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บทวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน	(Mdn)	และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์	(IQR)	

จากแบบวัดที่เป็นมาตรประมาณค่าโดยการก�าหนดน�้าหนัก	กับ	ไม่ก�าหนดน�้าหนัก	

ให้สมาชิกในค่าคะแนนเดียวกัน
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บทคัดย่อ
ค่ามัธยฐาน (Median) คือ คะแนนล�าดับที่กลางของข้อมูลชุดนั้น เป็นค่ากึ่งกลางที่จะเป็นตัวแทนที่แสดงว่า

มีข้อมูลที่มากกว่าและน้อยกว่าคะแนนนั้นอยู่กึ่งหนึ่ง การหาค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) 

ส�าหรับแบบวัดที่เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) ไม่สามารถใช้สูตร Mdn แบบช่วงได้ ส่วนการหาโดยแจกแจง

ความถีโ่ดยทัว่ไปจะไม่มคีวามแปรปรวน (Variance) หรือความแปรปรวน (Variance) ต�า่ การก�าหนดน�า้หนกัให้สมาชกิ

ในค่าคะแนนเดยีวกนัเป็นทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถจะน�ามาใช้ซึง่จะท�าให้ค่ามธัยฐาน (Mdn) ทีไ่ด้มค่ีาความแปรปรวน

(Variance) ของผลการวัดตัวแปร (Variable) สูงขึ้น โดยมีขั้นตอนส�าคัญคือ ตรวจสอบรอยคะแนนในแต่ละคะแนน

ของมาตรประมาณค่า (Rating scale) นั้นๆ จากนั้นให้พิจารณาต�าแหน่ง มัธยฐาน (Q2) หรือ Q1 Q3 ที่ต้องการจะ

หาว่าอยู่ในช่วงคะแนนใด จึงหาน�้าหนัก(Weight)ของแต่ละความถ่ีในช่วงคะแนนนั้นโดยใช้สูตร W(น�้าหนัก) = 1/ 

f (จ�านวนความถี่ทั้งหมดในช่วงคะแนนนั้น) โดยขั้นตอนสุดท้ายหาค่ามัธยฐาน (Mdn) ด้วยสูตร Mdn = (f × Weight) 

+ L (ขดีจ�ากดัล่างของชัน้ก่อนหน้า) โดยวธีิการดงักล่าวจะท�าให้ได้ค่ามธัยฐาน (Mdn) ทีม่คีวามแปรปรวน (Variance) 

มากกว่าค่าที่หาโดยใช้การแจกแจงความถี่แบบเดิมโดยทั่วไป

ค�าส�าคัญ	ค่ามัธยฐาน (Median) , ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR), การก�าหนดน�้าหนักของแต่ละความถี่
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Abstract
Median is the middle score of that data. The meaning that midpoint to represent that there 

is one half greater than and one less than that score. The finding that Median and Interquartile 

Range for a rating scale that median formula cannot be used, whereas frequency distribution 

generally does not have low variance. This will increase the median value of the variance of the 

measurement result (Variable). With an important step to check the score marks for each score of 

that rating scale, then consider the median position (Q2) or Q1 Q3 that you want to find in which 

score range. The weight of each frequency in that score range is then determined using the formula 

W (weight) = 1 / f (total frequency in the score range). Finally, the median (Mdn) is determined by 

the formula Mdn. = (f × Weight) + L (lower limit of the previous layer) yields a median (Mdn) with 

a variance greater than using the conventional frequency distribution.

Keywords: Median (Mdn), Interquartile Range (IQR), Weight determination of each frequency

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นระเบียบวิธีทางสถิติในการหาค่าเพียงค่าเดียวท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของ

ข้อมูลทั้งชุด ค่าท่ีหาได้จะท�าให้สามารถทราบถึงลักษณะของข้อมูลท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมมาได้ ค่าท่ีหาได้จะเป็นค่า

กลางๆ เรียกว่า ค่ากลาง หรือ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ที่นิยมกันมาก ได้แก่ ค่ามัชฌิม

เลขคณติ (Arithmetic Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) และ ค่าฐานนยิม (Mode) ในปัจจบุนัมีงานวจิยัจ�านวนมากทีใ่ช้

ค่าสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจากค่ามัธยฐาน (Mdn) คู่กับการวัดการกระจาย โดยค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ 

(Interquartile Range) จากเครื่องมือวัดตัวแปรที่เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ท่ีพบได้บ่อยๆ 

เป็นการวิจัยประเภทการวิจัยพัฒนานวัตกรรมหรือกรณีการใช้ Delphi Technique การน�าเสนอผลการพิจารณา

จากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่มากส่วนใหญ่ก�าหนดอยู่ท่ี 17 คน ซ่ึงจ�านวนดังกล่าวไม่ต้องการ

ใช้ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เนื่องจากจ�านวนน้อยมีแนวโน้มไม่เป็นโค้งปกติ (Normal curve) 

จากกรณดีงักล่าวจึงพบได้บ่อยๆ ทีม่กีารน�าเสนอผลการวดัแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง และการวดัการกระจาย จะ

เป็นค่ามธัยฐาน (Mdn) กบัค่าพสิยัระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) โดยในการน�าเสนอ ค่ามธัยฐาน (Mdn) ซ่ึงหมายถึงคะแนน

ประจ�าตวัของคนล�าดบัทีก่ลาง (Q2) หลงัจากเรยีงล�าดบัคะแนนในครัง้นัน้ๆ แล้ว ส่วนค่าพสิยัระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) 

เป็นผลต่างของคะแนนประจ�าตัวของคนที่ต�าแหน่ง Q1 กับ Q3 ดังนั้นวิธีหาค่า Q1, Q2 และ Q3 จึงมีความจ�าเป็น

ต้องน�ามาใช้อยูบ่่อยๆ แต่เนือ่งจากมวีธิกีารหาได้หลายวธิ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูหา Q1 Q2 Q3 

จากมาตรประมาณค่า (Rating scale) ที่พบได้บ่อยๆ คือ Rating scale 5 ระดับ ของข้อมูลชุดเดียวกันแต่ผลการ

ค�านวณออกมาไม่เหมอืนกนั บทความนีต้้องการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลการหาค่ามธัยฐาน (Mdn) กบัค่าพสิยัระหว่าง

