
 

 

  ในการหาคุณภาพของเครืองมือวัดนันแบ่งออกเป็นคุณภาพรายข้อและคุณภาพทงัฉบับ หาก

เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบปรนัย หรืออัตนัย การหาคุณภาพรายข้อ

จะต้องหาทงัความยากและอาํนาจจาํแนก หากเป็นแบบสอบถามหรือเครืองมือชนิดอืน ๆ  เช่น แบบวัด

มาตราส่วนประมาณค่า อาจจะหาเฉพาะอาํนาจจาํแนกเท่านัน สาํหรับคุณภาพทงัฉบับไม่ว่าจะเป็น

เครืองมือวัดแบบใดกต็าม จะต้องมีทงัความเทยีงตรงและความเชือมัน วิธีการคาํนวณหาคุณภาพแบบ

ต่าง ๆ ของเครืองมือ เราจะกล่าวในบทนี 

 

1. การหาอํานาจจําแนกโดยใช t-test 

 

  การหาอาํนาจจาํแนกโดยใช้สถิติ t-test จะใช้กับแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยแบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มตาํออกเป็นกลุ่มละ % แล้วคาํนวณโดยใช้ t-test ทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มตาํ ค่า t-test ทไีด้คือค่าอาํนาจจาํแนก คุณภาพด้านอาํนาจ

จาํแนกรายข้อจะถือว่าข้อคาํถามใช้ได้กต่็อเมือ t-test มีนัยสาํคัญทางสถิติ   

สูตรในการคาํนวณ t-test มีดังนี 
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   เมือ  HX  คือ คะแนนเฉลียของกลุ่มได้คะแนนสูง 

     LX  คือ คะแนนเฉลียของกลุ่มได้คะแนนตาํ 

     2
HS  คือ ความแปรปรวนของกลุ่มได้คะแนนสูง 

     2
LS  คือ ความแปรปรวนของกลุ่มได้คะแนนตาํ 

      nH, nL คือ จาํนวนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสูงและกลุ่มตาํตามลาํดับ 

 

 

 

 

 

 

 

การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 
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  ตวัอย่าง .  

  ในตัวอย่างข้อมูลบทท ี  การสาํรวจเจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน  คน ด้วยข้อสอบวัด

เจตคติ  ข้อ สามารถคาํนวณหาอาํนาจจาํแนกรายข้อคาํถาม ด้วย t-test โดยมีรายละเอียดขันตอน

การวิเคราะห์ดังนี 

  . ในขันแรกจะต้องแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มตาํกลุ่มละ % โดยใช้คาํสัง frequencies 

   คาํนวณหาตาํแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ท ี  และ  

  . กาํหนดค่าทตีาํกว่าตาํแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ท ี  ลงมาให้เป็นกลุ่มตาํ และกาํหนด 

   ค่าทสีูงกว่าตาํแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ท ี  ขึนไปให้เป็นกลุ่มสูง โดยใช้คาํสัง recode 

  . คาํนวณหาความแตกต่างของกลุ่มสูงและกลุ่มตาํโดยใช้ t-test 

 

  ขันแรก สร้างตัวแปรคะแนนรวมก่อน ใช้เมนูหลัก Transform เมนูรอง Compute เพือ

สร้างตัวแปรใหม่ทชืีอว่า total โดยพิมพ์ใส่ช่อง Target Variable: ซึงเกิดจากการนาํคะแนนของข้อสอบ 

 ข้อมาบวกกัน โดยใส่ x1+x2+x3+…+x10 ใส่ช่อง Numeric Expression: หรือ sum(x1 to x10) 

ดังภาพประกอบ .  แล้วคลิกปุ่ม OK 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  จากนันใช้เมนูหลัก Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics เมนูย่อย frequencies... จะ

ปรากฏหน้าต่าง Frequencies ซึงเราจะใช้เพือคาํนวณหาตาํแหน่ง Percentile ของตัวแปรคะแนนรวม 

โดยคลิกเลือกตัวแปร total จากช่องทางซ้ายมือใส่ช่อง Variable(s): ทางขวามือ ดังภาพประกอบ .  
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   ภาพประกอบ .  

