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การวัดความเที่ยงในทางจิตวิทยา เป็ นการวัดว่าในการประเมินแต่ละครัง้ มีความคงเส้ นคงวามากน้ อย
เพียงใด แหล่งที่ทาให้ ความเทีย่ งของการวัดลดลงมีได้ หลายรูปแบบ เช่น ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ประเมิน
(Rater effect) ความผิดพลาดที่เกิดจากเวลาที่ประเมิน (Occasion effect) ความผิดพลาดที่เกิดจากความยาก
รายข้ อของชุดของแบบวัดที่แตกต่างกัน (Item effect)
ทฤษฎีการวัดแบบดังเดิ
้ ม (Classical test theory) เชื่อว่าคะแนนของวัตถุที่ได้ รับการวัด (Object) เช่น
บุคคล องค์กร ฯลฯ หรื อเรี ยกว่าคะแนนที่สงั เกตได้ (Observed score) เกิดจากคะแนน 2 ส่วนรวมกัน คือ
คะแนนที่แท้ จริ งของวัตถุนนั ้ (True score) คะแนนที่แท้ จริงจะคงทีใ่ นแต่ละวัตถุ ค่านี ้จะคะแนนของแต่ละบุคคล
ที่สะท้ อนถึงวัตถุประสงค์ในการวัด แต่สาเหตุที่ทาให้ คะแนนที่วดั แต่ละครัง้ ในคนเดียวกันไม่คงที่ เกิดจากคะแนน
อีกส่วนหนึง่ คือ คะแนนทีเ่ กิดจากความผิดพลาด (Error score) เช่น เวลาในการวัด มาตรวัด เป็ นต้ น คะแนนที่
เกิดจากความผิดพลาดเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นในแต่ละครัง้ ของการวัด และจะเกิดขึ ้นโดยสุม่ (Random) สามารถเขียน
ได้ ดงั สมการ
O=T+E
O คือ คะแนนที่สงั เกตได้
T คือ คะแนนจริงของบุคคลนัน้
E คือ คะแนนคาดเคลือ่ นโดยสุม่
เนื่องจากคะแนนที่เกิดจากความผิดพลาดเกิดขึ ้นโดยสุม่ ทาให้ เมือ่ วัดจนได้ คะแนนหลายๆ ค่า เช่น
ด้ วยวิธีการวัดหลายๆ ครัง้ วัดด้ วยหลายๆ ข้ อกระทง ประเมินด้ วยผู้ประเมินหลายๆ คน จะทาให้ คะแนนที่เกิด
จากความผิดพลาดถูกหักล้ างกันไป จนอาจพูดได้ วา่ ถ้ าทาให้ ได้ คะแนนจนถึงอนันต์ครัง้ จะทาให้ คะแนนที่วดั ได้
เท่ากับคะแนนที่แท้ จริงของวัถตุนนั ้
l im O  T
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วิธีการวัดจนถึงอนันต์ครัง้ ไม่สามารถทาได้ ในความเป็ นจริง ในความเป็ นจริ งที่สามารถทาได้ คือ
พยายามทาให้ ได้ คะแนนมาหลายๆ คะแนน แล้ วบอกว่าคะแนนหลายๆ ค่านันสามารถเชื
้
่อถือได้ มากน้ อยเพียงใด
ค่าตัวเลขที่จะบอกนี ้เรี ยกว่า ความเที่ยง (Reliability)
เนื่องจากคะแนนที่ต้องการคือคะแนนที่แท้ จริ งของวัตถุนนั ้ และไม่ต้องการคะแนนที่เกิดจากความ
ผิดพลาด จึงอาจพูดได้ วา่ ถ้ าคะแนนที่สงั เกตได้ เกิดจากคะแนนจริ งเปลีย่ นแปลงไปมาก จะเป็ นสิง่ ทีน่ า่ พึง
ปรารถนา แต่ถ้าคะแนนที่เปลีย่ นแปลงไปเกิดจากคะแนนความผิดพลาด จะเป็ นสิง่ ไม่นา่ พึงปรารถนาในการวัด
ในที่นี ้ขอยกตัวอย่างประกอบการอธิบายในการหาค่าความเที่ยง
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ตัวอย่างในที่นี ้เป็ นการประเมินผลงานของตนเองจานวน 5 คน ด้ วยข้ อกระทงจานวน 5 ข้ อ ถ้ านา
คะแนนทุกข้ อกระทงมาหาค่าเฉลีย่ จะได้ คะแนนจริ งในการประเมินผลงานของบุคคล คะแนนแต่ละข้ อกระทง
เป็ นคะแนนที่สงั เกตได้ คะแนนแห่งความผิดพลาดในการประเมินนี ้คือความผิดพลาดจากข้ อกระทงที่วดั ออกมา
ได้ คะแนนแตกต่างกัน (ความผิดพลาดอื่นๆ ที่ไม่ได้ สารวจในการประเมินครัง้ นี ้) จากสมการการวัดข้ างต้ น
สามารถเขียนได้ ดงั สมการ
Oij = T0j + eij
Oij เป็ นคะแนนที่สงั เกตได้ ในการวัดข้ อกระทง i ในคนที่ j
T0j เป็ นคะแนนที่แท้ จริงของแต่ละบุคคลที่ j เป็ นคะแนนที่สะท้ อนถึงวัตถุประสงค์ของการวัด
eij เป็ นคะแนนที่เปลีย่ นแปลงไปเนื่องจากข้ อกระทงที่ i ในบุคคลที่ j
คะแนนที่สงั เกตได้ เกิดจากคะแนนที่แท้ จริ งของแต่ละบุคคล รวมกับคะแนนความผิดพลาดที่เกิดจากข้ อ
กระทง ถ้ านาคะแนนของแต่ละคนมาหาค่าเฉลีย่ จะได้ คา่ ประมาณของประชากรโดยทัว่ ไป และเกิดค่าเบี่ยงเบน
ที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล เห็นได้ ดงั สมการ
T0j = G00 + u0j
T0j เป็ นคะแนนที่แท้ จริงของแต่ละบุคคลที่ j เป็ นคะแนนที่สะท้ อนถึงวัตถุประสงค์ของการวัด
G00 เป็ นค่าเฉลีย่ ของผู้ทดสอบทังหมด
้
ซึง่ เป็ นค่าประมาณค่าเฉลีย่ ของประชากร
u0j คือค่าความที่อธิบายได้ จากบุคคลที่ j
ถ้ านาทังสองสมการมารวมกั
้
นจะได้ สมการดังนี ้
Oij = G00 + u0j + eij
จะเห็นว่าสมการล่าสุดจะคล้ ายกับโมเดลเชิงเส้ นแบบทัว่ ไป (General linear model) ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวน
X = grand mean + group deviation + within-group deviation
จากความรู้เรื่ องการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสุม่ (Random variable ANOVA) จะเห็นว่าค่าทีค่ งที่
ในสมการนี ้มีเพียงค่าประมาณประชากรเท่านัน้ ส่วนค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลและค่าความผิดพลาดเป็ น
สิง่ ที่เกิดขึ ้นโดยสุม่ ดังนันความเบี
้
่ยงเบนของคะแนนที่สงั เกตได้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงจากความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและค่าความผิดพลาด และเนื่องจากค่าเบี่ยงเบนทังสองไม่
้
สมั พันธ์กนั ดังนันความแปรปรวนของ
้
คะแนนที่สงั เกตได้ เกิดจากความแปรปรวนของความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแปรปรวนของค่าความ
ผิดพลาด ดังสมการ
SSObserved = SSIndividual + SSError from items
ดังนันอาจเปลี
้
ย่ นรูปสมการได้ เป็ น
1

