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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
มาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือก 2) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
แบบมาตราสวนประมาณคา และบังคับเลือกและ 3) เพื่ อวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดบุ คลิกภาพ 5 องคประกอบ
แบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกโดยใชเทคนิค Controlling for the effects of an unmeasured latent
methods factor: CEUL และเทคนิค Controlling for the effects with correlated trait factor and correlated
method factor: CTCM กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 1,200 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
มาตราสวนประมาณคา และบังคับเลือก วิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบ z-test และการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของ
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาสูงกวาบังคับเลือกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01,
ความเที่ยงแบบความคงที่โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสันของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกสูงกวา
มาตราส ว นประมาณค า อยา งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 2) ผลการวิ เ คราะห องค ป ระกอบเชิ ง ยื นยั น ของ
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา (CFA-R) และบังคับเลือก (CFA-F) ไมสอดคลองกับขอมูล
เชิง ประจั กษ อยา งไรก็ ตามเมื่อ ปรั บโมเดลแล ว โมเดล CFA-F สอดคลอ งกั บข อมู ลเชิง ประจั กษ มากกวา โมเดล
CFA-R อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความตรงเชิงโครงสรางของโมเดล CFA-F มีความคลาดเคลื่อน
(Chi-square = 2,442.08, df = 1,650, Chi-square/df = 1.48, RMSEA = .020, GFI = .94) และ 3) ผลการวิเคราะห
อิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกโดยใชเทคนิค CEUL มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและเหมาะสมมากกวาเทคนิค CTCM (R-MR-CEUL; Chi-square = 11,207.09,
df = 1,640, Chi-square/df = 6.83, RMSEA = .070, GFI = .76)
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to compare the reliability of the big five personality traits
measurement on the rating scale and forced-choice format, 2) to validate the construct validity of the big
five personality traits measurement on the rating scale and forced-choice format and 3) to analyze the
effects of the measurement methods (the rating scale and forced-choice format) of the big five
personality traits measured by controlling for the effects of an unmeasured latent methods factor (CEUL)
and controlling for the effects with correlated trait factor and correlated method factor (CTCM). The
sample consisted of 1,200 students in grade 12 from the school under the Basic Education Commission,
Bangkok. The research instruments consisted of the big five personality traits measured by the rating scale
and forced-choice format. Data analysis were conducted by using z-test and confirmatory factor analysis.
The results of this research were as follows: 1) the internal consistency reliability using
Cronbach’s alpha coefficient of the big five personality traits measurement on the rating scale was higher
than the reliability of the forced-choice format at the .01 level of significance, the stability reliability by
using the Pearson product moment correlation coefficient of the big five personality traits measurement
on the forced-choice format was higher than the reliability of the rating scale at the .01 level of
significance, 2) the results of confirmatory factor analysis of the big five personality traits measured by the
rating scale model (CFA-R) and forced-choice format model (CFA-F) did not fit the empirical data,
however, after the models were adjusted, the CFA-F model fit the empirical data more than the CFA-R
model at the .01 level of significance, but the construct validity of the CFA-F model was distorted (Chisquare = 2,442.08, df = 1,650, Chi-square/df = 1.48, RMSEA = .020, GFI = .94) and 3). The analysis results
showed that the effects of the rating scale and forced-choice format measurement methods of the big
five personality traits measured using CEUL techniques fit the empirical data and were more appropriate
than using CTCM techniques (R-MR-CEUL; Chi-square = 11,207.09, df = 1,640, Chi-square/df = 6.83, RMSEA
= .070, GFI = .76).

คําสําคัญ: อิทธิพลของวิธีวัด/บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ/มาตราสวนประมาณคา/บังคับเลือก/เทคนิค
CEUL/เทคนิค CTCM
KEYWORDS: EFFECTS OF MEASUREMENT METHODS/BIG FIVE PERSONALITY TRAITS/
RATING SCALE/FORCED-CHOICE FORMAT/CEUL TECHNIQUES/CTCM TECHNIQUES
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บทนํา
บุคลิ กภาพมีความสํ าคั ญต อความสํ าเร็ จ ในด านต างๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ งการประกอบอาชีพหรื อ
การทํางาน เชน งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ งานสารสนเทศ เปนตน เนื่องจากงานดังกลาวจําเปนตอง
อาศัยผูที่มีคุณลักษณะเฉพาะดาน ดังนั้น จึงตองมีการวัดบุคลิกภาพเพื่อจําแนกคุณลักษณะเฉพาะของแตละ
บุคคลและคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการทํางาน การวัดบุคลิกภาพอยางเปนทางการเริ่มตนดวย
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือของนักจิตวิทยาในชวงปลายศตวรรษที่ 19 (Aiken, 1996) โดยใชการอางอิง
ทฤษฎี เ ป น หลั ก ต อ มาใช ห ลั ก การทางคณิ ต ศาสตร โ ดยกํ าหนดเกณฑ ว า ข อ คํ า ถามวั ด สิ่ ง ใดและภายหลั ง
ได นํ า ข อ คํ า ถามมาจั ด เป น กลุ ม คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ องค ป ระกอบ (Traits) เพื่ อ ให ส ามารถตี ค วามหมายของ
เครื่องมือวัดไดดียิ่งขึ้น (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) นักวิจัยหลายทานไดศึกษากลุมของ
คุณลักษณะหรือองคประกอบของบุคลิกภาพนี้โดยใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบทําใหแบงคุณลักษณะหรือ
องคประกอบของบุคลิกภาพได 5 องคประกอบ (The Big Five Personality Factors) อันเปนองคประกอบ
พื้นฐานของบุคลิกภาพทุกคน
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเปนสากล (Costa & McCrae, 1992) ไดแก
1) บุคลิกภาพแบบการเปดเผยตนเอง (Extraversion: E) ผูที่มีระดับคะแนนดานนี้สูงจะมีนิสัยราเริง มีความ
กระตื อรื อร น ชอบเข าสั งคม ชอบความท าทายและมองโลกในแง ดี ส ว นผู ที่มีร ะดั บ คะแนนด านนี้ ต่ํ าจะมี
ลักษณะตรงกันขาม 2) บุคลิกภาพแบบความเปนมิตร (Agreeableness: A) ผูที่มีระดับคะแนนดานนี้สูงจะมี
ความเขาใจและเห็น อกเห็น ใจผู อื่น เปน คนจิ ตใจดี มีความจริงใจและชอบช วยเหลื อผู อื่น สว นผูที่มีระดั บ
คะแนนดานนี้ต่ําจะมีลักษณะตรงกันขาม 3) บุคลิกภาพแบบการมีจิตสํานึก (Conscientiousness: C) ผูที่มี
ระดับคะแนนดานนี้สูงจะมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาที่และมี
ความรอบคอบในการทํางาน สวนผูที่มีระดับคะแนนดานนี้ต่ําจะมีลักษณะตรงกันขาม 4) บุคลิกภาพแบบความ
หวั่นไหวทางอารมณ (Neuroticism: N) ผูที่มีระดับคะแนนดานนี้สูงจะขาดทักษะในการปรับตัวเขากับผูอื่น
หรือสถานการณต างๆ ไมคอยมีเหตุผ ล ไมส ามารถควบคุ มอารมณและจัดการกับ อารมณ ของตนเองไดต่ํ า
สวนผู ที่มีร ะดับคะแนนดานนี้ต่ําจะมีลั กษณะตรงกันข ามและ 5) บุคลิกภาพแบบการเปด รับประสบการณ
(Openness to experience: O) ผูที่มีระดับคะแนนดานนี้สูงจะมีความคิดสรางสรรค รูเทาทันอารมณของ
ตนเอง ชอบหาประสบการณและเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมถึงชอบเปลี่ยนแปลงตนเองอยู เสมอ สว นผูที่มีระดั บ
คะแนนดานนี้ต่ําจะมีลักษณะตรงกันขาม
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบที่นักวิจัยสวนใหญนิยมใชคือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) ผลการศึกษาของนักวิจัยหลายทาน พบวา การใชแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวน
ประมาณคาเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํ างานในองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่ งในสถานการณที่มีการแขงขันกันสู ง
ผูสมัครสามารถทําหรือตั้งใจบิดเบือนคะแนนจากการตอบแบบวัดบุคลิกภาพได (Heggestad, Morrison,
Reeve, & McCloy, 2006) ทั้งนี้เกิดขึ้นจากความลําเอียง (Bias) ในการตอบสนองขอคําถามและอาจทําให
คาความเที่ยงมีความคลาดเคลื่อน ภายหลังนักวิจัยจึงสรางและพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
แบบบังคับเลือก (Forced-choice format) ใชแทนเพื่อพยายามลดความลําเอียงที่พบในแบบวัดบุคลิกภาพ
19

