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Abstract:
Purpose: The Self-efficacy in Infant Care Scale (SICS) was developed
using self-efficacy theory and literature related to infant care as a
framework for tool development. In a previous study, primary
psychometric properties of the SICS were acceptable. The purpose of
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this study was to revise the question items and determine
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psychometric properties of the revised SICS using item analysis.
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Design: A survey design with qualitative interviewing.
Methods: Through convenience sampling, the sample finally
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consisted of 235 mothers with full-term infants who received
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immunizations at Samutsakorn Hospital. Data were collected using
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interviewing and one self-administered questionnaire. Descriptive
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statistics, Pearson’ s product moment correlation coefficients, and
* This research project is supported by China Cronbach’ s alpha coefficient were used for the data analysis.
Main findings: Most (61.36%) of the items had item means > 70,
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when possible maximum scores were 100. An average of inter-item
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correlations was 0.41 for the total scale. Examination of the
correlation matrix revealed that 834 of the 946 correlations (88.16%)
were within a good range of 0.30 to .70. The corrected item-to-total
scale correlations met the criterion level by ranging from 0.46 to 0.73.
The subscale-total scale correlations were too high with a range from
0.81 to 0.91. The reliability of the entire scale was 0.96.
Conclusion and recommendations: The findings suggest that the
items with high item means should be revised by adding more task
difficulty so that the mothers’ capabilities will be challenged.
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บทคัดย่อ:
วัตถุประสงค์: แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการ
ดูแลทารกได้รบั การพัฒนาขึน้ โดยมีทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะของ
ตนเองและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทารกเป็นกรอบ
แนวคิ ด จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา การทดสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถามในเบือ้ งต้นอยู่ในเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ การศึกษาครัง้ นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อคำถามและทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามฉบับปรับปรุงด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ คำถาม
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เครือ่ งมือวิจยั
วิธดี ำเนินการวิจยั : การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็นแบบสะดวก กลุม่
ตัวอย่างเป็นมารดาทีม่ บี ตุ รคลอดครบกำหนดวัยทารก และพา
บุตรมารับภูมคิ มุ้ กันโรคที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 235
คน เก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา คำนวณค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
อัลฟาของครอนบาค
ผลการวิจยั : จำนวนข้อคำถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.36) ของ
