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บทคัดยอ 

                    การออกแบบเนื้อหาสาระที่จะวัดของแบบทดสอบตาง ๆนัน้สามารถกําหนดได

มากมายแตกตางกนัไป  แบบทดสอบบางประเภทออกแบบมาเพื่อวัดเนื้อหาสาระที่เปนความรู 

หรือทักษะ และบางประเภทออกแบบมาเพื่อใชวัดเนื้อหาสาระที่เปนโครงสรางทางจิตวิทยา  

แบบทดสอบทีใ่ชวัดบุคลิกภาพนั้นมุงวัดเนือ้หาสาระที่เปนโครงสรางทางจิตวทิยา และการวัด

ดังกลาวไมสามารถวัดไดโดยตรง แตเปนการวัดโดยออมโดยอาศัยการอธิบายโครงสราง  ในการ

อธิบายโครงสรางนี้ผูสรางแบบทดสอบจะตองรวบรวมรายการตาง ๆที่เปนพฤติกรรม  ความเชื่อ 

และเจตคติ ทีอ่ธิบายโครงสรางนัน้อยางชดัเจน ตลอดจนรายการที่เปนพฤตกิรรม ความเชื่อ และ

เจตคติ ที่แสดงถึงความไมสอดคลองกับโครงสรางนัน้อยางชัดเจนเชนกนั  รายการตาง ๆเหลานี้จะ

ใชกําหนดเปนเนื้อหาของขอความ หรือขอคําถามของแบบทดสอบ  ในขอเขียนตอไปนี้จะได

อภิปรายถึงกระบวนการกาํหนดเนื้อหาสาระที่เปนโครงสรางของแบบทดสอบ  และเทคนิคที่ใชใน

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ 
 
คําสําคัญ : แบบทดสอบ   เนื้อหาสาระ   โครงสรางทางจิตวิทยา   การอธิบายโครงสราง   การ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิโครงสราง 

 
Abstract 

                    Tests can be designed to cover many types of domains. Some tests are 

designed to measure knowledge or skill domains and some are designed to measure 

construct domains. Personality tests focus on construct domains. Construct domains 

cannot be measure directly but indirectly by construct explication. In construct 

explication, the test developer compiles a lists of specific behaviors, beliefs, and 
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attitudes that demonstrate the presence of the construct and specific behaviors, beliefs, 

and attitudes inconsistent with its presence. The lists are then used to determine the 

content of the test items. The following topics discuss the process of specifying test 

content for construct domains and construct validation technique of the tests. 

 

Keywords : Tests, Domains, Constructs, Construct Explication, Construct Validation      

 
บทนํา 
 

 การออกแบบแบบทดสอบ (Test Design)  นั้นมีความเกี่ยวของกับเร่ืองของการกําหนด

เนื้อหาสาระ (Content) ที่จะทําการวัด เนื้อหาสาระดังกลาวคือส่ิงที่ปรากฎเปนขอความหรือ

คําถาม(Items) หรือกิจกรรมในแบบทดสอบ ซึ่งจําแนกไดใน 3 ลักษณะ คือ 1)  เนื้อหาสาระที่เปน

การวัดดานความรูหรือทักษะ (Knowledge or Skill Domains)  2)  เนื้อหาสาระที่เปนการวัดดาน

พฤติกรรม (Behavioral Domains) และ 3)  เนื้อหาสาระที่เปนการวัดดานโครงสรางของตัวแปร 

(Construct Domains)  บทความนี้มุงบรรยายถึงการออกแบบแบบทดสอบที่มีเนื้อหาสาระที่เปน

การวัดดานโครงสรางของตัวแปรที่ตองการวัด(หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตัวแปรโครงสราง, ตัวแปร

เชิงภาวะสันนิษฐาน :Construct Variables) วาโครงสรางของตัวแปรนั้นกําหนดไดอยางไรและ

เกี่ยวของกับความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบอยางไร 

ตัวแปรโครงสราง (Construct Variable) 

 ในการวัดทางจิตวิทยาเปนการวัดโดยออม (Indirect Measurement) ที่เกี่ยวกับตัวแปร

โครงสรางหรือตัวแปรเชิงภาวะสันนิษฐาน ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของตัวแปรที่สันนิษฐานวามีอยู

ในตัวแปรนั้น การสันนิษฐานดังกลาวเปนสิ่งที่ไดมาจากพื้นฐานทางแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

ตัวแปรนั้น ๆ ไดอธิบายไวหรืออาจไดจากการสังเกตแลวสมมติข้ึนและคาดวานาจะมีลักษณะนั้น ๆ 

อยูเปนองคประกอบของตัวแปรอยูจริง  ตัวแปรโครงสรางจึงเปนตัวแปรเชิงนามธรรมที่กลาวไวใน

ทฤษฎี (Theoretical Abstraction) การวัดโดยออมนี้เปนการอางอิง (Inferred) ถึงพฤติกรรม 