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 17 - 34

5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาลง (Joubert, Inceoglu, Bartram, Dowdeswell, & Lin, 2015)
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกโดยทั่วไป ประกอบดวย 2 ตัวเลือกหรือมากกวานี้ ผูตอบ
จะต องจั ดอัน ดับหรือเลือกตัวเลือกที่จัด ไวเ ปนชุ ด ที่ มีคุณลักษณะแตกต างกั นมากที่สุ ด และสามารถอธิ บาย
บุคลิกภาพที่ตรงกับผูตอบไดมากที่สุดและนอยที่สุด (Converse et al., 2008; Joubert et al., 2015)
ซึ่งมีประสิทธิภาพมากในการตอบสนองตอความลําเอียงอยางสม่ําเสมอเพราะเปนไปไมไดที่ผูตอบจะเลือก
ตัวเลือกทั้งหมด (Brown & Maydeu-Olivares, 2013) อยางไรก็ตามแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
แบบบังคับเลือกที่สรางและพัฒนาขึ้นในตอนแรกมีขอจํากัดเรื่องวิธีการใหคะแนนบนพื้นฐานทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม (0, 1, 2) (Classical Test Theory: CTT) จึงทําใหเกิดความสัมพันธที่อาจคลาดเคลื่อนสงผลตอ
ความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบทําใหมีคาความเที่ยงต่ํา (Baron,
1996) และความตรงเชิงโครงสรางมีความคลาดเคลื่อน (Clemans, 1996)
ความคลาดเคลื่อนในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบนี้เปนผลมาจากอิทธิพลของวิธีวัด (Effects of
measurement methods) คือผลกระทบที่เกิดจากลักษณะของกระบวนการวัดหรือเครื่องมือวัดใดๆ ที่
กอใหเกิดความแปรปรวนของคะแนนเกินกวาสิ่งที่เราสนใจ (Sechrest, Davis, Stickle, & McKnight, 2000)
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อใชวิธีวัดที่แตกตางกันในการวัดโครงสรางเดียวกัน (Pohl, Steyer, & Kraus,
2008; Pohl & Steyer, 2010) สามารถพิจารณาไดจากดัชนีบงชี้ 2 รูปแบบ ไดแก Common method
variance (CMV) คื อ ความแปรปรวนที่ เ ป น ส ว นของวิ ธี วั ด มากกว า โครงสร า งของการวั ด ที่ สั ง เกตได
(Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003) หรือความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตไดบางสวน
อันเนื่องมาจากวิธีวัดและ Common method bias (CMB) คือระดับความสัมพันธที่มีการเปลี่ยนแปลง
สูงเกินจริงอันเนื่องมาจากวิธีวัด (Meade, Watson, & Kroustalis, 2007) ดังนั้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
จากการวัดนี้ นักวิจัยจําเปนตองทราบแหลงที่มาหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดอิทธิพลของวิธีวัด (Podsakoff et al.,
2003) ซึ่ งแหล งที่ มาหรื อ สาเหตุ ที่อาจทํ าให เ กิ ด อิ ทธิ พลของวิ ธี วั ด บุ คลิ กภาพ 5 องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ
ประการหนึ่งคือรูปแบบของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบที่แตกตางกันเพราะความลําเอียงที่เกิดขึ้นนี้
อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายได นักวิจัยจึงจําเปนตองอาศัยเทคนิคในการควบคุม
อิทธิพลของวิธีวัด
นักวิจัยโดยทั่วไปจะออกแบบขั้นตอนการศึกษาไวอยางรัดกุมและนิยมใชสถิติในการควบคุมอิทธิพล
ของวิธีวัดรวมดวย ประกอบดวย 5 วิธี ไดแก 1) การทดสอบองคประกอบเดียวของ Harman (Harman’s
single factor test) 2) เทคนิคสหสัมพันธบางสวน (Partial correlation technique) 3) การควบคุมอิทธิพล
ของวิธีวัดตัวแปรแฝงโดยตรง (Controlling for the effects of a directly measured latent methods
factor: CEML) 4) การควบคุมอิทธิพลของวิธีวัดที่ไมวัดตัวแปรแฝง (Controlling for the effects of an
unmeasured latent methods factor: CEUL) และ 5) การวิเคราะหองคประกอบพหุวิธี (Multiple
method factor) ประกอบดวย 3 โมเดล ไดแก 1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแบบพหุลักษณะ-พหุ
วิธี (CFA of MTMM model) 2) โมเดลองคประกอบเฉพาะสัมพันธ (Correlated uniqueness model)
และ 3) โมเดลผลคูณโดยตรง (Direct product model) ซึ่งเทคนิคที่นาสนใจและเหมาะสมสําหรับนํามาใช
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ในการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบมี 2 วิธี ไดแก 1) การควบคุมอิทธิพลของวิธีวัด
ที่ไมวัดตัวแปรแฝง (CEUL) คือเทคนิคที่ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกซึ่งแทนดวยความ
แปรปรวนของวิ ธี แ ละข อ คํ า ถามทุ กข อที่ ใช วั ด ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาโดยไม มี ก ารวั ด ความแปรปรวนของวิ ธี ด ว ย
ขอคําถามยอยและ 2) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแบบพหุลักษณะ-พหุวิธี (CFA of MTMM model)
โดยใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะ-วิธีที่มีความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะและ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบวิธี (Controlling for the effects with correlated trait factor and
correlated method factor: CTCM) ซึ่งเปนโมเดลที่ใหสารสนเทศเกี่ยวกับความตรงเชิงลูเขา (Convergent
validity) สามารถพิจารณาไดจากขนาดของสัมประสิทธิ์องคประกอบคุณลักษณะเกี่ยวกับความตรงเชิงจําแนก
(Discriminant validity) ที่มาจากขนาดความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะและอิทธิพลของวิธีวัด
ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเทคนิค CEUL และ CTCM มาใชในการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคาและบังคับเลือกในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบเพื่อเปรียบเทียบวาเทคนิคใดสามารถใช
ตรวจสอบอิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบไดดีกวากัน อันสงผลตอความเที่ยงและความตรง
เชิงโครงสรางของแบบวัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา
และบังคับเลือก
2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวน
ประมาณคาและบังคับเลือก
3. เพื่อวิเคราะห อิทธิพลของวิธีวั ดบุคลิ กภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณค าและ
บังคับเลือกโดยใชเทคนิค Controlling for the effects of an unmeasured latent methods factor:
CEUL และเทคนิค Controlling for the effects with correlated trait factor and correlated method
factor: CTCM
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
- มาตราสวนประมาณคา - บังคับเลือก

