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 หัวใจสําคัญของการวิจยั  คอื  การไดทราบความรูความจริง  ปราศจากความผิดพลาดหรือ
ความเคลื่อน  แตจากรายงานการวจิัยที่ผานมา  ผลสรุปของการวิจยับางเรื่องอาจมีความเปนจริง 
อยางสมบูรณ  บางเรื่องอาจมีความเปนจรงิบางสวนไมจริงบางสวน  บางเรื่องไมใชความจริงทั้งหมด  
การที่พบความจริงหรือไมจริงขึ้นอยูกับปจจัยหรือองคประกอบหลายประการ  ไดแก  การเก็บ
รวบรวมขอมลู  (ขึ้นอยูกับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและการตอบของกลุมตัวอยาง)  
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ  (เชน  ชุดการสอน  แบบฝกทักษะ  ฯลฯ)  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล  (เชน  การวิเคราะหและแปลผลคาเฉลี่ย  การทดสอบคาที  ฯลฯ)  การเขียนรายงานการวจิัย  
เปนตน  ในทีน่ี้จะกลาวถึงเฉพาะความคลาดเคลื่อนที่เกดิจากการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลนับวามีผลอยางมากตอความถูกตองของงานวจิัย  ดังคํากลาวที่
สะทอนถึงความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลที่ทราบกันดีคือ  “Garbage in Garbage out”  ซ่ึง
หมายถึงวา  ถาขอมูลที่ไดมาเปนเท็จ  ผลการวิเคราะหขอมูลก็จะเปนเทจ็ดวย  ผูวจิัยจงึตองพยายามทุก
วิถีทางเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง  อันจะนาํไปสูความถูกตองของงานวจิัย  ซ่ึงตองเริ่มจากการไมให
เกิดความคลาดเคลื่อนในเครื่องมือรวบรวบขอมูล  จากนั้นไมใหเกดิความคลาดเคลื่อนในการตอบของ
กลุมตัวอยาง 
 เครื่องมือที่รวบรวมขอมูลการวิจัยมหีลายชนิด  เชน  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบวัด
การสังเกตการณ  การสัมภาษณ  เปนตน  ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องมือรวบรวมขอมูลมีหลาย
ลักษณะ  ไดแก 
  1.  เครื่องมือวัดไดไมตรงกับสิ่งที่มุงวัด  หรือไมไดวดัในสิ่งที่มุงวัด  (invalid) 
   การวัดไดไมตรงกับสิ่งที่มุงวดั  หมายถึง  สรางเครื่องมือ  เชน  แบบทดสอบ  หรือ
แบบวัดในตวัแปรหรือคุณลักษณะหนึ่ง  แตกลับไปวัดตวัแปรหรือคณุลักษณะอื่น  เชน  มุงวัดความ
กตัญูแตกลายเปนการวัดความกรุณา  เปนตน  ดังเชนกรณีผูวิจยัสรางแบบวัดความกตัญูมีขอหนึ่ง
ที่มีการแปลความหมายวา  ผูที่ชวยเหลือไกที่ถูกรถเฉี่ยวเปนผูที่มีความกตัญูตอสัตวเล้ียง ซ่ึงไมนา
ถูกตอง  การชวยเหลือไกที่ถูกรถเฉี่ยวเปนความกรุณาตอสัตวมากกวา 
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   การไมไดวัดในสิ่งที่มุงวัด  หมายถึง  การที่ผูวิจัยสรางแบบทดสอบหรือแบบวัดแลว
วัดในตัวแปรหรือคุณลักษณะนัน้ไมได  หรือไดนอยมาก  ดังตัวอยาง  การวัดความถนัดทางดนตรี
ผูวิจัยสรางแบบวัดความถนดัทางดนตรีโดยใชแบบสอบถามความชอบที่มีตอดนตรี  ดังตัวอยางคําถาม
และตัวเลือกในแบบวดัความถนัดทางดนตรี  ดังนี ้
  
