
การแปลผลเมือ่ใชเครื่องมือรวบรวมขอมูล 
แบบมาตราสวนประมาณคา 

 
รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด 

 
 ในการศึกษางานวิจยัทางการศึกษา  พฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตร  จะพบวามงีานวิจยั
จํานวนมากที่ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  
ซ่ึงเมื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวจะทําการวเิคราะหและแปลผล  โดยใชสถิติและเกณฑใน
การแปลผลหลายลักษณะ  ดังนี ้
  1.  การแปลผลโดยใชรอยละ 
   วิธีนี้จะหาความถี่  (จํานวน)  ในแตละคําตอบ  แลวแปลความถี่เหลานั้นใหเปนรอย
ละดังตัวอยาง  ผลการสอบถามเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาวิจัยการศึกษาของนิสิต  50  คน  เมื่อหา
ความถี่ของแตละคําตอบ  (แตละระดับ)  และแปลงใหเปนรอยละ  (แสดงไวในวงเล็บ)  ผลปรากฏ 
ดังตาราง  1 
 
ตาราง  1  ผลการสอบถามเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาวิจยัการศึกษาของนิสิต  50  คน 
 

ระดับความคิดเห็น พิจารณาเกี่ยวกับ 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

วิชาวจิัยการศึกษาใหประโยชนเพียงใด 0 
(0) 

1 
(2) 

9 
(18) 

30 
(60) 

10 
(20) 

 
 จากตาราง  1  ผูที่เห็นวาวิชาวิจัยการศึกษาใหประโยชนในระดับมากทีสุ่ดมีรอยละ  20  
ระดับ  มากมีรอยละ  60  ระดับปานกลางมีรอยละ  18  ระดับนอยมีรอยละ  2 
 ผูสอนอาจถึงเกณฑความพอใจในผลการสอนของตนโดยพิจารณาจากจํานวนรอยละใน
ระดับมากกับระดับมากที่สุด  นั่นคือ  60 + 20  เทากับรอยละ  80  ซ่ึงสามารถทําใหสรุปไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 อยางไรก็ตามผูสอนหรือผูวิจัยบางคนอาจตองการทราบวา  โดยสรุปแลวความคิดเหน็ของ
กลุมตัวอยางหรือแมกระทั่งของประชากรอยูที่ระดับใด  ซ่ึงถาทราบไดกจ็ะทําใหมีความชัดเจนกระชบั
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มากขึ้น  การแปลผลโดยใชรอยละจะไมสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวนี้ไดจะตองใช
วิธีการในลักษณะอื่น  เชน  ใชคาเฉลี่ย  เปนตน 
 
  2.  การแปลผลโดยใชคาเฉลี่ย 
   วิธีจะกําหนดใหคะแนนประจําแตละระดับตามระดับของความเขมขนแลวหาคาเฉลี่ย
และนําคาเฉลีย่ไปเทยีบเกณฑการแปลความหมาย  การหาคาเฉลี่ยมักใชวิธีนําความถี่  (จํานวน)  ของ
แตละระดับคณูกับคะแนนประจําของระดับนั้นไดผลเทาใดรวมกันแลวหารดวยจํานวนคนทั้งหมดก็
จะไดคาเฉลี่ยตามตองการ  ดังในตวัอยางจากตาราง  1  ระดับนอยที่สุดมีคะแนนประจําเทากับ  1  
ระดับนอยมีคะแนนประจําเทากับ  2  ระดบัปานกลางมีคะแนนประจาํเทากับ  3  ระดับมากมีคะแนน
ประจาํเทากับ  4  และระดับมากที่สุดมีคะแนนประจําเทากับ  5  นําความถี่คูณคะแนนประจํา  นํามา
รวมกันจะได  ดังนี ้

(0 x 1) + (1 x 2) + (9 x 3) + (30 x 4) +(10 x 5)  =  199 
  เมื่อหารดวนจาํนวนคน  (ในกรณีนี้เทากับ  50)  ก็จะไดคาเฉลี่ย  ( x )  ดังนี ้
 

x   =  3.98
50

199
=  

 
  นําคาเฉลี่ย  3.98  ไปแปลงใหเปนระดับความเหน็โดยเทียบกับเกณฑแปลความหมายซึ่ง
จะพบวาตรงกบัระดับมาก  ดงันั้นสรุปไดวา  กลุมตัวอยางกลุมนี้เห็นวาวิชาวจิัยการศึกษาใหประโยชน
ในระดับมาก 
  วิธีการนี้นับวาเปนวิธีที่ชวยใหสรุปไดชัดเจน  เปนประโยชนตอการวจิัยในลักษณะนี้
มาก 
  อยางไรก็ตาม  ไดมีการกําหนดเกณฑในการแปลความหมายแตกตางกนัหลายแบบ  ทํา
ใหการแปลผลแตกตางกนัไปบางในบางคา  ดังนี ้

เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ย  แบบที ่ 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  จะตองใหทุกระดบัมีชวงคะแนนเทากัน  จะเห็นไดวา
คะแนนสูงสุดคือ  5  คะแนนต่ําสุดคือ  1  ชวงหาง  (พิสัย)  ของคะแนนทั้งหมด  =  5  -  1  =  4  มี  5  

ระดับ  ดังนัน้แตละระดับจะมีชวงหาง  =  
5
4   =  0.8 

 การใชเกณฑแปลความหมายแบบนี้จะมีปญหาในความถูกตองของการแปลความหมาย
คาเฉลี่ยบางคา  อธิบายไดดังนี้ 
 ในการหาคาเฉลี่ย  ผูวิจัยกําหนดไววา  1  แทน  นอยที่สุด  2  แทน  นอย  3  แทน  ปานกลาง  
4  แทน  มาก  5  แทน  มากที่สุด  เมื่อหาคาเฉลี่ยออกมาไดคาเปนจํานวนเต็ม  จะไมมีปญหาอะไร  ก็
แปลผลไปตามนั้น  เชน  ถาไดคาเฉลี่ย  4  หมายถึง  กลุมนั้นอยูในระดบัมาก  เปนตน  แตถาไมเปน
จํานวนเต็ม  คาเฉลี่ยเปนเลขทศนิยม  ก็ตองพิจารณาวาคาเฉลี่ยดังกลาวอยูใกลจํานวนเต็มใด  ก็ปดให
เปนจํานวนนัน้  เชน  1.70  นับวาอยูใกล  2  มากกวา  1  ก็ปดใหเปน  2  ซ่ึงหมายถึงอยูในระดับนอย  
เปนตน  นัน่คอื  ใชหลักการปดทศนิยมใหเปนจํานวนเตม็นั่นเอง 
 การใชเกณฑในแบบใหทุกระดับมีชวงคะแนนเทากนั  (0.8)  ตามแบบที ่ 1  จะขัดกับหลักที่
กลาวมาในบางชวง  เชน  คาเฉลี่ย  1.80  ตามเกณฑจะแปลวาอยูในระดบันอยที่สุด  ทั้งที่คานี้ควรจะ
เปนเสมือน  2  และแปลวาอยูในระดับนอย  เนื่องดวยมคีาใกลกับ  2  มากกวาใกลกบั  1  หรือคาเฉลี่ย  
4.25  ไปแปลวาอยูในระดับมากที่สุด  ซ่ึงเปนความหมายประจําของ  5  ที่จริงคา  4.25  ใกลกับ  4  
มากกวา  ตามหลักการปดทศนิยม  จะตองเปนเสมือน  4  ซ่ึงหมายถึงมาก  คาเฉลี่ยทีม่ีปญหาในการ
แปลความหมายโดยใชเกณฑตามแบบที่  1  มีดังนี ้
 คาเฉลี่ย  4.21  ถึง  4.50  หมายถึง  มากที่สุด  เปนการแปลความหมายสูงเกินกวาที่ควรจะ
เปน  คาดังกลาวใกลเคยีงกับ  4.00  มากกวา  จึงควรหมายถึง  มาก
 คาเฉลี่ย  3.41  ถึง  3.50  หมายถึง  มาก  เปนการแปลความหมายสูงเกนิกวาที่ควรจะเปน  คา
ดังกลาวใกลเคยีงกับ  3.00  มากกวา  จึงควรหมายถึง  ปานกลาง
 คาเฉลี่ย  2.51  ถึง  2.60  หมายถึง  นอย  เปนการแปลความหมายต่ํากวาที่ควรจะเปน  คา
ดังกลาวใกลเคยีงกับ  3.00  มากกวา  จึงควรหมายถึง  ปานกลาง
 คาเฉลี่ย  1.51  ถึง  1.80  หมายถึง  นอยที่สุด  เปนการแปลความหมายต่าํกวาที่ควรจะเปน  
คาดังกลาวใกลเคียงกับ  2.00  มากกวา  จึงควรหมายถึง  นอย
 จากการยึดเงื่อนไขของการกาํหนดคะแนนประจําแตละระดับรวมกับหลักของการปด
ทศนิยมใหเปนจํานวนเต็ม  จึงมีผูใชเกณฑแปลความหมาย  ดังนี ้
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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  โดยชวงของคะแนนมากที่สุดกับนอยที่สุดมีคร่ึงคะแนน  (.50)  หรือประมาณครึ่งคะแนน
ขณะที่ระดับอืน่ ๆ  มี  1  คะแนนหรือประมาณ   1  คะแนน  ตามเกณฑในแบบที่  2  นี้  คาเฉลี่ย  4.25  
แปลความหมายวาอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  1.80  จะแปลความหมายวาอยูในระดับนอย 
 แมวาการใชเกณฑแบบนี้จะมีความเหมาะสมถูกตองมากกวาแบบใชชวงคะแนนที่เทากัน
แบบที่  1  แตก็ยังไมสมบูรณ  เนื่องจากในการใชเกณฑแบบนี้มี  4  คาที่ปดทศนิยมอยางไมเหมาะสม  
คือคา  4.50,  3.50,  2.50  และ  1.50  คา  4.50  ถูกปดเปน  5.00  ทั้ง ๆ  ที่ไมไดอยูใกล  5.00  มากกวา  
4.00  คาที่จะปดเปน  5.00  ไดนาจะเปน  4.51  ถึง  4.99  ซ่ึงมีคาใกลกับ  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  ดังนี ้