- ความเที่ยง
- ความตรงเชิงโครงสราง

เทคนิคการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีวัด
- CEUL
- CTCM
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
ที่ กํ าลั งศึ กษาอยู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษากรุ งเทพมหานคร สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนทั้งหมด 40,708 คน
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรี ยนสังกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดขนาดของตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*power วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ Chi-square test สําหรับการทดสอบ Goodness-of-fit (effect size=.2, α=.05, 1- =.95,
df=59) ไดจํานวนตัวอยาง 1,149 คน เนื่องจากผูวิจัยกําหนดอัตราการตอบกลับที่คาดวาจะไดรับประมาณ
95% ขึ้นไป ดังนั้น เพื่อชดเชยกลุมตัวอยางที่ไมตอบแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบกลับจึงกําหนดขนาด
ตัวอยาง เทากับ 1,200 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ดังนี้
1) สุ มกลุ มโรงเรี ยนจากกลุ มโรงเรีย นในสั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร
จํานวนเขตพื้นที่การศึกษาละ 3 กลุม โดยวิธีการสุมอยางงาย (Sample random sampling) ดวยวิธีการสุม
ตัวเลขผานเว็บไซต https://www.random.org ไดจํานวนกลุมโรงเรียนทั้งหมด 6 กลุม 2) สุมโรงเรียนจาก
กลุมโรงเรีย นที่ สุมไว จํานวนกลุ มละ 1 โรงเรีย น โดยวิ ธีการสุมอยางง ายดว ยวิ ธีการสุมตั วเลขผานเว็บ ไซต
เชนเดียวกัน ไดจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ โรงเรียน
วัดนวลนรดิศ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมและ
โรงเรียนเทพลีลา และ 3) สุมจํานวนนักเรียนแบบยกหอง (Cluster random sampling) โดยสุมหองเรียนจาก
โรงเรียนที่สุมไว จํานวนโรงเรียนละ 6 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ (ไม ตรงเลย, ไม คอยตรง, ตรงบางไมต รงบาง, ค อนขางตรง, ตรงที่สุ ด ) จํ านวน 60 ข อ แบ งเป น
องคประกอบละ 12 ขอ แตละองคประกอบมีขอคําถามทางบวก 8 ขอและลบ 4 ขอ สวนองคประกอบ
บุคลิ กภาพแบบความหวั่ น ไหวทางอารมณ (Neuroticism: N) เนื่องจากเปน บุ คลิกภาพด านลบจึงกลั บ
ขอคําถามเปนขอคําถามทางบวก 4 ขอและลบ 8 ขอ 2) แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือก
3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ รวม 60 ตัวเลือก ในแตละขอจะบังคับใหเลือกเพียง 2 ตัวเลือกเทานั้น
(ตรงกับฉันมากที่สุด, ตรงกับฉันนอยที่สุด) แบบวัดบุคลิกภาพทั้ง 2 รูปแบบนี้ใชขอคําถามเดียวกันทั้งหมด
โดยเรียบเรียงมาจากแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบของ Brown & Maydeu-Olivares (2011) ซึ่ง
คัดเลือกขอคําถาม จํานวน 60 ขอ มาจากแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบไอพีไอพีฉบับยาว จํานวน 100
ขอ นํามาแปลเปนภาษาไทยและเทียบกับขอคําถามจากแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบไอพีไอพีฉบับ
ภาษาไทยของจักรพันธ จตุพรพันธ (2554) โดยใชเทคนิคการแปลแบบยอนกลับ (Back-translation) แลว
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) พบวา คา IOC ของ
ขอคําถามอยูระหวาง .57-1.00 ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานทุกขอ จากนั้นนําแบบวัดทั้ง 2 รูปแบบมาเรียบเรียง
เปนชุดใหม 2 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 แบบมาตราสวนประมาณคาตอดวยบังคับเลือก และชุดที่ 2 แบบบังคับเลือก
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ตอดวยมาตราสวนประมาณคา แลวนําเครื่องมือทั้ง 2 ชุดไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6
ในโรงเรี ย นขนาดใหญ ที่ มี นั ก เรี ย นคละความสามารถ จํ า นวน 6
ห อ งเรี ย น
รวมทัง้ หมด 200 คน โดยใชชุดที่ 1 กับนักเรียนหองที่ 1, 2 และ 3 และชุดที่ 2 กับนักเรียนหองที่ 4, 5, และ 6
ตามลําดับ เวนระยะไว 1 สัปดาห แลวทดลองใชกับนักเรียนหองเดิมทั้งหมดอีกครั้งโดยใชชุดที่ 2 กับนักเรียน
หองที่ 1, 2 และ 3 และชุดที่ 1 กับนักเรียนหองที่ 4, 5 และ 6 ตามลําดับ แลวนํามาหาคาความเที่ยงแบบ
ความสอดคลองภายใน (Internal consistency reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) และคาความเที่ยงแบบความคงที่ (Stability reliability) โดยใชคา
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวา คาความเที่ยงแบบ
ความสอดคลองภายในของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาครั้งที่ 1 และ 2
เทากับ เทากับ .861 และ .855 มีระดับความเที่ยงสูงเชนเดียวกัน ตามลําดับ คาความเที่ยงแบบความ
สอดคลองภายในแตละองคประกอบของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาครั้งที่
1 และ 2 อยูระหวาง .705-.827 และ .742-.861 มีระดับความเที่ยงสูงเชนเดียวกัน ตามลําดับ คาความเที่ยง
แบบความสอดคลองภายในของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกครั้งที่ 1 เทากับ .702
มีระดับความเที่ยงสูงและครั้งที่ 2 เทากับ .678 มีระดับความเที่ยงปานกลาง ตามลําดับ คาความเที่ยงแบบ
ความสอดคลองภายในแตละองคประกอบของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกครั้งที่ 1
และ 2 เทากับ .461-.740 และ .474-.732 มีระดับความเที่ยงปานกลางถึงสูงเชนเดียวกัน ตามลําดับ สวนคา
ความเที่ยงแบบความคงที่ของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา เทากับ .583
มี ร ะดั บ ความเที่ ย งปานกลาง ค าความเที่ ย งแบบความคงที่ แต ล ะองค ป ระกอบของแบบวั ด บุ คลิ กภาพ
5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาอยูระหวาง .441-.541 มีระดับความเที่ยงปานกลาง คาความเที่ยง
แบบความคงที่ของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือก เทากับ .711 มีระดับความเที่ยงสูงและ
คาความเที่ยงแบบความคงที่แตละองคประกอบของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือก
อยูระหวาง .592-.796 มีระดับความเที่ยงปานกลางถึงสูง แสดงวาแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
มาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกนี้มีความเที่ยงตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว (คาความเที่ยงตั้งแต
.7 ขึ้นไป)
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน เพื่อศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยางและการกระจายของตัวแปร
ในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบและความโดง
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจัย
2.1 การวิเคราะหความเที่ยงของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา
และบังคับเลือก เพื่อเปรียบเทียบความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาคและความเที่ยงแบบความคงที่โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน แลวนํามาทดสอบความแตกตาง
ระหวางความเที่ยงเปนรายคูในรูปของคะแนน Fisher’s Z (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556)
23

