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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลการวัดสมรรถนะทาง
คณิตศาสตรแบบทั่วไป (โมเดลแบบ GENE) โมเดลแบบ CTCU และโมเดลแบบ CTCM และ 2) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของ
รูปแบบขอสอบที่มีตอความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลแบบ GENE เมื่อเทียบกับโมเดลแบบ CTCU และโมเดลแบบ CTCM
กลุมตัวอยางเปนนักเรีย นชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 3 จํ านวน 549 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแ ก แบบวัดสมรรถนะทาง
คณิตศาสตรตามแนวทาง PISA จํานวน 3 ฉบับ โดยแบบวัดทั้ง 3 ฉบับใชขอคําถามที่เหมือนกัน แตตางกันที่รูปแบบขอสอบ
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) โมเดลแบบ GENE ที่ปรับแลวมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โมเดลแบบ CTCU ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และโมเดลแบบ CTCM ไมสอดคลอง
กับ ขอ มู ลเชิ งประจั ก ษ 2) การเปรี ย บเที ยบระหว างโมเดลแบบ GENE กั บ โมเดลแบบ CTCU พบวา โมเดลแบบ CTCU
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาโมเดลแบบ GENE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดความสัมพันธของ
ความคลาดเคลื่อนที่มาจากการใชรูปแบบขอสอบเดียวกันทั้งหมดมีคานอยกวาน้ําหนักองคประกอบที่เปนผลมาจากสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร แสดงวาไมเกิดอิทธิพลของวิธีการวัดอันเปนผลมาจากรูปแบบขอสอบ การเปรียบเทียบระหวางโมเดลแบบ
GENE กับโมเดลแบบ CTCM พบวา โมเดลแบบ CTCM สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาโมเดลแบบ GENE อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และน้ําหนักองคประกอบที่เปนผลมาจากรูปแบบขอสอบมีคาต่ํากวาน้ําหนักองคประกอบที่เปน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to investigate fit indices (included ²/df, GFI, AGFI, CFI, RFI
SRMR and RMSEA) of The general measurement model of mathematical competencies (GENE model),
CTCU model, and CTCM model. 2) to analyze effects of item formats on construct validity of all
measurement models (GENE model, CTCU model, and CTCM model). The research sample consisted of
549 students in grade-9. The research instruments were the 3 Pisa-liked tests of mathematical
competencies which each items of test used the identical question, but used different answer formats.
Data were analyzed by confirmatory factor analysis. The research findings were as follows: 1) The adjusted
GENE model was fit to the empirical data. The CTCU model was not fit to the empirical, and The CTCM
model was not fit to the empirical data. 2) Comparison between GENE model and CTCU model found that
CTCU model was fit to the empirical data more than GENE model at the .01 significant level, and all of
correlations of error term form identical item formats were less than factor loadings of mathematical
competencies. It showed that effects of item formats were not occurred. Comparison between GENE
model and CTCM model found that CTCM model was fit to the empirical data more than GENE model at
the .01 significant level, and all factor loadings of item formats less than factor loadings of mathematical
competencies. It showed that effects of item format were not occurred.

