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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อแปล และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้วยการทดสอบแบบวัดซ�้าในผู้ท่ี

ช�านาญสองภาษา

วิธีการศึกษา การแปลแบบทดสอบใช้การกระบวนการแปลย้อนกลับเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น 

หลงัจากนัน้ท�าการหาค่าสหสมัพนัธ์แบบวดัซ�า้กบัผูท้ีช่�านาญสองภาษาเพือ่เปรยีบเทยีบค่าความเชือ่มัน่ 

ทีไ่ด้จากการทดสอบข้ามภาษากบัค่าความเชือ่มัน่จากการวดัซ�า้ในภาษาองักฤษจากต้นฉบบั โดยมผีูต้อบ 

แบบทดสอบครบทั้งสองครั้งทั้งสิ้นจ�านวน 40 ราย ผู้ตอบแบบทดสอบท้ังหมดเป็นผู้ที่มีความช�านาญ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผลการศึกษา ผลที่ได้จากการแปลย้อนกลับได้ความใกล้เคียงกับต้นฉบับในระดับน่าพอใจ ผลการ

วเิคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาแบบวดัซ�า้พบว่า ในสเกลทัง้หมด 51 สเกล มสีเกลท่ีค่าสหสมัพนัธ์ในกรณี

วดัซ�า้ข้ามภาษาและวดัซ�า้ในภาษาองักฤษในคูม่อืไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัจ�านวนทัง้สิน้ 

36 สเกล และมีสเกลที่ค่าสหสัมพันธ์ในสองกรณีนี้มีความแตกต่างกันจ�านวน 15 สเกล โดยสเกลที่ค่า

สหสมัพนัธ์แบบวดัซ�า้กรณทีดสอบไทย-อังกฤษสงูกว่าค่าสหสมัพนัธ์แบบวัดซ�า้ในภาษาองักฤษนัน้มอียู่  

3 สเกล ส่วนสเกลที่ค่าสหสัมพันธ์แบบวัดซ�า้กรณีทดสอบไทย-อังกฤษต�่ากว่าค่าสหสัมพันธ์แบบวัดซ�้า

ฉบับในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ 12 สเกล เมื่อท�าการเปรียบเทียบรายข้อพบข้อค�าถามที่มีความแตกต่าง

รายข้อในระดับที่ต้องน�ามาพิจารณาจ�านวน 41 ข้อ ผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงข้อค�าถามจ�านวนทั้งส้ิน  

18 ข้อ ซึ่งเป็นข้อค�าถามที่มีความสัมพันธ์กับสเกลที่มีค่าสหสัมพันธ์ต�่า

สรุป แบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับแปลมีคุณภาพเหมาะสมและได้รับการอนุมัติไปใช้เก็บค่า

บรรทัดฐานจากประชากรไทยได้

ค�าส�าคัญ MMPI-2-RF  การแปลแบบทดสอบทางจิตวิทยา  การศึกษาแบบวัดซ�้า
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ABSTRACT

Objectives : To translate MMPI-2-RF into Thai, and to assess its quality using a  

test-retest study.

Materials and Methods : Back-translation technique is used for the preliminary adequacy  

assessment of the translation. We conducted a test-retest study to compare the  

correlations of each scale from the test and the test-retest reliability coefficients  

provided in the MMPI-2-RF Technical Manual. The test was counterbalanced.  

40 bilinguals completed the test.

Results : The translation adequacy is acceptable. The analyses found no significant 

difference in 36 scalesfrom a total of 51 scales in MMPI-2-RF. In 15 scales that showed 

significant differences, the cross-language Thai-English correlations were significantly  

higher than the correlations in the Technical Manual in 3 scales, whereas the  

cross-language Thai-English correlations were significantly lower than the correlations 

in the Technical Manual in 12 scales. When comparing item-level discrepancies, the 

analyses found 41 items with high discrepancies. We examined these items and made 

minor adjustments to 18 items that related to scales with low correlations. The reviewer 

at the University of Minnesota approved the analyses and the translation for further 

uses in the next phase.

Conclusion : This Thai version of MMPI-2-RF is adequacy in terms of its psychometric 

properties and is approved for the collection of normative data in the Thai population.

Keywords : MMPI-2-RF, psychological assessment translation, test-retest study
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บทน�า
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 เป็นต้นมา แบบทดสอบ 

MMPI (The Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory) ได้ถูกน�ามาใช้ในฐานะของแบบทดสอบ

