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การประเมินความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินโดยใช้สถิติแคปปา

Evaluation of Inter-Rater Reliability Using Kappa Statistics

ประสพชัย พสุนนท์ 1

บทคัดย่อ

ความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูป้ ระเมิน (Inter-Rater Reliability: IRR) เป็นการวัดความเชือ่ มัน่ แบบความสอดคล้องภายใน
ของเครือ่ งมือวิจยั ประเภทหนึง่ การวัดความเชือ่ มัน่ ด้วย IRR เป็นการพิจารณาของผูป้ ระเมินตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป โดยทีผ่ ปู้ ระเมิน
แต่ละคนมีความเป็นอิสระต่อกัน และค่าความเชือ่ มัน่ จึงขึน้ กับความคงเส้นคงวาของผลการพิจารณาจากผูป้ ระเมิน และขึน้ อยู่
กับสถิตทิ ใ่ี ช้ค�ำ นวณความสอดคล้อง สำ�หรับการวิเคราะห์ IRR มีสถิตใิ นการคำ�นวณแบ่งตามระดับของข้อมูล บทความนี้ ผูเ้ ขียน
เน้นสถิตขิ อง IRR ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุม่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�เสนอสถิตแิ คปปาและสถิตฟิ ลีสแคปปาสำ�หรับข้อมูลระดับ
นามบัญญัติ นอกจากนี้ ยังได้น�ำ เสนอสถิตแิ คปปาถ่วงน�ำ้ หนักสำ�หรับข้อมูลระดับอันดับ การวิเคราะห์ IRR มีประโยชน์ตอ่ ผูว้ จิ ยั
เพราะเป็นอีกทางเลือกในการประเมินความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือวิจยั ให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทการวิจยั โดยเป็นการวัดความ
เทีย่ งตรงทีต่ อ้ งอาศัยผูป้ ระเมินในการพิจารณาความสอดคล้องในระหว่างวัตถุประสงค์ของการประเมินเครือ่ งมือวิจยั และเพือ่ ให้
สะดวกต่อการนำ�ไปใช้ในบทความได้ให้แนวทางและตัวอย่างการคำ�นวณด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป และโปรแกรม Excel
คำ�สำ�คัญ : ความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูป้ ระเมิน สถิตแิ คปปา

Abstract

Inter-Rater Reliability (IRR) is internal consistency reliability measurement of research tool. Using IRR
requires 2 or more raters. Each rater is independent so that the reliability relies on consistency of evaluation
results from raters and also on statistics used to calculate consistency. As the IRR analysis, there are statistics
for calculation divided by scale of data. In this article, the writer focused on IRR statistics to analyze categorical
data. Its objective was to propose Kappa statistics and Fleiss’s Kappa Statistics for nominal scale, and also
Weighted Kappa for ordinal scale. IRR analysis gives an advantage to researchers as an alternative to evaluate
reliability of research tool so that it fits into research context. This measurement requires raters to consider
a consistency during evaluating research tool. For the convenience of its use, the article included guidelines
and examples of calculation with statistical program and Excel programs.
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1. บทนำ�
การวิจยั เป็นวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้และความจริงที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ในปัจจุบัน ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมีส่วน
ประกอบจากหลายส่วน เช่น การตีความปัญหาการวิจยั การ
ออกแบบการวิจัย ข้อมูลในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นต้น นอกจากนี้ องค์ประกอบประการหนึง่ ทีม่ สี ว่ นสำ�คัญ
ต่อการวิจยั คือ เครือ่ งมือการวิจยั ซึง่ เป็นอุปกรณ์หรือสิง่ ที่
ผูว้ จิ ยั ใช้เป็นสือ่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ
ในกรณีทก่ี ารวิจยั เป็นการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เครือ่ ง
มือทีใ่ ช้ในการวิจยั อาจจะเป็นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการชัง่ ตวง หรือ
วัดเพื่อวิเคราะห์ทางการแพทย์ การเกษตร คอมพิวเตอร์
เคมี ภูมศิ าสตร์ ฯลฯ การวิจยั ลักษณะนีม้ กั เป็นการวิจยั และ
พัฒนาหรือการวิจยั เชิงทดลองด้วยวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิง่ ของ
ต่างๆ ในแบบแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต่างจาก
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ
การวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research Methodology) นัน้ ต้องอาศัยการวัดค่าตัวแปร
เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์ข้อมูลในทางพฤติกรรม การวัดดังกล่าว
เป็นการวัดทางอ้อม เป็นการวัดทีไ่ ม่สมบูรณ์และไม่มเี ครือ่ งมือ
วัดมาตรฐาน ดังนัน้ การวัดในการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงเป็นการวัดที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวและ
หน่วยการวัดมีความไม่เท่ากัน (เช่น ความสุข ความพึงพอใจ
ความเครียด เป็นต้น) (พิษณุ ฟองศรี, 2552) การวิเคราะห์
ผลจากการวัดจึงนิยมใช้การเปรียบเทียบข้อมูลทัง้ ภายในกลุม่
หรือต่างกลุ่ม เครื่องมือวิจัยจำ�เป็นจึงต้องมีคุณสมบัติความ
เทีย่ งตรง (Validity) และความเชือ่ มัน่ (Reliability) (Drost,

2011) เครือ่ งมือวิจยั ลักษณะนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
ทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมิน
ผลงาน เป็นต้น
โดยทั่วไป ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณเริ่มต้นจาก
ปัญหาการวิจยั จนกระทัง่ การเขียนรายงานผลการวิจยั แสดง
ดังภาพที่ 1 ดังนั้น ผลการวิจัยจะขาดความน่าเชื่อถือหาก
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ไม่ มี ค วามเที่ ย งตรงและความเชื่ อ มั่ น
กล่าวได้ว่าความเชื่อมั่นเป็นสาเหตุสำ�คัญประการหนึ่งที่
ส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย เพราะความเชื่อ
มั่นของเครื่องมือการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถชั่ง ตวง
และวัด ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเช่นเดียวกับ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น หากเครื่องมือการวิจัย
ไม่มีความเชื่อมั่น จะทำ�ให้การแปลผลและรายงานผลการ
วิจัยมีความคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นการวัดความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
ความเชื่อมั่นแบบคงที่ (Stability Reliability) ความเชื่อ
มั่นแบบสมมูล (Equivalent Reliability) และความเชื่อ
มั่นแบบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency
Reliability) โดยที่การวัดความเชื่อมั่นแบบคงที่และแบบ
้ (Test-retest Method)
สมมูลนั้น จะใช้วิธีการทดสอบซำ� 
ด้วยเครื่องมือเดิม และวิธีการทดสอบโดยใช้เครื่องมือวัดคู่
ขนาน (Parallel Method) ตามลำ�ดับ ส่วนวิธกี ารทีน่ ยิ มใช้
ในการวัดความเชือ่ มัน่ แบบความสอดคล้องภายในทีพ่ บมาก
ในการวิจยั คือ วิธกี ารครอนบาค (Cronbach Method) ซึง่
เป็นการพิจารณาในรูปค่าสัมประสิทธิท์ ม่ี คี า่ ระหว่าง 0 – 1
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในนั้น
มีหลายวิธีการ ผู้วิจัยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของการวิจยั ได้

ปัญหาการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจยั
ประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง

การออกแบบการวิจยั

การสร้างเครือ่ งมือวิจยั

การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแปลผลและ
การรายงานผลการวิจยั

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย

สถิตเิ ชิงอนุมาน
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แนวทางหนึ่ ง ของวิ ธี ก ารวั ด ความเชื่ อ มั่ น แบบ
ความสอดคล้องภายใน คือ ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน
(Inter-Rater Reliability: IRR) ซึง่ เป็นการวัดความเชือ่ มัน่
ของเครื่องมือวิจัยที่ต้องอาศัยผู้ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้คะแนน ค่าความเชือ่ มัน่ ในลักษณะนี้ จึงขึน้ กับ
ความคงเส้ น คงวาของผลการพิ จ ารณาของผู้ ป ระเมิ น
(Rosenthal and Rosnow, 1991) เช่น ให้แพทย์ 2 คน
ประเมินอาการผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ 1 ราย โดยประเมินพร้อมกัน
ด้วยแบบประเมินเดียวกัน สามารถคำ�นวณความเชื่อมั่น
ความเชือ่ มัน่ จากการสังเกต =

จากการสังเกตระหว่างผู้ประเมินได้จาก (1) ถ้าค่าที่ได้
มีค่าระหว่าง 0.8 ถึง 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นระหว่าง
ผู้ประเมินสูง การประเมินด้วย (1) ถือเป็น IRR ประเภท
หนึ่ง (Gisev Bell and Chen, 2013) นอกจากนี้ IRR
ยังมีชอ่ื เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า ความเชือ่ มัน่ ระหว่างการสังเกต
(Inter-Observer Reliability) นัน่ คือ ความเชือ่ มัน่ ระหว่าง
ผูป้ ระเมินและความเชือ่ มัน่ จากการสังเกต เป็นการประเมิน
ในลักษณะแบบเดียวกัน

จำ�นวนทีป่ ระเมินเหมือนกัน
--------(1)
(จำ�นวนทีป่ ระเมินเหมือนกัน+จำ�นวนทีป่ ระเมินต่างกัน)

การประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ย IRR ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่
แพร่หลายในการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากนัก เห็นได้จากบทความวิจัย รายงานการวิจัย หรือ
วิทยานิพนธ์ในทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
ประเทศไทย แทบไม่มีการประเมินความเชื่อมั่นด้วย IRR
ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะความไม่คนุ้ เคย IRR เนือ่ งจากในหนังสือ
ตำ�รา หรืองานวิจัยในอดีตก็นิยมวัดความเชื่อมั่นด้วยวิธีการ
ครอนบาค โดยไม่ได้มเี นือ้ หาของ IRR นำ�เสนอไว้หรือมีราย
ละเอียดของ IRR ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุการ
การขาดความเข้าใจในการเลือกใช้สถิตสิ �ำ หรับวิเคราะห์ IRR
ส่วนใหญ่ IRR พบในการวิจยั ทีเ่ ป็นการประยุกต์รวม
กันระหว่างการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และด้านการแพทย์
สาธารณสุข และการพยาบาล เพื่อใช้ในการประเมินความ
เชื่อมั่นที่มีความไว (Sensitivity) และให้ความสำ�คัญต่อผล
การประเมินโดยอาศัยผูป้ ระเมิน บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์
ในการนำ�เสนอวิธกี ารวัดความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูป้ ระเมิน (IRR)
เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำ�หรับผู้วิจัยในการเลือกใช้วิธีการ
ประเมินความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือการวิจยั
สถิติแคปปา (Kappa Statistics) เป็นสถิติท่ีนิยม
ใช้ ใ นการประเมิ น IRR สำ � หรั บ ข้ อ มู ล ระดั บ นามบั ญ ญั ติ
(Nominal Scale) และข้อมูลระดับอันดับ (Ordinal Scale) ใน
บางกรณี สำ�หรับการนำ�เสนอเนือ้ หาในบทความนี้ เริม่ ต้นจาก
การทำ�ความเข้าใจแนวคิดของความเชือ่ มัน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับความเทีย่ งตรง จากนัน้ แสดงความเชือ่ มโยงของ IRR และ
การประเมินความเชือ่ มัน่ แบบความสอดคล้องภายใน ก่อนที่
จะเป็นการทำ�ความเข้าใจการประเมิน IRR ด้วยสถิตแิ คปปา
กรณีมี 2 ผูป้ ระเมินและประเมิน 2 ประเภท พร้อมเกณฑ์ใน
การพิจารณาระดับความสอดคล้อง สถิตแิ คปปาสำ�หรับกรณีมี

2 ผูป้ ระเมินและประเมินตัง้ แต่ 3 ประเภทพร้อมแสดงตัวอย่าง
การคำ�นวณด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป รวมไปถึงการคำ�นวณ
ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (Standard Error) ถัดจากนัน้
ผู้ เขี ย นได้ นำ � เสนอสถิ ติ แ คปปาในกรณี ท่ี มี ค่ า สู ญ หาย
(Missing Data) สถิติแคปปาถ่วงนำ้�หนัก (Weighted
Kappa) และสถิตฟิ ลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa Statistic)
พร้อมตัวอย่างการคำ�นวณด้วยโปรแกรม Excel และตอน
สุดท้ายของบทความเป็นข้อเสนอแนะในการใช้ IRR
บทความนี้ มุ่งประเด็น (Focus) ที่สถิติแคปปาใน
การวัดความสอดคล้อ งหรือประเมินความเชื่อมั่นโดยใช้
ผู้ประเมินตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม สำ�หรับข้อมูล
ระดับอันตรภาค (Interval Scale) และอัตราส่วน (Ratio
Scale) สามารถวิเคราะห์ IRR ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ภายในชั้น (Intra-Class Correlation: ICC) หรือ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความสอดคล้อง (Concordance
Correlation Coefficient: CCC) ซึง่ จะได้น�ำ เสนอในโอกาส
ถัดไป เนือ่ งจากมีรายละเอียดในการทำ�ความเข้าใจค่อนข้าง
มากและมีความซับซ้อน

2. แนวคิดของความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่
ผู้เขียนใช้เกมปาเป้าลูกดอกในภาพที่ 2 เพื่ออธิบาย
แนวคิดของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
การวิ จั ย หากลู ก ดอกเข้ า ตรงกลางเป้ า แสดงว่ า วั ด สิ่ ง ที่
ต้องการวัดได้ถูกต้องจริง แต่หากพลาดเป้าแสดงว่าวัดสิ่ง
ที่ต้องการวัดได้ไม่ตรงหรือไม่ถูกต้อง รูปย่อย A จะเห็น
ว่าการวัดไม่มีความเที่ยงตรงและไม่มีความเชื่อมั่น เพราะ
ไม่ มี ลู ก ดอกใดที่ เข้ า บริ เวณตรงกลาง และการเข้ า เป้ า
กระจัดกระจาย ในขณะที่รูปย่อย B มีบางลูกดอกเข้าใกล้
บริเวณตรงกลาง แต่ลักษณะการเข้าเป้ากระจัดกระจาย
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นั่นคือ มีความเที่ยงตรงอยู่บ้างแต่ไม่มีความเชื่อมั่น ส่วน
รูปย่อย C การเข้าเป้ามีลักษณะเกาะกลุ่ม แต่ไม่ใช่ตรง
กลาง ลักษณะเช่นนี้ คือ เครื่องมือวิจัยสามารถใช้วัดค่า
ในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่ตรงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด (หรือไม่ตรง

A

B
ไม่มคี วามเชือ่ มัน่
และไม่มคี วามเทีย่ งตรง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ) นัน่ คือ มีความเชือ่ มัน่ แต่ไม่มี
ความเทีย่ งตรง และรูปย่อย D เป็นการวัดทีม่ ที ง้ั ความเทีย่ ง
ตรงและความเชือ่ มัน่

C
ไม่มคี วามเชือ่ มัน่
แต่มคี วามเทีย่ งตรง

D
มีความเชือ่ มัน่
และไม่มคี วามเทีย่ งตรง

มีทง้ั ความเชือ่ มัน่
และความเทีย่ งตรง

ทีม่ า : ปรับปรุงจาก Crutzen (2014)

ภาพที่ 2 แนวคิดของความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่
ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test
Theory) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทีไ่ ด้จากการ
วัดและความคลาดเคลื่อนในการวัด โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น
คือ คะแนนสังเกต (X) = คะแนนจริง (T) + ความคลาด
เคลือ่ นจากการวัด (E) (หรือ Observed Score (X) = True

Score (T) + Measurement Error (E)) แทนในรูปสัญลักษณ์
ดัง (2) (Hallgren, 2012) โดยทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้ เดิม
ให้ความสำ�คัญต่อความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่ ถ้าข้อมูล
ในการวัดสอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้น การสรุปผลการวัด
จะมีความสมเหตุสมผล

X = T +  E --------(2)
เหตุท่ีต้องกล่าวถึงทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม
นั้ น เพราะในการพั ฒ นาสู ต รการประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น
แบบความสอดคล้องภายในมีพ้ืนฐานมาจากความสัมพันธ์
ของ (2) โดยที่ E(X) = T และ ρT,E = 0 เมื่อ E(X) คือ
ค่ า คาดหวั ง (Expectation) ของ X และ ρ T,E คื อ
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของ T และ E

3. ความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูป้ ระเมิน

การประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น แบบความสอดคล้ อ ง
ภายใน โดยมากล้วนมีรากฐานจาก (2) อาทิ วิธกี ารคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) ทั้งวิธีการ
KR20 และ KR21 วิธกี ารครอนบาค (Cronbach Method)
วิธีก ารกัตแมน (Guttman Method) วิธีก ารลิวิง สตัน
(Livingston Method) เป็นต้น วิธกี าร IRR ก็เช่นเดียวกัน
โดยการพิจาณา (2) ในรูปของความแปรปรวน (Variance)
แสดงดัง (3)

Var(X) = Var(T) + Var(E) --------(3)
เมือ่ กำ�หนดความแปรปรวนของคะแนนจริง (Var(T))
ต่อความแปรปรวนของคะแนนสังเกต (Var(X)) เมื่อกำ�จัด

ความคลาดเคลือ่ นจากการวัดจากผูป้ ระเมิน (Novick, 1966)
จะได้คา่ ความเชือ่ มัน่ แสดงความสัมพันธ์ดงั (4)

ความเชือ่ มัน่   =  Var(T)  =  Var(X) - Var(E)  =        Var(T)       --------(4)
Var(X)
Var(X)
Var(T)+Var(E)
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เนื่องจาก T และ E ไม่สามารถวัดค่าได้โดยตรง
จึงไม่สามารถคำ�นวณความเชือ่ มัน่ โดยตรง ดังนัน้ การคำ�นวณ
IRR จึงไม่มเี ครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวัดโดยสมบูรณ์ แนวทางการ
ประมาณค่าคะแนนจริงโดยคำ�นวณความแปรปรวนร่วม
(Covariance) ระหว่างคะแนนสังเกต (X) ทีไ่ ด้จากผูป้ ระเมิน
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั (Hallgren, 2012) ซึง่ สอดคล้อง
กับ (1) อย่างไรก็ตาม IRR นั้น แตกต่างจากการวัดความ
เทีย่ งตรงโดยผูท้ รงคุณวุฒิ โดเฉพาะค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคำ�ถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item
– Objective Congruence: IOC) ซึง่ นิยมในการวัดความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม เพราะการวัดความเที่ยงตรง
เป็นการวัดความถูกต้องและเหมาะสมของข้อคำ�ถาม จึงต้อง
ใช้ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ประเมินคำ�ถาม
รายข้อ แล้วคำ�นวณค่าเฉลี่ยจากผลการประเมินว่าคำ�ถาม
เหมาะสม (+1) คำ�ถามไม่เหมาะสม (-1) และไม่แน่ใจ (0) โดย
ทัว่ ไป ถ้าค่าเฉลีย่ มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่ามีความ
เทีย่ งตรง ในขณะที่ IRR เป็นการพิจารณาความสอดคล้องกัน
ระหว่างผูป้ ระเมินว่ามีความเห็นสอดคล้องกันหรือไม่
ในการวิจยั ทีม่ กี ารออกแบบการวิจยั โดยใช้ความเห็น
ของผูป้ ระเมินเพือ่ ประเมินความเชือ่ มัน่ มักจะต้องใช้ IRR ใน
การวิจยั นอกจากนี้ การประเมิน IRR ยังเป็นอีกหนึง่ ทางเลือก
ในการอธิบายความเห็นของผูป้ ระเมินตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป โดยที่
ผูป้ ระเมินแต่ละคนมีความเป็นอิสระต่อกัน สำ�หรับสถิตทิ ใ่ี ช้
ในการประเมิน IRR นัน้ Hallgren (2012) และ Gisev Bell
and Chen (2013) ได้น�ำ เสนอไว้ 2 แนวทาง คือ 1) สถิติ
แคปปา (Kappa Statistics) สำ�หรับข้อมูลระดับนามบัญญัติ
และสถิตแิ คปปาถ่วงน้�ำ หนัก (Weighted Kappa) สำ�หรับ
ข้อมูลระดับเรียงอันดับ และ 2) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในชัน้ (Intra-Class Correlation: ICC) สำ�หรับข้อมูล
ระดับอันดับ อันตรภาค และอัตราส่วน นอกจากนี้ IRR
ยังมีความหมายเดียวกันกับความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน
(Inter-Rater Agreement) โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
เหมือนกัน (Gisev Bell and Chen, 2013)

