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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 
this study was to revise the question items and determine 
psychometric properties of the revised SICS using item analysis. 
Design: A survey design with qualitative interviewing. 
Methods: Through convenience sampling, the sample finally 
consisted of 235 mothers with full-term infants who received 
immunizations at Samutsakorn Hospital. Data were collected using 
interviewing and one self-administered questionnaire. Descriptive 
statistics, Pearson’ s product moment correlation coefficients, and 
Cronbach’ s alpha coefficient were used for the data analysis.    
Main findings: Most (61.36%) of the items had item means > 70, 
when possible maximum scores were 100. An average of inter-item 
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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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการ
ดแูลทารกไดร้บัการพฒันาขึน้โดยมทีฤษฎกีารรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเองและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทารกเป็นกรอบ
แนวคิด จากการศึกษาที่ผ่านมา การทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามในเบือ้งตน้อยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้ การศกึษาครัง้นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อคำถามและทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามฉบบัปรบัปรงุดว้ยวธิกีารวเิคราะหข์อ้คำถาม 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเครือ่งมอืวจิยั 
วธิดีำเนนิการวจิยั: การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเปน็แบบสะดวก กลุม่
ตวัอยา่งเปน็มารดาทีม่บีตุรคลอดครบกำหนดวยัทารก และพา
บตุรมารบัภมูคิุม้กนัโรคที่โรงพยาบาลสมทุรสาคร จำนวน 235 
คน เกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณแ์ละการตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา คำนวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์
อลัฟาของครอนบาค 
ผลการวจิยั: จำนวนขอ้คำถามสว่นใหญ ่ (รอ้ยละ 61.36) ของ
แบบสอบถามมคีะแนนเฉลีย่รายขอ้สงูกวา่ 70 จากคะแนนเตม็ 
100 คะแนน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 0.41  และคา่สมัประสทิธิ์
สหสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ทีอ่ยู่ในเกณฑด์ ีคอื ระหวา่ง 0.30 ถงึ 0.70 
มจีำนวน 834 คูจ่าก 946 คู ่(รอ้ยละ 88.16) คา่สมัประสทิธิส์ห
สมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัผลรวมคะแนนของขอ้ทีเ่หลอื
อยู่ ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.73   
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแบบสอบถาม
แตล่ะดา้นกบัคะแนนของแบบสอบถามทัง้ฉบบัมคีา่สงูมากเกนิไป 
คอื ระหวา่ง 0.81 ถงึ 0.91 และคา่ความเทีย่งของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบัมคีา่สงูถงึ 0.96  
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรมกีารปรบัเนือ้หาของขอ้คำถามทีม่ี
คะแนนเฉลี่ยรายข้อสูงมาก ด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่ท้าทาย
ความสามารถมากขึน้ในการทำกจิกรรมทีก่ำหนด 
 