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 17 - 34

2.2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวน
ประมาณคาและบังคับเลือก โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมมุติฐาน จํานวน 3 โมเดล ไดแก
1) โมเดลการวิ เคราะหองค ประกอบเชิงยื นยั นของแบบวัด บุคลิกภาพ 5 องคป ระกอบแบบมาตราส ว น
ประมาณคาและบังคับเลือก (CFA-RF) 2) โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบุคลิกภาพ
5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา (CFA-R) และ 3) โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
แบบวั ดบุคลิ กภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับ เลือก (CFA-F) แล วพิจารณาค าดัช นีความสอดคลองของ
โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษ 4 ตัวบงชี้ ไดแก 1) คาสถิติไค-สแควร
(Chi-square:
) 2) ค า สถิ ติ ไ ค-สแควร สั ม พั ทธ ( /df) 3) ค า รากที่ ส องของค า เฉลี่ ย ของส ว นที่ เ หลื อ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (Root mean square residual error of approximation:
RMSEA) และ 4) คาดัชนีความสอดคลองของโมเดล (Goodness of fit index: GFI) ตามเกณฑที่กําหนดไว
(คาที่แสดงวามีความสอดคลอง ; > .05, /df ≤ 2, RMSEA ≤ .05, GFI ≥ .95)
2.3 การวิ เคราะห อิทธิพลของวิ ธีวัด แบบมาตราส วนประมาณค า และบั งคับเลื อกในการวั ด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบโดยใชเทคนิค CEUL และ CTCM เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษ จํานวน 5 โมเดล ไดแก 1) โมเดลการวิเคราะห
อิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาโดยใชเทคนิค CEUL ตรวจสอบดวย
ความแปรปรวนรวมของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา (R-MR-CEUL)
2) โมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกโดยใชเทคนิค CEUL
ตรวจสอบดวยความแปรปรวนรวมของแบบวัด บุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือก (F-MF-CEUL)
3) โมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับ
เลือกโดยใชเทคนิค CEUL ตรวจสอบดวยความแปรปรวนรวมของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
มาตราสวนประมาณคา (RF-MR-CEUL) 4) โมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
แบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกโดยใชเทคนิค CEUL ตรวจสอบดวยความแปรปรวนรวมของแบบ
วัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือก (RF-MF-CEUL) และ 5) โมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกโดยใชเทคนิค CTCM ตรวจสอบดวย
ความแปรปรวนรวมของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือก
(RF-MRF-CTCM) โดยเปรี ย บเที ย บโมเดลทั้ ง หมดกั บ โมเดลสมมุ ติ ฐ านตามคู เ ปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห
ความเหมาะสมของเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีวัด
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CFA-RF

CFA-R

CFA-F

ภาพ 2 โมเดลสมมุติฐานจํานวน 3 โมเดล

R-MR-CEUL

F-MF-CEUL

RF-MR-CEUL

RF-MF-CEUL

RF-MRF-CTCM

ภาพ 3 โมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือก
ในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบโดยใชเทคนิค CEUL และ CTCM

ผลการวิเคราะห
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานขององคประกอบบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
องคประกอบ