 

  และคลิกปุ่ม statistics... จะปรากฏหน้าต่าง Frequencies: Statistics เพือกาํหนดให้

โปรแกรมประมวลค่าเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  และ  โดยคลิกให้เกิดเครืองหมายถูกทหีน้าคาํสัง 

percentile(s): แล้วใส่ตัวเลข  ในช่องหลังคาํสัง Percentile(s): จากนันคลิกทปุ่ีม Add แล้วใส่ตัวเลข 

 แล้วคลิกปุ่ม Add ตัวเลข  และ  จะไปปรากฏในช่องด้านล่าง คลิกปุ่ม Continue และคลิกปุ่ม 

OK โปรแกรมจะทาํการประมวลผลแสดงค่าตาํแหน่ง Percentile ท ี  และ  (หรือคลิก Quartiles 

กไ็ด้ โปรแกรมจะแสดงค่าตาํแหน่ง Percentile ท ี   และ ) 

 

   ภาพประกอบ .  
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  ในทนีีได้ค่าคะแนนทตีาํแหน่ง Percentile ท ี  คือ .  และได้ค่าคะแนนในตาํแหน่ง 

Percentile ท ี  คือ .  

 

  ขันสอง ให้ทาํการแปลงค่าคะแนนทตีาํกว่าตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  และแปลงค่า

คะแนนทสีูงกว่าตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  โดยใช้เมนูหลัก Transform เมนูรอง Recode into 

Different Variables ใช้ตัวแปร total ในการแปลงค่า โดยเลือกตัวแปร total ทอียู่ในช่องทางซ้ายคลิก

เลือกให้อยู่ในช่อง Numeric Variable -> Output  เมือแปลงค่าแล้วให้เกบ็ไว้ในตัวแปรใหม่คือ group 

ให้พิมพ์ชือตัวแปร group ในกรอบของ Output Variable ภายในช่อง Name: อาจจะใส่คาํบรรยายตัว

แปรในช่อง Label : กไ็ด้ คลิก Change ตัวแปร group จะย้ายไปอยู่ในช่อง Numeric Variable -> 

Output หมายถึงนาํข้อมูลจากตัวแปร total มาแปลงแล้วเกบ็ไว้ในตัวแปร group  จากนันให้คลิกทปุ่ีม 

old and new values เพือการแปลงค่า 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ดาํเนินการแปลงค่าโดยคลิกท ีrange,LOWEST through value: ซึงอยู่ในอันดับท ี  และใส่

ค่าในตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  ในทนีีคือค่าคะแนน .  และให้แปลงค่าเป็น  โดยใส่

หมายเลข  ท ีNew Value คลิกปุ่ม Add จะได้ดังภาพประกอบ .  
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  ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิก Range,value throught HIGHEST: ซึงอยู่ในอันดับท ี  ใส่ค่าคะแนนทอียู่ใน

ตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  ในทนีีคือ .  ให้แปลงเป็นค่า  โดยใส่หมายเลข  ไว้ท ีNew 

Value แล้วคลิกท ีAdd 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  หมายความว่าให้กลุ่มตัวอย่างทไีด้คะแนนคะแนนตังแต่ .  ลงไปให้เป็นกลุ่มท ี  หรือก็

คือกลุ่มตาํ และกลุ่มตัวอย่างทไีด้คะแนนตังแต่ .  ขึนไป ให้เป็นกลุ่มท ี   หรือกคื็อกลุ่มสูง 

เมือคลิก continue และ OK โปรแกรมจะสร้างตัวแปรใหม่คือ group ซึงเป็นค่าทเีกิดจากการแปลง

คะแนนทอียู่ตังแต่ .  ลงไปให้มีค่าเป็น  และคะแนนทอียู่ตังแต่ .  ขึนไปให้มีค่าเป็น  

  จากนันทาํการวิเคราะห์ผล t-test Independent เพือหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและ

กลุ่มตาํ โดยใช้เมนูหลัก Analyze เมนูรอง Compare Means เมนูย่อย Independent-Samples T 

Test ใช้ตัวแปร x  to x  เป็นตัวแปรตาม และตัวแปร group เป็นตัวแปรอิสระ โดยกาํหนด Define 

Groups... ค่าตาํสุดเป็น  และค่าสูงสุดเป็น  เมือคลิก OK โปรแกรมจะประมวลผล t-test ซึงเป็นค่า

อาํนาจจาํแนกของข้อสอบแต่ละข้อ 
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   ภาพประกอบ .  