คำสำคัญ: การดูแลทารก การรับรู้สมรรถนะของตนเอง การ
พฒันาเครือ่งมอืวจิยั การวเิคราะหข์อ้คำถาม 
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ความสำคัญของปัญหา
 การเลี้ยงดูบุตร (parenting) เป็นกิจกรรมที่มีความ  
ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งผู้เป็นบิดามารดาต้องมีความ
สามารถในการแสดงคณุลกัษณะทีเ่หมาะสมและทกัษะทีจ่ำ
เป็นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกในชีวิตของเด็กหรือผู้เป็น
บตุร1 การเลีย้งดไูม่ใชเ่รือ่งงา่ย แตค่ณุลกัษณะและทกัษะที่
เหมาะสมและจำเปน็ในการเลีย้งดสูามารถพฒันาใหเ้กดิขึน้
ได ้ จงึมกีจิกรรมการพยาบาลเพือ่สง่เสรมิสมรรถนะของบดิา
มารดาในการเลีย้งดบูตุรเกดิขึน้มากมาย ซึง่อาจจดัในลกัษณะ
ของการให้ข้อมูลหรือความรู ้ (informational support)   
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านจิตสังคม (psychosocial 
support) การฝกึทกัษะ (skills development) การสรา้ง  
พลังใจ (empowerment) และการส่งเสริมความเชื่อ 
(beliefs) หรอืการรบัรู ้ (perceptions) ทีถ่กูตอ้งเหมาะสม  
ในเรือ่งของการเลีย้งดบูตุร เปน็ตน้ 
 การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก (self-
efficacy in infant care) เปน็ตวัอยา่งหนึง่ของความเชือ่
หรือการร้บรู้ที่สำคัญมากในการเลี้ยงดูบุตร การรับรู้
สมรรถนะของตนเองเป็นการรับรู้ที่บุคคลหนึ่งมีต่อความ
สามารถของตนเองในการทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่
กำหนด2 ในเรือ่งของการดแูลทารกนัน้ มารดาจำเปน็ตอ้งมี
ความรูค้วามเขา้ใจและความสามารถในการดแูลเรือ่งการสง่
เสรมิพฒันาการ การดแูลสขุภาพทัว่ไป ความปลอดภยั และ
อาหาร3 ถา้หากมารดามกีารรบัรูว้า่ตนเองมคีวามสามารถ
ทำไดแ้นน่อน กย็อ่มจะกระทำกจิกรรมหรอืแสดงพฤตกิรรม
การดูแลทารกตามที่ควรจะกระทำ แม้จะมีปัญหาและ
อปุสรรคเกดิขึน้ก็ไมย่อ่ทอ้โดยงา่ย ไม่โทษวา่เพราะตนเอง
ไมม่คีวามสามารถ แตจ่ะมองความลม้เหลวนัน้วา่เกดิจาก
การทีต่นเองยงัพยายามไมม่ากพอ แตถ่า้หากมารดาไมเ่ชือ่
ว่าตนเองมีความสามารถมากพอที่จะกระทำกิจกรรมนั้นๆ 
ได ้ กม็กัจะไมก่ระทำหรอืกระทำไมส่มำ่เสมอ ดว้ยเหตนุีก้าร
จัดโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการ
ดแูลทารกจงึเปน็กจิกรรมการพยาบาลหนึง่ทีม่บีทบาทสำคญั
ในการสง่เสรมิการเลีย้งดบูตุรทีเ่หมาะสม 
 การประเมนิการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูล
ทารก เปน็สิง่จำเปน็ทีจ่ะชว่ยใหพ้ยาบาลประเมนิประสทิธผิล
ของโปรแกรมการพยาบาลทีจ่ดัขึน้ดงักลา่วได ้  เครือ่งมอื
หรอืแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมนิการรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเองในการดูแลทารกที่ใช้ในกลุ่มประชากรไทยมักเป็น
แบบสอบถามทีส่รา้งสำหรบัมารดาในประเทศแถบตะวนัตก