4. สถิ ติ แ คปปาสำ � หรั บ กรณี มี 2 ผู้ ป ระเมิ น และ
ประเมิน 2 ประเภท
สถิ ติ แ คปปาหรื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ โ คเฮนแคปปา
(Cohen’s Kappa Coefficient) เป็นค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาความ
เห็นระหว่างผูป้ ระเมินว่ามีความเห็นสอดคล้องมากหรือน้อย
เพียงใด โดยในช่วงแรกของการพัฒนาสถิติใช้ประเมินกับ
ข้อมูลระดับนามบัญญัติหรือข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical
Data) โดยมีผปู้ ระเมินเพียง 2 คน ก่อนทีจ่ ะได้มกี ารพัฒนา
เพื่อประยุกต์ให้สถิติแคปปาสามารถใช้กับข้อมูลระดับเรียง
อันดับ และสามารถใช้กรณีทม่ี ผี ปู้ ระเมินมากกว่า 2 คน
Stevens (1946) ให้ความหมายของข้อมูลระดับ
นามบัญญัตเิ ป็นข้อมูลทีอ่ ยูร่ ะดับต�ำ่ ทีส่ ดุ ทำ�หน้าทีใ่ นการแบ่ง
ข้อมูลออกเป็นกลุม่ ๆ ตามลักษณะข้อมูล เช่น ศาสนา (พุทธ
อิสลาม คริสต์ ฮินดู) เพศ (ชาย หญิง) ภูมภิ าค (เหนือ กลาง
อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก) เป็นต้น จะถือว่าแต่ละกลุม่
มีความเท่าเทียมกัน หลักเกณฑ์การจำ�แนก คือ ความเหมือน
หรือความแตกต่างของแต่ละข้อมูล ความครอบคลุม ความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และความเป็นอิสระต่อกัน บางครัง้ เรียก
ข้อมูลระดับนีว้ า่ ข้อมูลเชิงกลุม่ ส่วนข้อมูลระดับอันดับ เป็น
ระดับการวัดทีส่ งู กว่าระดับนามบัญญัติ คือ สามารถแบ่งข้อมูล
เป็นกลุ่มๆ และเรียงลำ�ดับกันเองตามลักษณะของข้อมูล
โดยธรรมชาติ บอกได้วา่ ข้อมูลของกลุม่ หนึง่ สูงกว่าอีกกลุม่ หนึง่
แต่ไม่สามารถหาระยะห่างระหว่างกลุม่ ได้ เช่น การวัดระดับ
การศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก) การวัดทางทัศนคติ (มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด) ตำ�แหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์) เป็นต้น
(ประสพชัย พสุนนท์, 2555)
สำ�หรับการวัดความสอดคล้องกันระหว่างความเห็น
ของผูป้ ระเมิน สมมติวา่ มีผปู้ ระเมิน A และ B โดยผูป้ ระเมิน
ทั้งสองได้จำ�แนกข้อมูลประชากร (Population) ขนาด N
ซึง่ เป็นชุดเดียวกัน ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท 1 และ
ประเภท 2 โดยเป็นเหตุการณ์ทไ่ี ม่เกิดร่วมกัน แสดงดังตาราง
ที่ 1 เมือ่ Nij แทนจำ�นวนข้อมูลทีผ่ ปู้ ระเมิน A เห็นว่าข้อมูล
ควรเป็นประเภท i ส่วนผูป้ ระเมิน B เห็นว่าข้อมูลชุดเดียวกัน
นัน้ ควรเป็นประเภท j (เมือ่ i = 1 , 2; j = 1 , 2) และ N.1 =
N11 + N21 , N.2 = N12 + N22 , N1. = N11 + N12 , N2. = N21
+ N22 และ N = N11 + N12 + N21 + N22
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ตารางที่ 1 การแจกแจงความถี่ข้อมูลประชากร 2 ประเภท ของผู้ประเมิน A และ B

ตารางที่ 2 การแจกแจงความน่าจะเป็นข้อมูลประชากร 2 ประเภท ของผู้ประเมิน A และ B

จากตารางที่ 1 สามารถสร้างตารางแจกแจงความน่า
จะเป็นได้ดงั ตารางที่ 2 โดยที่ π ij แทนความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ท่ผี ้ปู ระเมิน A เห็นว่าข้อมูลเป็นประเภท i ส่วน
ผูป้ ระเมิน B เห็นว่าข้อมูลเป็นประเภท j กล่าวคือ π 11 และ
π 22 แทนความน่าจะเป็นที่ผู้ประเมินเห็นสอดคล้องกัน

ส่วน π 12 และ π 21 แทนความน่าจะเป็นทีผ่ ปู้ ระเมินเห็น
ไม่สอดคล้องกัน Cohen (1960) ได้เสนอพารามิเตอร์
(Parameter) KC สำ�หรับข้อมูลประชากรดัง (5) เพื่อใช้
ประเมินความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน

โดยที่ θ a = π 11 + π 22 และ θ e = π 1. π.1 + π 2. π.2
ในทางปฏิบตั ิ จะประมาณพารามิเตอร์ KC ด้วยตัวประมาณ
(Estimator) หรือสถิติ K̂ C ดัง (6) เมือ่ θa ≈ Pa และ  
θ e ≈ Pe หรือใช้ข้อมูลตัวอย่าง (Sample) แทนข้อมูล

ประชากร เมื่อแทนขนาดตัวอย่างด้วย n และ Pji =
นัน่ คือ จะประมาณ N ij และ π ij ด้วย n ij และ Pij ตามลำ�ดับ
เมือ่ Pa = P 11 + P 22 และ Pe = P1. P.1 + P2. P.2

จาก (5) และ (6) ความเป็นไปได้ของค่าสถิติ KC
และ K̂ C จะมีคา่ ระหว่าง -1.0 ถึง 1.0 ซึง่ ทัง้ KC และ K̂ C
มีคุณสมบัติเหมือนกันต่างกันเพียงเป็นพารามิเตอร์ (ข้อมูล
ประชากร) หรือตัวประมาณ (ข้อมูลตัวอย่าง) หากค่า K̂ C
ที่เป็นลบนั้น แสดงถึงความเห็นระหว่างผู้ประเมินมีความ
สอดคล้องกันในลักษณะตรงกันข้าม (Hallgren, 2012)

อย่างไรก็ตาม ในทางทฤษฎีมักพิจารณาค่า K̂ C ควรมีค่า
ตัง้ แต่ 0.0 แต่ไม่เกิน 1.0 (0.0 ≤ KC ≤ 1.0) ตัวอย่างการ
คำ�นวณ K̂ C จะใช้ขอ้ มูลในตารางที่ 3 พบว่า
Pa =
= 0.75 และ Pe =
= 0.49
ดังนัน้