 

  แล้วเรากจ็ะได้ค่าอาํนาจจาํแนก (t-test) รายข้อของแบบทดสอบมาตราส่วนประมาณค่าราย

ข้อ จากนันเรากม็าดาํเนินการคัดเลือกข้อความทใีช้ได้โดยคัดเลือกท ีt-test มีนัยสาํคัญโดยพิจารณาจาก

ค่าในช่อง sig. ทมีีค่าตาํกว่า .  โดยค่าเฉลียกลุ่มสูงจะต้องมากกว่าค่าเฉลียกลุ่มตาํอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ จึงจะถือว่าจาํแนกได้ 

 

2. การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 

  ในตอนต้นได้กล่าวถึงการหาอาํนาจจาํแนกของแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า ซึงเป็นการหา

คุณภาพรายข้อของข้อคาํถาม ในหัวข้อนีจะกล่าวถึงการหาคุณภาพของแบบวัดทงัฉบับในด้านความ

เชือมัน 

 

 การหาคุณภาพเครืองมือดา้นความเชือมนั 

  การหาความเชือมันของเครืองมือทใีช้ในการวิจัย ใช้วิธีหาแบบตรวจค่าคุณภาพทางสถิติ เป็น

การตรวจคุณภาพของเครืองมือว่า เครืองมือนันสามารถให้คะแนนได้อย่างแน่นอน คงเส้นคงวา

เพียงใด ในเชิงปฏบัิติ มีวิธีทนีิยมใช้  วิธีคือ 

 

  . การสอบซํา (test-retest)  

  เป็นการหาความเชือมันของเครืองมือวัด โดยการนาํเครืองมือนันไปสอบวัดเดก็กลุ่มหนึง  

ครัง เพือตรวจสอบว่าคะแนนหรือผลการวัดทงัสองครังนันให้ผลสอดคล้องสัมพันธ์กันเพียงใด โดยการ

นาํคะแนนของเดก็ทงัสองครังมาคาํนวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ค่า rXY ทไีด้นันจะเป็นค่าความ

เชือมันของเครืองมือฉบับนัน สรุปวิธีการหาความเชือมันโดยการสอบซาํมีดังนี 

  ) นาํเครืองมือนันไปสอบวัดผู้เรียนกลุ่มเดิม  ครัง โดยทงิช่วงห่างกันพอสมควร 

ประมาณ  สัปดาห์ 
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  ) การสอบ  ครังนัน ต้องใช้เครืองมือวัดผลชุดเดิม ผู้เรียนกลุ่มเดิม จะทาํให้ผู้เรียนแต่

ละคนได้คะแนนการสอบ  ครัง มีลักษณะดังนี 

 

 

คนท ี

สอบครังท ี  
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  ) คาํนวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบทงัสองครัง โดยใช้

สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าสหสัมพันธ์นีจะชีให้เหน็ถึงความคงทขีองคะแนนซึงจะเป็นค่าความเชือมันของ

เครืองมือนัน 

 

  . แบบแบ่งครึงฉบบั (split-half method หรือ odd-even method) 

  เป็นการหาค่าความเชือมันของเครืองมือในด้านความคงทภีายใน หาได้จากการนาํเครืองมือ

ไปสอบวัดเพียงครังเดียว แล้วนาํผลการตอบของผู้สอบมาแบ่งตรวจให้คะแนนครังละครึงฉบับ โดย