ซึง่มบีรบิททางวฒันธรรมการเลีย้งดทูีอ่าจแตกตา่งจากของ
ไทยในบางประเด็น นอกจากนี้องค์ประกอบของการดูแล
ทารกในแบบสอบถามเหล่านี้มักจะครอบคลุมแต่การดูแล
ดา้นรา่งกาย4-5 หรอืมุง่เนน้การดแูลในเรือ่งของอารมณแ์ละ
การสร้างปฏิสัมพันธ์6 ผู้วิจัยและคณะ จึงได้สร้าง
แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก
ขึ้น จากทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะของตนเอง2 และการ
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลทารก นอกจากนี้
รูปแบบของข้อคำถามและลักษณะคำตอบได้สร้างขึ้นตาม
แนวทางการสร้างแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองทีน่ำเสนอโดย Bandura7 แบบสอบถามซึง่ประกอบ
ดว้ยขอ้คำถาม 40 ขอ้ ครอบคลมุการดแูลทารกในดา้นการ
ส่งเสริมพัฒนาการ (14 ข้อ) ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป   
(13 ข้อ) ด้านความปลอดภัย (5 ข้อ) และด้านอาหาร   
(8 ขอ้) การทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามพบวา่มคีวาม
เที่ยงเท่ากับ 0.95 และได้ผ่านการทดสอบความตรงเชิง
โครงสรา้งดว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสำรวจและ
เชิงยืนยัน (exploratory and confirmatory factor 
analysis)3 อยา่งไรกต็าม จากการใชแ้บบสอบถามดงักลา่ว
ในการศกึษาวจิยัมาระยะหนึง่ พบวา่มขีอ้คำถามหนึง่ขอ้ที่
ตอ้งปรบัเนือ่งจากเปน็ขอ้ความทีม่สีองประเดน็อยูภ่ายในขอ้
เดยีวกนั (double barreled question) และยงัมกีจิกรรม
การเลี้ยงดูที่พบบ่อยว่ามารดามักมีปัญหาหรือความยาก
ลำบากในการจัดการ ได้แก ่ การส่งเสริมพัฒนาการ   
การป้องกันอุบัติเหต ุ การแก้ ไขปัญหาท้องผูก ผู้วิจัยจึงได้
เพิ่มข้อคำถามอีก 3 ข้อ และเนื่องจากการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชงิยนืยนัควรจะทำการทดสอบในกลุม่ตวัอยา่งอืน่
อกีครัง้ ประกอบกบัมกีารปรบัปรงุและเพิม่ขอ้คำถาม ดงันัน้
ผู้วิจัยจึงได้ทำการทดสอบความเที่ยงและความตรงเชิง
โครงสรา้งของแบบสอบถามฉบบัปรบัปรงุอกีครัง้ ซึง่ไดพ้มิพ์
เผยแพร่ไปแลว้8 สำหรบัรายงานวจิยัฉบบันีเ้ปน็อกีสว่นหนึง่
ของงานวจิยัดงักลา่ว ทีผู่ว้จิยัมวีตัถปุระสงคจ์ะนำเสนอราย
ละเอยีดของการวเิคราะหข์อ้คำถาม (item analysis) ซึง่เปน็
ขั้นตอนหนึ่งของการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
จากการทบทวนวรรณกรรมการพฒันาเครือ่งมอืวจิยั พบวา่ 
มงีานวจิยัจำนวนนอ้ยมากทีร่ายงานผลเกีย่วกบัการวเิคราะห์
ข้อคำถามและมักไม่ได้ให้รายละเอียดไว ้ ผู้วิจัยจึงมีความ
ประสงค์ที่จะนำเสนอรายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อ
คำถาม โดยคาดวา่จะเปน็ประโยชนใ์นการเปน็แนวทางของ
การพฒันาเครือ่งมอืวจิยัอืน่ๆ ตอ่ไป 
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การทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามดว้ยวธิกีารวเิคราะห์
ขอ้คำถาม เปน็วธิทีีง่า่ยและใหป้ระโยชนใ์นเชงิวเิคราะห์ไดด้ ี
เนือ่งจากในการสรา้งแบบสอบถามนัน้ นกัพฒันาเครือ่งมอื
จะต้องสร้างชุดข้อคำถามที่เป็นตัวแทนของโครงสร้าง 
(construct) ทีต่อ้งการศกึษา โดยทีข่อ้คำถามแตล่ะขอ้ตอ้งมี
ความสมัพนัธก์นัซึง่แสดงวา่แตล่ะขอ้คำถามเหลา่นัน้กำลงั
วดัตวัแปรเดยีวกนั9 ตามปกตแิลว้การวเิคราะหข์อ้คำถาม  
มกัจะกระทำในชว่งของการพฒันาเครือ่งมอื เพือ่ชว่ยในการ
ตดัทิง้ขอ้คำถามทีม่คีวามสมัพนัธน์อ้ยเกนิไปหรอืมากเกนิไป
กบัขอ้คำถามอืน่ๆ ในแบบสอบถาม การลดจำนวนขอ้คำถาม
ดังกล่าวทำให้แบบสอบถามไม่ยาวมากเกินไป และทำให้
ความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถามมากขึน้ดว้ย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาคณุภาพของแบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะ
ของตนเองในการดแูลทารก โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้คำถาม 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 รูปแบบงานวิ จั ย เป็นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อวิ จั ย 
(methodological design)  
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีค้อื มารดาทีม่บีตุรวยั
ทารกเกดิครบกำหนด มสีขุภาพแขง็แรง และพาบตุรมารบั
ภมูคิุม้กนัโรคทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก กมุารเวชกรรม โรงพยาบาล
สมทุรสาคร 
 การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเปน็แบบสะดวก (convenience 
sampling) ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้ ใชจ้ำนวน
ตวัอยา่งเดยีวกบังานวจิยัฉบบัสมบรูณ์8 ซึง่ตามหลกัการของ
การสรา้งเครือ่งมอื ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั
ของแบบสอบถามควรใชก้ลุม่ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 5 เทา่ของ
จำนวนขอ้คำถาม หรอืประมาณ 200-300 คน10-11 สำหรบั
การศกึษาครัง้นีม้กีลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 235 คน 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาและ
ทารก สรา้งโดยผูว้จิยั    
 2. แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการ
ดแูลทารก สรา้งโดยผูว้จิยัและคณะ 3 ซึง่ฉบบัเดมิม ี40 ขอ้ 
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.95 และ
ดชัน ี(goodness of fit) ของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัเปน็ไปตามเกณฑท์ีย่อมรบัได ้ ในการศกึษาครัง้นี้ ไดม้ี

