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แนวคิดของ Validity และ Reliability 
 
  เรามักจะคิดถึงคําวา Reliability และ Validity แยกสวนจากกันอยูเสมอ แตใน 
ความเปนจริงแลวคําศัพททั้งสองนี้มีความสัมพันธกัน เราจะแสดงวิธีการคิด 2 แบบที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวาง Reliability และ Validity ดังนี้ 
 
วิธีที่ 1 
  เราจะใชเกมปาเปาแสดงความสัมพันธระหวาง Reliability และ Validity โดยใชศูนย
กลางของเปานั้นคือส่ิงที่เราพยายามจะวัด ใหจินตนาการวา เด็กแตละคนที่ถูกเราวัดคือการที่เรา
ปาไปที่เปา ถาเราวัดสิ่งนั้นของแตละคนไดอยางถูกตองจริง ๆ ก็คือเราปาไดตรงศูนยกลางของเปา 
แตถาวัดไมตรงแสดงวาเราปาพลาดจากศูนยกลางของเปา 
 

 
 
  ในรูปภาพขางตนแสดงสถานการณทั้งหมดที่เปนไปได ในเปาแรก การปาเปาจะปาได
สอดคลองแตไมตรงศูนยกลางของเปา นั่นคือการวัดมี Reliability แตไมมี Validity (คือมีความ
สอดคลองแตผิดเปาหมาย) ในเปาที่สอง แสดงการปาเปาที่ไมสอดคลองกันจนกระจายไปทั่วทั้ง
เปา นาน ๆ จึงจะถูกใจกลางของเปาสักครั้งหนึ่ง ในกรณีนี้จะมี Validity อยูเล็กนอย แตไมมี 
Reliability เปาที่สามแสดงกรณีที่ปาเปากระจายออกไปในสวนหนึ่งสวนใดของเปาและไมถูกจุด
ศูนยกลางของเปา การวัดในกรณีนี้ไมมีทั้ง Reliability และ Validity ในเปาสุดทาย เราจะเห็น  
"โรบิน ฮูด" ที่สามารถปาเปาไดถูกจุดศูนยกลางของเปาและการปาแตละครั้งมีความสอดคลองกัน 
การวัดนี้แสดงวามีทั้ง Reliability และ Validity 
 
 
* กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  http://www.watpon.com/ 
** อาจารยโรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
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วิธีที่ 2 
  อีกวิธีหนึ่งเราจะแสดงความสัมพันธระหวาง Reliability และ Validity โดยรูปภาพ 
ขางลาง ในที่นี้เราจะสรางเปนตาราง 2x2 แนวสดมภ (Column) ของตารางจะแสดงถึง Concept 
ที่ตองการวัดวาเหมือนกันหรือแตกตางกัน และในแนวแถวจะแสดงวิธีการวัดวาเหมือนกันหรือ
แตกตางกัน ในรูปภาพสมมติวามี Concept ที่ตองการวัดอยู 2 Concept คือการวัดความสามารถ
ทางภาษา และการวัดความสามารถทางตัวเลข ย่ิงกวานั้นสมมติวาใชวิธีการวัดที่แตกตางกัน 2 วิธี
คือใชการสอบโดยเขียนตอบและการสังเกตโดยครู 

 
 
  ในเซลแรกขางบนทางซายจะแสดงการเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาดวยวิธีการเขียนตอบ เราสามารถประมาณคา Reliability ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาดวยวิธีการเขียนตอบโดยใชวิธี test-retest correlation คือการใชแบบวัดฉบับเดียวนี้
สอบซ้ําสองคร้ังแลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาสหสัมพันธ หรืออาจจะใชวิธี parallel forms คือการใช
แบบทดสอบคูขนาน หรือวิธี internal consistency measure คือการวัดความสอดคลองภายใน 
เราสามารถประมาณคาเซลแรกไดเปน Reliability ของการวัด 
  ในเซลขางลางซายจะเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดวยวิธีการ
เขียนตอบและการสังเกตโดยครู แตเราวัด Concept เหมือนกันดวยวิธีการที่ตางกัน ดังนั้นคาที่ได
จากการเปรียบเทียบจะเรียกวา Convergent Validity 
  ในเซลดานบนขวาแสดงการเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาและ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางตัวเลขโดยใชวิธีการเขียนตอบ ในกรณีนี้เราจะเปรียบเทียบ 
Concepts ที่แตกตางกัน (ภาษา กับ ตัวเลข) และเราคาดหวังวาคาที่ไดจากการเปรียบเทียบ 
ระหวาง Concept ที่แตกตางกันควรจะมีคาต่ํากวาการเปรียบเทียบระหวาง Concept ที่เหมือนกัน 
(เชน ภาษา กับ ภาษา หรือ ตัวเลข กับ ตัวเลข) ดังนั้นเราจะตองพยายามจําแนกระหวาง 
Concepts ทั้งสองนี้และเราจะเรียกคาที่ไดวาจากการเปรียบเทียบวา Discriminant Validity  
  เซลสุดทายดานลางขวา จะเปนการเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา
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ดวยวิธีการเขียนตอบและการวัดความสามารถทางดานตัวเลขดวยการสังเกตโดยครู จะเห็นวาใน
เซลนี้จะเปรียบเทียบ 2 Concepts ที่แตกตาง (ภาษา กับ ตัวเลข)  ซึ่งคาที่ไดก็คือ Discriminant 
Validity แลว ก็ยังจะพยายามเปรียบเทียบวิธีการวัด 2 วิธีที่แตกตางกันอีก (การเขียน กับ การ
สังเกตโดยครู) ดังนั้นเราจะเรียกมันวา very discriminant ซึ่งคาที่ไดควรจะต่ํากวาเซลอ่ืน ๆ  
ทุกเซล 
  ทั้ง 4 เซลขางตนสามารถตรวจสอบไดดวยวิธี Multitrait-Multimethod ซึ่งเปนกระบวน
การในการประมาณคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
 
จากแนวคิดสูความหมายทางภาษาไทย 
 
  มีนักวัดผลการศึกษาในประเทศไทยหลายทานไดแปลคําวา Validity วา “ความเที่ยง
ตรง”, “ความตรง”, “ความแมนยํา” และแปล Reliability วา “ความเชื่อมั่น”, “ความเที่ยง”, “ความ
เช่ือถือได” ทีนี้เรามาดูความหมายของคําภาษาไทยที่แปลออกมากันบาง 
  ตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 (ทวีศักดิ์ ญาณประทีป และคณะ : 
2534) ไดใหความหมายไววา 
   เที่ยงตรง (หนา 263) ว. ยุติธรรม,ไมเอนเอียง, ตั้งตรง. 
   ตรง (หนา 205) ว. ไมคดโคง, ไมงอ, ไมเอียง; ซื่อ, ไมโกง; เที่ยงตามกําหนด; เปด
เผยไมมีลับลมคมใน, ไมปดบังอําพราง, ไมออมคอม; ร่ี, ปรี่, ถูกตองตาม. 
   แมนยํา (หนา 422) ก. จําไดอยางถูกตอง, ถูกตองแนนอน 
   เช่ือมั่น (หนา 176) ก. มั่นใจ. 
   เที่ยง (หนา 263) ว. ตรง, แนนอน; แน, แมนยํา. 
   เช่ือถือ (หนา 176) ก. นับถือ. 
  ในเอกสารฉบับนี้ขอแปล Validity วา ความเที่ยงตรง และ Reliability วา ความเชื่อมั่น 
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ความเที่ยงตรง (Validity) 

