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การประเมนิทศันคตหิรอืความเชื่อทีคุ่น้เคยกนัมกัมกีรอบแนวคดิ ความรู้ /ทศันคต/ิพฤตกิรรม 
(KAP) หรอื ทศันคต/ิพฤตกิรรม (AP) รองรบั และยงัน ามาใช้ประเมนิความเหน็/ความพงึพอใจ    

ทีค่วรตอ้งระลกึเสมอคอื ความเช่ือ/ความเหน็/ความพึงพอใจ  ไม่มี “ถกู/ผิด” แต่บอกใหท้ราบ
ว่า ระดบัหรอืน ้าหนกัของความเชื่อ/ความเหน็นัน้ เป็นอยา่งไร ในบรบิทนัน้ๆ สอดคลอ้ง/สวนทางหรอื
ส่งเสรมิ/บัน่ทอน ต่อเรือ่งทีก่ าลงัศกึษาอยา่งไร และหากจะตอบสนองความเชื่อ/ความเหน็นัน้ๆ เราควรมี
แนวทางด าเนินการอยา่งไร 
ก. มาตรวดั   
    มวีธิกีาร 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี้ 
1. Likert scale (assumption คอื ความเหน็ ของคนเรามกีารแจกแจงเป็น normal curve) เป็นการ

ก าหนดน ้าหนกัในค าถามแต่ละขอ้เป็น 3 หรอื 5 ระดบั  ในทางสถติ ิค่า 5 ระดบัมอี านาจแจกแจงได้
ดกีว่า 3 ระดบั  แต่ส าหรบัผูต้อบแลว้ การแยกแยะเพยีง 3 ระดบั (มาก ปานกลาง น้อย) ยอ่มงา่ยกว่า 
5 ระดบั (มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด )         สงัเกตว่า ระดบัทีเ่ป็นเลขคี ่จะมคี่ากลาง
เพื่อใหผู้ท้ ีไ่มต่ดัสนิใจ (เช่น ปานกลาง เฉยๆ ) นกัวชิาการทีไ่ม่ชอบการตอบแบบแทงกัก๊กจ็ะก าหนด
ระดบัเป็นเลขคู่ (มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ) เท่ากบัก าหนดใหผู้ต้อบตอ้งเลอืกขา้งใดขา้งหนึ่ง ใน
ทีน่ี้คอื มาก หรอืน้อย   

2. ประยกุต์จากวธิวีดัระดบัความเจบ็ปวดซึง่เป็นขอ้มลูนามธรรมหรอือตัตวสิยั (subjective) หลกัการคอื 
อธบิายความหมายของระดบัการเจบ็ปวดน้อยไปมากเช่น 0 ถงึ 5  หรอื 0 ถงึ 10 แลว้ใหค้นไขร้ะบุว่า 
ตนปวดในระดบัไหน จงึจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูป้ว่ยเพื่อให้สามารถประเมนิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
หากผูต้อบมปีญัหาการรบัรูแ้ละท าความเขา้ใจในการสื่อสารกใ็ชว้ธินีี้ไมไ่ด้  ทีต่อ้งระลกึอกีอยา่งคอื 
การจ าแนกระดบัจ านวนมากอาจท าใหผู้ต้อบเลอืกตอบยากโดยเฉพาะกบัคนชนบทหรอืผูส้งูอายทุีไ่ม่
คุน้กบัการท าแบบทอสอบต่างๆ อาจใหข้อ้มลูเพยีง “กด็”ี หรอื “ใช่/ชอบ” “เฉยๆ” “ไมใ่ช่/ไมช่อบ”  
2.1  Visual Analog Scale (VAS) 

เป็นการใชเ้สน้ตรงหนึ่งเสน้ยาว 10 เซนตเิมตรไม่ตอ้งมขีดีแบ่ง  ยิง่เยือ้งมาทางขวามาก ยิง่ปวด
มาก อธบิายแลว้ใหผู้ป้ว่ยลากเสน้บอกระดบัความเจบ็ปวด  วธินีี้ออกจะยุง่ยากตรงทีต่อ้งมาวดั
ระยะจาก 0 ถงึจุดทีค่นไขท้ าสญัญลกัษณ์ไวเ้ป็น “เซนตเิมตร”     
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2.2 Verbal Rating Scale (VRS)  

ใหผู้ป้ว่ยบอกระดบัอาการเจบ็ปวดทีม่ตี ัง้แต่ 0-10 โดยระดบั 0 หมายถงึ ไมม่อีาการปวด  และ
ระดบั 10 หมายถงึมอีาการปวดรนุแรงจนทนไมไ่ด ้  