ครั้ง

E

1
2

Min
19
19

มาตราสวนประมาณคา
Max
M
SD
Sk
60
36.98 6.41
.13
60
37.46 6.16
.12

25

Ku
.22
.48

Min
0
0

Max
23
23

บังคับเลือก
M
SD
11.93 3.93
11.72 3.83

Sk
-.15
-.10

Ku
-.12
-.10

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 17 - 34

A
C
N
O

1
2
1
2
1
2
1
2

23
23
15
15
17
15
21
21

58
58
59
59
57
58
59
59

41.68
41.62
37.61
38.36
37.21
37.79
37.90
38.63

5.53
5.35
6.25
5.83
7.01
6.77
5.55
5.04

.35
.35
.04
.08
.12
.10
.12
.50

-.13
.02
.39
.79
.21
.55
1.17
1.07

4
4
2
2
2
2
3
3

23
23
22
22
24
24
22
22

14.85
14.72
12.66
12.78
13.41
13.33
12.79
12.49

3.50
3.51
3.66
3.55
4.12
4.03
3.44
3.54

-.18
-.10
-.12
-.16
-.01
-.04
.14
.13

-.41
-.43
-.17
-.13
-.51
-.43
-.26
-.20

จากตารางที่ 1 พบวา เมื่อพิจารณาการแจกแจงขอมูลในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
มาตราสวนประมาณคาทั้ง 2 ครั้ง พบวา องคประกอบบุคลิกภาพสวนใหญมีคาความเบเปนบวก (Sk1 = .04
ถึ ง .35, Sk2 =.08 ถึ ง .50) แสดงว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ใ ห คะแนนในการตอบแบบวั ด บุ คลิ ก ภาพ 5
องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาต่ํากวาคาเฉลี่ย ทั้งนี้องคประกอบบุคลิกภาพแบบการมีจิตสํานึก (C)
มีลักษณะการแจกแจงขอมูลใกลเคียงกับโคงปกติมากที่สุด (Sk1 = .04, Sk2 =.08) องคประกอบบุคลิกภาพที่มี
คาความเบสูงที่สุดในการวัดครั้งที่ 1 คือองคประกอบบุคลิกภาพแบบความเปนมิตร (A) (Sk1 = .35) และครั้งที่
2 คือองคประกอบบุคลิกภาพแบบการเปดรับประสบการณ (O) (Sk2 = .50) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาโคง
การแจกแจงขอมูลในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาทั้ง 2 ครั้ง พบวา โคง
การแจกแจงขอมูลสวนใหญมีคาความโดงเปนบวกซึ่งมีลักษณะโดงสูง (Ku1 = -.13 ถึง 1.17, Ku2 = .02 ถึง
1.07 ) ซึ่งองคประกอบบุคลิกภาพแบบการเปดเผยตนเอง (E) (Ku1 = .22) และองคประกอบบุคลิกภาพแบบ
ความหวั่นไหวทางอารมณ (N) (Ku1 = .21) ในการวัดครั้งที่ 1 เทานั้นที่มีความโดงใกลเคียงกับความโดง
ปานกลาง ตามลําดับ และองคประกอบบุคลิกภาพแบบความเปนมิตร (A) ในการวัดครั้งที่ 1 เทานั้นที่มี
คาความโดงเปนลบซึ่งมีลักษณะโดงต่ํา (Ku1 = -.13) สวนองคประกอบที่มีความโดงสูงที่สุดในการวัดทั้ง 2 ครั้ง
คือองคประกอบบุคลิกภาพแบบการเปดรับประสบการณ (O) (Ku1 = 1.17, Ku2 = 1.07) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาการแจกแจงขอมูลในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกทั้ง 2 ครั้ง พบวา
องคประกอบบุคลิกภาพสวนใหญมีคาความเบเปนลบ (Sk1 = -.18 ถึง .14, Sk2 = -.16 ถึง .13) แสดงวา
กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนในการตอบแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกสูงกวาคาเฉลี่ย
ทั้งนี้องคประกอบบุคลิกภาพแบบการเปดรับประสบการณ (O) มีคาความเบเปนบวกเพียงองคประกอบเดียว
(Sk1 = .14, Sk2 =.13) องคประกอบบุคลิกภาพที่มีคาความเบสูงที่สุดในการวัดครั้งที่ 1 คือองคประกอบ
บุคลิกภาพแบบความเปนมิตร (A) (Sk1 = -.18) และครั้งที่ 2 คือองคประกอบบุคลิกภาพแบบการมีจิตสํานึก
(C) (Sk2 = -.16) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาโคงการแจกแจงของขอมูลในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
แบบบั งคั บเลื อกทั้ง 2 ครั้ ง พบว า โค งการแจกแจงขอมูล มีคาความโด งเปน ลบทั้ งหมดซึ่งมี ลักษณะโดงต่ํ า
(Ku1 = -.12 ถึง -.51, Ku2 = -.10 ถึง -.43)
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของตัวแปรที่สังเกตไดในแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
มาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกในการวัดทั้ง 2 ครั้ง พบวา ตัวแปรที่สังเกตไดสวนใหญมีการแจกแจง
ใกลเคียงกับโคงปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา
สวนแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกมีลักษณะการแจกแจงใกลเคียงกับโคงปกตินอย
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อยางไรก็ตามเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการนําแบบวัดทั้ง 2 รูปแบบมาใชในการวิเคราะหองคประกอบ
เชิ ง ยื น ยั น ร ว มกั น ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง เลื อ กใช เ ทคนิ ค การประมาณค า พารามิ เ ตอร ข องโมเดลการวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงยืนยันแบบความนาจะเปนสูงสุด (Maximum likelihood: ML) เพราะมีความคงเสนคงวา
มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด โดยใชเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม (Covariance
matrix) ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชเฉพาะขอมูลจากการวัดครั้งที่ 1 เทานั้น
เพื่อลดความลําเอียงที่อาจเกิดขึ้นจากการจําขอคําถามของผูตอบแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจัย
2.1 ผลการวิ เคราะห ความเที่ยงของแบบวั ดบุ คลิ กภาพ 5 องค ประกอบแบบมาตราสวน
ประมาณคาและบังคับเลือก
ตาราง 2 ความเที่ยงของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกแยกตามองคประกอบ
และทั้งฉบับ
มาตราสวนประมาณคา