ความเชื่อ และเจตคติที่มีความเฉพาะเจาะจงซึ่งบอกลักษณะที่แสดง ใหเห็นวาพฤติกรรม ความ
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เชื่อ และเจตคตินั้นเปนสิ่งประกอบเปนโครงสรางของตัวแปร เชน ความวิตกกังวลมีลักษณะเปน

อยางไร อะไรเปนสิ่งที่บอกหรือแสดงถึงความวิตกกังวล เปนตน 

การอธิบายโครงสราง (Construct Explication) 

 การอธิบายโครงสรางเปนวิธีการที่บอก สันนิษฐาน นิยาม สมมติลักษณะหรือ

องคประกอบของตัวแปร โดยการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงสรางตัวแปร (Possible 

Analysis of the Construct “X”) ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงรายการที่เปนคุณลักษณะเฉพาะ 

(Specific Attributes) และพฤติกรรมที่มีอยูในตัวแปรนั้น กับรายการที่เปนคุณลักษณะเฉพาะและ

พฤติกรรมที่ไมสอดคลองหรือไมมีอยูในตัวแปรนั้น รวมถึงการกําหนดรายการของลักษณะของตัว

แปรที่เกี่ยวของกันกับลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมที่ปรากฎในตัวแปรนั้น ลักษณะเฉพาะและ

พฤติกรรมดังกลาวนี้เรียกวา โครงสรางของตัวแปร (Friedenberg.1995 : 51, 253) สวน Nunnally 

(1967 : 95) ไดใหความหมายสั้น ๆ วา การอธิบายโครงสรางเปนกระบวนการทําใหคําที่เปน

นามธรรมมีความหมายชัดเจนในรูปแบบของพจนที่เปนตัวแปรสังเกตได โครงสรางของตัวแปรเปน

ส่ิงที่สมมติหรือไดมาจากทฤษฎี (Theoretical Approach)  กระบวนการนิยาม หรืออธิบาย

โครงสรางของตัวแปรเพื่อที่จะใชวัดตัวแปรโครงสรางนี้มีความซับซอน (Complex) และมี

ความสําคัญ ที่วาซับซอนนั้นเพราะโครงสรางของตัวแปรนั้นเปนสิ่งที่เปนนามธรรมซึ่งกลาวไวใน

ทฤษฎี และที่วามีความสําคัญนั้นเพราะมีบทบาทในการประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 

ไมมีสถิติใดเปนตัวกําหนดความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางได เชนเดียวกับการกําหนดความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) (Friedenberg. 1995 : 51 Citing Murphy and Davidshofer. 

1988 ; 253) 

 เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการกําหนดความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนั้น Wiresma. 

(1995 : 312) ไดกลาวถึงวิธีการกําหนดความเที่ยงตรงของแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดตัวแปรวา 

โดยปกตินั้นมีวิธีการกําหนดความเที่ยงตรงอยู 2 วิธีการ ซึ่งถือวาเปนวิธีการพื้นฐานไดแก   1)  การ

วิเคราะหเชิงเหตุผลจากเนื้อหาที่จะวัด (Logical Analysis of Content) การวิเคราะหนี้เปนการ

บอกวาอะไรบางที่ประกอบ (Make up) เปนตัวแปร (Educational Traits, Construct and 

Characteristics) วิธีการนี้เปนแกนหรือสาระสําคัญยิ่งสําหรับการวิเคราะหเพื่อพิจารณาตัดสินใจ

(Judgment) เกี่ยวกับความเที่ยงตรง  2) การวิเคราะหจากขอมูลเชิงประจักษ (Empirical 

Analysis)  เปนการวิเคราะหโดยใชขอมูลจากการใชแบบทดสอบที่ไดสรางขึ้นนําไปสัมพันธกับ
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เกณฑการวัด (Criterion Measurement)  เชน ผลการปฏิบัติงานหรือแบบทดสอบอื่น (Job 

Performance or Test) ความสัมพันธนี้ใชสถิติเปนตัวบอกหรือตัดสินซึ่งไดแก สหสัมพันธ 

(Correlation) หรือความสัมพันธ (Association) ก็ได และในการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

(Construct Validation) นั้นใชทั้ง 2 วิธีการรวมกัน แตการวิเคราะหเชิงเหตุผลนั้นเปนวิธีการที่

กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบเพราะคําวา “โครงสราง” นั้นหมายถึงโครงสรางทางทฤษฎีหรือ

ลักษณะที่ถูกวัด (Theoretical Construct or Traits Being Measured) ไมใชโครงสรางทางเทคนิค

ของขอคําถาม (The Technical Construction of the Test Items)  และโครงสรางนั้นเปนลักษณะ

ที่สมมติ หรือโครงสรางที่ใชอธิบายปรากฎการณซึ่งเปนนามธรรมไมมีตัวตนหรือเหตุการณจริง 

บางครั้งเรียกวา โครงสรางเชิงสมมติฐาน (Hypothetical Construct) (Wiresma. 1995 : 313-