คําสําคัญ: อิทธิพลของวิธีการวัด/ เทคนิคซีทีซีย/ู เทคนิคซีทีซีเอ็ม
KEYWORDS: METHOD EFFECT/ CTCU TECHNIQUE/ CTCM TECHNIQUE
บทนํา
การวิจัยทางสังคมศาสตรมักใชการวัดโดยออม จึงตองมีการสรางเครื่องมือขึ้นมาวัด เชน แบบทดสอบ
แบบวั ด แบบสอบถาม แบบสั ง เกต แบบสั ม ภาษณ เป น ต น เพื่ อ ใช เ ครื่ อ งมื อ เหล า นี้ ใ นการศึ ก ษาและ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยที่สนใจ ทั้งนี้การสรางเครื่องมือในการวิจัยทางสังคมศาสตร
ตองดําเนินการอยางมีมาตรฐาน รวมไปถึงมีการตรวจสอบคุณภาพในดานความตรง (validity) และความเที่ยง
(reliability) (วรรณี แกมเกตุ, 2555) แตในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ในตางประเทศเริ่มใหความสําคัญกับ
การตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัด (method effect) นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยใชความตรงและความเที่ยงตามประเพณีนิยม
อิทธิพลของวิธีการวัดเปนประเด็นที่มีผูเสนอไวตั้งแต ค.ศ. 1959 ซึ่งในปจจุบัน นักวิจัยเริ่มตระหนัก
และดําเนินการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัด รวมดวย โดยอิทธิพลของวิธีการวัดสามารถพิจารณาจาก 2
ดัชนีที่เกี่ยวของ ไดแก common method variance (CMV) ซึ่งคือความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได
โดยบางสวนเปนผลมาจากวิธีการวัด และ common method bias (CMB) คือระดับความสัมพันธที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลอันเกิดจากวิธีการวัด โดยพบวา CMB มีอิทธิพลมากกวา CMV และอาจเรียก
ความลําเอียงที่เกิดขึ้นจากวิธีการวัดวาอิทธิพลของวิธีการวัด กลาวโดยสรุปไดวาอิทธิพลของวิธีการวัด คือ
ผลกระทบจากการใชวิธีการวัดหรือเครื่องมือวัดที่เขาไปเจือปนในความสัมพันธของตัวแปรหรือโครงสรางที่
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สนใจศึ กษา จนทําให ความแปรปรวนของคะแนนเป นผลเนื่ องมาจากวิ ธีการวั ด มีมากกวาที่ ควรจะมาจาก
โครงสรางที่สนใจศึกษา อยางไรก็ตามนักวิจัยไมตองการใหอิทธิพลของวิธีการวัดเขาไปเจือปนในความสัมพันธ
ของตัวแปรที่ศึกษา เพราะวาอิทธิพลของวิธีการวัดเปนแหลงของความคลาดเคลื่อนที่ สําคัญที่อาจสงผลตอขอ
คนพบในงานวิจัยได และอาจทําใหไดขอสรุปของการวิจัยที่ไมถูกตอง ตลอดจนความตรง ความเที่ยง และ
การประมาณคาพารามิเตอร อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได (Meade, Watson & Kroustalis, 2007;
Podsakoff MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003; Podsakoff, MacKenzie & Podsakoff, 2012;
Sechrest et al., 2000; เพ็ญนภา ศรีโฉม, 2557) ทั้งนี้อิทธิพลของวิธีการวัดเกิดมาจากหลายสาเหตุ โดย
สาเหตุหรือแหลงที่ทําใหเกิดอิทธิพลของวิธีการวัดอาจแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 1) อิทธิพลของวิธีการวัดอัน
เกิดจากตัวผูตอบ 2) อิทธิพลของวิธีการวัดอันเกิดจากลักษณะของขอคําถาม 3) อิทธิพลของวิธีการวัดอันเกิด
จากบริ บ ทของข อ คํ า ถาม และ 4) อิ ท ธิ พ ลของวิ ธี ก ารวั ด อั น เกิ ด จากบริ บ ทของการวั ด สํ า หรั บ แนวทาง
การควบคุมอิทธิพลของวิธีการวัดสามารถทําได 2 วิธี คือ 1) ออกแบบขั้นตอนการศึกษาใหดี และ 2) ควบคุม
โดยใชสถิติ ซึ่งการตรวจสอบทางสถิติโดยใชการวิเคราะหองคประกอบแบบพหุวิธีดวยเทคนิค CTCU และ
เทคนิค CTCM เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันที่ใชการวัดคุณลักษณะมากกวา 1 คุณลักษณะ ดวย
วิธีการวัดมากกวา 1 วิธี ซึ่งเปนเทคนิคที่นิยมใชในการวิเคราะหอยางกวางขวาง (Podsakoff et al., 2003;
Tomás, 2013)
จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีการวัดลวนแตสนใจศึกษากับตัวแปรหรือโครงสรางทาง
จิตวิทยา อยางไรก็ตามการวัดความสามารถทางปญญา ซึ่งเปนอีกดานหนึ่งที่อยูในอนุกรมวิธานการเรียนรู
ของบลูม (Bloom’s taxonomy) และถือวาเปนดานที่สําคัญและยังคงเปนดานที่ครูและนักการศึ กษาทั่วโลก
ยังใหน้ําหนักการประเมินกับดานนี้อยูเปนหลัก กลับพบวาการวัดความสามารถทางปญญายังไมมีใครศึกษา
ในประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีการวัด ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวาการวัดความสามารถทางปญญา นิยมใช
ขอสอบหรือขอคําถามเปนตัวแทนในการวัด โดยผูออกขอสอบจะเปนผูกําหนดรูปแบบขอสอบตามบริบทและ
ความเหมาะสม ซึ่งอาจเปนไปไดวารูปแบบขอสอบเหลานี้อาจกอใหเกิดอิทธิพลของวิธีการวัดเจือปนรวมดวยใน
คะแนนสอบหรือความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัด กอปรกับสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(สทศ.) ของประเทศไทยมีแนวคิดจะใชขอสอบรูปแบบ PISA-Liked มาปรับใชในการสอบ O-NET ซึ่งดาน
คณิ ต ศาสตร เ ป น ด านที่ เ ห็ น ความแตกต างอย างชั ด เจนระหว างข อสอบตามแนวทาง PISA กั บ ข อสอบ
คณิตศาสตรสวนใหญของไทย ทั้งนี้ขอสอบคณิตศาสตรตามแนวของ PISA มุงเนนสถานการณในชีวิตจริง
โดยใชกรอบการประเมินใน 3 องคประกอบ ไดแก 1) สมรรถนะ ซึ่งเปนองคประกอบหลักที่ใชในการประเมิน
โดยแบ งเป น 3 ด าน ได แก การคิ ด ในเชิ ง คณิ ต ศาสตร การใช ห ลั ก การทางคณิ ต ศาสตร การตี ความทาง
คณิตศาสตร 2) เนื้อหา 4 เรื่อง ไดแก ปริมาณ ความไมแนนอนและขอมูล การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
ปริภูมิและรูปทรง 3) บริบทที่ใชมี 4 ดาน ไดแก บริบทสวนตัว บริบททางสังคม บริบทของ การงานอาชีพ
บริบทในแวดวงวิทยาศาสตร (Organization for Economic Co-operation and Development, 2013)
ขณะที่ขอสอบคณิตศาสตร สวนใหญของไทยตองอิงตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รวมถึงขอสอบที่ยังเนนไปที่การคิดคํานวณโจทยเชิงตัวเลข โดยไมคอยมีการประยุกต สถานการณในชีวิตจริง
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี., 2557)
ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาลักษณะของแบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นตามแนวทาง PISA
และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดดังกลาว แลวนําแบบวัดที่พัฒนาขึ้นมาศึกษาวารูปแบบขอสอบตามแนวทาง
PISA ที่สนใจ 3 รูปแบบ ไดแก แบบเลือกตอบหลายตัวเลือก แบบตอบสั้น และแบบแสดงวิธีทํา จะกอใหเกิด
อิทธิพลของวิธีการวัดเจือปนในผลการวัดหรือไม รวมถึงประยุกตใชการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดดวย
การวิเคราะหองคประกอบแบบพหุวิธี โดยใชเทคนิคทั้งแบบ CFA-model with Correlated Trait factors
and Correlated Uniquenesses (CTCU) และ CFA-model with Correlated Trait factors and
Correlated Method factors (CTCM) เพื่อเปรียบเทียบดัชนีความสอดคลองและคาพารามิเตอรที่สําคัญ
ระหวางโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรแบบทั่วไป (โมเดลแบบ GENE) กับโมเดลการวัดแบบ CTCU
และโมเดลการวัดแบบ CTCM เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของวิธกี ารวัดอันเปนผลมาจากรูปแบบขอสอบ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนกั บขอมูลเชิงประจักษของโมเดลการวั ดสมรรถนะทาง
คณิตศาสตรแบบทั่วไป โมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค CTCU และโมเดลการวัดสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค CTCM
2. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของรูปแบบขอสอบที่มีตอความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตรแบบทั่วไป เทียบกับโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค CTCU และโมเดล
การวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค CTCM
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผูวิจัยใชกรอบการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตรตามแนวทางของ PISA โดยยึดตามกรอบ
การประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตรของ PISA ในป 2012 เปนหลัก
2. รูปแบบขอสอบวิชาคณิตศาสตรตามแนวทาง PISA มีอยู 4 รูปแบบ ไดแก แบบเลือกตอบหลาย
ตัวเลือก แบบเลือกตอบเชิงซอน แบบตอบสั้น และแบบแสดงวิธีทํา แตผูวิจัยไดตัดรูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
ออกไปจากการศึกษาครั้งนี้ เพราะแบบเลือกตอบเชิงซอนจะเปนการถามหลายคําถามที่ตอเนื่องกัน แลวให
คะแนนเปนชุดของคําตอบ โดยถาตอบถูกทั้งหมดก็จะไดคะแนนเต็ม และหากตอบผิดแมแตคําถามเดียวก็จะ
ไมไดคะแนนในขอนั้นเลย ดวยเหตุนี้ทําใหการเปรียบเทียบแบบเลือกตอบเชิงซอนกับรูปแบบอื่นซึ่งถามดวย
คําถามเดียวอาจเกิดปญหาในแงโครงสรางของคําถาม และความเปนเอกมิติของคําถามได
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบของขอสอบที่ใชตรวจสอบอิทธิพล
ของวิธีการวัด
- แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
- แบบตอบสัน้
- แบบแสดงวิธีทํา

ความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวั ด
สมรรถนะทางคณิตศาสตร โดยพิจารณาจาก
ดัชนีความสอดคลองกลมกลืน (fit indices)
ได แ ก ค า ไค-สแควร ( ²), ค า ไค-สแควร
สัมพัทธ (²/df), GFI, AGFI, CFI, RFI,
SRMR และ RMSEA

เทคนิคการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัด
- เทคนิค CTCU
- เทคนิค CTCM

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 44,897 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา
2558 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 549 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาถึงการวิเคราะหที่ใชดวยโปรแกรมลิสเรล
ซึ่งมีวิธีการที่นิยมใชกัน คือ การกําหนด 10 - 20 คนตอตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจัย (นงลักษณ วิรัชชัย,
2542) สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ไดใชตัวแปรสังเกตไดจํานวน 27 ตัวแปร ซึ่งผูวิจัยใชการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง 20 คน ตอหนึ่งตัวแปรสังเกตได ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมจึงควรมีอยางนอย 540 คน
การสุมกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบ 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก สุมโรงเรียนดวยวิธีการสุมแบบงาย (simple
random sampling) จํานวน 6 โรงเรียน จากนั้นขั้นตอนที่สอง สุมหองเรียนในแตละโรงเรียนจํานวน 2-3
หองเรียนตามขนาดโรงเรียน ดวยวิธีการสุมแบบยกกลุม (cluster random sampling) ไดมา 14 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนี้ใชเครื่องมือวิจัยซึ่งเปนแบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรตามแนวทาง PISA จํานวน 3
ฉบับ โดยแบบวัดแตละฉบับประกอบดวยขอสอบที่เปนสถานการณคําถามทางคณิตศาสตรในโลกของชีวิตจริง
จํานวน 9 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแผนผังขอสอบ (test blueprint) และลักษณะเฉพาะของขอสอบ (item
specification) ตามแนวทาง PISA ซึ่งกําหนดใหระบุสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่มุงวัด เนื้อหา และบริบทที่ใช
นอกจากนี้แบบวัดทุกฉบับไดใชรูปแบบขอสอบทั้งแบบแสดงวิธีทํา แบบตอบสั้น และแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
อย า งละ 3 ข อ โดยแบบวั ด แต ล ะฉบั บ จะใช ข อ คํ า ถามที่ เ หมื อ นกั น แต ต า งกั น ที่ รู ป แบบข อ สอบ เช น
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สถานการณน้ําพันซในแบบวัดฉบับที่ 1 เปนแบบแสดงวิธีทํา สถานการณน้ําพันซในแบบวัดฉบับที่ 2 เปนแบบ
ตอบสั้น และสถานการณน้ําพันซในแบบวัดฉบับที่ 3 เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เปนตน รวมถึงมีการสลับ
ตําแหนงสถานการณในแตละฉบับใหไมเหมือนกัน และมีการเปลี่ยนตัวเลขหรือขอความเพียงเล็กนอยในบาง
สถานการณ เพื่อปองกันการจําขอสอบได เกณฑ การตรวจใหคะแนนเปนแบบ 0, 1 ในการตอบขอสอบทั้ง 3
รูปแบบ ดังนี้ ถาคําตอบถูกจะไดคะแนนเต็มคือ 1 คะแนน แตหากตอบผิดหรือไมตอบจะได 0 คะแนนสําหรับ
ขอสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก และแบบตอบสั้น สวนแบบแสดงวิธีทํากําหนดวาหากทั้งคําตอบถูกและ
เขียนแสดงวิธีทําไดถูกตองชัดเจนตามหลักคณิตศาสตรและทําให ผูวิจัยซึ่งเปนผูตรวจใหคะแนนเพียงคนเดียว
อานไดเขาใจจะไดคะแนนเต็มคือ 1 คะแนน แตหากตอบผิดหรือแสดงวิธีทําไมถูกตองชัดเจนอยางใดอยางหนึ่ง
รวมถึงไมตอบขอสอบขอนั้นจะได 0 คะแนน ทั้งนี้ขอสอบที่นํามาใชจริงไดคัดเลือกมาจากผลการตรวจสอบ
IOC จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวามีผลการตรวจผานเกณฑทุกขอ และผลการวิเคราะหคาความยากและ
อํานาจจําแนกตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (classical test theory) ซึ่งมาจากกลุมทดลองใช (try out)
คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 375 คน โดยขอสอบที่คัดเลือกไวใชจริงทั้ง 9 ขอ มีคาความ
ยากอยูในชวง .238 ถึง .616 ซึ่งสวนใหญเปนขอสอบที่คอนขางยาก และคาอํานาจจําแนกอยูในชวง .444 ถึง
.749 ซึ่งทุกขอสามารถจําแนกผูสอบไดสูง
การนําแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใชเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยคํานึงถึงลําดับของการใชแบบวัดซึ่ง
มี 6 แบบ โดยแตละโรงเรียนมีลําดับการใหนักเรียนทําแบบวัดแตกตางกัน อีกทั้งนักเรียนทุกคนตองทําแบบวัด
ครบทั้ง 3 ฉบับ ทําใหตองคัดขอมูลของนักเรียนที่ทําไมครบทั้ง 3 ครั้งออกไป ซึ่งไดกลุมตัวอยาง 549 คน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ มี 3 สวน คือ 1) การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนสมรรถนะ
ที่วัดได ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คาสัมประสิทธิ์การกระจาย คาความเบ
และค าความโด ง ทั้ งแบบแยกตามสถานการณ คํ า ถามและแบบรวมเป น ด า นสมรรถนะทางคณิ ต ศาสตร
รวมถึงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบระหวางรูปแบบขอสอบที่ตางกัน 2) การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวั ดสมรรถนะทางคณิตศาสตร โดยการวิ เคราะห หาคาพารามิเตอรความยากของขอสอบ
ค า พารามิ เ ตอร อํ า นาจจํ า แนกของข อ สอบ สารสนเทศของข อ สอบและสารสนเทศของแบบสอบ (test
information) รวมถึงการวิเ คราะหหาคาความเที่ ยงของแบบวัดแตละฉบับดว ยวิธี สัมประสิทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาค และ 3) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (construct
validity) ของโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรแบบ GENE รวมถึงการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดที่
เปนผลมาจากรูปแบบขอสอบ โดยเปรียบเทียบดัชนีความสอดคลอง (fit indices) ไดแก คาไค-สแควร (Chisquare) คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-square/df) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมเชิงเปรียบเทียบ (CFI) ดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมเชิงสัมพัทธ (RFI) ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) และดัชนีรากที่
สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) รวมถึงพิจารณาคาพารามิเตอรที่สําคัญระหวางโมเดล
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แบบ GENE กับโมเดลแบบ CTCU ไดแก คาความสัมพันธของความคลาดเคลื่อนที่มาจากการใชรูปแบบ
ขอสอบเดียวกันเทียบกับน้ําหนักองคประกอบของสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่มุงวัด และคาพารามิเตอรที่
สําคัญระหวางโมเดลแบบ GENE กับโมเดลแบบ CTCM ไดแกคาน้ําหนักองคประกอบของวิธีการวัดเทียบกับ
น้ําหนักองคประกอบของสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่มุงวัด เพื่อระบุการเกิดและระดับอิทธิพลของวิธีการวัด
อันเปนผลมาจากรูปแบบขอสอบ
กรอบแนวคิดโมเดลการวิเคราะห