บุคลิกภาพในทางคลินิกและจากส�ารวจการใช้แบบ

ทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบ MMPI ถือว่าเป็น

แบบทดสอบทางจิตวิทยาทีม่กีารใช้มากทีส่ดุในประเทศ

สหรัฐอเมริกา รองจากแบบทดสอบวัดเชาวน์ปัญญาใน

ผู้ใหญ่ของเวคสเลอร์ (Wechsler Adult Intelligence 

Scale)1,4,10

จนถึงปัจจุบันแบบทดสอบ MMPI ได้ถูกพัฒนา

ขึ้นหลายครั้งและปรับปรุงข้อค�าถามรวมถึงวิธีการคิด

คะแนน แบบทดสอบ MMPI ฉบับดั้งเดิมนั้นใช้วิธีการ

เชิงประจักษ์ในการสร้างแบบทดสอบ โดยการใช้การ

สร้างข้อค�าถามจ�านวนมากและน�าข้อค�าถามเหล่านี้ไป

วัดกับกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ

ผิดปกติทางจิตในรูปแบบต่างๆ และบุคคลธรรมดา

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างบุคคลสองกลุ่มนี้ ได้ข้อ

ค�าถามทั้งสิ้นจ�านวน 383 ข้อ โดยเริ่มแรก สเกลในการ

วัดประกอบไปด้วย clinical scales จ�านวน 8 สเกล 

อย่างไรก็ตามการใช้ clinical scales ในการวินิจฉัย

และเป็นตัวท�านายผล (predictor) ในช่วงแรกนั้นกลับ

ไม่มีความเที่ยงตรงเท่าใดนัก9แม้กระน้ันมีการพบว่า

เพื่อพิจารณา clinical scales หลายๆ ตัวประกอบกัน 

มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางบุคลิกภาพบาง

ประการ ผู ้ใช้และผู ้วิจัยจึงหันมาสนใจลักษณะของ

คะแนนในสเกลต่างๆ ประกอบกัน เป็นตัวช้ีวัดความ

ปกติทางจิต การใช้ลักษณะของคะแนนในสเกลต่างๆ 

นี้ถูกเรียกว่า profile type หรือ code type โดยการแปล

ผลส่วนใหญ่เกดิจากข้อมลูงานวจิยัเชงิประจกัษ์เกีย่วกบั

ลกัษณะการกระจายของค่าในสเกลหลายตวัประกอบกนั

และอาการทางจิตแบบต่างๆ6,11,12

ต ่อมาได ้มีการพัฒนามาเป ็นแบบทดสอบ 

MMPI-2 และ MMPI-A (ใช้ในวยัรุน่อายรุะหว่าง 14-18 ปี)  

โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อการเก็บข้อมูลจากกลุ ่ม

ตวัอย่างบรรทดัฐาน (normative sample) ใหม่ และเพือ่

แก้ไขและปรับปรุงข้อค�าถาม

ต่อมามีการพัฒนา RC Scales (restructured 

clinical scales) ซึ่งเป็นสเกลหลักตัวใหม่ เน่ืองจาก

สเกลต่างๆ ใน clinical scales ของ MMPI-2 นั้นมีค่า 

ความเที่ยงตรงเชิงบรรจบ (convergent validity) มาก 

ข้อค�าถามแต่ละข้อวัดและสะท้อนค่าในสเกลต่างๆ 

จ�านวนหลายสเกล2 ดังน้ัน RC scales จึงถูกพัฒนา

ขึ้นเพื่อลดปัญหาความหลากหลายในเชิงโครงสร้าง 

(structural heterogeneity) ของข้อค�าถาม โดย RC 

scales ท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาจ�านวน 9 สเกลนั้น 

ได้ถูกน�ามาใช้ควบคู่กับ MMPI-2 ในระยะแรก ต่อมา

ในปี ค.ศ. 2008 แบบทดสอบ MMPI-2-RF (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured 

Form) ได้รบัการตพีมิพ์เพือ่น�ามาใช้แทนทีแ่บบทดสอบ 

MMPI-2 ต่อไป โดยการพัฒนา MMPI-2-RF นี้ เป็นการ

น�าข้อค�าถามจาก MMPI-2 มาปรับปรุงแก้ไขและตัดข้อ

ค�าถามบางข้อท่ีไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัยในปัจจุบัน 

พร้อมทั้งการปรับโครงสร้างของสเกลต่างๆ ยกเลิกการ

ใช้ clinical scales เดิม และใช้ RC scales แทน ซึ่ง

ข้อดีของแบบทดสอบฉบับใหม่นี้คือ ส่วนของการแปล

ผลที่ง่ายและแม่นย�ามากขึ้น7

ในขณะที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบ 

MMPI ได้ถูกตีพิมพ์ทั่วโลกมากกว่า 10,000 บทความ8 

แต่เมือ่ส�ารวจการศึกษาในประเทศไทยด้วยค�าค้นหาว่า  

“MMPI” “Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory” และ “มินเนโซต้า” พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก

ฐานข้อมูลงานวิจัย (โครงการเครือข่ายห้องสมุดใน

ประเทศไทย) ฐานข้อมลูวทิยานพินธ์อเิลก็ทรอนิกส์ ฐาน

ข้อมลูวจัิยทางสขุภาพจติและจติเวชของกรมสขุภาพจติ 
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ข้อมูลจากห้องสมุดกลางโรงพยาบาลต�ารวจ และใน

วารสารสมาคมจติแพทย์แห่งประเทศไทย พบการศกึษา

ที่เกี่ยวข้องท้ังหมดเพียง 11 งานวิจัยเท่านั้น โดยการ

ศึกษาส่วนใหญ่ยังคงใช้แบบทดสอบ MMPI ฉบับแรก 

และในการแปลผลยงัคงอ้างอิงกบัค่าคะแนนมาตรฐาน

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี ้นบัตัง้แต่ประเทศไทยใช้แบบทดสอบ 