 
  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบจะบงบอกเราวาอะไรที่แบบทดสอบวัดและแบบทดสอบ
นั้นสามารถวัดไดดีเพียงใด ความเที่ยงตรงจะบอกเราวาอะไรที่สามารถอางอิงไดจากคะแนน 
การสอบ เรายอมรับวาช่ือของแบบทดสอบเปนสิ่งที่จะบงช้ีถึงส่ิงที่แบบทดสอบนั้นวัด ช่ือของแบบ
ทดสอบควรจะสั้น เปนชื่องาย ๆ ที่มีความมุงหมายเฉพาะ ช่ือของแบบทดสอบโดยมากมักจะ 
ชัดเจนและมีความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่จะวัด  
  กระบวนการทั้งหมดสําหรับการทดสอบความเที่ยงตรงมักจะเปนความสัมพันธระหวาง
คะแนนจากแบบทดสอบกับขอเท็จจริงที่สังเกตไดอ่ืน ๆ เก่ียวกับคุณลักษณะของพฤติกรรมภาย
ในสิ่งที่วัด วิธีการเฉพาะสําหรับใชในการตรวจสอบความสัมพันธนั้นจะมีช่ือที่หลากหลายแตกตาง
กันออกไป 
  นิยามของ Validity มีผูใหนิยามที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  Bingham (Wainer and Other. 1988. p.20 Citing Bingham. 1937, p.214) นิยามวา 
คือสหสัมพันธอยางงายของคะแนนแบบทดสอบที่สรางขึ้นกับแบบทดสอบอื่น ๆ  
  Guilford (Wainer and Other. 1988. p.20 Citing Guilford. 1946, p.429) นิยาม 
Validity คลายคลึงกันวา ในความรูสึกโดยทั่ว ๆ ไปแลว การทดสอบความเที่ยงตรงก็คือการหาสห
สัมพันธ Guilford นิยามในป 1942 วาคือคุณภาพของแบบทดสอบที่สรางขึ้นอยางมี 
ประสิทธิภาพในการทํานายอนาคตของพฤติกรรมและครอบคลุมไปถึงการนิยามวาความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบเทากับสหสัมพันธของแบบทดสอบที่สรางกับองคประกอบที่วัด ซึ่งไมเหมือนกับ
ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงไมใชคุณลักษณะทั่ว ๆ ไปของแบบทดสอบ แตเปนคุณลักษณะที่มีจุด
มุงหมายเฉพาะ ดังนั้นแบบทดสอบควรจะมีความเที่ยงตรงสูงในจุดมุงหมายหนึ่งแตไมจําเปนตอง
มีความเที่ยงตรงในจุดมุงหมายทั้งหมด 
  Lindquist ในหนังสือสถิติพ้ืนฐานของป 1942 นิยาม Validity เหมือนกับคนอื่น ๆ แต 
Bingham นิยามโดยเสนอวาเปนความสัมพันธระหวางการวัดคุณลักษณะที่ถูกตองและไมถูกตอง 
สมมติวามีเกณฑของความเชื่อมั่นอยางสมบูรณและการทดสอบแสดงถึงเกณฑอยางสมบูรณแลว 
คาความเที่ยงตรงที่สูงที่สุดของแบบทดสอบควรจะมีความสัมพันธกับคะแนนของแบบทดสอบที่
วัดไดกับคะแนนจริงของแบบทดสอบนั้นเอง ซึ่งในทฤษฎีการทดสอบดั้งเดิม (Classical test 
theory) ควรจะแสดงรากที่สองของความเชื่อมั่น ซึ่งนี่ก็คือกฎ รากที่สองของความเชื่อมั่นก็คือคาที่
มีไดมากที่สุดของความเที่ยงตรง 
  Cureton (Wainer and Other. 1988. p.20 Citing Cureton. 1950) ในบทแรกของ
หนังสือ Educational measurement ไดนิยาม Validity วาคือ สหสัมพันธของคะแนนที่สังเกตได
ของแบบทดสอบกับเกณฑของคะแนนจริง เราแสดงความแตกตางของการทดสอบความเที่ยงตรง
จาก อํานาจการทํานายของแบบทดสอบ โดยนิยามตอวาคือสหสัมพันธระหวางคะแนนที่สังเกตได
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ของแบบทดสอบกับเกณฑของคะแนนที่สังเกตได และความแตกตางทั้งคูจะเรียกวา relevance 
ซึ่งก็คือสหสัมพันธระหวางคะแนนจริงของทั้งตัวทํานายและตัวเกณฑ 
 
การจําแนกประเภทความเที่ยงตรงของบุคคลตาง ๆ 
 
  Lyman (1963. 25-31) ไดแบงประเภทของความเที่ยงตรงเปนดังนี้ 
  1. Face Validity 
  2. Content Validity 
  3. Empirical Validity 
  4. Construct Validity 
 
  Allen and Yen (1979. 95-114) ไดแบงประเภทของความเที่ยงตรงเปนดังนี้ 
  1. Content Validity 
   1.1 Face Validity 
   1.2 Logical or Sampling Validity  
  2. Criterion-Related Validity 
   2.1 Predictive Validity 
   2.2 Concurrent Validity 
  3. Construct Validity 
 
  Anastasi (1982. 131-155) ไดแบงประเภทของความเที่ยงตรงเปนดังนี้ 
  1. Content Validation  
   1.1 Face Validation 
  2. Criterion-Related Validation  
   2.1 Predictive Validation 
   2.2 Concurrent Validation 
  3. Construct Validation 
   3.1 Convergent Validation 
   3.2 Discriminant Validation 
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  Popham (1990. 93-117) ไดแบงประเภทของความเที่ยงตรงเปนดังนี้ 
  1. Content-Related Evidence of Validity 
  2. Criterion-Related Evidence of Validity 
   2.1 Predictive Validity Evidence 
   2.2 Concurrent Validity Evidence 
  3. Construct-Related Evidence of Validity 
 
  Trochim (1999) ไดใชคําวา Construct Validity เปนคําทั่ว ๆ ไปสําหรับเรียกความ
เที่ยงตรง และไดจําแนกประเภทตาง ๆ ของความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางไดดังนี้ 
  1. Translation Validity 
   1.1 Face Validity 
   1.2 Content Validity 
  2. Criterion-related Validity 
   2.1 Predictive Validity 
   2.2 Concurrent Validity 
   2.3 Convergent Validity 
   2.4 Discriminant Validity 
 
ประเภทของความเที่ยงตรง 
 
1. Content Validity 
  Anastasi (1982) ไดใหความหมายวา คือการตรวจสอบอยางเปนระบบในเนื้อหาของ 
แบบทดสอบที่กําหนด วาครอบคลุมตัวอยางของขอบเขตพฤติกรรมที่ตองการจะวัดหรือไม 
  Popham (1990) ใหความหมายวา content-related evidence แสดงถึงระดับของกลุม
ของขอสอบ งาน หรือคําถามที่บรรจุในแบบทดสอบนั้นถูกสุมมาจากบางสวนของมวลประชากร
ของขอสอบ หรือขอบเขตของเนื้อหา 
  Lyman (1963) ใหความหมายวา Content Validity มีช่ือเรียกอีกมากมายเชน logical 
validity, course validity, curricular validity และ textbook validity ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไม
มีวิธีการสถิติ อยางไรก็ตามการตรวจสอบเนื้อหาจะตองมีรายละเอียด เราอาจจะตรวจสอบแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละขอวาคลอบคลุมมวลความรูหรือทักษะที่สําคัญใน
โปรแกรมการเรียนการสอนที่ใหหรือเปลา หรือเราอาจจะเริ่มตนกับขอบเขตของรายละเอียดใน
โปรแกรมการเรียนการสอนดูวาขอสอบนั้นคลอบคลุมจุดที่สําคัญตาง ๆ หรือไม 
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  Content Validity มีความสําคัญมากอยางเห็นไดชัดในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แต
อาจจะมีความสําคัญกับแบบทดสอบชนิดอื่น ๆ ดวย 
 
2. Face Validity 
  Trochim (1999) ใหความหมายวา เปนวิธีที่ออนที่สุดที่จะพยายามแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรง สมมติวามีแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตรอยู เมื่ออานขอคําถาม และ 
ตัดสินใจวา ขอนี้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร หรือมีแบบวัดเจตคติตอการทําแทงแลวสรุปวา 
ขอนี้สามารถวัดเจตคติไดแนนอน วิธีเหลานี้เปน face validity เปนวิธีการที่มีหลักฐานแสดงความ
เที่ยงตรงที่ออนที่สุดเพราะวาเปนการตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับบุคคล และบุคคลที่จะมาตัดสินวาขอคํา
ถามวัดคุณลักษณะนั้น ๆ ควรจะเปนผูตัดสินที่มีความนาเช่ือถือ 
  เราสามารถเสริมให face validity มีคุณภาพไดโดยการทําอยางเปนระบบ ตัวอยางเชน 
ถาจะประเมิน face validity ของแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร และคุณสงแบบวัดของคุณ
ไปยังผูเช่ียวชาญที่นาเช่ือถือซึ่งเลือกมาอยางพิถีพิถันเพื่อตรวจสอบและตัดสินแบบวัดของคุณ 
และเมื่อผลจากการตัดสินของผูเช่ียวชาญถูกสงกลับมาและปรับแกไขตามผูเช่ียวชาญแลวละก็ 
แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตรฉบับนี้ก็จะเปนแบบวัดที่ดีสามารถวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตรไดอยางดี 
 
3. Logical Validity 
  ลวน และ อังคณา สายยศ (2539 : 247-250) กลาววา ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล 
(Logical Validity) เปนความเที่ยงตรงที่ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาวาขอสอบแตละขอนั้นวัดไดตรง
ตามตารางวิเคราะหรายละเอียด (Table of Specifications) หรือไม ถาเปนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์แบบอิงกลุม ผูเช่ียวชาญทางสาขาวิชานั้นจะตองพิจารณาวาแบบทดสอบฉบับนั้นมีขอสอบ
แตละขอตรงตามพฤติกรรมที่จะวัดและจํานวนขอสอดคลองกับตารางวิเคราะหรายละเอียดหรือไม
สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑนั้น ผูเช่ียวชาญทางสาขาวิชาจะตองพิจารณาวา ขอ
สอบของแบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม 
 
4. Criterion-Related Validity 
  Anastasi (1982) ใหความหมายวา เปนกระบวนการที่ช้ีใหเห็นถึงความรับผิดชอบของ
แบบทดสอบในการทํานายพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณเฉพาะ สําหรับจุดมุงหมายคือการ
ตรวจสอบโดยใชเกณฑ (criterion) อาจจะทําไดทั้งการวัดโดยตรงและการวัดโดยออมโดยใชแบบ
ทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทํานาย ดังนั้นสําหรับแบบทดสอบวัดความถนัดทางชางกล เกณฑ
อาจจะเปนผลของการปฏิบัติไดเหมือนชาง หรือสําหรับแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ อาจจะ
ใชเกรดเฉลี่ย และการวัดทางจิตอาจจะใชการประเมินหรือขอมูลอ่ืนที่พิจารณาไดจาก 
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พฤติกรรมของแตละคนในชีวิตประจําวัน 
  Popham (1990) ใหความหมายวา Criterion-realted evidence แสดงถึงคะแนนของ
แบบทดสอบที่สัมพันธอยางเปนระบบกับเกณฑอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ในเนื้อหาของเกณฑก็
คือตัวแปรที่เราสนใจ ซึ่งถูกนิยามโดยระบบของโรงเรียน การจัดการของบริษัท หรือลูกคา การ
เลือกเกณฑและกระบวนการวัดที่ใชเพ่ือใหไดคะแนนเกณฑมา ในความเปนจริงแลว คาของความ
เที่ยงตรงเชิงเกณฑขึ้นอยูกับความเกี่ยวพันกับการใชเกณฑการวัด 
 