SS individual
SS error

SS observed SS observed

อัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อความแปรปรวนทีเ่ กิดจาก
คะแนนที่สงั เกตได้ ทงหมดก็
ั้
คือความเที่ยงของการวัด ด้ วยเหตุนี ้ ค่าความเที่ยงจึงมีสตู รดังนี ้
Rxx  1 

SS error
SS observed

จากสูตรข้ างบนจะคล้ ายกับสูตรค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ าของครอนบาค
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Rxx  (

n
 SS each item )
)(1 
n 1
SS observed

ถ้ าความเที่ยงของการวัดสูงแสดงว่าความแปรปรวนที่เกิดจาก item มีน้อย การวัดจึงคงเส้ นคงวา แต่ถ้า
ความเที่ยงน้ อย ความแปรปรวนจากความผิดพลาดมาก การวัดไม่คงเส้ นคงวา
ความผิดพลาดจากสูตรข้ างต้ นสามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั การหาความผิดพลาดได้ หลายรูปแบบ เช่น
ความผิดพลาดจากผู้ประเมิน ความผิดพลาดจากเวลาในการประเมิน แต่วา่ วิธีนี ้มีข้อด้ อยคือว่าไม่สามารถ
แบ่งแยกระหว่างความผิดพลาดที่สนใจ กับความผิดพลาดอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ สนใจ (Residual variance) กล่าวคือ
ความแปรปรวนที่เกิดจากข้ อกระทง อาจจะมีความแปรปรวนที่เกิดจากความผิดพลาดอื่นๆ เข้ ามาด้ วย ถ้ าไม่
ต้ องการให้ มคี วามผิดพลาดเหล่านี ้ จะต้ องควบคุมให้ เป็ นมาตรฐาน เช่น ผู้ทดสอบจะต้ องมีลกั ษณะปฏิสมั พันธ์
แบบเดียวกันกับทุกคน เป็ นต้ น แต่ในบางครัง้ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผลที่เกิดจากเวลา ทาให้ อาจจะมี ความ
แปรปรวนที่เกิดจากความผิดพลาดอื่นเข้ ามาปะปน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการหาค่าความเที่ยงโดยปกติ การหาความเที่ยงโดยวิธีนี ้ก็ยงั ใช้ ได้ ดี เพราะไม่ได้
สนใจว่าความผิดพลาดนันเกิ
้ ดจากแหล่งความแปรปรวนใด แต่ถ้ากรณีที่ต้องการรู้สาเหตุแห่งผิดพลาดว่าเกิด
จากเหตุใดบ้ าง ทฤษฎีความเทีย่ งแบบดังเดิ
้ มยังทาไม่ได้
การหาความเที่ยงด้ วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนด้ วยวิธีของ Hoyt
ข้ อด้ อยข้ างต้ นเป็ นจุดอ่อนของทฤษฎีการวัดแบบดังเดิ
้ ม อาจแก้ ไขได้ โดยการปรับปรุงการคานวณโดย
มองคะแนนจริ งแทนทีจ่ ะเป็ นคะแนนจริ งในแต่ละคน มองให้ เป็ นคะแนนจริ งที่แต่ละคนทีไ่ ด้ ในแต่ละข้ อแทน จะ
คานวณได้ ดงั สมการ
Observed score of each person and each item = True score + Error score
Ojk = Tjk + ejk
Ojk คือ ค่าคะแนนที่สงั เกตได้ ของแต่ละบุคคลที่ j ในข้ อกระทงที่ k
Tjk คือ ค่าคะแนนที่แท้ จริ งของบุคคลที่ j ในข้ อกระทงที่ k
ejk คือ ค่าความผิดพลาดอื่นๆ ของบุคคลที่ j ในข้ อกระทงที่ k
แต่วา่ ไม่สามารถหาคะแนนจริงได้ โดยการหาค่าเฉลีย่ เพราะว่าค่าที่สงั เกตได้ มเี พียงแค่คา่ เดียวในการ
ประมาณค่า แต่คา่ คะแนนจริ งสามารถประมาณค่าได้ จากอีกสมการหนึง่ คือ
Tjk = G00 + uj0 + v0k + wjk
Tjk คือ ค่าคะแนนที่แท้ จริ งของบุคคลที่ j ในข้ อกระทงที่ k
G00 คือ ค่าคะแนนเฉลีย่ ของทุกคนและทุกข้ อ
uj0 คือ ค่าคะแนนที่สามารถอธิบายได้ จากบุคคลที่ j
v0k คือ ค่าคะแนนที่สามารถอธิบายได้ จากข้ อกระทงที่ k
wjk คือ ค่าคะแนนที่สามารถอธิบายได้ จากปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลที่ j และข้ อกระทงที่ k
แต่วา่ ผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและข้ อกระทงไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากแต่ละบุคคลตอบแต่ละข้ อ
กระทงเพียงแค่ครัง้ เดียว แต่จริ งๆ แล้ วผลจากสิง่ นี ้ยังคงมีอยู่ ทาให้ ผลปฏิสมั พันธ์นี ้ไปรวมอยูก่ บั ค่าความ
ผิดพลาดอื่นๆ ทาให้ สมการรวมได้ เป็ น
Ojk = G00 + uj0 + v0k + ejk
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ค่าความผิดพลาดในที่นี ้จะรวมค่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและข้ อกระทง และค่าผิดพลาดอื่นๆ ไว้
ด้ วยกัน จากสมการข้ างต้ น ค่าเฉลีย่ จะเป็ นค่าเดียวที่คงที่ ส่วนค่าอีก 3 ค่าทีเ่ หลือ จะเป็ นค่าที่เปลีย่ นแปลงได้ โดย
สุม่ (Random effect) ดังนันความแปรปรวนของค่
้
าที่สงั เกตได้ จะเกิดจากความแปรปรวน 3 ส่วนด้ วยกัน ดัง
สมการ
SSO = SSP + SSI + SSE
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแนวคิดของ Hoyt จะคานวณด้ วยสูตร
R xx  1 