MMPI มาจนถงึปัจจบุนั ยงัไม่ปรากฏว่ามกีารศกึษาเพือ่

เก็บข้อมูลคะแนนมาตรฐานของประชากรไทย มีเพียง

การส�ารวจในกลุ่มประชากรบางกลุ่มเท่าน้ัน ส่งผลให้

เกิดปัญหาด้านความน่าเชื่อถือในการน�าแบบทดสอบ 

MMPI มาใช้ในการศึกษาหรือในทางคลินิก

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

แบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบบัภาษาไทยในขัน้ตอนการ

แปลภาษาองักฤษต้นฉบบัมาเป็นภาษาไทยและการหา

ค่าคุณภาพของแบบทดสอบ ซึง่จะท�าให้ได้แบบทดสอบ 

MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทยที่พร้อมจะน�าไปใช้ในการ

เก็บตัวอย่างเพื่อสร้างข้อมูลบรรทัดฐานต่อไป

วิธีการศึกษา
แบบทดสอบ MMPI-2-RF เป็นแบบทดสอบใน

ตระกูลแบบทดสอบ MMPI ฉบับล่าสุด มีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อใช้ในการตรวจวัดความผิดปกติทางจิตใน

หลายๆ กลุ่มอาการ ใช้กับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น

ไป มีความสามารถทางการอ่านเขียนในระดับ grade 6 

ขึ้นไป มีสเกลรวมทั้งสิ้นถึง 51 สเกล สามารถแบ่งเป็น 

กลุ่มได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มสเกลที่ใช้ในการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของการวัด (validity scales) จ�านวน  

9 สเกล กลุ ่มสเกลที่ใช้วัดความผิดปกติกลุ ่มใหญ่ 

(higher-order scales) จ�านวน 3 สเกล กลุ่มสเกลหลัก

ทางคลินิก (restructured clinicalscales: RC scales) 

จ�านวน 9 สเกล กลุ่มสเกลวดัปัญหาเฉพาะด้าน 23 สเกล 

กลุม่สเกลวดัความสนใจ (interest scales) 2 สเกล และ

กลุม่สเกลอ้างองิตามแนวคดิพยาธสิภาพทางจิตหลกั 5 

ด้าน อกีจ�านวน 5 สเกล (personality psychopathology 

five (PSY-5) scales) แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 

จริง-เท็จ มีจ�านวนข้อค�าถามทั้งสิ้น 338 ข้อ คะแนน

จากข้อค�าถามแต่ละข้ออาจมีความสัมพันธ์กับคะแนน

ในสเกลมากกว่า 1 สเกล2

แบบทดสอบ MMPI-2-RF นีม้เีจ้าของลขิสทิธิค์อื 

มหาวิทยาแห่งมินนิโซตา (University of Minnesota) 

ประเภทสหรัฐอเมริกา การพัฒนาแบบทดสอบในทุก

ขั้นตอนจะต้องได้รับการอนุมัติโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ และ

มกีารตรวจสอบและรายงานผลในทุกๆ ขัน้ตอนการวจิยั 

ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ท�าบันทึกข้อตกลงกับทางเจ้าของ

ลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนหลักของการวิจัยเริ่มจากการแปลแบบ

ทดสอบจากฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้เป็นภาษา

ไทย จากน้ันจงึท�าการแปลย้อนกลบั (back translation) 

แล้วน�าผลมาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างและ

ปรับปรุงแก้ไขข้อค�าถาม จากน้ันผู้วิจัยจะต้องรายงาน

ผลการแปลและส่งให้หน่วยงานบริการด้านภาษาของ

เจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

ภายหลังการอนุมัติการแปลแล้วจึงท�าการ

ทดสอบแบบวัดซ�้าข้ามภาษากับผู ้ที่มีความช�านาญ

สองภาษา (bilingual test-retest study) เพือ่ตรวจสอบ

คณุภาพของแบบทดสอบฉบบัแปล โดยกลุม่ตวัอย่างใน

การทดสอบแบบวัดซ�้าน้ีเป็นผู้ท่ีมีความช�านาญท้ังใน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยอาศัยเกณฑ์ประกอบ

ด้วย คะแนนจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมี

คะแนนการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL 100 

ขึ้นไป IELTS 7.0 ขึ้นไป หรือเทียบเคียง มีพื้นฐาน

ทางการศกึษาและการด�ารงชวีติทีมี่การใช้ชวิีตในสภาพ

แวดล้อมท่ีมีการใช้ภาษาอังกฤษต้ังแต่เด็ก และการ

สัมภาษณ์ ซ่ึงอาสาสมัครจะต้องสนทนาได้อย่างเป็น

ธรรมชาต ิโดยก�าหนดกลุม่ตวัอย่างมขีนาด 50 ราย โดย
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ผู้รับการทดสอบจะต้องรับการทดสอบทั้งสองภาษาใน

ช่วงที่แยกจากกันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และท�าการ

ถ่วงสมดลุ (counterbalancing) ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างครึง่

