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การประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ ที่ใชการสกัดองคประกอบ 
และขนาดกลุมตัวอยางตางกัน 

The Estimation of Reliability for Multidimensional  
Scale Using Different Extractions and Sample Sizes 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นที่คำนวณดวยสูตร Ω
W 

ของ 

อัลเลนและ ω
MD 

ของแมคโดนัลของมาตรวัดบุคลิกภาพหาองคประกอบสำคัญ กำหนดวิธีการสกัดองคประกอบ 

ตางกัน 3 วิธีและขนาดกลุมตัวอยางตางกัน 3 ขนาด กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ภายใตขนาดกลุมตัวอยางตางกัน การสกัด 

องคประกอบตางวิธีกันใหคาความเชื่อมั่นของมาตรวัดหลายมิติ เมื่อคำนวณจากสูตร Ω
W 

และ ω
MD  

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พบวา การประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ

เหมาะสมที่สุดเมื่อประชากรเทียมจำนวน 3,000 คน แบงเปนขนาดกลุมตัวอยาง 100 และ 200 คน ควรใช 

การสกัดองคประกอบวิธีกำลังสองนอยที่สุดหรือวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ ดวยสูตร Ω
W  

เมื่อขนาด 

กลุมตัวอยาง 500 คน ควรใชวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญดวยสูตร Ω
W 

Abstract 

 The purpose of this research was to study and compare the reliability of Allen’s  

method (Ω
W
) and McDonald’s method (ω

MD
) using a NEO Five – Factor Inventory 

Scale and three different extractions with three different sample sizes. The sample was freshmen 

of Rajamangala University of Technology in Bangkok area. The results of the research were as 

the reliability of multidimensional scale from different extractions within the different sample 

sizes when using Ω
W  

and ω
MD 

were different with statistical significance at the level of .05. 

The estimation of reliability of multidimensional scale was most appropriate when using 

3,000 pseudo populations as the representative of large sample. The extraction of generalized  

least squares or principal factors with Ω
W  

should be used with the sample sizes of 100 and 200  

while the extraction of principal factors with Ω
W  

should be used with the sample size of 500. 
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1. บทนำ 
 หลักฐานแสดงความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 

วัดเปนหนึ่งในลักษณะสำคัญถึงการแสดงคุณภาพ 

ผลของการวัดหรือคะแนนของเคร่ืองมือวัดทั้งฉบับ 

ความพยายามที่จะวัดแยกคุณลักษณะเดียวอาจจะ 

บิดเบือนผลของการวัด เมื่อทฤษฎีบงชัดวาแกนแท 

มีหลายคุณลักษณะ เมื่อนั้นแบบทดสอบควรวัดทุก 

คุณลักษณะ เปนผลใหแบบทดสอบจำตองมีเนื้อหา 

ที่หลากหลาย นั่นคือ โมเดลหลายมิติโดยรูปแบบ 

การตอบขอคำถามมีมากกวา 1 องคประกอบ  

และจากการศึกษาระยะแรกของการประมาณคา 

ความเชื่อมั่นดวยทฤษฎีองคประกอบรวม คือ การ 

ใชสูตร Ω ของไฮสและบอรนสเตดท (Heise and  

Bohrnstedt, 1970) ท่ีแสดงอัตราสวนของความ 

แปรปรวนองคประกอบรวมในคะแนนรวม ตอมา 

การวัดคะแนนรวมจะนาเชื่อถือ ข้ึน เมื่อเพิ่ม 

จำนวนของตัวแปร จึงเกิดผลกระทบตอคาความ 

เช่ือมั่นและขนาดของน้ำหนักองคประกอบระหวาง 

องคประกอบรวมตัวแรกกับตัวแปรสังเกตอื่น ๆ  

ประกอบกับขอตกลงเดิมวา ทุกขอคำถามมีน้ำหนัก 

เทากัน ทำใหเกิดสูตร Ω
W  

ของอัลเลน (Allen,  

1974) เพื่อใหน้ำหนักบนพื้นฐานของน้ำหนัก 

องคประกอบจะไดมีน้ำหนักที่ตางกันได และ

แมคโดนัล (McDonald, 1999) ทำการปรับขยาย

สูตรโอเมกาใหใชกับแบบจำลองการวิเคราะห

หลายองคประกอบและคะแนนจริงของขอคำถาม 

คือ องคประกอบรวมคูณกับน้ำหนักองคประกอบ 

ทำใหทั้งสูตร Ω
W 

ของอัลเลน (Allen, 1974) และ  

ω
MD 

ของแมคโดนัล (McDonald, 1999)  

สามารถใชประมาณคาความเชื่อมั่นของมาตรวัด 

ที่มีโมเดลหลายมิติได ส่ิงนี้ดูมีความเก่ียวพันกับ

ความนาสนใจในการประมาณคาความเชื่อมั่น 

ของมาตรวัดหลายมิติ ในที่นี้มาตรวัดหลายมิติ คือ

แบบทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะท่ีตองการมากกวา 

1 มิติ โดยใชขอคำถามจำนวนหลายขอ เพ่ือวัด 

มิติใดมิติหนึ่ง สอดคลองกับการวิเคราะหองค-

ประกอบหลายองคประกอบท่ีมีหลายตัวแปรซ่ึง

เปนกรณีโมเดลหลายมิติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาวา จากมาตรวัดบุคลิกภาพหาองคประกอบ