แบ่งเป็นคะแนนข้อคู่และข้อคี จากนันหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่ข้อคีนัน จะได้

ค่าความเชือมันของเครืองมือเพียงครึงฉบับเท่านัน แล้วขยายค่าความเชือมันให้เป็นความเชือมันของ

เครืองมือทงัฉบับ ซึงสรุปวิธีการได้ดังนี 

  ) นาํเครืองมือไปสอบวัดกับผู้สอบกลุ่มหนึง เพียงครังเดียว 

  ) แบ่งการตรวจให้คะแนน โดยแบ่งผลการตอบออกเป็นคะแนนจากข้อคู่และข้อคี ทาํให้

ผู้สอบคนหนึง ๆ มีคะแนน  ค่า มีลักษณะดังนี 

 

 

คนท ี

คะแนนข้อคู่ 

X 

คะแนนข้อคี 

Y 

 

 

 

: 
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X2 
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Y1 

Y2 

Y3 

: 

: 

 

  ) หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่และข้อคี ค่าทไีด้จะเป็นค่าความ

เชือมันของเครืองมือวัดผลเพียงครึงฉบับ 
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  ) ขยายค่าความเชือมันเพียงครึงฉบับนี ให้เป็นค่าความเชือมันของเครืองมือวัดผลทงั

ฉบับ โดยใช้สูตรของสเปียร์แมนบราว (Spearman-Brown)  

       
2/1

2/1
tt r1

r2r


  

   เมือ rtt แทน ค่าความเชือมันของเครืองมือวัดทงัฉบับ 

    r1/2 แทน ค่าความเชือมันของเครืองมือวัดครึงฉบับ 

 

  . วิธีของคูเดอรริ์ชารด์สนั (Kuder-Ricahardson) 

  เป็นวิธีทคูีเดอร์ริชาร์สันใช้การเทยีบเหตุผล เพือหาสูตรจากความหมายและคุณสมบัติของค่า

ความเชือมัน ทาํให้ได้สูตรการหาค่าความเชือมันทสีะดวกในการใช้ ซึงมีสองสูตรคือ KR-20 และ KR-

21 ดังนี 

  ) การหาความเชือมันด้วยสูตร KR-20 ใช้สาํหรับหาความเชือมันของเครืองมือทใีห้

คะแนนแบบ  –  คือทาํผิดให้  คะแนน ทาํถูกให้  คะแนน คาํนวณได้จากสูตร 
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   เมือ rtt แทน ค่าความเชือมัน KR-20 

    k แทน จาํนวนข้อสอบทงัหมดของเครืองมือวัด 

    p แทน สัดส่วนจาํนวนคนตอบถูกกับจาํนวนคนทงัหมด 

    q แทน สัดส่วนจาํนวนคนตอบผิดกับจาํนวนคนทงัหมดหรือ 1 – p 

    s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบของกลุ่ม 

  ) ครอนบาค (Cronbach) ได้ดัดแปลงสูตร KR-20 เพือนาํไปใช้ในการหาความเชือมัน

ของมาตราวัดทศันคติแบบให้ผู้ตอบแสดงระดับความสนใจ (scaling) เช่น มาตราการวัดทศันคติแบบลิ

เคิร์ท หรือแบบออสกูด ซึงสูตรสัมประสิทธิความเชือมันของครอนบาคนีจะเรียกว่า สัมประสิทธิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) โดยคาํนวณความเชือมันจากสูตร 
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   เมือ rtt แทน ค่าความเชือมันของครอนบาค (Alpha coefficient) 

    k แทน จาํนวนข้อสอบทงัหมดของเครืองมือวัด 

    2
is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ  

    2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทงัฉบับ 

  ) หาความเชือมันด้วยสูตร KR-21 เป็นสูตรทดีัดแปลงมาจาก KR-20 เพือให้ใช้สะดวก

ขึน เพราะสูตร KR-20 ยุ่งยากในการหาสัดส่วนจาํนวนผู้ตอบถูกและตอบผิดเป็นรายข้อ สูตรความ