หนึ่งจะได้ท�าฉบับภาษาอังกฤษก่อน และกลุ่มตัวอย่าง

อีกกลุ่มหนึ่งจะได้ท�าฉบับแปลก่อน 

ค่าท่ีได้จากการทดสอบแบบวัดซ�้าข้ามภาษาน้ี

จะถูกน�าไปประเมินความแตกต่างของคะแนนระดับ

สเกล และความแตกต่างในระดับข้อค�าถาม โดยฐาน

ในการประเมินความแตกต่างระดับสเกลเป็นค่าสห

สัมพันธ์ในการทดสอบวัดซ�้า (test-retest correlation)

ด้วย Pearson’s correlation coefficient ที่ท�าในกลุ่ม

บรรทดัฐาน ซ่ึงแสดงในคูม่อืฉบบัของสหรฐัอเมรกิาและ

เอกสารสนับสนุนอื่นๆ ส่วนฐานในการประเมินความ

แตกต่างระดบัข้อค�าถามให้ประเมินตามความเหมาะสม 

ไม่มีเกณฑ์ประเมินชัดเจนที่ก�าหนดมาโดยให้ทางคณะ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์และก�าหนดเกณฑ์เอง

การศกึษานีผ่้านการอนมุตัด้ิานจรยิธรรมการวจิยั

ในคน จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2

ผลการศึกษา
คุณภาพการแปล

การวิจัยในส่วนของการแปลในเบ้ืองต้นซ่ึงมีการ

แปลเป็นภาษาไทย และท�าการแปลย้อนกลับนั้น ได้รับ

การตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานบริการด้านภาษา

ของมหาวิทยาแห่งมินนิโซตา ได้ผลอยู่ในระดับ ยอมรับ

ได้ (acceptable) ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดล�าดับที่สองจาก

ระดับคุณภาพ 5 ล�าดับ อย่างไรก็ตามหน่วยงานบริการ

ด้านภาษาได้น�าเสนอข้อปรับปรุงส�าหรับข้อค�าถามใน

บางข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอที่ให้มา

ผลการวิเคราะห์ระดับสเกล

ในส่วนของการทดสอบแบบวัดซ�้า จากผู้เข้าร่วม

งานวิจัยทั้งหมด 50 ราย ปรากฏว่า ผู้วิจัยจ�าเป็นจะต้อง

ลดขนาดกลุ่มตัวอย่างเหลือเพียง 40 ราย เนื่องจากม ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยจ�านวน 10 ราย ไม่ได้มาท�าแบบ

ทดสอบตามก�าหนดจ�านวน 2 ครั้ง

ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบวัดซ�้าด้วย 

Pearson’s correlation coefficientในระดับสเกลที่ได้ 

จากการวิจัยซึ่งเป็นการวัดซ�้าแบบข้ามภาษาไทย-

อังกฤษ (r
Thai-English

) เม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลค่า

ความเชื่อมั่นแบบวัดซ�้าในคู่มือทางเทคนิค3 (r
US sample

) 

ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวัดซ�้าจ�านวน 193 ราย

ด้วยการแปลงคะแนนค่า r ให้เป็นค่า z ด้วย Fisher’s 

z transformation จากนั้นน�ามาทดสอบความแตกต่าง

ด้วยการทดสอบค่า z เป็นตามตารางที่ 1

จากตารางท่ี 1 จะพบว่าค่าความแตกต่างระหว่าง

ค่าสหสมัพนัธ์แบบวดัซ�า้กรณีทดสอบไทย-องักฤษกบัค่า

ความเชื่อมั่นแบบวัดซ�้าในภาษาอังกฤษฉบับมาตรฐาน

ท่ีปรากฏในคู่มือทางเทคนิค3 ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพันธ์จาก

การวัดซ�้าอังกฤษ-อังกฤษมีความแตกต่างกันในหลาย

สเกล ซ่ึงในบางสเกลค่าสหสัมพันธ์แบบวัดซ�้ากรณี

ทดสอบไทย-อังกฤษจะมีค่าสูงกว่า แต่ในบางสเกล ค่า

สหสมัพนัธ์แบบวัดซ�า้ฉบบัมาตรฐานองักฤษ-องักฤษจะ

มีค่าสูงกว่า เมื่อท�าการเปรียบความแตกต่างของค่าสห

สัมพันธ์แบบ Pearson พบว่า มีสเกลจ�านวน 15 สเกล 

ท่ีมีความแตกต่างของค่าความเชื่อมั่นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ อันได้แก่ L-r K-r THD RCd RC4 RC6 GIC 