สำคัญซึ่งถือเปนพฤติกรรมทางจิตวิทยามีลักษณะ

โมเดลหลายมิติ เมื่อมีการแสดงหลักฐานดาน

ความเชื่อมั่นดวยสูตรประมาณคาความเชื่อมั่น

ของมาตรวัดหลายมิติที่ใชน้ำหนักองคประกอบใน

การคำนวณ ไดแก Ω
W 

ของอัลเลน (Allen, 1974) 

และ ω
MD  

ของแมคโดนัลด (McDonald,  

1999) และเมื่อมีการใชน้ำหนักองคประกอบจะ

ตองผานวิธีการสกัดองคประกอบจึงเปนที่นาสนใจ

วาการสกัดองคประกอบที่นิยมใชจำนวน 3 วิธี 

คือ วิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ (Principal 

Factors) วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum 

Likelihood Factoring) และวิธีกำลังสองนอย

ที่สุด (Generalized Least Squares) โดยคำนึง

ถึงขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือการวิ เคราะห 

องคประกอบจำนวน 3 ขนาด คือ 100, 200 และ 

500 คน ทั้งนี้วิธีการสกัดองคประกอบและขนาด

กลุมตัวอยางใดใหคาน้ำหนักองคประกอบท่ี

สามารถประมาณคาความเช่ือมั่นดวยสูตร Ω
W   

และ ω
MD 

ไดเหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากคา 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคา

ความเชื่อมั่น (SE(r
ij
)) และคาความลำเอียงทาง 

สถิติของการประมาณคาความเชื่อมั่น (Bias(r
ij
)) 

1.1 ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือศึกษา 

และเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นที่คำนวณดวย 
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สูตร Ω
W  

และ ω
MD 

ของมาตรวัดพฤติกรรมทาง 

จิตวิทยาที่มีลักษณะโมเดลหลายมิติ ที่ใชวิธีการ

สกัดองคประกอบตางวิธีและขนาดกลุมตัวอยาง

ตางกันวาสูตรใดเหมาะสมที่สุด 

1.2 สมมติฐานในการวิจัย 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือ 

ศึกษาและเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นที่คำนวณ 

จากคาน้ำหนักองคประกอบของมาตรวัดพฤติกรรม 

ทางจิตวิทยา คือ มาตรวัดบุคลิกภาพหาองค-

ประกอบสำคัญที่มีลักษณะโมเดลหลายมิติ โดยใช

วิธีการสกัดองคประกอบและขนาดกลุมตัวอยาง

ตางกัน เม่ือทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของในกรณีการกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ขั้นต่ำ โดยเกณฑนี้ประยุกตจากเมื่อคาความรวม

กันมีคาสูง และการประมาณคาความรวมกันมีผล

จากวิธีที่แตกตางในแตละวิธีการสกัดองคประกอบ 

ทำใหไดสมมติฐานในการวิจัย คือ 

 1. ภายใตขนาดกลุ มตัวอยางเดียวกัน 

การสกัดองคประกอบตางวิธีกันจะใหคาความ 

เชื่อมั่นของมาตรวัดหลายมิติ เม่ือคำนวณจากสูตร 

Ω
W  

และ ω
MD 

ตางกัน 

 2. ภาย ใต ขนาดก ลุ มตั วอย า งต า งกั น  

การสกัดองคประกอบวิธีเดียวกันจะใหคาความ 

เชื่อมั่นของมาตรวัดหลายมิติ เม่ือคำนวณจากสูตร 

Ω
W  

และ ω
MD 

ตางกัน 

 3. ภาย ใต ขนาดก ลุ มตั วอย า งต า งกั น  

การสกัดองคประกอบตางวิธีกันจะใหคาความ 

เชื่อมั่นของมาตรวัดหลายมิติ เม่ือคำนวณจากสูตร 

Ω
W  

และ ω
MD 

ตางกัน 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพ- 

มหานคร จำนวน 9 คณะ จำนวนนักศึกษา 8,349  

คน 

 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ ใชในการวิจัย 

ครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คณะ 

ที่สุมจากประชากร ดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น  

(Stratified Random Sampling) โดยมีคณะเปน 

ชั้น (Strata) และมีนักศึกษาเปนหนวยการสุม  

(Sampling Unit) จำนวนนักศึกษา 3,000 คน 

 ประชากรเทียมที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรเทียมที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  

กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ใชในการวิจัย นำมาใช 

เปนกรอบในการสุมตัวอยางแบบใสคืน เพื่อนำมา 

ศึกษาเปน 3 ขนาดกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คณะ โดยสุม 

แบบใสคืนจากประชากรเทียมกลุมละ 100 คน 

30 กลุม 200 คน 30 กลุมและ 500 คน 30 กลุม 
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 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 

