายิ่งมีความสัมพันธกันสูง
โดยทั่วไปเครื่องมือเครื่องมือมีความเที่ยงในระดับที่พอใจเมื่อคาความเที่ยงสูงกวา 0.70
2. การหาความเที่ยงจากความเสม่ําเสมอภายใน (internal consistency) เปนความเทีย่ งที่แสดงถึงความสม่ําเสมอของขอคําถาม
ทั้งหมดในแบบวัดวาสามารถวัดในเรื่องเดียวกันไดมากนอยเพียงใด วิธีการหาความเที่ยงชนิดนี้ทําไดโดยการนําเครื่องมือไป
ทดสอบวัดเพียงครั้งเดียว แลวนํามาวิเคราะหคาความเทีย่ ง วิธีที่นยิ มใช 3 วิธีคือ
- การคํานวณแบบแบงครึ่ง (spilt – half method) ( ตัวอยางคํานวณหนา 280)
- การคํานวณแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
- การคํานวณโดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน ( Kuder- Richardson)
3. การหาความเที่ยงของผูสังเกตมากกวา 1 คน (inter-rater reliability) วิธีนี้ใชกบั เครื่องมือที่เปนแบบสังเกตและการนําไปใช
จะตองมีผูสังเกตหลายคน เชน แบบสังเกตพฤติกรรมการใหอาหารทางสายยางแกผูปวยอัมพาตครึ่งซีกของญาติ 10 ราย โดย
การใชผูสังเกต 2 คนนําเครือ่ งมือไปทดลองใช แลวนําผลที่ไดมาทดสอบวาตรงกันมากนอยเพียงใด ผลจากการสังเกตใกลเคียง
กันยิ่งมากก็ถือวามีความเทีย่ งมาก โดยใชสูตรคํานวณคือ
ความเที่ยงของการสังเกต =
จํานวนที่สังเกตเหมือนกัน
จํานวนทีส่ ังเกตเหมือนกัน + จํานวนที่สังเกตตางกัน
4. การหาความเที่ยงของความคลายคลึงกัน (equivalence) วิธีนี้ใชกรณีที่มีการสรางแบบวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกวา 1 ชุด เชน
การวิจยั เชิงทดลองซึ่งมีการวัดกอนและหลังการทดลองผูวิจัยอาจไมตองการใชเครื่องมือวัดชุดเดียวเพราะผูตอบอาจตอบถูก
เพราะจําคําถามได จึงสรางเครื่องมือวัดทีม่ ีเนื้อหาแบบเดียวกัน มีความคลายคลึงกันเรียกวาแบบวัดคูขนาน (parallel form)
ถาคะแนนทีไ่ ดจากการใชเครื่องมือทั้งสองชุดมีความสัมพันธกันสูงจะถือวาเครื่องมือมีความเที่ยงของความคลายคลึงกันสูง