5. Concurrent and Predictive Validity 
  Trochom (1999) ใหความหมายของความเที่ยงตรงทั้ง 2 ชนิดดังนี้ 
  Predictive Validity เปนการประเมินความสามารถเพื่อทํานายบางอยางในเชิงทฤษฎี 
เชน เราอาจจะมีทฤษฎีวาการวัดความสามารถทางคณิตศาสตรควรจะสามารถทํานายความ
สามารถทางวิศวกรรมของบุคคลไดดี เราควรจะใชการวัดของเราสัมพันธกับความสามารถทาง
วิศวกรรม และหากมีความสัมพันธกันสูงระหวางการวัดความสามารถทางคณิตศาสตรกับความ
สามารถทางวิศวกรรม ความสัมพันธกันสูงนี้ควรจะเปนหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงเชิงทํานาย 
แสดงวาการวัดของเรานั้นมีความถูกตองสามารถทํานายไดจริงตามทฤษฎี 
  Concurrent Validity เปนการประเมินความสามารถที่แตกตางระหวางกลุมตามทฤษฎี 
ตัวอยางเชน ถาเรามีแบบทดสอบวัดความซึมเศรา แบบวัดของเราควรจะสามารถจําแนกความ
แตกตางระหวางบุคคลที่วินิจฉัยแลววามีความซึมเศราและบุคคลที่วินิจฉัยแลววาไมซึมเศรา ถาเรา
ตองการประเมินความเที่ยงตรงตามสภาพใหมีสูง ๆ เราอาจจะใชแบบวัดของเรากับพนักงานใน
ฟารมและเจาของฟารม ตามทฤษฎีของเราควรจะไดวาเจาของฟารมควรจะไดคะแนนสูงกวา ผลที่
ไดจะยิ่งเช่ือถือวามีความเที่ยงตรงเชิงสภาพมาก ถาสามารถใชแบบวัดนั้นจําแนกความแตกตาง
ระหวางกลุม 2 กลุมที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกันได 
 
6. Construct Validity 
  Anastasi (1982) ใหความหมายวา ความสามารถของแบบทดสอบที่สามารถวัด 
โครงสรางทฤษฎีหรือคุณลักษณะ เชน โครงสรางของเชาวนปญญา, ความถนัดทางชางกล,  
ความคลองแคลวทางภาษา หรือความวิตกกังวล เปนตน แตละโครงสรางไดพัฒนาขึ้นเพื่อ 
การอธิบายหรือการจัดกระบวนการสังเกตอยางสม่ําเสมอ ซึ่งคนหาไดจากการสรางความสัมพันธ
รวมกันในการวัดพฤติกรรม 
  Popham (1990) ใหความหมายวา contruct-related evidence วาเปนกลุมที่สนใจเปน
พ้ืนฐานของคะแนนแบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่สนใจ ทั้งความสามารถทางเหตุผล 
มิติสัมพันธ และความเขาใจในการอาน ก็คือโครงสราง คือคุณลักษณะของบุคลิกภาพเชนการเขา
สังคมและการเก็บตัว ความอดทนก็ใชมากในโครงสรางของนักกีฬา การศึกษาพฤติกรรมการเปน
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ผูนําก็มีใชอยูเสมอในการอางอิงโครงสรางเชนการพิจารณาพฤติกรรมที่รอง ๆ ลงไป (เชน การให
คําสรรเสริญ, การอธิบายเหตุผลของการกระทํา, การถามความคิดเห็น) และโครงสรางพ้ืนฐาน 
(เชน การตั้งเปาหมาย, การกําหนดวางแผน) คุณลักษณะที่ถูกอางอิงวาเปนโครงสรางเพราะวาคุณ
ลักษณะเหลานี้เปนโครงสรางทางทฤษฎีเก่ียวกับธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย 
  Trochim (1999) ใหความหมายวา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางเปนระดับที่อางอิงถึง
ความถูกตองของแบบวัดที่ยึดโครงสรางของทฤษฎีเปนฐาน ซึ่งคลายคลึงกับความเที่ยงตรงภาย
นอก (External Validity) ซึ่งความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางก็เก่ียวของกับการสรุปอางอิงเชนเดียว
กัน แตความเที่ยงตรงภายนอกจะสรุปอางอิงจากการศึกษาของคุณไปยังบุคคลอื่น ๆ ทั้งสถานที่
และเวลา สวนความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจะสรุปอางอิงจากการวัดของคุณไปยังมโนภาพ 
(Concept) ของการวัดของคุณ 
  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนั้น ประการแรกผูสรางแบบวัด
จะตองตั้งสมมติฐานโครงสรางเชิงทฤษฎี (Hypothetical Construct) เชน “ความรักสัตว”  
การสรางสมมติฐานโครงสรางเชิงทฤษฎีจะตองตั้งอยูบนประสบการณการวิจัยของผูสราง  
ประการสอง พัฒนาแบบทดสอบใหวัดตามโครงสราง โดยมีช่ือของแบบวัดวา แบบสํารวจความรัก
สัตว เชน เราอาจจะสรางแบบวัด 30 ขอสําหรับวัด “ความรักสัตว” ผูที่ไดคะแนนสูงในแบบวัดนี้จะ
บงช้ีวาเปนผูมีความรักสัตว และผูที่ไดคะแนนต่ําจะบงช้ีวาเปนผูไมมีความรักสัตว 
 
7. Convergent Validity 
  Trochim (1999) ใหความหมายวา เปนระดับของความคลายคลึงกันของแบบวัดที่ควร
จะคลายคลึงกันตามทฤษฎี ตัวอยางเชน ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางคํานวณ เราอาจจะไปสัมพันธคะแนนของแบบวัดความสามารถทางคํานวณฉบับอื่น ๆ 
ที่มีจุดมุงหมายเพื่อวัดความสามารถทางคณิตศาสตรเหมือนกันฉบับที่เราสราง เมื่อเราหา 
สหสัมพันธระหวางคะแนนของแบบวัดทั้ง 2 ฉบับแลวมีความสัมพันธกันสูงก็เปนหลักฐานบงช้ีวา 
มีความเที่ยงตรงเชิงเหมือน 
  จากรูปภาพ 1 เราจะเห็นสหสัมพันธของขอสอบ 4 ขอซึ่งวัดในโครงสรางเดียวกัน  
ซึ่งอาจจะไมไหมายความวาโครงสรางนั้นคือ Self-esteem แตอาจจะมีโครงสรางอ่ืน ๆ ที่ขอสอบ 
4 ขอนี้สัมพันธกัน คาสหสัมพันธที่คํานวณไดมีคาสูงมาก เปนหลักฐานแสดงวาขอสอบทั้งหมดมี
ความสัมพันธกันในโครงสรางที่เหมือนกัน 
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รูปภาพ 1 
 
8. Discriminant Validity 
  Trochim (1999) ใหความหมายวา เปนระดับของความแตกตางกันของแบบวัดที่ควรจะ
แตกตางกันตามทฤษฎี ตัวอยางเชน ความเที่ยงตรงเชิงจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางคํานวณ เราอาจจะไปหาความสัมพันธกับคะแนนของแบบวัดความสามารถทางภาษา เมื่อแบบ
วัดทั้งฉบับนี้มีความสัมพันธต่ําก็เปนหลักฐานบงช้ีวามีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 
  ในรูปภาพ 2 จะมีขอสอบอยู 4 ขอ จะมีอยู 2 ขอที่วัดโครงสรางความภาคภูมิใจใน 
ตนเอง (Self Esteem Construct) และอีก 2 ขอวัดการควบคุมตนเอง (Locus of Control 
Construct) เมื่อหาสหสัมพันธระหวางขอสอบที่มีโครงสรางตางกันเราคาดหวังวาจะมีสหสัมพันธ
กันต่ําเปนการแสดงใหเห็นถึงความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 
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รูปภาพ 2 
 
9. Factorial Validity 
  Allen and Yen (1979) ใหความหมายวา Factorial Validity เปนรูปแบบของ 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางซึ่งสามารถหาไดโดยการใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 
Analysis) 
 
กระบวนการหาความเที่ยงตรง 
 
1. ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
  เปนวิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) เหมาะสําหรับแบบทดสอบ
อิงกลุม โดยใชผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ พิจารณาวาแบบทดสอบฉบับนั้นมีขอสอบแตละขอ
ตรงตามพฤติกรรมที่จะวัดและจํานวนขอสอดคลองกับตารางวิเคราะหรายละเอียด (Table of 
Specifications) หรือไม ดังตัวอยาง 
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  พฤติกรรม   
เนื้อหา ทักษะคํานวณ การนําไปใช การวิเคราะห รวม 