  1.1 วิธีการสกัดองคประกอบ ไดแก วิธี 

การหาองคประกอบมุขสำคัญ วิธีความเปนไปได 

สูงสุด และวิธีกำลังสองนอยที่สุด 

  1.2 ขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาด ไดแก  

ขนาด 100 คน ขนาด 200 คน และขนาด 500 คน 

  1.3 สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่น 

ที่ประมาณจากน้ำหนักองคประกอบ ไดแก 

 สูตร Ω
W  

ของอัลเลน (Allen, 1974)  

 l
n 

แทน ทรานสโพสของเวกเตอรหลัก 

   ขนาด n x 1 ที่สมาชิกทุกหนวย 

   เปน 1 

 S แทน เมทริกซความแปรปรวน-ความ 

   แปรปรวนรวม (Variance –  

   Covariance Matrix) 

 2. ตัวแปรตาม คือ คาความเชื่อมั่นของ 

มาตรวัดหลายมิติ 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนมาตรวัด 

บุคลิกภาพหาองคประกอบสำคัญ ประกอบดวย 

บุคลิกภาพหวั่นไหว บุคลิกภาพแสดงตัว บุคลิกภาพ 

เปดกวาง บุคลิกภาพออนโยน และบุคลิกภาพ 

มีสติ โดยใชคำคุณศัพทในการอธิบายลักษณะ 

พฤติกรรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการวิเคราะห 

องคประกอบบุคลิกภาพหาองคประกอบสำคัญ 

ของ คอสตา และ แมคเคร (Costa and McCrae,  

1992) จำนวน 1 ฉบับ โดยใชขอคำถามแบบ 

สองขั้ว (Bipolar) จำนวน 30 ขอ มีคาอำนาจ 

จำแนกตั้งแต 0.323 ถึง 0.628 

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและจัดกระทำกับขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ทำหนังสือขอความอนุเคราะหจาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล  

 2. ดำเนินการเก็บขอมูลดวยมาตรวัด 

บุคลิกภาพหาองคประกอบสำคัญจำนวน 45 ขอ 

เพื่อปรับปรุงเครื่องมือกับนักศึกษาจำนวน 200 คน 

 เนื่องจาก  และกำหนด 

แทนน้ำหนักองคประกอบของขอคำถามที่ i  

 สูตร ω
MD 

ของแมคโดนัล (McDonald,  

1999) 

เมื่อ Λ แทน เมทริกซของน้ำหนักองคประกอบ 

   ขนาด k x p 

 Λ  แทน ทรานสโพส (transpose) ของ Λ 

 Φ แทน เมทริกซสหสัมพันธสำหรับ p  

   องคประกอบ 

 l
n
 แทน เวกเตอรหลักขนาด n x 1 ที่ 

   สมาชิกทุกหนวยเปน 1  

' 

' 
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หลังจากคัดเลือกขอคำถามจึงนำขอคำถามที่อยูใน

เกณฑจำนวน 30 ขอ ไปดำเนินการทดสอบเพื่อ 

จัดกระทำขอมูลกับกลุมประชากรเทียม จำนวน 

3,000 คน 

 3. บันทึกคะแนนการตอบมาตรวัดของกลุม 

ประชากรเทียมทั้งหมด จำนวน 3,000 คน แลว 

วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน และทำการสกัดองค- 

ประกอบจากวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ วิธี 

ความเปนไปไดสูงสุด และวิธีกำลังสองนอยที่สุด  

เพ่ือนำน้ำหนักองคประกอบไปประมาณคาความ 

เชื่อมั่นดวยสูตร Ω
W  

และ ω
MD 

 4. นำขอมูลจากกลุมประชากรเทียม จำนวน 

3,000 คน มาสุมแบบใสคืนเพื่อแบงกลุมตัวอยาง 

ขนาด 100, 200 และ 500 คน ขนาดละ 30 กลุม 

แลวบันทึกลงในแฟมขอมูล ทำการวิเคราะหคา 

สถิติพื้นฐาน ทำการสกัดองคประกอบจากวิธีการ 

หาองคประกอบมุขสำคัญ วิธีความเปนไปไดสูงสุด 

และวิธีกำลังสองนอยที่สุด เพื่อนำน้ำหนักองค- 

ประกอบไปประมาณคาความเช่ือมั่นดวยสูตร  

Ω
W  

และ ω
MD 

 5. คำนวณคาเฉลี่ยของการประมาณคา 

ความเชื่อมั่นแตละสูตรและแตละวิธีการสกัดองค- 

ประกอบจากกลุมตัวอยางแตละขนาด ขนาดละ  

30 กลุม เพ่ือคำนวณคาความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐานของการประมาณคาความเชื่อมั่น และ