การปรบัและเพิม่ขอ้คำถามเปน็ 44 ขอ้ โดยถามเกีย่วกบัการ
รบัรูข้องมารดา (หรอืผูด้แูลเดก็) วา่ตนเองมคีวามสามารถ
มากนอ้ยเพยีงใดในการดแูลทารกดา้นตา่งๆ ดงันี ้
  (1) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ (developmental 
promotion) จำนวน 15 ขอ้ 
  (2) ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป (general health 
care) จำนวน 15 ขอ้ 
  (3) ดา้นความปลอดภยั (safety) จำนวน 6 ขอ้ 
  (4) ดา้นอาหาร (nutrition) จำนวน 8 ขอ้ 
 ลักษณะคำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating 
scale) 10 ระดบั แตล่ะระดบัมชีว่งหา่ง 10 คะแนน โดยเริม่ที ่
0 (ไม่มั่นใจเลยว่าสามารถทำได้) 50 (มั่นใจปานกลางว่า
สามารถทำได)้ และ 100 (มัน่ใจเตม็ทีว่า่สามารถทำได)้  
 การแปลผลใชค้ะแนนเฉลีย่จากแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
มารดาที่ไดค้ะแนนเฉลีย่สงูแสดงวา่มกีารรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเองในการดแูลทารกสงูกวา่มารดาที่ไดค้ะแนนเฉลีย่ตำ่กวา่ 
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 การศกึษาครัง้นี้ ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมองค์กรของโรงพยาบาลสมุทรสาคร มารดาที่มี
คณุสมบตัเิปน็กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัคำอธบิายวตัถปุระสงคข์อง
การวจิยัและการพทิกัษส์ทิธ ์ พรอ้มกบัลงนามในใบยนิยอมเขา้
รว่มการวจิยั  
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยผู้ช่วย
วิจัยในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล และให้มารดาตอบ
แบบสอบถามดว้ยตนเองในสว่นของขอ้มลูการรบัรูส้มรรถนะ
ของตนเองในการดแูลทารก  
 การวเิคราะหข์อ้มลู   
 ในการศกึษาครัง้นี ้ ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู 
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 - สถติพิรรณนา (descriptive statistics) โดยการ
วเิคราะหค์วามถี ่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
เพือ่แสดงคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง และตวัแปรทีศ่กึษา 
 - คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s 
product moment correlation coefficients) เพือ่วเิคราะห์
ขอ้คำถาม (item analysis)  
 - คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) เพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม 

J Nurs Sci_Vol 29 No3 Final.indd46   46 11/23/11   4:45:18 PM





J Nurs Sci   Vol.29  No.3 July-September 2011 

Journal of Nursing Science �7

ผลการวิจัย
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบดว้ยมารดาทีม่บีตุรวยัทารกจำนวน 235 คน มารดา
มอีายอุยู่ในชว่ง 15-44 ป ี โดยมอีายเุฉลีย่ 25.40 ป ี (SD = 
5.98) จำนวนปทีี่ไดร้บัการศกึษาโดยเฉลีย่ 10.01 ป ี (SD = 
3.42) รอ้ยละ 65.5 เปน็มารดาครรภแ์รก และรอ้ยละ 61.7 
ประกอบอาชพี นอกนัน้หรอืรอ้ยละ 38.3 เปน็แมบ่า้น   
 ทารกในกลุม่ตวัอยา่งมอีายเุฉลีย่ 226.24 วนั (SD = 
60.38) หรอืประมาณ 8 เดอืน โดยรอ้ยละ 45.5 เปน็ทารก
เพศหญิง และร้อยละ 54.9 มีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก   
รองลงมาคอื ปู ่ยา่ ตา ยาย (รอ้ยละ 31.9) 

 2. คะแนนการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแล
ทารกของแบบสอบถามทั้งฉบับและของแต่ละด้านมีการ
กระจายไม่เป็นโค้งปกต ิ ผู้วิจัยจึงนำเสนอทั้งค่ามัธยฐาน 
(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไตล ์ (interquartile 
range) นอกเหนอืจากคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ดังแสดงในตารางที ่ 1 ส่วนคะแนนเฉลี่ยรายข้อ (item 
means) มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 73.21 โดยมพีสิยัระหวา่ง 47.26 
(ซึง่ไดแ้กข่อ้ที ่29) และ 92.22 (ซึง่ไดแ้กข่อ้ที ่12) ซึง่พบวา่
มจีำนวน 17 ขอ้ (รอ้ยละ 38.64) มคีะแนนเฉลีย่รายขอ้ตก
อยูร่ะหวา่ง 30 ถงึ 70 คะแนน นอกนัน้มคีะแนนเฉลีย่ราย
ขอ้สงูกวา่ 70 
 ตารางที ่1  คา่สถติพิรรณนาของแบบสอบถาม  

แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองในการดแูลทารก 
แบบสอบถามทัง้ฉบบั 
- ดา้นการสง่เสรมิพฒันาการ 
    - ดา้นการดแูลสขุภาพทัว่ไป 
    - ดา้นความปลอดภยั 
    - ดา้นอาหาร 

จำนวนขอ้ 
 

44 
15 
15 
6 
8 

คา่เฉลีย่ 
(สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน) 