ควอร์ไทล์ (IQR) โดยวิธกีารทัว่ๆ ไป กบัวธิกีารก�าหนดน�า้หนกัคะแนนให้สมาชิกแต่ละค่าคะแนน โดยมวีตัถุประสงค์ดงันี้ 
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์การน�าเสนอค่ามัธยฐาน (Mdn) โดยวิธีการค�านวณแบบต่างๆ

2. เพื่อเสนอแนะทางเลือกการใช้ค่ามัธยฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของข้อมูลที่เป็นมาตรประมาณค่า

แนวคิดทฤษฎีและวิธีการ	
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายที่พบได้โดยทั่วไปประกอบด้วย ค่าฐานนิยม (Mode) 

กับพสัิย (Range) ค่าเฉลีย่ (Mean) กบัค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ ค่ามธัยฐาน (Median) 

และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (Inter quartiles range) ในงานวิจัยหลายๆ งานการเลือกใช้สถิติเบื้องต้น 3 ชุดนี้

จ�าเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลหรือผลการวัดตัวแปรท่ีได้มาด้วย จะท�าให้การน�าเสนอผลงานวิจัยในส่วนดัง

กล่าวมีความถูกต้องและมีเหตุผลในการน�าเสนอผลงานวิจัยในโอกาสต่อๆ ไป

แนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นของค่ามัธยฐาน

 ค่ามัธยฐาน (Median) หมายถึง ค่าคะแนนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม โดยใช้คะแนนของสมาชิกที่ได้จากการเรียง

คะแนนเป็นล�าดับที่ กลาง ของสมาชิกทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการค�านวณค่ามัธยฐาน (Mdn) คือ เรียงคะแนนทั้งหมด

จากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย อาจหาได้จากการแจงนับหรือใช้สูตรการหาล�าดับที่กลางโดยสูตร

ต�าแหน่งของค่ามัธยฐาน = 

เมื่อ N คือ จ�านวนสมาชิกทั้งหมด

การหาค่ามัธยฐานต้องหาต�าแหน่งของมัธยฐานให้ได้ก่อน จากนั้นจึงหาค่าของข้อมูล ณ ต�าแหน่งนั้น 

ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหนึ่ง คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน ดังนี้ 

15, 19, 26, 25, 12, 16, 11, 14, 13, 14, 22, 30, 24, 20, 19, 18, 16, 14, 15, 23

วิธีท�า 

เรียงข้อมูล 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30

ต�าแหน่งมัธยฐาน =  

 = 

 = 10.5

ค่ามัธยฐาน =  = 17

ในกรณีการหามัธยฐานของผลการวัดที่เป็นช่วงคะแนนมีขั้นตอนการหามัธยฐาน ดังนี้

(1) สร้างตารางความถี่สะสม

(2) หาต�าแหน่งของมัธยฐาน คือ 

                        =   �����  

                        =   10.5 

ค่ามัธยฐาน         = ������ =   17 

      ในกรณีการหามัธยฐานของผลการวัดที่เป็นช่วงคะแนนมีข้ันตอนการหามัธยฐานดังน้ี 
(1)     สร้างตารางความถี่สะสม 

 (2)หาตําแหนง่ของมัธยฐาน คือ��   เม่ือ N เป็นจํานวนของคะแนนท้ังหมด 

(3)  ถ้า ��    เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ 

ขอบบนของอนัตรภาคชั้นนัน้     

 (4)    ถ้า��   ไม่เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อนัตรภาคชั้นแรกท่ีมีความถ่ีสะสมมากกว่า ��   เป็นชั้น 

ที่ค่ามัธยฐานตัง้อยู่ จากข้อมลูทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
 

Mdn   = 

 

เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
��   คือ จํานวนความถ่ีของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่   
       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       

  ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหนึ่งคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน  

 เมื่อ N เป็นจ�านวนของคะแนนทั้งหมด

(3) ถ้า 

                        =   �����  

                        =   10.5 

ค่ามัธยฐาน         = ������ =   17 

      ในกรณีการหามัธยฐานของผลการวัดที่เป็นช่วงคะแนนมีข้ันตอนการหามัธยฐานดังน้ี 
(1)     สร้างตารางความถี่สะสม 

 (2)หาตําแหนง่ของมัธยฐาน คือ��   เมื่อ N เป็นจํานวนของคะแนนท้ังหมด 

(3)  ถ้า ��    เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ 

ขอบบนของอนัตรภาคชั้นนัน้     

 (4)    ถ้า��   ไม่เท่ากับความถ่ีสะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อนัตรภาคชั้นแรกที่มีความถ่ีสะสมมากกว่า ��   เป็นชั้น 

ที่ค่ามัธยฐานตัง้อยู่ จากข้อมลูทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
 

Mdn   = 

 

เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
��   คือ จํานวนความถ่ีของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่   
       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       

  ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหนึ่งคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน  

 เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดอันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ

ขอบบนของอันตรภาคชั้นนั้น 

(4) ถ้า 

                        =   �����  

                        =   10.5 

ค่ามัธยฐาน         = ������ =   17 

      ในกรณีการหามัธยฐานของผลการวัดที่เป็นช่วงคะแนนมีข้ันตอนการหามัธยฐานดังน้ี 
(1)     สร้างตารางความถี่สะสม 

 (2)หาตําแหนง่ของมัธยฐาน คือ��   เมื่อ N เป็นจํานวนของคะแนนท้ังหมด 

(3)  ถ้า ��    เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ 

ขอบบนของอนัตรภาคชั้นนัน้     

 (4)    ถ้า��   ไม่เท่ากับความถ่ีสะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อนัตรภาคชั้นแรกที่มีความถ่ีสะสมมากกว่า ��   เป็นชั้น 

ที่ค่ามัธยฐานตัง้อยู่ จากข้อมลูทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
 

Mdn   = 

 

เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
��   คือ จํานวนความถ่ีของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่   
       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       

  ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหนึ่งคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน  

 ไม่เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อันตรภาคชั้นแรกที่มีความถี่สะสมมากกว่า 

                        =   �����  

                        =   10.5 

ค่ามัธยฐาน         = ������ =   17 

      ในกรณีการหามัธยฐานของผลการวัดที่เป็นช่วงคะแนนมีข้ันตอนการหามัธยฐานดังน้ี 
(1)     สร้างตารางความถี่สะสม 