แบบสอบถามมีคะแนนเฉลีย่ รายข้อสูงกว่า 70 จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.41 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดี คือ ระหว่าง 0.30 ถึง 0.70
มีจำนวน 834 คูจ่ าก 946 คู่ (ร้อยละ 88.16) ค่าสัมประสิทธิส์ ห
สัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับผลรวมคะแนนของข้อทีเ่ หลือ
อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ก ำหนดโดยมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.46 ถึ ง 0.73
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ละด้านกับคะแนนของแบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคา่ สูงมากเกินไป
คือ ระหว่าง 0.81 ถึง 0.91 และค่าความเทีย่ งของแบบสอบถาม
ทัง้ ฉบับมีคา่ สูงถึง 0.96
สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรมีการปรับเนือ้ หาของข้อคำถามทีม่ ี
คะแนนเฉลี่ยรายข้อสูงมาก ด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่ท้าทาย
ความสามารถมากขึน้ ในการทำกิจกรรมทีก่ ำหนด
คำสำคัญ: การดูแลทารก การรับรู้สมรรถนะของตนเอง การ
พัฒนาเครือ่ งมือวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ คำถาม
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ความสำคัญของปัญหา
การเลี้ยงดูบุตร (parenting) เป็นกิจกรรมที่มีความ
ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งผู้เป็นบิดามารดาต้องมีความ
สามารถในการแสดงคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมและทักษะทีจ่ ำ
เป็นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกในชีวิตของเด็กหรือผู้เป็น
บุตร1 การเลีย้ งดูไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่คณ
ุ ลักษณะและทักษะที่
เหมาะสมและจำเป็นในการเลีย้ งดูสามารถพัฒนาให้เกิดขึน้
ได้ จึงมีกจิ กรรมการพยาบาลเพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะของบิดา
มารดาในการเลีย้ งดูบตุ รเกิดขึน้ มากมาย ซึง่ อาจจัดในลักษณะ
ของการให้ข้อมูลหรือความรู้ (informational support)
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านจิตสังคม (psychosocial
support) การฝึกทักษะ (skills development) การสร้าง
พลังใจ (empowerment) และการส่งเสริมความเชื่อ
(beliefs) หรือการรับรู้ (perceptions) ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
ในเรือ่ งของการเลีย้ งดูบตุ ร เป็นต้น
การรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลทารก (selfefficacy in infant care) เป็นตัวอย่างหนึง่ ของความเชือ่
หรื อ การร้ บ รู้ ที่ ส ำคั ญ มากในการเลี้ ย งดู บุ ต ร การรั บ รู้
สมรรถนะของตนเองเป็นการรับรู้ที่บุคคลหนึ่งมีต่อความ
สามารถของตนเองในการทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่
กำหนด2 ในเรือ่ งของการดูแลทารกนัน้ มารดาจำเป็นต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจและความสามารถในการดูแลเรือ่ งการส่ง
เสริมพัฒนาการ การดูแลสุขภาพทัว่ ไป ความปลอดภัย และ
อาหาร3 ถ้าหากมารดามีการรับรูว้ า่ ตนเองมีความสามารถ
ทำได้แน่นอน ก็ยอ่ มจะกระทำกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรม
การดูแลทารกตามที่ควรจะกระทำ แม้จะมีปัญหาและ
อุปสรรคเกิดขึน้ ก็ ไม่ยอ่ ท้อโดยง่าย ไม่ โทษว่าเพราะตนเอง
ไม่มคี วามสามารถ แต่จะมองความล้มเหลวนัน้ ว่าเกิดจาก
การทีต่ นเองยังพยายามไม่มากพอ แต่ถา้ หากมารดาไม่เชือ่
ว่าตนเองมีความสามารถมากพอที่จะกระทำกิจกรรมนั้นๆ
ได้ ก็มกั จะไม่กระทำหรือกระทำไม่สม่ำเสมอ ด้วยเหตุนกี้ าร
จัดโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการ
ดูแลทารกจึงเป็นกิจกรรมการพยาบาลหนึง่ ทีม่ บี ทบาทสำคัญ
ในการส่งเสริมการเลีย้ งดูบตุ รทีเ่ หมาะสม
การประเมินการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแล
ทารก เป็นสิง่ จำเป็นทีจ่ ะช่วยให้พยาบาลประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรมการพยาบาลทีจ่ ดั ขึน้ ดังกล่าวได้ เครือ่ งมือ
หรือแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินการรับรูส้ มรรถนะของ
ตนเองในการดูแลทารกที่ ใช้ ในกลุ่มประชากรไทยมักเป็น