คาความลำเอียงทางสถิติของการประมาณคา

ความเชื่อมั่น 

 6. คำนวณชวงความเชื่อมั่นที่รอยละ 95  

ภายใตคาความเชื่อมั่นที่คำนวณมาจากสูตร Ω
W  

และ ω
MD 

ในแตละวิธีการสกัดองคประกอบและ 

แตละขนาดกลุมตัวอยางเปรียบเทียบกับคา 

ความเชื่อมั่นที่คำนวณจากกลุมประชากรเทียม 

 7. ทดสอบนัยสำคัญความแตกตางของ 

คาความเชื่อมั่นทั้ง 2 สูตร ระหวางวิธีการสกัด 

องคประกอบ 3 วิธี ซึ่งประมาณจากกลุมตัวอยาง 

3 ขนาด ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน 

 8. ศึกษาและเปรียบเทียบคาความเช่ือมั่น 

ที่คำนวณจากคาน้ำหนักองคประกอบ โดยใชวิธี 

การสกัดองคประกอบและขนาดกลุมตัวอยาง 

ตางกัน 

2.3 ขอมูลที่นำมาวิจัย 

 ขอมูลที่นำมาศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนคะแนน 

ที่ ไดจากการตอบมาตรวัดบุคลิกภาพหาองค- 

ประกอบสำคัญของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา  

2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ที่เปนประชากรเทียม จำนวน 

นักศึกษา 3,000 คน จากน้ันทำการสุมแบบใสคืน 

โดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for  

Windows ใหเปนกลุมตัวอยางขนาด 100, 200  

และ 500 คน แตละขนาดทำการสุมซ้ำ 30 ครั้ง  

จึงไดขนาดละ 30 กลุม บันทึกลงในแฟมขอมูล  

เพื่อศึกษาคาความเชื่อมั่นของมาตรวัดหลายมิติ  

ที่คำนวณดวยสูตร Ω
W  

และ ω
MD  

เมื่อจำแนกตาม 

วิธีการสกัดองคประกอบและขนาดกลุมตัวอยาง 

ที่แตกตางกันในลำดับตอไป 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามความมุงหมาย

ของการวิจัย ดังนี้ 

 1. ภายใตวิธีการสกัดองคประกอบ 3 วิธี  

ไดแก วิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ วิธีความ 

เปนไปไดสูงสุด และวิธีกำลังสองนอยที่สุด เมื่อนำ 

คาน้ำหนักองคประกอบจากแตละวิธีการสกัด 
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องคประกอบมาคำนวณดวยสูตร Ω
W 
เพื่อประมาณ 