 (2)หาตําแหนง่ของมัธยฐาน คือ��   เม่ือ N เป็นจํานวนของคะแนนท้ังหมด 

(3)  ถ้า ��    เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ 

ขอบบนของอนัตรภาคชั้นนัน้     

 (4)    ถ้า��   ไม่เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อนัตรภาคชั้นแรกที่มีความถ่ีสะสมมากกว่า ��   เป็นชั้น 

ที่ค่ามัธยฐานต้ังอยู่ จากข้อมูลทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
 

Mdn   = 

 

เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
��   คือ จํานวนความถ่ีของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่   
       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       

  ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหน่ึงคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน  

 เป็น

ชั้นที่ค่ามัธยฐานตั้งอยู่จากข้อมูลทั้งหมด N จ�านวน ต�าแหน่งมัธยฐานคือที่ 

                        =   �����  

                        =   10.5 

ค่ามัธยฐาน         = ������ =   17 

      ในกรณีการหามัธยฐานของผลการวัดที่เป็นช่วงคะแนนมีข้ันตอนการหามัธยฐานดังน้ี 
(1)     สร้างตารางความถี่สะสม 

 (2)หาตําแหนง่ของมัธยฐาน คือ��   เม่ือ N เป็นจํานวนของคะแนนท้ังหมด 

(3)  ถ้า ��    เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ 

ขอบบนของอนัตรภาคชั้นนัน้     

 (4)    ถ้า��   ไม่เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อนัตรภาคชั้นแรกท่ีมีความถ่ีสะสมมากกว่า ��   เป็นชั้น 

ที่ค่ามัธยฐานต้ังอยู่ จากข้อมลูทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
 

Mdn   = 

 

เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
��   คือ จํานวนความถ่ีของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่   
       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       

  ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหน่ึงคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน  

 และหามัธยฐานได้จากการใช้สูตรหา

มัธยฐาน ดังนี้ (TN Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
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(3)  ถ้า ��    เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ 

ขอบบนของอนัตรภาคชั้นนัน้     

 (4)    ถ้า��   ไม่เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อนัตรภาคชั้นแรกท่ีมีความถ่ีสะสมมากกว่า ��   เป็นชั้น 

ที่ค่ามัธยฐานตัง้อยู่ จากข้อมลูทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
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เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
��   คือ จํานวนความถ่ีของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่   
       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       

  ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหนึ่งคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน  

เมื่อ L คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่
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(3)  ถ้า ��    เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ 

ขอบบนของอนัตรภาคชั้นนัน้     

 (4)    ถ้า��   ไม่เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อนัตรภาคชั้นแรกที่มีความถ่ีสะสมมากกว่า ��   เป็นชั้น 

ที่ค่ามัธยฐานตัง้อยู่ จากข้อมลูทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
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เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
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       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       
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ที่ค่ามัธยฐานตัง้อยู่ จากข้อมลูทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
 

Mdn   = 

 

เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
��   คือ จํานวนความถ่ีของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่   
       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       

  ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหนึ่งคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน  

 คือ จ�านวนความถี่ของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ I คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ N คือ 

จ�านวนค่าคะแนนทั้งหมด 

ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหนึ่ง คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน จ�าแนก

ตามช่วงคะแนน ดังนี้

ช่วงคะแนน จ�านวนสมาชิกในช่วง ความถี่สะสม

27-30 1 20

23-26 4 19

19-22 4 15 

15-18 5 11

11-14 6 6

วิธีท�า 

หาต�าแหน่งของมัธยฐานจากสูตร 

จําแนกตามช่วงคะแนนดังนี้ 
ช่วงคะแนน                    จํานวนสมาชิกในชว่ง    ความถี่สะสม 
27-301                        20 

23-26             4                        19 

19-22             4                        15  

15-18           5                        11 

11-14  6                         6 

วิธทํีา        

          หาตําแหน่งของมัธยฐานจากสูตร =   =    10 

หา อันตรภาคชั้นที่มมีัธยฐานอยู่  
                  ถ้านําคะแนนมาเรียงจากมากไปน้อยคะแนนที่อยู่ในตําแหน่งที่ 10 จะอยู่ในอันตรภาคชัน้ 15 - 18 
        หามัธยฐานโดยสตูร 

                          มัธยฐาน   = 
 
L = 14.5 
I =3 

=   10 
fm=   5 
EfL=   6 
 
แทนค่าตามสตูร Mdn =14.50 +  
                                        = 14.50 + 2.40 
                                        = 16.90 
             การใชสู้ตรหาค่ามธัยฐานจากช่วงคะแนนดังกลา่วสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการหาค่า Q1   Q2   Q3 
ได้โดยใชห้ลักการเดียวกันและการหาค่า Q2 ก็คือค่ามัธยฐานน่ันเอง 
จากวิธีการที่กล่าวมาไม่สามารถใชกั้บค่าคะแนนท่ีเป็นมาตรประมาณค่าได้เช่น กรณีการใชผู้้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
นวัตกรรมการวิจัย หรือ การวิพากย์เคร่ืองมือหรอืวิพากษ์นวัตกรรมในขั้นตอนการพฒันานวัตกรรม แบบเก็บข้อมูล

 = 
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                                        = 16.90 
             การใชสู้ตรหาค่ามธัยฐานจากช่วงคะแนนดังกลา่วสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการหาค่า Q1   Q2   Q3 
ได้โดยใชห้ลักการเดียวกันและการหาค่า Q2 ก็คือค่ามัธยฐานน่ันเอง 
จากวิธีการที่กล่าวมาไม่สามารถใชกั้บค่าคะแนนท่ีเป็นมาตรประมาณค่าได้เช่น กรณีการใชผู้้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
นวัตกรรมการวิจัย หรือ การวิพากย์เคร่ืองมือหรอืวิพากษ์นวัตกรรมในขั้นตอนการพฒันานวัตกรรม แบบเก็บข้อมูล

 = 10

หาอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ 

ถ้าน�าคะแนนมาเรียงจากมากไปน้อยคะแนนท่ีอยู่ในต�าแหน่งท่ี 10 จะอยู่ในอันตรภาคช้ัน 15 - 18 หา

