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Definition of Tool
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ความคลาดเคลื่อนจากการวัด

 A device for recording or measuring
(American Heritage Dictionary, 1994)
 The written device that a researcher uses
to collect data (Polit and Hungler, 2014)
 เครื่ องมือวิจยั คือ อุปกรณ์หรื อสิ่ งที่นกั วิจยั
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั

O (Observe score) = T (True score) + E (error score)
 Observe score คือค่าที่ได้จากการสังเกตหรื อค่าที่วดั ได้
 True score คือค่าคะแนนจริ งของการวัด
 Error score คือ ค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัด
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ความคลาดเคลื่อนจากการวัด
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ปัจจัยทีท่ าํ ให้ เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัด

 ความคลาดเคลื่อนจากการวัดแบบสุ่ ม (random
measurement error) ความไม่พร้อมของกลุ่ม
ตัวอย่าง
 ความคลาดเคลื่อนจากการวัดแบบมีระบบ
(systematic measurement error) เป็ นความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นอย่างคงที่: เครื่ องมือที่ใช้วดั
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เครื่ องมือวิจยั : ไม่ชดั เจน ไม่มีคุณภาพ (ไม่มีความตรง
หรื อความเที่ยง)
การใช้เครื่ องมือวิจยั ที่ไม่เหมาะสม: การเลือกตาชัง่
ผูใ้ ช้เครื่ องมือวิจยั หรื อผูว้ ิจยั : ขาดทักษะ
กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตัวอย่างไม่พร้อมที่จะตอบคําถาม
กลุ่มตัวอย่างจงใจตอบไม่ตรงกับความจริ ง
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ตัวแปรหมายถึงอะไร

สิ่ งที่ต้องคํานึงในการกําหนดตัวแปร

 คุณลักษณะของประชากรหรื อปรากฏการณ์ที่ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษา สามารถวัดได้และ
จําแนกได้ และมีค่าที่แปรเปลี่ยนได้
 ตัวแปรบางอย่างมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม และตัวแปรบางอย่างเป็ นคุณลักษณะที่มี
โครงสร้าง (construct) เช่นความวิตกกังวล
 ชนิดของตัวแปร:
ตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ (Independent variable: IV)
ตัวแปรตาม (dependent variable: DV) ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจาก
ตัวแปรต้น
ตัวแปรภายนอกหรื อตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous variable) หรื อตัวแปร
รบกวน (confounding factor) เป็ นตัวแปรที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้มุ่งศึกษาแต่มีผลต่อตัว
แปรตาม

 ต้ องกําหนดตัวแปร: ระบุตัวแปรต้ นหรื อแปรตามให้ ชัดเจน
 จํานวนตัวแปรที่ศึกษา: ต้ องครอบคลุมตัวแปรทีศ่ ึกษา ไม่ ฟุ่มเฟื อย
หรื อมากเกินความจําเป็ น
 ต้ องระบุตัวแปรทีส่ ํ าคัญที่ศึกษา และให้ ความหมายเชิงปฏิบตั ิการ
(operational definition)
 ต้ องพิจารณาระดับสู งสุ ดของการวัดของตัวแปรแต่ ละตัว เพื่อมี
ประโยชน์ ในการเลือกสถิติ และสามารถตอบปัญหาได้ เพิม่ ขึน้
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LEVEL OF MEASUREMENT

What is the importance of the level of
measurement for statistical analysis?

Nominal Scale: สเกลนามบัญญัติ หรื อนามมาตรา สเกลแบ่งกลุ่ม (Categories)
gender, marital status, religious etc.
Ordinal Scale: สเกลอันดับหรื อระดับมาตราเรี ยงอันดับดับ
rank in army, socioeconomic status, health status
Interval Scale: สเกลอันตรภาค (absence of a zero point)
temperature
Ratio Scale: สเกลอัตราส่ วน (true zero point)
weight, length, height etc.