เชือมัน KR-21 คาํนวณได้ดังนี 
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   เมือ rtt แทน ค่าความเชือมัน KR-21 
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    k แทน จาํนวนข้อสอบทงัหมดของเครืองมือวัด 

        X แทน คะแนนเฉลียของคะแนนการสอบของกลุ่ม 

    s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบของกลุ่ม 

 

 ขอ้สงัเกตในการหาความเชือมนั 

  . การหาค่าความเชือมันของเครืองมือด้วยวิธีสอบซาํ จะเป็นความคงทขีองคะแนนสอบ 

(stability) ส่วนวิธีอืน ๆ จะเป็นวิธีหาความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ของการตอบ

เครืองมือนัน 

  . ค่าความเชือมันทหีาได้โดยวิธีแบ่งครึง จะให้ค่าสูงกว่าวิธีอืน ๆ ส่วนการใช้สูตรของคู

เดอร์-ริชาร์ดสัน จะให้ค่าความเชือมันตาํกว่าวิธีอืน ๆ โดยเฉพาะ KR-21 จะให้ค่าตาํกว่า KR-20 

  . การหาความเชือมันของเครืองมือวัดแต่ละชนิด จะต้องเลือกใช้วิธีทเีหมาะสมกับ

คุณลักษณะของเครืองมือนัน 

  . ค่าความเชือมันทไีด้ จะเป็นเครืองชีถึงความมันใจในคะแนนทไีด้จากการสอบวัด ถ้า

ความเชือมันสูง แสดงว่าความคลาดเคลือนของคะแนนมีน้อย ในทางตรงข้ามถ้าความเชือมันตาํ 

ความคลาดเคลือนจะมีสูง ความคลาดเคลือนในการวัดแต่ละครังจะแปรผันตามระดับค่าความเชือมัน 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานของการวัด (standard error of measurement ใช้สัญลักษณว่์า SEmeas) 

คาํนวณได้จากสูตร 

 

      SEmeas = ttr1s   

 

   เมือ SEmeas แทน ความคลาดเคลือนมาตรฐานของการวัด 

     s แทน ความเบียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     rtt แทน ค่าความเชือมัน 

  จะเหน็ว่า ถ้าใช้เครืองมือทมีีความเชือมัน .  ความคลาดเคลือนของการวัดจะมีค่าเป็น  

และความเชือมันยิงน้อยลง ๆ ค่าความคลาดเคลือนของการวัดกจ็ะยิงมากขึน 

 

  ตวัอย่าง .  

  จากข้อมูลบทท ี  การสาํรวจเจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน  คน ด้วยข้อสอบวัดเจตคติ 

 ข้อ นาํมาคาํนวณหาคุณภาพในด้านความเชือมัน จะได้ค่าเท่าใด 

 

  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Scale” และเมนูย่อย “Reliability Analysis...” จะปรากฏ

หน้าต่างดังภาพประกอบ .  
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   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกข้อสอบทต้ีองการคาํนวณความเชือมันใส่ช่อง Items : และเลือกรูปแบบ (Model) ของ

การคาํนวณค่าความเชือมัน มีให้เลือกหลายรูปแบบดังนี 

   Alpha แสดงสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบัค 

   Split-half สัมประสิทธิแบ่งครึงข้อสอบ โดยจะแบ่งข้อสอบออกเป็น  ส่วน  

   Guttman จะแสดงค่าความเชือมันของกัตแมน 

   Parallel จะประมาณค่าความเชือมันภายใต้ข้อตกลงแบบทดสอบคู่ขนานนันคือแต่ละ

ข้อมีความแปรปรวนเท่ากัน 

   Strict parallel จะประมาณค่าความเชือมันทภีายใต้ข้อตกลงเบืองต้นของแบบทดสอบ

คู่ขนานและจะสมมติว่าแต่ละข้อมีคะแนนเฉลียเท่ากัน 

  นอกจากนียังสามารถคลิกทปุ่ีม Statistics เพือเลือกการคาํนวณค่าสถิติได้อีกด้วย สถิติมีให้

เลือกดังภาพประกอบ .  