แบบสอบถามทีส่ ร้างสำหรับมารดาในประเทศแถบตะวันตก

ซึง่ มีบริบททางวัฒนธรรมการเลีย้ งดูทอี่ าจแตกต่างจากของ
ไทยในบางประเด็น นอกจากนี้องค์ประกอบของการดูแล
ทารกในแบบสอบถามเหล่านี้มักจะครอบคลุมแต่การดูแล
ด้านร่างกาย4-5 หรือมุง่ เน้นการดูแลในเรือ่ งของอารมณ์และ
การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ 6 ผู้ วิ จั ย และคณะ จึ ง ได้ ส ร้ า ง
แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลทารก
ขึ้น จากทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะของตนเอง2 และการ
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลทารก นอกจากนี้
รูปแบบของข้อคำถามและลักษณะคำตอบได้สร้างขึ้นตาม
แนวทางการสร้างแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองทีน่ ำเสนอโดย Bandura7 แบบสอบถามซึง่ ประกอบ
ด้วยข้อคำถาม 40 ข้อ ครอบคลุมการดูแลทารกในด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการ (14 ข้อ) ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป
(13 ข้อ) ด้านความปลอดภัย (5 ข้อ) และด้านอาหาร
(8 ข้อ) การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามพบว่ามีความ
เที่ยงเท่ากับ 0.95 และได้ผ่านการทดสอบความตรงเชิง
โครงสร้างด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและ
เชิงยืนยัน (exploratory and confirmatory factor
analysis)3 อย่างไรก็ตาม จากการใช้แบบสอบถามดังกล่าว
ในการศึกษาวิจยั มาระยะหนึง่ พบว่ามีขอ้ คำถามหนึง่ ข้อที่
ต้องปรับเนือ่ งจากเป็นข้อความทีม่ สี องประเด็นอยูภ่ ายในข้อ
เดียวกัน (double barreled question) และยังมีกจิ กรรม
การเลี้ยงดูที่พบบ่อยว่ามารดามักมีปัญหาหรือความยาก
ลำบากในการจั ด การ ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
การป้องกันอุบัติเหตุ การแก้ ไขปัญหาท้องผูก ผู้วิจัยจึงได้
เพิ่มข้อคำถามอีก 3 ข้อ และเนื่องจากการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันควรจะทำการทดสอบในกลุม่ ตัวอย่างอืน่
อีกครัง้ ประกอบกับมีการปรับปรุงและเพิม่ ข้อคำถาม ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงได้ทำการทดสอบความเที่ยงและความตรงเชิง
โครงสร้างของแบบสอบถามฉบับปรับปรุงอีกครัง้ ซึง่ ได้พมิ พ์
เผยแพร่ไปแล้ว8 สำหรับรายงานวิจยั ฉบับนีเ้ ป็นอีกส่วนหนึง่
ของงานวิจยั ดังกล่าว ทีผ่ วู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์จะนำเสนอราย
ละเอียดของการวิเคราะห์ขอ้ คำถาม (item analysis) ซึง่ เป็น
ขั้นตอนหนึ่งของการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
จากการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั พบว่า
มีงานวิจยั จำนวนน้อยมากทีร่ ายงานผลเกีย่ วกับการวิเคราะห์
ข้อคำถามและมักไม่ ได้ ให้รายละเอียดไว้ ผู้วิจัยจึงมีความ
ประสงค์ที่จะนำเสนอรายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อ
คำถาม โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทางของ
การพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั อืน่ ๆ ต่อไป
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การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
ข้อคำถาม เป็นวิธที งี่ า่ ยและให้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ได้ดี
เนือ่ งจากในการสร้างแบบสอบถามนัน้ นักพัฒนาเครือ่ งมือ
จะต้องสร้างชุดข้อคำถามที่เป็นตัวแทนของโครงสร้าง
(construct) ทีต่ อ้ งการศึกษา โดยทีข่ อ้ คำถามแต่ละข้อต้องมี
ความสัมพันธ์กนั ซึง่ แสดงว่าแต่ละข้อคำถามเหล่านัน้ กำลัง
วัดตัวแปรเดียวกัน9 ตามปกติแล้วการวิเคราะห์ขอ้ คำถาม
มักจะกระทำในช่วงของการพัฒนาเครือ่ งมือ เพือ่ ช่วยในการ
ตัดทิง้ ข้อคำถามทีม่ คี วามสัมพันธ์นอ้ ยเกินไปหรือมากเกินไป
กับข้อคำถามอืน่ ๆ ในแบบสอบถาม การลดจำนวนข้อคำถาม
ดังกล่าวทำให้แบบสอบถามไม่ยาวมากเกินไป และทำให้
ความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามมากขึน้ ด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาคุณภาพของแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะ
ของตนเองในการดูแลทารก โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ คำถาม

วิธีดำเนินการวิจัย
รู ป แบบงานวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เครื่ อ งมื อ วิ จั ย
(methodological design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื มารดาทีม่ บี ตุ รวัย
ทารกเกิดครบกำหนด มีสขุ ภาพแข็งแรง และพาบุตรมารับ
ภูมคิ มุ้ กันโรคทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก กุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
สมุทรสาคร
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็นแบบสะดวก (convenience
sampling) ขนาดกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้จำนวน
ตัวอย่างเดียวกับงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์8 ซึง่ ตามหลักการของ
การสร้างเครือ่ งมือ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบสอบถามควรใช้กลุม่ ตัวอย่างอย่างน้อย 5 เท่าของ
จำนวนข้อคำถาม หรือประมาณ 200-300 คน10-11 สำหรับ
การศึกษาครัง้ นีม้ กี ลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 235 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาและ
ทารก สร้างโดยผูว้ จิ ยั
2. แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการ
ดูแลทารก สร้างโดยผูว้ จิ ยั และคณะ 3 ซึง่ ฉบับเดิมมี 40 ข้อ
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.95 และ
ดัชนี (goodness of fit) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันเป็นไปตามเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้มี
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การปรับและเพิม่ ข้อคำถามเป็น 44 ข้อ โดยถามเกีย่ วกับการ
รับรูข้ องมารดา (หรือผูด้ แู ลเด็ก) ว่าตนเองมีความสามารถ
มากน้อยเพียงใดในการดูแลทารกด้านต่างๆ ดังนี้
		 (1) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ (developmental
promotion) จำนวน 15 ข้อ
		 (2) ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป (general health
care) จำนวน 15 ข้อ
		 (3) ด้านความปลอดภัย (safety) จำนวน 6 ข้อ
		 (4) ด้านอาหาร (nutrition) จำนวน 8 ข้อ
ลักษณะคำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating
scale) 10 ระดับ แต่ละระดับมีชว่ งห่าง 10 คะแนน โดยเริม่ ที่
0 (ไม่มั่นใจเลยว่าสามารถทำได้) 50 (มั่นใจปานกลางว่า
สามารถทำได้) และ 100 (มัน่ ใจเต็มทีว่ า่ สามารถทำได้)
การแปลผลใช้คะแนนเฉลีย่ จากแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
มารดาที่ได้คะแนนเฉลีย่ สูงแสดงว่ามีการรับรูส้ มรรถนะของ
ตนเองในการดูแลทารกสูงกว่ามารดาที่ได้คะแนนเฉลีย่ ต่ำกว่า
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมองค์กรของโรงพยาบาลสมุทรสาคร มารดาที่มี
คุณสมบัตเิ ป็นกลุม่ ตัวอย่างได้รบั คำอธิบายวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั และการพิทกั ษ์สทิ ธ์ พร้อมกับลงนามในใบยินยอมเข้า
ร่วมการวิจยั
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยผู้ช่วย
วิ จั ย ในส่ ว นของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และให้ ม ารดาตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองในส่วนของข้อมูลการรับรูส้ มรรถนะ
ของตนเองในการดูแลทารก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
- สถิตพิ รรณนา (descriptive statistics) โดยการ
วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เพือ่ แสดงคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง และตัวแปรทีศ่ กึ ษา
- ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s
product moment correlation coefficients) เพือ่ วิเคราะห์
ข้อคำถาม (item analysis)
- ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า ความเที่ ย งของ
แบบสอบถาม
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ผลการวิจัย

2. คะแนนการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแล
ทารกของแบบสอบถามทั้งฉบับและของแต่ละด้านมีการ
กระจายไม่เป็นโค้งปกติ ผู้วิจัยจึงนำเสนอทั้งค่ามัธยฐาน
(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไตล์ (interquartile
range) นอกเหนือจากค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนคะแนนเฉลี่ยรายข้อ (item
means) มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 73.21 โดยมีพสิ ยั ระหว่าง 47.26
(ซึง่ ได้แก่ขอ้ ที่ 29) และ 92.22 (ซึง่ ได้แก่ขอ้ ที่ 12) ซึง่ พบว่า
มีจำนวน 17 ข้อ (ร้อยละ 38.64) มีคะแนนเฉลีย่ รายข้อตก
อยูร่ ะหว่าง 30 ถึง 70 คะแนน นอกนัน้ มีคะแนนเฉลีย่ ราย
ข้อสูงกว่า 70

1. ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้วยมารดาทีม่ บี ตุ รวัยทารกจำนวน 235 คน มารดา
มีอายุอยู่ในช่วง 15-44 ปี โดยมีอายุเฉลีย่ 25.40 ปี (SD =
5.98) จำนวนปีที่ได้รบั การศึกษาโดยเฉลีย่ 10.01 ปี (SD =
3.42) ร้อยละ 65.5 เป็นมารดาครรภ์แรก และร้อยละ 61.7
ประกอบอาชีพ นอกนัน้ หรือร้อยละ 38.3 เป็นแม่บา้ น
ทารกในกลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 226.24 วัน (SD =
60.38) หรือประมาณ 8 เดือน โดยร้อยละ 45.5 เป็นทารก
เพศหญิง และร้อยละ 54.9 มีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก
รองลงมาคือ ปู่ ย่า ตา ยาย (ร้อยละ 31.9)
ตารางที่ 1 ค่าสถิตพิ รรณนาของแบบสอบถาม
ค่าเฉลีย่
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของ จำนวนข้อ
(ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
ตนเองในการดูแลทารก
73.21 (15.06)
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ
44
75.67 (15.56)
- ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
15
64.61 (18.93)
- ด้านการดูแลสุขภาพทัว่ ไป
15
80.22 (16.35)
- ด้านความปลอดภัย
6
79.46 (15.66)
- ด้านอาหาร
8

ค่ามัธยฐาน
75.45
78.00
66.33
83.33
81.88

ค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไตล์
21.93
29.73
18.33
18.75
22.05

3. ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างข้อ (inter-item มีจำนวน 834 คู่ จากจำนวนทัง้ สิน้ 946 คู่ คิดเป็นร้อยละ
correlations) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยูร่ ะหว่าง 0.10 ถึง 88.16 ส่วนค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างข้อทีม่ ากกว่า
0.79 และมีคา่ เฉลีย่ (average inter-item correlations) 0.70 มี 3 คู่ (r = 0.76, 0.77, 0.79) คิดเป็นร้อยละ 0.32 และ
เท่ากับ 0.41 โดยพบว่าค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างข้อ ทีน่ อ้ ยกว่า 0.30 มี 109 คู่ คิดเป็นร้อยละ 11.52 ส่วนราย
ทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทคี่ วรจะเป็น คือ ระหว่าง 0.30 ถึง 0.709-10 ละเอียดของแบบสอบถามแต่ละด้านปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พิสยั และค่าเฉลีย่ ของค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างข้อของแบบสอบถาม
ค่าเฉลีย่ ของค่าสัมประสิทธิ์
แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
พิสยั ของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อ
ในการดูแลทารก
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อ
0.41
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ
0.10 - 0.79
0.44
- ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
0.26 - 0.63
0.49
- ด้านการดูแลสุขภาพทัว่ ไป
0.29 - 0.76
0.56
- ด้านความปลอดภัย
0.37 - 0.79
0.47
- ด้านอาหาร
0.20 - 0.77
4. ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับผลรวมคะแนนของข้อทีเ่ หลือทัง้ หมดของแบบสอบถาม
(corrected item: total-scale correlations) พบว่า มีคา่ อยู่
ระหว่าง 0.46 ถึง 0.73 (ดังแสดงในตารางที่ 3) ซึง่ อยู่ใน
เกณฑ์ทคี่ วรจะเป็น คือ ระหว่าง 0.30 ถึง 0.70 9
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ

ผลรวมคะแนนของข้อทีเ่ หลือของ
แบบสอบถามแต่ละด้าน (corrected item: subscale