73.21  (15.06) 
75.67  (15.56) 
64.61  (18.93) 
80.22  (16.35) 
79.46  (15.66) 

คา่มธัยฐาน 
 

75.45 
78.00 
66.33 
83.33 
81.88 

คา่พสิยัระหวา่ง  
ควอไตล ์
21.93 
29.73 
18.33 
18.75 
22.05 

 3. คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ (inter-item 
correlations) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.10 ถงึ 
0.79 และมคีา่เฉลีย่ (average inter-item correlations) 
เทา่กบั 0.41 โดยพบวา่คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้
ทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีค่วรจะเปน็ คอื ระหวา่ง 0.30 ถงึ 0.709-10   

มจีำนวน 834 คู ่ จากจำนวนทัง้สิน้ 946 คู ่ คดิเปน็รอ้ยละ 
88.16 สว่นคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ทีม่ากกวา่ 
0.70 ม ี3 คู ่(r = 0.76, 0.77, 0.79) คดิเปน็รอ้ยละ 0.32 และ
ทีน่อ้ยกวา่ 0.30 ม ี 109 คู ่ คดิเปน็รอ้ยละ 11.52 สว่นราย
ละเอยีดของแบบสอบถามแตล่ะดา้นปรากฏในตารางที ่2 

แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
ในการดแูลทารก 
แบบสอบถามทัง้ฉบบั 
    - ดา้นการสง่เสรมิพฒันาการ 
    - ดา้นการดแูลสขุภาพทัว่ไป 
    - ดา้นความปลอดภยั 
    - ดา้นอาหาร 

พสิยัของคา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ 

0.10 - 0.79 
0.26 - 0.63 
0.29 - 0.76 
0.37 - 0.79 
0.20 - 0.77 

คา่เฉลีย่ของคา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ 

0.41  
0.44   
0.49  
0.56   
0.47   

ตารางที ่2  พสิยัและคา่เฉลีย่ของคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ของแบบสอบถาม 

 4. คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้
กบัผลรวมคะแนนของขอ้ทีเ่หลอืทัง้หมดของแบบสอบถาม 
(corrected item: total-scale correlations) พบวา่ มคีา่อยู่
ระหวา่ง 0.46 ถงึ 0.73 (ดงัแสดงในตารางที ่ 3) ซึง่อยู่ใน
เกณฑท์ีค่วรจะเปน็ คอื ระหวา่ง 0.30 ถงึ 0.70 9 

 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบั

ผลรวมคะแนนของขอ้ทีเ่หลอืของ 
 แบบสอบถามแตล่ะดา้น (corrected item: subscale 
correlations) ซึง่ควรมคีา่เทา่กบัหรอืมากกวา่ 0.5012 พบวา่ 
มเีพยีงแบบสอบถามดา้นอาหารเทา่นัน้ทีม่คีา่ตำ่กวา่เกณฑ ์ 
ทีก่ำหนด โดยมคีำถามเพยีงขอ้เดยีว คอื ขอ้ที ่ 42 ทีม่คีา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับผลรวม
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คะแนนของขอ้ทีเ่หลอืเทา่กบั 0.43 สว่นคา่สมัประสทิธิส์ห
สมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัผลรวมคะแนนของขอ้ที่
เหลอืของแบบสอบถามแตล่ะดา้นทีส่งูกวา่ 0.70 นัน้ พบใน

แบบสอบถามด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป และด้านความ
ปลอดภยั ซึง่พบเพยีง 3 ขอ้ และ 2 ขอ้ ตามลำดบัเทา่นัน้ 
 

ตารางที ่3  พสิยัของคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัผลรวมคะแนนของขอ้ทีเ่หลอื 

แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
ในการดแูลทารก 
แบบสอบถามทัง้ฉบบั 
 - ดา้นการสง่เสรมิพฒันาการ 
 - ดา้นการดแูลสขุภาพทัว่ไป 
 - ดา้นความปลอดภยั 
 - ดา้นอาหาร 

พสิยัของคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัผลรวม
คะแนนของขอ้ทีเ่หลอื 

0.46 – 0.73 
0.53 – 0.71 
0.59 – 0.79 
0.59 – 0.79 
0.43 – 0.72 

 5. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของ
แบบสอบถามแต่ละด้าน (subscale: subscale 
correlations) มีค่าระหว่าง 0.65 ถึง 0.79 และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแบบสอบถาม

แตล่ะดา้นกบัคะแนนของแบบสอบถามทัง้ฉบบั (subscale: 
total-scale correlations) มคีา่ระหวา่ง 0.81 ถงึ 0.91 ดงั
แสดงในตารางที ่4 