มัธยฐานโดยสูตร

มัธยฐาน = 

จําแนกตามช่วงคะแนนดังนี้ 
ช่วงคะแนน                    จํานวนสมาชิกในชว่ง    ความถี่สะสม 
27-301                        20 

23-26             4                        19 

19-22             4                        15  

15-18           5                        11 

11-14  6                         6 

วิธทํีา        

          หาตําแหน่งของมัธยฐานจากสูตร =   =    10 

หา อันตรภาคชั้นที่มมีัธยฐานอยู่  
                  ถ้านําคะแนนมาเรียงจากมากไปน้อยคะแนนที่อยู่ในตําแหน่งที่ 10 จะอยู่ในอันตรภาคชัน้ 15 - 18 
        หามัธยฐานโดยสตูร 

                          มัธยฐาน   = 
 
L = 14.5 
I =3 

=   10 
fm=   5 
EfL=   6 
 
แทนค่าตามสตูร Mdn =14.50 +  
                                        = 14.50 + 2.40 
                                        = 16.90 
             การใชสู้ตรหาค่ามธัยฐานจากช่วงคะแนนดังกลา่วสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการหาค่า Q1   Q2   Q3 
ได้โดยใชห้ลักการเดียวกันและการหาค่า Q2 ก็คือค่ามัธยฐานน่ันเอง 
จากวิธีการที่กล่าวมาไม่สามารถใชกั้บค่าคะแนนท่ีเป็นมาตรประมาณค่าได้เช่น กรณีการใชผู้้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
นวัตกรรมการวิจัย หรือ การวิพากย์เคร่ืองมือหรอืวิพากษ์นวัตกรรมในขั้นตอนการพฒันานวัตกรรม แบบเก็บข้อมูล

L = 14.5

I = 3

                        =   �����  

                        =   10.5 

ค่ามัธยฐาน         = ������ =   17 

      ในกรณีการหามัธยฐานของผลการวัดที่เป็นช่วงคะแนนมีข้ันตอนการหามัธยฐานดังน้ี 
(1)     สร้างตารางความถี่สะสม 

 (2)หาตําแหนง่ของมัธยฐาน คือ��   เมื่อ N เป็นจํานวนของคะแนนท้ังหมด 

(3)  ถ้า ��    เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้นมัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับ 

ขอบบนของอนัตรภาคชั้นนัน้     

 (4)    ถ้า��   ไม่เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดๆ อนัตรภาคชั้นแรกที่มีความถ่ีสะสมมากกว่า ��   เป็นชั้น 

ที่ค่ามัธยฐานตัง้อยู่ จากข้อมูลทั้งหมด N จํานวนตําแหน่งมัธยฐานคือท่ี ��และหามัธยฐานได้จากการใช ้

สูตรหามัธยฐาน ดังน้ี (T N Srivastava and Shailaja Rego, 2012) 
 

Mdn   = 

 

เมื่อ L   คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มคี่ามัธยฐานอยู่ 
∑��   คือ ผลรวมของความถ่ีของอันตรภาคช้ันน้อยกว่าชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู่  
��   คือ จํานวนความถ่ีของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่   
       I    คือ ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีมีค่ามัธยฐานอยู ่
N   คือ จํานวนค่าคะแนนทั้งหมด       

  ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาหน่ึงคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน 20 คน ได้คะแนน  

 = 10 

f
m 

= 5

Ef
L 
= 6

แทนค่าตามสูตร Mdn = 14.50 + 

จําแนกตามช่วงคะแนนดังนี้ 
ช่วงคะแนน                    จํานวนสมาชิกในชว่ง    ความถี่สะสม 
27-301                        20 

23-26             4                        19 

19-22             4                        15  

15-18           5                        11 

11-14  6                         6 

วิธทํีา        

          หาตําแหน่งของมัธยฐานจากสูตร =   =    10 

หา อันตรภาคชั้นที่มมีัธยฐานอยู่  
                  ถ้านําคะแนนมาเรียงจากมากไปน้อยคะแนนที่อยู่ในตําแหน่งที่ 10 จะอยู่ในอันตรภาคชัน้ 15 - 18 
        หามัธยฐานโดยสตูร 

                          มัธยฐาน   = 
 
L = 14.5 
I =3 

=   10 
fm=   5 
EfL=   6 
 
แทนค่าตามสตูร Mdn =14.50 +  
                                        = 14.50 + 2.40 
                                        = 16.90 
             การใชสู้ตรหาค่ามธัยฐานจากช่วงคะแนนดังกล่าวสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการหาค่า Q1   Q2   Q3 
ได้โดยใชห้ลักการเดียวกันและการหาค่า Q2 ก็คือค่ามัธยฐานน่ันเอง 
จากวิธีการที่กล่าวมาไม่สามารถใชกั้บค่าคะแนนท่ีเป็นมาตรประมาณค่าได้เช่น กรณีการใชผู้้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
นวัตกรรมการวิจัย หรือ การวิพากย์เคร่ืองมือหรอืวิพากษ์นวัตกรรมในขั้นตอนการพฒันานวัตกรรม แบบเก็บข้อมูล

 = 14.50 + 2.40 

 = 16.90

 การใช้สตูรหาค่ามธัยฐานจากช่วงคะแนนดงักล่าวสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการหาค่า Q1 Q2 Q3 ได้โดย

ใช้หลักการเดียวกันและการหาค่า Q2 ก็คือ ค่ามัธยฐานนั่นเอง

 จากวิธีการที่กล่าวมาไม่สามารถใช้กับค่าคะแนนที่เป็นมาตรประมาณค่าได้ เช่น กรณีการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบ นวัตกรรมการวิจัย หรือ การวิพากย์เครื่องมือ หรือวิพากษ์นวัตกรรมในขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม แบบ
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เก็บข้อมูลเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ไม่สามารถใช้สูตรหาค่า Mdn แบบอันตรภาคได้ เพราะค่าไม่ได้ก�าหนดเป็น

ช่วง แต่เป็นคะแนน มีค่า 5 4 3 2 1 เท่านั้น การหาค่ามัธยฐานจึงใช้แบบเรียงคะแนนและหาล�าดับที่ตรงๆ ซึ่งการหา