SUI NFC STW MSF SUB AGG DISC-r และ NEGE-r 

โดยเมื่อพิจารณาจากค่าความแตกต่างระหว่าง

ค่าสหสัมพันธ์แล้วพบว่า สเกลที่ค่าสหสัมพันธ์แบบ

วัดซ�้ ากรณีทดสอบไทย-อังกฤษสูงกว ่าค ่าความ 

สหสัมพนัธ์แบบวดัซ�า้ฉบบัมาตรฐานองักฤษ-องักฤษน้ัน

มีอยู่ 3 สเกล คือ THD RC6 และ SUI ส่วนสเกลที่ค่า 

สหสัมพันธ์แบบวัดซ�้ากรณีทดสอบไทย-อังกฤษต�่ากว่า

ค่าสหสมัพนัธ์แบบวดัซ�า้ฉบบัมาตรฐานอังกฤษ-องักฤษ

น้ันมอียู ่12 สเกล คือ L-r K-r RCd RC4 GIC NFC STW 

MSF SUB AGG DISC-r และ NEGE-r



การพัฒนาแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย: การแปลและการทดสอบแบบ
วัดซ�้ากับผู้ที่ช�านาญสองภาษา

วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560354

ตารางที่ 1  ตารางแสดงผลค่าสหสัมพันธ์แบบวัดซ�้าเปรียบเทียบการวัดซ�้าข้ามภาษาไทย-อังกฤษ และค่าความเชื่อ

มั่นแบบวัดซ�้าจากคู่มือทางเทคนิค

ชื่อสเกล r
Thai-English

r
US sample

ความแตกต่าง p value (Two-tailed)

Validity Scales
VRIN-r 0.25 0.52 -0.27 0.0735
TRIN-r 0.64 0.40 0.24 0.0628
F-r 0.83 0.82 0.01 0.8650
Fp-r 0.83 0.71 0.12 0.0949
Fs 0.72 0.51 0.21 0.0549
FBS-r 0.76 0.72 0.04 0.6241
RBS 0.74 0.71 0.03 0.7263
L-r 0.51 0.79 -0.28 0.0047**
K-r 0.63 0.84 -0.21 0.0076**

Higher-Order Scales
EID 0.81 0.90 -0.09 0.0549
THD 0.86 0.71 0.15 0.0238*
BXD 0.83 0.91 -0.08 0.0588

Restructured Clinical Scales
RCd 0.77 0.88 -0.11 0.0477*
RC1 0.71 0.79 -0.08 0.3030
RC2 0.65 0.76 -0.11 0.2187
RC3 0.79 0.82 -0.03 0.6312
RC4 0.77 0.89 -0.12 0.0257*
RC6 0.82 0.64 0.18 0.0264*
RC7 0.83 0.88 -0.05 0.2983
RC8 0.82 0.74 0.08 0.2501
RC9 0.83 0.86 -0.03 0.5552

Specific Problems and Interest Scales
MLS 0.69 0.82 -0.13 0.0854
GIC 0.54 0.75 -0.21 0.0404*
HPC 0.69 0.78 -0.09 0.2713
NUC 0.41 0.54 -0.13 0.3472
COG 0.81 0.74 0.07 0.3271
SUI 0.83 0.68 0.15 0.0455*
HLP 0.61 0.65 -0.04 0.7114
SFD 0.70 0.81 -0.11 0.1471
NFC 0.69 0.84 -0.15 0.0375*
STW 0.39 0.77 -0.38 0.0007**
AXY 0.69 0.71 -0.02 0.8259
ANP 0.72 0.81 -0.09 0.2225
BRF 0.71 0.67 0.04 0.6672
MSF 0.66 0.85 -0.19 0.0099**
JCP 0.83 0.85 -0.02 0.7039
SUB 0.75 0.87 -0.12 0.0455*
AGG 0.55 0.78 -0.23 0.0173*
ACT 0.76 0.77 -0.01 0.8966
FML 0.78 0.78 0.00 1.0000
IPP 0.69 0.78 -0.09 0.2713
SAV 0.84 0.84 0.00 1.0000
SHY 0.82 0.88 -0.06 0.2225
DSF 0.46 0.60 -0.14 0.2757
AES 0.78 0.86 -0.08 0.1676
MEC 0.88 0.92 -0.04 0.2340

PSY-5 Scales
AGGR-r 0.78 0.84 -0.06 0.3271
PSYC-r 0.86 0.76 0.10 0.0989
DISC-r 0.84 0.93 -0.09 0.0151*
NEGE-r 0.62 0.85 -0.23 0.0031**
INTR-r 0.83 0.84 -0.01 0.8572
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ผลการวิเคราะห์รายข้อ

ส�าหรบัความแตกต่างในรายข้อนัน้ ทางผูว้จิยัได้

ค�านวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์การตอบซ�้าในการตอบ

ค�าถามทั้งสองครั้งในแต่ละข้อและจากการวิเคราะห์

ข้อมูลคุณภาพแบบทดสอบในระดับข้อค�าถามเบ้ืองต้น 

พบว่า โดยทั่วไปความสอดคล้องของการตอบค�าถาม

ในรายข้อโดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.21 ซึ่งถือว่ามี

มากกว่าการตอบอย่างสุ่ม (ซ่ึงความสอดคล้องรายข้อ

ในการตอบอย่างสุ่มจะอยู่ที่ร้อยละ 50 เนื่องจากค�า

ตอบเป็นแบบ 2 ตัวเลือก) อย่างมนียัส�าคญั (z = 3.422,  

p < .01)