314) ดังนั้นในบทความนี้ผูเขียนจึงเห็นวามโนทัศนการกําหนดโครงสรางนั้นไดมาจากทฤษฎี และ

เราสามารถตรวจสอบหรือประเมินโครงสรางของแบบทดสอบไดจากเทคนิคสถิติ เชน สหสัมพันธ 

เปนตน 

                    การอธิบายโครงสรางนั้นเปนการวิเคราะหเชิงเหตุผลและนอกจากจะทําใหทราบ

โครงสรางของตัวแปรแลวยังมีความสําคัญตอกระบวนการหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบดวย 

(Process of Construct Validation) กลาวคือ การรูคุณลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมที่เปน

โครงสรางของตัวแปรจะทําใหทราบวาแบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรง กลาวคือถาคะแนน 

(Particular Scores) ที่ไดจากการวัดโดยแบบทดสอบมีความสัมพันธทางบวก (Positive 

Correlation) กับคุณลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมที่ปรากฎเปนโครงสรางของตัวแปร (Consistent 

with the Presence of “X”) แบบทดสอบนั้นก็มีความเที่ยงตรง และถาคะแนนที่ไดจากการวัดโดย

แบบทดสอบมีความสัมพันธทางลบ (Negative Correlation) กับคุณลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรม

ที่มีในโครงสรางหรือไมสอดคลอง (Inconsistent) กับโครงสรางของตัวแปร แบบทดสอบนั้นจะมี

ความเที่ยงตรง หรือถาคะแนนที่ไดจากการวัดโดยแบบทดสอบมีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปร

อ่ืนที่เกี่ยวของสัมพันธกับ(Related) คุณลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมที่มีอยูในโครงสรางของตัว

แปร  แบบทดสอบนั้นจะมีความเที่ยงตรง (Friedenberg. 1995 : 253)  ในประเด็นดังกลาวมีส่ิงที่

ควรทําความเขาใจเพิ่มเติม 2 ประการคือ 1)  คุณลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมที่ปรากฎใน

โครงสรางของตัวแปรจากการอธิบายโครงสรางนั้นอาจวัดไดดวยวิธีการอื่นซึ่งไมจําเปนตองเปน

แบบทดสอบ แตถามีแบบทดสอบใดที่วัดตัวแปรเดียวกันแลวใหคาการวัดที่มีความสัมพันธในทาง

ใดทางหนึ่งกับคาการวัดจากคุณลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมที่ปรากฎในการอธิบายโครงสราง
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แลว ก็สามารถแปลความหมายไดตามที่ไดกลาวมาแลว  2)  คาการวัดหรือคะแนนจะมี

ความสัมพันธกันหรือไม อยางไร ข้ึนอยูกับผูตอบเปนสําคัญ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาผูตอบจะ

เปนผูกําหนดคาสถิติ ดังนั้นการประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ(โดยเฉพาะตามแนว

ทฤษฎีการวัดดั้งเดิม :Classical Theory) เมื่อเปลี่ยนกลุมผูสอบจึงควรทําการประเมินใหม หาก 

ทฤษฎีที่ ใชอธิบายตัวแปรหรืออธิบายโครงสร างของตัวแปรนั้นขาดความมีนัยทั่ ว ไป

(Generalization)ซึ่งหมายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวแปรนั้นอธิบายปรากฎการณของพฤติกรรม

มนุษยไดไมครอบคลุม หรืออธิบายพฤติกรรมของคนสวนใหญ (General) ไมได  ตัวอยางเชน 

ทฤษฎีจิตวิทยาคลินิค ( Clinical Psychology) อธิบายอาการของโรคจิตเภทหวาดระแวง 

(Paranoid  Schizophrenia) ไววา ผูปวยจะมีอาการเขาใจผิด หรือประสาทหลอน(Delusion) 

เกี่ยวกับตนเองวามีคนคอยจองปองราย หรือตามฆาตนอยูเสมอ และจะแสดงพฤติกรรมหลงตวัเอง

วาเปนผูยิ่งใหญ หรือบุคคลสําคัญ (Grandiosity) (Weiten. 2000 : 593) เชน เขาใจวาตนเองเปน

ประธานาธิบดี เปนตน เพื่อหวังที่จะปกปองตนเองใหพนจากอันตราย หรือพนจากการทํารายจาก

ผูอ่ืน  เมื่อนักจิตวิทยาไดเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะเวลานาน และหลายกลุมตัวอยางหลาย

สถานที่ พบวา เมื่อใหผูปวยวาดรูปคน ผูปวยมักจะวาดรูปคนมีลักษณะเดนคือ ศีรษะโต และตาโต 