มัธยฐานวิธีนี้ในแง่มุมของการวิจัยจะพบว่า ค่าที่ได้จะไม่มีความแปรปรวนของการวัดตัวแปร หรือมีความแปรปรวน

ของการวดัตวัแปรน้อยมาก ดังน้ันการหาค่ามธัยฐานโดยวธิกีารเรยีงคะแนนแต่ก�าหนดน�า้หนกัให้กบัสมาชิกในแต่ละค่า

คะแนนจึงเป็นวิธีการที่แสดงความแปรปรวนของผลการวัดได้ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิทฤษฎีขของการวิจัย Max 

Min Con ซึง่ในการวจิยัทีพ่บได้มากๆ เป็นเรือ่งการใช้ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบนวตักรรมการวจิยัพฒันา ซึง่หากจ�านวน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คนขึ้นไปสามารถใช้ ค่าเฉลี่ย (M) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการน�าเสนอโดยทั่วไปอยู่

แล้ว ถือว่าจ�านวนมากพอที่ข้อมูลมีแนวโน้มเป็นโค้งปกติ (Normal curve) ส่วนจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ต�่ากว่า 30 คน 

ผู้วิจัยมักจะไม่ต้องการใช้ค่าเฉลี่ย (M) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก็สามารถใช้ค่ามัธยฐาน (Mdn) ในการ

พิจารณาตามประเด็นที่ต้องการ และใช้ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) ในการวัดการกระจายหรือความสอดคล้อง

ของความคิดเห็น โดยในส่วนของการน�าเสนอให้มีความเหมาะสมนั้นจะน�าเสนอรายละเอียดโดยล�าดับ ดังนี้

จ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิกับวิธีคิดในการพิจารณาใช้
กรณีจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิ ต�่ากว่า 30 คน ซึ่งถือว่าข้อมูลมีแนวโน้มไม่เป็นโค้งปกติ (Normal curve) คือ การ

ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 29 คน, 25 คน, และ 21 คน ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่แต่ละต�าแหน่งที่มีตัวตนของสมาชิก คือ ได้

ทั้งต�าแหน่ง Q1 Q2 (Mdn) และ Q3 ซึ่ง มีค่า Mdn, IQR ดังนี้

กรณี จ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 29 คน ค่า Q1 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 8

ค่า Q2 (Mdn) คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 15

ค่า Q3 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 22

กรณี จ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 25 คน ค่า Q1 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 7

ค่า Q2 (Mdn) คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 13

ค่า Q3 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 19

กรณี จ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน ค่า Q1 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 6

ค่า Q2 (Mdn) คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 11

ค่า Q3 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 16

อย่างไรก็ตามกรณีจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิเกิน 17 คน (จ�านวน 21 คน, 25 คน หรือ 29 คน) ไม่เป็นที่นิยมใน

การน�ามาใช้เนื่องจากอ้างอิงตาม ผลงานวิจัยของ แม็คมิลแลน (Mc.Millan, 1971) ได้สรุปไว้ว่า อัตราการลดลงของ

ความคลาดเคลือ่น (error) หลงัจากจ�านวนผูท้รงคณุวฒุเิกนิ 17 คนจะเร่ิมคงที ่(กล่าวคือจ�านวนผูท้รงคณุวฒุมิากกว่า

ก็ไม่ได้ท�าให้ผลการพิจารณาดีกว่า 17 คน) ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมของนักวิจัยที่ใช้จ�านวนผู้ทรงคุณวุมิ 17 คน ซึ่งถือว่า

จ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมในการน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ หาค่ามัธยฐาน (Mdn), ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ IQR 

อย่างไรก็ตามสามารถใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสมควรแก่เรื่อง และประเด็นวิจัยนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยพิจารณาอื่นๆ เช่น 

ขนาดการอ้างอิงของงานวิจัย จ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถหาได้ในสาขานั้น โดยใช้จ�านวนคี่ ดังนี้ จ�านวน 17 คน, 

13 คน, 9 คน และ 5 คน ซึ่งเป็นค่าจ�านวนคี่ที่มีคะแนนจากตัวตนได้จริงทั้งต�าแหน่ง Q1 Q2 (Mdn) และ Q3 ส�าหรับ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 | 5



วาร
สาร

ศึกษ
าศา

สตร
์

มหา
วิทย

าลัย
บูรพ

า

จ�านวนอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้กล่าวถงึกจ็ะเป็นจ�านวนคู ่และจ�านวนคีท่ีม่คีะแนนไม่ตรงกบัคะแนนประจ�าตวัของสมาชกิ ในเบือ้ง

ต้นจะวิเคราะห์ให้เห็น ดังนี้

กรณี 17 คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ค่า Q1 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 5

ค่า Q2 (Mdn) คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 9

ค่า Q3 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 13

กรณี 13 คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ค่า Q1 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 4

ค่า Q2 (Mdn) คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 7

ค่า Q3 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 10

กรณี 9 คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ค่า Q1 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 3

ค่า Q2 (Mdn) คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 5

ค่า Q3 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 7

กรณี 5 คน 1 2 3 4 5 ค่า Q1 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 2

ค่า Q2 (Mdn) คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 3

ค่า Q3 คือ คะแนนของ ต�าแหน่งที่ 4

ส่วนจ�านวนอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวมาตามเหตุผลเบื้องต้น เป็นจ�านวนที่ไม่เหมาะสมที่จะน�ามาใช้เนื่องจาก อาจ

เป็นจ�านวนที่เป็นเลขคู่และจ�านวนที่เป็นเลขคี่แต่ ค่าคะแนนแต่ละคนไม่ตรงกับค่าคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง

แต่เป็นค่าคะแนนระหว่าง 2 สมาชกิท่ีต้องมกีารเฉลีย่ซึง่จะน�าไปสูค่่าคะแนนทีไ่ม่เป็นความจรงิของสมาชกิล�าดบัทีน่ัน้ 

การน�าเสนอตัวอย่างและการเปรียบเทียบ
จากที่กล่าวมาจึงจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนในการหาค่ามัธยฐาน โดยการแสดงเปรียบเทียบข้อมูลชุด

เตียวกัน แต่หาค่ามัธยฐานโดย 2 วิธี และค่าคะแนนจะมีผลแตกต่างกัน ดังนี้ (ข้อมูลจากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ระบบพีเ่ลีย้งการวจิยัของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษาในภมูภิาคตะวนัออกของไทย (พงศ์เทพ จริะโร และคณะ, 2563) 