การวิเคราะห์ข้อค�าถามรายข้อเพื่อปรับปรุงข้อ

ค�าถามทีม่ปัีญหานัน้ ทาง University of Minnesota นัน้ 

ได้แนะน�าเบือ้งต้นว่า ไม่มเีกณฑ์พจิารณาความแตกต่าง

ในระดับข้อค�าถาม (item discrepancy) ที่เป็นทางการ

ส�าหรับการตรวจสอบความบกพร่องของข้อค�าถาม 

และให้ทางผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดเอง 

(arbitrary standard)

จากการปรึกษานักสถิติและผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม 

ผู้วิจัยจะท�าการเลือกข้อค�าถามที่เป็นปัญหา จากการ

วเิคราะห์เปรยีบเทยีบว่า ข้อค�าถามแต่ละข้อจะมโีอกาส

ตอบสอดคล้องมากกว่าโอกาสที่จะตอบแบบเดาสุ่ม

อย่างมนียัส�าคญัหรอืไม่ กล่าวอกีนยัหนึง่คอื พจิารณาว่า 

ความสอดคล้องรายข้อมากกว่าร้อยละ 50 อย่างม ี

นัยส�าคัญหรือไม่ ซึ่งสามารถค�านวณจุดตัดส�าหรับการ

วิเคราะห์ได้จากการทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน

แบบหางเดียว ซึ่งจุดตัดที่ได้คือร้อยละ 63 (z = 1.644, 

p = .05) โดยมีระดับนัยส�าคัญที่ .05 โดยเมื่อน�าจุดตัด

ดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับข้อค�าถามทุกข้อแล้ว พบว่า

มีข้อค�าถามท่ีผู้ตอบไม่ได้ตอบสอดคล้องกันมากกว่า

การสุ่มตอบอย่างมีนัยส�าคัญจ�านวน 41 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้

ท�าการวเิคราะห์ข้อค�าถามดงักล่าวและได้ท�าการปรบัแก้

ข้อค�าถามโดยพจิารณาจากภาษาทีใ่ช้ในข้อค�าถามและ

คะแนนในสเกลที่ข้อค�าถามส่งผลถึงเป็นส�าคัญ ในส่วน

ของการปรับแก้ ผู้วิจัยได้ท�าการปรับแก้ทั้งสิ้นจ�านวน  

18 ข้อ โดยปรับเปลี่ยนค�าศัพท์และขยายความประโยค

ให้ง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น

ภายหลงัการปรบัแก้ผูว้จิยัได้ส่งบทวเิคราะห์และ

การปรับแก้แก่ University of Minnesota เพื่อปรึกษา

กับผู้พัฒนาแบบทดสอบ และได้รับการอนุมัติจากทาง

ผู้พัฒนาแบบวัด พร้อมค�าแนะน�าให้ดูเพิ่มเติมในข้อ

ค�าถามท่ีใช้วัด STW ทางผู้วิจัยจึงท�าการพิจารณาข้อ

ค�าถามเหล่านั้นและพิจารณาปรับแก้เพิ่มเติม

วิจารณ์
เมื่อท�าการเปรียบเทียบผลการวิจัยชิ้นน้ีกับงาน

วิจัยอื่นที่ท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของการแปล

แบบทดสอบ MMPI-2 และ MMPI-2-RF น้ันพบว่า 

Chung และคณะ5 ซ่ึงท�าการทดสอบกบัฉบบัทีแ่ปลเป็น

ภาษาเกาหล ีได้ผลค่าสหสมัพนัธ์ในการทดสอบแบบวดั

ซ�า้แบบข้ามภาษาเกาหล-ีองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง

เมือ่เปรยีบเทยีบค่าสหสมัพนัธ์ในการทดสอบแบบวัดซ�า้ 

แบบข้ามภาษาเกาหลี-อังกฤษกับค่าสหสัมพันธ์การ

ทดสอบแบบวัดซ�้าในการท�าแบบทดสอบในฉบับภาษา

อังกฤษมาตรฐานพบว่าค่าสหสัมพันธ์ในการทดสอบ

แบบวัดซ�้าแบบข้ามภาษาต�่ากว่าค่าสหสัมพันธ์การ

ทดสอบแบบวัดซ�้าในการท�าแบบทดสอบในฉบับภาษา

อังกฤษมาตรฐาน ในการเปรียบเทียบรายข้อพบว่า  

ข้อค�าถามท่ีเป็นประโยคความเดยีว กระชบั จะมคีะแนน

ความสอดคล้องรายข้อ (item agreement) ทีส่งู ในทาง 

ตรงกันข้าม ข้อค�าถามท่ีมีความซับซ้อนทางภาษา  

รวมไปถงึมกีารใช้ปฏิเสธซ้อนและการใช้ส�านวนอเมรกินั

จะมคีะแนนความสอดคล้องรายข้อต�า่ ในขณะท่ีในฉบบั

ภาษาลัตเวีย13 เมื่อท�าการวัดซ�้าแบบข้ามภาษาลัตเวีย-

อังกฤษ มีค่าสหสัมพันธ์ที่ไม่น้อยกว่าค่าสหสัมพันธ ์

การทดสอบแบบวัดซ�้าในการท�าแบบทดสอบในฉบับ
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ภาษาอังกฤษมาตรฐาน และส�าหรับในภาษาสเปน  