กวาปกติเสมอ (ไมสมสวน) เปนตน  กลาวคือ ทฤษฎีไดอธิบายโครงสรางของตัวแปรไวประการ

หนึ่งวา  ผูปวยที่มีอาการโรคจิตเภทหวาดระแวงเมื่อทําการทดสอบโดยใหวาดรูปคน (Draw-a-

Person Test : DAP) แลว จะสังเกตไดประการหนึ่งวา รูปคนที่วาดนั้นจะมีลักษณะเดนคือ ศีรษะ

จะใหญ และตาจะโตกวาปกติเสมอ ( ในทางปฏิบัตินักจิตวิทยาใชผลการทดสอบ เพื่อประกอบการ

วินิจฉัยรวมกับผลการตรวจสอบดานอื่นๆดวย และการใชแบบทดสอบชนิด DAP นี้จะมีวิธีการให

คะแนนเพื่อประเมินผูสอบดวย)  เมื่อนักจิตวิทยา หรือจิตแพทยไดนําแบบทดสอบการวาดรูปคนนี้

ไปทําการทดสอบกับ(กลุมผูปวยโรคจิตเภทหวาดระแวง) คนใด  กลุมใด  เพศใด  ชนชาติใด ฯลฯ  

ลักษณะภาพที่วาดออกมาก็จะมีลักษณะศีรษะโต  ตาโตเสมอ ดังนี้ จึงเรียกวา แบบทดสอบ หรือ

ทฤษฎีที่ใชในการอธิบายโครงสรางตัวแปรของแบบทดสอบนั้นมีนัยทั่วไป สามารถอธิบาย

ปรากฎการณเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไดเปนนัยเดียวกันหรืออธิบายไดเหมือนกันโดยไมจํากัด

บุคคล และกลุมบุคคล หรือเรียกวา อธิบายไดกวางขวาง ครอบคลุม  และทําใหนักจิตวิทยา

สามารถทํานายไดวา  “ถาใหผูปวยโรคจิตคนใดวาดรูปคนแลว ภาพที่ออกมามีลักษณะตามที่

ทฤษฎีอธิบายไว (ศีรษะโต ตาโต เปนตน)แลว  เราจะทํานายไดวาผูปวยคนนั้นมีอาการของโรคจิต

เภทหวาดระแวง”   ถาทฤษฎีใด แบบทดสอบใด สามารถอธิบาย หรือวัด จําแนกคนไดดังนี้ เมื่อมี
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การนําแบบทดสอบนั้นไปใชอีกเมื่อใด  กับใคร ที่ไหนก็ตาม ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองประเมิน

ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบนั้นอีก เพราะแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง หรือมี

ความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎีอยูแลว ( การที่ผูสอบวาดภาพออกมาลักษณะ ศีรษะโต ตาโต แสดงไห

เห็นวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรง : Validity ;  การที่ผูสอบวาดภาพออกมาลักษณะ ศีรษะโต 

ตาโตทุกครั้ง แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบมีความเชื่อมั่น : Reliability ) 

  ลักษณะการอธิบายโครงสรางโดยการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงสรางของตัวแปร

แสดงในตาราง 1 และ 2 

ตาราง 1 Possible Analysis of the Construct “Anxiety”  (Friedenberg 1995 : 253) 

 

ตัวบงชี้ลักษณะ “ความวิตกกังวล” (Consistent with the presence “Anxiety”) 

 ดานกายภาพ :  อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน, หายใจเร็วขึ้น, ความดันโลหิตสูงขึ้น 

   มีกระแสไฟฟาผิวหนังเพิ่มข้ึน 

 ดานพฤติกรรม : ซึมเชื่องชา, กัดเล็บ, หงุดหงิดกระวนกระวาย, ไมสบตา 

ตัวบงชี้ลักษณะที่ไมสอดคลองกับ”ความวิตกกังวล” หรือไมวิตกกังวล (Inconsistent with the 

presence “Anxiety” or Absence of Construct) 

 ตัดสินใจรวดเร็ว 

 กลาแสดงออก 

 พอใจในชีวิตความเปนอยูของตนเอง 

 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 มีสุขภาพดี 

โครงสรางตัวแปรที่เกี่ยวของ (Related construct) 

 ความซึมเศรา 

 ความกลัว 

 ความเครียด 
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ตาราง 2  Possible Analysis of the Construct “Friendliness”  (Friedenberg 1995 : 52) 

 

พฤติกรรมที่ปรากฎสอดคลองในโครงสราง”ความมีมิตรภาพ” 

 เปนผูเร่ิมความสัมพันธ (Contact) กับผูอ่ืน 

 มักหาโอกาสพบปะกับผูอ่ืนบอย ๆ 

 ชอบที่จะอยูกับผูอ่ืนมากกวาอยูคนเดียว 

 มักพูดคุยกับเพื่อนใหม 

 ยิ้ม พูด และหัวเราะในหมูคนอื่น ๆ 

 สบตาผูอ่ืนบอย ๆ 

พฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับโครงสราง”ความมีมิตรภาพ” 