โมเดลแบบ GENE

โมเดลแบบ CTCU

โมเดลแบบ CTCM

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในแตละสถานการณ จําแนกตามรูปแบบขอสอบ
จากผลการวิ เ คราะห คาสถิติ พื้น ฐาน มี ขอสั งเกตว าสถานการณ ซึ่ งใช คําถามเดีย วกั น แตมีรู ป แบบ
ขอสอบที่แตกตางกัน จะทําใหคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันในทุกสถานการณ โดยคะแนนเฉลี่ยของการตอบที่มี
การใหคะแนนแบบ 0, 1 สะทอนถึงสัดสวนของจํานวนผูตอบขอสอบถูกในขอนั้นตอจํานวนผูสอบทั้งหมด ซึ่ง
คือแนวคิดของคาความยากตามแนวทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) เมื่อใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (one- way ANOVA) พบวา ผลการวิเคราะหและขอสรุปที่ไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ รูปแบบ
ขอสอบที่ตางกัน จะทําใหไดคะแนนเฉลี่ยของการวัดจากแตละสถานการณมีคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อเปรียบเทียบรายคูตอไป จึงพบวา คะแนนเฉลี่ยที่ไดมาจากการใชรูปแบบแสดง
วิธีทําจะมีคาต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาจากการใชรูปแบบตอบสั้นและรูปแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก และ
คะแนนเฉลี่ยที่ไดมาจากการใชรูปแบบตอบสั้นจะมีคาต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาจากการใชรูปแบบเลือกตอบ
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หลายตัวเลือก นั่นคือ รูปแบบแสดงวิธีทําจะเปนขอสอบที่ยากกวารูปแบบตอบสั้นและรูปแบบเลือกตอบหลาย
ตัวเลือก และรูปแบบเลือกตอบหลายตัวเลือกจะเปนขอสอบที่งายที่สุด
2. ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบและแบบวัด
ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบตามแนวทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory:
IRT) แบบ 2 พารามิเตอร (2PL) ซึ่งจะรายงานคาพารามิเตอรความยากของขอสอบ (b) และคาพารามิเตอร
อํานาจจําแนกของขอสอบ (a) โดยพบวา คาพารามิเตอรความยากของขอสอบ (b) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาตั้งแต
-1.31 ถึง 1.24 ซึ่งคาพารามิเตอรความยากของขอสอบทั้งหมดสอดคลองตามเกณฑที่กําหนดวาควรมีคาตั้งแต
-2.5 ถึง 2.5 จึงเหมาะสมนําไปใชในทางปฏิบัติ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) สําหรับคาพารามิเตอรอํานาจ
จําแนกของขอสอบ (a) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาตั้งแต 1.26 ถึง 3.29 ซึ่งมีขอสอบอยู 4 ขอ ที่ไมเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดวาควรมีคาตั้งแต 0.5 ถึง 2.5 จึงเหมาะสมนําไปใชในทางปฏิบัติ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) อยางไรก็
ตามคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกในขอสอบทุกขอมีคาเปนบวกทั้งหมด สะทอนวาขอสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นทุก
ขอสามารถจําแนกผูสอบได
เมื่อพิจารณาคาพารามิเตอรความยากของขอสอบ (b) ตามกลุมของสถานการณเดียวกัน ใหขอสรุปที่
เหมือนกัน คือ ขอสอบแบบแสดงวิธีทําเปนขอสอบที่ยากที่สุด รองลงมาคือขอสอบแบบตอบสั้น และขอสอบ
แบบเลือกตอบหลายตัวเลือกเปนขอสอบที่งายที่สุด เมื่อพิจารณาคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) ตามกลุม
ของสถานการณเดียวกัน พบวา สถานการณโดยสวนใหญใหขอสรุปที่คลายกัน คือ ขอสอบแบบแสดงวิธีทําเปน
ขอสอบที่จําแนกผูสอบที่มีความรูกับไมมีความรูไดดีที่สุด รองลงมาคือ ขอสอบแบบตอบสั้น และขอสอบแบบ
เลือกตอบหลายตัวเลือกเปนขอสอบที่จําแนกผูสอบที่มีความรูกับไมมีความรูไดนอยที่สุด กลาวโดยสรุปคือ ใน
การใชสถานการณคําถามเดียวกัน ขอสอบแบบแสดงวิธีทําจะเปนขอสอบที่ยากที่สุด แตจําแนกผูสอบไดดีที่สุด
ขณะที่ขอสอบแบบเลือกตอบหลายตัวเลือกจะเปนขอสอบที่งายที่สุด และจําแนกผูสอบไดนอยที่สุด
การหาความเที่ยงของแบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรตามแนวทาง PISA โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคแยกเปนแตละองคประกอบของสมรรถนะทางคณิตศาสตร และแบบรวมทั้งฉบับ พบวาค า
ความเที่ยงของแบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรตามแนวทาง PISA มีคาอยูในระดับสูงทั้งหมด โดยแบบ
รวมทั้งฉบับมีคาความเที่ยงมากที่สุด เทากับ .937 ความเที่ยงขององคประกอบดานการคิดในเชิงคณิตศาสตร
องคประกอบดานการใชหลักการทางคณิตศาสตร และองคประกอบดานการตีความและประเมินผลลัพธทาง
คณิตศาสตร มีคาเทากับ .874, .863 และ .856 ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลการวัดทุกโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรทั้งหมด
27 ตัวแปร โดยใชคาสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 โดยมี ค าสั มประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ อยู ในช ว ง 0.103 ถึ ง 0.835 และผลการวิ เ คราะห
Bartlett’s Test พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณ
อย างมีนั ยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 และเมื่ อพิ จารณาคาดัช นีไกเซอร -ไมเยอร -ออลคิ น (Kaiser-Meyer363
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Olkin: KMO) พบวามีคาเทากับ 0.881 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวาขอมูลชุดนี้มีความสัมพันธกันสามารถนําไป
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันได
โมเดลแบบ GENE มีตัวแปรแฝงทั้งหมด 3 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 27 ตัว แปร โดยเปน
โมเดลหลักของการวิจัย ซึ่งการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแบบ GENE เปนหลักฐานที่สะทอน
ถึงความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดที่ใชในการวิจัย โดยโมเดลแบบ GENE เมื่อปรับใหความคลาดเคลื่อน
ของขอคําถามที่ใชสถานการณคําถามเดียวกันมีความสัมพันธกันเปนสวนใหญ แสดงดังภาพ 1 พบวา มีคา
ไค-สแควร = 281.98 (p = 0.752) นั่นคือคาไค-สแควรมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05, df = 299 จึงคํานวณคาไค-สแควรสัมพัทธ (²/df) ไดเทากับ 0.94 นอกจากนี้คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เทากับ .96 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .95 คาดัชนีวัดระดับ
ความเหมาะสมเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมเชิงสัมพัทธ (RFI) เทากับ .98
คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษใน รูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ .031 และคาดัชนีรากที่สองของ
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) เทากับ .00 ซึ่งพบวาดัชนีวัดความสอดคลองทุกตัวสอดคลอง
ตามเกณฑที่ยอมรับได ดังตาราง 1 แสดงวาโมเดลแบบ GENE (ปรับโมเดล) มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
ตาราง 1 คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดแบบ GENE (ปรับโมเดล)
df ²/df GFI AGFI CFI RFI SRMR RMSEA
²
281.98 (p = 0.752) 299 0.94 0.96 0.95 1.00 0.98 0.031 0.00
- ²/df GFI, AGFI
CFI, RFI
SRMR, RMSEA
² นอยๆ
> 0.90
> 0.95
< .05
p > .05
<2
หมายเหตุ 1โมเดลแบบ GENE ที่ปรับโมเดลโดยใหขอคําถามที่ใชสถานการณคําถามเดียวกันมีความสัมพันธกันเปนสวนใหญ ,
*เกณฑที่ใชนํามาจากตารางของนงลักษณ วิรัชชัย (2542)
โมเดลการวัด
โมเดลแบบ GENE1
เกณฑที่ยอมรับได*
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ภาพ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแบบ GENE (ปรับโมเดล)