K̂ C

=

= 0.51

8I
ตารางที่ 3 ข้อมูลตัวอย่างการคำ�นวณ

K̂ C

ของผูป้ ระเมิน A และ B

5. เกณฑ์การพิจารณาระดับความสอดคล้องของสถิติ
แคปปา
ตารางที่ 4 เป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับความ
สอดคล้องของสถิติแคปปาตามแนวทางของ Landis and
Koch (1977) แต่ Krippendorff (1980) กลับเสนอแนวทาง
ในการพิจารณาระดับความสอดคล้องที่ค่อนข้างมีความ

อนุรกั ษ์นยิ มกว่า Landis and Koch (1977) โดยระบุคา่ K̂ C
ที่น้อยกว่า 0.67 หมายถึง ยังไม่มีความสอดคล้องระหว่าง
ผูป้ ระเมิน ถ้า 0.67 ≤ K̂ C ≤ 0.80 หมายถึง ความสอดคล้อง
ระหว่างผู้ประเมินยังคงมีความกำ�่ กึ่งหรือมีสภาพไม่แน่นอน
และถ้า K̂ C มีคา่ มากกว่า 0.80 หมายถึง ความสอดคล้อง
ระหว่างผูป้ ระเมินเป็นทีส่ ามารถยอมรับได้ในทางปฏิบตั ิ

ตารางที่ 4 ระดับความสอดคล้องของสถิตแิ คปปาตามแนวทางของ Landis and Koch (1977)

แนวทางของ Krippendorff (1980) ยังคงได้รับ
ความนิยมในการวิจัยที่ต้องใช้ในการตัดสินใจในประเด็นที่
มีความละเอียดอ่อน เช่น การวินจิ ฉัยโรค การสร้างแบบวัด
ทางสุขภาพจิต เป็นต้น ทัง้ นี้ Hallgren (2012) เสนอให้ผวู้ จิ ยั
สามารถเลือกใช้เกณฑ์ของ Landis and Koch (1977) และ

Krippendorff (1980) ตามความเหมาะสม โดยอาจพิจารณา
จากปัญหาการวิจัย บริบทการวิจัย และวิธีดำ�เนินการวิจัย
ประกอบการแปลความหมายของสถิติแคปปา นอกจากนี้
Fleiss Levin and Paik (2003) เสนอเกณฑ์การพิจารณา
ระดับความสอดคล้องดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ระดับความสอดคล้องของสถิตแิ คปปาตามแนวทางของ Fleiss Levin and Paik (2003)
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ข้อมูลจริง
ข้อมูลใน
เซตข้อมูลการวิจยั
ความคลาดเคลือ่ น

ทีม่ า : ปรับปรุงจาก McHugh (2012)

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของข้อมูลในเซตข้อมูลการวิจยั

K̂ C

= 0.2 ; K̂ C2 = 4%
K̂ C

K̂ C

K̂ C

= 0.4 ; K̂ C2 = 16%

= 0.6 ; K̂ C2 = 36%

ข้อมูลจริง
K̂ C

= 0.8 ; K̂ C2 = 64%

K̂ C

= 1.0 ; K̂ C2 = 100%

ข้อมูลในเซตข้อมูลวิจยั

= 0.9 ; K̂ C2 = 81%

ทีม่ า : ปรับปรุงจาก McHugh (2012)

ภาพที่ 4 ร้อยละความสอดคล้องของสถิตหิ รือค่า Squared Kappa ( K̂ C2 )
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McHugh (2012) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ
ข้อมูล (Data) ในเซตข้อมูลการวิจยั (Research Data Set)
ทีป่ ระกอบไปด้วยข้อมูลจริงและความคลาดเคลือ่ น ดังภาพ
ที่ 3 พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการตีความสถิติ K̂ C ซึ่งเป็น
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีไม่สามารถตีความได้โดยตรง
การตี ค วามต้ อ งอยู่ ใ นรู ป สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกำ � หนด
(Coefficient of Determination: COD) จึงจะตีความ

โดยตรงได้ COD ใช้ ตี ค วามค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจัยในรูปความแปรปรวน
McHugh (2012) ได้ประยุกต์แนวคิดดังกล่าว ในการตีความ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมินด้วย
ค่าสถิติ Squared Kappa (K̂ C2 ) ดังภาพที่ 4 และเกณฑ์
ระดับความสอดคล้องของสถิตแิ คปปา นำ�เสนอในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ระดับความสอดคล้องของสถิตแิ คปปาตามแนวทางของ McHugh (2012)

6. สถิตแิ คปปาสำ�หรับกรณีมี 2 ผูป้ ระเมินและประเมิน
ตัง้ แต่ 3 ประเภท
ในกรณีทม่ี ผี ปู้ ระเมิน A และ B โดยผูป้ ระเมินทัง้ สอง
ได้จ�ำ แนกข้อมูลตัวอย่างขนาด n ซึง่ เป็นชุดเดียวกัน ออกเป็น
q ประเภท คือ ประเภทที่ 1 , 2 , … , q โดยเป็นเหตุการณ์
ทีไ่ ม่เกิดร่วมกัน แสดงดังตารางที่ 7 สถิติ Kappa แสดงดัง
(6) โดยที                                                 
่
เมือ่

สำ�หรับตัวอย่างการคำ�นวณจะใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
สำ�หรับรายละเอียดจะกล่าวต่อไปในหัวข้อโปรแกรมสำ�เร็จรูป
สำ�หรับคำ�นวณสถิติ K̂ C

ตารางที่ 7 การแจกแจงความถีข่ อ้ มูลตัวอย่าง q ประเภท (q ≥ 3) ของผูป้ ระเมิน A และ B
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7. ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานของสถิติ K̂ C
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error:
SE) ของสถิติ K̂ C มีหลายแนวทางในการคำ�นวณ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม สามารถคำ�นวณได้ดงั นี้
1. Fleiss Cohen and Everitt (1969) นำ�เสนอ
ค่า SE แบบดัง้ เดิมของสถิติ K̂ C ดัง (7) เมือ่

โดยที่ตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่ และ q คือ จำ�นวนของ
ประเภททีใ่ ช้ประเมินความเชือ่ มัน่

2. Perreault and Leigh (1989) ได้พฒ
ั นาดัชนี
ความเชือ่ มัน่ (Index of Reliability) แทนด้วย I r ดัง (8) เมือ่
แต่ถา้
จะได้ I r = 0 และดัชนีความ

เชื่อมั่นมีความสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
สถิติ K̂ C แสดงดัง (9) ภายใต้เงือ่ นไขว่า nI r  มากกว่า 5

3. McHugh (2012) ระบุวา่ ถ้า nPa และ n(1 – Pa)
มีคา่ มากกว่า 5 การแจกแจงของ K̂ C จะเข้าใกล้การแจกแจง

แบบปกติ (Normal Distribution) และสามารถคำ�นวณค่า
SE ได้ดงั (10)