องคประกอบ
E
A
C
N
O
ทั้งฉบับ

.759
.719
.773
.797
.723
.883

.737
.694
.738
.778
.664
.858

บังคับเลือก
.854
.819
.854
.868
.844
.833

.554
.460
.473
.591
.422
.705

.518
.456
.435
.569
.452
.683

.896
.879
.914
.914
.870
.906

จากตารางที่ 2
พบว า ค า ความเที่ ย งแบบความสอดคล อ งภายในของแบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ
5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาครั้งที่ 1 และ 2 เทากับ .883 และ .858 มีระดับความเที่ยงสูง
เชนเดียวกัน ตามลําดับ คาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในแตละองคประกอบของแบบวัดบุคลิกภาพ
5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาครั้งที่ 1 อยูระหวาง .719-.797 มีระดับความเที่ยงสูงและครั้งที่ 2
อยูระหวาง .664-.778 มีระดับความเที่ยงปานกลางถึงสูง ตามลําดับ คาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน
ของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกครั้งที่ 1 เทากับ .705 มีระดับความเที่ยงสูงและครั้งที่
2 เทากับ .683 มีระดับความเที่ยงปานกลาง ตามลําดับ คาความเที่ยงแบบความสอดคลอ งภายในแตละ
องคประกอบของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกครั้งที่ 1 และ 2 อยูระหวาง .422-.591
และ .435-.569 มีระดับความเที่ยงปานกลางเชนเดียวกัน ตามลําดับ สวนคาความเที่ยงแบบความคงที่ของ
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา เทากับ .833 คาความเที่ยงแบบความคงที่แต
ละองคประกอบของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาอยูระหวาง .819-.868 มี
ระดับความเที่ยงสูง คาความเที่ยงแบบความคงที่ของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือก
เทากับ .906 มีระดับความเที่ยงสูงและคาความเที่ยงแบบความคงที่แตละองคประกอบของแบบวัดบุคลิกภาพ
5 องค ป ระกอบแบบบั ง คั บ เลื อ กอยู ร ะหว า ง .870-.914 มี ร ะดั บ ความเที่ ย งสู ง ซึ่ ง แบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ
5 องคประกอบทั้ง 2 รูปแบบนี้มีคาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในและความคงที่ขององคประกอบ
บุคลิกภาพแบบความหวั่นไหวทางอารมณ (N) สูงที่สุดเชนเดียวกัน (มาตราสวนประมาณคา,
= .797,
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= .778,

= .868; บังคับเลือก, = .591, = .569,
= .914) ผลการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาความเที่ยงของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบเปนรายคูในรูปของคะแนน Fisher’s Z แสดงผล
ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาความเที่ยงของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
รูปแบบของแบบวัด
มาตราสวนประมาณคา
บังคับเลือก
มาตราสวนประมาณคา
บังคับเลือก
มาตราสวนประมาณคา
บังคับเลือก
* < .01

ชนิดความเที่ยง

คาความเที่ยง
.833
.705
.858
.683
.833
.906

z-test
7.85*

Zr
1.198
.877
1.286
.835
1.198
1.505

11.03*
7.51*

จากตารางที่ 3 พบวา แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือก
มีคาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในและความคงที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กลาวคือ แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคามีคาความเที่ยงแบบความสอดคลอง
ภายในโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคสูงกวาบังคับเลือกและแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
แบบบังคับเลือกมีคาความเที่ยงแบบความคงที่โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันสูงกวามาตราสวน
ประมาณคา
2.2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
มาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือก
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
โมเดลสมมุตฐิ าน
CFA-RF
CFA-R
CFA-F

16,292.62*
17,667.00*
8,246.54*

df

/df

RMSEA

GFI

7,010
1,700
1,700

2.32
10.39
4.85

.033
.089
.057

.82
.67
.81

* < .01

จากตารางที่ 4 พบวา โมเดลสมมุติฐานทั้ง 3 โมเดล ไดแก โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบวั ด บุคลิ กภาพ 5 องค ประกอบแบบมาตราส ว นประมาณค าและบังคั บ เลื อก (CFA-RF) โมเดล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา
(CFA-R) และโมเดลการวิ เ คราะห องค ป ระกอบเชิ งยื น ยั น ของแบบวั ด บุ คลิ กภาพ 5 องค ป ระกอบแบบ
บั งคั บ เลื อก (CFA-F) มี คาดั ช นี ความสอดคล อ งของโมเดลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ งยื น ยั น กั บ ข อมู ล
เชิงประจักษ ไดแก คาสถิติ
, /df, RMSEA และ GFI โดยภาพรวมไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
(คาที่แสดงวามีความสอดคลอง ; > .05, /df ≤ 2, RMSEA ≤ .05, GFI ≥ .95) แสดงวา โมเดลสมมุติฐาน
ทั้ง 3 โมเดล ไดแก โมเดล CFA-RF โมเดล CFA-R และโมเดล CFA-F ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
กลาวคือโมเดลขาดความตรงเชิงโครงสราง และเมื่อปรับโมเดล CFA-R และโมเดล CFA-F ใหมีคาดัชนี
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ที่ย อมรับ ได วามี ความสอดคล องเพื่ อเปรี ยบเที ยบความสอดคล องระหว างโมเดลทั้ ง 2
เชิงประจักษ แสดงผลดังตารางที่ 5

โมเดลกับ ข อมู ล

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบกอนและหลังปรับโมเดล
df

/df

RMSEA

GFI

df



1,700
1,700
1,321
1,650

10.39
4.85
2.99
1.48

.089
.057
.041
.020

.67
.81
.90
.94

329

1,514.04*

โมเดล
CFA-R กอนปรับโมเดล
CFA-F กอนปรับโมเดล
CFA-R หลังปรับโมเดล
CFA-F หลังปรับโมเดล

17,667.00*
8,246.54*
3,956.12*
2,442.08*

* < .01

จากตารางที่ 5 พบว า โมเดลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของแบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ
5 องคประกอบแบบบังคับเลือก (CFA-F) มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา (CFA-R) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( = 2,442.08, df = 1,650, /df = 1.48, RMSEA = .020, GFI = .94)
แตเมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในโมเดลทั้ง 2 เปรียบเทียบกัน พบวา คาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในโมเดล CFA-R หลังปรับโมเดลสวนใหญมีคาน้ําหนักองคประกอบที่มี
ความเหมาะสมมากกว าโมเดล CFA-F หลั งปรั บ โมเดล แสดงว า ค าสั ม ประสิ ทธิ์ การพยากรณ ของตั ว แปร
ที่สังเกตไดของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาอธิบายความผันแปรรวมกับ
องคประกอบไดมากกวาบังคับเลือก ดังนั้น โมเดล CFA-F จึงเปนโมเดลที่มีความตรงเชิงโครงสรางคลาดเคลื่อน