โดย MS i 

MS i
MS p

SS p
SS i
และ MS p 
np 1
ni  1

อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ Hoyt จะเป็ นแนวคิดในยุคเดิม ที่ต้องการนาความแปรปรวนที่อธิบายได้ ด้วย
ข้ อกระทง ออกจากคะแนนจริง ทาให้ ไม่ได้ สนใจความผิดพลาดทีเ่ หลืออยูท่ งที
ั ้ ่ความแปรปรวนที่เหลือเหล่านี ้เป็ น
สิง่ ที่นา่ สนใจในการนามาวิเคราะห์ตอ่ ไป
ทฤษฎีการอ้ างอิงโดยสรุป (Generalizability theory)
ทฤษฎีการวัดแบบดังเดิ
้ มเป็ นการหาค่าความเที่ยง ทาให้ ร้ ูความคงเส้ นคงวาของการวัด แต่ไม่ร้ ูแหล่ง
แห่งความผิดพลาดอย่างชัดเจน ถ้ าจะทาให้ ร้ ูแหล่งแห่งความผิดพลาดชัดเจนจะสามารถทาได้ โดยควบคุมแหล่ง
แห่งความผิดพลาดอื่นทังหมด
้
(แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วทาไม่ได้ ) แล้ วหาแหล่งแห่งความผิดพลาดที่เกิดจากแหล่ง
ดังกล่าว เช่น การหาความสัมพันธจากการวัดครัง้ ที่ 1 และการวัดครัง้ ที่ 2 จะพบว่าข้ อกระทง บุคคลถูกควบคุม
ให้ คงที่ แต่ให้ เวลาแตกต่างกัน จะได้ คา่ ความเที่ยงในการวัดซ ้า
ส่วนแนวคิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแนวคิดของ Hoyt ยังมีปัญหาที่ไม่ได้ สนใจแหล่งความ
ผิดพลาดอื่นๆ เลย ด้ วยข้ อผิดพลาดเหล่านี ้ Lee Cronbach เสนอแนวคิดไว้ ในหนังสือเรื่ อง the dependability
of behavioral measurements: Theory of generalizability of scores and profiles เพื่อใช้ ในการปรับแก้
ปั ญหาที่ไม่สามารถระบุแหล่งแห่งความแปรปรวนได้ ทฤษฎีนี ้จะใช้ วิธีการระบุความแปรปรวนของตัวแปรที่
สังเกตได้ ให้ มากที่สดุ แล้ วระบุความเทีย่ งตามวัตถุประสงค์ของการวัด
วัตถุประสงค์ของการวัดในที่นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1) การตัดสินเชิงสัมพัทธ์ (Relative decision) เป็ นการตัดสินด้ วยตาแหน่งของแต่ละบุคคลเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคนอื่นแล้ ว (การตัดสินอิงกลุม่ )
2) การตัดสินเชิงสัมบูรณ์ (Absolute decision) คือ เป็ นการตัดสินจากคะแนนดิบของแต่ละบุคคล
เช่น ถ้ าสอบไม่ได้ ถึง 50 คะแนนจะได้ เกรด F (การตัดสินอิงเกณฑ์)
การตัดสินที่แตกต่างกัน 2 ประเภทนี ้ ทาให้ การระบุแหล่งแห่งความผิดพลาดแตกต่างกัน เช่น คะแนน
ความยากของข้ อกระทงที่แตกต่างกัน 2 ชุด หรื อคะแนนที่ผ้ ปู ระเมินปล่อยคะแนน หรื อกดคะแนน ถ้ าทาให้ ลาดับ
ของบุคคลไม่เปลีย่ นแปลง ทาให้ ไม่ถือว่าเป็ นแหล่งแห่งความผิดพลาดในการตัดสินเชิงสัมพัทธ์ แต่เป็ น
ข้ อผิดพลาดในการตัดสินเชิงสัมบูรณ์
ทฤษฎีการอ้ างอิงโดยสรุปมีความสามารถในการทดสอบความแปรปรวนกับข้ อมูลได้ หลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็ นข้ อมูลแบบข้ าม (Cross-design) เช่น ผู้ทดสอบ (Persons) ต้ องตอบคาตอบทุกข้ อ (Items) 2 ครัง้
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(Occasion) ข้ อมูลนี ้จะเป็ นกรณี ผู้ทดสอบข้ ามกับข้ อกระทงและข้ ามกับครัง้ ในการทดสอบ (Person x Item X
Occasion: p x i x o) และจะทดสอบว่าความผิดพลาดทีเ่ กิดจากข้ อกระทง หรื อเหตุการณ์จะมีความแปรปรวน
มากเพียงใดในประชากร การออกแบบอีกรูปแบบหนึง่ คือแบบรังนก (Nested design) เช่น ผู้ทดสอบ (Persons)
2 คน ได้ รับการประเมินจากผู้ประเมิน (Raters) คนละ 2 คน โดยผู้ประเมินในผู้ทดสอบทัง้ 2 คน ไม่เหมือนกัน
ข้ อมูลนี ้จะเป็ นในรูปแบบรังนกโดยผู้ประเมินซ้ อนอยูใ่ นผู้ทดสอบ (Item nested in person; r:p) เปรี ยบเทียบได้
ดังรูป
Nested-design
p1
p2

p4
r1

r2

r3

r4

r1

r2

r3

p1

Cross-design
p2
p3

p = ผู้ทดสอบ
r = ผู้ประเมิน

รูปที่ 1 วิธีการออกแบบข้ อมูล เปรี ยบเทียบระหว่างข้ อมูลแบบข้ าม และข้ อมูลแบบรังนก
นอกจากนี ้ยังมีการออกแบบข้ อมูลที่ผสมระหว่างข้ อมูลแบบข้ ามและข้ อมูลแบบรังนกด้ วย ซึง่ จะกล่าว
ในภายหลัง การออกแบบข้ อมูลที่ง่ายที่สดุ คือ ข้ อมูลแบบข้ ามในกรณีที่ระบุแหล่งแห่งความแปรปรวนเพียงแหล่ง
เดียว เช่น ผู้ทดสอบทังหมดจ
้
านวน 10 คน ได้ ทาข้ อสอบจานวน 30 ข้ อเหมือนกันทุกคน ด้ วยเหตุนี ้แหล่งความ
แปรปรวนที่ต้องการคือ ความแปรปรวนที่ได้ รับจากผู้ทดสอบ แหล่งแห่งความคาดเคลือ่ นคือข้ อกระทง และความ
คาดเคลือ่ นที่เกิดร่วมกันระหว่างผู้ทดสอบและข้ อกระทง รวมถึงแหล่งความผิดพลาดอื่นๆ สามารถเขียนสมการ
ได้ ดงั นี ้
Opi = G00 + up0 + v0i + wpi + epi
แต่เนื่องจากข้ อมูลในผู้ประเมินแต่ละคน ในข้ อกระทงแต่ละข้ อมีเพียงข้ อมูลเดียว ทาให้ ไม่สามารถหา
ปฏิสมั พันธ์ได้ แม้ วา่ ในความเป็ นจริ งจะมีก็ตาม ทาให้ สมการลดเหลือเพียง
Opi = G00 + up0 + v0i + epi,e
เนื่องจากมีเพียง grand mean ที่ไม่เปลีย่ นแปลง ดังนันแหล่
้
งความแปรปรวนของคะแนนผู้ประเมินใน
แต่ละข้ อกระทงเกิดจากความแปรปรวนที่เกิดจากบุคคล ที่เกิดจากข้ อกระทง และที่เกิดจากปฏิสมั พันธ์รวมถึง
ความผิดพลาดอื่นๆ ดังสมการ
SSo = SSp + SSi + SSpi,e
จะเห็นว่าสมการเหมือนกับการแบ่งแยกความแปรปรวนในสูตรการหาความเที่ยงของ Hoyt แต่ใน
ทฤษฎีการอ้ างอิงโดยสรุปมีวิธีการประมาณค่าความแปรปรวนเฉลีย่ (Mean of square) ทังหมด
้
2 ประเภท คือ
วิธีความคาดเคลือ่ นกาลังสองต่าสุด (Ordinary least squares; OLS) ซึง่ เป็ นวิธีดงเดิ
ั ้ มที่ Hoyt ใช้ และวิธีการ
ประมาณค่าเป็ นไปได้ สงู สุดแบบจากัด (Restricted maximum likelihood; RMR) ซึง่ ประมาณค่าได้ ดีกว่าการ
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ประมาณค่าเป็ นไปได้ สงู สุด (Maximum likelihood) ปกติในกรณีที่กลุม่ ตัวอย่างน้ อย และสามารถช่วยลด
ข้ อตกลงเบื ้องต้ นในการวัดของวิธีประมาณค่าความคาดเคลือ่ นกาลังสองตา่ สุด คือข้ อตกลงเบื ้องต้ นเรื่ องตัวแปร
ตามต้ องมีการกระจายเป็ นโค้ งปกติ (Normality)
เมื่อได้ คา่ ความแปรปรวนเฉลีย่ แล้ ว ในที่นี ้มีทงหมด
ั้
3 ค่า คือ ความแปรปรวนเฉลีย่ ที่เกิดจากผู้ทดสอบ
(E(MSp)) ที่เกิดจากข้ อกระทง (E(MSi)) และที่เกิดจากผลปฏิสมั พันธ์และข้ อผิดพลาด (E(MSpi,e)) แล้ ว จะนา
ค่าเหล่านี ้มาหาค่าความแปรปรวนในกรณีที่แต่ละองค์ประกอบเป็ น 1 หน่วยคือถ้ าผู้ประเมิน 1 คน ทาข้ อกระทง
1 ข้ อ จะมีความแปรปรวนเป็ นเท่าไร จากแนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ค่า
แปรปรวนเฉลีย่ จะประมาณค่าพารามิเตอร์ ในประชากรดังนี ้
E(MSp) =  pi2 ,e + ni  p2
E(MSi) =  pi2 ,e + np  i2
E(MSpi,e) =  pi2 ,e
จากสูตรเหล่านี ้ทาให้ ประมาณค่าความแปรปรวนในแต่ละองค์ประกอบในประชากรได้ แล้ วนาค่า
เหล่านี ้ไปหาค่าความแปรปรวนทีเ่ กิดจากความผิดพลาดในการวัด แล้ วค่อยนาค่าเหล่านี ้ไปหาค่าความเที่ยงได้
อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดในการวัดในการประเมินเชิงสัมพัทธ์ และเชิงสัมบูรณ์แตกต่างกัน ค่าความ
แปรปรวนจากข้ อกระทงจะเป็ นค่าความผิดพลาดในการวัดแบบสัมบูรณ์ แต่ไม่เป็ นความผิดพลาดในการวัดแบบ
สัมพัทธ์ สามารถหาได้ ดงั สูตร
2
 Re
l 