คาความเชื่ อมั่ นมาตรวัดหลายมิติของกลุม

ประชากรเทียม ปรากฏวา ประมาณคาความ 

เชื่อม่ันไดเทากันทั้ง 3 วิธีการสกัดองคประกอบ 

คือ 0.90 และเมื่อคำนวณดวยสูตร ω
MD 

พบวา 

ประมาณคาความเช่ือมั่นไดเทากันทั้ง 3 วิธีการ

สกัดองคประกอบ คือ 0.88 

 2. การประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัด 

หลายมิติดวยสูตร Ω
W  

และ ω
MD 

จากขนาด 

กลุมตัวอยาง 100, 200 และ 500 คน ขนาดละ  

30 กลุม ภายใตวิธีการสกัดองคประกอบที่ตางกัน 

3 วิธี ไดแก วิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ วิธี

ความเปนไปไดสูงสุด และวิธีกำลังสองนอยที่สุด  

ปรากฏวา กลุมตัวอยางขนาด 100 คน จำนวน  

30 กลุม เมื่อประมาณคาความเช่ือมั่นดวยสูตร  

Ω
W 

ภายใตวิธีความเปนไปไดสูงสุด คำนวณได 

คาเฉลี่ยการประมาณคาความเชื่อมั่นสูงสุดทั้ง 

จากการสกัดองคประกอบทั้งหมด 3 วิธีและจาก 

ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด คือ 0.93 แตเมื่อ 

ประมาณคาความเชื่อม่ันดวยสูตร
  
ω

MD 
ภายใต 

วิธีกำลังสองนอยที่สุด และวิธีความเปนไปได

สูงสุดคำนวณไดคาเฉลี่ยการประมาณคาความ 

เชื่ อ ม่ันสูง เทากันและสูงสุดภายใตการสกัด 

องคประกอบทั้ง 3 วิธี คือ 0.90  

 กลุมตัวอยางขนาด 200 คน จำนวน 30  

กลุม เมื่อประมาณคาความเชื่อมั่นดวยสูตร Ω
W
  

ภายใตวิธีความเปนไปไดสูงสุด และวิธีการหา 

องคประกอบมุขสำคัญ คำนวณไดคาเฉลี่ยการ 

ประมาณคาความเชื่อมั่นสูงเทากันและสูงสุด 

ภายใตการสกัดองคประกอบท้ัง 3 วิธี คือ 0.91  

แตเม่ือประมาณคาความเชื่อมั่นดวยสูตร ω
MD  

ภายใตการสกัดองคประกอบทั้ง 3 วิธี คำนวณได 

คาเฉลี่ยการประมาณคาความเช่ือมั่นสูงเทากัน 

คือ 0.89 

 กลุมตัวอยางขนาด 500 คน จำนวน 30  

กลุม เมื่อประมาณคาความเชื่อมั่นดวยสูตร Ω
W
  

ภายใตการสกัดองคประกอบทั้ง 3 วิธี คำนวณได 

คาเฉลี่ยการประมาณคาความเช่ือมั่นสูงเทากัน 

คือ 0.90 และเมื่อประมาณคาความเชื่อมั่นดวย

สูตร ω
MD  

ภายใตการสกัดองคประกอบทั้ง 3 วิธี  

คำนวณไดคาเฉลี่ยการประมาณคาความเช่ือมั่นสูง

เทากัน คือ 0.88 

 3. คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ 

ประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติขนาด 

กลุมตัวอยาง 100 คน คำนวณดวยสูตร ω
MD  

ภายใตวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ มีคา

สูงสุด คือ 0.0185 สวนวิธีกำลังสองนอยที่สุด 

มีคาต่ำสุดทั้งจากการคำนวณดวยสูตร Ω
W  

และ  

ω
MD

 คือ 0.0061 

 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ 

ประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติขนาด 

กลุมตัวอยาง 200 คน คำนวณดวยสูตร Ω
W   

ภายใตวิธีความเปนไปไดสูงสุด มีคาสูงสุด คือ 

0.0201 สวนวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ 

มีคาต่ำสุด คือ 0.0082  

 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ

ประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติขนาด

กลุมตัวอยาง 500 คน เมื่อคำนวณดวยสูตร ω
MD  

ภายใตวิธีความเปนไปไดสูงสุด และวิธีการหา 

องคประกอบมุขสำคัญ มีคาสูงสุดเทากัน คือ 

0.0096 สวนวิธีกำลังสองนอยที่สุด มีคาต่ำสุด  

คือ 0.0095 
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 คาความลำเอียงทางสถิติในการประมาณ 

คาความเชื่อม่ันของมาตรวัดหลายมิติจากกลุม

ตัวอยางขนาด 100 คน วิธีความเปนไปไดสูงสุด 

สูตร Ω
W 

คำนวณไดคาความลำเอียงทางสถิติ 

ในการประมาณคาสูงสุด คือ 0.0276 และวิธีการ 

หาองคประกอบมุขสำคัญ สูตร ω
MD 

คำนวณได 

คาความลำเอียงทางสถิติในการประมาณคาต่ำสุด  

คือ 0.0146 

 การประมาณคาความเช่ือมั่นของมาตรวัด 

หลายมิติจากกลุมตัวอยางขนาด 200 คน วิธี 

ความเปนไปไดสูงสุด สูตร Ω
W  

คำนวณไดคา 

ความลำเอียงทางสถิติในการประมาณคาสูงสุด 

คือ 0.0140 และวิธีกำลังสองนอยที่สุด สูตร Ω
W   

คำนวณไดค าความลำเอียงทางสถิติ ในการ

ประมาณคาต่ำสุด คือ 0.0040 

 การประมาณคาความเช่ือมั่นของมาตรวัด 

หลายมิติจากกลุมตัวอยางขนาด 500 คนที่ 

คำนวณดวยสูตร Ω
W  

และ ω
MD 

ภายใตวิธีการหา 

องคประกอบมุขสำคัญ และคำนวณดวยสูตร  

ω
MD

 ภายใตวิธีความเปนไปไดสูงสุด ปรากฏวา 

มีความลำเอียงทางสถิติ ในการประมาณคา 

ความเชื่อมั่นต่ำสุดเทากัน คือ 0.0003 ตางจาก

เมื่อคำนวณดวยสูตร Ω
W 

วิธีความเปนไปได 

สูงสุด มีความลำเอียงทางสถิติในการประมาณ 

คาความเช่ือมั่นสูงสุด คือ 0.0030 

 4. ขนาดของกลุมตัวอยาง 200 คน การ 

สกัดองคประกอบวิธีกำลังสองนอยที่สุด และการ 

สกัดองคประกอบดวยวิธีการหาองคประกอบมุข 

สำคัญ ท่ีคำนวณดวยสูตร Ω
W 

จะไดชวงของคา 

ความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติมีคาเทากับชวง 

ความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ของสูตร Ω
W 

 ขนาดกลุมตัวอยาง 500 คน การสกัดองค-

ประกอบวิธีกำลังสองนอยที่สุด ที่คำนวณดวยสูตร 

ω
MD 

จะไดชวงของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลาย 

มิติมีคาเทากับชวงความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 ของ 

สูตร ω
MD 

 5. การเปรียบเทียบคาความเช่ือมั่นมาตรวัด 

หลายมิติ เม่ือจำแนกตามวิธีการสกัดองคประกอบ 

และขนาดกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน จากการ 

วิเคราะหความแปรปรวนดังตารางที่ 1 ปรากฏวา

ผลหลัก ไดแก ขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาด 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

และขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาดมีการสงผลมาก  

(0.437) ตอการประมาณคาความเช่ือมั่น สูตรการ 

ประมาณคาความเช่ือมั่น 2 สูตร แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวยขนาด 

ของผล (0.730) แสดงวาสูตรการประมาณคา 

ความเชื่อมั่น 2 สูตรมีการสงผลมากตอการ 

ประมาณคาความเช่ือมั่น และวิธีการสกัดองค- 

ประกอบ 3 วิธี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 ขนาดของผล (0.129) แสดงวา