ในส่วนของการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมประกอบระบบ) ข้อมูลที่น�ามาเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 9 ท่าน ตอบแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม จ�านวน 15 รายการ ที่

เป็นส่วนประกอบของระบบที่ผู้วิจัยร่างขึ้นมาให้พิจารณาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมโดยใช้หลักการช่วงเท่า (Interval equal) ในการประมาณค่าจากมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ ของค่ามัธยฐาน (Mode) และฐานนิยม (Mdn) ที่ค�านวณได้ ดังนี้ (พงศ์เทพ จิระโร, 2552) 

คะแนน 1.00 - 1.79 หมายถึง มคีวามเหมาะสมระดับ น้อยท่ีสดุ

คะแนน 1.80 - 2.59 หมายถึง มคีวามเหมาะสมระดับ น้อย

คะแนน 2.60 - 3.39 หมายถึง มคีวามเหมาะสมระดับ ปานกลาง

คะแนน 3.40 - 4.19 หมายถึง มคีวามเหมาะสมระดับ น้มาก

คะแนน 4.20 - 5.00 หมายถึง มคีวามเหมาะสมระดับ มากท่ีสุด

6 | Journal of Education Burapha University Vol.32 No.1 January -April 2021



วาร
สาร

ศึกษ
าศา

สตร
์

มหา
วิทย

าลัย
บูรพ

า

เกณฑ์พิจารณาค่า IQR (จุมพล พูนภัทรชีวิน, 2544) ในการพิจารณาความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยใช้หลักการ IQR < 1.50 เป็นค่าที่แสดงถึงความคิดเห็นมีความสอดคล้อง และ IQR > 1.50 เป็นค่าที่แสดงถึง

ความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน

ตารางที่	1	ค่าฐานนิยม (Mode) และ ค่าพิสัย (Range) ผลความเหมาะสมและความสอดคล้องของระบบพี่เลี้ยง

วิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกิจกรรมของระบบจ�าแนกตามรายข้อ (การน�าเสนอโดยฐานนิยม)

ข้อ รายการ
ความเหมาะสม(n=9)

พิสัย
ความ	

เหมาะสม
ความ

สอดคล้องมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ�าส�านักวิจัยและพัฒนา

8 1 - - - 1 มากที่สุด สอดคล้อง

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยตามมาตรฐาน วช.

9 - - - - 0 มากที่สุด สอดคล้อง

3 การประชุมกรรมการพิจารณา
จริยธรรม

7 2 - - - 1 มากที่สุด สอดคล้อง

4 การประชุมกรรมการพิจารณา
เค้าโครงวิจัยและพิจารณา 
ทุนวิจัย

6 2 1 - - 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

5 การประชุมกรรมการพิจารณา
เค้าโครงวิจัยแบบไม่ขอทุนวิจัย

7 1 1 - - 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

6 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์พี่เลี้ยง

8 1 - - - 1 มากที่สุด สอดคล้อง

7 การก�าหนดกลุ่ม อาจารย์วิจัย 5 3 1 - - 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(in-house training) 

9 - - - - 0 มากที่สุด สอดคล้อง

9 การด�าเนินการ PLC
วิจัยของอาจารย์นักวิจัย 

4 3 1 1 - 3 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

10 การน�าเสนอเค้าโครงวิจัย 7 2 - - - 1 มากที่สุด สอดคล้อง

11 การส่งบทความน�าเสนอ 
ผลงานวิจัย

8 1 - - - 1 มากที่สุด สอดคล้อง

12 การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ 8 1 - - - 1 มากที่สุด สอดคล้อง

13 กระบวนการภายในระบบ 
พี่เลี้ยง

6 2 1 - - 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

14 การก�ากบัตดิตาม (monitoring) 6 2 1 - - 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

15 การตรวจสอบผลงาน 
(Peer review)

8 1 - - - 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่	2 ค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) ความเหมาะสม และความสอดคล้องของ 

ระบบพี่เลี้ยงวิจัย ของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกิจกรรมของระบบจ�าแนกตามรายข้อ (ใช้วิธีการไม่ก�าหนด 

น�้าหนักให้สมาชิก)

ข้อ รายการ
ค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ความ	

เหมาะสม
ความ

สอดคล้องQ1 Mdn Q3 IQR

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าส�านักวิจัย 
และพัฒนา

5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยตาม
มาตรฐาน วช.

5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

3 การประชุมกรรมการพิจารณาจริยธรรม 5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

4 การประชุมกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจัย
และพิจารณาทุนวิจัย

4 5 5 1 มากที่สุด สอดคล้อง

5 การประชุมกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจัย
แบบไม่ขอทุนวิจัย

5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

6 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พี่เลี้ยง 5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

7 การก�าหนดกลุ่มอาจารย์วิจัย 4 5 5 1 มากที่สุด สอดคล้อง

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (in-house training) 5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

9 การด�าเนินการ PLC วิจัยของอาจารย์นักวิจัย 4 5 5 1 มาก สอดคล้อง

10 การน�าเสนอเค้าโครงวิจัย 5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

11 การส่งบทความน�าเสนอผลงานวิจัย 5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

12 การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ 5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง

13 กระบวนการภายในระบบพี่เลี้ยง 4 5 5 1 มากที่สุด สอดคล้อง

14 การก�ากับติดตาม (monitoring) 4 5 5 1 มากที่สุด สอดคล้อง

15 การตรวจสอบผลงาน (Peer review) 5 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่	3	ค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ 

ระบบพี่เลี้ยงวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกิจกรรมของระบบจ�าแนกตามรายข้อ (ใช้วิธีการก�าหนดน�้าหนัก

ให้สมาชิก)

ข้อ รายการ
ค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ความ	

เหมาะสม
ความ

สอดคล้องQ1 Mdn Q3 IQR

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าส�านักวิจัย
และพัฒนา

4.25 4.50 4.75 0.50 มากที่สุด สอดคล้อง

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยตาม
มาตรฐาน วช.