The level of measurement is associated with the types of
statistical analyses
Use the highest level of measurement possible (Polit &
Beck, 2014)
Three advantages to use higher levels of the measurement
Greater analytic flexibility
Availability of more power statistical techniques
A greater amount of information than at lower levels

9

10

Measurement Approaches in
Nursing Research

แบบลิเคต (Likert)
•
•
•
•

Biophysiological measure (thermometer, scale, etc)
Observations
Interviews
Focus groups
Questionnaires
Scale (rating scale, Likert scale, semantic differentials, and visual
analogue scale)
Delphi technique,

เป็ นแบบสอบถามที่สร้ างโดยนักจิตวิทยาชื่อลิเคิต
ลักษณะของแบบวัดมีหลายข้ อคําถามที่ครอบคลุมตัวแปรที่สนใจ
มีข้อความเป็ นได้ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
การตอบมักให้ เลือกตอบ
5 เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 เห็นด้ วย
3 ไม่แน่ใจ
2 ไม่เห็นด้ วย
1 ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ดูตวั อย่างหน้ า 112 (ยุวดี, 2543)
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2

เราจะสร้างเครื่ องมือวิจยั ?
ลําดับ

ข้อคําถาม
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

1

โดรยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในตัวเอง

2

บางครั้งท่านคิดว่าตัวท่านเองไม่มีอะไรดี

1. นักวิจยั สร้างเครื่ องมือขึ้นมาใหม่ท้ งั หมด
(constructed Instruments)
2. นักวิจยั ไม่ได้สร้างเครื่ องมือใหม่แต่นาํ เครื่ องมือที่มี
อยูแ่ ล้วมาปรับปรุ ง (modified Instruments)
3. นักวิจยั นําเครื่ องมือวิจยั ที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้ในการวิจยั
(copied Instruments)

คําตอบ
ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่
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ข้ อควรคํานึงในการใช้ เครื่ องมือทีผ่ ู้อื่นพัฒนาไว้
 ขออนุญาต (ก่ อนดัดแปลงหรื อใช้ )
 คํานึงถึง ลิขสิ ทธิ์ (Copy rights) สํ าคัญ
มากๆ
 ขออนุญาตใช้
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หลักในการเลือกใช้ เครื่ องมือทีม่ อี ยู่แล้ว
สามารถวัดสิ่ งที่ผู้วจิ ัยต้ องการวัด (Conceptual relevant:
Capture conceptual definition of the variable
ถ้ ามีฉบับที่แปลแล้วใช้ ฉบับทีแ่ ปล แต่ ต้องพิจารณาความตรง
ตามภาษาด้ วย
พิจารณาว่ าเหมาะสมตามบริบทหรื อวัฒนธรรม
เครื่ องมือได้ ผ่านการพัฒนาอย่ างดีคือมีคุณภาพ
ใช้ วดั ในกลุ่มตัวอย่ างเดียวกัน
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หลักในการเลือกใช้ เครื่ องมือทีม่ อี ยู่แล้ว (ต่ อ)
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Sources of Existing Instrument

สามารถเข้าใจได้ง่าย ข้อคําถามเหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง
มีความไวในการวัด

ทราบวิธีการใช้ การเก็บข้อมูล การคิดคะแนน และการแปล
ค่าคะแนน
มีทกั ษะอะไรที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้เก็บข้อมูล
หลักฐานที่สนับสนุนเกี่ยวกับความตรงและความเที่ยง
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Locating existing instrument (การหาแหล่งของเครื่ องมือ
วิจยั )
Computer database
Reference books
Health and Psychological Instrument Online (HAPI)
Dissertations
Word-of-mouth communication among researchers
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Translation of the Questionnaire

Translation Process

• Achieve equivalence between original and the
translated version
• Considerations:
– conceptual equivalence: Do people in two cultures
see the concept in the same way?
– Semantic equivalence: the meaning attached of
each item.
– Operational equivalence: same format, the
instruction, and mode of admission can be used in
the target population
– (Steiener & Norman, 2003)
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Details for Examining an
Instrument

Source to target language translation (โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้เรื่ อง
เนื้อหาเป็ นอย่างดี และต้องรู ้ท้ งั 2 ภาษาเป็ นอย่างดี)
Blind back-translation: by independent teams who have not seen
original version.
Bilingual review committee (Content validity): evaluate original
version and the back-translated items
Test Validity: Cultural diversity
Pilot testing (Reliability)
Field-testing
(Streiner and Norman, 2003)
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Details for Examining an
Instrument (Continued)