วิธีการสกัดองคประกอบ 3 วิธี สงผลนอยตอการ

ประมาณคาความเช่ือมั่น 

 ปฏิสัมพันธระหวางสูตรการประมาณคา 

ความเชื่อมั่น 2 สูตรและขนาดกลุมตัวอยาง 3  

ขนาด แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ปฏิสัมพันธระหวางวิธีการสกัดองคประกอบ 3 วิธี

และขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาด แตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ปฏิสัมพันธระหวาง 

สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่น 2 สูตรและวิธี 

การสกัดองคประกอบ 3 วิธี แตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวยขนาดของผล  

(0.214) แสดงวาสูตรการประมาณคาความเช่ือมั่น 
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2 สูตรและวิธีการสกัดองคประกอบ 3 วิธีรวมกัน

สงผลนอยตอการประมาณคาความเช่ือมั่น 

 ปฏิสัมพันธระหวางสูตรการประมาณคา 

ความเชื่อมั่น 2 สูตรและวิธีการสกัดองคประกอบ  

3 วิธี และขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาด แตกตาง 

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีการ 

รวมกันสงผลนอยมาก (0.067) ตอการประมาณคา 

ความเชื่อมั่น 

 เม่ือวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสูตรการ 

ประมาณคาความเชื่อมั่นและวิธีการสกัดองค- 

ประกอบ ในแตละขนาดกลุมตัวอยาง จากตาราง 

วิเคราะหความแปรปรวนตารางที่ 2 ปรากฏวา  

ภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 100 คน คาความ 

เชื่อมั่นเฉลี่ยเมื่อคำนวณสูตร Ω
W  

ระหวางการ 

สกัดองคประกอบวิธีความเปนไปไดสูงสุด (ML) 

และวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ (PF)  

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และคาความเชื่อมั่นเฉลี่ยเมื่อคำนวณสูตร ω
MD  

ระหวางการสกัดองคประกอบวิธีกำลังสองนอย

ที่สุด (GLS) และวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ 

(PF) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เชนกัน  

 สวนขนาดกลุมตัวอยาง 200 คน คาความ

เชื่อมั่นเฉลี่ยเมื่อคำนวณสูตร ω
MD 

ระหวางการ 

สกัดองคประกอบวิธีความเปนไปไดสูงสุด (ML) 

และวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ (PF)  

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังตารางที่ 3 

 ในขนาดกลุมตัวอยาง 500 คน คาความ

เชื่อมั่นเฉลี่ยเมื่อคำนวณสูตร Ω
W 

ระหวางการ 

สกัดองคประกอบวิธีความเปนไปไดสูงสุด (ML)  

และวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ (PF)  

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ กรณีสูตรการประมาณคา 
 ความเชื่อมั่นตางกัน 2 สูตร วิธีการสกัดองคประกอบตางกัน 3 วิธี และขนาดกลุมตัวอยางตางกัน 
 3 ขนาด 

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ กรณีทดสอบเปรียบเทียบในขนาด 

 กลุมตัวอยาง 100 คน สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่นตางกัน 2 สูตร และวิธีการสกัดองคประกอบ 

 ตางกัน 3 วิธี  

ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ กรณีทดสอบเปรียบเทียบในขนาด 
 กลุมตัวอยาง 200 คน สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่นตางกัน 2 สูตร และวิธีการสกัดองคประกอบ 
 ตางกัน 3 วิธี  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ กรณีทดสอบเปรียบเทียบในขนาด 
 กลุมตัวอยาง 500 คน สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่นตางกัน 2 สูตร และวิธีการสกัดองคประกอบ 
 ตางกัน 3 วิธี  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลครั้งนี้ นำเสนอตามสมมติฐาน 