โมเดลการวัดแบบ CTCU เปนโมเดลที่มีตัวแปรแฝงทั้งหมด 3 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด
27 ตัวแปรเชนเดียวกับโมเดลการวัดแบบ GENE แตโมเดลแบบ CTCU จะบังคับใหความคลาดเคลื่อนที่มาจาก
การใชรูปแบบขอสอบเดียวกันภายใตองคประกอบสมรรถนะทางคณิตศาสตรเดียวกันมีความสัมพันธกันเอง
โดยผลการวิเคราะหโมเดลการวัดแบบ CTCU ดังตารางที่ 2 พบวา มีคาไค-สแควร = 1213.06, df = 294 จึง
คํานวณคาไค-สแควรสัมพัทธ (²/df) ไดเทากับ 4.13 นอกจากนี้คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ
.86 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .82 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมเชิง
เปรียบเทียบ (CFI) เทากับ .95 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสม เชิงสัมพัทธ (RFI) เทากับ .92 คาดัชนีราก
กํ า ลั ง สองเฉลี่ ย ของเศษในรู ป คะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท า กั บ .058 และค า ดั ช นี ร ากที่ ส องของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) เทากับ .076 ซึ่งทุกดัชนีความสอดคลองยังไมเปนไปตามเกณฑที่
ยอมรับ ได แสดงวาโมเดลการวัด สมรรถนะทางคณิ ตศาสตรแบบ CTCU ยังไมคอยสอดคล องกลมกลื นกั บ
ขอมูลเชิงประจักษ
ตาราง 2 คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดแบบ CTCU
โมเดลการวัด
โมเดลแบบ CTCU
เกณฑที่ยอมรับได*

²
1213.06 (p = 0.00)
² นอยๆ
p > .05

df
294
365

²/df
4.13
²/df
<2

GFI

AGFI

CFI

RFI

SRMR RMSEA

0.86 0.82 0.95 0.92 0.058 0.076
GFI, AGFI
CFI, RFI
SRMR, RMSEA
> 0.90
> 0.95
< .05
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หมายเหตุ *เกณฑที่ใชนํามาจากตารางของนงลักษณ วิรัชชัย (2542)

โมเดลการวัดแบบ CTCM เปนโมเดลที่มีตัวแปรแฝงทั้งหมด 3 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด
27 ตัวแปรเชนเดียวกับโมเดลการวัดแบบ GENE แตตางกันตรงที่โมเดลแบบ CTCM จะเพิ่มองคประกอบของ
วิธีการวัดซึ่งในที่นี้คือ รูปแบบขอสอบอีก 3 องคประกอบ ไดแก แบบแสดงวิธีทํา (ES) แบบตอบสั้น (SA) และ
แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก (MC) โดยผลการวิเคราะหโมเดลการวัดแบบ CTCM แสดงดังตารางที่ 4.14 พบวา
มีคาไค-สแควร = 1072.95, df = 291 จึงคํานวณคาไค-สแควรสัมพัทธ (²/df) ไดเทากับ 3.69 นอกจากนี้
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .87 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ
.84 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ .96 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมเชิง
สัมพัทธ (RFI) เทากับ .93 คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ .049
และคาดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) เทากับ .070 ซึ่งดัชนีสวนใหญยังไม
สอดคลองตามเกณฑที่ยอมรับ ได แสดงวาโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิ ตศาสตร แบบ CTCM ยั งไม คอย
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ตาราง 2 คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดแบบ CTCM
โมเดลการวัด
โมเดลแบบ CTCM
เกณฑที่ยอมรับได*

²
1072.95 (p = 0.00)

df
291
-

²/df
3.69

² นอยๆ
²/df
p > .05
<2
หมายเหตุ *เกณฑที่ใชนํามาจากตารางของนงลักษณ วิรัชชัย (2542)