(ลาตนิอเมรกิา)14 กพ็บว่า โดยรวม ค่าสหสมัพนัธ์มคีวาม

สอดคล้องในกันในระดับที่ยอมรับได้ เม่ือเปรียบเทียบ

การวดัซ�า้แบบข้ามภาษากบัการวดัซ�า้ในฉบบัมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ

ในการศึกษาคร้ังนี้ยังพบว่า ผลการวิเคราะห์ 

รายข้อในเชิงคณุภาพ มคีวามสอดคล้องกบัการวิเคราะห์

ผลของ Chung และคณะ5นั้นคือ ข้อค�าถามที่มีการใช้ 

ภาษาท่ีสั้นและง่าย เป็นประโยคความเดียว ส่วนใหญ่

จะมีคะแนนระดับความสอดคล้องรายข้อที่สูงกว่า 

ข้อค�าถามที่เป็นประโยคซับซ้อน และมีการใช้ส�านวน

ภาษาองักฤษแบบอเมรกินัในต้นฉบบั ทัง้นีอ้าจเกิดจาก

ปัจจยัส�าคญัสองประการ คอื ความช�านาญทางภาษาของ 

ผู้เข้าร่วมการการศึกษา และ ความแตกต่างทางภาษา

ของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ในประการแรก ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาใน

การทดสอบครัง้นีจ้ะเป็นผูท้ีม่คีวามช�านาญทัง้สองภาษา

และผ่านเกณฑ์พื้นฐานที่ก�าหนดข้างต้นในการคัดเลือก

อาสาสมัครแล้วนั้น อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมการศึกษา

ก็มีภาษาที่ถนัดมากกว่า ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างมีทั้งผู ้ที่

รายงานว่าถนัดภาษาไทยมากกว่าและผู้ที่รายงานว่า

ถนัดภาษาองักฤษมากกว่าตามพืน้หลงัของแต่ละบคุคล 

ซ่ึงท�าให้ผู ้เข้าร่วมวิจัยอาจจะไม่เข้าใจหรือเกิดการ

ตีความหมายค�าถามท่ีไม่ถูกต้องในบางข้อ โดยเฉพาะ

ข้อที่ใช้ศัพท์ยากหรือศัพท์ที่เป็นทางการ รวมไปถึงข้อท่ี

มีการใช้ส�านวนในภาษานั้นๆ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง

ยังรายงานว่าศัพท์บางค�าเป็นศัพท์ท่ีเขาไม่ค่อยพบเจอ

ในชีวติประจ�าวนัและไม่ทราบความหมายของศพัท์เหล่า

นั้น เช่น ค�าว่า “สัปดน” “สบถ” เป็นต้น

สาเหตุของความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ 

ความแตกต่างทางภาษา เนือ่งจากภาษาไทยและภาษา

อังกฤษมีความแตกต่างกันมากทั้งในด้านหลักทาง

ไวยากรณ์ ค�าศพัท์ และลกัษณะทางวัฒนธรรมทีเ่ป็นตวั

ก�าหนดการใช้ภาษา ท�าให้การแปลข้อค�าถามจากภาษา

อังกฤษเป็นภาษาไทยนั้นท�าได้ยาก ตัวอย่างเช่น ค�าว่า 

“nervous” ภาษาอังกฤษ เม่ือท�าการแปลเป็นภาษา

ไทยจะมีความหมายที่หลากหลาย อาทิ หงุดหงิด กังวล 

ประสาท เป็นต้น ท�าให้ผูแ้ปลจะต้องเลอืกค�าทีส่อดคล้อง

กับความหมายในเชิงบริบทของข้อค�าถามด้วย ซึ่งหาก

ข้อค�าถามวัดปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลก็ควร

เลอืกแปลว่า กงัวลใจ การแปลในลกัษณะนีท้�าให้ผูต้อบ

แบบทดสอบอาจมีความคิดและการตีความท่ีแตกต่าง

กนัในแต่ละภาษา เช่น เมือ่อ่านฉบบัภาษาองักฤษ ผูอ่้าน

อาจจะตีความไปในเชงิหงดุหงดิ แต่เมือ่อ่านฉบบัภาษา

ไทยกต็คีวามไปในลกัษณะของความวติกกงัวล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การแปลค�าศัพท์บางค�าท่ีม ี

ค�าแปลตายตัวก็อาจสร้างความสับสนแก่ผู้อ่านได้ โดย 

ค�าแปลภาษาไทยในข้อค�าถามบางข้อ (โดยเฉพาะใน

สเกล RC1) ถูกแปลในเชิงปฏิเสธค่อนข้างมาก เช่น 

“never” ซึ่งแปลว่า “ไม่เคย” หรือ “seldom” ซึ่งแปลว่า 

“แทบจะไม่” เมื่อผู้อ่านต้องการตอบ โดยเฉพาะในการ

ตอบเท็จซึ่งผู้อ่านมักจะตีความค�าว่า “เท็จ” ว่า “ไม่จริง” 