correlations) ซึง่ ควรมีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า 0.5012 พบว่า
มีเพียงแบบสอบถามด้านอาหารเท่านัน้ ทีม่ คี า่ ต่ำกว่าเกณฑ์
ทีก่ ำหนด โดยมีคำถามเพียงข้อเดียว คือ ข้อที่ 42 ทีม่ คี า่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับผลรวม
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คะแนนของข้อทีเ่ หลือเท่ากับ 0.43 ส่วนค่าสัมประสิทธิส์ ห แบบสอบถามด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป และด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับผลรวมคะแนนของข้อที่ ปลอดภัย ซึง่ พบเพียง 3 ข้อ และ 2 ข้อ ตามลำดับเท่านัน้
เหลือของแบบสอบถามแต่ละด้านทีส่ งู กว่า 0.70 นัน้ พบใน
ตารางที่ 3 พิสยั ของค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับผลรวมคะแนนของข้อทีเ่ หลือ
แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
พิสยั ของค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับผลรวม
ในการดูแลทารก
คะแนนของข้อทีเ่ หลือ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ
0.46 – 0.73
- ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
0.53 – 0.71
- ด้านการดูแลสุขภาพทัว่ ไป
0.59 – 0.79
- ด้านความปลอดภัย
0.59 – 0.79
- ด้านอาหาร
0.43 – 0.72
5. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของ แต่ละด้านกับคะแนนของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ (subscale:
แบบสอบถามแต่ ล ะด้ า น (subscale: subscale total-scale correlations) มีคา่ ระหว่าง 0.81 ถึง 0.91 ดัง
correlations) มี ค่ า ระหว่ า ง 0.65 ถึ ง 0.79 และค่ า แสดงในตารางที่ 4
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแบบสอบถาม
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแบบสอบถามแต่ละด้านและทัง้ ฉบับ
4
3
5
2
แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
1
ในการดูแลทารก
1. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
1
1
2. ด้านการดูแลสุขภาพทัว่ ไป
0.76*
1
0.66*
3. ด้านความปลอดภัย
0.65*
1
0.79*
0.72*
4. ด้านอาหาร
0.69*
0.86*
0.81*
1
0.93*
5. แบบสอบถามทัง้ ฉบับ
0.91*
*p < .001
6. ความสอดคล้องภายใน (internal consistency
reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ซึง่ วิเคราะห์ดว้ ยค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคมีคา่ เท่ากับ 0.96 โดยที่
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลทารกด้านการส่ง
เสริมพัฒนาการ ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป ด้านความ
ปลอดภัย และด้านอาหาร มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92,
0.93, 0.88 และ 0.86 ตามลำดับ

การอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อคำถาม เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ ให้
ความสนใจข้อคำถามแต่ละข้อซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
แบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของ
แบบสอบถามนัน้ ถ้าหากตรวจพบได้วา่ เกิดจากข้อคำถามใด
จะช่วยให้นกั พัฒนาเครือ่ งมือจัดการได้งา่ ยขึน้ มาก อย่างไร
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ก็ตาม ถึงแม้วา่ การวิเคราะห์ขอ้ คำถามมักต้องอิงกับเกณฑ์ที่
เป็นตัวเลข การพิจารณาที่จะเก็บหรือตัดข้อคำถามไม่ ได้
พิจารณาทีเ่ กณฑ์ตวั เลขเท่านัน้ แต่ยงั ต้องคำนึงถึงความตรง
เชิงเนือ้ หาของเครือ่ งมือด้วย หากเนือ้ หาของข้อคำถามนัน้
เป็นสิง่ ทีน่ กั พัฒนาเครือ่ งมือเชือ่ ว่าสามารถวัดในคุณลักษณะที่
ต้องการวัดได้ ก็อาจพิจารณาเก็บข้อคำถามนัน้ ไว้ ได้
การกระจายค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (sample
mean) ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่เป็นโค้งปกติ และพบว่า
คะแนนเฉลีย่ รายข้อ (item means) มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 73.21
ซึ่งคะแนนเฉลี่ยรายข้อที่ดีควรมีค่าสูงกว่าค่ากึ่งกลางของ
พิสยั คะแนนทีค่ วรจะเป็น (ระหว่าง 0 ถึง 100 คะแนน) นัน่