 หลบหลีกที่จะมีความสัมพันธกับผูอ่ืน 

 นาน ๆ คร้ังที่จะใชเวลาอยูกับผูอ่ืน 

 มักอยูตามลําพังมากกวาอยูรวมกับผูอ่ืน 

 พูดกับผูอ่ืนเทาที่จําเปน 

 ไมมีความสุขเมื่ออยูรวมกลุมกับผูอ่ืน ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมและทางกายภาพ 

 นาน ๆ ครั้งที่จะสบตาผูอ่ืน 

วิธีการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางโดยใชสถิติ 

 ดังที่ไดใหเหตุผลมากอนแลววาการอธิบายโครงสรางนั้นเปนกระบวนการที่ซับซอนและมี

ความสําคัญตอกระบวนการตัดสิน ประเมิน หรือตรวจสอบความเที่ยงตรง ในประการหลังนั้น มี

วิธีการในการตัดสิน ประเมิน หรือตรวจสอบไดหลายวิธีการ วิธีการหนึ่งคือ ใชวิธีการทางสถิติ 

อธิบายความสัมพันธ (Correlation and Association) ของตัวแปรที่ตองการตัดสิน ประเมิน หรือ

ตรวจสอบวามีความเที่ยงตรงหรือไม สถิติมีบทบาทเปนสิ่งที่ชวยยืนยันหรือรับรองผลของการ

ตรวจสอบจากขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Data) แตมิไดเปนสิ่งกําหนดโครงสรางของตัวแปรแต

อยางใด การอธิบายโครงสรางตางหากเปนสิ่งกําหนดโครงสรางของตัวแปร  สวนสถิติจะเปนสิ่ง

ตรวจสอบความสอดคลองหรือไมสอดคลอง/มีความสัมพันธหรือไมมีความสัมพันธระหวางขอมูล

เชิงประจักษของคาการวัดตัวแปรเทานั้น มีเทคนิคสถิติหรือเทคนิคการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิ
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โครงสรางของแบบทดสอบ (Construct Validation Techniques) ซึ่งจะกลาวไวเปนมโนทัศน

เบื้องตนดังนี้ 

 1.  ความเที่ยงตรงเชิงความสอดคลอง (Congruent Validity) เปนวิธีการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (Test) ฉบับใหมกับแบบทดสอบฉบับเดิมที่มีความเที่ยงตรง  เชิง

โครงสรางอยูแลว (Established Test) แบบทดสอบทั้งสองตางก็วัดตัวแปรเดียวกัน คาการวัดจาก

แบบทดสอบทั้งสองฉบับควรมีความสัมพันธกันสูงในทางบวก (High Positive Correlations) 

 2.  ความเที่ยงตรงเหมือน (Convergent Validity)  เปนวิธีการตรวจสอบความ 

เที่ยงตรงของแบบทดสอบฉบับใหมกับแบบทดสอบฉบับเดิมที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางอยู

แลว แตแบบทดสอบฉบับเดิมนี้วัดตัวแปรที่เกี่ยวของ (Related) กับแบบทดสอบฉบับใหม 

ตัวอยางเชน แบบทดสอบฉบับใหมที่ตองการหาความเที่ยงตรงเปนแบบวัดความวิตกกังวล 

(Anxiety)แบบทดสอบฉบับเดิมเปนแบบวัดความซึมเศรา (Depression) หรือแบบวัดความกลัว 

(Fear) หรือแบบวัดความเครียด (Stress) คาการวัดจากแบบทดสอบทั้งสองฉบับควรจะมี

ความสัมพันธกันสูงในทางบวก 

 3.  ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ (Criterion Validity) เปนวิธีการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบทดสอบฉบับใหมกับคาการวัดลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรม 

(Physiological and Behavioral) ที่สัมพันธกับตัวแปรนั้น เชน คะแนนจากแบบทดสอบวัดความ

วิตกกังวลควรจะทํานายพฤติกรรมการสบตาขณะสัมภาษณของผูที่มีความวิตกกังวลได คาการวัด

จากแบบทดสอบฉบับใหมกับคาการวัดจากเกณฑควรมีความสัมพันธกันสูงมีในทางบวก 

 4.  ความเที่ยงตรงเชิงการจัดกระทําทดลอง (Experimental Manipulation)  ใช

วิธีการตรวจสอบโดยนําแบบทดสอบฉบับที่สรางขึ้นใหมนั้นไปวัดกลุมตัวอยาง (Test Takers) แลว

นํากลุมตัวอยางนั้นไปดําเนินการทดลองโดยการจัดกระทําตัวแปรการทดลองตัวแปรเดยีวกนักบัตัว

แปรที่วัดโดยแบบทดสอบฉบับที่สรางขึ้นนั้น คาการวัดลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่วัดได