GFI AGFI CFI RFI SRMR RMSEA
0.87 0.84 0.96 0.93 0.049 0.070
GFI, AGFI
CFI, RFI
SRMR, RMSEA
> 0.90
> 0.95
< .05

4. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของวิธีการวัดอันเปนผลมาจากรูปแบบขอสอบ
การเปรียบเทียบดัชนีความสอดคลองระหวางโมเดลแบบ GENE กับโมเดลแบบ CTCU ผลการ
วิเคราะหแสดงดังภาพ 2 เมื่อพิจารณาคาผลตางของไค-สแควรระหวาง 2 โมเดลดังกลาว มีคาเทากับ 243.35
และผลตางขององศาอิสระ (df) เทากับ 27 โดยคาผลตางของไค-สแควรมีคามากกวา 46.963 ซึ่งเปนคาวิกฤต
ที่เปดจากตารางไค-สแควรที่ df = 27 ณ ระดับนัยสําคัญ .01 แสดงวาคาไค-สแควรของโมเดลแบบ GENE กับ
โมเดลแบบ CTCU มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโมเดลแบบ CTCU มีคา
ไค-สแควรที่ต่ํากวาโมเดลแบบ GENE แสดงวาโมเดลแบบ CTCU สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวา
โมเดลแบบ GENE เมื่อพิจารณาดัชนีความสอดคลองตัวอื่น พบวาโมเดลแบบ CTCU มีคาดัชนีความสอดคลอง
ที่ดี กวาโมเดลแบบ GENE ดังตาราง 4 แสดงวาโมเดลแบบ CTCU สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวา
โมเดลแบบ GENE ทั้งนีน้ ้ําหนักองคประกอบที่เปนผลมาจากสมรรถนะทางคณิตศาสตรในโมเดลแบบ CTCU มี
ค าตั้ งแต .48 ถึ ง .66 และค าความสั มพั น ธ ของความคลาดเคลื่ อนที่ ใช รู ป แบบข อสอบเหมื อนกั น ภายใต
องคประกอบเดียวกัน มีคาความสัมพันธของความคลาดเคลื่อนทั้งหมดนั้นมีทิศทางเปนลบและมีขนาดอยู
ในช ว ง .05 ถึ ง .21 ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ขนาดความสั ม พั น ธ ที่ ต่ํ า ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บขนาดความสั ม พั น ธ ข องความ
คลาดเคลื่อนกับน้ําหนักองคประกอบที่เปนผลมาจากสมรรถนะทางคณิตศาสตร พบวา ขนาดความสัมพันธ
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ของความคลาดเคลื่อนที่มาจากการใชรูปแบบขอสอบเดียวกัน ทั้งหมดมีคานอยกวาคาน้ําหนักองคประกอบที่
เปนผลมาจากสมรรถนะทางคณิตศาสตร จึงสรุปไดวาอิทธิพลของวิธีการวัดอันเปนผลมาจากรูปแบบขอสอบมี
ผลเพียงเล็กนอยตอความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัด หรืออาจกลาววาไมเกิดอิทธิพลของวิธีการวัดอัน
เปนผลมาจากรูปแบบขอสอบ
ตาราง 4 คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลแบบ GENE และโมเดลแบบ CTCU
โมเดลการวัด
df
GFI AGFI CFI RFI SRMR RMSEA
²
²/df
โมเดลแบบ GENE
1456.41 321
4.54
0.84 0.81 0.94 0.92 0.060 0.080
โมเดลแบบ CTCU
1213.06 294
4.13
0.86 0.82 0.95 0.92 0.058 0.076
การเปรียบเทียบโมเดลแบบ 243.35* 27
GENE กับโมเดลแบบ CTCU
หมายเหตุ *ผูวิจัยทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติของผลตางไค-สแควร โดยการเปดตารางคาไค-สแควร ซึ่งพบวา df = 27
ณ ระดับนัยสําคัญ .01 มีคาวิกฤตของไค-สแควรเทากับ 46.963

การเปรียบเทียบดัชนีความสอดคลองระหวางโมเดลแบบ GENE กับโมเดลแบบ CTCM ผลการ
วิเคราะหแสดงดังภาพ 3 เมื่อพิจารณาคาผลตางของไค-สแควรระหวาง 2 โมเดลดังกลาว มีคาเทากับ 383.46
และผลตางขององศาอิสระ (df) เทากับ 30 โดยคาผลตางของไค-สแควรมีคามากกวา 50.892 ซึ่งเปนคาที่เปด
จากตารางไค-สแควรที่ df = 30 ณ ระดับนัยสําคัญ .01 แสดงวาคาไค-สแควรของโมเดลแบบ GENE กับโมเดล
แบบ CTCM มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโมเดลแบบ CTCM มีคาไค-สแควรที่ต่ํา
กวาโมเดลแบบ GENE แสดงวา โมเดลแบบ CTCM สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาโมเดลแบบ GENE
เมื่อพิจารณาดัชนีความสอดคลองตัวอื่น พบวาโมเดลแบบ CTCM มีคาดัชนีความสอดคลองที่ดีกวาโมเดลแบบ
GENE ดังตาราง 5 แสดงวา โมเดลแบบ CTCM สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาโมเดลแบบ GENE
ทั้ ง นี้ น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบที่ เ ป น ผลมาจากสมรรถนะทางคณิ ต ศาสตร ใ นโมเดล CTCM พบว า น้ํ า หนั ก
องคประกอบมีน้ําหนักในระดับปานกลางในชวง .43 ถึง .65 แสดงถึงคะแนนของตัวแปรสังเกตไดสวนใหญเปน
ผลมาจากสมรรถนะทางคณิต ศาสตรที่มุงวัดในระดับ ปานกลาง และน้ํ าหนักองคป ระกอบที่เป นผลมาจาก
องคประกอบของรูปแบบขอสอบ พบวามีน้ําหนักองคประกอบในระดับที่ต่ํา ซึ่งทุกตัวแปรสังเกตไดมีน้ําหนัก
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ภาพ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแบบ CTCU

องคประกอบที่เปนผลมาจากรูปแบบขอสอบมีคาต่ํากวาน้ําหนักองคประกอบที่เปนผลมาจากสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร แสดงถึง รูปแบบขอสอบที่นํามาใชมีผลตอคะแนนที่ไดจากการวัดบาง แตไมมากนัก การที่
คะแนนจากการวัดไดรับผลขององคประกอบรูปแบบขอสอบที่ต่ํา แสดงวา ความแปรปรวนของคะแนนจาก
การวั ด เป น ผลเนื่ องมาจากความแปรปรวนของวิ ธี การวั ด ค อนข า งน อ ย แต ส ว นใหญ เ ป น ผลมาจากความ
แปรปรวนของสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่มุงวัดมากกวา หรืออาจกลาววาไมเกิดอิทธิพลของวิธีการวัดอัน
เปนผลมาจากรูปแบบขอสอบ
ตาราง 5 คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลแบบ GENE และโมเดลแบบ CTCM
โมเดลการวัด
²
โมเดลแบบ GENE (ดั้งเดิม) 1456.41
โมเดลแบบ CTCM
1072.95
การเปรียบเทียบโมเดลแบบ 383.46*
GENE กับโมเดลแบบ CTCM

df ²/df GFI AGFI CFI RFI
321 4.54 0.84 0.81 0.94 0.92
291 3.68 0.87 0.84 0.96 0.93
30
368

SRMR
0.060
0.049

RMSEA
0.080
0.070
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หมายเหตุ * ผูวิจัยทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติของผลตางไค-สแควร โดยการเปดตารางคาไค-สแควร ซึ่งพบวา df = 30
ณ ระดับนัยสําคัญ .01 มีคาวิกฤตของไค-สแควรเทากับ 50.892