2
Abs



 pi2 ,e
ni'

 pi2 ,e
ni'



 i2
ni'

อย่างไรก็ตาม ni ไม่จาเป็ นจะต้ องเท่ากับจานวนข้ อกระทงตอนเริ่มต้ น อาจคานวณในกรณีที่มีจานวน
ข้ อกระทงแตกต่างกันได้ ถ้ าเพิม่ ข้ อกระทงขึ ้น จะทาให้ คา่ ความผิดพลาดน้ อยลง แต่ถ้าลดข้ อกระทงจะทาให้ คา่
ผิดพลาดมากขึ ้นตามสูตร เมื่อได้ คา่ ความแปรปรวนที่เกิดจากความผิดพลาดในการวัดแล้ ว สามารถนามาหาค่า
ความเที่ยงได้ ดงั นี ้
 p2
Re l rxx  2
2
 p   Re
l

 p2
Abs rxx  2
2
 p   Abs

ความเที่ยงเชิงสัมพันธ์อาจเรี ยกว่า ค่าสัมประสิทธิ์การอ้ างอิง (Generalizability coefficient) และค่า
ความเที่ยงเชิงสัมบูรณ์อาจเรี ยกว่า ดัชนีการพึง่ พิง (Index of dependability) สูตรทังสองนี
้
้สามารถใช้ ได้ ในทุก
รูปแบบของข้ อมูล ถ้ ารู้ความผิดพลาดเชิงสัมพัทธ์และเชิงสัมบูรณ์
กรณีตอ่ ไป เป็ นข้ อมูลแบบข้ ามเช่นเดียวกัน แต่ระบุแหล่งแห่งความผิดพลาด 2 แหล่ง ยกตัวอย่างเช่น
มีผ้ ปู ระเมิน 3 คน ประเมินผู้ปฏิบตั ิงานจานวน 4 คน โดยผู้ประเมินทัง้ 3 คน ประเมินผู้ปฏิบตั ิงานครบทุกคน ใช้ 2
ครัง้ ในการประเมิน การออกแบบจะเป็ นในรูป ผู้ปฏิบตั ิงาน x ผู้ประเมิน x ครัง้ ที่ประเมิน (p x r x c) คะแนนที่
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แท้ จริ งในผู้ปฏิบตั งิ านแต่ละคน ผู้ประเมินแต่ละคน และครัง้ ที่ประเมินแต่ละครัง้ สามารถประมาณค่าได้ 2
สมการ คือ
Xprc = Tprc + eprc
Tprc = G000 + up00 + v0r0 + w00c + kpr0 + m0rc + np0c + qprc
แต่ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ประเมิน และเวลา ไม่สามารถทดสอบได้ แม้ วา่ ในความเป็ นจริ ง
จะมีอยูก่ ็ตาม เพราะว่าผู้ประเมิน ประเมินผู้ปฏิบตั ิงานในช่วงเวลาแต่ละครัง้ เพียงครัง้ เดียว ทาให้ เหลือสมการ
ด้ านล่างเพียง
Tprc = G000 + up00 + v0r0 + w00c + kpr0 + m0rc + np0c
เมื่อรวมสมการทังสองแล้
้
ว ทาให้ ได้ สมการเป็ น
Xprc = G000 + up00 + v0r0 + w00c + kpr0 + m0rc + np0c + eprc
แต่คา่ ความผิดพลาดโดยสุม่ (e) จะรวมปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ประเมิน ผู้ปฏิบตั ิงาน และช่วงเวลาเข้ าไป
ด้ วย จะเห็นว่า Grandmean เป็ นเพียงค่าเดียวที่คงที่ ส่วนอีก 7 ตัวที่เหลือสามารถเบี่ยงเบนไปได้ ทาให้ คา่ ความ
แปรปรวนของ Xprc สามารถแบ่งได้ เป็ น 7 ส่วนด้ วยกัน คือ
SSx = SSp + SSr + SSc + SSpr + SSrc + SSpc + SSe
แต่อย่างที่กล่าวไปข้ างต้ น ในทฤษฎีการอ้ างอิงโดยสรุป อาจใช้ การประมาณค่าแบบอื่นได้
นอกเหนือจาก OLS ซึง่ พบว่ามักจะใช้ RMR ทาให้ ได้ คา่ E(MS) ในแต่ละส่วนมา แล้ วนาค่าเหล่านี ้มาหาค่าความ
แปรปรวนในแต่ละส่วน ได้ ดงั นี ้
2
2
2
2
E(MSp) =  prc
,e + nr  pc + nc  pr + nrnc  p
2
2
2
2
E(MSr) =  prc
,e + np  rc + nc  pr + npnc  r
2
2
2
2
E(MSc) =  prc
,e + np  rc + nr  pc + npnr  c
2
2
E(MSpr) =  prc
,e + nc  pr
2
2
E(MSpc) =  prc
,e + nr  pc
2
2
E(MSrc) =  prc
,e + np  rc
2
E(MSprc,e) =  prc
,e
เมื่อได้ คา่ ความแปรปรวนในแต่ละส่วน จะทาให้ สามารถหาความแปรปรวนที่เกิดจากความผิดพลาดใน
การวัด กรณีการวัดเชิงสัมพัทธ์และการวัดเชิงสัมบูรณ์ได้ ดงั นี ้
2
 Re
l 



2
Abs



2
 prc
,e

nc' nr'



2
 prc
,e

nc' nr'

2
 pr

nr'





2
 pr

2
 pc

nc'

nr'





2
 pc

nc'

 rc2
nr' nc'



 r2
nr'



 c2
nc'