1. การบวกเลขไมเกิน 1 หลัก 3 7 2 12 
2. การบวกเลข 2 หลัก 3 6 3 12 
3. การบวกเลขมากกวา 2 หลัก 3 3 2 8 
4. โจทยการบวกเลข 2 4 2 8 

รวม 11 20 9 40 
 
  จากตาราง ผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น จะตองพิจารณาวาขอสอบแตละขอและจํานวนขอ
ของแบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้นสอดคลองกับตารางวิเคราะหรายละเอียดหรือไม ถาสอดคลองกันก็
แสงวาแบบทดสอบที่สรางขึ้นนี้มีความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล ซึ่งเปนวิธีที่ใชกับความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงกลุม 
 
2. พิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑนั้น ผูเช่ียวชาญทางสาขาวิชาจะตอง
พิจารณาวา ขอสอบของแบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม 
ดังตัวอยางตารางการพิจารณาขอสอบดังนี้ 
 

  การพิจารณา 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอสอบ +1 0 -1 

เมื่อกําหนดตัวเลขไมเกิน 2 หลักมาให 
2 จํานวนบวกกัน นักเรียนสามารถบวกได
ถูกตอง 

15 + 18 มีคาเทาไร 
ก. 22 
ข. 23 
ค. 33 
ง. 35 
จ. ไมมีขอใดถูก 

   

 
  จากตาราง ผูเช่ียวชาญทางดานวิชาที่สรางแบบทดสอบจะพิจารณาวาขอสอบวัดไดตรง
ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม ถาแนใจวา “ตรง” จะกาเครื่องหมายในชอง “+1” ถาแนใจวา 
“ไมตรง” จะกาเครื่องหมายในชอง “-1” และถาไมแนใจวา “ตรงหรือไม” จะกาเครื่องหมายในชอง 
“0” แลวนําคามาหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) IOC = SR/N ถาคาที่
คํานวณไดมีคาตั้งแต .50 ขึ้นไปถือวาขอสอบขอนั้นวัดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
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3. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
  ในการศึกษาความเที่ยงตรงเชิงทํานายและเชิงสภาพ (Predictive and Concurrent 
Validity) มักจะรายงานเปนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเสมอ สถิตินี้จะใชสําหรับหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร 2 ตัว ความเที่ยงตรงเชิงทํานายและเชิงสภาพมักจะเปนการหาสหสัมพันธระหวาง
แบบทดสอบกับเกณฑเสมอ ขึ้นอยูกับวาเกณฑนั้นจะเปนเกณฑปจจุบันหรือเกณฑในอนาคต 
คาสหสัมพันธที่ไดจะเรียกวา สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง (Validity Coefficient) 
  แมวาคาสัมประสิทธิ์จะมีคาสูง และมีสหสัมพันธเปนบวกในการทํานายของแบบทดสอบ
ก็ตาม แตสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงที่สูงเพียงพอก็ไมไดประกันการใชแบบทดสอบสําหรับการ
ทํานาย ซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆ ที่จะตองพิจารณาดวยเชน การเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม
และตนทุนของการทดสอบ 
  ถาหากจะศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง อาจพิจารณาไดจากการคํานวณหาคา 
สหสัมพันธระหวางแบบทดสอบฉบับที่เราตองหาความเที่ยงตรงกับแบบทดสอบมาตรฐานที่วัดใน
คุณลักษณะเดียวกัน 
  อีกวิธีหนึ่งก็คือการคํานวณหาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 
คาสหสัมพันธที่ไดจะมีจํานวนเทากับจํานวนของขอสอบ ใหนําคาสหสัมพันธไปแปลงเปนฟชเชอร
ซี (Fisher’Z) แลวหาคาฟชเชอรซีเฉล่ีย (Z ) จากนั้นนําคาฟชเชอรซีเฉล่ียนี้ไปเปดตารางแปลง
กลับเปนคาสหสัมพันธ คาสหสัมพันธที่ไดก็คือคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง 
 
4. เทคนิคกลุมรูชัด (Known-Group Technique) 
  เปนวิธีเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมที่รูวามีลักษณะที่ตองการวัดอยูแลวกับ
กลุมที่เรารูวาไมมีคุณลักษณะที่ตองการวัด เชน หากจะหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด
ความเหงาหงอย อาจทําโดยนําแบบวัดความเหงาหงอย ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางในโรงพยาบาล
ที่แพทยระบุวาเปนโรคเหงาหงอย (กลุมรูชัดวามีลักษณะที่ตองการวัด) กับกลุมคนปกติทั่วไป 
(กลุมรูชัดวาไมมีหรือมีคุณลักษณะที่ตองการวัดนอย) แลวนําคะแนนที่ไดมาทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
5. Nomological Network 
  Nomological network เปนแนวคิดที่พัฒนาโดย Lee Cronbach และ Pual Meehl ใน
ป 1955 คําวา Nomological เปนภาษากรีก หมายความวา คุณสมบัติที่ครบถวน (lawful) ดังนั้น
อาจจะเรียกไดอีกช่ือวา lawful network คําวา Nomological Network ทั้ง Cronbach และ Meehl 
หมายถึงความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง นั่นคือใชเพ่ือกําหนดหลักฐานวาการวัดของคุณมีความ 
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) คําวา network นี้จะรวมไปถึงโครงสรางทางทฤษฎีที่ 
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คุณพยายามจะวัด และมีความเฉพาะของการเชื่อมโยงระหวางโครงสราง 2 โครงสราง มีผูวิจัยได
ศึกษาเกี่ยวกับ Nomological Network และไดแนะนําวา 
 

 
 

รูปภาพ 3 
 
  - ตองใหชัดเจนวาส่ิงนั้นคืออะไร หมายถึงอะไร ซึ่งกฏสามารถจัดกระทํากับสิ่งนั้นได
อยางมีหลักเกณฑ 
  - กฏใน Nomological Network จะสัมพันธกับ 
   - คุณลักษณะของตัวแปรสังเกตหรือปริมาณของตัวแปร 
   - ความแตกตางของโครงสรางทฤษฎี 
   - โครงสรางทฤษฎีนําไปสูการสังเกต 
  - จะตองมีบางกฏที่เก่ียวของกับตัวแปรสังเกต 
  - การศึกษาโครงสรางทางทฤษฎีใหมากคือสาระสําคัญของการกําหนด Nomological 
network ซึ่งองคประกอบตองเกิดขึ้นหรือมีเพ่ิมขึ้นแนนอน 
  - กฎพ้ืนฐานที่รวมเขากับโครงสรางใหมหรือที่สัมพันธกับทฤษฎีนั้นตองเปนกฎที่ 
ยืนยันโดยการสังเกตหรือการลดจํานวน Nomological network ที่จะทํานายตัวแปรสังเกตบางตัว 
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  - การกระทําที่เปนความแตกตางเชิงคุณภาพที่ซอนกัน (overlap) หรือวัดสิ่งเดียวกัน 
ถาสภาพของมันใน Nomological network ผูกโยงกัน มันก็เปนตัวแปรโครงสรางเดียวกัน 
  Cronbach และ Meehl พยายามที่จะทําการเชื่อมโยงมโนทัศนหรือทฤษฎีกับตัวแปร
สังเกต เพราะวาส่ิงนี้คือแกนของความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง แนวคิดขณะนี้ของ nomological 
network ทํางานอยูบนพื้นฐานทางปรัชญาของความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ซึ่งปจจุบันนี้ยังไมมี 
การนําไปใชในทางปฏิบัติและยังไมมีผูคิดหาวิธีการที่จะนําแนวคิดนี้ไปใชในการประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางอยางแทจริง จากแนวคิดนี้เปนผลที่นําไปสูแนวคิดของการหาความเที่ยง
ตรงเชิงโครงสราง ซึ่งพัฒนาออกมาในรูปของเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-
Multimethod Matrix) 
 
6. เมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี 
 
  เมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix) (ตอจากนี้จะใชคํา
ยอวา MTMM) เปนกระบวนการประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัด 
คุณลักษณะ  MTMM พัฒนาโดย Campbell และ Fiske ผูไดพยายามคิดคนวิธีดําเนินการในทาง
ปฏิบัติเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปใชได ใน MTMM นั้น Campbell และ Fiske ไดเสนอแนะ
ความเที่ยงตรงแบบใหม 2 แบบคือ ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 
(convergent and discriminant) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ผูวิจัยสามารถ
ประเมินไดทั้งความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกโดยการใช MTMM และยังสามารถอางได
วาเครื่องมือวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง เนื่องจากมีหลักฐานแสดงทั้งความเที่ยงตรงเชิง
เหมือนและความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 
  MTMM เมื่ออยูในรูปของเมตริกซหรือตารางแสดงความสัมพันธแลว การประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางก็จะงายขึ้น ภายใน MTMM จะแสดงชุดของขอมูลที่วัดในแตละคุณลักษณะ 
(traits) ที่หลากหลาย โดยใชวิธีการวัดหลายวิธี (เชน การสอบแบบเขียนตอบ (paper and pencil 
test), การสังเกตโดยตรง (direct observation), การวัดการปฏิบัติ (performance measure)) แต 
MTMM ก็เปนวิธีที่มีขอจํากัดคือจะตองวัดแตละคุณลักษณะในทุกวิธีการที่กําหนด 
  โครงสรางของ MTMM มีลักษณะเปนเมตริกซสหสัมพันธ ดังรูปภาพ 1 แสดง MTMM 
สําหรับ 3 คุณลักษณะ (คุณลักษณะ A, B และ C) แตละคุณลักษณะจะวัดดวยวิธีการที่แตกตาง
กัน 3 วิธี (วิธีที่ 1, 2 และ 3) สังเกตวาคาที่แสดงในกรอบแตละกรอบ คือวิธีการแตละวิธี 
MTMM จะแสดงเมตริกซสหสัมพันธระหวางชุดขอมูล ยกเวนในแนวไดอะกอนอลของเมตริกซซึ่ง
โดยปกติควรจะมีคาเปน 1 เพราะสหสัมพันธระหวางตัวมันเองจะมีคาเปน 1.00 เสมอ เราจะแทน
ที่คานี้ดวยคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือแตละชุดขอมูล กอนที่ผูวิจัยจะแปลความหมายของ  
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MTMM จะตองทําความเขาใจในสวนตาง ๆ ของเมตริกซเสียกอน อันดับแรก จะสังเกตวาคาใน
เมตริกซจะแสดงคาสหสัมพันธ มีลักษณะเปนเมตริกซสมมาตร ดังนั้นเราจะมองเพียงครึ่งหนึ่งของ
เมตริกซ (ในรูปภาพ 4 จะแสดงเพียงครึ่งลาง) อันดับที่สอง สหสัมพันธจะแยกออกเปน 3 กลุม
ใหม แสดงดวยรูปแบบ 3 แบบคือ ไดอะกอนอล, สามเหลี่ยม และส่ีเหล่ียม 
 

 
 

รูปภาพ 4 
 
 ไดอะกอนอลที่แสดงความเชื่อมั่น (The Reliability Diagonal) 
 (คุณลักษณะเดียวกัน-วิธีการเดียวกัน) 
  การประมาณคาความเชื่อมั่นสําหรับเครื่องมือวัดแตละชุด ผูวิจัยสามารถเลือกวิธี
ประมาณคาความเชื่อมั่นไดหลายวิธี (เชน สอบซ้ํา, ความสอดคลองภายใน ฯ) เนื่องจากเครื่องมือ
มี 9 ชุด เราจึงมีความเชื่อมั่น 9 คา ความเชื่อมั่นคาแรกในตัวอยาง (.89) เปนคาความเชื่อมั่น
ระหวางคุณลักษณะ A วิธีการที่ 1 กับคุณลักษณะ A วิธีการที่ 1 (ตอไปนี้เราจะเรียกยอ ๆ วา A1-
A1) หรือก็คือความเชื่อมั่นของเครื่องวัดคุณลักษณะ A ที่วัดดวยวิธีการที่ 1 นั่นเอง คา 
ความเชื่อมั่นคาที่สอง (.89) เปนคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดคุณลักษณะ B ดวยวิธีการที่ 1 
ทีนี้ลองพิจารณาคาความเชื่อมั่นอื่น ๆ แลวลองตอบดูวา คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด 
คุณลักษณะ C ที่วัดดวยวิธีการที่ 3 มีความเชื่อมั่นเทาไหร? 
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 ไดอะกอนอลที่แสดงความเที่ยงตรง (The Validity Diagonals) 
 (คุณลักษณะเดียวกัน-วิธีการตางกัน) 
  สหสัมพันธระหวางการวัดของคุณลักษณะที่เหมือนกันโดยใชวิธีการที่แตกตางกัน 
MTMM จะแสดงคาสหสัมพันธภายในกลองส่ีเหล่ียม นั่นคือความเที่ยงตรงจะแสดงในเมตริกซ 
ไดอะกอนอลที่อยูภายในกลองส่ีเหล่ียมแตละกลอง ในรูปภาพ 1 ดูที่ A1-A2 สหสัมพันธเปน 0.57 
นั่นคือสหสัมพันธระหวางวิธีการวัด 2 วิธี (1 และ 2) ที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน (A) 
คาเหลานี้เราคาดหวังวาจะมีความสัมพันธกันสูง นั่นหมายถึงวาย่ิงมีคาสหสัมพันธกันสูงย่ิงจะ 
ทําใหมีความเที่ยงตรงสูง ความเที่ยงตรงในที่นี้ก็คือ "ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน" ทีนี้ลองพิจารณา
คาอ่ืน ๆ ในคุณลักษณะเดียวกันแตวิธีการตางกัน 
 
 สามเหลี่ยมที่แสดงคุณลักษณะตางกันแตวิธีการเดียวกัน 
 (The Heterotrait-Monomethod Triangles) 
  เปนสหสัมพันธระหวางการวัดคุณลักษณะตางกันแตใชวิธีการวัดเดียวกัน ตัวอยางเชน 
A1-B1 = 0.51 อยูในสวนบนทางซายของสามเหลี่ยมคุณลักษณะตางกัน-วิธีการเดียวกัน สังเกตวา
เปนสหสัมพันธของคุณลักษณะที่ตางกัน (คุณลักษณะ A และ B) แตวิธีการเดียวกัน (วิธีการที่1) 
คาเหลานี้เราคาดหวังวาจะมีความสัมพันธกันต่ํา ซึ่งหมายถึงมี "ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก" สูง
ถาสหสัมพันธมีคาสูง นั่นคงเปนเพราะประสิทธิภาพของวิธีที่ใชวัด 
 
 สามเหลี่ยมที่แสดงคุณลักษณะตางกันและวิธีการตางกัน 
 (The Heterotrait-Heteromethod Triangles) 
  เปนสหสัมพันธระหวางคุณลักษณและวิธีการที่แตกตางกัน เชน A1-B2 มีคา 
สหสัมพันธ 0.22 โดยทั่วไปสหสัมพันธของการวัดคุณลักษณะที่ตางกันดวยวิธีการที่ตางกันยอมมี
คาต่ําที่สุดในเมตริกซ 
 
 กลองสี่เหล่ียมที่แสดงวิธีการเดียวกัน (The Monomethod Blocks) 
  คาสหสัมพันธทั้งหมดเกิดจากวิธีการวัดที่เหมือนกัน นั่นคือกลองส่ีเหล่ียมที่อยูในแนว
ทแยงแตละกลองจะคลุมวิธีการวัดเดียวกัน 
 
 กลองสี่เหล่ียมที่แสดงวิธีการวัดตางกัน (The Heteromethod Blocks) 
  คาสหสัมพันธทั้งหมดเกิดจากวิธีการวัดตางกัน นั่นคือจะมี (K(K-1))/2 กลองที่แสดง
คาสหสัมพันธของวิธีการวัดตางกัน เมื่อ K = จํานวนวิธีการวัด ในตัวอยางนี้มีวิธีการวัด 3 วิธีดัง
นั้นจะไดกลองส่ีเหล่ียมที่แสดงคาสหสัมพันธของวิธีการวัดตางกันจํานวน (3(3-1))/2 = 
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(3(2))2 = 6/2 = 3 กลอง ก็คือกลอง 3 กลองที่อยูครึ่งลางของเมตริกซ 
 
 หลักการแปลความหมาย 
  ขณะนี้เราไดเรียนรูสวนตาง ๆ ใน MTMM แลว ในการแปลความหมาย ผูวิจัยจะตอง
เปนผูตัดสินใจแปลความหมายของ MTMM ดวยตนเอง โดยยึดหลักการหรือกฎในการแปลความ
หมาย แตก็มีบางครั้งที่กฎการแปลความหมายบางอยางจะถูกฝาฝน ผูวิจัยอาจจะแปลผลไดอยาง
ราบรื่นวาเครื่องมือวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางอยางดี โดยที่ผูวิจัยไมจําเปนจะตองยึดมั่น
มากในการนําหลักการไปประยุกตใชในการวิจัย 
  เรามาดูตัวอยางในการศึกษากับเด็กเกรด 6 และเราตองการวัดคุณลักษณะ 3 
คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะความภาคภูมิใจในตนเอง (SE) คุณลักษณะการเปดเผยตน (SD) 
และการควบคุมตนเอง (LC) ย่ิงกวานั้น เราจะวัดคุณลักษณะทั้ง 3 ดวยวิธีการวัด 3 วิธี คือ  
การประเมินตนเองของเด็กโดยการใชการเขียนตอบ (P&P) การประเมินโดยครู (Teacher) และ
การประเมินโดยครอบครัว (Parent) ผลที่ไดจะแสดงใน MTMM ตอไปนี้เปนหลักการนําเสนอผล
ของสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมใน MTMM และผูวิจัยจะตองทําการตัดสินใจดวยตนเอง 
 

 
 