ภาพ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแบบ CTCM

อภิปรายผล
1. การปรับโมเดลแบบ GENE โดยใหความคลาดเคลื่อนของตัว ชี้วัดที่ ใชขอคําถามเดีย วกัน มี
ความสัมพันธกันเปนสวนใหญ ทําใหดัชนีวัดความสอดคลองทั้งหมดเปนไปตามเกณฑที่ใชยอมรับ อาจเปน
เพราะวาการใหความคลาดเคลื่อนซึ่งเปนสิ่งที่ยังอธิบายไมได มีความสัมพันธกันตามโครงสรางของสถานการณ
คําถามเดียวกัน โดยเชื่อวาความสัมพันธดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากโครงสรางของคําถามที่เหมือนกัน
แมจะใชรูปแบบขอสอบที่ตางกัน แตวิธีการคิดหาคําตอบก็ยังเหมือนเดิม ซึ่งก็ควรจะมีความสัมพันธกันอยูบาง
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น ในการวิ จั ย นี้ ซึ่ ง พบว า ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น
สถานการณคําถามเดียวกัน แตตางกันที่รูปแบบขอสอบมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลางไปจนถึงสูง
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแบบ CTCU และโมเดลแบบ CTCM พบวา ทั้ง
สองโมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งผูวิจัยเลือกที่จะไมปรับโมเดลเพื่อใหโมเดลสอดคลองกับขอมูล
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เชิ งประจั กษ เฉกเช นเดี ยวกับ โมเดลแบบ GENE ที่ป รับ โมเดลเพื่ อสะทอนถึงหลั กฐานของความตรงเชิ ง
โครงสรางของแบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรซึ่งใชเปนเครื่องมือในการวิจัยนี้ เนื่องจากโมเดลแบบ CTCU
และโมเดลแบบ CTCM เปนเพียงสวนขยายของโมเดลแบบ GENE ซึ่งนํามาใชในการเปรียบเทียบโมเดล
เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดอันเกิดจากรูปแบบขอสอบ จึงไมมีความจําเปนที่จะตองปรับใหโมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ยิ่งไปกวานั้นการปรับโมเดลที่ใชตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัด จะยิ่ง
ทําใหโมเดลมีความซับซอน และอธิบายถึงระดับอิทธิพลของวิธีการวัดไดไมชัดเจน ผูวิจัยจึงไมปรับโมเดลแบบ
CTCU และโมเดลแบบ CTCM ซึ่งการกระทําดังเชนนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Quilty, Oakman และ Risko
(2006) ซึ่งไมปรับโมเดลแบบ CTCU และแบบ CTCM ที่นํามาใชตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดอันเปนผลมา
จากการใชขอความเชิงบวกและเชิงลบ และสอดคลองกับงานวิ จัยของเพ็ญนภา ศรีโ ฉม (2557) ที่ทําการ
เปรียบเทียบอิทธิพลของการตอบตามความพึงปรารถนาของสังคมในโมเดลการวัดสุขภาพจิตทั้งแบบองครวม
และแบบเฉพาะดานโดยใชเทคนิค CEUL และเทคนิค CEML โดยไมปรับโมเดลที่จะนํามาเปรียบเทียบกัน
นอกจากนี้ผลการวิเคราะหโมเดลแบบ CTCM ซึ่งพบวาความแปรปรวนรวมในเมทริกซฟ (Phi) ระหวาง
องคประกอบรูปแบบขอสอบทั้ง 3 รูปแบบที่ใชนั้นมีคาที่สูงเกินหนึ่ง แสดงวาองคประกอบวิธีการวัดที่ใช คื อ
รูปแบบขอสอบนั้นมีความสัมพันธกันสูงมากจนอาจถือวาเปนองคประกอบเดียวกัน รวมถึงทําใหโมเดลไมลูเขา
สะทอนถึงโมเดลนั้นยังไมเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห ขณะที่โมเดลการวิเคราะหแบบ CTCU นั้นไมพบปญหา
ใด ๆ ในการวิเคราะห สอดคลองกับงานวิจัยของอนุ เจริญวงศระยั บ (2549) ซึ่งพบวา โมเดลแบบ CTCU
เทานั้นที่มีการประมาณคาไดอยางเหมาะสม ขณะที่โมเดลแบบ CTCM มีคาประมาณบางคาที่ยังไมเหมาะสม
และการใชวิธีการนี้ยังมีขอจํากัด อีกทั้งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Marsh and Bailey (1991) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบโมเดล CFA แบบตาง ๆ โดยใชขอมูลจริงและขอมูลจําลอง ซึ่งพบวา โมเดลแบบ CTCM เปน
โมเดลที่มีจํานวนครั้งของการวิเคราะหที่ยังไมถูกตองเหมาะสมคิดเปนรอยละ 23 ในขณะที่โมเดลแบบ CTCU
เปนโมเดลที่มีจํานวนครั้งของการวิเคราะหยังไมถูกตองเหมาะสมคิดเปนรอยละ 2 นั่นคือ โมเดลแบบ CTCM มี
โอกาสที่จะวิเคราะหขอมูลไดไมเหมาะสมมากกวาโมเดลแบบ CTCU
3. การตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดดวยเทคนิค CTCU และเทคนิค CTCM ตางใหขอคนพบที่
เหมือนกันวาตัวชี้วัดมีน้ําหนักองคป ระกอบที่มาจากสมรรถนะทางคณิต ศาสตรมากกวาคาที่แสดงถึงความ
แปรปรวนอันเกิดจากวิธีการวัด แสดงวาไมเกิดอิทธิพลของวิธีการวัด ซึ่งเปนไปตามนิยามของ Sechrest et al.
(2000) ที่กลาววา อิทธิพลของวิธกี ารวัดจะเกิดขึ้นเมื่อลักษณะของวิธีการวัดหรือเครื่องมือวัดใด ๆ ไปทําใหเกิด
ความแปรปรวนมากกวาโครงสรางหรือคุณลักษณะที่สนใจศึกษา ดังนั้นจึงสรุปไดวา เมื่อตรวจสอบอิทธิพลของ
รูปแบบขอสอบดวยเทคนิค CTCU และเทคนิค CTCM พบวาไมเกิดอิทธิพลของวิธีการวัดที่เปนผลมาจาก
รูป แบบข อสอบที่มีต อความตรงเชิ งโครงสร างของโมเดลการวั ด สมรรถนะทางคณิ ต ศาสตร อย างไรก็ ต าม
สารสนเทศเกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีการวัดในโมเดลแบบ CTCU ยังไมคอยชัดเจนนัก เพราะการใหความคลาด
เคลื่อนที่มาจากการใชรูปแบบขอสอบเดียวกันมีความสัมพันธกันเอง ไมไดยืนยันวาความสัมพันธนั้นเปนผลมา
จากรูปแบบขอสอบโดยตรง ซึ่งเปนเพียงขอคาดการณวาใหสิ่งที่อธิบายไมไดสัมพันธกันตามรูปแบบขอสอบที่
เหมือนกัน นาจะเปนอิทธิพลอันเกิดจากรูปแบบขอสอบ แตในความเปนจริงอาจเปนความสัมพันธของการใช