 6. ความสอดคล้องภายใน (internal consistency 
reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ซึง่วเิคราะหด์ว้ยคา่
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคมคีา่เทา่กบั 0.96 โดยที่
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลทารกด้านการส่ง
เสริมพัฒนาการ ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป ด้านความ
ปลอดภัย และด้านอาหาร มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92, 
0.93, 0.88 และ 0.86 ตามลำดบั    
 
การอภิปรายผล
 การวิเคราะห์ข้อคำถาม เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ให้
ความสนใจข้อคำถามแต่ละข้อซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของ
แบบสอบถามนัน้ถา้หากตรวจพบไดว้า่เกดิจากขอ้คำถามใด 
จะชว่ยใหน้กัพฒันาเครือ่งมอืจดัการไดง้า่ยขึน้มาก อยา่งไร

ตารางที ่4 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนของแบบสอบถามแตล่ะดา้นและทัง้ฉบบั 

แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
ในการดแูลทารก 
1. ดา้นการสง่เสรมิพฒันาการ 
2. ดา้นการดแูลสขุภาพทัว่ไป 
3. ดา้นความปลอดภยั 
4. ดา้นอาหาร 
5. แบบสอบถามทัง้ฉบบั 

1 
 
1 

0.76* 
0.65* 
0.69* 
0.91* 

2 
 
 
1 

0.66* 
0.72* 
0.93* 

3 
 
 
 
1 

0.79* 
0.81* 

4 
 
 
 
 
1 

0.86* 

5 
 
 
 
 
 
1 

  *p < .001 

กต็าม ถงึแมว้า่การวเิคราะหข์อ้คำถามมกัตอ้งองิกบัเกณฑท์ี่
เป็นตัวเลข การพิจารณาที่จะเก็บหรือตัดข้อคำถามไม่ได้
พจิารณาทีเ่กณฑต์วัเลขเทา่นัน้ แตย่งัตอ้งคำนงึถงึความตรง
เชงิเนือ้หาของเครือ่งมอืดว้ย หากเนือ้หาของขอ้คำถามนัน้
เปน็สิง่ทีน่กัพฒันาเครือ่งมอืเชือ่วา่สามารถวดัในคณุลกัษณะที่
ตอ้งการวดัได ้กอ็าจพจิารณาเกบ็ขอ้คำถามนัน้ไว้ได ้  
 การกระจายค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (sample 
mean) ในการศึกษาครั้งนี ้ ไม่เป็นโค้งปกต ิ และพบว่า 
คะแนนเฉลีย่รายขอ้ (item means) มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 73.21 
ซึ่งคะแนนเฉลี่ยรายข้อที่ดีควรมีค่าสูงกว่าค่ากึ่งกลางของ
พสิยัคะแนนทีค่วรจะเปน็ (ระหวา่ง 0 ถงึ 100 คะแนน) นัน่
คอื ควรมคีา่ใกล้ๆ  5013 นอกจากนีป้ระมาณรอ้ยละ 50 ของ
จำนวนข้อคำถามทั้งหมดควรมีคะแนนเฉลี่ยรายข้อตกอยู่
ชว่งกลางๆ ของคะแนนทีเ่ปน็ไปได ้ และรอ้ยละ 25 ของ
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จำนวนขอ้คำถามควรมคีะแนนเฉลีย่รายขอ้ตกอยู่ในชว่งตำ่ 
และอกีรอ้ยละ 25 อยู่ในชว่งสงู14 จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ 
มขีอ้คำถามจำนวน 27 ขอ้ (รอ้ยละ 61.36) มคีะแนนเฉลีย่
รายขอ้สงูกวา่ 70 จากการทีค่า่เฉลีย่ของคะแนนเฉลีย่รายขอ้
ทีค่อ่นขา้งสงู และจำนวนขอ้คำถามสว่นใหญม่คีะแนนเฉลีย่
รายขอ้อยู่ในชว่งสงู แสดงวา่ สว่นใหญข่องขอ้คำถามมารดา
จะใหค้ะแนนการรบัรูข้องตนเองในระดบัสงู จงึควรทีจ่ะมี
การปรบัลกัษณะคำถามโดยเฉพาะขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูเขา้
ใกลค้ะแนน 10013 เพราะถา้ขอ้คำถามนัน้ระบกุจิกรรมทีง่า่ย 
ผู้ตอบก็มักจะให้คะแนนความมั่นใจสูงว่าตนเองสามารถ
ทำได ้จงึควรกำหนดเงือ่นไขบางประการทีเ่ปน็อปุสรรคทำให้
การทำกจิกรรมนัน้เปน็ไปดว้ยความยากลำบากมากขึน้หรอื
ท้าทายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้การประเมินการรับรู้
สมรรถนะของตนเองมีความตรงมากขึ้น และยังทำให้มี
ความแปรผนัของคำตอบมากขึน้ดว้ย15  
 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้คำถาม (inter-
item correlations) ทีต่ำ่กวา่ 0.30 แสดงวา่ ขอ้คำถามสอง
ขอ้นัน้มคีวามสมัพนัธก์นันอ้ยมาก ถา้มคีา่สงูกวา่ 0.70 แสดง
วา่ ขอ้คำถามสองขอ้นัน้มคีวามซำ้ซอ้นกนัสงู (redundancy)9 
อาจตอ้งพจิารณาตดัทิง้ขอ้ใดขอ้หนึง่ สำหรบัแบบสอบถาม
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลทารก พบว่า   
รอ้ยละ 88.16 ของจำนวนคูข่อ้คำถามมคีา่สมัประสทิธิส์ห
สัมพันธ์ระหว่าง 0.30 ถึง 0.70 เป็นการสนับสนุนว่าข้อ
คำถามสว่นมากกำลงัวดัคณุลกัษณะ (attribute) อนัเดยีวกนั 
นัน่คอื การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก สว่นคู่
ข้อคำถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำกว่าหรือสูงกว่า
เกณฑ ์ ซึง่มจีำนวนนอ้ยมากคอื รอ้ยละ 11.52 และ 0.32 
ตามลำดบันัน้ และเมือ่พจิารณาเนือ้หาของขอ้คำถามเหลา่นี้
แลว้ กพ็บวา่ไม่ไดม้คีวามซำ้ซอ้นกนัและยงัคงมคีวามสำคญั
ทีน่า่จะเปน็ตวัแทนของคณุลกัษณะทีต่อ้งการวดัได ้ ผูว้จิยัจงึ
เกบ็ขอ้คำถามเหลา่นัน้ไว ้ 
 เหตผุลอกีประการหนึง่ของการเกบ็ขอ้คำถามดงักลา่ว 
คอืการพบวา่ คา่สมัประสทิธิร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัผล
รวมคะแนนของข้อที่เหลือทั้งหมดของแบบสอบถาม 
(corrected item: total-scale correlations) มคีา่อยูร่ะหวา่ง 
0.46 ถงึ 0.73 ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีค่วรจะเปน็ทกุขอ้ แสดงวา่   
ทกุขอ้คำถามไดว้ดัคณุลกัษณะเดยีวกนัเปน็สว่นใหญ่16   
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของ
แบบสอบถามแตล่ะดา้นกบัทัง้ฉบบั (subscale: total-scale 
correlations) ควรมคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.60 ถงึ 0.7014 แตพ่บ