  ในช่อง Descriptive for จะแสดงค่าสถิติพืนฐานของข้อคาํถามรายข้อ (Item) ค่าสถิตพืนฐาน

ของทงัฉบับ (Scale) และค่าสถิติพืนฐานเมือหักข้อคาํถามข้อนันออก เช่น 

   Scale mean if item deleted เป็นค่าเฉลียของคะแนนสเกลนัน ถ้าข้อสอบข้อนันถูก 

ออกจากสเกลนัน 

   Scale variance if item deleted เป็นความแปรปรวนของคะแนนสเกลนัน  

ถ้าข้อสอบข้อนันถูกออกจากสเกลนัน 

   Corrected item total correlation ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อสอบแต่ละ 

     ข้อกับคะแนนรวมในสเกลทคีาํนวณจากข้อสอบอืน ๆ ในชุดนันหรือกคื็อค่า 

     อาํนาจจาํแนกรายข้อนันเอง     

   Alpha if item deleted เป็นการคาํนวณความเชือมันด้วยสัมประสิทธิแอลฟาจาก 

     ข้อสอบอืน ๆ ทอียู่ในสเกล ถ้าข้อสอบข้อนันถูกออกจากสเกลนัน 

 



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ภาพประกอบ .  

 

  สาํหรับในช่อง Inter-Item ใช้ในการคาํนวณค่าสหสัมพันธ์ (Correlations) ของข้อคาํถามราย

ข้อ และความแปรปรวนร่วม (Covariances) 

  ส่วน Summaries เป็นค่าสถิติสรุปรวมทงัฉบับ คือ 

   Mean  ค่าสถิติพืนฐานของสเกล 

   Variance  ค่าความแปรปรวนของสเกล 

   Covariance ค่าความแปรปรวนร่วมของสเกล 

   Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของสเกล 

  สาํหรับ ANOVA Table เป็นการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลียในข้อสอบแต่ละข้อ 

  Hotelling’s T-square เป็นการทดสอบสมมติฐานศูนย์ทว่ีาข้อสอบมีค่าเฉลียเท่ากัน 

  Tukey’s test off additivity เป็นการทดสอบข้อตกลงทว่ีา ไม่มีปฏสิัมพันธ์ระหว่าง 

ข้อสอบแต่ละข้อ 

  Intraclass Correlation Coefficient เป็นการหาความเชือมันของผู้ประเมิน (ICC) 

  ในกรณต้ีองการหาค่าอาํนาจจาํแนกด้วยการหาสหสัมพันธ์ของข้อสอบรายข้อกับคะแนนรวม 

ให้เลือกทกีรอบ “Descriptive for” และคลิกเลือกท ี“Scale if item deletes” ซึงกคื็อการคาํนวณหา

สหสัมพันธ์ของข้อสอบรายข้อกับคะแนนรวมทหัีกข้อนันออก ซึงจะมีตัวอย่างในหัวข้อต่อไป 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.748 10 

 

  ผลการวิเคราะห์ค่าความเชือมันของแบบวัดเจตคติ จาํนวนกลุ่มตัวอย่างทเีกบ็รวบรวมข้อมูล 

(N of Cases) คือ  คน จาํนวนข้อสอบ (N of Items) คือ  ข้อ ค่าความเชือมันทคีาํนวณจากสูตร

สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Alpha) มีค่าเท่ากับ .  

  ถ้าเลือกคาํนวณแบบแบ่งครึงฉบับ Split-half จะได้ผลการคาํนวณดังนี 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .694 

N of Items 5a 

Part 2 Value .649 

N of Items 5b 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms .415 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .587 

Unequal Length .587 

Guttman Split-Half Coefficient .586 

a. The items are: x1, x2, x3, x4, x5. 

b. The items are: x6, x7, x8, x9, x10. 

 

  สาํหรับการคาํนวณด้วยวิธีแบ่งครึงข้อสอบจากข้อสอบ  ข้อแบ่งครึงส่วนแรก  ข้อ ส่วนที

สอง  ข้อ ความสัมพันธ์ของทงัสองส่วนมีค่า .  ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของส่วนแรกมีค่า .  

ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของส่วนทสีองมีค่า .  เนืองจากสองส่วนทแีบ่งมีจาํนวนข้อเท่ากัน จึงต้องดูค่า

ความเชือมันท ีSpearman-Brown Coefficient Equal Length ดังนันค่าความเชือมันทงัฉบับเท่ากับ 

.  

3. หาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
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  เป็นวิธีการหาคุณภาพของข้อสอบด้านอาํนาจจาํแนกอีกแบบหนึง ด้วยวิธีหาสหสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมเมือหักคะแนนในข้อนันออก มีตัวอย่างดังนี 

 

  ตวัอย่าง .  

  จากตัวอย่างข้อมูลบทท ี  การสาํรวจเจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน  คน ด้วยข้อสอบวัด

เจตคติ  ข้อสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  คน คาํนวณหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน

รวมได้ดังนี 

 

  ใช้เมนูและวิธีการเดียวกับการคาํนวณหาความเชือมัน โดยเลือกข้อสอบทต้ีองการคาํนวณ

ความเชือมันใส่ช่อง “Items :” ในทนีีมีข้อสอบ  ข้อตังแต่ x  ถึง x  และเลือกรูปแบบ (Model) 

คาํนวณแบบ “Alpha” ส่วนในหน้าต่าง “Statistics” ภายในช่อง “Descriptives for” เลือกคลิกให้เกิด

เครืองหมายถูกหน้า “Scale if item deleted” แล้วคลิกปุ่ม “Continue” แล้วคลิก “OK” โปรแกรมจะ

ประมวลผลสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทตีัดข้อนันออก 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมทหัีกข้อนันออก ปรากฏดังนี 

 

 

 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 28.8500 26.134 .540 .707 

x2 28.7000 27.484 .586 .706 

x3 28.1000 29.989 .252 .749 

x4 28.8000 29.747 .228 .755 

x5 29.0500 25.839 .575 .701 

x6 28.6000 28.674 .471 .722 

x7 28.9500 27.839 .383 .732 

x8 28.6000 31.095 .178 .757 

x9 28.5500 27.208 .474 .718 

x10 28.9000 27.253 .449 .722 

 

  ค่าอาํนาจจาํแนกคือสดมภ์ Corrected Item-Total Correlation เป็นค่าสหสัมพันธ์ของ

คะแนนข้อคาํถามนัน กับคะแนนรวมของข้อสอบทงัหมดทไีม่รวมข้อนัน นันคือ ข้อคาํถามท ีX1 ได้ค่า 

.  คือค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนข้อคาํถามข้อ X1 กับคะแนนรวมอีก  ข้อทเีหลือ ค่าอาํนาจจาํแนก

ทถีือว่าข้อคาํถามนันมีอาํนาจจาํแนกใช้ได้ คือจะต้องมีค่าตังแต่ .  ขึนไป  

  หรืออาจจะพิจารณาจากสดมภ์ Alpha it Item Deleted ซึงจะแสดงค่าความเชือมันของ

แบบทดสอบทงัฉบับเมือหักข้อนันออก นันคือ ค่าความเชือมันของแบบทดสอบเมือหักข้อคาํถาม X1 

ออกไปจะได้ค่า .  ซึงจะลดลงจากเดิม (Alpha = . ) วิธีพิจาณาคือเมือหักข้อคาํถามใดออกแล้ว

ค่าความเชือมันเพิมสูงขึนจากเดิม แสดงว่าข้อคาํถามนันไม่มีคุณภาพนันเอง 

  พิจารณาข้อคาํถาม X  มีค่าอาํนาจจาํแนก .  ซึงไม่ถึงเกณฑ์ .  และเมือหักข้อ X  

ออกแล้วค่าความเชือมันเพิมสูงขึนเป็น .  นันคือข้อคาํถาม X  เป็นข้อทใีช้ไม่ได้ ควรกลับไป

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทงิ 

   

 