 Does this instrument measure what you want
to measure?
 Is the instrument reflective of your conceptual
definition of variable?
 Is the instrument well construct?
 Does your population resemble populations
previously studied with the instrument?
 Is the readability level of the instrument
appropriate for your population?
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Guideline in Scale Development
(DeVellis, 2012)

• How sensitive is the instrument in detecting small
differences in the phenomenon being measured?
• What is the process for obtaining, administering, and
scoring the instrument?
• What skills are required to administer the instrument?
• How are the scores interpreted?
• What is the time commitment of the subjects and
researcher for administration of the instrument?
• What evidence is available related to reliability and
validity of the instrument?
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หลักเกณฑ์ ในการสร้ างเครื่ องมือ

 Step 1: Determine clearly what it is you want to measure
 Step 2: Generate an item pool
 Step 3: Determine the format for measurement
 Step 4: Have initial item pool reviewed by experts (validity test)
 Step 5: Consider inclusion of validation (to detect flaws or problems and social
desirability)
 Step 6: Administer items to a development sample (Validity and Reliability)
 Step 7: Evaluate the items (reverse score)
 Step 8: Optimize scale length

การสร้ างแบบสอบถามต้ องคํานึงถึงวัตถุประสงค์
เพราะต้ องเก็บข้ อมูลมาตอบวัตถุประสงค์ ในการวิจัย
คําถามต้ องชัดเจน เข้ าใจง่ าย ใช้ เวลาให้ น้อยที่สุด
คําถามไม่ ยาวจนเกินไป ในแต่ ละข้ อไม่ ควรเกิน 20-25
คํา
ควรหลีกเลี่ยงคําถามนํา
23
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หลักเกณฑ์ในการสร้างเครื่ องมือ

เครื่ องมือวิจัยทีใ่ ช้ ในการศึกษาต่ างๆ ประกอบด้ วย
 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป
 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการ และความ
รุ นแรง การรักษาที่ได้รับ หรื อประวัติการตั้งครรภ์และการ
คลอดในอดีต หรื อในปัจจุบนั
 แบบสอบถามตามตัวแปรที่สนใจ: ตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม
 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา (โปรแกรม แผนการสอน)

เมื่อต้ องการถามความถี่ในพฤติกกรมควรหลีกเลีย่ งการใช้ คาํ ว่ า
บ่ อย บ่ อยๆ ควรกําหนดเป็ นความถี่ เช่ น 1-2 ครั้ง 3-5 ครั้ง
จํานวนคําถามต้ องไม่ มากจนเกินไป
ผู้ออกแบบสอบถามควรสร้ างแผนผังหัวข้ อทีต่ ้ องการถามเพื่อให้
ได้
ควรมีการถามข้ อมูลส่ วนบุคคลเพื่อใช้ ในการอภิปรายผล
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
 เป็ นขั้นตอนที่จาํ เป็ น
 หากใช้เครื่ องมือที่ไม่มีคุณภาพ
 ข้อมูลที่ได้จะไม่เหมาะสม
 ไม่เป็ นไปตามความต้องการของการวิเคราะห์
 ไม่เป็ นที่น่าเชื่อถือ
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Two Major Criteria for Assessing
Quality of Instrument
Validity of the instrument (ความตรง)
Content validity (ความตรงตามเนื้อหา)
Criterion validity (ความตรงตามเกณฑ์ สัมพันธ์ )
Construct validity (ความตรงตามทฤษฎีหรื อความตรงตามโครงสร้ าง)

ความตรง

Reliability of the instrument (ความเที่ยง)
Stability reliability (การวัดความคงที่ หรื อความคงเส้ นคงวาภายนอก)
Equivalence reliability (การวัดความเท่ าเทียม)
Internal consistency reliability (การวัดความสอดคล้องภายใน)
29
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5

Validity

Content Validity (ความตรงตามเนื้อหา)

Determining the extent to which the instrument actually reflects the
abstract construct being examined (Burns & Groves, 2001)
“Refers to the degree to which an instrument measures what it is
supposed to be measuring” (Polit & Hungler, 1999)
เป็ นคุณสมบัติที่สาํ คัญของเครื่ องมือที่สามารถวัดได้ตรงกับสิ่ งที่ตอ้ งการจะ
วัด
Three categories of validity
Content validity (ความตรงตามเนื้อหา)
Criterion validity (ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์)
Construct validity (ความตรงตามโครงสร้าง)

คําถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับมโนทัศน์ของตัว
แปรนั้นๆ หรื อคําถามมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหรื อ
ทฤษฏีของตัวแปร
ใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิ ตั้ง 3, 5, 7 คน (ขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของตัว
แปร)
ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ถูกต้อง เหมาะสม หรื อครอบคลุมหรื อไม่
นิยมเรี ยกว่า ความตรงตามเนื้อหา (Logical content validity)
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Content Validity (ความตรงตามเนื้อหา)

32

Content Validity Index

 Concerned with adequacy of coverage of the content area being measured” (Burns &
Grove, 2001, p. 309).
 Sources: Literature, representative of the relevant populations, and experts (at least 3
experts)
 Two key issues are evaluated
Whether individual items are relevant and appropriate in term of the construct
(ถูกต้อง)
Whether the items adequately measure all dimensions of the construct (ครบถ้วน)
 Content validity index (CVI) is used to quantify the extent of agreement between the
experts.

ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา

เป็ นค่าสถิติที่นกั วิจยั มัก
นําเสนอเพื่อแสดงถึงความตรงของเครื่ องมือวิจยั ควรรายงาน
ผลทั้งความตรงทั้งรายข้อ และภาพรวมของเครื่ องมือทั้งฉบับ
พร้อมทั้งอธิบายวิธีการคํานวณ เพื่อให้เห็นหลักฐาน และ
แสดงถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ
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วิธีการคํานวณค่ าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา

Content Validity Index

(Polit & Beck, 2006)

CVI = Items rated by 3 experts as either 3 or 4
Number of total items
– To compute the CVI , three experts are given the
objectives and items and are asked to independently
rate the relevance of each item to the objective using
4-point rating scale:
1 = not relevant
2 = somewhat relevant
3 = quite relevant 4 = very relevant
– A CVI score of .80 or better is considered to have
good content validity (Polit & Hungler, 1999; Polit & Beck, 2008, p.459)
35

มี 2 ประเภท
1. ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของข้ อคําถามรายข้ อ
(Item-level CVI: I-CVI)

2. ค่ าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือทั้งชุ ด
(Scale-level CVI: S-CVI)
36
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วิธีการคํานวณค่ าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา

วิธีการคํานวณค่ าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา

(Polit & Beck, 2006)

(Polit & Beck, 2006)

1. ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของข้ อคําถามรายข้ อ (Item-level CVI: ICVI) มีวธิ ีการคํานวณคือ
 กรณีใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3-5 ท่ าน ข้ อคําถามแต่ ละข้ อต้ องผ่ านการ
พิจารณาระดับ 3 หรื อ 4 ทุกข้ อ นั้นคือ
 I-CVI = 1.00
 กรณีใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่ านขึน้ ไป ค่ า I-CVI ที่ยอมรับได้ คือ
ประมาณ .80 ถ้ าข้ อคําถามใดตํ่ากว่านีผ้ ู้สร้ างต้ องปรับแก้หรื อตัด
ข้ อคําถามทิง้

2. ค่ าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือทั้งชุ ด (Scale-level

CVI: S-CVI) มีวธิ ีคดิ 3 วิธี
2.1 ค่ าเฉลีย่ I-CVI = ผลรวมของค่ า I-CVI ทุกข้ อ/จํานวนข้ อ
2.2 ผลรวมค่ าสั ดส่ วนความคิดเห็นของผู้ทรง/จํานวนผู้ทรง
2.3 ค่ าสั ดส่ วนผลรวมของคําตอบของทุกคน/จํานวนคําตอบ
ทั้งหมด
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Criterion Validity
(ความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์)

ตัวอย่างการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญให้ความคิดเห็น

ข้อคําถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ

1

2

3
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ข้อเสนอแนะ

4

1. ท่านคิดว่าโรงพยาบาลควรมีแพทย์เพิ่ม
2. นโยบายการเฝ้าคลอดเหมาะสม
3. การเยีย่ มคลอดเหมาะสม
4 หมายถึงเกี่ยวข้องมาก
3 หมายถึง เกี่ยวข้องพอควรหรื อเกี่ยวข้องแต่ตอ้ งปรับแก้
2 หมายถึง เกี่ยวข้องเล็กน้อยหรื อไม่สามารถประเมินได้ 1 หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
39