คือ ควรมีคา่ ใกล้ๆ 5013 นอกจากนีป้ ระมาณร้อยละ 50 ของ
จำนวนข้อคำถามทั้งหมดควรมีคะแนนเฉลี่ยรายข้อตกอยู่
ช่วงกลางๆ ของคะแนนทีเ่ ป็นไปได้ และร้อยละ 25 ของ
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จำนวนข้อคำถามควรมีคะแนนเฉลีย่ รายข้อตกอยู่ในช่วงต่ำ
และอีกร้อยละ 25 อยู่ในช่วงสูง14 จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า
มีขอ้ คำถามจำนวน 27 ข้อ (ร้อยละ 61.36) มีคะแนนเฉลีย่
รายข้อสูงกว่า 70 จากการทีค่ า่ เฉลีย่ ของคะแนนเฉลีย่ รายข้อ
ทีค่ อ่ นข้างสูง และจำนวนข้อคำถามส่วนใหญ่มคี ะแนนเฉลีย่
รายข้ออยู่ในช่วงสูง แสดงว่า ส่วนใหญ่ของข้อคำถามมารดา
จะให้คะแนนการรับรูข้ องตนเองในระดับสูง จึงควรทีจ่ ะมี
การปรับลักษณะคำถามโดยเฉพาะข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงเข้า
ใกล้คะแนน 10013 เพราะถ้าข้อคำถามนัน้ ระบุกจิ กรรมทีง่ า่ ย
ผู้ตอบก็มักจะให้คะแนนความมั่นใจสูงว่าตนเองสามารถ
ทำได้ จึงควรกำหนดเงือ่ นไขบางประการทีเ่ ป็นอุปสรรคทำให้
การทำกิจกรรมนัน้ เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึน้ หรือ
ท้ า ทายมากขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยทำให้ ก ารประเมิ น การรั บ รู้
สมรรถนะของตนเองมีความตรงมากขึ้น และยังทำให้มี
ความแปรผันของคำตอบมากขึน้ ด้วย15
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถาม (interitem correlations) ทีต่ ำ่ กว่า 0.30 แสดงว่า ข้อคำถามสอง
ข้อนัน้ มีความสัมพันธ์กนั น้อยมาก ถ้ามีคา่ สูงกว่า 0.70 แสดง
ว่า ข้อคำถามสองข้อนัน้ มีความซ้ำซ้อนกันสูง (redundancy)9
อาจต้องพิจารณาตัดทิง้ ข้อใดข้อหนึง่ สำหรับแบบสอบถาม
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลทารก พบว่า
ร้อยละ 88.16 ของจำนวนคูข่ อ้ คำถามมีคา่ สัมประสิทธิส์ ห
สัมพันธ์ระหว่าง 0.30 ถึง 0.70 เป็นการสนับสนุนว่าข้อ
คำถามส่วนมากกำลังวัดคุณลักษณะ (attribute) อันเดียวกัน
นัน่ คือ การรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลทารก ส่วนคู่
ข้อคำถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำกว่าหรือสูงกว่า
เกณฑ์ ซึง่ มีจำนวนน้อยมากคือ ร้อยละ 11.52 และ 0.32
ตามลำดับนัน้ และเมือ่ พิจารณาเนือ้ หาของข้อคำถามเหล่านี้
แล้ว ก็พบว่าไม่ได้มคี วามซ้ำซ้อนกันและยังคงมีความสำคัญ
ทีน่ า่ จะเป็นตัวแทนของคุณลักษณะทีต่ อ้ งการวัดได้ ผูว้ จิ ยั จึง
เก็บข้อคำถามเหล่านัน้ ไว้
เหตุผลอีกประการหนึง่ ของการเก็บข้อคำถามดังกล่าว
คือการพบว่า ค่าสัมประสิทธิร์ ะหว่างคะแนนรายข้อกับผล
รวมคะแนนของข้ อ ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดของแบบสอบถาม
(corrected item: total-scale correlations) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง
0.46 ถึง 0.73 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทคี่ วรจะเป็นทุกข้อ แสดงว่า
ทุกข้อคำถามได้วดั คุณลักษณะเดียวกันเป็นส่วนใหญ่16 	
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนของ
แบบสอบถามแต่ละด้านกับทัง้ ฉบับ (subscale: total-scale
correlations) ควรมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.60 ถึง 0.7014 แต่พบ

ว่ามีคา่ สูงมากและอยูร่ ะหว่าง 0.81 ถึง 0.93 ถ้าหากจะสรุป
ตามตัวเลขที่ ได้จากการวิเคราะห์แล้ว อาจกล่าวได้ว่า
แบบสอบถามแต่ละด้านมีความซ้ำซ้อนสูงกับแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ หรือแบบสอบถามทั้ง 4 ด้านกำลังวัดในเรื่อง
เดียวกัน นักวิจยั อาจต้องเลือกใช้แบบสอบถามด้านใดด้าน
หนึ่งแทนการใช้แบบสอบถามทั้งฉบับสำหรับวัดการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการดูแลทารก แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่
พิจารณาโครงสร้างของแบบสอบถามพบว่า มี 4 องค์
ประกอบ คือ การรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลทารก
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป
ด้านความปลอดภัยและด้านอาหาร ซึ่งข้อคำถามของ
แบบสอบถามด้านใดด้านหนึ่งไม่ ได้ถามในสิ่งที่ซ้ำซ้อนกับ