CFA-R หลังปรับโมเดล

CFA-F หลังปรับโมเดล

ภาพ 4 โมเดล CFA-R หลังปรับโมเดลเปรียบเทียบกับและโมเดล CFA-F หลังปรับโมเดล

2.3 ผลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราสวนประมาณคา และบังคับเลือกในการวัด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบโดยใชเทคนิค CEUL และ CTCM
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษระหวาง
โมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบโดยใช
เทคนิค CEUL และ CTCM
โมเดล
CFA-RF

16,292.62*

df

/df

RMSEA

GFI

7,010

2.32

.033

.82
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CFA-R
CFA-F
R-MR-CEUL
F-MF-CEUL
RF-MR-CEUL
RF-MF-CEUL
RF-MRF-CTCM

17,667.00*
8,246.54*
11,207.09*
7,048.26*
13,961.56*
14,003.34*
12,626.43*

1,700
1,700
1,640
1,640
6,950
6,950
6,889

10.39
4.85
6.83
4.30
2.01
2.01
1.83

.089
.057
.070
.052
.029
.029
.026

.67
.81
.76
.84
.84
.84
.85

60
60
60
60
121

6,459.91*
1,198.28*
2,331.06*
2,289.28*
3,666.19*

* < .01

จากตารางที่ 6 พบวา โมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับ
เลือกในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบโดยใชเทคนิค CEUL และ CTCM จํานวน 5 โมเดล ไดแก 1) โมเดล
R-MR-CEUL 2) โมเดล F-MF-CEUL 3) โมเดล RF-MR-CEUL 4) โมเดล RF-MF-CEUL และ 5) โมเดล
RF-MRF-CTCM มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาโมเดลสมมุติฐานตามคูเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนีร้ อยละของน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในองคประกอบของ
วิธีวัดทั้ง 5 โมเดล แสดงดังตารางที่ 7
ตาราง 7 รอยละของน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในองคประกอบของวิธีวัดในโมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธี
วัดแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกในการวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบโดยใชเทคนิค CEUL และ CTCM
โมเดล
R-MR-CEUL
F-MF-CEUL
RF-MR-CEUL
RF-MF-CEUL
RF-MRF-CTCM

รอยละของน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในองคประกอบของวิธวี ัด
MR
MF
MR & MF
5.00
58.33
15.83
25.00
43.34

หมายเหตุ 1) MR คือองคประกอบของวิธีวัดดวยความแปรปรวนรวมของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา
2) MF คือองคประกอบของวิธีวัดดวยความแปรปรวนรวมของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือก

จากตารางที่ 7 พบว า ทุ ก โมเดลมี อิ ท ธิ พ ลของวิ ธี วั ด เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง โมเดลที่ มี ร อ ยละของน้ํ า หนั ก
องคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในองคประกอบของวิธีวัดมากที่สุดคือโมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือกโดยใชเทคนิค CEUL ตรวจสอบดวยความแปรปรวนรวมของ
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบบังคับเลือก (F-MF-CEUL) และรองลงมาคือโมเดลการวิเคราะห
อิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกโดยใชเทคนิค CTCM
ตรวจสอบดวยความแปรปรวนรวมของแบบวัดบุคลิ กภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณค า
และบังคับเลือก (RF-MRF-CTCM)
เมื่อพิจารณาคาดัชนี ความสอดคลองของโมเดลกั บขอมูลเชิงประจักษระหวางโมเดล F-MF-CEUL
และโมเดล RF-MRF-CTCM เปรี ย บเที ย บกั บ ทุ กโมเดล กลั บ พบว า โมเดล RF-MRF-CTCM มี คา สถิ ติ ความ
สอดคลองของโมเดลใกลเคียงกับเกณฑที่กําหนดไวมากที่สุด ( = 12,626.43, df = 6,889, /df = 1.83,
RMSEA = .026, GFI = .85) แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตได
ในองคประกอบของบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา และบังคับเลือกสวนใหญ
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กลับพบวามีคาน้ําหนักไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (loading < ±.30) และมีอิทธิพลของวิธีวัดเกิดขึ้นสูง
(ตารางที่ 7) เชนเดียวกันกับโมเดล F-MF-CEUL แมจะใชเทคนิค CEUL ในการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีวัด
แตเนื่องมาจากความตรงเชิงโครงสรางของโมเดล F-MF-CEUL มีความคลาดเคลื่อนกอนการตรวจสอบอยูแลว
จึงมีคาอิทธิพลของวิธีวัดสูง ในทางตรงกันขามคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในองคประกอบ
ของบุคลิกภาพ 5 องคประกอบในโมเดลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราสวนประมาณคาในการวัด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบโดยใชเทคนิค CEUL ตรวจสอบดวยความแปรปรวนรวมของแบบวัดบุคลิกภาพ
5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา (R-MR-CEUL) สวนใหญมีคาน้ําหนักเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
(loading > ±.30) และมีคามากกวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในองคประกอบของวิธีวัด
ดวยความแปรปรวนรวมของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา แสดงวามีอิทธิพล
ของวิธีวัดเกิดขึ้นต่ํา (ตารางที่ 7) ซึ่งเปนโมเดลการวัดที่นักวิจัยตองการมากที่สุดเพราะโมเดลการวัดที่มีอิทธิพล
ของวิธี วัด สูงจะทําใหความตรงเชิ งโครงสร างมีความคลาดเคลื่อนได (R-MR-CEUL;
= 11,207.09,
df = 1,640, /df = 6.83, RMSEA = .070, GFI = .76)
สรุปผลการวิจัย
1. ความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาสูงกวาบังคับเลือกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01, ความเที่ยงแบบความคงที่โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสันของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
บังคับเลือกสูงกวามาตราสวนประมาณคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวน
ประมาณคา (CFA-R) และบังคับเลือก (CFA-F) ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อยางไรก็ตามเมื่อปรับ
โมเดลแลว โมเดล CFA-F สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาโมเดล CFA-R อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แตความตรงเชิงโครงสรางของโมเดล CFA-F มีความคลาดเคลื่อน ( = 2,442.08, df = 1,650,
/df = 1.48, RMSEA = .020, GFI = .94)
3. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคา
และบังคับเลือกโดยใชเทคนิค CEUL มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและเหมาะสมมากกวาเทคนิค
CTCM (R-MR-CEUL; = 11,207.09, df = 1,640, /df = 6.83, RMSEA = .070, GFI = .76)
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยมีประเด็นการอภิปรายที่นาสนใจ ดังนี้
1. คาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาสูงกวาบังคับเลือก เนื่องมาจากขอตกลงเบื้องตน
ในการคํ า นวณค า ความเที่ ย งแบบความสอดคล อ งภายในโดยใช คา สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาคว า
ความแปรปรวนรวมรายขอคําถามตองไมเทากับ 0 แตเนื่องจากแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบ
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บังคับเลือกที่ใชในการวิจัยในแตละขอมี 3 ตัวเลือกและมีวิธีการใหคะแนนแบบคงที่เทากันในทุกขอ (0, 1, 2)
(ipsative data) ดังนั้น ถาเปนขอคําถามทางบวกหรือทางลบทั้งหมด ความแปรปรวนรวมของขอคําถาม
จะเทากับ 0 ไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนซึ่งไมสามารถหาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในโดยใช
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได แตถามีขอคําถามทางบวกและลบรวมกัน เมื่อกลับคะแนนขอคําถาม
ทางลบก อนการวิ เ คราะห จ ะหาความเที่ ย งแบบความสอดคล องภายในโดยใช คาสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาคได แตอาจไดคาความเที่ยงต่ํา สอดคลองกับการศึกษาของ Baron (1996) และ Clemans (1996)
วาวิธีการใหคะแนนบนพื้นฐานทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (0, 1, 2) (Classical Test Theory: CTT)
ในแบบวั ด แบบบั ง คั บ เลื อ กทํ า ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ ที่ อ าจคลาดเคลื่ อ นซึ่ ง ส ง ผลต อ ความเที่ ย งแบบความ
สอดคลองภายในโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทําใหมคี าความเที่ยงต่ํา ในทางตรงกันขามแบบวัด
บุ ค ลิ ก ภาพ 5 องค ป ระกอบแบบมาตราส ว นประมาณค า มี ค า ความเที่ ย งแบบความสอดคล อ งภายใน
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคสูง เนื่องมาจากความแปรปรวนรวมของของแบบวั ดบุคลิกภาพ
5 องคประกอบมีคานอยกวาความแปรปรวนรายขอคําถาม
2. คาความเที่ยงแบบความคงที่โดยใชคาโดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสันของแบบวัดบุคลิกภาพ
5 องคประกอบแบบบังคับเลือกสูงกวามาตราสวนประมาณคา เนื่องมาจากรูปแบบของแบบวัดแบบบังคับเลือก
มีลักษณะบังคับใหผูตอบขอคําถามตอบอยางคงที่ในทุกขอ ดังนั้น โอกาสในการตอบครั้งที่ 1 และ 2 ผลที่ได
น า จะตอบเหมื อ นกั น หรื อ สอดคล อ งกั น มากซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากในการตอบสนองต อ ความลํ า เอี ย ง
อยางสม่ําเสมอเพราะเปนไปไมไดที่ผูตอบจะเลือกตัวเลือกทั้งหมดสอดคลองกับการศึกษาของ Brown &
Maydeu-Olivares (2013) ดังนั้น เมื่อหาคาความเที่ยงแบบความคงที่โดยใชคาโดยใชคาสหสัมพันธแบบ
เพียรสันจึงไดคาความเที่ยงสูง ในขณะที่แบบวัดแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ตัวเลือกใหเลือกตอบในทุกๆ
ขอและผูตอบมีอิสระในการตอบ ดังนั้น โอกาสในการตอบครั้งที่ 1 และ 2 ผลที่ไดจึงอาจไมสอดคลองกัน
หรือสอดคลองกันนอย ดังนั้น เมื่อหาคาความเที่ยงแบบความคงที่โดยใชคาโดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน
จึงอาจไดคาความเที่ยงต่ํา
3. เทคนิ ค ที่ มี ค วามเหมาะสมในการใช ต รวจสอบและควบคุ ม อิ ท ธิ พ ลของวิ ธี วั ด บุ ค ลิ ก ภาพ
5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับเลือกไดดีที่สุดคือคือเทคนิค CEUL เนื่องมาจากรอยละ
ของน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในองคประกอบของวิธีวัดดวยความแปรปรวนรวมของแบบวัด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบโดยใชเทคนิค CEUL สวนใหญมีคานอยกวาการใชเทคนิค CTCM ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การใชเทคนิค CTCM เมื่อใชความแปรปรวนของวิธีวัดที่แตกตางกันในการวิเคราะหโมเดลรวมกันอาจทําให
ความสัมพันธสูงเกินจริงหรืออาจเกิดขอผิดพลาดในการวิเคราะหได แตอยางไรก็ตามการใชเทคนิค CTCM
กลับใหสารสนเทศของโมเดลมากกวาสอดคลองกับการศึกษาของอนุ เจริญวงศระยับ (2549) เรื่องอิทธิพลของ
วิ ธี วั ด ต อ โครงสร า งองค ป ระกอบมาตรวั ด ปรี ช าเชิ ง อารมณ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนาสํ า หรั บ วั ย รุ น ไทย:
การประยุกตใชวิธีคุณลักษณะหลาก-วิธีหลายโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและเพ็ญนภา ศรีโฉม
(2557) เรื่องการเปรียบเที ยบอิ ทธิพลของวิ ธีวั ดของแบบวั ดสุขภาพจิต ที่เป นผลมาจากการตอบตามความ
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พึงปรารถนาของสังคม: การประยุกตใชเทคนิคซีอียูแอลและเทคนิคซีอีเอ็มแอลและซึ่งพบวาเทคนิค CEUL
มีเหมาะสมในการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีวัดมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
การตรวจสอบอิทธิพลของวิธีวัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบแบบมาตราสวนประมาณคาและบังคับ
เลือกโดยใชเทคนิค CTCM นอกจากการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแลว
ควรพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่สังเกตไดในโมเดลรวมดวย เพื่อเปนสิ่งที่สะทอนวาความตรง
เชิงโครงสรางของโมเดลมีความคลาดเคลื่อนหรือเจือปนดวยอิทธิพลของวิธีวัดหรือไม
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
การวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดอื่นๆ ที่มีรูปแบบของแบบวัดเปนแบบบังคับเลือก
หลายตัวเลือกที่มีวิธีการใหคะแนนแบบคงที่เทากันในทุกขอ (0, 1, 2) (ipsative data) ควรมีการศึกษา
การวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโมเดลการวิเคราะหรูปแบบอื่นๆ เชน
Thurstonian factor model หรือ Thurstonian IRT model
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