รูปภาพ 5 
 
  หลักการพื้นฐานหรือกฎของ MTMM คือ 
  1) สัมประสิทธิ์ในไดอะกอนอลที่แสดงคาความเชื่อมั่นจะตองมีคาสูงในเมตริกซ  
  2) สัมประสิทธิ์ในไดอะกอนอลที่แสดงความเที่ยงตรงควรจะมีนัยสําคัญแตกตางจาก
ศูนยและมีคาสูงเพียงพอ นั่นคือเปนหลักฐานที่แสดงความเที่ยงตรงเชิงเหมือน สหสัมพันธทั้ง
หมดในตัวอยางของเรา (รูปภาพ 5) เปนไปตามเกณฑนี้ 
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  3) สัมประสิทธิ์ในไดอะกอนอลที่แสดงความเที่ยงตรงควรจะมีคาสูงกวาสัมประสิทธิ์ที่
แสดงคุณลักษณะตางกันและวิธีการตางกัน ในตัวอยางนี้ (SE P&P)-(SE Teacher) ควรจะ 
สูงกวา (SE P&P)-(SD Teacher), (SE P&P)-(LC Teacher), (SE Teacher)-(SD P&P) และ 
(SE Teacher)-(LC P&P) นั่นคือเปนจริงในทุก ๆ กรณีสําหรับตัวอยางนี้ 
  4. สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงควรจะสูงกวาทุก ๆ สัมประสิทธิ์ในสามเหลี่ยมของ 
คุณลักษณะตางกันแตวิธีการเดียวกัน นั่นคือเนนวาองคประกอบคุณลักษณะจะตองมี 
ความแข็งแกรงมากกวาองคประกอบวิธีการ สังเกตวาไมเปนจริงในทุก ๆ กรณีในตัวอยางของเรา 
ตัวอยางเชน (LC P&P)-(LC Teacher) มีสหสัมพันธเปน 0.46 นอยกวา (SE Teacher)- 
(SD Teacher), (SE Teacher)-(LC Teacher) และ (SD Teacher)-(LC Teacher) จะเห็นวา 
ไมเปนไปตามเกณฑเปนเพราะองคประกอบวิธีการโดยเฉพาะการประเมินของครู อาจเปนไปได
การประเมินของครูเปนวิธีการวัดที่มีประสิทธิภาพมาก 
  5. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะจะมีรูปแบบคลาย ๆ กัน ดูในสามเหลี่ยมทั้งหมด 
ในตัวอยางของเราจะเห็นความชัดเจนในเกณฑที่กลาวมานี้ สังเกตวาในสามเหลี่ยมทั้งหมด 
SE - SD มีความสัมพันธกันสูงมากกวาความสัมพันธกับ LC 
 
 ขอเดนและขอดอยของ MTMM 
  แนวคิดของ MTMM เปนวิธีการประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ในเมตริกซหนึ่งๆ
มันเปนไปไดที่เราจะตรวจสอบทั้งความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกพรอมกัน 
  แมจะมีประโยชน MTMM ก็ยังมีผูนําไปใชนอย มีเหตุผลดวยกันหลายประการ  
ประการแรกคือเปนรูปแบบที่สมบูรณ (purest form) MTMM จะตองมีรูปแบบ การวัดทั้งภายใน
กลุมและขามกลุม คือมีการวัดคุณลักษณะที่หลากหลายโดยใชวิธีการวัดหลายแบบ ขณะที่ 
Campbell และ Fiske กลาวไวอยางชัดเจนวาสามารถใชรูปแบบที่ไมสมบูรณได โดยจะเนนหนัก
ความสําคัญของรูปแบบจําลองของคุณลักษณะเดียวกันที่ใชวิธีการแตกตางกันในการประยุกตใช
กับเนื้อหาในการวิจัย มันเปนไปไมไดที่การวัดคุณลักษณะทั้งหมดจะใชวิธีการที่แตกตางกัน 
ทั้งหมด ในการนําไปใชในการวิจัยทางสังคมศาสตรโดยมาก เปนไปไมไดที่จะใชวิธีการที่กําหนด
แนนอนในทุก ๆ สวนของรูปแบบการวิจัย ประการที่สองการตัดสินใจ โดยธรรมชาติของ MTMM 
อาจจะถูกตัดสินทวนซ้ําใหมจนไดผลสรุปที่ถูกตอง ผูวิจัยบางคนตองการทดสอบสําหรับความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยใหผลเปนสัมประสิทธิ์ทางสถิติเพียงตัวเดียวในการทดสอบ ซึ่งจะ
เหมือนกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มันเปนไปไมไดในการใช MTMM ที่จะแสดงปริมาณของ 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยคาเพียงคาเดียว ในที่สุดการตัดสินใจโดยธรรมชาติของ MTMM 
ก็คือ ผูวิจัยที่แตกตางกันจะมีการสรุปผลความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางที่แตกตางกัน 
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7. การวิเคราะหองคประกอบ 
 
  การวิเคราะหองคประกอบจะเปนศูนยรวมความหลากหลายของการวิเคราะหความสัมพันธซ่ึง
ถูกออกแบบมาเพื่อใชตรวจสอบความสัมพันธภายในระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่สังเกตหรือวัดได 
  Daniel (1988) ไดพูดถึงการวิเคราะหองคประกอบไววา “การวิเคราะหองคประกอบถูก 
ออกแบบมาเพื่อใชตรวจสอบโครงสรางของชุดตัวแปรและเพื่อใชอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรใน
รูปของจํานวนที่นอยที่สุดของตัวแปรแฝงที่สังเกตไมได ซ่ึงตัวแปรแฝงที่สังเกตไมไดเหลานี้จะถูกเรียกวา
องคประกอบ” 
  Joreskog และ Sorbom (1989) ไดอธิบายวา “แนวคิดที่สําคัญภายใตรูปแบบของ 
การวิเคราะหองคประกอบ คือ มีตัวแปรบางตัวที่ไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง หรืออาจเรียกไดวา
เปนตัวแปรแฝงหรือองคประกอบ ตัวแปรที่ไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรงนั้น สามารถอางอิงได
ทางออมจากขอมูลของตัวแปรที่สังเกตได การวิเคราะหองคประกอบเปนกระบวนการทางสถิติสําหรับ
เปดเผย (uncooering) ตัวแปรแฝงที่มีอยู โดยศึกษาผานความแปรปรวนระหวางชุดของตัวแปรที่สังเกต
ได” 
  กระบวนการวิเคราะหองคประกอบถือกําเนิดขึ้นมาในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดย Spearman 
(1904) แตการวิเคราะหองคประกอบในสมัยนั้นยังเปนวิธีการที่ยุงยาก ซับซอนและเสียเวลามากใน 
การวิเคราะห ดังนั้น การวิเคราะหองคประกอบจึงยังไมเปนที่แพรหลายในหมูนักวิจัยสมัยนั้น 
จนกระทั่งคอมพิวเตอรไดถือกําเนิดขึ้นมาและตามมาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะชวยเหลือใน 
การวิเคราะหองคประกอบ ดังน้ันการวิเคราะหองคประกอบจึงไดแพรหลายออกไปในหมูนักวิจัยกัน 
อยางกวางขวาง 
  Kerlinger (1986) ไดกลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหองคประกอบไววา “เปนเครื่องมือ
อยางหน่ึงที่มีประโยชนมาก ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชศึกษาปญหาที่ซับซอนในศาสตรทางพฤติกรรม” 
  จุดมุงหมายในการวิเคราะหองคประกอบมี 2 ประการคือ 
  1. เพื่อสํารวจหรือคนหาตัวแปรแฝงที่ซอนอยูภายใตตัวแปรที่สังเกตหรือวัดได เรียกวา การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exproratory factor analysis) 
  2. เพื่อพิสูจน ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที่ผูอ่ืนคนพบ เรียกวา การวิเคราะห 
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 
 
 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจจะใชในการสํารวจขอมูล กําหนดจํานวนองคประกอบ 
อธิบายความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรเมื่อผูวิจัยไมมีหลักฐานอางอิงเพียงพอสําหรับเปนกรอบของ
สมมติฐานเกี่ยวกับจํานวนขององคประกอบภายใตขอมูลที่สอบวัดได 
  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจสามารถใชในการตอบคําถามที่เก่ียวกับความเที่ยงตรง
เชิงโครงสราง เชน “แบบทดสอบที่นําไปสอบเก็บคะแนนมานี้ วัดอะไรบาง?” 
  รูปภาพ 9  แสดงใหเห็นรูปแบบการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ในรูปนี้ ตัวแปรใน 
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สี่เหลี่ยมคือตัวแปรที่สังเกตได และตัวแปรในวงกลมคือตัวแปรแฝงหรือองคประกอบ ลูกศรตรงชี้จากตัว
แปรแฝงไปยังตัวแปรที่สังเกตได แสดงใหเห็นความเปนสาเหตุของตัวแปรแฝงที่สงผลตอตัวแปรที่
สังเกตได เสนโคงระหวางตัวแปรแฝง 2 ตัว แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 
 
 
 
 

    ξ1     ξ2     ξ3  
 
 
 
 
 
