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งานช้ินท่ี 1 หาค าคุณศพัท ์
ให้นิสติภายในชัน้เรียน เลอืกนกัการเมืองที่เป็นท่ีรู้จกัและไมซ่ า้กบันิสติคนอื่น 1 คน เมื่อได้นกัการเมืองทีต้่องการแล้ว ให้

นิสติสมัภาษณ์คนทัว่ไปท่ีมีพืน้ฐานแตกตา่งกนั โดยชวนคยุเก่ียวกบันกัการเมืองคนดงักลา่ว เพื่อหาค าคณุศพัท์ 

(Adjective) เก่ียวกบันกัการเมืองคนนัน้ให้มากที่สดุเทา่ทีเ่ป็นไปได้  

ให้นิสติสมัภาษณ์คนทัว่ไปหลายคน (อยา่งน้อย 5 คน) สมัภาษณ์คนที่มีพืน้ฐานแตกตา่งกนั เพื่อให้ได้ค าคณุศพัท์ที่

แตกตา่งกนั การสมัภาษณ์ให้สมัภาษณ์จนกวา่นิสติคิดวา่ “ถ้าสมัภาษณ์คนใหม ่จะไมไ่ด้ค าคณุศพัท์ใหมแ่ล้ว”  

ให้นิสติสง่รายงานสัน้ๆ วา่  

1. ทา่นได้สมัภาษณ์ใครบ้าง ไมต้่องบอกช่ือนามสกลุเขา แตบ่อกพืน้ฐานทัว่ไปของเขา เช่น เพศหญิง อาย ุ22 ปี 

นิสตินกัศกึษา  

2. ค าคณุศพัท์ที่ได้ มีอะไรบ้าง มจี านวนผู้ถกูสมัภาษณ์กลา่วถงึก่ีคน 
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งานช้ินท่ี 2  
งานท่ี 2.1 คน้หาทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติ (งานเด่ียว) 
งานนีใ้ห้นิสติค้นคว้าเพิ่มเติมเก่ียวกบัเจตคติวา่ 

1. บคุคลสามารถเปลีย่นเจตคติ (Attitude Change) ได้อยา่งไร ให้นิสติสรุปลงไปใน 2 ยอ่หน้า ระหวา่ง 0.5-1 

หน้ากระดาษ 

2. เจตคติมีผลตอ่บคุคลอยา่งไร คนที่มีเจตคติทีด่ีตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ จะมีแนวโน้มคิดอยา่งไร ท าอยา่งไร มี

พฤติกรรมอยา่งไร ให้นิสติสรุปลงไปใน 2 ยอ่หน้า ระหวา่ง 0.5-1 หน้ากระดาษ 

การหาข้อมลู ให้นิสติหาจากแหลง่ที่เช่ือถือได้ มีหลกัฐานทางวชิาการรับรอง ไมใ่ช้หาจาก Google หรือหนงัสอื How to 

โดยแหลง่ดงักลา่วเป็นการเขยีนแบบไมม่ีหลกัฐานทางวิชาการ 

ให้นิสติสง่รายงานนี ้พร้อมทัง้บรรณานกุรม (Bibliography) หรือหนงัสอืที่หรือบทความนิสติใช้ในการเขยีนสรุปดงักลา่ว 

โดยรายงานจะประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. สรุปเร่ืองการเปลีย่นเจตคติ 

2. สรุปเร่ืองผลของเจตคต ิ

3. บรรณานกุรม 

4. แผนภาพ วา่ตวัแปรใดสง่ผลตอ่เจตคติ และตวัแปรใดที่เป็นผลลพัธ์ของเจตคติ เป็นตวัอยา่งดงัภาพ 

 

  

เจตคต ิ

ตวัแปรน า 1 

ตวัแปรน า 2 

ตวัแปรน า 3 

ตวัแปรผล 1 

ตวัแปรผล 2 

ตวัแปรผล 3 
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งานท่ี 2.2 สร้างมาตรวดัเจตคติ (งานกลุ่ม 4 คน) 
ให้นิสติจบักลุม่ 4 คนตามเศษของเลขที่ท่ีได้จากงานสรุปเนือ้หาประจ าชัน้เรียน (เช่น เลขท่ี 1, 5, 9, 13 จบักลุม่ด้วยกนั) 

งานกลุม่นีจ้ะให้นิสติสร้างมาตรวดัเจตคติแบบ Semantic Differential Scale กบันกัการเมือง 4 คนที่นิสติเลอืก ดงั

ตวัอยา่ง 

https://www.researchgate.net/publication/320808961_SEMANTIC_DIFFERENTIAL_SCALING 

 