3. ความยากงาย (difficulties) เครื่องรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะแบบทดสอบจะตองมีความยากงายพอเหมาะกับผูตอบ เพราะถา
มีความยากมากเกินไป ผูตอบตอบผิดหมด เครื่องมือนั้นจะไมสามารถวัดสิ่งที่ตองการไดเลย
วิธีคํานวณความยากงายมักใชกับแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสัดสวนของผูตอบถูกกับจํานวนผูตอบทั้งหมดในขอคําถามขอ
นั้น เชน มีคนตอบถูก 10 คน จากจํานวนผูตอบทั้งหมด 20 คน ขอคําถามขอนั้นจะมีคาความยากงายเทากับ .50 ถามีคาเขาใกล
1 แปลวางาย ถาเขาใกล 0 แปลวายาก
4. อํานาจจําแนก (discrimination power) เครื่องมือที่ดีจะตองมีอํานาจจําแนกสูงในการแบงแยกสิ่งที่ตองการวัดออกมา เชน
แยกผูมีความรูเรื่องการออกกําลังกาย ออกจากผูที่ไมมีความรูเรื่องการออกกําลังกาย คนตอบถูกจะตองมีความรูเรื่องนั้นจริงๆ
และคนที่ไมมคี วามรูก็ควรจะตอบผิด
การหาอํานาจจําแนกทําไดโดยการแบงกลุม ผูตอบออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ไดคะแนนสูง และกลุมที่ไดคะแนนต่ํา คาอํานาจ
จําแนกจะแทนดวยตัวอักษร r และมีคาระหวาง -1.0 จนถึง +1.0 ถามีคาเขาใกล 0 แปลวามีอํานาจจําแนกนอย ถาเขาใกล 1
แสดงวามีอํานาจจําแนกมาก ขอคําถามที่ดีตองมีอํานาจจําแนก 0.2 ขึ้นไป และยิ่งคามากยิ่งดี
5. ความเปนปรนัย (objectivity) เครื่องมือรวบรวมขอมูลที่ดีจะตองมีความเปนปรนัยสูง กลาวคือทุกคนเมื่ออานหรือใช
เครื่องมือนั้นแลวจะเขาใจความหมายไดตรงกันเสมอไมวา จะอานเวลาใดก็ตาม รวมทัง้ การแปลผลออกมาเปนคะแนนจะตองมี
เกณฑที่แนนอนไมวาใครจะเปนผูแปลผลจะตองไดคาคะแนนตรงกันเสมอ
6. ความหมายในการวัด (meaningfulness) เครื่องมือที่ดีจะตองถามหรือวัดในสิ่งที่สอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด เชน
ในการถามระดับการศึกษา แลวใหผูตอบเลือกวา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งมีความหมายแตกตางกันในระดับเดียวกัน ถา
ตองการวิเคราะหใหละเอียด อาจมีการแยกชั้นป ที่ศึกษาดวย
7. ความสามารถในการนําไปใช (usability) เครื่องมือที่ดจี ะตองสามารถนําไปใชไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน ใชเวลา
เหมาะสมในการนําไปใช การแปรผลงายไมยุงยาก และยุติธรรม คุมคากับแรงงานและงบประมาณที่เสียไป
การพัฒนาเครือ่ งมือเพื่อใชในการวิจัย
ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยั ผูวิจยั จะตองพิจารณาวาในการวิจัยของตนเองตองการวัดตัวแปรอะไรบาง
และจะใชเครือ่ งมือชนิดใดเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลนั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจยั อาจไดมาจากคัดเลือกเครื่องมือที่มีอยูแลวมาใช
หรือพัฒนาขึ้นใหม ดังนี้
การเลือกเครื่องมือที่มีอยูแลวมาใชในการวิจัย ผูวิจัยจําเปนตองพิจารณาในประเด็นตอไปนี้
1. เครื่องมือนั้นสรางขึ้นเพื่อวัดอะไร มีความสอดคลองกับเรื่องที่จะวิจยั หรือไม
2. เครื่องมือนั้นสรางขึ้นภายใตกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีอะไร ทฤษฎีแตละทฤษฎีอาจใหแนวคิดทีแ่ ตกตางกันดังนัน้ ในการ
ทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยจึงตองศึกษาที่ผสู รางเครื่องมือใช
3. เครื่องมือนั้นสรางขึ้นเพื่อใชกับคนกลุมใด เพราะคนแตละกลุมอาจมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของวัยสภาวะดานรางกาย
และจิตใจ อารมณ สังคม
4. เนื้อหาหรือคําถามที่อยูในเครื่องมือนั้นยังคงทันสมัยอยูหรือไม และขอคําถามยอยภายในสอดคลองกันเพียงพอหรือไม
เครื่องมือบางฉบับสรางขึ้นเปนเวลานานเกินไปอาจลาสมัยหรือไมสอดคลองกับสถานการณ
5. การนําเครื่องมือไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือมือบางชนิดอาจตองอาศัยผูที่ไดรบั การฝกฝนมาโดยเฉพาะในการ
เก็บขอมูล หรือการแปรผล เชน เครื่องมือวัดทางจิตวิทยาหรือพัฒนาการ
6. คุณภาพของเครื่องมือ ไดแก ความตรง ความเที่ยง และคุณสมบัติอนื่ สําหรับเครื่องมือที่ดีควรอยูใ นระดับที่ยอมรับได
เพราะการนําเครื่องมือที่ดอยคุณภาพมาใชจะมีผลเสียตองานวิจยั ทั้งหมด