เน่ืองจากค�าหลังเป็นภาษาพูดและเข้าใจได้ง่ายกว่า 

การตีความดังกล่าวมีผลท�าให้เกิดการใช้ปฏิเสธซ้อนได้

นอกจากนี้ การแปลประโยคบางประโยคยังไม่

สามารถท�าได้อย่างสมบูรณ์เน่ืองจากมีการใช้ส�านวน

ภาษา โดยการใช้ส�านวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันใน

ข้อค�าถามบางข้อเป็นอีกอุปสรรคหน่ึงท่ีส�าคัญต่อการ

แปล ตัวอย่างเช่น “… on the top of the world.” “... 

my head … feels tender.” “My hands … become 

clumsy ...” เป็นต้น ซึง่วลีและประโยคเหล่าน้ีไม่สามารถ

แปลอย่างตรงไปตรงมาได้ ต้องเทียบเคียงกับความ

หมายที่ใกล้เคียงในในภาษาไทย

ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า ในการแปลแบบทดสอบ

ทางจิตวิทยา MMPI-2-RF นั้น ไม่สามารถถ่ายทอด

นัยยะทางภาษาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งข้อจ�ากัดในด้าน
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ต่างๆ ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ

ต่อผลการวิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามภาย

หลังการแปลและตรวจสอบคุณภาพของการแปลแบบ

ทดสอบแล้ว การเก็บค่าบรรทัดฐานจากกลุ่มตัวอย่าง

ในประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างเฉพาะจะเป็น

อีกกลไกหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทาง

ภาษาและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อค่าคะแนนมาตรฐานที  

(T-Score) ในแต่ละสเกลและโครงสร้างของแบบ

ทดสอบในอีกระดับหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ
ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จัิยพบว่า การคดัเลอืกกลุม่

ตัวอย่างซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้ ท�าได้

ยากและต้องใช้เวลา รวมไปถึงต้องการมีตรวจสอบ

คุณสมบัติของอาสาสมัครอย่างรัดกุม อาจจะมีการวัด

อาสาสมคัรด้วยแบบทดสอบทางภาษาอย่างเข้มข้นก่อน

เข้าการวิจัยอีกคร้ังหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันถึงลักษณะ

ความเป็นผู้ช�านาญทั้งสองภาษาของอาสาสมัครอีก 

ครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ เนื่องจากการวิจัยมีการวัดซ�้า  

จึงท�าให้อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นผู้ร่วม

การวิจัยจ�าเป็นจะต้องท�าการทดสอบสองคร้ังในเวลาที่

ห่างกันถึง 2 สัปดาห์ การศึกษาเช่นนี้มีโอกาสของการ

ยกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยสูง ซ่ึงในงานวิจัยนี้มีผู้ไม่มา

ท�าการทดสอบในคร้ังที่สองมากถึง 10 ราย ดังนั้นใน

งานวิจัยลักษณะนี้ ผู้วิจัยควรเผื่อจ�านวนของผู้เข้าร่วม

การวิจัยไว้มากพอประมาณ

ผู้วิจัยยังเห็นว่า ในอนาคตควรมีการศึกษาแบบ

วดัซ�า้ในฉบบัภาษาไทยภายหลงัจากทีไ่ด้ค่าบรรทดัฐาน

แล้ว ซึง่จะท�าให้ได้ผลมาเปรยีบเทยีบกบัค่าความเช่ือมัน่

ทีไ่ด้จากการวดัซ�า้ข้ามภาษาทีไ่ด้จากวจิยันี ้และการวดั

ซ�้าในต้นฉบับภาษาอังกฤษ ผลที่ได้อาจน�ามาวิเคราะห์

และปรับปรุงข้อค�าถามในอีกขั้นตอนหนึ่งได้

สรุป
การวิจัยเพื่อแปลแบบทดสอบ MMPI-2-RF  

ส่วนน้ี เป็นส่วนของการแปลภาษาของแบบทดสอบจาก

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การตรวจสอบคุณภาพ

และความเท่ียงตรงของการแปลด้วยกระบวนการแปล

ย้อนกลับ และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ฉบับแปลโดยการวัดซ�้าไทย-อังกฤษในผู้ท่ีช�านาญสอง

ภาษา โดยเริม่จากคณะผูว้จิยัท�าการแปลแบบวดัพร้อม

ท�าการแปลย้อนกลบั (back-translation) เพือ่ตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงของการแปล หลังจากน้ัน จึงท�าการหา

ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดซ�้ากับผู้ท่ีช�านาญสองภาษา

เพื่อเปรียบเทียบค่าความสหพันธ์ท่ีได้จากการทดสอบ

น้ีกับค่าความเชื่อมั่นจากการวัดซ�้าในภาษาอังกฤษ

ฉบับมาตรฐานที่ปรากฏในคู ่มือทางเทคนิคโดยผล

การวิเคราะห์และแก้ไขข้อค�าถามได้รับการอนุมัติจาก  

University of Minnesota เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ

แบบทดสอบได้รับการอนุมัติเพื่อใช้เก็บค่าบรรทัดฐาน

ในประชากรไทยได้ในระยะต่อไป
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