การแปลผลเมือ่ ใชเครื่องมือรวบรวมขอมูล
แบบมาตราสวนประมาณคา
รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด
ในการศึกษางานวิจยั ทางการศึกษา พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร จะพบวามีงานวิจยั
จํานวนมากที่ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวจะทําการวิเคราะหและแปลผล โดยใชสถิติและเกณฑใน
การแปลผลหลายลักษณะ ดังนี้
1. การแปลผลโดยใชรอยละ
วิธีนี้จะหาความถี่ (จํานวน) ในแตละคําตอบ แลวแปลความถี่เหลานั้นใหเปนรอย
ละดังตัวอยาง ผลการสอบถามเจตคติที่มีตอ การเรียนวิชาวิจัยการศึกษาของนิสิต 50 คน เมื่อหา
ความถี่ของแตละคําตอบ (แตละระดับ) และแปลงใหเปนรอยละ (แสดงไวในวงเล็บ) ผลปรากฏ
ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการสอบถามเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาวิจยั การศึกษาของนิสิต 50 คน
พิจารณาเกี่ยวกับ
วิชาวิจัยการศึกษาใหประโยชนเพียงใด

นอยที่สุด
0
(0)

ระดับความคิดเห็น
นอย ปานกลาง มาก
1
9
30
(2)
(18)
(60)

มากที่สุด
10
(20)

จากตาราง 1 ผูที่เห็นวาวิชาวิจัยการศึกษาใหประโยชนในระดับมากทีส่ ุดมีรอยละ 20
ระดับ มากมีรอ ยละ 60 ระดับปานกลางมีรอยละ 18 ระดับนอยมีรอยละ 2
ผูสอนอาจถึงเกณฑความพอใจในผลการสอนของตนโดยพิจารณาจากจํานวนรอยละใน
ระดับมากกับระดับมากที่สดุ นั่นคือ 60 + 20 เทากับรอยละ 80 ซึ่งสามารถทําใหสรุปไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามผูสอนหรือผูวิจัยบางคนอาจตองการทราบวา โดยสรุปแลวความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางหรือแมกระทั่งของประชากรอยูที่ระดับใด ซึง่ ถาทราบไดกจ็ ะทําใหมีความชัดเจนกระชับ
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มากขึ้น การแปลผลโดยใชรอยละจะไมสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวนี้ไดจะตองใช
วิธีการในลักษณะอื่น เชน ใชคาเฉลี่ย เปนตน
2. การแปลผลโดยใชคาเฉลี่ย
วิธีจะกําหนดใหคะแนนประจําแตละระดับตามระดับของความเขมขนแลวหาคาเฉลี่ย
และนําคาเฉลีย่ ไปเทียบเกณฑการแปลความหมาย การหาคาเฉลี่ยมักใชวิธีนําความถี่ (จํานวน) ของ
แตละระดับคูณกับคะแนนประจําของระดับนั้นไดผลเทาใดรวมกันแลวหารดวยจํานวนคนทั้งหมดก็
จะไดคาเฉลี่ยตามตองการ ดังในตัวอยางจากตาราง 1 ระดับนอยที่สุดมีคะแนนประจําเทากับ 1
ระดับนอยมีคะแนนประจําเทากับ 2 ระดับปานกลางมีคะแนนประจําเทากับ 3 ระดับมากมีคะแนน
ประจําเทากับ 4 และระดับมากที่สุดมีคะแนนประจําเทากับ 5 นําความถี่คูณคะแนนประจํา นํามา
รวมกันจะได ดังนี้
(0 x 1) + (1 x 2) + (9 x 3) + (30 x 4) +(10 x 5) = 199
เมื่อหารดวนจํานวนคน (ในกรณีนี้เทากับ 50) ก็จะไดคาเฉลี่ย ( x ) ดังนี้
x =

199
= 3.98
50

นําคาเฉลี่ย 3.98 ไปแปลงใหเปนระดับความเห็นโดยเทียบกับเกณฑแปลความหมายซึ่ง
จะพบวาตรงกับระดับมาก ดังนั้นสรุปไดวา กลุมตัวอยางกลุมนี้เห็นวาวิชาวิจัยการศึกษาใหประโยชน
ในระดับมาก
วิธีการนี้นับวาเปนวิธีที่ชวยใหสรุปไดชัดเจน เปนประโยชนตอการวิจัยในลักษณะนี้
มาก
อยางไรก็ตาม ไดมีการกําหนดเกณฑในการแปลความหมายแตกตางกันหลายแบบ ทํา
ใหการแปลผลแตกตางกันไปบางในบางคา ดังนี้
เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ย แบบที่ 1
คาเฉลี่ย
ความหมาย
4.21 - 5.00
มากที่สุด
3.41 - 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 - 2.60
นอย
1.00 - 1.80
นอยที่สุด
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การกําหนดเกณฑอยางนี้ ถือหลักวา จะตองใหทุกระดับมีชวงคะแนนเทากัน จะเห็นไดวา
คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต่ําสุดคือ 1 ชวงหาง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด = 5 - 1 = 4 มี 5
4
ระดับ ดังนัน้ แตละระดับจะมีชวงหาง = = 0.8
5
การใชเกณฑแปลความหมายแบบนี้จะมีปญ
 หาในความถูกตองของการแปลความหมาย
คาเฉลี่ยบางคา อธิบายไดดังนี้
ในการหาคาเฉลี่ย ผูวิจัยกําหนดไววา 1 แทน นอยที่สุด 2 แทน นอย 3 แทน ปานกลาง
 หาอะไร ก็
4 แทน มาก 5 แทน มากที่สุด เมื่อหาคาเฉลี่ยออกมาไดคาเปนจํานวนเต็ม จะไมมีปญ
แปลผลไปตามนั้น เชน ถาไดคาเฉลี่ย 4 หมายถึง กลุมนั้นอยูใ นระดับมาก เปนตน แตถาไมเปน
จํานวนเต็ม คาเฉลี่ยเปนเลขทศนิยม ก็ตองพิจารณาวาคาเฉลี่ยดังกลาวอยูใกลจํานวนเต็มใด ก็ปด ให
เปนจํานวนนัน้ เชน 1.70 นับวาอยูใ กล 2 มากกวา 1 ก็ปดใหเปน 2 ซึ่งหมายถึงอยูในระดับนอย
เปนตน นัน่ คือ ใชหลักการปดทศนิยมใหเปนจํานวนเต็มนั่นเอง
การใชเกณฑในแบบใหทุกระดับมีชว งคะแนนเทากัน (0.8) ตามแบบที่ 1 จะขัดกับหลักที่
กลาวมาในบางชวง เชน คาเฉลี่ย 1.80 ตามเกณฑจะแปลวาอยูในระดับนอยที่สุด ทั้งที่คานี้ควรจะ
เปนเสมือน 2 และแปลวาอยูในระดับนอย เนื่องดวยมีคาใกลกับ 2 มากกวาใกลกบั 1 หรือคาเฉลี่ย
4.25 ไปแปลวาอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนความหมายประจําของ 5 ที่จริงคา 4.25 ใกลกับ 4
มากกวา ตามหลักการปดทศนิยม จะตองเปนเสมือน 4 ซึ่งหมายถึงมาก คาเฉลี่ยทีม่ ีปญหาในการ
แปลความหมายโดยใชเกณฑตามแบบที่ 1 มีดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 ถึง 4.50 หมายถึง มากที่สุด เปนการแปลความหมายสูงเกินกวาที่ควรจะ
เปน คาดังกลาวใกลเคียงกับ 4.00 มากกวา จึงควรหมายถึง มาก
คาเฉลี่ย 3.41 ถึง 3.50 หมายถึง มาก เปนการแปลความหมายสูงเกินกวาที่ควรจะเปน คา
ดังกลาวใกลเคียงกับ 3.00 มากกวา จึงควรหมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.51 ถึง 2.60 หมายถึง นอย เปนการแปลความหมายต่ํากวาที่ควรจะเปน คา
ดังกลาวใกลเคียงกับ 3.00 มากกวา จึงควรหมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 ถึง 1.80 หมายถึง นอยที่สดุ เปนการแปลความหมายต่าํ กวาที่ควรจะเปน
คาดังกลาวใกลเคียงกับ 2.00 มากกวา จึงควรหมายถึง นอย
จากการยึดเงื่อนไขของการกําหนดคะแนนประจําแตละระดับรวมกับหลักของการปด
ทศนิยมใหเปนจํานวนเต็ม จึงมีผูใชเกณฑแปลความหมาย ดังนี้
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เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ย แบบที่ 2
คาเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 - 5.00
มากที่สุด
3.50 - 4.49
มาก
2.50 - 3.49
ปานกลาง
1.50 - 2.49
นอย
1.00 - 1.49
นอยที่สุด
เกณฑแปลความหมายแบบที่ 2 นี้ ชวงของคะแนนมากที่สุดกับนอยที่สุดจะมีนอยกวา
ระดับอื่น โดยชวงของคะแนนมากที่สุดกับนอยที่สุดมีครึ่งคะแนน (.50) หรือประมาณครึ่งคะแนน
ขณะที่ระดับอืน่ ๆ มี 1 คะแนนหรือประมาณ 1 คะแนน ตามเกณฑในแบบที่ 2 นี้ คาเฉลี่ย 4.25
แปลความหมายวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 1.80 จะแปลความหมายวาอยูในระดับนอย
แมวาการใชเกณฑแบบนี้จะมีความเหมาะสมถูกตองมากกวาแบบใชชว งคะแนนที่เทากัน
แบบที่ 1 แตก็ยังไมสมบูรณ เนื่องจากในการใชเกณฑแบบนี้มี 4 คาที่ปดทศนิยมอยางไมเหมาะสม
คือคา 4.50, 3.50, 2.50 และ 1.50 คา 4.50 ถูกปดเปน 5.00 ทั้ง ๆ ที่ไมไดอยูใ กล 5.00 มากกวา
4.00 คาที่จะปดเปน 5.00 ไดนาจะเปน 4.51 ถึง 4.99 ซึ่งมีคาใกลกับ 5.00 มากกวา 4.00 ทํานอง
เดียวกันกับ 3.51 ถึง 3.99 ปดเปน 4.00, 2.51 ถึง 2.99 ปดเปน 3.00 และ 1.51 ถึง 1.99 ปดเปน
2.00 ดังนั้นเกณฑการแปลความหมายที่เหมาะสมที่สุดนาจะเปน ดังนี้
เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ย แบบที่ 3
คาเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
นอย
1.00 - 1.50
นอยที่สุด
การแปลผลโดยนําคาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑที่กลาวมานี้ ถาคาเฉลี่ยที่นํามาเทียบกับเกณฑ
ไดมาจากประชากร (เรียกคาเฉลี่ยนั้นวา µ ) การแปลผลจะมีความถูกตองสมบูรณ แตถาเปน
คาเฉลี่ยที่เกิดขึน้ จากกลุมตัวอยาง ผูวิจยั ตองการอางผล หรือวางนัยทัว่ ไป (Generalized) ไปยัง
ประชากร ก็ตอ งเพิ่มกระบวนการอางอิงตามหลักวิชาอีก โดยใชสถิติประเภทอางอิง (Inferential
Statistics) เชน ใช t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว เขามาชวย ซึ่งไดกลาวถึงวิธีการโดยละเอียดใน
บทความเรื่อง “การอางอิงประชากรเมื่อใชเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคากับกลุมตัวอยาง” ใน
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วารสารการวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม ปที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2535 ทั้งนี้ขอ
ยกตัวอยางการอางผลไปยังประชากร ดังนี้
ผูเขียนไดพัฒนารูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ โดยกําหนดใหนิสิตที่ทําวิทยานิพนธทํา
กิจกรรมตาง ๆ ไดแก การทําแผนปฏิบัติงานวิจยั การตรวจสอบความถูกตองของการอางอิงการทํา
แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางความมุงหมาย สมมุติฐานในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห
และงานวิจยั ทีใ่ ชผลสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัยนี้ การจําลองลักษณะของ
การเสนอผลการวิจัย และการตรวจสอบความพรอมของการเสนอเคาโครงวิทยานิพนธกิจกรรมทั้ง 5
นี้ เปนกิจกรรมที่กระทํากอนเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิการจัดทํา และ
ในการเขียนรายงานการวิจยั ใหนิสิตทํากิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การตรวจสอบความถูกตองของการ
อางอิง และการทําสรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย
จากการใหนิสติ กลุมตัวอยาง 15 คน พิจารณาประโยชนในดานตาง ๆ จากการทํากิจกรรม
ทั้ง 7 โดยพิจารณาวาใหประโยชนในระดับใด จากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
กําหนดใหคะแนนในแตละระดับเปน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ (กรณีเปนขอความเชิงนิเสธ
(Negative) จะเปนคะแนนกลับกัน) นําผลการตอบมาหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S) นําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ กับเกณฑการแปลความหมาย ก็จะไดระดับความคิดเห็นกรณีกลุม
ตัวอยาง จากนั้นไดทําการทดสอบโดยใช t-test เพื่อวางนัยทัว่ ไป (Generalized) ไปยังประชากร
โดยใชระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 ผลพบวามี 4 ขอที่คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ( x ) อยูในระดับ
มากที่สุด และทดสอบดวย t-test แลวพบวา คา t มีนัยสําคัญ ซึ่งหมายถึงวา ความคิดเห็นของ
ประชากรอยูในระดับมากทีส่ ุดเชนกัน มี 9 ขอ มีคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด แต
เมื่อทดสอบดวย t-test แลวพบวา คา t ไมมีนัยสําคัญหมายถึงวาความคิดเห็นของประชากรอยูใน
ระดับมาก ไมถึงระดับมากทีส่ ุด มี 4 ขอที่มคี าเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก และทดสอบ
ดวย t-test แลวพบวาคา t มีนัยสําคัญ หมายถึงวา ความคิดเห็นของประชากรอยูในระดับมาก
เชนกัน มี 2 ขอที่คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูในระดับนอยที่สุด และเมื่อทดสอบดวย t-test แลว