เมื่อหาความแปรปรวนทีเ่ กิดจากความผิดพลาดในการวัดได้ แล้ ว สามารถหาความเที่ยงเชิงสัมพัทธ์
และความเที่ยงเชิงสัมบูรณ์ได้ ตามสูตรที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว
รูปแบบข้ อมูลที่จะกล่าวถึงต่อไป คือ ข้ อมูลแบบรังนก ในกรณีที่มีแหล่งความผิดพลาดแหล่งเดียว
ตัวอย่าง เช่น มีผ้ ปู ระเมิน 6 คน ผู้ประเมิน 3 คนแรก ประเมินผู้ปฏิบตั ิงานคนแรก และผู้ประเมินอีก 3 คนประเมิน
ผู้ปฏิบตั ิงานคนที่สอง จะเห็นว่าผู้ประเมินทุกคนจะต้ องประเมินผู้ปฏิบตั ิงานเพียงคนเดียว และผู้ปฏิบตั ิงานจะ
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ได้ รับการประเมินจากผู้ประเมินตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป การออกแบบการวัดนี ้ จะเรียกว่าการออกแบบระดับขัน้ โดยผู้
ประเมินซ้ อนอยูใ่ นผู้ปฏิบตั ิงาน (r:p) คะแนนจริงของผู้ประเมินคนหนึง่ ในการประเมินผู้ปฏิบตั ิงานคนหนึง่ จะ
เขียนได้ สมการดังนี ้
Xpr = Tpr + epr
Tpr = S0p + upr
S0p = G00 + v0p
แต่เนื่องจากข้ อมูลการประเมินของผู้ประเมินคนหนึง่ มีเพียงค่าเดียว ทาให้ ไม่สามารถแบ่งแยกค่า
ความผิดพลาดทีเ่ กิดโดยสุม่ และความผิดพลาดทีเ่ กิดจากผู้ประเมินแต่ละคนได้ ทาให้ รวม epr และ upr เข้ า
ด้ วยกันเป็ น epr เพียงตัวเดียว แล้ วยุบสมการเหลือเพียง 2 ระดับขัน้ คือ เป็ น
Xpr = S0p + epr
S0p = G00 + v0p
รวมสมการได้ เป็ น
Xpr = G00 + v0p + epr
จะเห็นว่าค่า Grandmean เป็ นค่าเดียวที่คงที่ จะเห็นว่า Xpr จะเปลีย่ นแปลงได้ ด้วยค่า v0p และ epr
แสดงให้ เห็นว่าค่าความแปรปรวนของ Xpr เกิดจากความแปรปรวน 2 ค่าคือความแปรปรวนจากผู้ปฏิบตั ิงาน
และความแปรปรวนจากผู้ประเมิน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้ปฎิบตั ิงาน และค่าผิดพลาดที่เหลือรวมกัน
เขียนได้ ดงั สมการ
SSx = SSp + SSr,pr,e
ถ้ าใช้ การประมาณค่าด้ วย OLS หรื อ RMR จะได้ คา่ E(MS) มา สามารถหาค่าความแปรปรวนของแต่
ละส่วนได้ โดย
E(MSp) =  r2, pr,e + nr  p2
E(MSr,pr,e) =  r2, pr,e
เมื่อได้ คา่ ความแปรปรวนแล้ ว สามารถหาค่าความคาดเคลือ่ นทังแบบสั
้
มบูรณ์และสัมพัทธ์ได้ แต่วา่ ค่า
2
ความคาดเคลือ่ นทังสองไม่
้
แตกต่างกัน เพราะไม่สามารถแบ่ง  r ออกมาได้ ไม่เหมือนวิธีการแบบข้ าม ที่
2
สามารถหาข้ อมูลส่วน  r ออกมาได้ ทาให้ วิธีการแบบข้ ามมีประโยชน์มากกว่าวิธีการแบบระดับขันในการ
้
อธิบายความแปรปรวน วิธีการหาความคาดเคลือ่ นทังแบบสั
้
มพัทธ์และแบบสัมบูรณ์หาได้ โดย


2
Re l

or 

2
Abs



 r2, pr,e
nr'

จากนันน
้ าค่าความแปรปรวนที่เกิดจากความคาดเคลือ่ นในการวัดไปหาค่าความเที่ยงได้ ค่าความเที่ยง
เชิงสัมพัทธ์และสัมบูรณ์จะเท่ากัน
รูปแบบข้ อมูลที่จะอธิบายเป็ นรูปแบบสุดท้ าย คือ รูปแบบการวัดแบบผสมระหว่างแบบข้ ามและแบบรัง
นก ตัวอย่างเช่น ผู้ประเมินจานวน 15 คน ประเมินผู้ปฏิบตั ิงานจานวน 5 คน โดยผู้ประเมิน 3 คน ประเมิน
ผู้ปฏิบตั ิงาน 1 คน โดยไม่มีผ้ ปู ระเมินคนไหนประเมินผู้ปฏิบตั ิงานมากกว่า 1 คน การประเมินมีทงหมด
ั้
2 ครัง้ จะ
เป็ นการออกแบบในรูป ผู้ประเมินซ้ อนในผู้ปฏิบตั ิงาน x เวลาในการประเมิน (r:p x c) สามารถเขียนสมการได้
ดังนี ้
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Xprc = Tprc + eprc
Tprc = Sp0c + up0c + vpr0 + wprc
Sp0c = G000 + zp00 + t00c
แต่เนื่องจากข้ อมูลการประเมินของผู้ประเมินคนหนึง่ ในเวลาหนึง่ มีเพียงค่าเดียว ทาให้ ไม่สามารถ
แบ่งแยกค่าความผิดพลาดที่เกิดโดยสุม่ และความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ประเมินแต่ละคนในเวลาหนึง่ ได้ ทาให้
รวม cr และ eprc เข้ าด้ วยกันเป็ น eprc เพียงตัวเดียว แล้ วยุบสมการเหลือเพียง 2 ระดับขัน้ คือ
Xprc = Sp0c + up0c + vpr0 + eprc
Sp0c = G000 + zp00 + t00c
สามารถรวมสมการได้ เป็ น
Xprc = G000 + zp00 + t00c + up0c + vpr0 + eprc
จากสมการพบว่ามีคา่ Grandmean เพียงตัวเดียวทีค่ งที่ ดังนันค่
้ าคะแนนที่ได้ เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงใน 5 องค์ประกอบ 1) ผลงานจริ งของผู้ปฏิบตั ิงาน 2) การเปลีย่ นแปลงในเวลา 3) ผลปฏิสมั พันธ์
ระหว่างค่าจริ งของแต่ละบุคคลและเวลา 4) การเปลีย่ นแปลงในตัวผู้ประเมินและผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้
ประเมินและผู้ปฏิบตั ิงาน และ 5) ผลปฏิสมั พันธ์ระหว่าง rc, prc และผลจากค่าความผิดพลาดอื่นๆ ทาให้ คา่
ความแปรปรวนสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ส่วนด้ วยกัน ดังสมการ
SSx = SSp + SSc + SSpc + SSr,pr + SSrc,prc,e
เมื่อใช้ การประมาณค่าแบบ CLS หรื อ RMR จะได้ คา่ E(MS) ทัง้ 5 ค่า ทาให้ สามารถหาความ
แปรปรวนในแต่ละส่วนได้ ดังนี ้
E(MSp) =  rc2 , prc,e + nc  r2, pr + nrnc  p2
2
E(MSc) =  rc2 , prc,e + nr  pc
+ npnr  c2
2
E(MSpc) =  rc2 , prc,e + nr  pc
E(MSr,pr) =  rc2 , prc,e + nc  r2, pr
E(MSrc,prc,e) =  rc2 , prc,e
เมื่อหาค่าความแปรปรวนในแต่ละส่วนได้ แล้ ว ทาให้ หาค่าความคาดเคลือ่ นเชิงสัมพันธ์และความเที่ยง
เชิงสัมบูรณ์ได้ ดงั นี ้
2
 Re
l 