ในกรณีทท่ี ราบค่า SE ของ K̂ C จะสามารถประมาณ
ค่าแบบช่วง (Interval Estimation) ของ K C ทีช่ ว่ งความเชือ่
มัน่ 95% (95% Confidence Interval) ของ K C ได้จาก
K̂ C 1.96(SE) อย่างไรก็ตาม การคำ�นวณ SE จาก (7) (9)
และ (10) อยูบ่ นพืน้ ฐาน IRR กรณี 2 ผูป้ ระเมินและประเมิน
2 ประเภท และในกรณี 2 ผูป้ ระเมินและประเมินตัง้ แต่ 3
ประเภทขึน้ ไป

2. ประเภทของการประเมินต้องมีความเป็นอิสระ
กัน เป็นเหตุการณ์ท่ไี ม่เกิดร่วมกัน (Mutually Exclusive
Events) และเหตุ ก ารณ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น รวมแล้ ว เป็ น ทั้ ง หมด
(Exhaustive Events) ซึง่ คือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์
ทั้งหมด เมื่อรวมกันแล้วจะได้ปริภูมิตัวอย่าง (Sample
Space)
3. รายการหรือหัวข้อทีป่ ระเมินมีความเป็นอิสระกัน
สมมติฐานทางสถิติสำ�หรับการทดสอบ คือ H O:
เครื่องมือการวิจัยไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างผู้ประเมิน
(หรือ H O : K C = 0) ในขณะที่ H 1 : เครือ่ งมือการวิจยั มีความ
สอดคล้องกันระหว่างผูป้ ระเมิน (หรือ H O : K C  > 0) สถิติ
ที่ใช้ในการทดสอบอาจจะเป็นสถิติ Z หรือสถิติ t ขึ้นกับ
ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลและเงือ่ นไขการทดสอบ โดย
สถิติทดสอบจะคำ�นวณจากอัตราส่วนของ K̂ C และ SE

8. โปรแกรมสำ�เร็จรูปสำ�หรับคำ�นวณสถิติ K̂ C
การทดสอบสมมติฐานของสถิติ K̂ C เพื่อประเมิน
ความเชื่อ มั่น ระหว่ า งผู้ป ระเมิ น ของเครื่อ งมื อ การวิ จัย มี
ข้อตกลงเบือ้ งต้น 3 ประการ (Gisev Bell and Chen, 2013)
ดังนี้
1. ผู้ ป ระเมิ น แต่ ล ะคนมี ค วามเป็ น อิ ส ระกั น
(Independence)
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สำ�หรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้คำ�นวณ K̂ C มีหลาย
โปรแกรม โปรแกรมหนึ่งที่นิยมและมีความคุ้นเคยในหมู่
นักวิจยั คือ โปรแกรมสำ�เร็จรูป ผูเ้ ขียนจึงใช้ขอ้ มูลของ Sim

and Wright (2005) เป็นตัวอย่างในการแสดงขัน้ ตอนการ
คำ�นวณสถิติ K̂ C ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป

ตารางที่ 8 ข้อมูลของ Sim and Wright (2005)

ตารางที่ 8 เป็นข้อมูลของ Sim and Wright (2005)
ซึง่ เป็นข้อมูลตัวอย่างการประเมินอาการป่วยด้วยแบบเครือ่ ง
มือในการวินจิ ฉัยโรคจากผูป้ ว่ ยจำ�นวน 102 คน โดยมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน 2 คน อาการที่ประเมินแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ อาการ Derangement อาการ
Dysfunctional และอาการ Postural
ขั้นตอนการคำ�นวณสถิติ K̂ C ของข้อมูลของ Sim
and Wright (2005) ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป มีดงั นี้
1. จัดเตรียมข้อมูลของ Sim and Wright (2005)
ในโปรแกรมสำ�เร็จรูป ตามภาพที่ 5
2. เลือกเมนู Data >>> Weight cases… จะปรากฏ

หน้าต่าง (Dialog Box) ดังภาพที่ 6 ให้น�ำ ตัวแปร Count
ย้ายเข้าไปอยูใ่ นช่อง Frequency Variable: แล้วคลิก OK
3. เลือกเมนู Analyze >>> Descriptive Statistics
>>> Crosstabs… ตามภาพที่ 7 จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ
ที่ 8 ให้ นำ � ตั ว แปร Clinician1 ย้ า ยเข้ า ไปอยู่ ใ นช่ อ ง
Row(s): และนำ�ตัวแปร Clinician2 ย้ายเข้าไปอยู่ในช่อง
Column(s): ดังภาพที่ 8 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Statistics…
จะปรากฏหน้าต่าง Crosstabs: Statistic ให้คลิกเครือ่ งหมาย
 ใน  Kappa ดังภาพที่ 9 แล้วคลิก Continue
4. หน้าต่างจะกลับไปยังหน้าต่าง Crosstabs ให้
คลิก OK จะได้ผลลัพธ์ดงั ภาพที่ 10

ภาพที่ 5 การจัดเตรียมข้อมูลของ Sim and Wright (2005)
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ภาพที่ 6 หน้าต่าง Weight cases

ภาพที่ 7 การสร้าง Crosstabs

ภาพที่ 8 หน้าต่าง Crosstabs

14 I

ภาพที่ 9 หน้าต่าง Crosstabs: Statistic

ภาพที่ 10 ผลลัพธ์ในการคำ�นวนสถิติ
จากภาพที่ 10 จะได้ สถิติ K̂ C = 0.461 จากข้อมูล
ขนาด 102 ตัวอย่าง มีคา่ SE = 0.073 ดังนัน้ ช่วงความเชือ่ มัน่
95% ของ  K C  คือ (0.388 , 0.534) นอกจากนี้ Approx. T
= 6.569 โดยมีคา่ Sig. = 0.000 โดยประมาณ ทำ�ให้ปฏิเสธ  
H O :  K C  = 0 ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ 0.05 กล่าวคือ เครือ
่ งมือการ
วิจยั มีความสอดคล้องกันระหว่างผูป้ ระเมิน (หรือ K C > 0)
อย่างไรก็ตาม แม้ผลการทดสอบความสอดคล้องกัน
ระหว่างผู้ประเมินจะมีนัยทางสถิติก็ตาม ผู้วิจัยอาจจะใช้
ผลการทดสอบสมมติฐานประกอบการตัดสินใจถึงความ
สอดคล้องได้อย่างคร่าวๆ เพราะการวิเคราะห์ IRR ในการวิจยั
มั ก ให้ ค วามสำ � คั ญ ของผู้ป ระเมิ น โดยนิ ย มใช้ เ กณฑ์ ก าร