ความสามารถของเครื่ องมือในการวัดคุณลักษณะที่ศึกษาได้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาํ หนดในปัจจุบนั
Concurrent validity (ความตรงตามสภาพ หรื อความตรงร่ วม
สมัย)
 ability of an instrument to determine subjects’
response at the present time.
 เทียบโครงสร้างของเครื่ องมือกับโครงสร้างของ
เครื่ องมืออื่นที่เป็ นที่ยอมรับ
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Construct Validity
(ความตรงตามโครงสร้าง)

Criterion Validity
(ความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์) (ต่อ)
 Predictive validity (ความตรงเชิงทํานาย)
 ability of the instrument to predict subjects’
behavior or response in the future.
 อนาคตตรงไปตามที่คาดหมายหรื อไม่
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การวัดที่มีขอ้ คําถามวัดมโนทัศน์ของตัวแปรครอบคลุมทุกมิติ ในแง่
ของความคิดเชิงทฤษฏี สิ่ งที่ตอ้ งการวัดมีคุณลักษณะเป็ นไปตาม
ทฤษฏีอย่างไรบ้าง
The degree to an instrument measures the construct under the
investigation (Polit & Hungler, 1999)
It is difficult and challenge tasks
 Approaches to construct validity
Known-group technique
The multitrait-multimethod matrix method
Factor analysis

42
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Known‐Group Technique

Multitrait‐Multimethod Matrix Method

Analysis of degree which the instrument separates groups that are
predicted to differ on the basis of know characteristics or a theory. (Polit &

• Use of multiple measures (more than 3
measures) to the same set of subjects
– Two questionnaire (difference method that
measure the same attribute)
– One questionnaire that measure difference
attribute.

Hungler, 1999, p. 705)

Contrasted groups
used same instrument to different groups.
Each group is expected to differ on critical attribute
Total score for each group is expected to be different
T-test will be used.

• Strong relationship: Same attribute
(convergence validity)
• Weak relationship: Different attribute
(discriminant validity)

Example: Attitude toward nursing professional
43
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Factor Analysis
เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือ
ว่าวัดได้ตรงตามโครงสร้างหรื อไม่
A statistical procedure for reducing a large set of variables into a smaller
set of variables with common characteristics to underlying dimensions
(Polit & Hungler, 1999)
Show which variables cluster together to form unidimensional
construction
Variables should be at least interval level
Use Computer analysis

Reliability
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Three Aspects of Reliability

Reliability
“Denotes the consistency of measures obtained in the use of
particular instrument and is an indication of the extent of
random error in the measurement method” (Burns & Grove,
2001)
The degree of consistency or dependability with which an
instrument measures the attribute it is designed to measure
(Polit & Hungler, 1999)
เป็ นคุณสมบัติของเครื่ องมือในการวัดสิ่ งที่ตอ้ งการวัดว่ามีความ
คงที่มากน้อยเพียงใด
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 Stability reliability (การวัดความคงที่)
 Equivalence reliability (การวัดความเท่า
เทียม)
 Internal consistency reliability(การวัด
ความสอดคล้องภายใน)
47
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Stability (การวัดความคงที่)

Stability (การวัดความคงที่)

“Refers to the extent to which the same results are obtained
on repeated administrations of the instrument” (Polit &
Hungler, 1999)
The investigator administers the same test to a sample of
individual on two occasion and then compares the score
obtained.

Procedure that evaluate stability: test-retest reliability A high
correlation coefficient b/w the test and the retest indicates high
reliability. ( r = .70 are considered satisfactory) (Polit & Hungler,
1999)
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product
moment correlation)
ระยะเวลาของการวัดแต่ละครั้งไม่ควรมีระยะใกล้หรื อห่าง
จนเกินไป 2-4 wks (Burns & Groves, 2001)
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Internal Consistency
(การวัดระดับความสอดคล้ องภายใน)

Internal Consistency
(การวัดระดับความสอดคล้ องภายใน)

การทดสอบว่าทุกๆข้อคําถามในแบบวัด วัดในสิ่ งเดียวกัน
ตัวอย่างมีขอ้ คําถาม 10 ข้อวัดความเครี ยด