2.3 Numeric Rating Scale (NRS)  

ความยาวของเสน้ท่ีผูต้อบขีด =  8 เซ็นติเมตร ฉะนั้นระดบัความเจบ็ปวด =  8 



แบ่งเสน้ตรงเป็นช่องเท่า ๆ กนัมหีมายเลขก ากบัตัง้แต่ 0 – 10 ใหผู้ป้ว่ยบอกระดบัความรนุแรง
ของอาการปวดว่ามอีาการปวดในระดบัใด ระหว่าง 0-10 ซึง่จดักลุ่มได ้5 กลุ่มคอื ไมป่วด ปวด
น้อย ปวดปานกลาง ปวดมาก และปวดรนุแรงจนทนใมไ่หว  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไม่
ปวด 

ปวดน้อย 
ไม่ทุกขท์รมาน,    ไม่กงัวล 
ต่ออาการปวดในขณะน้ี 

ปวดปานกลาง 
ทุกขท์รมานพอสมควร  
กงัวลไม่มากนัก ยงัทนได้ 

ปวดมาก 
ทุกขท์รมานมาก กงัวลมาก 
นอนไม่หลบั พกัผอ่นไม่ได้ 

ปวด
รนุแรง
จนทน
ไม่ไหว 

 

2.4 Categorical Scale  
จากคะแนน 0 – 10 แบ่งระดบัการปวดออกเป็น 4 ระดบัคอื  

     0 ไมป่วด   
1 – 3 เลก็น้อย   
4 – 6 ปานกลาง   
7–10 รนุแรง  

2.5  Pain Faces Scale  
ใหผู้ป้ว่ยดรูปูภาพหน้าการต์ูนทีแ่สดงความรูส้กึปวดและชีภ้าพทีต่รงกบัอาการของตนเองทีสุ่ด  

 
 0 ไมม่อีาการปวดเลย 
 1  ปวดเลก็น้อย แต่ไมทุ่กขท์รมาน ไม่เป็นกงัวล  
 2  ปวดเลก็น้อย เริม่ทุกขท์รมานจากอาการปวดแต่ทนได้ รูส้กึกงัวลไมม่ากนกั 
 3  ปวดปานกลาง ทุกขท์รมานพอสมควร พกัผ่อนไมเ่พยีงพอ เริม่ทนไมไ่ด้ กงัวลมากขึน้  
 4  ปวดมาก ทุกขท์รมานจากอาการปวดมาก นอนไม่หลบั กงัวลมาก    
 5  ปวดรนุแรงจนทนไมไ่ด ้       

ข. การตัง้ค าถาม   
 หลกัการตัง้ค าถามงา่ยๆ ใหล้องนึกถงึประสบการณ์ของตวัเราเอง  ถา้เราเองเคยเป็นผูต้อบและเคย

เจอค าถามทีต่อบยากเช่น อ่านค าถามแลว้ไมเ่ขา้ใจว่าถามอะไร / ไมแ่น่ใจว่าผูถ้ามหมายถงึแบบไหน
เพราะตคีวามไดห้ลายแบบ  เรากอ็ยา่ตัง้ค าถามในลกัษณะทีต่อบยากอยา่งนัน้    

 ขอ้ค าถามทศันคต/ิความเชื่อ/ความเหน็ ไมจ่ าเป็นตอ้งมคี าว่า “ท่านคดิว่า/เชื่อหรอืไมว่่า/เหน็ดว้ย
หรอืไมว่่า” และภาษาทีใ่ชค้วรเป็นภาษาที่ผูต้อบเขา้ใจไดง้า่ย  ไมค่วรเป็นปฏเิสธซอ้นปฏเิสธเพราะจะ
พากนั “งง” โดยไมจ่ าเป็นทัง้คนตอบและตอนที่คนถามจะคดิคะแนน  

 กรณทีีถ่ามความเหน็ต่อ “พฤตกิรรม” ในสถานการณ์สมมต ิควรมขีอ้ความใหผู้ต้อบเขา้ใจชดัเจนว่า 
“เป็นสถานการณ์สมมตทิัว่ไป” ไมไ่ดห้มายถงึ “พฤตกิรรมทีผ่่านมา” ของผูต้อบ เช่น  
 ขณะตัง้ทอ้ง ไม่ควรรบับรกิารทนัตกรรมใดๆ เลย       --- ถามความเชื่อต่อการท าฟนัขณะตัง้ทอ้ง 
 ขณะตัง้ทอ้งท่านเคยรบับรกิารทนัตกรรมใดๆ หรอืไม่  --- ถามพฤตกิรรมในอดตี 