วา่มคีา่สงูมากและอยูร่ะหวา่ง 0.81 ถงึ 0.93 ถา้หากจะสรปุ
ตามตัวเลขที่ ได้จากการวิเคราะห์แล้ว อาจกล่าวได้ว่า
แบบสอบถามแตล่ะดา้นมคีวามซำ้ซอ้นสงูกบัแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ หรือแบบสอบถามทั้ง 4 ด้านกำลังวัดในเรื่อง
เดยีวกนั นกัวจิยัอาจตอ้งเลอืกใชแ้บบสอบถามดา้นใดดา้น
หนึ่งแทนการใช้แบบสอบถามทั้งฉบับสำหรับวัดการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการดแูลทารก แตอ่ยา่งไรกต็าม เมือ่
พิจารณาโครงสร้างของแบบสอบถามพบว่า ม ี 4 องค์
ประกอบ คอื การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป   
ด้านความปลอดภัยและด้านอาหาร ซึ่งข้อคำถามของ
แบบสอบถามด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ถามในสิ่งที่ซ้ำซ้อนกับ
ดา้นทีเ่หลอื ดงันัน้การทีค่ะแนนของแบบสอบถามแตล่ะดา้น
มคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนของแบบสอบถามทัง้ฉบบัสงูมาก 
อาจอธบิายไดว้า่ ในการดแูลทารกคนหนึง่ ผูเ้ปน็มารดาตอ้ง
ใช้ความสามารถในหลายด้านร่วมกันและความสามารถ
แต่ละด้านก็มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก การรับรู้ความ
สามารถในการดแูลแตล่ะดา้นดงักลา่วจงึมคีวามสมัพนัธก์นั
สูงมาก อีกประการหนึ่งขนาดของความสัมพันธ์ที่มากถึง 
0.80 ขึน้ไป ยงัอาจเนือ่งมาจากเปน็ความสมัพนัธท์ีเ่กดิจาก
แบบสอบถามแตล่ะดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัตวัมนัเองดว้ยใน
แบบสอบถามทัง้ฉบบั 
 คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบัมคีา่สงูมากเทา่กบั 0.96 และของแบบสอบถามแตล่ะ
ดา้นกอ็ยู่ในเกณฑส์งู (ระหวา่ง 0.86-0.93) เชน่กนั ขนาด
ของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคขึ้นกับค่าเฉลี่ยของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถาม และจำนวนข้อ
คำถาม13 ซึ่งในแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าเฉลี่ยของ
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ในเกณฑป์านกลาง และมจีำนวน
ขอ้มากถงึ 44 ขอ้ นกัวจิยับางคนอาจสรปุวา่ แบบสอบถาม
ทีม่คีา่ความสอดคลอ้งภายในสงู แสดงวา่ แบบสอบถามนัน้
มเีพยีงมติเิดยีว (unidimensionality) หากเปน็เชน่นัน้จรงิ 
แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก
ก็ไมค่วรแบง่คำถามออกเปน็ 4 มติหิรอื 4 ดา้น ซึง่อนัทีจ่รงิ
แล้วการสรุปดังกล่าวเป็นความสับสนของนักวิจัยเกี่ยวกับ
ความหมายของความสอดคล้องภายใน (internal 
consistency) และความเป็นเอกพันธ์ของแบบสอบถาม 
(homogeneity)17-18 แบบสอบถามทีม่คีวามสอดคลอ้งภายใน 
แสดงวา่ ขอ้คำถามบางขอ้ มคีณุลกัษณะเดยีวกนัรว่มกนัอยู ่
(communality) สว่นความเปน็เอกพนัธข์องแบบสอบถาม 