การวิจัยโดยรวมวามีปฏิสัมพันธระหวางสูตรการ 

ประมาณคาความเชื่อมั่นทั้ง 2 สูตร วิธีการสกัด 

องคประกอบ 3 วิธีและขนาดกลุมตัวอยาง 3  

ขนาดแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ดังนี้ 

 1. จากการศึกษาและเปรียบเทียบคาความ 

เชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ ภายใตขนาดกลุม 

ตัวอยางเดียวกัน การสกัดองคประกอบตางวิธีกัน  

เม่ือคำนวณจากสูตร Ω
W  

และ ω
MD

 สามารถ 

ประมาณคาความเชื่อมั่นแตกตางกันมากที่สุด 

ภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 100 คน ขนาดกลุม

ตัวอยาง 200 คนแตกตางรองลงมา และขนาด

กลุมตัวอยาง 500 คน มีคาที่แตกตางกันนอย

ที่สุด เน่ืองจากการประมาณคาความเชื่อม่ันใน

ครั้งนี้ใชน้ำหนักองคประกอบในการคำนวณ ดังนั้น

คาความเชื่อมั่นที่แตกตางกันมีผลมาจากขนาด

กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน จึงตองใหความสำคัญ

กับการวิเคราะหองคประกอบวาขนาดกลุมตัวอยาง 

ควรมีขนาดใหญเพียงพอตอความสัมพันธ ควรมี

ระดับความแปรปรวนของตัวแปรที่อธิบายไดดวย

องคประกอบรวมทุกตัว ตามคำแนะนำของ

แมคเคลลัม และคณะ (MacCal lum and 

others, 1999) สอดคลองกับผลการวิจัยของแสส 

(Sass, 2010) ที่เกี่ยวกับการประมาณน้ำหนัก 

องคประกอบจากหลายขนาดกลุมตัวอยาง พบวา 

การประมาณคาน้ำหนักองคประกอบภายใต 

ขนาดกลุมตัวอยาง 100 คนมีคาใกลเคียงมากกับ

ขนาดกลุมตัวอยาง 200 คนเกือบทุกกรณี และ 

คาความลำเอียงทางสถิติของน้ำหนักองคประกอบ

จะมีคานอยเมื่อขนาดกลุมตัวอยางมากกวา 

200 คน เปนดังเชนการเพิ่มขนาดกลุมตัวอยาง 

ความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยางยอมลดลง

สงผลใหการวิเคราะหองคประกอบคงท่ีแนนอน

มากข้ึน การประมาณคาความเชื่อมั่นจึงแมนยำ

มากขึ้นเชนกัน 

 2. จากการศึกษาและเปรียบเทียบคาความ 

เชื่อมั่นเฉลี่ยมาตรวัดหลายมิติที่ไดจากขนาดกลุม 

ตัวอยางตางกัน จากวิธีการสกัดองคประกอบท้ัง  

3 วิธี แลวประมาณคาความเช่ือมั่นจากสูตร 

Ω
W  

และ ω
MD 

เมื่อขนาดกลุมตัวอยางตางกัน 

สามารถประมาณคาความเชื่อมั่นแตกตางกันมาก

ที่สุดภายใตการสกัดองคประกอบวิธีความเปนไป

ไดสูงสุด สวนวิธีกำลังสองนอยที่สุด และวิธีการ

หาองคประกอบมุขสำคัญ ประมาณคาความ 

เชื่อมั่นไดใกลเคียงกัน โดยคาความเชื่อมั่นแตก

ตางกันนอยกวาวิธีความเปนไปไดสูงสุดสอดคลอง 

กับงานวิจัยของจูง และทาคาเนะ (Jung and 

Takane, 2008) ที่กลาววา วิธีความเปนไปได

สูงสุด อาจเกิดการประมาณความแปรปรวน

เฉพาะ (Unique Variances) ผิดปกติและเปนไป

ในทางเดียวกันกับปญหาท่ีเกิดจากวิธีความเปนไป

ไดสูงสุด คือ คาประมาณที่ไดไมแนนอน อาจมีได

หลายคา ทำใหการประมาณคาน้ำหนักองคประกอบ 

ไมแนนอน เมื่อประมาณคาความเชื่อมั่นจากสูตร 

Ω
W  

และ ω
MD 

จึงคำนวณไดคาที่แตกตางกันมาก 

 3. ภายใตขนาดกลุมตัวอยางตางกัน การ 

สกัดองคประกอบตางวิธีกันจะใหคาความเชื่อมั่น 

ของมาตรวัดหลายมิติ เมื่อคำนวณจากสูตร Ω
W   

และ ω
MD

ตางกันตามผลการประมาณคาความ 

เชื่อมั่น ปรากฏวา การประมาณคาความเชื่อมั่น 

ที่เหมาะสมภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 100 คน 

ควรใชการสกัดองคประกอบวิธีกำลังสองนอย
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ที่สุด และวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ เพื่อ