 ควรมขีอ้ค าถามที ่cross check ว่าตอบขดัแยง้กนัเองหรอืไม ่  เป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืและ 
ความสม ่าเสมอ (consistency) ในการตอบ    
 

ตวัอย่างค าถาม 
 ฟนัทีม่สีุขภาพด ีดจูากผวิฟนัมสีขีาว ยิง่ขาวมากยิง่เป็นฟนัสุขภาพดี 
 แปรงสฟีนัทีถู่กสุขลกัษณะ สงัเกตได ้ตรงทีม่รีาคาแพงกว่ายีห่อ้อื่น  
 คนเราส่วนใหญ่ตอ้งออกนอกบา้น การแปรงฟนัตอนเชา้จงึจ าเป็นกว่าตอนก่อนนอน 
 ฟนัน ้านมผุกไ็มเ่ป็นไร เพราะยงัมฟีนัแทอ้กี 
 ฟลอูอไรดป้์องกนัฟนัผุไดด้กีว่าการแปรงฟนั 
 การอมบว้นน ้ายาบว้นปากตอนกลางคนื ทดแทนการแปรงฟนัก่อนนอนได้ 
 ขณะตัง้ทอ้ง ไมค่วรรบับรกิารทนัตกรรมใดๆ เลย 
 ถ้าเดก็วยัอนุบาลมฟีนัน ้านมผุ ไมต่อ้งดแูลรกัษาใดๆ   
   ขอ้นี้หากเป็นการถาม “พฤตกิรรมการดแูลฟนัเดก็ของผูป้กครอง” จะม ี2 ขัน้ตอนคอื  

1) เดก็ของท่านเคยมฟีนัน ้านมผุหรอืไม ่ ไมเ่คย  เคย ถา้ตอบว่า “เคย”กรณุาตอบขอ้ 2) ดว้ย   
2) ถา้ “เคยมฟีนัน ้านมผุ” ท่านท าอยา่งไร  ไมท่ าอะไร  แปรงฟนับ่อยๆ  พาไปหาหมอฟนั 
 ถา้เดก็รอ้งขอดื่มน ้าอดัลม ผูใ้หญ่ควรตามใจ 
 ใหเ้ดก็ดื่มน ้าอดัลมทุกวนั ดกีว่า ปล่อยใหอ้มลกูอมทุกวนั   
 ถ้าตอ้งเลอืกอาหารใหเ้ดก็ ระหว่าง ขา้วผดัใส่ไข ่กบั ขนมเคก้ ควรเลอืกขนมเคก้ 
 พอเขา้วยัสงูอาย ุคนเราจะเสยีฟนัไปเองตามธรรมชาต ิทลีะซีส่องซี ่  
 คนทีย่งัมฟีนัอยูค่รบตอนอาย ุ60 ปี เป็นเพราะปาฏหิารยอ์ยา่งเดยีวเลย 
 ฟนัเทยีมดกีว่าฟนัแทเ้พราะเลอืกสเีลอืกรปูรา่งฟนัเทยีมให้สวยกว่าฟนัแทไ้ด ้     

ค. การวิเคราะหแ์ละน าเสนอผล  
1) แบบ ranking ไมว่่าจะเป็นระดบั 1-5 หรอื 1-10 เนื่องจากขอ้มลูเป็น ordinal scale จงึน าเสนอว่า 

มผีูต้อบแต่ละระดบัคะแนน (เช่น มากและมากทีสุ่ด) คดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซนต์    
2) แบบค่าน ้าหนกัคะแนนเฉลีย่ (Weight Mean Score) เช่น มี ความพงึพอใจเฉลีย่ a จากคะแนน

เตม็ 5 โดยมองว่าขอ้มลูเป็น ratio scale   สมมตวิ่า น ้าหนกัของค่าคะแนน มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด เท่ากบั 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามล าดบั  หากตอบขอ้ค าถามทีห่นึ่งว่า 
“มาก” จะมคีะแนน “4”  ถา้ตอบ “น้อยทีสุ่ด” เท่ากบัคะแนน “1”  เมือ่รวมคะแนนทุกขอ้แลว้หาร
ดว้ยจ านวนขอ้กจ็ะเป็นคะแนนเฉลีย่ทีผู่ต้อบคนนัน้ใหไ้ว้  ถา้มผีูต้อบ b คน กจ็ะไดค้่าคะแน น
รายบุคคล b ค่าซึง่เมือ่น ามารวมกนัแลว้หารดว้ย b กจ็ะไดค้่าเฉลีย่ของกลุ่มทีเ่ราศกึษา   เป็น
หลกัการเดยีวกบัการคดิเกรดเฉลีย่สมยัเราเรยีนหนงัสอืนั น่เอง 