J Nurs Sci_Vol 29 No3 Final.indd49   49 11/23/11   4:45:19 PM



J Nurs Sci   Vol.29  No.3 July-September 2011 

Journal of Nursing Science �0

 หมายถงึ ความเปน็มติเิดยีว (unidimensionality) นัน่เอง 
ซึง่ ทกุขอ้คำถาม ในชดุคำถามเดยีวกนักำลงัวดัคณุลกัษณะ
อนัเดยีวกนั มีโครงสรา้งเปน็กลุม่กอ้นเดยีวกนั ดงันัน้ จงึไม่
จำเปน็วา่แบบสอบถามทีม่คีา่ความสอดคลอ้งภายในสงูจะ
ต้องเป็นแบบสอบถามมิติเดียวอาจมีหลายมิติก็ ได ้ แต่
แบบสอบถามมิติเดียวจะมีค่าความสอดคล้องภายในสูง 
สำหรับแบบสอบถามฉบับนี้ ได้สร้างจากการทบทวน
วรรณกรรมทีร่ะบวุา่ การดแูลทารกประกอบดว้ยการดแูล 4 
ดา้น (มติ)ิ และในแตล่ะดา้นมกีจิกรรมทีต่อ้งปฏบิตัหิลาย
กิจกรรม  ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในได้
สนบัสนนุวา่ สว่นมากของขอ้คำถามในแบบสอบถามฉบบันี้
มคีณุลกัษณะเดยีวกนัรว่มกนัอยู ่ นัน่คอื การรบัรูว้า่ตนเองมี
ความสามารถในการดูแลทารก ส่วนการสนับสนุนว่า
แบบสอบถามฉบบันีม้ีโครงสรา้งเปน็ 4 มตินิัน้จะตอ้งทำการ
ทดสอบดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัตอ่ไป 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ
 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการ
ดแูลทารกไดถ้กูสรา้งขึน้และนำมาใช้ในการวจิยัระยะหนึง่   
ผูว้จิยัพบขอ้ควรปรบัปรงุจงึไดท้ำการตดัและเพิม่ขอ้คำถาม
รวมทัง้การปรบัภาษาในบางขอ้ ผลการวเิคราะหข์อ้คำถาม 
พบวา่ สว่นมากของขอ้คำถามมคีณุลกัษณะเดยีวกนัรว่มกนั
อยูแ่ละจำนวนขอ้คำถามสว่นมากมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้
อยู่ ในเกณฑ์ด ี และเป็นแบบสอบถามที่มีความเที่ยงสูง 
อยา่งไรกต็าม การกระจายคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งซึง่ไม่
เป็นโค้งปกติและการมีคะแนนเฉลี่ยรายข้อค่อนข้างสูง  
ทำใหค้วรมกีารปรบัเนือ้หาของขอ้คำถาม ดว้ยการกำหนด
เงือ่นไขทีท่า้ทายความสามารถมากขึน้ในขอ้คำถาม นอกจาก
นีจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัจะชว่ยทำใหน้กั
วิจัยมั่นใจได้ว่าข้อคำถามที่ ได้กำหนดไว้ ในแต่ละมิติมี
โครงสรา้งเปน็ไปตามนัน้จรงิหรอืไม่8   
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