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เรื่องหนึ่งที่นักวิจัยมือใหมมักจะสับสน คือ การเลือกใชเกณฑการตัดสิน 5 ระดับ ระหวาง
เกณฑ Ordinal และ เกณฑ Interval บทความนี้จึงตองการนําเสนอหลักการเลือกใชเกณฑดังกลาว
เพื่อใหผูใชสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม เริ่มตนดวยการทําความเขาใจระดับการวัดคาขอมูล
ตามดวยความแตกตางระหวางขอมูลระดับ Ordinal และ Interval ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการ
พัฒนาเกณฑการตัดสินดังกลาว และในตอนทายจะนําเสนอตัวอยางเปรียบเทียบเพื่อความเขาใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ระดับการวัดคาขอมูล
นักสถิติแบงขอมูลออกเปน 4 ระดับ ตามสมบัติที่แตกตางกัน ตั้งแตสมบัติความคลายคลึง ความมี
ลําดับ ความหาง และความเปนศูนย โดยเรียกชื่อตามการครอบคลุมสมบัติที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต นามบัญญัติ
(Nominal) เรียงลําดับ (Ordinal) อันตรภาค (Interval) และอัตราสวน (Ratio) ตามลําดับ ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้
ขอมูลระดับ นามบัญญัติ เปนขอมูลที่สามารถแบงสมาชิกออกเปนกลุม ๆ ตามความคลายคลึงกัน
เชน เพศ สถานภาพสมรส เปนตน
ขอมูลระดับ เรียงลําดับ เปนขอมูลที่แบงสมาชิกออกเปนกลุม ๆ โดยแตละกลุมสามารถเรียงลําดับ
ได เชน ชั้นปที่เรียน ระดับความคิดเห็น เปนตน
ขอมูลระดับ อันตรภาค เปนขอมูลที่แบงสมาชิกออกเปนกลุม ๆ เรียงลําดับได และมีชวงหางแตละ
กลุมเทากัน แตไมมีศูนยแท ศูนยที่ใชเปนศูนยสมมุติ (Arbitrary zero) เชน คะแนนสอบ อุณหภูมิ เปนตน
คะแนนสอบเปนศูนยอาจมาจากการที่ผูสอบตอบคําถามไดไมตรงกับความคิดของผูตรวจขอสอบ ผูต รวจ
จึงใหคะแนนเปนศูนย หากผูตรวจเปนบุคคลอื่น คะแนนสอบอาจไมเปนศูนยก็ได หากคําถามดังกลาวมา
จากการวัดความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราจึงไมควรกลาวถึงคนที่ไดคะแนนเปนศูนยวามีความรูเปนศูนย
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ดวย เพราะคําถามอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของขอบเขตความรูเรื่องนั้น ๆ หรืออุณหภูมิศูนยก็เปนความเย็น
ระดับหนึ่ง ไมใชไมมีความเย็นเลย
ขอมูลระดับ อัตราสวน เปนขอมูลที่แบงสมาชิกออกเปนกลุม ๆ เรียงลําดับได มีชวงหางแตละกลุม
เทากัน (คงตัว) และมีศูนยแท เชน อายุ น้ําหนัก สวนสูง ความเร็ว เปนตน ศูนยในระดับนี้แทนความไมมี
เชน แกวน้ําที่วางสงบนิ่งอยูบนโตะจะมีความเร็วเปนศูนย ซึ่งเปนศูนยแท (Absolute zero) ไมใชศูนยสมมุติ
โดยระดับขอมูลที่สูงกวาไดรวมสมบัติของขอมูลที่ต่ํากวา ดังแสดงในภาพ 1
นามบัญญัติ
กลุม

เรียงลําดับ
กลุม
เรียงลําดับ

อันตรภาค
กลุม
เรียงลําดับ
มีชวงคงตัว

อัตราสวน
กลุม
เรียงลําดับ
มีชวงคงตัว
มีศูนยแท

ภาพ1 เปรียบเทียบระดับขอมูลตามสมบัติที่เพิ่มขึ้น(วัฒนา สุนทรธัย, 2546: 24)