• “The degree to which the subparts of instrument
are all measuring the same attribute or
dimension, as a measure of the instrument’s
reliability” (Polit & Hungler, 1999)
• Refers to the correlation of various items within
the instrument (Burns & Grove, 2001)

– คําถามที่ 1 ท่านรู ้สึกไม่สบายใจ
– คําถามที่ 2 ท่านนอนไม่หลับ

– คําถามที่ 10 ท่านทํางานไม่ทนั เวลา
51

Internal Consistency
(การวัดระดับความสอดคล้ องภายใน)
 Methods of calculating an internal consistency
 Split-half reliability
 Cronbach’s alpha coefficient
 Kuder-Richardson formula (K-R 20 or K-R
21)
53
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Split-half Reliability:
เทคนิคการแบ่งครึ่ ง
By correlating scored on half of the measure with
the scores on the other half.
วัดเพียงครัง้ เดียว
การแบ่งจํานวนข้ อคําถามเป็ น 2 ส่วน โดยขึ ้นอยูก่ บั การเรี ยงลําดับความยากง่าย
ของข้ อคําถาม
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Person Product moment correlation coefficient: r)
It tends to underestimate the reliability of entire reliability.
Spearman-Brown prophecy formula is a correction formula that has been
developed to give a reliability estimate for the entire test.
r1 =

2r
1+r
54
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Cronbach’s Alpha Coefficient
สัมประสิ ทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ใช้กบั ข้อคําถามมากกว่า 3 ข้อขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างควรมากกว่า 20 ราย
นิยมใช้มาก และใช้กบั ข้อคําถามที่เป็ น (Likert scale)
 รายงานผลค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
 ควรมากกว่า0 .7 เครื่ องมือใหม่
 > 0.8 สําหรับเครื่ องมือเก่า

 a widely-used reliability index that estimates the internal consistency or homogeneity of
a measure composed of several subparts; also refer to as coefficient alpha.
 Use computer to calculate
55
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Click Continue
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ผลการวิเคราะห์

Click OK
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Equivalence
(การวัดความเท่าเทียม)

Kuder-Richardson Formula

K-R 20 or K-R 21


Items are dichotomous: ใช่-ไม่ใช่ ถูก-ผิด

 มีวธิ ีท่ นี ิยมทํา 2 ประเด็น
 Interrater or inter observer reliability
 Parallel forms method
 การแปรผล r > 0.8

- เช่นข้อคําถามเป็ น ใช่ (1) - ไม่ใช่ (0)

- แบบสอบถามที่มีค่าเป็ น 0 และ 1 ตัวอย่าง
ตอบถูกได้ = 1 ตอบผิดได้ = 0
 Calculate by hand or Computer (p. 126-127)
 วิธีเดียวกับหาค่า Cronbach’s alpha coefficient
65
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Equivalence
(การวัดความเท่าเทียม)

Equivalence
(การวัดความเท่าเทียม)

Parallel form method (การใช้ แบบวัดคู่ขนาน)

 การทดสอบว่ าหากใช้ วัดมากกว่ า 2 คนขีน้ ไป ค่ าที่ได้ ต้องเท่ ากัน
 มักใช้ กับแบบสังเกต
 Interrater reliability (ความเที่ยงของการสังเกต): is estimated by comparing
measurements made by two or more observers watching the same event simultaneously and
independently.
 The index of reliability: correlation coefficient, Cohen’s kappa, analysis of variance,
interclass correlation, rank-order correlation.
 Compute reliability: การวิเคราะห์ % ของความเห็นเหมือนกัน
Number of agreement
Number of agreement + disagreement
 การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์ระหว่างค่าคะแนนของ 2 คน ( r >0 .8)

 นําเครื่ องมือที่วดั เนื้อหาเดียวกัน รู ปแบบเดียวกัน วัดพร้อมกัน 2 ชุด ใน
บุคคลคนเดียวกัน

 When two presumably parallel instruments are administered
to individual at about the same time.
- The index of reliability: correlation coefficient.
ข้อเสี ยผูต้ อบจะเบื่อ
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การพิจารณาว่าเครื่ องมือมีคุณภาพหรื อไม่
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ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
กรณี ที่เป็ นเครื่ องมือที่มีอยูแ่ ล้ว