K̂ C

พิจารณาความสอดคล้องของ Landis and Koch (1977)
Fleiss Levin and Paik (1977) Krippendorff (1980)
หรื อ McHugh (2012) ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ดั ง นั้ น
ในกรณีน้ีจะได้ว่าความเข้มของเกณฑ์มากที่สุด คือ เกณฑ์
ของ Krippendorff (1980) (คื อ พบว่ า ยั ง ไม่ มี ค วาม
สอดคล้อง) รองลงมา คือ เกณฑ์ของ McHugh (2012)
(คือ พบว่ามีความสอดคล้องน้อย) เกณฑ์ของ Landis and
Koch (1977) (คือ พบว่ามีความสอดคล้องปานกลาง) และ
เกณฑ์ของ Fleiss Levin and Paik (1977) (คือ พบว่า
มีความสอดคล้องดี) ตามลำ�ดับ
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9. การคำ�นวณค่าสถิติ K̂ C กรณีมคี า่ สูญหาย
Gwet (2012) ได้แสดงวิธกี ารคำ�นวณ K̂ C ในกรณี
ที่มีค่า สู ญ หาย (Missing Data) 1 ค่ า โดยสมมติ ว่า มี
ผูป้ ระเมิน 2 คน และมีประเภททีต่ อ้ งประเมิน 3 ประเภท
คือ ประเภท 1, 2 และ X และ n XX เป็นข้อมูลสูญหายแสดง
ดังตารางที่ 9 โดยทีก่ ารคำ�นวณเป็นไปตาม (6) เพียงแต่
ตัวอย่างข้อมูลการคำ�นวณจะใช้

ข้อมูลในตารางที่ 10 จะได้

จากตัวอย่างนีส้ ามารถ
นำ�วิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ในการคำ�นวณ K̂ C ในกรณี
จำ�นวนประเภททีต่ อ้ งประมาณตัง้ แต่ 3 ประเภทขึน้ ไปและ
มีคา่ สูญหายเพียง 1 ค่า

ตารางที่ 9 การแจกแจงความถีข่ อ้ มูลตัวอย่าง 3 ประเภทของผูป้ ระเมิน A และ B กรณีมขี อ้ มูลสูญหาย

* ข้อมูลสูญหาย

ตารางที่ 10 การแจกแจงความถีผ่ ปู้ ระเมิน A และ B กรณีมขี อ้ มูลสูญหาย

* ข้อมูลสูญหาย
สำ � หรั บ กรณี ท่ี มี ข้ อ มู ล สู ญ หายมากกว่ า 1 หรื อ
มีเงือ่ นไขทีซ่ บั ซ้อนอันเกิดจากค่าสูญหายนัน้ สามารถจัดการ
กับปัญหาตามแนวทางของ Adejumo (2005) ซึ่งมิได้
นำ�เสนอปัญหาไว้หลายกรณีพร้อมตัวสถิติแคปปาที่มีการ
ปรับให้สอดคล้องกับแต่ละสถาณการณ์ สามารถอ่านเพิ่ม
เติมได้จากงานของ Bechger Hemker and Maris (2001)
Adejumo (2005) และ Kuchenhoff Augustin and
Kunz (2011)
10. สถิตแิ คปปาถ่วงน�ำ้ หนัก
สถิตแิ คปปาถ่วงน�ำ้ หนัก (Weighted Kappa) แทนด้วย
K̑ W เป็นสถิตท
ิ พ่ี ฒ
ั นาต่อจาก K̑ C ใช้ในการวัดความสอดคล้อง

กันระหว่าง 2 ผูป้ ระเมินในกรณีดงั นี้ คือ 1) ต้องการพิจารณา
ความสอดคล้องบางส่วน 2) ความสำ�คัญของความคลาดเคลือ่ น
มีความแตกต่างกัน และ 3) วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงกลุ่มที่มีนำ้�หนักความสำ�คัญต่างกัน
หรือเป็นข้อมูลระดับเรียงอันดับ (Jiang and Liu, 2011;
Gisev Bell and Chen, 2013) เช่น ผูป้ ระเมินต้องประเมิน
ข้อมูล 5 ประเภท คือ การต้องการความช่วยเหลือ 5 ระดับ
ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ (Viera
and Garrett, 2005)
สมมติ ผู้ประเมิน A และ B มีวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินแบ่งออกเป็น q ประเภท (ดังตารางที่ 7) และมี
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นำ�้ หนักของความไม่สอดคล้อง (Disagreement Weight)
แทนด้วย W ij ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ประเภทของ i และ j (i =
1 , 2 , … , q ; j = 1 , 2 , … , q) และ W ij = 0 เนือ่ งจากไม่มคี วาม
ไม่ ส อดคล้ อ งเพราะเป็ น ค่ า ความสอดคล้ อ งที่ เ กิ ด จาก
ผูป้ ระเมินทัง้ สอง นอกจากนี้ ยังกำ�หนดให้ W ij > 0  (สำ�หรับ
i≠j) ที่เกิดจากความไม่สอดคล้องของ 2 ผู้ประเมินในการ
พิจารณาประเภททีต่ า่ งกัน (Fleiss and Cohen, 1973) จาก
ตารางที่ 7 และ W ij สามารถการคำ�นวณ K̑ w ดัง (11) เมือ่

(Jiang and Liu, 2011) เรี ย ก P *a และ P *e ว่ า
ค่ า เฉลี่ย จากการสั ง เกตของความไม่ ส อดคล้ อ ง (Mean
Observed of Disagreement) และค่าเฉลี่ยคาดหวัง
ของความไม่สอดคล้อง (Mean Expected of Disagreement)
ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ สถิติ K̑ C คือ สถิตแิ คปปาถ่วงน�ำ้ หนัก
ในกรณีท่ี W ij = 1 สำ�หรับ i≠j

เนือ่ งจากโปรแกรมสำ�เร็จรูป ไม่มกี ารคำ�นวณสถิตแิ คป
ปาถ่วงน�ำ้ หนักโดยตรง ดังนัน้ การคำ�นวณ K̑ w จะใช้โปรแกรม
Excel แสดงวิธีการคำ�นวณข้อมูลของ Sim and Wright
(2005) ในตารางที่ 8 แสดงดังรูปที่ 11 โดยสมมติ w12 = 5 ,

w13 = 3 , w21 = 4 , w23 = 1 , w31 = 2 และ w32 = 2
จะได้คา่ สถิติ K̑ w = 0.471 รายละเอียดสูตรการคำ�นวณใน
ช่อง (Cell) แสดงดังตาราง 11 ซึง่ เป็นการประยุกต์ตามวิธี
การของ Zaiontz (2013)

ภาพที่ 11 การคำ�นวณสถิติ K̑ w
ตารางที่ 11 สูตรการคำ�นวณสถิติ K̑ w ตามภาพที่ 11

I 17
11. สถิตแิ คปปาสำ�หรับกรณีมี 3 ผูป้ ระเมินขึน้ ไป
Fleiss (1971) ได้พัฒนาสถิติแคปปาสำ�หรับการ
ประเมินทีม่ ผี ปู้ ระเมินตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป เรียกสถิตฟิ ลีสแคปปา
(Fleiss’s Kappa Statistic) แทนด้วย K̑ F สามารถคำ�นวณ
ตาม (12) เมือ่