2
Abs



 rc2 , prc,e
nr' nc'

 rc2 , prc,e
nr' nc'





 r2, pr
nr'

 r2, pr
nr'





2
 pc

2
 pc

nc'

nc'


 c2
nc'

เมื่อได้ คา่ เหล่านี ้แล้ ว ก็สามารถหาค่าความเที่ยงทังแบบสั
้
มพัทธ์และแบบสัมบูรณ์ได้
จากตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นถึงประโยชน์ของการนาทฤษฎีการอ้ างอิงโดยสรุปมาประยุกต์ใช้ ทาให้
สามารถแบ่งความแปรปรวนออกเป็ นความแปรปรวนของคะแนนจริ ง และความแปรปรวนจากค่าความผิดพลาด
ทังที
้ ่แบบกาหนดได้ และกาหนดไม่ได้ (Residual) จะพบว่าวิธีแบบรังนก จะมีประโยชน์ในการอธิบายความ
แปรปรวนน้ อยกว่าการใช้ วิธีแบบข้ าม นอกจากนี ้ทฤษฎีนี ้ยังสามารถยังไปใช้ ในการประยุกต์เปรี ยบเทียบหา
จานวนของแหล่งแห่งความผิดพลาด (เช่น จานวนข้ อกระทง จานวนครัง้ ที่ประเมิน จานวนผู้ประเมิน) โดยการ
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ปรับค่าจานวนของแหล่งแห่งความผิดพลาดในสูตรของความแปรปรวนผิดพลาดในการวัดทังในรู
้ ปแบบสัมพัทธ์
และสัมบูรณ์ และยังเปรี ยบเทียบระหว่างโมเดล เช่น เปรี ยบเทียบโมเดลที่ใช้ วิธีการแบบข้ าม และโมเดลที่ใช้
วิธีการแบบลาดับขัน้ ว่าวิธีไหนทาให้ ความเทีย่ งออกมามากที่สดุ ได้ รายละเอียดสามารถหาได้ ใน Shavelson &
Webb (1991)
การทดสอบความเที่ยงในการป้อนกลับแบบ 360 องศา
งานวิจยั ของ Greguras & Robie (1998) ได้ ใช้ ทฤษฎีการอ้ างอิงโดยสรุป มาใช้ ในการทดสอบความ
แปรปรวน โมเดลในการทดสอบความเที่ยงในการประเมินผู้จดั การจานวน 153 คน ซึง่ ทังหมดนี
้
้ต้ องมีผ้ ปู ระเมิน
ระดับสูงกว่าตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปเท่านัน้ แล้ วออกแบบการตรวจสอบค่าความแปรปรวน โดยให้ ผ้ ปู ระเมินซ้ อนอยูใ่ น
ผู้ได้ รับการประเมินหรื อผู้จดั การ และผู้ประเมินทุกคนจะประเมินผู้จดั การด้ วยแบบวัดที่มีจานวนองค์ประกอบ
(Scale) เท่ากันคือ 15 องค์ประกอบ ทาให้ การออกแบบอยูใ่ นรูป rater:person x scale (r:p x s) โดยวิเคราะห์
แยกกัน 3 ครัง้ คือ วิเคราะห์เฉพาะผู้ประเมินอยูใ่ นระดับสูงกว่า วิเคราะเฉพาะผู้ประเมินอยูใ่ นระดับเดียวกัน และ
วิเคราะห์เฉพาะผู้ประเมินอยูใ่ นระดับต่ากว่า
ผลการวิจยั พบว่า ผลจากองค์ประกอบมีน้อยที่สดุ รองลงมาคือผลร่วมกันระหว่างผู้ถกู ประเมินและ
องค์ประกอบ ความแปรปรวนทังสองส่
้
วนถือว่าน้ อยมาก เมื่อเทียบกับความแปรปรวนอีก 3 ส่วนที่เหลือ คือ ผล
ความแปรปรวนจากคะแนนจริงของผู้ถกู ประเมิน ผลความแปรปรวนจากผู้ประเมินและผลร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินและผู้ถกู ประเมินรวมกัน และส่วนที่สงู ที่สดุ คือความแปรปรวนระหว่างผู้ประเมินกับข้ อกระทง ผู้ประเมิน
ร่วมกับข้ อกระทงร่วมกับผู้ถกู ประเมิน และความแปรปรวนจากความผิดพลาดอื่นๆ รวมกัน ซึง่ ส่วนสุดท้ ายยังถือ
ว่าสูงอยูม่ าก (ประมาณ 40 %)
การเพิม่ จานวนองค์ประกอบไม่ได้ ช่วยเพิ่มความเที่ยงในการทดสอบมากนัก แต่สว่ นที่เพิม่ มากคือการ
เพิ่มจานวนผู้ประเมิน พบว่าในสถานการณ์ที่มีผ้ ปู ระเมินไม่จากัด ผู้ประเมินเป็ นผู้ที่อยูร่ ะดับสูงกว่าจะประเมินได้
เที่ยงกว่า คือ แค่ 4 คนก็ถึงระดับค่าความเที่ยงเท่ากับ .70 แต่ระดับเดียวกันต้ องใช้ 6 คน และระดับต่ากว่าต้ อง
ใช้ ถงึ 7 คนด้ วยกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนในความเป็ นจริงแล้ ว (ในงานวิจยั ใช้ คา่ เฉลีย่ ของจานวนผู้
ประเมินในแต่ละแหล่ง) พบว่าผู้ประเมินอยูใ่ นระดับเดียวกันจานวน 4 คนดีที่สดุ
ข้ อด้ อยของงานวิจคั ยนี ้ คือ การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ให้ มีผ้ ปู ระเมินเป็ นระดับที่สงู กว่าจานวน 2 คน
ขึ ้นไป เท่านัน้ ในสภาพความเป็ นจริ งน้ อยคนทีจ่ ะมีผ้ ปู ระเมินเป็ นผู้ที่อยูใ่ นระดับสูงกว่าจานวน 2 คน หัวหน้ าของ
ตนเองมักจะมีเพียงคนเดียว ที่ใกล้ ชิด อาจทาให้ มีปัญหาในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง และการนากลุม่ ตัวอย่างที่
มีผ้ ปู ระเมินระดับสูงกว่า 2 คน มาแผ่ขยายไปยังกลุม่ ตัวอย่างที่มผี ้ ปู ระเมินระดับสูงกว่าเพียงคนเดียวอาจไม่
ถูกต้ องนัก นอกจากนี ้การไม่ได้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างผู้ประเมินระดับสูงกว่า ต่ากว่า หรื อระดับเดียวกัน
ว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ และมีผลปฏิสมั พันธ์กบั ตัวแปรอื่นหรื อไม่ น่าจะเป็ นข้ อจากัดของทฤษฎี
การอ้ างอิงโดยสรุป ทาให้ ตอ่ ไปจะกล่าวถึงโมเดลเชิงเส้ นแบบระดับขัน้ และการปรับปรุงโมเดลเชิงเส้ นระดับขัน้
ให้ สามารถตรวจสอบสิง่ ที่กล่าวมาข้ างต้ นได้
โมเดลเชิงเส้ นระดับขัน้
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โมเดลเชิงเส้ นระดับขัน้ (Hierarchical linear model) เป็ นโมเดลความสามารถในการวิเคราะห์สงู ขึ ้น
กว่าโมเดลเชิงเส้ นโดยทัว่ ไป (General linear model) คือสามารถวิเคราะห์ในข้ อมูลแบบลาดับขันได้
้ และ
สามารถใส่ตวั แปรในการวิเคราะห์ในแต่ละลาดับขันได้
้ ด้วย ซึง่ คุณสมบัติด้านหลังสุด ถือว่าเป็ นประโยชน์มาก
เช่น ในการทานายคะแนนสอบเอนทรานซ์ของนักเรี ยนชัน้ ม.6 มีตวั แปรระดับบุคคล เช่น ความฉลาดทางปั ญญา
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม เป็ นต้ น และตัวแปรระดับโรงเรี ยน เช่น ขนาดโรงเรี ยน อัตราส่วนระหว่างครูตอ่
นักเรี ยน เป็ นต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวแปรระดับโรงเรี ยนจะช่วยในการอธิบายความแตกต่างระหว่างโรงเรียน
ว่าความแตกต่างดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ด้วยตัวแปรอะไรบ้ าง
นอกจากนี ้ โมเดลเชิงเส้ นระดับขัน้ จะสามารถดูผลการเป็ นตัวแปรกากับของความแตกต่างระหว่าง
โรงเรี ยน และตัวแปรระดับโรงเรี ยนได้ ด้วย เช่น สถานะทางเศรษฐกิจสังคมส่งผลต่อผลการสอบแตกต่างกัน
หรื อไม่ในระหว่างโรงเรียน (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยแตกต่างกันหรือไม่) และตัวแปรในระดับโรงเรียนอย่างเช่น
ขนาดของโรงเรี ยน ส่งผลเป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจสังคม และผลการสอบ
หรื อไม่
ระดับของตัวแปรจะแบ่งเป็ น 2 ระดับด้ วยกัน คือ ระดับจุลภาค (Micro level) และระดับมหภาค
(Macro level) สมาชิกของในระดับจุลภาค จะต้ องอยูร่ ะดับมหภาคเพียงประเภทเดียวเท่านัน้ เช่น นักเรี ยน
(ระดับจุลภาค) คนหนึง่ จะต้ องอยูใ่ นโรงเรียน (ระดับมหภาค) เพียงโรงเรี ยนเดียวเท่านัน้ มิฉะนันจะใช้
้
วธิ ีการ
วิเคราะห์แบบระดับขันเชิ
้ งเส้ นไม่ได้
เริ่ มต้ นที่โมเดลอย่างง่าย คือ โมเดลผู้ประเมินซ้ อนอยูใ่ นผู้ถกู ประเมิน จะสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
ระดับผู้ประเมิน (Micro level)
Yij = B0j + rij
ระดับผู้ถกู ประเมิน (Macro level) B0j = G00 + u0j
รวมสมการ
Yij = G00 + u0j + rij
จะเห็นว่าสมการคล้ ายกับโมเดลที่นาเสนอไว้ ในทฤษฎีการอ้ างอิงโดยสรุป โปรแกรมวิเคราะห์โมเดลเชิ ง
เส้ นแบบระดับขันจะใช้
้
การประมาณค่าแบบ Bayesian estimation ซึง่ Raudenbush & Bryk (2002) ได้ สรุปไว้
ในบทที่ 4 ว่าการประมาณค่าแบบนี ้ดีกว่า RMR และ OLS ในกรณีที่กลุม่ ตัวอย่างมีจานวนน้ อย ทาให้ ทราบค่า
ความแปรปรวนที่อธิบายได้ ด้วย u0j และ rij
โปรแกรม HLM จะสามารถประเมินค่าความเชื่อถือในการประเมินค่าพารามิเตอร์ ที่ประมาณได้ ใน
ระดับจุลภาค เช่น ประเมินค่าเฉลีย่ ของผู้ประเมินทุกคนในการประเมินผู้ถกู ประเมิน ว่าน่าเชื่อถือได้ มากน้ อย
เพียงใด เริ่มต้ นด้ วยการนาค่าเฉลีย่ ที่เกิดจากผู้ประเมิน (rij) มาหารจานวนผู้ประเมินในผู้ถกู ประเมินแต่ละคน (nj)
ทาให้ ได้ คา่ ความแปรปรวนที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ถกู ประเมินแต่ละคน (Vj) และค่าความเชื่อมัน่ หาได้ โดย
สูตร
ความเชื่อมัน่ ( j ) 