 ทานชอบดนตรี 
 
  มากที่สุด      มาก    ปานกลาง   นอย        นอยที่สุด 
 
 ผูวิจัยแปลความหมายวา  ผูที่ชอบมากหรือมากที่สุด  เปนผูมีความถนัดทางดนตรี  ขัดกับ
ความเปนจริงที่พบจํานวนมากกวาคนชอบดนตรีมากไมไดมีความถนัดทางดนตรี  (เชนเดียวกับคนที่
ชอบฟุตบอลมาก ๆ  ไมถนัดในการเลนฟตุบอล)  ซ่ึงในการวัดความถนดัดานนี้  ควรวดัจาก
องคประกอบของความถนัด  หรือจากการเลนดนตรี  ดานองคประกอบของความถนัดทางดนตรี  มี
หลายองคประกอบ  เชน  ความสามารถในการจําแนกคุณภาพของเสียง  ระดับเสียงสูงต่ํา  ความดัง  
ความสั้นยาวของเสยีงจังหวะ  และการจําเสยีง  (Anastasi.    1976  :  456)  การวดัความถนัดทางดนตรี
จากองคประกอบเหลานี้ใชวธีิใหผูที่รับการวัดความถนดัฟงเสียงจากเครื่องดนตรี  เชน เปยโน  หรือ
ไวโอลิน  แลวเปรียบเทียบคณุภาพของเสียงวาเสียงใดมีคณุภาพมากกวา  เปรียบเทียบวาเสียงใดดังกวา  
ฯลฯ  การที่สามารถจําแนกคณุภาพของเสียง  จําแนกความดังของเสียง  ฯลฯ  จัดไดวามีความถนัดทาง
ดนตรี  ไมใชจากการถามความคิดเห็นดังกลาว  ฯลฯ 
 
ตัวอยาง  แบบวัดความเครียด 
 ขาพเจามีความจําเปนตองเรียนจบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
 เห็นดวยอยางยิ่ง        เห็นดวย          ไมแนใจ          ไมเห็นดวย        ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 
 
 ผูวิจัยแปลความหมายวาผูที่ตอบเห็นดวยอยางยิ่งหรือเหน็ดวย  เปนผูมีความเครียดซึ่งไม
ถูกตอง  บางคนตอบลักษณะดังกลาวเพราะเปนความจริงที่วาเขาจําเปนตองเรียนจบภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยทีไ่มไดเครียดอะไร  ถาเปลี่ยนขอความเปน  “ขาพเจากังวลวาจะเรยีนไมจบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด”  จะเปนการวัดความเครียดได  อนึ่งการที่ผูตอบอานคําถามและขอความไมเขาใจ  
ผลการตอบก็ไมตรงกับสิ่งที่มุงวัดเชนเดยีวกัน 
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 การปองกันความคลาดเคลื่อนจากการวัดไดไมตรงกับสิ่งที่มุงวัดหรือไมไดวดัในสิ่งที่มุงวัด
นั้นผูวิจยัจะตองศึกษาสิ่งที่วดัใหถองแท  ทั้งดานทฤษฎี  แนวคดิ  เทคนิคการวัด  ไตรตรองอยาง
รอบคอบและเลือกผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงในการพิจารณาเครื่องมือวัด 
 2.  วัดไดไมครอบคลุมในสิ่งที่มุงวัด  กลาวคือ  ส่ิงที่มุงวัดมีขอบเขตเนื้อหา  โครงสรางหรือ
องคประกอบจํานวนหนึ่ง  ผูวิจัยสรางแบบวัดเพยีงบางเนื้อหาหรือบางองคประกอบ  เชน  วดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา  ก.  ซ่ึงมีเนื้อหาทั้งหมด  10  บท  ผูวิจัยออกขอสอบเพียง  2  บท    ดาน 
ความซื่อสัตย  มีองคประกอบที่ช้ีถึงการมีความซื่อสัตย  8  องคประกอบ  ผูวิจัยออกแบบวัดเพยีง   
3  องคประกอบ  หรือการวัดคุณลักษณะบางอยาง  มีเรื่องยอย  10  เร่ือง  ผูวิจัยออกแบบวัดเพยีง   
3  เร่ือง  เปนตน 
 การปองกันความคลาดเคลื่อนจากการวัดไดไมครอบคลุมในสิ่งที่ตองการวัดนั้น  ผูวจิัยตอง
สรางเครื่องมือวัดใหครอบคลุมในทุกเรื่อง  ทั้งนี้ไมไดหมายถึงวา  จะตองเขียนขอสอบหรือขอความ
มากมาย  ในบางเรื่องอาจออกขอสอบหรือขอความ  2-5  ขอ  ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญจะ
ชวยพจิารณาไดวาควรวัดกี่ขอ 
 