จากการทดลองนั้นควรมีความสัมพันธกันสูงในทางบวกกับคุณลักษณะที่วัด เชน เมื่อจัดกระทํา

การทดลองใหกลุมตัวอยางมีความวิตกกังวล แลววัดคาความวิตกกังวลจากการทดลองโดยการ

สังเกตพฤติกรรม คาที่วัดไดนี้ควรจะสูงเมื่อวัดกับกลุมตัวอยางที่ทําคะแนนจากแบบทดสอบฉบับ

ใหมที่วัดความวิตกกังวลนั้นไดคะแนนสูง หรืออยูในคนที่มีความวิตกกังวลสูง สวนในคนที่ทํา

คะแนนไดตํ่าจากแบบวัดความวิตกกังวลฉบับที่สรางใหมนั้นก็ควรจะไดคาการวัดจากการทดลอง

ตํ่าดวย ลักษณะของการตรวจสอบโดยการทดลองนี้มีสมมติฐานวา ถาในสถานการณที่ทฤษฎี
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อธิบายวาจะสามารถเปลี่ยนระดับคุณลักษณะตาง ๆ นั้นไดโดยการจัดกระทําแลว จะมีความ

แตกตางอยางแทจริงระหวางผูที่ถูกจัดกระทํากับผูที่ไมถูกจัดกระทํา 

 5. ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminate or Divergent Validity) เปนวิธีการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบฉบับใหมกับคาการวัดจากแบบทดสอบที่วัดตัวแปรที่มี

โครงสรางไมสอดคลองกับโครงสรางของตัวแปรแบบทดสอบฉบับใหม เชน การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความวิตกกังวลโดยเปรียบเทียบกับแบบทดสอบวัด

ความกลาแสดงออก(Assertive Test) เปนตน คาที่วัดไดจากแบบทดสอบสองฉบับนี้ควรมี

ความสัมพันธกันสูงในทางลบ (High Negative Correlations) 

 6. การตรวจสอบโดยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) การตรวจสอบ

โดยวิธีวิเคราะหองคประกอบเปนเทคนิคสถิติที่ใชสหสัมพันธข้ันสูง (Sophisticated Correlation 

Technique) ซึ่งเปนการคนหาสหสัมพันธระหวางคาการวัดของกลุมขอคําถาม(Items)ใน

แบบทดสอบ แบบแผนของสหสัมพันธของขอคําถามนั้นใชเปนสิ่งจําแนกจํานวนองคประกอบหรือ

ลักษณะที่วัดไดตางๆกันจากแบบทดสอบ ถาแบบทดสอบมีโครงสรางเฉพาะหรือครอบคลุม

โครงสรางเดียว (Cover a Single, Specific Construct) จํานวนองคประกอบควรจะมีนอยเพราะ

วิธีการวิเคราะหองคประกอบเปนวิธีการเพื่อลดจํานวนขอคําถามใหนอยลงเปนกลุมขอคําถามซึ่ง

เปรียบเปนหนึ่งขอคําถามและเรียกชื่อใหมวาองคประกอบหรือแฟคเตอร ขอคําถามในแบบทดสอบ

จะมีสหสัมพันธกันสูงถาวัดองคประกอบหรือลักษณะเดียวกัน กลาวอีกนัยหนึ่งวา ถาขอคําถามใน

แบบทดสอบนั้นมีสหสัมพันธกันแลวเปนเพราะขอคําถามเหลานั้นวัดลักษณะเดียวกันหรือมี

องคประกอบรวมกัน ลักษณะดังนี้เคอรลินเจอรเรียกเปนสํานวนวา “go together” ซึ่งหมายถึงการ

วัดในสิ่งเดียวกัน (Friedenberg. 1995 : 254 ; Kerlinger. 1992 : 427) ดังนั้นถาวิเคราะห

องคประกอบไดเปน  3 องคประกอบ ผลการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นวามีกลุมของขอคําถามที่มี

สหสัมพันธกันอยู  3 กลุม ระหวางแตละกลุมขอคําถามจะไมมีสหสัมพันธกันหรือมีความแตกตาง

กันในการอธิบายโครงสรางของตัวแปร หรือบางกรณีอาจยอมใหมีความสัมพันธกันได การ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบนั้นควรไดจํานวนองคประกอบที่ไมมาก 

(Expect Emergence of Small Set of Factor) 
                        7.  ความเที่ยงตรงโดยลักษณะหลาก-วิธีหลาย (Multitrait-Multimethod 
Matrix) เปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยเมตริกซสหสัมพันธระหวางลักษณะที่

จะวัด (Traits) กับวิธีการวัด (Method) คาเมตริกซสหสัมพันธที่ไดจะบอกลักษณะของความ



 10 

เที่ยงตรงเหมือน (Convergent Validity) และความเที่ยงตรงเชิงการจําแนก (Discriminate 