4.33 4.55 4.77 0.44 มากที่สุด สอดคล้อง

3 การประชุมกรรมการพิจารณาจริยธรรม 4.14 4.43 4.71 0.57 มากที่สุด สอดคล้อง

4 การประชุมกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจัย
และพิจารณาทุนวิจัย

4.00 4.33 4.67 0.67 มากที่สุด สอดคล้อง

5 การประชุมกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจัย
แบบไม่ขอทุนวิจัย

4.14 4.43 4.71 0.57 มากที่สุด สอดคล้อง

6 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พี่เลี้ยง 4.25 4.50 4.75 0.50 มากที่สุด สอดคล้อง

7 การก�าหนดกลุ่มอาจารย์วิจัย 3.66 4.20 4.66 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (in-house training) 4.33 4.55 4.77 0.44 มากที่สุด สอดคล้อง

9 การด�าเนินการ PLC วิจัยของอาจารย์นักวิจัย 3.33 4.00 4.50 1.17 มาก สอดคล้อง

10 การน�าเสนอเค้าโครงวิจัย 4.14 4.43 4.71 0.57 มากที่สุด สอดคล้อง

11 การส่งบทความน�าเสนอผลงานวิจัย 4.25 4.50 4.75 0.50 มากที่สุด สอดคล้อง

12 การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ 4.25 4.50 4.75 0.50 มากที่สุด สอดคล้อง

13 กระบวนการภายในระบบพี่เลี้ยง 4.00 4.33 4.67 0.67 มากที่สุด สอดคล้อง

14 การก�ากับติดตาม (monitoring) 4.00 4.33 4.67 0.67 มากที่สุด สอดคล้อง

15 การตรวจสอบผลงาน (Peer review) 4.25 4.50 4.75 0.50 มากที่สุด สอดคล้อง

วิธีการค�านวณ	 (ใช้วิธีการก�าหนดน�้าหนักให้สมาชิก) ข้อมูลจากตารางที่ 1 และผลการวิเคราะห์ตาม

ตารางที่ 3

ขั้นตอน

1) ให้ขีดรอยคะแนนลงในระดับที่ผู้ทรงคุณวุฒิเลือกให้ครบทุกคน

2) ตรวจสอบรอยคะแนนในแต่ละช่วงคะแนน กรณทีีผู่ท้รงคณุวฒุติอบช่วงคะแนนเดยีวกนัทัง้หมด ให้ใช้ ค่า

มัธยฐาน (Mdn) Q1 และ Q3 คือ คะแนนนั้นเลย

3) ให้พิจารณาต�าแหน่งมัธยฐาน หรือ Q1 Q3 ที่ต้องการจะหา ว่าอยู่ในช่วงคะแนนใด

4) หาน�้าหนักของแต่ละความถี่ในช่วงคะแนนนั้นโดยใช้สูตร 1/จ�านวนความถี่ทั้งหมดในช่วงคะแนนนั้น

5) ค�านวณค่ามัธยฐานโดยใช้สูตร (จ�านวนความถี่ × น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่างของชั้นก่อนหน้า
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ตัวอย่าง

ข้อมูลจากตารางที่1 ข้อ 1, 4, 9 

ข้อ รายการ
ความเหมาะสม

Q1 Mdn Q3มากที่สุด
(5)

มาก	
(4)

ปานกลาง	
(3)

น้อย	
(2)

น้อย
ที่สุด(1)

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าส�านัก
วิจัยและพัฒนา

/////

///

/ 4.25 4.50 4.75

4 การประชุมกรรมการพิจารณาเค้าโครง
วิจัยและพิจารณาทุนวิจัย

/////

/

// / 4.00 4.33 4.67

9 การด�าเนินการ PLC วิจัยของอาจารย์
นักวิจัย 

//// /// / / 3.33 4.00 4.50

ข้อ 1	วิธีท�า ค�านวณค่า	Q1	คือ	ล�าดับที่	3 โดยสูตร (จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม x น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่าง 

ขีดจ�ากัดล่าง = 4.00 

จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม (ในช่วงคะแนน5) = 2

ค�านวณค่าน�้าหนักของสมาชิกในชั้นที่มีค่ามัธฐานตั้งอยู่โดยสูตร (1หารด้วยจ�านวนความถี่) 

แทนค่า น�้าหนักของสมาชิกใน (ในช่วงคะแนน5) = 1/8 = 0.125 

แทนค่า Q1 ของคะแนนข้อนี้ = (2 x 0.125)+4 

Q1 = 4.25 

ค�านวณค่า	Q2(Mdn)	คือ	ล�าดับที่	5 โดยสูตร (จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม x น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่าง 

ขีดจ�ากัดล่าง = 4.00

จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม (ในช่วงคะแนน5) = 4

ค�านวณค่าน�้าหนักของสมาชิกในชั้นที่มีค่ามัธฐานตั้งอยู่โดยสูตร (1หารด้วยจ�านวนความถี่) 

แทนค่า น�้าหนักของสมาชิก (ในช่วงคะแนน5) = 1/8 = 0.125 

แทนค่า ค่า Q2(Mdn) ของคะแนนข้อนี้ = (4 x 0.125)+4 

Q2	(Mdn) = 4.50 

ค�านวณค่า	Q3	คือ	ล�าดับที่	7 โดยสูตร (จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม x น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่าง 

ขีดจ�ากัดล่าง = 4.00

จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม (ในช่วงคะแนน5) = 6

ค�านวณค่าาน�้าหนักของสมาชิกในชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่โดยสูตร (1หารด้วยจ�านวนความถี่) 

แทนค่า น�้าหนักของสมาชิก (ในช่วงคะแนน5) = 1/8 = 0.125 

แทนค่า Q3 ของคะแนนข้อนี้ = (6 x 0.125)+4 

Q3 = 4.75 

การหาค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ โดย สูตร IQR = Q3 – Q1

แทนค่า IQR = 4.75 – 4.25
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IQR = 0.50 

ข้อ4	วิธีท�า ค�านวณค่า	Q1	คือ	ล�าดับที่	3 เป็นสมาชิกตัวสุดท้ายของช่วงคะแนน 4 ดังนั้น Q1 = 4.00 

ค�านวณค่า	Q2	(Mdn)	คือล�าดับที่	5 โดยสูตร (จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม x น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่าง