ความแตกตางระหวาง Ordinal และ Interval
ในการกําหนดคา 1 = นอยที่สุด, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด ตามมาตรา
ลิเคิรท (Likert Scale) นั้น ถาผูวิเคราะหมีความเชื่อวา เรื่องที่กําลังประเมินนั้น ระยะหางระหวาง
ระดับที่อยูติดกัน เชน ระหวางระดับนอยที่สุดกับนอย และ ระหวางระดับนอยกับปานกลาง มีคา
เทากันแลว แสดงวา ขอมูลมีมาตรวัดระดับ Interval แตถาผูวิเคราะหมีความเชื่อวาระยะหางดังกลาว
ไมจําเปนตองมีคาเทากันแลว แสดงวา ขอมูลมีมาตรวัดระดับ Ordinal ทําไมคนจึงคิดเกี่ยวกับ
ระยะหางดังกลาวแตกตางกัน?
เนื่องจากผูตอบแบบประเมินมีจํานวนมากและมีพื้นฐานทางความคิดที่แตกตางกัน คนบาง
กลุมคิดวา ระดับ “นอยที่สุด” ไมควรจะมีคาเปน 1 แตนาจะมีคาเปน 0 หรือคิดวาสิ่งที่ประเมินนั้น
จะตองมีความสมบูรณ 100% เทานั้นจึงจะไดระดับ “มากที่สุด” หากมีความสมบูรณ 99% หรือต่ํา
กวานี้เล็กนอย จะไดเพียงระดับ “มาก”
กลุมคนที่คิดวาคาเริ่มตนควรเปน 0 หรือระดับ 5 จะตองมีความสมบูรณ 100% นั้น ถือวา
ขอมูลที่วัดคาไดจะมีระดับใกลเคียงกับระดับ Interval ซึ่งมีความละเอียด ในขณะที่คนอีกกลุมหนึ่ง
มองวาระดับ “นอยที่สุด” มีคาเริ่มตนเทากับ 1 ได และความสมบูรณที่ต่ํากวา 100% เพียงเล็กนอย ก็
มีคาเทากับ 5 ได ขอมูลที่ไดจากคนกลุมหลังนี้เปนขอมูลระดับ Ordinal ซึ่งใชการกะประมาณ
มากกวาใชคาละเอียด
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การพัฒนาเกณฑการตัดสิน
เกณฑการตัดสินที่มาจากมาตรวัดระดับ Ordinal ใหใช median เพื่อแบงครึ่งระหวางระดับที่
อยูติดกัน เชน จุดแบงระหวางระดับ 1 และ 2 คือ (1 + 2) / 2 = 1.50 จะไดสองชวงแรกคือ 1.00-1.49,
1.50-2.49 หรือ 1.00-1.50, 1.51-2.50 อยางใดอยางหนึ่ง ในที่นี้เลือกใชอยางแรก และเกณฑการ
ตัดสินที่มาจากมาตรวัดระดับ Interval ใหใช mean แบงชวงเพื่อใหระยะทางหางเทาๆ กันระหวาง
ระดับที่อยูติดกัน โดยหางชวงละ 0.80 ซึ่งมาจาก (5 - 1) / 5 = 0.80 จะไดสองชวงแรกคือ 1.00-1.79,
1.80-2.59 หรือ 1.00-1.80, 1.81-2.60 อยางใดอยางหนึ่ง ในที่นี้เลือกใชอยางแรก ผลการแบงดังกลาว
จะไดเกณฑการตัดสินทั้งสองชนิดดังนี้

ระดับที่ 1:
ระดับที่ 2:
ระดับที่ 3:
ระดับที่ 4:
ระดับที่ 5:

เกณฑ Ordinal
1.00 – 1.49 = นอยที่สุด
1.50 – 2.49 = นอย
2.50 – 3.49 = ปานกลาง
3.50 – 4.49 = มาก
4.50 – 5.00 = มากที่สุด

ระดับที่ 1:
ระดับที่ 2:
ระดับที่ 3:
ระดับที่ 4:
ระดับที่ 5:

เกณฑ Interval
1.00 – 1.79 = นอยที่สุด
1.80 – 2.59 = นอย
2.60 – 3.39 = ปานกลาง
3.40 – 4.19 = มาก
4.20 – 5.00 = มากที่สุด