 00
 00  V j

ถ้ าค่าความเชื่อมัน่ ตา่ จะทาให้ คา่ เฉลีย่ ของผู้ประเมินในผู้ถกู ประเมินแต่ละคนประมาณค่าผลงานที่
แท้ จริ งโดยทัว่ ไปไม่ถกู ต้ องนัก ในหนังสือของ Raudenbush & Bryk (2002) แนะนาให้ ใช้ คา่ ผลงานเฉลีย่ ทุกคน
ในการประเมิน รวมถึงถ้ ามีตวั แปรในระดับมหภาคด้ วย จะใช้ ตวั แปรเหล่านี ้ช่วยทานายด้ วย
ถ้ านาค่าความเชื่อมัน่ ในผู้ถกู ประเมินแต่ละคนมาหาค่าเฉลีย่ ทุกคนแล้ ว จะทาให้ ได้ คา่ ความเที่ยง ดัง
สมการ
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 00
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เปรี ยบเทียบใน G theory
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จะเห็นว่าสูตรทังสองเหมื
้
อนกันเกือบทังหมด
้
เพียงแต่วา่ ความเทีย่ งใน HLM จะมีรายละเอียดมากกว่า
เพราะสามารถหาความเที่ยงในแต่ละผู้ถกู ประเมินได้
ต่อไปจะใส่ตวั แปรในการทานาย เริ่ มต้ นคือการใส่ตวั แปรระดับจุลภาค คือ สถานะของผู้ประเมิน (สูง
กว่า, พอๆ กัน และตา่ กว่า) นาสถานะนี ้มาแปลงค่าเป็ นตัวแปรดัมมี่ 2 ตัว คือการอยูใ่ นระดับสูงกว่า (1) หรื อต่า
กว่า (0) และการอยูร่ ะดับพอๆ กัน (1) หรื อต่ากว่า (0) ทาให้ เขียนสมการได้ เป็ น
ระดับผู้ประเมิน
Yij = B0j + B1jX1ij + B2jX2ij + rij
ระดับผู้ถกู ประเมิน
B0j = G00 + u0j
B1j = G10 + u1j
B2j = G20 + u2j
จะเห็นว่า ค่า B0j หรื อค่าเฉลีย่ จากการประเมินผู้ปฏิบตั ิงานแต่ละคน เปลีย่ นแปลงไปได้ ตามค่า X1ij
และ X2ij อย่างไรก็ตาม เมื่อดูระดับมหภาคแล้ ว จะพบว่าการเปลีย่ นแปลง X1ij และ X2ij ต่อ Yij ในผู้ถกู ประเมินแต่
ละคนไม่เท่ากัน เนื่องจากค่า u1j และ u2j แตกต่างกันในแต่ละผู้ถกู ประเมิน เมื่อรวมสมการทัง้ 4 สมการเป็ นดังนี ้
Yij = G00 + (G10 + u1j)X1ij + (G20 + u2j)X2ij + u0j + rij
จากสมการจะเห็นประโยชน์ของการใช้ HLM ในการวิเคราะห์ที่เพิม่ เติมมากกว่า G theory และยังได้
Between-rater reliability ผิดกับงานวิจยั ของ Greguras & Robie (1998) ที่ตรวจสอบได้ เฉพาะ within-rater
reliability ที่จาเป็ นต้ องหา Between-rater reliability เพราะว่าในสภาพความเป็ นจริงในการให้ ข้อมูลป้อนกลับ
แบบ 360 องศา
ในโมเดลแบบข้ าม อาจจะไม่จาเป็ นในการวิเคราะห์ด้วย HLM แต่อาจนาความรู้การใส่ตวั แปร HLM
เช่น การประเมิน ratee จานวน 20 คน ด้ วยผู้ประเมิน 20 คน โดยผู้ประเมินทุกคนจะต้ องประเมิน ratee ทุกคน
ทาให้ การวิจยั เป็ นรูปแบบ p x r เขียนสมการได้ ดงั นี ้
Xpr = Tpr + rpr
Tpr = G00 + up0 + v0r + zpr
แต่เนื่องจากไม่สามารถแยกระหว่าง zpr กับ rpr ได้ จึงขอรวมว่าเป็ น epr แล้ วทาให้ รวมสมการได้ ดงั นี ้
Tpr = G00 + Pp0 + R0r + epr
อาจใส่สมการได้ ดงั นี ้
Xpr = G00 + P0p0 + (G10 + P10r)W1p0 + (G20 + P20r)W2p0 + R0r + epr
G00, G10 และ G20 เป็ นผลคงที่ P0p0 เป็ นค่าที่เปลีย่ นแปลงตาม p และ R0r เป็ นส่วนที่เปลีย่ นแปลงตาม
ค่า r ส่วน P10r และ P20r เป็ น slope ที่เปลีย่ นแปลงไปตามค่าของ R0r ส่วน W1p0 และ W2p0 เป็ นตัวแปรต้ น และ
สุดท้ ายเป็ น epr ซึง่ เป็ นผลความผิดพลาดปฏิสมั พันธ์ระหว่าง z และความผิดพลาดโดยสุม่
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จากจุดนี ้ ถ้ าทดสอบค่าด้ วย HLM สมการ
Xpri = Tpr0 + rpri
Tpr0 = G000 + P0p00 + (G100 + P10r0)W1p00 + (G200 + P20r0)W2p00 + R0r0
แล้ วทดสอบด้ วย Cross-level effect ใน HLM ได้ ค่าความเชื่อมัน่ ของ rater แต่ละคนในโมเดลเปล่าไม่
มีตวั แปรต้ นสามารถหาได้ โดย
rxx 