ด้านทีเ่ หลือ ดังนัน้ การทีค่ ะแนนของแบบสอบถามแต่ละด้าน
มีความสัมพันธ์กบั คะแนนของแบบสอบถามทัง้ ฉบับสูงมาก
อาจอธิบายได้วา่ ในการดูแลทารกคนหนึง่ ผูเ้ ป็นมารดาต้อง
ใช้ความสามารถในหลายด้านร่วมกันและความสามารถ
แต่ละด้านก็มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก การรับรู้ความ
สามารถในการดูแลแต่ละด้านดังกล่าวจึงมีความสัมพันธ์กนั
สูงมาก อีกประการหนึ่งขนาดของความสัมพันธ์ที่มากถึง
0.80 ขึน้ ไป ยังอาจเนือ่ งมาจากเป็นความสัมพันธ์ทเี่ กิดจาก
แบบสอบถามแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กบั ตัวมันเองด้วยใน
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
ทัง้ ฉบับมีคา่ สูงมากเท่ากับ 0.96 และของแบบสอบถามแต่ละ
ด้านก็อยู่ในเกณฑ์สงู (ระหว่าง 0.86-0.93) เช่นกัน ขนาด
ของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคขึ้นกับค่าเฉลี่ยของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถาม และจำนวนข้อ
คำถาม 13 ซึ่ ง ในแบบสอบถามฉบั บ นี้ มี ค่ า เฉลี่ ย ของ
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีจำนวน
ข้อมากถึง 44 ข้อ นักวิจยั บางคนอาจสรุปว่า แบบสอบถาม
ทีม่ คี า่ ความสอดคล้องภายในสูง แสดงว่า แบบสอบถามนัน้
มีเพียงมิตเิ ดียว (unidimensionality) หากเป็นเช่นนัน้ จริง
แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลทารก
ก็ ไม่ควรแบ่งคำถามออกเป็น 4 มิตหิ รือ 4 ด้าน ซึง่ อันทีจ่ ริง
แล้วการสรุปดังกล่าวเป็นความสับสนของนักวิจัยเกี่ยวกับ
ความหมายของความสอดคล้ อ งภายใน (internal
consistency) และความเป็นเอกพันธ์ของแบบสอบถาม
(homogeneity)17-18 แบบสอบถามทีม่ คี วามสอดคล้องภายใน
แสดงว่า ข้อคำถามบางข้อ มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกันร่วมกันอยู่
(communality) ส่วนความเป็นเอกพันธ์ของแบบสอบถาม
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หมายถึง ความเป็นมิตเิ ดียว (unidimensionality) นัน่ เอง
ซึง่ ทุกข้อคำถาม ในชุดคำถามเดียวกันกำลังวัดคุณลักษณะ
อันเดียวกัน มี โครงสร้างเป็นกลุม่ ก้อนเดียวกัน ดังนัน้ จึงไม่
จำเป็นว่าแบบสอบถามทีม่ คี า่ ความสอดคล้องภายในสูงจะ
ต้องเป็นแบบสอบถามมิติเดียวอาจมีหลายมิติก็ ได้ แต่
แบบสอบถามมิติเดียวจะมีค่าความสอดคล้องภายในสูง
สำหรั บ แบบสอบถามฉบั บ นี้ ได้ ส ร้ า งจากการทบทวน
วรรณกรรมทีร่ ะบุวา่ การดูแลทารกประกอบด้วยการดูแล 4
ด้าน (มิต)ิ และในแต่ละด้านมีกจิ กรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ ลาย
กิ จ กรรม ในการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งภายในได้
สนับสนุนว่า ส่วนมากของข้อคำถามในแบบสอบถามฉบับนี้
มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกันร่วมกันอยู่ นัน่ คือ การรับรูว้ า่ ตนเองมี
ความสามารถในการดู แ ลทารก ส่ วนการสนั บ สนุ น ว่ า
แบบสอบถามฉบับนีม้ ีโครงสร้างเป็น 4 มิตนิ นั้ จะต้องทำการ
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการ
ดูแลทารกได้ถกู สร้างขึน้ และนำมาใช้ ในการวิจยั ระยะหนึง่
ผูว้ จิ ยั พบข้อควรปรับปรุงจึงได้ทำการตัดและเพิม่ ข้อคำถาม
รวมทัง้ การปรับภาษาในบางข้อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ คำถาม
พบว่า ส่วนมากของข้อคำถามมีคณ
ุ ลักษณะเดียวกันร่วมกัน
อยูแ่ ละจำนวนข้อคำถามส่วนมากมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อ
อยู่ ในเกณฑ์ดี และเป็นแบบสอบถามที่มีความเที่ยงสูง
อย่างไรก็ตาม การกระจายค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ไม่
เป็นโค้งปกติและการมีคะแนนเฉลี่ยรายข้อค่อนข้างสูง
ทำให้ควรมีการปรับเนือ้ หาของข้อคำถาม ด้วยการกำหนด
เงือ่ นไขทีท่ า้ ทายความสามารถมากขึน้ ในข้อคำถาม นอกจาก
นีจ้ ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจะช่วยทำให้นกั
วิ จั ย มั่ น ใจได้ ว่ า ข้ อ คำถามที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นแต่ ล ะมิ ติ มี
โครงสร้างเป็นไปตามนัน้ จริงหรือไม่8
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