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คําถามหรือปจจัยอื่น ๆ ก็ได ขณะที่สารสนเทศเกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีการวัดในโมเดลแบบ CTCM มีความ
ชัดเจนมาก เพราะอธิบายไดวาตัวชี้วัดมีน้ําหนักองคประกอบที่มาจากสมรรถนะทางคณิตศาสตร วิธีการวัด
หรือความคลาดเคลื่อนมากกวากัน สอดคลองกับงานวิจัยของอนุ เจริญวงศระยับ (2549) ที่ไดกลาวว า โมเดล
แบบ CTCM จะใหสารสนเทศเกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีการวัดไดชัดกวาโมเดลแบบ CTCU แตโมเดลแบบ CTCU
จะใหคาประมาณที่เหมาะสมกวาโมเดลแบบ CTCM
4. จากผลการวิเคราะหคาความยากตามแนวทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) และตามทฤษฎีการ
ตอบสนองขอสอบ (IRT) ที่ใหผลสอดคลองกันวา ขอสอบแบบแสดงวิธีทําจะเปนขอสอบที่ยากที่สุด รองลงมา
คือ ขอสอบแบบตอบสั้น และขอสอบแบบเลือกตอบหลายตัวเลือกจะเปนขอสอบที่งายที่สุด ที่เปนเชนนี้เพราะ
ขอสอบแบบแสดงวิธีทําและแบบตอบสั้นแทบจะไมมีโอกาสในการเดาขอสอบ ในขณะที่ขอสอบเลือกตอบ 5
ตัวเลือกมีโอกาสในการเดาเขามาเกี่ยวของ โดยมีความนาจะเปนในการเดาขอสอบถูกถึงรอยละ 20 จึงอาจ
เปนไปไดวาคะแนนที่วัดไดอาจเปนผลมาจากการเดาขอสอบ อีกทั้งโดยปกติขอสอบแบบแสดงวิธีทํามีเกณฑ
การตรวจใหคะแนนที่เปนรูบริคหรือเกณฑที่มีความเขมงวดกวาขอสอบแบบตอบสั้นและแบบเลือกตอบหลาย
ตัวเลือกที่นิยมใหคะแนนแตเฉพาะคําตอบที่ถูกตองเทานั้น จึงทําใหการไดคะแนนจากขอสอบที่ตองแสดงวิธีทํา
อาจจะไดคะแนนยากกวา เพราะนอกจากคําตอบที่ตองถูกแลว วิธีคิด คําอธิบายหรือวิธีทําก็ตองถูกดวยเชนกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
1. แมการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดอันเปนผลมาจากรูปแบบขอสอบแทบจะไมมีผลตอความตรง
เชิงโครงสรางและคะแนนสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่วัดได แตอาจทําใหได คาพารามิ เตอรความยากของ
ข อ สอบที่ แ ตกต างไป ดั ง นั้ น ครู อาจารย หรื อ นั ก ประเมิ น ควรคํ า นึ งถึ ง รู ป แบบข อ สอบที่ ใช วั ด ความรู ห รื อ
สมรรถนะทางคณิตศาสตร เพื่อใหมั่นใจวาขอสอบที่ใชนั้นมีความยากที่เหมาะสมกับนักเรียนหรือผูสอบที่เปน
กลุมเปาหมาย
2. ครูและนักการศึกษาสามารถนําแบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใชในการวัด
สมรรถนะทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได โดยอาจเลือกใชเพียงแบบวัดฉบับเดียว
หรื อจั ดทํ าแบบวั ดใหม ที่มีรู ปแบบข อสอบแบบใดแบบหนึ่งที่ เป นแบบเดีย วกั นทั้ งฉบั บ เนื่ องจากขอสอบที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคาพารามิเตอรความยากและคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกอยูในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนมี
การตรวจสอบแลววาไมมีอิทธิพลของวิธีการวัดอันเปนผลมาจากรูปแบบขอสอบ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่ อ งจากการวิ จั ย นี้ ศึ กษาบนโครงสร า งสมรรถนะทางคณิ ต ศาสตร ต ามแนวทาง PISA ฉะนั้ น
การวิจัยครั้งตอไปอาจทําในบริบทของวิชาหรือศาสตรอื่น หรือทําในบริบทเนื้อหาคณิตศาสตร อื่นที่มีการจัด
การเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบและยืนยันอิทธิพลการวัดอันเกิดจากรูปแบบขอสอบ
2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบอิทธิพลที่เกิดจากวิธีการวัดที่เปนผลมาจากรูปแบบข อสอบเพียง
อยางเดียว ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งตอไปควรตรวจสอบอิทธิพลที่เกิดจากการวิธีการวัดดวยคุณลักษะอื่นรวมดวย
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เชน ความลําเอียงจากการไมใสใจการตอบ (acquiescence biases) การจัดวางตําแหนงขอคําถาม (Item
priming effects) ความกํากวมของคําถาม (Item ambiguity) ฯลฯ เปนตน
3. กรณีที่มีการตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดในการวัดหลายคุณลักษณะ และหลายวิธีการวัด ซึ่ง
ตองใชการวิเคราะหแบบพหุวิธีในการตรวจสอบ หากจํานวนตัวบงชี้หรือขอคําถามมีจํานวนไมมากนัก ควรใช
เทคนิคดวยโมเดลผลคูณโดยตรง (direct product model) รวมในการตรวจสอบดวย
4. เนื่องจาการวิจัยนี้ใชแบบวัดที่เปนเครื่องมือวิจัยจํานวน 3 ฉบับ ที่มีโครงสรางคําถามเดียวกันแต
ตางกันที่รูปแบบขอสอบ ซึ่งทําใหตองใชเวลาพอประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นการทําวิจัยตอ ๆ ไป
ที่จะตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดในการวัดความสามารถทางปญญา อาจมีการออกแบบและใชเครื่องมือ
วิจัยเพียงฉบับเดียวก็พอ โดยการสรางขอคําถามที่วัดโครงสรางเดียวกัน แตตัวคําถามที่ไมเหมือนกันเลย และ
ใชรูปแบบขอสอบที่ตางกัน เพื่อไมใหนักเรียนตองทําขอสอบที่ถามแบบเดิมซ้ํา ๆ เพียงแตตางกันที่รูปแบบ
ขอสอบ
5. การทดสอบที่มีวิธีการวัดหลายรูปแบบ และใชแบบวัดหลายฉบับ หากตองการตรวจสอบอิทธิพล
ของรูปแบบขอสอบ อาจใชวิธีแบบไขว (cross method) กลาวคือ แบบวัดตางฉบับกัน มีการใชขอสอบที่ มี
คําถามเหมือนกัน แตรูปแบบขอสอบตางกัน โดยใหมีการกระจายการใชขอสอบใหเหมาะสม
รายการอางอิง
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