 2 ( Pp 00 )
 2 ( Pp 00 )  V jk

เนื่องจาก Vjk เท่ากัน และแต่ละ p มีจานวน r เท่ากัน ทาให้ คา่ ความเทีย่ งของทุกๆ p เท่ากัน ถ้ าในกรณี
ที่มีตวั แปรต้ น มีแนวโน้ มที่จะทาให้ 2(Pp00) น้ อยลง ทาให้ rxx น้ อยลง แสดงว่าเป็ นไปได้ ที่ r และ G000 รวมถึง
W1p00 และ W2p00 ร่วมกันอธิบายได้ ดีมากขึ ้น
ส่วนโมเดลที่ซ้อนกันระหว่างแบบลาดับขัน้ และแบบข้ าม จะกล่าวถึงในหัวข้ อ “เหนือกว่าโปรแกรม
HLM”
ข้ อดีของโปรแกรม HLM
1. การหาค่า reliability ของค่า Tp00 และค่า Tp00 รวม
2. การใช้ Bayesian estimation จะทาให้ ประมาณค่าได้ ถกู ต้ องมากกว่า RMR และ OLS
3. ถึงแม้ วา่  r2, pr จะ contaminated กัน แต่ยงั พอเอาตัวแปรต้ นมาอธิบายได้ เช่น ถ้ าตัวแปรต้ น
ระดับจุลภาค สามารถทานายได้ แต่พบว่าค่า slope ไม่แตกต่างกันในระดับ macro ทาให้ นา่ จะ
เป็ นผลจากระดับ rater อย่างเดียว แต่ถ้าค่า slope แตกต่างกัน แสดงว่าเกิด interaction แต่วา่ ไม่
สามารถแบ่งค่าความแปรปรวนได้ อย่างชัดเจนนัก
เหนือกว่าโปรแกรม HLM
สุดท้ ายนา Model มาอธิบายใน mixed model (r:p x c) จากตัวอย่างเดิมในทฤษฎีการอ้ างอิงเชิงสรุป
สามารถเขียนสมการได้ 3 ระดับดังนี ้
Xprc = Tprc + eprc
Tprc = Sp0c + up0c + vpr0 + wprc
Sp0c = G000 + zp00 + t00c
แต่เนื่องจากข้ อมูลการประเมินของผู้ประเมินคนหนึง่ ในเวลาหนึง่ มีเพียงค่าเดียว ทาให้ ไม่สามารถ
แบ่งแยกค่าความผิดพลาดที่เกิดโดยสุม่ และความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ประเมินแต่ละคนในเวลาหนึง่ ได้ ทาให้
รวม or และ epro เข้ าด้ วยกันเป็ น epro เพียงตัวเดียว แล้ วยุบสมการเหลือเพียง 2 ระดับขัน้ คือ
Xprc = Sp0c + up0c + vpr0 + eprc
Sp0c = G000 + zp00 + t00c
สามารถรวมสมการได้ เป็ น
Xprc = G000 + zp00 + t00c + up0c + vpr0 + eprc
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จะเห็นว่าตัวแปรที่ใส่ไม่ได้ เป็ น fixed effect แต่เป็ น random effect ในระดับ micro level โมเดลแบบนี ้
ในโปรแกรม HLM ปั จจุบนั ยังไม่มี ซึง่ จุดนี ้ยังอาจเป็ นช่องว่างในงานวิจยั ที่สามารถไปค้ นคว้ าและศึกษาเพิม่ เติม
ได้ การใส่ตวั แปรคล้ ายกับการใส่ตวั แปรแบบข้ อมูลข้ าม
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
1) ตัวแปรตามอาจมีหลายตัว เช่น ผลงานทัว่ ไป (Task performance) และผลงานเพิ่มเติม
(Contextual performance) อาจใช้ แนวคิดทางด้ าน Multivariate Hierarchical Linear Model ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวนได้ แต่โมเดลนี ้จะมีประโยชน์ก็ตอ่ เมื่อมีตวั แปรต้ นในการวิจยั ถ้ าต้ องการอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรตามหลายตัวนัน้ อาจไม่จาเป็ น เพราะว่าการอ่านความหมายตัวแปรระดับพหุ (variate) ทาได้ ลาบาก
2) จากแนวคิดข้ างต้ น สามารถหาตัวแปรภายในผู้ประเมิน ผู้ถกู ประเมิน และผลร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินและผู้ถกู ประเมินได้
3) ผลจากการเปลีย่ นแปลงภายในบุคคล อาจสามารถตรวจสอบได้ ในโมเดล HLM ทาให้ อาจใช้ ในการ
วิจยั บางด้ านได้ เช่น การพัฒนาภายในตัวบุคคล ผลของความคุ้นเคยในการใช้ การให้ ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360
องศา ผลจากการเปลีย่ นงาน เป็ นต้ น
4) นอกจากนี ้ยังใส่ตวั แปรระดับแผนก ระดับทีม หรื อระดับองค์การ เพื่อตรวจหาผลที่กระทบต่อการให้
ข้ อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
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