สิ่ งที่ตอ้ งการวัด

ถ้าใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่างกลุ่มให้หาทั้งความตรงและความเที่ยง
กรณี ที่ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเหมือนกันและระยะเวลาไม่นานไม่จาํ เป็ นต้องทดสอบ
ทั้งความตรงและความเที่ยง ถ้าระยะเวลานานให้ทดสอบความเที่ยง

กรณี เครื่ องมือใหม่และเครื่ องมือที่แปลมาจากภาษาอื่นๆ
Not reliable,
not valid

Reliable but
not valid

ให้ทาํ การทดสอบความตรงและความเที่ยง

Reliable and
valid

การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
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ความตรง: ความตรงตามเนื้อหา (logical content analysis)
ความเที่ยง: สัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha หรื อ Kuder-Richardson Formula
(K-R 20 or K-R 21) หรื อ test-retest reliability
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Other Criteria for Assessing Quality
of Instrument
วัตถุประสงค์ ของ
การวิจัย

ตัวแปรทีต่ ้ องการวัด เครื องมือ/ลักษณะ
ข้ อคําถาม

การตรวจสอบ
เครื่ องมือ

1. เพื่อศึกษานโยบาย
และแนวทางการ
เปลีย่ นแปลงการเฝ้า
คลอดในภาคใต้

-ความต้ องการการเฝ้า
คลอด
-ข้ อเสนอแนะ

-คําถามปลายปิ ด

-ความตรงเชิงเนื้อหา

-คําถามปลายเปิ ด

-ความตรงเชิงเนื้อหา

2. เพื่อเปรียบเทียบ
ความเครียดของนิสิต
ชายและนิสิตหญิง

-ความเครียด

-แบบสอบถาม (rating
scale)

- ความตรงเชิงเนื้อหา
และความเที่ยง
(สั มประสิ ทธิ์แอลฟา)
- ความตรงเชิงเนื้อหา

-ข้ อมูลทั่วไป

- คําถามปลายปิ ด/
ปลายเปิ ด
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Practicality: Concerns with cost and appropriateness for the
study population (Burns & Grove, 2001)
Efficiency: Comparison of quality of the different instruments
that measure the same attribute; but one is cheaper and less time
consuming.
Sensitivity: Ability of the instrument to make fine
discriminations between objects, with differing amount of the
attribute being measured.

72
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Suppose you are about to write a research proposal, what
information should be emphasized
in your Instrument section?

Procedures for Data Collection
(Quantitative Studies)

Is the description of the instruments thorough?
Had the instruments been used previously?
Had the instruments been tested for reliability and validity?
What type of reliability and validity were assessed?
Was the reliability sufficiently high to warrant the use of the
instruments?
Was there sufficient evidence that the instruments are valid?
Will a pilot study be conducted using the instruments?

 Planning Data Collection
 Identify data needs
 Selecting types of measures
 Selecting and developing Instruments
 Pretesting the data collection package
 Development of data collection forms
 Development of a codebook
 Implementing a data collection plan (Collecting Data)
 Managing Data
 (Burns & Grove, 2001; Polit & Hungler, 1999; Polit & Beck, 2014)
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Are the instrument suitable in
term of costs, availability, norm, etc?

Determine what data need to be gather

No

yes

What type of measure should be used for each variable?

Can the instrument be adapted to
yield more situation measure?
yes

Are there existing instrument to capture the full
conceptual definition of the variables?

Yes
No

Will the instrument yield
high quality data?
Yes

Yes
No
Develop/pretest
new measure

Revise Problem

Is permission to use
the instrument needed?

No

Yes

Do you have the skills and resource to
develop an new instrument

Do you have the skills and resource to
develop an new instrument

Obtain permission

No
Arrange measures in an
appropriate sequence

No

Are the instrument suitable in
term of costs, availability, norm, etc?

No
Can the instrument be adapted to
yield more situation measure?