เกณฑ Ordinal (แบงครึ่งระหวางระดับแตละระดับ)
นอยที่สุด
ระดับ 1

นอย

1.5

นอยที่สุด

2
นอย

ปานกลาง
2.5

3
ปานกลาง

มาก

4

3.5

มาก

มากที่สุด
4.5

5

มากที่สุด

เกณฑ Interval (ระยะทางหางเทาๆ กันระหวางแตละระดับ)
โปรดสังเกตระดับขอมูลในตัวอยาง 1–2 ตอไปนี้ โดยตัวอยาง 1 แสดงการคํานวณคาเฉลี่ย
ของอาจารยคนหนึ่งที่คํานวณจากนักศึกษา 3 คน ซึ่งขอมูลของนักศึกษาเปนระดับ Ordinal และ
ตัวอยาง 2 แสดงการคํานวณคาเฉลี่ยของอาจารยคณะหนึ่ง ที่คํานวณจากอาจารย 3 คน ซึ่งขอมูลของ
อาจารยเปนระดับ Interval ผลการคํานวณปรากฏวามีคาเฉลี่ยเทากัน แตเมื่อใชเกณฑการตัดสิน
ตางกันแลว จะทําใหผลการประเมินออกมาตางกันดวย
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ตัวอยาง 1 การคํานวณคาเฉลี่ยของอาจารยคนหนึ่ง
สมมุติวามีนักศึกษา 3 คน ประเมินผูสอน (ใชมาตราลิเคิรท) ดังนี้
นักศึกษาคนที่ 1 ประเมินระดับ นอยที่สุด (ระดับ 1)
นักศึกษาคนที่ 2 ประเมินระดับ นอย (ระดับ 2)
นักศึกษาคนที่ 3 ประเมินระดับ นอย (ระดับ 2)
คาเฉลี่ยของ 1, 2, 2 เทากับ 1.67 คะแนน
หากใชเกณฑ Ordinal ผลการประเมินที่ได คือ ระดับ นอย
หากใชเกณฑ Interval ผลการประเมินที่ได คือ ระดับ นอยที่สุด
หากพิจารณาความตรง (validity) แลว การใชเกณฑ Interval ในตัวอยางนี้ไมนาจะมีความ
ตรง เพราะนักศึกษาประเมินในระดับ นอยที่สุด เพียงหนึ่งคนเทานั้น แตประเมินในระดับ นอย ถึง
สองคน ในตัวอยางนี้การใชเกณฑ Ordinal มีความเหมาะสมมากกวา Interval
ดังนั้น ผลการประเมินในตัวอยางนี้จึงควรไดในระดับ นอย
ตัวอยาง 2 การคํานวณคาเฉลี่ยของอาจารยคณะหนึ่ง
สมมุติวามีคณาจารย 3 คน (สังกัดคณะเดียวกัน) มีผลการประเมินดังนี้
คนที่ 1 ได 1.2 คะแนน ตรงกับระดับ นอยที่สุด
คนที่ 2 ได 1.4 คะแนน ตรงกับระดับ นอยที่สุด
คนที่ 3 ได 2.4 คะแนน ตรงกับระดับ นอย
คาเฉลี่ยของ 1.2, 1.4, 2.4 เทากับ 1.67 คะแนน
จากคาเฉลี่ยนี้ หากใชเกณฑ Ordinal จะไดระดับ นอย และหากใชเกณฑ Interval
จะไดระดับ นอยที่สุด
คะแนนระดับ นอยที่สุด มี 2 คน และคะแนนระดับ นอย มี 1 คน เมื่อพิจารณา
ความตรงจากคณาจารยทั้ง 3 คนแลว คากลางควรจะเปนระดับ นอยที่สดุ
ดังนั้น ผลการประเมินโดยเฉลี่ยในตัวอยางนี้จึงควรไดในระดับ นอยที่สุด ซึ่งตรง
กับเกณฑ Interval
พิจารณา ภาพ 2 ประกอบ
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ภาพ 2 เปรียบเทียบขอมูลที่ใชในการคํานวณคาเฉลี่ยระดับอาจารยและระดับคณะ

สรุป
นักศึกษาประเมินผูสอน ใชตัวเลข 1 = นอยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด ซึ่งตัวเลขนี้ใกลเคียงกับ
ขอมูลระดับ Ordinal การใชเกณฑ Ordinal จึงมีความตรงมากกวา ในขณะที่การประเมินในระดับ
คณะ ใชตัวเลข 1.2, 1.4, 2.4 ซึ่งเปนขอมูลระดับ Interval การใชเกณฑ Interval จึงมีความตรง
มากกวา
ดังนั้น การพิจารณาเลือกใชเกณฑที่เหมาะสมจึงควรพิจารณาคาที่นํามาคํานวณวาเปน
ขอมูลในระดับใด แลวใชเกณฑตามขอมูลระดับนั้น

แหลงอางอิง
วัฒนา สุนทรธัย http://tulip.bu.ac.th/~wathna.s/newresearcher.pdf
(นักวิจยั มือใหมกับระเบียบวิธีการทางสถิติ)
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