โดยที่

ตัวอย่างการคำ�นวณสถิติ K̑ F ใช้โปรแกรม Excel
ดั ง รู ป ที่ 12 โดยกำ � หนดผู้ ป ระเมิ น จำ � นวน 20 คน มี
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 10 ข้อ และมีประเภทที่ต้อง

กำ�หนดให้ r แทนจำ�นวนของวัตถุประสงค์ท่ีประเมิน m
แทนจำ�นวนผูป้ ระเมิน (m ≥ 3) และ q แทนจำ�นวนประเภท
ทีป่ ระเมิน

ประเมิน 6 ประเภท จะได้วา่ K̑ F = 0.178 โดยทีร่ ายละเอียด
สูตรการคำ�นวณในช่องแสดงดังตารางที่ 12

ภาพที่ 12 การคำ�นวณสถิติ K̑ F
ตารางที่ 12 สูตรการคำ�นวณสถิติ K̑ F ตามภาพที่ 12
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12. สรุป
12.1 IRR เป็นอีกแนวทางหนึง่ ในการประเมินความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย โดยเป็นการพิจารณาความ
เชื่อมั่นของความสอดคล้องภายในโดยใช้ผ้ปู ระเมินเป็นหลัก
วิ ธี ก ารนี้ จ ะแตกต่ า งจากวิ ธี ก ารที่ ใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อ่ื น ๆ
ในการคำ�นวณค่าความเชื่อมั่น เช่น วิธีการครอนบาค ค่า
KR20 และค่า KR21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งทาง
เลือกสำ�หรับผูว้ จิ ยั ในการประเมินความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ
การวิจยั
12.2 การวัดความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือการวิจยั โดย
ใช้ IRR ด้วยสถิตทิ ใ่ี ช้ในการพิจารณาความสอดคล้องสำ�หรับ
กรณีท่ีข้อมูลระดับนามบัญญัติจะนิยมใช้สถิติแคปปา ส่วน
กรณีท่ีเป็นข้อมูลระดับเรียงอันดับจะใช้สถิติแคปปาถ่วง
น�ำ้ หนักหรือสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ภายในชัน้ (Intra-Class
Correlation Coefficient: ICC)
12.3 ในกรณีทม่ี ผี ปู้ ระเมินตัง้ แต่ 3 คน ต้องใช้สถิติ
ฟลีสแคปปาในการคำ�นวณ โดยสามารถใช้โปรแกรม Excel
ช่วยในการคำ�นวณค่า จะทำ�ให้การคำ�นวณค่าง่ายขึน้ เช่นเดียว
กับสถิตแิ คปปาถ่วงน�ำ้ หนัก เพราะโปรแกรม Excel เป็นทีร่ จู้ กั
กันดีในหมูผ่ วู้ จิ ยั ทำ�ให้การประยุกต์ใช้ท�ำ ได้งา่ ย และทัง้ สถิติ
แคปปาถ่วงนำ้�หนักและสถิติฟลีสแคปปาไม่มีในโปรแกรม
สำ�เร็จรูป แต่ถา้ เป็นกรณีสถิตแิ คปปานัน้ สามารถใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูป ในการคำ�นวณเพราะจะมีความสะดวกและคุน้ เคย
กับผูว้ จิ ยั ส่วนใหญ่
12.4 นอกจากใช้ในการประเมินความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแล้ว สถิตแิ คปปายังสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในการประเมินความสอดคล้องในประเด็นต่างๆ เพื่อหา
ข้อสรุป เช่น ความเห็นพ้องของแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย
การพิจารณาคุณภาพของโรงแรม 5 ดาว โดยผู้เชี่ยวชาญ
การพิจาณาคดีของคณะผู้พิพากษา การคัดเลือกนักเรียน
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการตั ว แทนของประเทศเพื่ อ เผยแพร่
วัฒนธรรม เป็นต้น
12.5 สถิติแคปปายังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เห็นได้จากงานของ Sinha Yimprayoon and Tiensuwan
(2006) และพรพิศ ยิ้มประยูร (2555) ในการปรับปรุง
สถิติแคปปา (Modified Kappa Statistics) เพื่อใช้ใน
สถาณการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงในงานของ
Warrens (2013) ที่พัฒนาวิธีการประเมินความเชื่อมั่นใน
ตารางที่ 3 ของสถิตแิ คปปาถ่วงน�ำ้ หนัก

13. ข้อเสนอแนะ
ในการประเมินความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินหรือ
การประเมินความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน มีข้อเสนอ
แนะสำ�หรับการเลือกใช้สถิติ ดังนี้
1. กรณีท่ีข้อมูลระดับนามบัญญัติหรือเป็นข้อมูล
เชิงกลุม่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ IRR คือ 1) สถิตแิ คปปา
(สถิติ K̑ C) ใช้ในการประเมินเครือ่ งมือวิจยั โดยมีผปู้ ระเมินเพียง
2 ผูป้ ระเมิน และประเมินได้ตง้ั แต่ 2 ประเภท และ 2) สถิติ
ฟลีสแคปปา (สถิติ K̑ F) ใช้ในการวิเคราะห์ IRR สำ�หรับการ
ประเมินเครือ่ งมือวิจยั ทีม่ ผี ปู้ ระเมินตัง้ แต่ 3 ผูป้ ระเมินขึน้ ไป
2. สำ � หรั บ สถิ ติ แ คปปาถ่ ว งนำ้ � หนั ก สามารถใช้
วิเคราะห์ IRR ในกรณีท่ีข้อมูลอยู่ในระดับอันดับ โดยเป็น
การพิ จ ารณานำ้� หนั ก ของความไม่ ส อดคล้ อ ง โดยที่ก าร
คำ � นวณสถิ ติ แ คปปาถ่ ว งนำ้ � หนั ก และสถิ ติ ฟ ลี ส แคปปา
สามารถใช้โปรแกรม Excel ของบทความในการประยุกต์
เพื่อหาความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน ส่วนสถิติแคปปา
สามารถคำ�นวณพร้อมรายงานผลการทดสอบสมมติฐาน
ได้ดว้ ยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
3. ในกรณีท่ีผู้วิจัยต้องการเครื่องมือวิจัยที่มีความ
เชือ่ มัน่ สูง และเลือกใช้การวิเคราะห์ IRR การพิจารณาความ
เชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินจะไม่นิยมทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ แต่จะใช้เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินความเชือ่ มัน่
อาทิ เกณฑ์ของ Landis and Koch (1977) เกณฑ์ของ
Krippendorff (1980) เกณฑ์ของ Fleiss Levin and Paik
(2003) เกณฑ์ของ McHugh (2012) เป็นต้น ทีม่ คี วามเหมาะสม
กับบริบทของการวิจยั นัน้ ๆ
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