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
คาเฉลี่ยที่เกิดขึน้จากกลุมตวัอยาง  ผูวิจยัตองการอางผล  หรือวางนยัทัว่ไป  (Generalized)  ไปยัง
ประชากร  ก็ตองเพิ่มกระบวนการอางอิงตามหลักวิชาอกี  โดยใชสถิติประเภทอางอิง  (Inferential  
Statistics)  เชน  ใช  t-test  กรณีกลุมตวัอยางเดยีว  เขามาชวย  ซ่ึงไดกลาวถึงวิธีการโดยละเอยีดใน
บทความเรื่อง  “การอางอิงประชากรเมื่อใชเคร่ืองมือแบบมาตราสวนประมาณคากับกลุมตัวอยาง”  ใน
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วารสารการวัดผลการศึกษา  มศว  มหาสารคาม  ปที่  3  ฉบับที่  1  กรกฎาคม  2535  ทั้งนี้ขอ
ยกตวัอยางการอางผลไปยังประชากร  ดังนี้ 
 ผูเขียนไดพัฒนารูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ  โดยกาํหนดใหนิสิตที่ทําวิทยานิพนธทํา
กิจกรรมตาง ๆ  ไดแก  การทําแผนปฏิบัติงานวิจยั  การตรวจสอบความถูกตองของการอางอิงการทํา
แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางความมุงหมาย  สมมุติฐานในการวิจัย  สถิติที่ใชในการวิเคราะห  
และงานวิจยัทีใ่ชผลสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัยนี้  การจําลองลักษณะของ
การเสนอผลการวิจัย  และการตรวจสอบความพรอมของการเสนอเคาโครงวิทยานพินธกิจกรรมทั้ง  5  
นี้  เปนกจิกรรมที่กระทํากอนเสนอเคาโครงวิทยานพินธตอคณะกรรมการเพื่ออนุมตัิการจัดทํา  และ
ในการเขยีนรายงานการวิจยัใหนิสิตทํากิจกรรม  2  กิจกรรม  คือ  การตรวจสอบความถูกตองของการ
อางอิง  และการทําสรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย 
 จากการใหนิสิตกลุมตัวอยาง  15  คน  พิจารณาประโยชนในดานตาง ๆ  จากการทํากิจกรรม
ทั้ง  7  โดยพิจารณาวาใหประโยชนในระดบัใด  จากมากที่สุด มาก   ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  
กําหนดใหคะแนนในแตละระดับเปน  5  4  3  2  1  ตามลําดับ  (กรณีเปนขอความเชงินิเสธ  
(Negative)  จะเปนคะแนนกลับกัน)  นําผลการตอบมาหาคาเฉลี่ย  ( x )  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(S)  นําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทยีบ  กับเกณฑการแปลความหมาย  กจ็ะไดระดับความคิดเห็นกรณีกลุม
ตัวอยาง  จากนั้นไดทําการทดสอบโดยใช  t-test  เพื่อวางนัยทัว่ไป  (Generalized)  ไปยังประชากร  
โดยใชระดับนยัสําคัญที่ระดบั  .05  ผลพบวามี  4  ขอที่คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  ( x )  อยูในระดับ  
มากที่สุด  และทดสอบดวย  t-test  แลวพบวา  คา  t  มีนัยสําคัญ  ซ่ึงหมายถึงวา  ความคิดเห็นของ
ประชากรอยูในระดับมากทีสุ่ดเชนกัน  มี  9  ขอ  มีคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด  แต
เมื่อทดสอบดวย  t-test  แลวพบวา  คา  t  ไมมีนัยสําคัญหมายถึงวาความคิดเห็นของประชากรอยูใน
ระดับมาก  ไมถึงระดับมากทีสุ่ด  มี  4  ขอที่มคีาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก  และทดสอบ
ดวย  t-test  แลวพบวาคา  t  มีนัยสําคัญ  หมายถึงวา  ความคิดเห็นของประชากรอยูในระดับมาก
เชนกัน  มี  2  ขอที่คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูในระดับนอยที่สุด  และเมื่อทดสอบดวย  t-test  แลว
พบวา  t  มีนัยสําคัญ  หมายถึงวา  ความคดิเห็นของประชากรอยูในระดับนอยที่สุด  มี  1  ขอ  ที่
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูในระดับนอยที่สุด  แตเมื่อทดสอบดวย  t-test  แลวพบวาคา  t  ไมมี
นัยสําคัญ  หมายถึงวาความคดิเห็นของประชากรอยูในระดับนอย  (สามดานหลังเปนขอความที่มี
ลักษณะเปนแบบนิเสธ  (Negative)  เนื่องจากผูเขียนเหน็วาการสรุปงานวิจยัควรเปนการสรุป
คุณลักษณะของประชากร  ซ่ึงเปนผลที่มีความกวางขวางสามารถอางอิงไดครอบคลุมประชากร  มใิช
เฉพาะกลุมตวัอยางซึ่งเปนเพยีงสวนหนึ่งของประชากรผลที่พบจากกลุมตัวอยางที่ศกึษาอาจจะ
แตกตางจากกลุมตัวอยางที่ไมไดศึกาากไ็ด  จากแนวคิดดงักลาวจึงทําการแปลผลโดยพิจารณากรณี
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ประชากรเปนหลัก  ดังนัน้จากตัวอยางนี้สรุปไดวา  มีขอที่อยูในระดับมากที่สุด   ขอ   ระดับมาก   13  
ขอ  (9  ขอรวมกับ  4  ขอ)  ระดับนอยที่สุด  2  ขอ  และระดับนอย  มี  1  ขอ 
 ตัวอยางวิธีทดสอบดวย  t-test 
  ตัวอยางที ่ 1  จากประโยชนของการทํากิจกรรมทั้ง  7  ในดานชวยใหเกิดความรอบคอบ  
ละเอียดละออ  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  ( x )  เทากับ  4.93  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S)  เทากับ  