 
  δ1    δ2       δ3  δ4    δ5       δ6  δ7 
 

 
รูปภาพ 9  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

 
  วงกลมดานบนในรูปภาพ 9  แสดงตัวแปรแฝง ξ1, ξ2 และ ξ3 (ξ อานวา ไซด-xi) เสนโคง
ระหวางตัวแปรแฝงแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงแตละตัว ตัวแปรแฝงแตละตัวเปน
สาเหตุที่สงผลไปยังตัวแปรที่สังเกตไดแตละตัว ซ่ึงอยูในกลองสี่เหลี่ยมมีชื่อวา x1 - x7 เปนลูกศรชี้จาก ξ 
ถึง x ตัวแปรแฝงหรือองคประกอบ ξ เรียกวา common factors ในรูปภาพนี้ common factor จะมี 
ผลโดยตรงตอตัวแปรที่สังเกตไดมากกวา 1 ตัว วงกลมในดานลางของรูปมีชื่อวา δ1 - δ7 (δ อานวา  
เดลตา-delta) นั้นเรียกวา unique factors หรือตัวแปรความคลาดเคลื่อน unique factors 1 ตัวจะมีผล 
กระทบตอตัวแปรที่สังเกตไดเพียงตัวเดียว ในรูปแบบการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ จะสมมติ 
unique factors วาไมมีความสัมพันธระหวางกัน และไมมีความสัมพันธกับ common factors ดังจะเห็น
ไดวาไมมีเสนโคงระหวาง unique factors ดวยกันและไมมีเสนโคงระหวาง unique factor กับ common 
factors ดังในรูปภาพ 9 
  รูปแบบที่นําเสนอในรูปภาพ 9  เปนโมเดลองคประกอบเชิงสํารวจ มีขอตกลงเบื้องตนวา 
   1) common factors ทุกตัวมีความสัมพันธกัน 
   2) ตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดจะตองเปนผลโดยตรงจาก common factors ทุกตัว 
   3) unique factors แตละตัวจะตองไมมีความสัมพันธกัน 
   4) ตัวแปรที่สังเกตไดทุกตัวจะตองเปนผลโดยตรงจาก unique factors 
   5) common factors ทั้งหมดไมสัมพันธกับ unique factors 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
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 กระบวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและการแปลความหมาย 
  ขั้นตอนในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจอาจแบงไดคราว ๆ 5 ขั้นตอนคือ 
  1. เก็บขอมูลและสรางเมตริกซสหสัมพันธ 
  2. การสกัดองคประกอบ 
  3. เลือกวิธีการหมุนแกน (Orthogonal หรือ oblique) 
  4. เลือกคา loading 
  5. ตั้งชื่อองคประกอบที่วิเคราะหได 
 
 1. เก็บขอมูลและสรางเมตริกซสหสัมพันธ 
  อันดับแรกในขั้นตอนของการวิเคราะหองคประกอบคือการเก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลที่
ไดมาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่ตองการวิเคราะห และนําเสนอในรูปของเมตริกซ 
สหสัมพันธ ดังตัวอยางตาราง 1 
 
ตาราง 1  ตัวอยางเมตริกซสหสัมพันธ 
 
1. Ability to define problems 
2. Ability to supervise others 
3. Ability to make decisions 
4. Ability to build consensus 
5. Ability to facilitate decision-making 
6. Ability to work on a tearn 

1.00 
-.34 
.51 
.05 
.07 
-.48 

 
1.00 
-.48 
.27 
.18 
.46 

 
 

1.00 
-.11 
-.03 
-.44 

 
 
 

1.00 
.78 
.19 

 
 
 
 

1.00 
.17 

 
 
 
 
 

1.00 
 
 2. การสกัดองคประกอบ 
  ขั้นตอนที่สองในการวิเคราะหองคประกอบคือการคนหาจํานวนองคประกอบที่มีความสามารถ
เพียงพอในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สังเกตได ซ่ึงมีวิธีการตาง ๆ ใหเลือกใชดังนี้ 1) 
Maximum Likelihood Method (หรือ Canonical Factoring) 2) Least-Squares Method (หรือ 
Principal Axis Factoring) 3) Alpha Factoring 4) Image Factoring และ 5) Principal 
Components Analysis ผูวิจัยจะตองเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใหโปรแกรมคอมพิวเตอรเลือกให ถาเปน
โปรแกรม SPSS โปรแกรมจะเลือกวิธี Principal Component Analysis 
  ผลลัพธของการวิเคราะหองคประกอบจะใหหลายสิ่งหลายอยาง ตารางขางลางนี้จะนําเสนอ 
ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ จะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับจํานวนขององคประกอบ 
เพื่อเก็บไวสําหรับใชในการวิเคราะหตอไปในอนาคต กฎที่ดีที่สุดสําหรับการกําหนดจํานวนของ 
องคประกอบคือ “eigenvalue > 1” คา Eigenvalue เปนคาที่บงบอกถึงความสามารถขององคประกอบ
วาจะอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดมากนอยเพียงไร โดยปกติถาองคประกอบนั้นอธิบาย
ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางไดนอยกวา 1 Eigenvalue แลวก็ไมมีประโยชนที่จะนําองคประกอบนั้น
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มาใช หากตัวแปรที่นํามาวิเคราะหมีจํานวนนอย การวิเคราะหอาจจะใหผลเปนองคประกอบแค 2 - 3 
องคประกอบเทานั้น ถาหากตัวแปรที่นํามาวิเคราะหมีจํานวนมากอาจจะไดจํานวนองคประกอบมาก แต
เราอาจจะกําหนดเกณฑอ่ืน ๆ สําหรับเลือกจํานวนองคประกอบได แต eigenvalue > 1 นี้เปนเกณฑที่
ถูกกําหนดไวในโปรแกรมคอมพิวเตอรทุกโปรแกรม 
  สมมติฐานของตัวอยางน้ีคือ “เราคาดหวังวาจะได 2 องคประกอบคือ “representing task“ 
และ “people skills” ผลลัพธในตาราง 2 จะเปนผลจากการสกัดองคประกอบ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นดังนี้ 
 
ตาราง 2  ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการสกัดองคประกอบ 
 

Factor Eigenvalues % of variance Cumulative % of variance 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

2.51349 
1.73952 
.59749 
.52956 
.41573 
.20422 

41.9 
29.0 
10.0 
8.8 
6.9 
3.4 

41.9 
70.9 
80.8 
89.7 
96.6 

100.0 
 
  การแปลความหมายผลลัพธที่วิเคราะหได 
  ในเริ่มแรกได 2 องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 รวมเปอรเซ็นตของความแปรปรวนทั้ง 
2 องคประกอบจะได 70.9% นั้นคือทั้ง 2 องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัว
อยางได 70.9% 
  ในตาราง 3 คา loading จะนําเสนอภายใตหัวขอ “Factor” เปนคาที่แสดงความสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรแตละตัวกับองคประกอบ รูปรางคลายความสัมพันธแบบเพียรสัน คา loading จะมีพิสัย
ระหวาง -1 ถึง 1 สวนสดมภถัดมาเปนคา communality ซ่ึงก็คือเปอรเซ็นตความแปรปรวนของตัวแปร
แตละตัวกับองคประกอบ 
 
ตาราง 3  เมตริกซองคประกอบกอนหมุนแกน 
 

Variables Factor 1 Factor 2 Communality 
1. Ability to define problems 
2. Ability to supervise others 
3. Ability to make decisions 
4. Ability to build consensus 
5. Ability to facilitate decision-making 
6. Ability to work on a tearn 

-.627 
.759 
-.730 
.494 
.425 
.767 

.514 
-.068 
.337 
.798 
.832 
-.168 

.66 

.58 

.65 

.88 

.87 

.62 
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 3. เลือกวิธีการหมุนแกน 
  ตารางนี้แสดงใหเห็นความยากลําบากในการแปลความหมายขององคประกอบกอนหมุนแกน 
ตัวแปรทั้งหมดจะมีคา loading สูงมาก (สังเกตใน Factor 1) มีทางเดียวที่จะสามารถแปลผลไดนั่นคือ
จะตองดําเนินการหมุนแกน (rotate) ซ่ึงมี 2 วิธีคือ วิธี Orthogonal ใชในกรณีที่ตัวแปรแตละตัวเปน
อิสระจากกัน ซ่ึงการหมุนแกนวิธีนี้มีใหเลือก 3 แบบคือ 1) varimax 2) equamax และ 3) quartimax 
และวิธี Oblique แบบ oblimin  ใชในกรณีที่ตัวแปรแตละตัวสัมพันธกัน  โปรแกรมคอมพิวเตอรสวน
มากจะเลือกการหมุนแกนดวยวิธี Orthogonal แบบ varimax ทั้งที่ในความเปนจริงก็ยังมีเทคนิควิธีการ
หมุนแกนแบบอื่น ๆ ใหเลือกใช 
  ขางลางน้ีเปนตัวอยางขององคประกอบที่ผานหมุนแกนแลว สังเกตคา loading จะมีการ 
กระจายระหวางองคประกอบ จะทําใหงายตอการแปลผล 
 
ตาราง 4  เมตริกซองคประกอบหลังการหมุนแกน 
 

Variables Factor 1 Factor 2 Communality 
1. Ability to define problems 
2. Ability to supervise others 
3. Ability to make decisions 
4. Ability to build consensus 
5. Ability to facilitate decision-making 
6. Ability to work on a tearn 

-.787 
.724 
-.804 
.102 
.025 
.764 

.194 

.266 
-.011 
.933 
.934 
.179 

.66 

.58 

.65 

.88 

.87 

.62 
 
 4. เลือกคา loading 
  เพื่อจะไดทราบวาตัวแปรใดบรรจุอยูในองคประกอบใดใหพิจารณาที่คา loading โดยปกติใน
งานวิจัยสวนใหญจะใชเกณฑที่ .3 - .4 เพราะในงานวิจัยนั้นมักจะใชกลุมตัวอยางมีจํานวนมาก 
Hair (1995 : 385) ไดเสนอตารางแสดงความสัมพันธระหวางคา loading ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตอจํานวนกลุมตัวอยาง แสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5  คา loading ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตอจํานวนกลุมตัวอยาง 
 