ความคลาดเคลื่อนดานการตอบของกลุมตวัอยาง 
 
 ผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดหลายวธีิ  เชน  ไปทดสอบ  สัมภาษณ  สงแบบสอบถาม  
กับกลุมตัวอยางดวยตนเอง  สงแบบสอบถามทางไปรษณีย  ใหคนอืน่ชวยเก็บรวบรวมขอมูลให  
ผูวิจัยอาจรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองหรือใหสงคืนทางไปรษณยี  หรือฝากคนอืน่รับให  คําตอบ
ของกลุมตัวอยางอาจไมจริงซึ่งเปนไปไดหลายทาง  คือ 
  1.  กลุมตัวอยางตอบไมตรงกบัความเปนจรงิของตนเอง  สาเหตุมาจาก 
   1.1  ตอบไมตรงความเปนจริงโดยไมรูตัว  เนื่องจากมีมโนทัศนเกีย่วกบัตนเอง  (Self 
Concept) ที่หางจากความจริง  เชน  จากคําถามที่วา  “ทานมีความรูความเขาใจในระดับใด  กลุม
ตัวอยางตอบวาระดับ  “มาก”  เพราะคิดวาตนมีความรูความเขาใจในเรือ่งนั้นระดับมาก  ทั้ง ๆ  ที่ใน
ความเปนจริงแลวมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นในระดบันอย  หรือระดับปานกลางเทานั้น  (ถานํา
แบบทดสอบมาตรฐานมาวัดความรูความเขาใจจะไดคะแนน  เพยีงรอยละ  50  เปนตน)  กลุมตัวอยาง
บางคนตอบวามีความรูความเขาใจระดับ  “ปานกลาง”  เพราะมีมโนทศันเกี่ยวกับตนเองวาตนยังไมเกง
พอ  แตในความเปนจริงแลวจัดวาเปนคนเกง  (ถาสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานวัดความรูความ
เขาใจจะสามารถทําได  รอยละ  80 เปนตน)  บางคนเชื่อมั่นวาตนเองสวยหรือสวยมาก  ในขณะที่คน
อ่ืน ๆ  ตางก็เหน็วาไมไดสวยเชนนั้น 
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    ความคลาดเคลื่อนลักษณะนีผู้วิจัยไมสามารถทราบได  ยากตอการปองกัน  ดังนัน้
จะตองระบใุหชัดเจนวาเปนทัศนะการรับรูหรือความเหน็ของกลุมตัวอยาง 
   1.2  ตอบไมตรงตามความเปนจริงเพราะไมใหความรวมมือ  เนื่องจากกลุมตัวอยาง
ไมเห็นความสําคัญ  จึงตอบอยางเสียไมได  หรือตอบเพียงเพื่อใหสงแบบสอบถามคืนไดทัน  จึงกา
ตอบโดยไมไดอานขอความหรือโจทยคําถาม  บางคนอาจกาตอบในแบบวัดชนดิมาตราสวนประมาณ
คา  (Rating  Scale)  ระดับปานกลางทุกขอ  โดยที่ไมไดพจิารณาขอความหรือโจทยคําถามอยางถอง
แท  ซ่ึงถาพิจารณาอยางถองแทแลวอาจจะตอบระดับมากหรือนอยในบางขอ  ซ่ึงตรงกับความคิดเห็น
ที่จริงของตน  เปนตน 
   ความคลาดเคลื่อนระดับนี้สามารถปองกันได  โดยผูวิจยัไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง  การทําใหกลุมตวัอยางตระหนกัวาคาํตอบตามความรูสึกที่แทจรงิของตนสําคัญมากตอการวจิัย 
   1.3  ตอบไมตรงความเปนจริงเพราะเจตนา  กลุมตัวอยางอาจเห็นวาการตอบตามจริง
อาจมีผลเสียตอตนเอง  จึงตอบไมตรงความจริง  เชน  มรีายไดตอเดือน  30,000  บาท  แตตอบวามี 
รายไดตอเดือน  12,000  เปนตน 
    ความคลาดเคลื่อนลักษณะนีส้ามารถปองกันได  เชน  ไมตองเขียนชื่อผูตอบและ
การทําใหผูตอบมั่นใจวา  การตอบตามความเปนจริงของตนจะไมมีผลเสียใด  ๆ  ตอตนเอง 
  2.  กลุมตัวอยางไมไดตอบเอง  ใหคนอื่นตอบแทน  อาจเนื่องจากไมมเีวลาตอบ  ไมอยาก
ใชความคิดพจิารณาในการตอบ  ดังตัวอยางผูบริหารจํานวนมากทีใ่หผูใตบังคับบัญชาตอบ
แบบสอบถาม  ซ่ึงถามความคิดเห็นของผูบริหาร  คําตอบที่ผูวิจัยไดรับและนําไปวิเคราะห  ไมใช
คําตอบของผูบริหารอยางแทจริง  รายงานการวิจยัจึงไมใชความจริง 
  ความคลาดเคลื่อนลักษณะนีป้องกันได  โดยผูวิจยัไปเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเองชีแ้จง
ใหผูบริหารเขาใจ  อาจตองใชเวลารอเนื่องจากผูบริหารมกัมีภารกจิมากไมสามารถตอบไดทันทีการ
สรางแบบสอบถามและแบบวัดไมควรใชจํานวนขอมากเกินความจําเปน  ถาเปนไปไดควรไปแจก
แบบสอบถามในวนัประชุมผูบริหารเหลานี้  โดยขอชี้แจงวิธีตอบและขอความอนุเคราะหใหตอบใน
ขณะนัน้ดวย 
 ผูวิจัยควรตระหนักถึงความคลาดเคลื่อนทั้งหมดเหลานี้  และหาทางปองกันไมใหเกิดขึ้นได
เพื่อใหงานวจิยับรรลุจุดมุงหมายไดความรูความจริง 
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