7. ความเหมาะสมในดานของระยะเวลาและคาใชจายในการนําเครื่องมือมาใชในการเก็บขอมูล เครื่องมือมาตรฐานบางฉบับมี
คุณภาพดี แตตองเสียคาใชจา ยแกเจาของลิขสิทธิ์ในราคาที่แพงมาก เครือ่ งมือที่มีความยุงยากซับซอนในการนําไปใช อาจไม
คุมคาแกการนําไปใช
8. ลิขสิทธิ์ของเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือแตละฉบับถือเปนทรัพยสนิ ทางปญญา การละเมิดลิขสิทธิ์นอกจากมีความผิด
ตามกฎหมายแลว ยังอาจมีผลทําใหไมสามารถเผยแพรงานวิจยั ไดโดยเฉพาะกรณีที่เปนเครื่องมือที่พัฒนาในตางประเทศ
การเลือกเครื่องมือวิจัยจากเครื่องมือเดิมที่มีอยูมีขั้นตอนดังนี้
1. ระบุชนิดของเครื่องมือที่ตองการ ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัยและกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา
2. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสืบคนเครื่องมือที่อยูในขอบขายตามที่ตองการ
3. เลือกเครื่องมือวิจัยทีไ่ ดมาทั้งหมด โดยพิจารณาจากเกณฑในการเลือกที่ไดกลาวขางตน จากนั้นทําการเปรียบเทียบเครื่องมือ
ที่ผานการคัดกรองทั้งหมด และเลือกเครื่องมือวิจัยทีพ่ ิจารณาแลวเห็นวาดีที่สุดในการศึกษาวิจัยนั้น ๆ แตถาเห็นวาไมมี
เครื่องมือใดที่เหมาะสมที่สุดอาจตองดําเนินการอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
3.1 ดัดแปลงเครื่องมือวิจัยทีไ่ ดมาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา
3.2 เปลี่ยนแปลงคําถามวิจัย และ/หรือตัวแปรที่ตองการศึกษา จากนั้นสืบคนเครื่องมือวิจัยทีเ่ หมาะสม
3.3 สรางเครื่องมือขึ้นมาใหมใหเหมาะสมกับเปาหมายของการวิจยั และกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา
การสรางเครื่องมือใหม มักใชในกรณีที่มโนมติที่ตองกาวัดไมเคยมีผูศกึ ษามากอน หรือไมมีเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใชใน
การวิจยั การสรางเครื่องมือใหม มีขั้นตอนดังนี้
1. การระบุมโนมติหรือสิ่งทีต่ องการวัดใหชัดเจน โดยการวิเคราะหมโนมติที่จะศึกษา (concept analysis) ซึ่งจะทําใหทราบวา
มโนมตินั้นมีขอบเขตและองคประกอบภายในอยางไร และนํามาใชนิยามเชิงแนวคิด (conceptual definition) และนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (operational definition) เพื่อใหสามารถวัดไดในทางปฏิบัติดว ย เชน ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษา
สูงสุด โดยนับเปนจํานวนปที่ไดรับการศึกษาทั้งหมดในระบบ
2. การสรางขอคําถาม การสรางขอคําถามจะเกิดขึ้นไดกต็ อเมื่อมีการวิเคราะหมโนมติจนไดความหมายขอบเขต และ
องคประกอบที่ชัดเจน ในการสรางขอคําถามที่ดีผูวจิ ัยจะตองยึดหลักที่สําคัญ ดังนี้
- คําถามควรมีลักษณะสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ใชภาษาเขาใจงาย
- คําถามตองมีเนื้อหาเกี่ยวของที่จะศึกษาไมนอกประเด็น
- หลีกเลี่ยงการสรางคําถามที่มีเนื้อหาหลายๆ คําถาม
- หลีกเลี่ยงคําถามที่กอใหเกิดความอับอาย เสื่อมศักดิ์ศรี
- หลีกเลี่ยงคําถามนํา ทําใหผูตอบมีใจเอนเอียง
- คําตอบของคําถามปลายปดจะตองครอบคลุมทุกคําตอบ และในบางขออาจตองเพิ่มคําตอบปลายเปด เชน อื่นๆ โปรดระบุไว
3. การกําหนดรูปแบบของการวัด โดยพิจารณาจากจากคํานิยามเชิงปฏิบัติการของมโมมติหรือตัวแปรนั้น ๆ จึงตัดสินในเลือก
หลายรูปแบบมี ดังนี้
1. แบบลิเคิรต (Likert scale) นิยมใชมากกับแบบสอบถามที่วัดเจตคติ หรือความเชื่อ โดยกําหนดรูปแบบออกเปนระดับความ
คิดเห็นของผูตอบ 4-6 ระดับ ตั้งแตเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ เพื่อเปนการบอกขนาด
ความเขมของเจตคติ โดยขอคําถามจะประกอบดวยขอคําถามที่งทางบวกและทางลบ ตัวอยางเชน

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

ขอคําถาม

อยางยิ่ง

ไมแนใจ
หรือเฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวย
อยางยิ่ง

1.ฉันคิดวาการมาฝากครรภตามกําหนดนัดเปนหนาทีท
่ ี่
สําคัญของหญิงตั้งครรภทุกคน
2.ในระยะตั้งครรภ การปฏิบัตต
ิ นใหถูกตองตามหลักสุข
อนามัยเปนสิง่ ที่ยุงยากมากสําหรับฉัน

2. แบบออสกูด (Osgood) เรียกอีกชื่อหนึ่งวาวิธีการหาความแตกตางของความหมาย
สถานีอนามัยในชุมชนของฉัน
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3. แบบตอบถูกได 1 ตอบผิดได 0 รูปแบบนี้มักใชกับแบบทดสอบ หรือแบบวัดความรูซึ่งมีขอถูกเพียงขอเดียว รูปแบบอาจจะ
เปน ไช – ไมไช หรือ แบบมีตัวเลือกหลายตัวเลือกก็ได
4. การขัดเกลาและปรับปรุงแกไขแบบวัด ผูวิจัยจะตองตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองและครบถวนของแบบวัด
5. การนําแบบวัดไปใหผูเชีย่ วชาญพิจารณา
6. การนําเครื่องมือไปทดลองใช
7. การแกไขและจัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ ผูวิจยั จะตองนําผลจากการทดสอบมาแกไขปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ แลว
จัดพิมพเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชตอไป
( ตัวอยางการพัฒนาเครื่องมือวิจัย หนา 294 )
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