Validity)  โดยถาใชแบบทดสอบตางๆ  กัน (หรือวิธีการทดสอบตาง ๆ กัน) ตางก็วัดลักษณะเดียว

หรือคลายกันแลว สหสัมพันธจากผลการสอบดวยแบบทดสอบเหลานั้นจะสูง เรียกลักษณะของ

แบบทดสอบเชนนี้วามีความเที่ยงตรงเหมือน แตถาแบบทดสอบตาง ๆ ตางก็วัดลักษณะตางกัน

แลวผลการสอบดวยแบบทดสอบเหลานั้นจะไมมีสหสัมพันธกันหรือมีสหสัมพันธกันต่ํา เรียก

ลักษณะแบบทดสอบเชนนี้วามีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก และสามารถสรุปเปนหลักเกณฑในการ

วิเคราะหความเที่ยงตรงไดดังนี้ (สําเริง บุญเรืองรัตน. 2528 : 5 อางอิงมาจาก Marsh, Smith and 

Barnes. 1983 ; Centra. 1971) 

  (1)  คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบจะสูงกวาคาความเที่ยงตรง

เหมือน 

  (2)  คาความเที่ยงตรงเหมือนจะมีคามากกวาคาความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 

  (3) คาความเที่ยงตรงเหมือนจะมีคาสูง โดยปกติจะมากกวาศูนยอยางมี

นัยสําคัญ 

  (4)  คาความเที่ยงตรงเชิงจําแนกจะมีคาต่ําและมักเปนศูนย 

 8.  ความเที่ยงตรงโดยความสอดคลองภายใน (Internal Consistency)  เปนการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยวิธีการวิเคราะหรายขอ (Item Analysis) ของ

แบบทดสอบโดยแยกกลุมผูสอบที่ไดคะแนนสูงและต่ําแลวพิจารณาความแตกตางรายขอระหวาง

คะแนนกลุมสูงและกลุมตํ่าขอใดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติก็ถือวามีความเที่ยงตรง

รายขอ (Item Validity) ดังนั้นแบบทดสอบใดมีคาอํานาจจําแนกรายขอสูงจะถือวามีความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางสูงดวย หรืออาจพิจารณาจากสหสัมพันธกับคะแนนรวม ถาขอใดมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนรวมสูงแสดงวามีความสอดคลองภายในหรืออาจพิจารณาจาก

คะแนนการสอบของแบบทดสอบยอยกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Total Score)  แบบทดสอบยอยใดมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนรวมทั้งฉบับก็ถือวาแบบทดสอบยอยนั้นมีความสอดคลอง

ภายในหรือมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. มมป : 310) หรืออาจ

ตรวจสอบจากการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบคาสอดคลองภายใน ซึ่งถือวาแบบทดสอบ

ใดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายในสูง ยอมมีความเที่ยงตรงเชิง

โครงสรางสูงดวย (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  มมป : 311  อางอิงมาจาก Ebel and Mehrens. 

1967 : 252)  ความสอดคลองภายในนี้แสดงใหเห็นวาขอคําถามทั้งหมดหรือแบบทดสอบยอย
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ทั้งหมดนั้นมีโครงสรางของตัวแปรที่ตองการวัดเหมือนกัน หรือขอคําถามทั้งหมดวัดในสิ่งเดียวกัน  

กรณีดังกลาวถือขอตกลงวาคะแนนรวมทั้งฉบับเปนความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอยูแลว (The 

total score is assumed to be valid)  (Kerlinger. 1992 : 427) 

 9. ความเที่ยงตรงโดยอาศัยกลุมที่แตกตางกัน (Group Differentiation) เปนการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยอาศัยการสรุปจากลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมของกลุมบุคคลหรือ

ตัวอยางที่มีความแตกตางกันโดยการสรุปนั้นมีเหตุผลทางทฤษฎีสนับสนุนเปนโครงสรางของตัว

แปรที่ตองการวัดหรือตองการเปรียบเทียบ เชนถาเราจะตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ

วัดความกาวราว (Aggressive Behavior) เราอาจเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลการสอบ

ในกลุมนักโทษกับกลุมนักบวชซึ่งควรพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําให

สรุปไดวาแบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง การตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยวิธีการนี้

คลาย ๆ กับวิธีการในขอ 4 แตตางกันตรงที่ลักษณะของวิธีการนี้ไมมีการจัดกระทํา 

(Manipulation) การตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบนี้มีสมมติฐานวา ถาเราจัดอันดับคนตาม

คุณลักษณะที่ตองการวัดนั้นใหอยูในอันดับสูง เมื่อทดสอบดวยแบบทดสอบแลวคาการวัดที่ไดจาก

คนที่อยูอันดับสูงควรจะสูงกวาคนที่ถูกจัดอันดับตามคุณลักษณะที่ตองการวัดนั้นอยูในอันดับตํ่า 