Pretest entire instrument Package
75

การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล

Pretest entire instrument Package

Make necessary revisions to instrument or sequence

Develop data collection forms and protocols;
develop data management procedure

Can data be collected by researcher alone?
No
Identify and hire appropriate
data collectors

Yes
Collect data

Train data collector
Manage data according to data management plan
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 กําหนดขั้นตอนการเก็บ: ความคงที่และถูกต้อง
 ใครเก็บ ถ้าเก็บหลายคนต้องคํานึงถึงความคงที่
 คํานึงถึงค่าใช้เวลาและค่าใช้จ่าย
 เวลา นานเท่าไร (ต้องเผือ่ ด้วย)
 ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ ค่าลิขสิ ทธิ์
ค่าไปรษณี ย ์ ค่าเดินทาง ค่าเตรี ยมผูช้ ่วยวิจยั
 สร้างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
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สิ่ งทีต่ ้ องเขียนในโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
 ขั้นเตรียมการ
 ทําหนังสื อผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรม
(IRB)
 ทําหนังสื อขออนุมตั ิเก็บข้อมูลจากต้น
สังกัดถึงผูอ้ าํ นวยการรพ.ของสถานที่ที่จะไป
เก็บ
 เตรี ยมผ้ช่วยวิจยั

สิ่ งที่ต้องเขียนในโครงการวิจัยที่เกีย่ วกับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล (ต่ อ)
ขัน้ ดําเนินการ
ประสานงานกับหัวหน้าของแหล่งที่ตอ้ งการเก็บข้อมูล บอก
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง สร้างสัมพันธภาพ อธิบายวัตถุประสงค์
วิธีการเก็บข้อมูล การพิทกั ษ์สิทธ์ การเซ็นใบยินยอน
ทําการเก็บข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
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สิ่ งที่ตอ้ งเขียนในโครงการวิจยั ที่เกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษา
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ประสิ ทธิภาพของการเก็บรวบรวมข้อมูล

ชนิดของเครื่ องมือ (แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม)
จํานวนกี่ชุด (ข้อมูลทัว่ ไป ความเครี ยด ความวิตกกังวล)
ที่มาของเครื่ องมือกรณี ที่นาํ ของผูอ้ ื่นมาใช้ (ผูส้ ร้าง ค่าความเที่ยง ความ
ตรง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้)
เครื่ องมือแต่ละชุดมีกี่ขอ้ คําถาม (negative or positive) อย่างละกี่ขอ้
การคํานวณคะแนน
ถ้าเป็ นเครื่ องสร้างขึ้นใหม่ตอ้ งระบุวา่ สร้างจากแนวคิดของใครหรื อจาก
การทบทวนวรรณกรรม หาค่าความตรงและความเที่ยงอย่างไร
รายงานผลความเที่ยง และความตรงที่คาํ นวณได้ (ควรจะเป็ นอย่างละ 1
ประเภท)

ขั้นตอนในการดําเนินการวัด
 การเลือกเครื่ องมือที่ตรงกับวัตถุประสงค์
 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
 การนําเครื่ องมือไปใช้
 การอ่านผลของการวัด
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ประสิ ทธิภาพของการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัย ดังต่อไปนี้
ลักษณะของการวัดที่ดี
 เครื่ องมือต้องมีคุณภาพ
 ผูใ้ ช้เครื่ องมือ มีความรู ้
 การจัดสภาพการณ์ในขณะดําเนินการวัด ที่
เหมาะสม
 ตัวผูถ้ ูกวัดมีความพร้อม
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ประสิ ทธิภาพของการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งของความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการวัด
 เครื่ องมือ
 คําสัง่ ไม่ชดั เจน
 รู ปแบบของเครื่ องมือ ชักนําให้ผตู ้ อบลําเอียง
 เนื้อหาที่ตอ้ งการถามไม่คลอบคลุม
 ไม่มีเกณฑ์แน่นอน
 ผูใ้ ช้เครื่ องมือ: ขาดความชํานาญ ผูว้ ดั มีหลายคน
 การจัดสภาพการณ์ในขณะดําเนินการ: ทําได้ไม่สมํ่าเสมอทําให้การเก็บ
ข้อมูลบางอย่างคลาดเคลื่อนได้
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Package of Instruments

Preparing Data For Analysis

 Consent form
 Coverage page:
 Title of study
 Details and Instruction
 Demographic characteristics
 Tools related to all variables

หลังจากเก็บข้อมูลแล้วจะเป็ นขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูล
 กรณี เป็ นข้อมูลที่เป็ นตัวเลข (อายุ ระยะเวลา)
 ข้อมูลจากคําถามปลายเปิ ดหรื อปิ ด (coding
data)
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