Factor loading .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 
จํานวนกลุมตัวอยาง 350 250 200 150 120 100 85 70 60 50 
 
 5. การตั้งช่ือองคประกอบ 
  เมื่อเรารูความหมายของ loading แลว ถัดมาคือตั้งชื่อใหแตละองคประกอบ มีกฎในการ 
ตั้งชื่อดังนี้ 
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  ชื่อขององคประกอบควรจะ 
   - สั้น อาจตั้งชื่อเพียง 1 - 2 คํา 
   - มีความหมายสอดคลองกับโครงสรางขององคประกอบ 
  โดยพิจารณาความคลายคลึงกันระหวางตัวแปรที่อยูในองคประกอบ ถาผูวิจัยคนความาตาม
โครงสรางของทฤษฎี ผูวิจัยอาจจะตองการใชชื่อองคประกอบตามทฤษฎีที่ไดคนความา หรือผูวิจัยอาจจะ
ตั้งชื่อใหมที่สอดคลองกับแนวความคิดของผูวิจัยเอง 
  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจจะชวยนักวิจัยอยางมากในเรื่องของการประเมินธรรมชาติ
ของความสัมพันธระหวางตัวแปรและคนหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของคะแนนสอบ ยังมีนักวิจัยอื่น 
ๆ ที่กลาวยกยองชื่นชมในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจนี้ แตก็ยังมีนักวิจัยทานอ่ืน ๆ อีกไมนอยที่
กลาวถึงในดานบกพรอง เปนตนวา ขอตกลงเบื้องตนของรูปแบบการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจนี้
ไมไดคํานึงถึงความเปนจริงวาขอมูลที่ไดมานั้นจะเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนหรือไม ถาขอมูลไมเปนไป
ตามขอตกลงเบื้องตนเมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบแลวอาจจะเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา รูปแบบกิโก 
(GIGO model) ซ่ึงก็คือสิ่งที่ไมมีคา ไมมีประโยชนตองานวิจัย 
  การวิเคราะหองคประกอบโดยทั่วไปแลวจะมีลักษณะเปนเชิงเสนตรง อาจมีเหตุผลบางอยางที่
ความสัมพันธไมเปนเสนตรง แตเมื่อดําเนินการวิเคราะหองคประกอบจนไดผลลัพธออกมาแลวผลลัพธ
ที่ไดก็จะไมถูกตอง 
  นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องของการแปลความหมายผลการวิเคราะหองคประกอบที่ถูกวัด
โดยตัวแปรบางตัว มักกอความยุงยากในการแปลความหมายอยูเสมอ ๆ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากผูวิจัยไมมี
ความรู ดังนั้นจึงไมมีพื้นฐานในการแปลผลลัพธที่ได 
  ยังมีอีกปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบอยเก่ียวกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ นั่นก็คือ 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจไมใหผลลัพธที่ใชในการแกปญหาใด ๆ เก่ียวกับองคประกอบที่ได 
หรือยิ่งกวานั้นผลลัพธที่ไดก็ไมสามารถแปลความหมายได ทําใหเกิดความลําบากในการหาเหตุผลมา
อธิบายผลลัพธที่ได 
 
 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
  เน่ืองจากขอจํากัดของรูปแบบองคประกอบเชิงสํารวจมีมากมาย จึงพัฒนามาเปนรูปแบบองค
ประกอบเชิงยืนยัน ในรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยัน มีขอตกลงเบื้องตนที่เปลี่ยนแปลงไปคือ 
   1) อาจมีคูของ common factors ที่สัมพันธกัน 
   2) ตัวแปรที่สังเกตไดจะตองเปนผลโดยตรงจาก common factors 
   3) ตัวแปรที่สังเกตไดจะตองเปนผลโดยตรงจาก unique factors 
   4) คูของ unique factors สามารถสัมพันธกันได 
  ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผูวิจัยมักเริ่มตนที่สมมติฐานในการวิเคราะห 
เปนการศึกษาตัวแปรที่ถูกนําไปสัมพันธกับองคประกอบและองคประกอบก็ถูกสัมพันธกันเอง 
สมมติฐานที่ตั้งจะตองอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี 
  ความชัดเจนระหวางรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันและเชิงสํารวจ สามารถเห็นไดโดย 
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เปรียบเทียบกับรูปแบบเชิงสํารวจในรูปภาพ 9 และรูปแบบเชิงยืนยันในรูปภาพ 10  ในรูปแบบเชิง 
ยืนยัน common factors  ξ1 และ ξ3 สมมติวาไมสัมพันธกัน ในรูปแบบเชิงสํารวจ common factors 
ทั้งหมดจําเปนจะตองสมมติใหสัมพันธกันทุกตัว ในรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรที่สังเกตได
เปนผลโดยตรงจาก common factors บางตัว (เชน x1 สมมติวาไมมีผลโดยตรงจาก ξ2 และ ξ3)  ในรูป
แบบเชิงสํารวจ ตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดเปนผลโดยตรงจาก common factors ทั้งหมด ในตัวอยางรูป
แบบองคประกอบเชิงยืนยันอาจมี unique factors 2 ตัวที่สมมติใหสัมพันธกัน (δ2 และ δ3 สัมพันธกัน
โดยมีเสนโคงเชื่อมกัน) และอาจมีตัวแปรที่สังเกตได 1 ตัวที่ไมมีความคลาดเคลื่อนมาสัมพันธ 
(x6 ไมมี unique factors มาสัมพันธ) ซ่ึงในรูปแบบเชิงสํารวจนั้น unique factors ทุกตัวไมมี 
ความสัมพันธกัน และ unique factors มีความสัมพันธกับตัวแปรที่สังเกตไดแตละตัว 

 
 
 

    ξ1     ξ2     ξ3  
          
 
 
 
 
 
 
 
  δ1    δ2       δ3  δ4    δ5          δ7 
 
 
 

รูปภาพ 10  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 
  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันยังมีวิธีใหผูวิจัยดําเนินการตอไปสําหรับประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
 
 กระบวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
  ในขั้นตอนแรกของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตองเริ่มตนที่เมตริกซสหสัมพันธหรือ
เมตริกซความแปรปรวน หรือเมตริกซความแปรปรวนรวม หรือเมตริกซอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
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ผูวิจัยกําหนดจุดประสงคในการเปรียบเทียบโมเดล (model) ซ่ึงจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีหรือ
ขอมูลที่มีอยู สมมติฐานจะตองตั้งใหเหมาะสมกับขอมูล รูปแบบจะตองกําหนดระดับของความสัมพันธ
ระหวางแตละคูของตัวแปรแตละตัวกับองคประกอบ 1 ตัวหรือมากกวา และกําหนดคูของ 
ตัวแปรความคลาดเคลื่อนใหสัมพันธกัน 
  ความแตกตางของพารามิเตอรคงที่และอิสระ เชน สัมประสิทธิ์องคประกอบ สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธองคประกอบ ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของความคลาดเคลื่อนที่ไดจาก 
การวัด เปนตน คาพารามิเตอรเหลานี้จะกําหนดขึ้นตามความคาดหวังในทฤษฎีที่ผูวิจัยคนความา 
Gillaspy (1996) ไดใหคําจํากัดความของพารามิเตอรคงที่และพารามิเตอรอิสระไววา “การคงที่ของพารา
มิเตอรจะเก่ียวของกับการตั้งคาพารามิเตอรตามทฤษฎีที่ไดคาดหวังไว ดังนั้นในการคงที่ของ 
พารามิเตอร ผูวิจัยจะตองไมยอมใหพารามิเตอรนั้นแปรเปลี่ยนไปขณะที่ทําการวิเคราะห และ 
การเปนอิสระของพารามิเตอรจะเก่ียวของกับการที่ผูวิจัยยอมใหพารามิเตอรถูกประมาณคาในขณะที่
กําลังทําการวิเคราะห” 
  ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันสามารถจะกระทําไดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
หลากหลายเชน LISREL 8.30, AMOS เปนตน 
  การเปรียบเทียบรูปแบบจะถูกทดสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ในเรื่องของความสมบูรณ
ในการวิเคราะหนั้น ผลลัพธที่ไดจะตองแสดงคาสถิติที่แตกตางกันหลากหลายคา สําหรับใชใน 
การเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบหรืออธิบายความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปร คาสถิติจะ
ถูกนําเสนอในรูปของ “fit statistics” ซ่ึงคา fit statistics ทั้งหมดจะถูกประมวลและแสดงออกมาในคราว
เดียวกัน 
  สถิติเหลานี้จะถูกใชประเมินโมเดล (model) เชิงประจักษกับโมเดลตามทฤษฎี และใชอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สังเกตไดกับตัวแปรแฝง 
 
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความเที่ยงตรง 
 
  Gulliksen (1950) ไดอธิบายองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความเที่ยงตรงดังนี้ 
  1. อิทธิพลของความยาวของแบบทดสอบ (Effect of Test Length on Validity) 
  แบบทดสอบที่มีจํานวนขอสอบมากยอมมีความเที่ยงตรงสูงกวาแบบทดสอบที่มีจํานวน 
ขอสอบนอย 
  2. ความเปนวิวิธพันธของกลุมผูสอบ (Group Heterogeneity) 
  ถานําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางมีความหลากหลายกันมากคาความเที่ยงตรงจะมีคาสูง
กวาเมื่อนําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนเอกพันธ 
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