0.248  หา  t-test  จากสูตร  t  =  
ns/
µx −   เมื่อ  µ เทากบั  4.51  ซ่ึงเปนคาต่ําสุดของระดับมากที่สุด  

ไดคา  t = 6.573  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ดังนั้น  สามารถอางอิงไปยังประชากรไดวา  มีความ
คิดเห็นในระดบัมากที่สุด 
  ตัวอยางที ่ 2  จากประโยชนของการทํากิจกรรมทั้ง  7  ดานชวยใหสามารถจบการศึกษา
ไดเร็วคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  ( x )  เทากับ  4.53  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S)  เทากับ  0.618  หา   
t-test  ได  t  =  0.164  คา  t  นี้  ไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  ดังนั้น  ความคิดเห็นของประชากรจึงอยูใน
ระดับมาก  ไมถึงระดับมากทีสุ่ด 
 การแปลผลมาตราสวนประมาณคาโดยใชคาเฉลี่ย  มีขอสังเกต  ดังนี ้
 1.  ภาษาที่ใชในเกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยอาจแตกตางออกไป  ขึ้นกับผูวิจยักําหนดใน
มาตราสวนประมาณคาไวเชนไร  เชน  อาจกําหนดเปน  เห็นดวยอยางยิ่ง  เหน็ดวย  ไมแนใจ  ไมเห็น
ดวย  ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 
 2.  การกําหนดคะแนนประจําแตละคําตอบ  (แตละระดบั)  ขึ้นกับวาเปนขอความเชงินิมาน  
(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.  ระบบใหคะแนนอาจเปลีย่นไป  เชน  คาต่ําสุดเริ่มจาก  ศูนย  (0)  ซ่ึงจะทําใหการให
คะแนนขอความเชิงนิมานสาํหรับคําตอบ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  เปน  4  3  2  1  
0  ตามลําดับ  กรณีดังกลาวนี้  คาเกณฑแปลความหมายก็ตองปรับเปลี่ยนใหเปนระบบเดียวกัน  นั่นคือ  
คาเฉลี่ย  3.51  -  4.00  หมายถึงระดับมากทีสุ่ด  2.51  -  3.50  หมายถึง  ระดับมาก  1.51  -  2.50   
หมายถึงระดับปานกลาง  0.51  -  1.50   หมายถึงระดับนอย  0.00  -  0.50  หมายถึงระดับนอยที่สุด  
เปนตน 
 4.  กรณีที่ระดบัมากกวาหรือนอยกวา  5  ระดับ  กใ็ชเกณฑการเดยีวกัน  เกณฑการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยควรใชแนวเดยีวกันกับแบบที่  3  ในการกําหนดชวงคาเฉลี่ยของแตละระดับ 
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