หรือมีความแตกตางกันของคาการวัดจากคนที่อยูกลุมตาง(อันดับ)กันนี้ 

 10. ความเที่ยงตรงตามนัยทั่วไป(Generalizability Studies)เปนการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงโดยอาศัยการพิจารณาขอมูลที่ไดจากใชแบบทดสอบในตางสถานการณหรือ  ตางเงื่อนไข 

(Varying conditions) (Brown. 1983 : 142)  ซึ่งโดยปกติแลวขอมูลที่มีความเที่ยงตรงนั้นจะเปน

ขอมูลที่ไดมาจากสถานการณเฉพาะ(Situation-Specific) นั่นคือผลของการศึกษาความเที่ยงตรง

ทุกครั้งนั้นขอมูลที่ไดมาขึ้นอยูกับลักษณะ (Characteristics) ที่ไดมาจากสถานการณเฉพาะ ใน

กรณีดังกลาวมีความหมายเปน 2 นัยคือ นัยแรก หมายถึงแบบทดสอบฉบับหนึ่งมีความเที่ยงตรง

หลายดาน (Many Validity) และนัยที่สองแมวาแบบทดสอบจะไดรับการพัฒนาความเที่ยงตรงจน

เขาสูระดับมาตรฐานแลว(Established Test)ในสถานการณหนึ่งเงื่อนไขหนึ่ง แตนั่นก็ไมได

หมายความวาแบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงในสถานการณอ่ืน ๆ ดังนั้นในทุกๆ สถานการณ

แบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้นตองผานการทดลองใชจนกระทั่งมั่นใจไดวาความเที่ยงตรงของ

แบบทดสอบนั้นสามารถพัฒนาเขาสูความเปนมาตรฐานโดยขอมูลเชิงประจักษ ในความเห็นของ 

บราวน (Brown. 1983 : 125) เห็นวาการใชแบบทดสอบที่ขาดการประเมินประสิทธิผล 

(Effectiveness) นั้นเปนทั้งการปฏิบัติที่ไมถูกตอง และเสี่ยงตอการขาดจริยธรรม การตรวจสอบ
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ดังกลาวอาจใชสถานการณ-เงื่อนไขตางกัน เชน ใชกลุมตัวอยางในการสอบตางกัน เปนตน  การ

พิจารณาผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงหลายๆ เงื่อนไขนั้น ผูสอบควรตั้งคําถามวา 1) ผลการ

ตรวจสอบควรจะเหมือนกันถาใชกลุมผูตอบที่เปนตัวแทนมาจากประชากรเดียวกันหรือไม คําถาม

นี้เปนปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความคงที่ของความเที่ยงตรง (Cross-Validation) 2) ในความ

แตกตางของสถานการณและกลุมตัวอยางนั้นจะถือเอาความเที่ยงตรงจากผลของสถานการณใด

กลุมตัวอยางใด คําถามแรกเปนเรื่องของความมีนัยทั่วไป (Generalizability) (Brown. 1983 : 125 

Citing.  Brennan and Kane 1979 ; Cronbach. Gleser, Nanda and Rajaratnam. 1972 ; 

Cronbach, Rajaratnam and Gleser. 1963)  และคําถามหลังเปนเรื่องของความเที่ยงตรงใน

ประชากร (Population Validity) (Brown. 1983 : 125 Citing Brelan. 1979) ทั้งสองคําถามเปน

คําถามเกี่ยวกับเร่ืองของความมีนัยทั่วไปของความเที่ยงตรง (Validity Generalization) 

สรุป 

 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางเปนปญหา

ทางการวัดทางจิตวิทยามากเพราะโดยเหตุที่วาโครงสรางในความหมายดังกลาวไวในบทความนี้

เปนนามธรรม เปนทฤษฎีหรือสมมติฐานทางการวัดเชิงจิตวิทยา ซึ่งไมมีตัวตน หรือปรากฎการณ

จริงการกําหนดโครงสรางของเนื้อหาหรือตัวแปรที่จะวัดนั้นเราใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเชิงเหตุผล 

ซึ่งเรียกวา การอธิบายโครงสราง ซึ่งเปนการกําหนดรายการของพฤติกรรมหรือลักษณะเฉพาะที่

ปรากฎเปนโครงสรางในตัวแปรเชิงจิตวิทยานั้น จากนั้นเราใชการตรวจสอบหรือประเมินความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยวิธีการวิเคราะหเชิงประจักษ ซึ่งเปนการนําขอมูลจากการใช

แบบทดสอบที่ไดสรางขึ้นนั้นไปหาความสัมพันธกับเกณฑโดยใชวิธีการทางสถิติชวยตรวจสอบและ

ตัดสิน ซึ่งในบทความนี้ไดรวบรวมและนําเสนอเปนมโนทัศนพื้นฐานไวหลายวิธี ผูอานอาจใชเปน

พื้นฐานของการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเร่ืองของความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวัดไดตอไป 
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