ประมาณคาความเชื่อมั่น เม่ือคำนวณจากสูตร 

Ω
W 

เนื่องจากผลการประมาณคาความเชื่อมั่น 

เฉลี่ย คือ 0.9180 และ 0.9173 ตามลำดับ คา

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการประมาณคาความ

เชื่อม่ัน คือ 0.0061 และ 0.0063 ตามลำดับ 

คาความลำเอียงทางสถิติการประมาณคาความ 

เชื่อม่ัน คือ 0.0180 และ 0.0173 ตามลำดับ  

ชวงความเชื่อมั่นที่คำนวณไดเกินกวาชวงความ 

เชื่อมั่นที่รอยละ 95 เพียงเล็กนอย  

 การประมาณคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสม  

ภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 200 คน ควรใชการ 

สกัดองคประกอบวิธีกำลังสองนอยที่สุด และวิธี 

การหาองคประกอบมุขสำคัญ เพื่อประมาณคา 

ความเชื่อมั่น เมื่อคำนวณจากสูตร Ω
W  

เนื่องจาก 

ผลการประมาณคาความเช่ือมั่นเฉลี่ย คือ 0.9040  

และ 0.9050 ตามลำดับ คาความคลาดเคล่ือน 

มาตรฐานการประมาณคาความเชื่อมั่น คือ 0.0085  

และ 0.0082 ตามลำดับ คาความลำเอียงทาง 

สถิติการประมาณคาความเชื่อมั่น คือ 0.0040 

และ 0.0050 ตามลำดับ ชวงความเช่ือม่ันที่

คำนวณไดอยูในชวงความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 

 การประมาณคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสม  

ภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 500 คน ควรใชการ 

สกัดองคประกอบวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ  

เพื่อประมาณคาความเช่ือมั่น เมื่อคำนวณจากสูตร  

Ω
W  

เนื่องจากผลการประมาณคาความเชื่อมั่น 

เฉลี่ย คือ 0.9003 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

การประมาณคาความเช่ือมั่นต่ำ คือ 0.0076 คา

ความลำเอียงทางสถิติการประมาณคาความเชื่อมั่น 

ต่ำมาก คือ 0.0003 ชวงความเช่ือมั่นที่คำนวณได

มีคาเริ่มตนต่ำกวาชวงความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 

เพียงเล็กนอยประมาณ 0.01 

 จากผลการประมาณคาความเชื่อมั่นดวย 

สูตร Ω
W  

และ ω
MD

 เมื่อใชวิธีการสกัดองค- 

ประกอบตางกัน 3 วิธี ภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 

3 ขนาด เมื่อเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานและคาความลำเอียงทางสถิติการ

ประมาณคาความเชื่อมั่น เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมโดยรวม มีขอสังเกตวา ภายใตขนาด

กลุมตัวอยางตางกัน การสกัดองคประกอบตางวิธี

กัน เมื่อคำนวณจากสูตร Ω
W  

จะใหการประมาณ 

คาความเช่ือมั่นที่แตกตางกันมากกวาคำนวณดวย

สูตร ω
MD 

เนื่องจากขอตกลงของสูตร ω
MD 

เนน 

ใหความสำคัญโดยการระบุวาควรนำสูตรไปใช 

เมื่อมีความสัมพันธระหวางขอคำถาม (ตัวแปร) 

ตางจากสูตร Ω
W 

ที่ไมไดชี้ชัดดานความสัมพันธ 

ระหวางขอคำถาม แตเนนใชขอตกลงวาตองใช 

น้ำหนักองคประกอบของแตละขอคำถามเทานั้น 

มีผลใหสูตร Ω
W 

ประมาณคาความเชื่อมั่นได 

ความเหมาะสมตามเงื่อนไขของวิธีการสกัดองค-

ประกอบตางกัน 3 วิธี ภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 

3 ขนาด ทำใหทราบวา การสกัดองคประกอบวิธี

กำลังสองนอยที่สุด และวิธีการหาองคประกอบ

มุขสำคัญ ใหผลการประมาณคาความเช่ือมั่นดวย

สูตร Ω
W  

ไดคงเสนคงวามากเมื่อขนาดกลุม 

ตัวอยาง 100 และ 200 คน สวนการสกัดองค-

ประกอบวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ ใหผล

การประมาณคาความเชื่อมั่นดวยสูตร Ω
W  

ไดคงเสนคงวามากที่สุดเมื่อขนาดกลุมตัวอยาง 

500 คน เพื่อเปนแนวทางในการประมาณคา 

ความเชื่อมั่นดวยสูตรที่ เหมาะสมตามเง่ือนไข 

ดังกลาวและปรับใชตามสถานการณจริงตอไป  
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4.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 เมื่อจะนำวิธีการประมาณคาความเช่ือม่ัน 

ดวยสูตร Ω
W  

และ ω
MD

 ไปใชควรคำนึงถึงมาตรวัด 

หรือแบบทดสอบที่มีลักษณะหลายมิติเปนสำคัญ 

ซึ่งมิติในที่นี้แทนความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร  
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 งานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงลงโดยความสนับสนุน 

จากทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ ประเภททุนงบประมาณแผนดิน ประจำป 

งบประมาณ 2551 

6. เอกสารอางอิง 
Allen, M.P. 1974. Construction of  

 composite measures by the  

 canonical-factor-regression method, 

 Sociological methodology. pp. 51-78.  

 San Francisco: Jossey-Bass.  

Costa, P.T., Jr., and McCrae, R.R. 1992.  

 Revised NEO Personality Inventory  

 and NEO Five – Factor Inventory: 

 Professional manual, Odessa, FL,  

 Psychological Assessment Resources. 

Heise, D.R., and Bohrnstedt, G.W. 1970.  

 Validity, invalidity, and reliability,  

 Sociological methodology. pp. 104- 

 129.  

Jung, S., and Takane, Y. 2008. New Trends  

 in Psychometrics. Tokyo: University  

 Academic Press. San Francisco:  

 Jossey-Bass. 

MacCallum, R.C., Widaman, K.F., Zhang,  

 S., & Hong, S. 1999. Sample Size in  

 Factor Analysis, Psychological 

 Methods. 4(1): 84-99. 

McDonald, R.P. 1970. The theoretical  

 foundations of common factor  

 analysis, principal factor analysis  

 and alpha factor analysis, British  

 Journal of Mathematical and  

 Statistical Psychology. 23: 1-21. 

McDonald, R.P. 1999. Test Theory: A  

 Unified Treatment. Mahwah, New  

 Jersey: Lawrence Erlbaum associates, 

 publishers. 

Sass, D.A. 2010. Factor Loading  

 Estimation Error and Stability  

 Using Exploratory Factor Analysis,  

 Educational and Psychological  

 Measurement. 70(4): 557-577. 