ขีดจ�ากัดล่าง = 4.00

จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม(ในช่วงคะแนน5) = 2

ค�านวณค่าน�้าหนักโดย สูตร (1หารด้วยจ�านวนความถี่) 

แทนค่า น�้าหนักของสมาชิกใน (ในช่วงคะแนน5) = 1/6 = 0.167 

แทนค่า Q2(Mdn) ของคะแนนข้อนี้ = (2 x 0.167)+4 

Q2	(Mdn) = 4.33 

ค�านวณค่า	Q3	คือ	ล�าดับที่	7 โดยสูตร (จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม x น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่าง 

ขีดจ�ากัดล่าง = 4.00 

จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม (ในช่วงคะแนน5) = 4

ค�านวณค่าน�้าหนักโดย สูตร (1หารด้วยจ�านวนความถี่) 

แทนค่า น�้าหนักของสมาชิกใน (ในช่วงคะแนน5) = 1/6 = 0.167 

แทนค่า Q3 ของคะแนนข้อนี้ = (4 x 0.167)+4 

Q3 = 4.67 

การค�านวณค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์โดยสูตร IQR = Q3 – Q1

แทนค่า IQR = 4.67 – 4.00

IQR = 0.67 

ข้อ 9	วิธีท�า ค�านวณค่า	Q1	คือ	ล�าดับที่	3 โดยสูตร (จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม x น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่าง

ขีดจ�ากัดล่าง = 3.00 

จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม (ในช่วงคะแนน4) = 1

ค�านวณค่าน�้าหนักโดย สูตร (1หารด้วยจ�านวนความถี่) 

แทนค่า น�้าหนักของสมาชิก (ในช่วงคะแนน4) = 1/3 = 0.33 

แทนค่า Q1 ของคะแนนข้อนี้ = (1 x 0.33)+3 

Q1 = 3.33 

ค�านวณค่า	Q2	(Mdn)	คือ	ล�าดับที่	5 เป็นสมาชิกตัวสุดท้ายของ 4 ดังนั้น Q2 = 4.00 

ค�านวณค่า	Q3	คือ	ล�าดับที่	7 โดยสูตร (จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม x น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่าง 

ขีดจ�ากัดล่าง = 4.00

จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม(ในช่วงคะแนน5) = 2

ค�านวณค่าน�้าหนักโดย สูตร (1หารด้วยจ�านวนความถี่) 

แทนค่า น�้าหนักของสมาชิก(ในช่วงคะแนน5) = 1/4 = 0.25 

แทนค่า Q3 ของคะแนนข้อนี้ = (2 x 0.25)+4 

Q3 = 4.50 
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การค�านวณค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์โดยสูตร IQR = Q3 – Q1

แทนค่า IQR = 4.50 – 3.33

IQR = 1.17 

สรุปผลการวิเคราะห์	
การหาค่ามธัยฐาน (Median) ตามนยิามคอืคะแนนล�าดบัทีก่ลางของข้อมลูชุดนัน้หรอื คอื หลงัจากได้จดัเรยีง

ค่าของข้อมลูจากน้อยไปหามากหรอืจากมากไปหาน้อย ค่าทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งกึง่กลางของข้อมลูชดุนัน้ เป็นค่ากึง่กลางที่

จะเป็นตวัแทนทีแ่สดงว่ามข้ีอมลูทีม่ากกว่าและน้อยกว่าคะแนนนัน้อยูก่ึง่หนึง่ การหาค่ามธัยฐาน (Mdn) เดมิสามารถ

หาได้ 2 กรณี คือ ค่าจากคะแนนที่แจกแจงความถี่ กับ ค่าที่มีคะแนนเป็นช่วง แต่ปัจจุบันพบว่า กรณีการค่ามัธยฐาน

(Mdn) โดย 2 วธิ ีดงักล่าวไม่ครอบคลมุการหาค่ามธัยฐาน (Mdn) จากมาตรประมาณค่า(Rating scale) ดงันัน้การหา

ค่ามธัยฐาน (Mdn) และค่าพสิยัระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) จากแบบวดัทีเ่ป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยการ

ก�าหนดน�า้หนกัให้สมาชกิในค่าคะแนนเดียวกนัจึงเป็นทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถจะน�ามาใช้ซึง่จะท�าให้ค่ามธัยฐาน(Mdn) 

ที่ได้มีค่าความแปรปรวน (Variance) ของผลการวัดตัวแปรสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลัก Max Min Con ของหลักการ

วิจัยโดยมีขั้นตอนส�าคัญคือ ตรวจสอบรอยคะแนนในแต่ละคะแนนของมาตรประมาณค่า (Rating scale) นั้นๆ จาก

นั้นให้พิจารณาต�าแหน่ง มัธยฐาน (Q2) หรือ Q1 Q3 ที่ต้องการจะหา ว่าอยู่ในช่วงคะแนนใด จึงหาน�้าหนักของแต่ละ

ความถี่ในช่วงคะแนนนั้น โดยใช้สูตร 1/ จ�านวนความถี่ทั้งหมดในช่วงคะแนนนั้น ขั้นตอนสุดท้ายหาค่ามัธยฐานโดย

ใช้สูตร (จ�านวนความถี่ที่เพิ่ม × น�้าหนัก) + ขีดจ�ากัดล่างของชั้นก่อนหน้า จะท�าให้ได้ค่ามัธยฐานที่มีความแปรปรวน

มากกว่าค่ามัธฐานที่หาโดยใช้การแจกแจงความถี่ แบบเดิมโดยทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
1. การหาค่ามัฐยฐาน (Mdn) กรณีคะแนนจากมาตรประมาณค่า (Rating scale) ควรก�าหนดจ�านวนกลุ่ม

เป้าหมายให้เป็นจ�านวนที่สามารถหาค่ามัฐยฐานที่เหมาะสมโดยการค�านวณโดยทั่วไปนิยม 17 คนตามผลการศึกษา

ของแมคมิลแลนด์ (Macmillan, T.T., 1971)

2. หากต้องการศึกษาและพัฒนาต่อยอดบทความนี้ควรน�าวิธีการหาค่า มัธยฐาน (Mdn) Q1 และ Q3 ด้วย

วิธีการดังกล่าวไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือพัฒนาวิธีการนี้ให้เป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อสะดวกในการน�าไป

ใช้ในโอกาสต่อไป
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