พบวา t มีนัยสําคัญ หมายถึงวา ความคิดเห็นของประชากรอยูในระดับนอยที่สุด มี 1 ขอ ที่
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูใ นระดับนอยที่สุด แตเมื่อทดสอบดวย t-test แลวพบวาคา t ไมมี
นัยสําคัญ หมายถึงวาความคิดเห็นของประชากรอยูในระดับนอย (สามดานหลังเปนขอความที่มี
ลักษณะเปนแบบนิเสธ (Negative) เนื่องจากผูเขียนเห็นวาการสรุปงานวิจยั ควรเปนการสรุป
คุณลักษณะของประชากร ซึ่งเปนผลที่มีความกวางขวางสามารถอางอิงไดครอบคลุมประชากร มิใช
เฉพาะกลุมตัวอยางซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของประชากรผลที่พบจากกลุม ตัวอยางที่ศกึ ษาอาจจะ
แตกตางจากกลุมตัวอยางที่ไมไดศึกาาก็ได จากแนวคิดดังกลาวจึงทําการแปลผลโดยพิจารณากรณี
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ประชากรเปนหลัก ดังนัน้ จากตัวอยางนี้สรุปไดวา มีขอที่อยูในระดับมากที่สุด ขอ ระดับมาก 13
ขอ (9 ขอรวมกับ 4 ขอ) ระดับนอยที่สุด 2 ขอ และระดับนอย มี 1 ขอ
ตัวอยางวิธีทดสอบดวย t-test
ตัวอยางที่ 1 จากประโยชนของการทํากิจกรรมทั้ง 7 ในดานชวยใหเกิดความรอบคอบ
ละเอียดละออ คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ( x ) เทากับ 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เทากับ
x −µ
เมื่อ µ เทากับ 4.51 ซึ่งเปนคาต่ําสุดของระดับมากที่สดุ
0.248 หา t-test จากสูตร t =
s/ n
ไดคา t = 6.573 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น สามารถอางอิงไปยังประชากรไดวา มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด
ตัวอยางที่ 2 จากประโยชนของการทํากิจกรรมทั้ง 7 ดานชวยใหสามารถจบการศึกษา
ไดเร็วคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ( x ) เทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เทากับ 0.618 หา
t-test ได t = 0.164 คา t นี้ ไมมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั้น ความคิดเห็นของประชากรจึงอยูใน
ระดับมาก ไมถึงระดับมากทีส่ ุด
การแปลผลมาตราสวนประมาณคาโดยใชคาเฉลี่ย มีขอสังเกต ดังนี้
1. ภาษาที่ใชในเกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยอาจแตกตางออกไป ขึ้นกับผูวิจยั กําหนดใน
มาตราสวนประมาณคาไวเชนไร เชน อาจกําหนดเปน เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2. การกําหนดคะแนนประจําแตละคําตอบ (แตละระดับ) ขึ้นกับวาเปนขอความเชิงนิมาน
(Positive) หรือเชิงนิเสธ (Negative) ตัวอยางในบทความนี้เปนขอความเชิงนิมานซึ่งใหคะแนน
ประจําคําตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ ถาเปน
ประโยคนิเสธจะใหคะแนนกลับกัน คือ 1 2 3 4 5 ตามลําดับ
3. ระบบใหคะแนนอาจเปลีย่ นไป เชน คาต่ําสุดเริ่มจาก ศูนย (0) ซึ่งจะทําใหการให
คะแนนขอความเชิงนิมานสําหรับคําตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปน 4 3 2 1
0 ตามลําดับ กรณีดังกลาวนี้ คาเกณฑแปลความหมายก็ตองปรับเปลี่ยนใหเปนระบบเดียวกัน นั่นคือ
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.00 หมายถึงระดับมากทีส่ ุด 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับมาก 1.51 - 2.50
หมายถึงระดับปานกลาง 0.51 - 1.50 หมายถึงระดับนอย 0.00 - 0.50 หมายถึงระดับนอยที่สุด
เปนตน
4. กรณีที่ระดับมากกวาหรือนอยกวา 5 ระดับ ก็ใชเกณฑการเดียวกัน เกณฑการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยควรใชแนวเดียวกันกับแบบที่ 3 ในการกําหนดชวงคาเฉลี่ยของแตละระดับ
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