โดยให้ทกุกลุม่ สร้างมาตรโดยใช้คูค่ าคณุศพัท์มาตรฐานทัง้ 18 คูด่งัตารางข้างลา่ง รวมกบัคูค่ าคณุศพัท์ที่นิสติคิดขึน้มาอีก 

12 คูจ่ากผลการสมัภาษณ์นกัการเมืองทัง้ 4 คน 

 

คูค่ าคณุศพัท์ที่เลอืกมานัน้จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. คูค่ าคณุศพัท์ที่ได้ ต้องอยูต่รงข้ามกนัจริง 

2. คูค่ าคณุศพัท์ที่ได้ ต้องไมใ่ช้ค าซ า้กบัคูค่ าศพัท์ตัง้ต้น 18 คู ่ใช้ค าที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคยีงได้ 

https://www.researchgate.net/publication/320808961_SEMANTIC_DIFFERENTIAL_SCALING
https://www.researchgate.net/publication/320808961_SEMANTIC_DIFFERENTIAL_SCALING
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เมื่อได้ครบทัง้ 30 คูแ่ล้ว ให้นิสติสุม่ล าดบัทัง้ 30 ข้อ (https://www.random.org/sequences/) และค าที่อยูท่างขวา 

ให้สุม่ค าทางบวกและทางลบผสมกนั (https://www.random.org/integers/)  

หลงัจากนัน้ ให้นิสติแตล่ะคน ลองน าแบบสอบถามที่ได้ ไปให้บคุคลใดก็ได้นอกชัน้เรียนทดลองใช้ นิสติละ 1 คน โดยเลอืก

เปา้เจตคติ ให้เป็นนกัการเมืองทีน่ิสติแตล่ะคนเลอืกมา ระหวา่งทีใ่ห้บคุคลภายนอกทดลองท า ให้นิสติถามผู้ตอบแตล่ะข้อ

วา่ เขาคดิอยา่งไรถึงได้เลอืกตอบค าถามในแตล่ะข้อ บคุคลภายนอกจะต้องไมซ่ า้กนัระหวา่งนิสติ 

เมื่อนิสติทกุคนสมัภาษณ์มาครบแล้ว ให้นิสติภายในกลุม่คยุกนัวา่ ผู้ตอบได้คิดและตอบตามที่นิสติได้ตัง้ใจไว้หรือไม ่ถ้า

ไมใ่ช่ ให้นิสติเขียนบนัทกึเอาไว้วา่ตดัข้อดงักลา่วทิง้ 

ให้นิสติสง่รายงานนีต้ามรูปแบบดงันี ้

1. ช่ือนามสกลุของนิสติแตล่ะคนภายในกลุม่ 

2. ช่ือนกัการเมืองที่นิสติแตล่ะคนรับผิดชอบ 

3. ผลการแปลคูค่ าคณุศพัท์กลาง 18 คู ่

4. คูค่ าคณุศพัท์ที่สร้างขึน้มา 12 คู ่

5. ผลการสุม่ล าดบั 

6. ผลการสุม่วา่แตล่ะข้อให้ค าทางบวกหรือค าทางลบอยูด้่านขวา 

7. มาตรวดัที่แท้จริงที่สลบัเรียบร้อยแล้ว 

8. ผลการสมัภาษณ์ของแตล่ะข้อ พร้อมทัง้ค าแนะน าวา่ข้อดงักลา่วควรเก็บไว้หรือตดัทิง้ (แนบไว้ในข้อที่ 3-4) 

  

https://www.random.org/sequences/
https://www.random.org/sequences/
https://www.random.org/integers/
https://www.random.org/integers/
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งานช้ินท่ี 3 คดัเลือกขอ้ค าถาม 

งานนีจ้ะเป็นงานกลุม่กึ่งเดี่ยว โดยจะแบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. ให้กลุม่ คยุกนัวา่งานทบทวนวรรณกรรมที่แตล่ะคนได้ผลมาในงานชิน้ท่ี 2.1 ได้ผลอยา่งไรบ้าง และร่วมกนั

คดัเลอืกตวัแปรน าสามตวั และตวัแปรผลสามตวั ท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติตอ่นกัการเมืองทกุคน โดยให้เลอืกตวัแปร

ที่คาดวา่จะมีขนาดความสมัพนัธ์สงูที่สดุ 

2. ให้นิสติเขียนข้อค าถาม 1 ข้อ ทีเ่ป็นตวัแทนแตล่ะตวัแปรน าและแตล่ะตวัแปรผล 

a. ถ้าเป็นตวัแปรที่แยกนกัการเมืองแตล่ะคน ให้เขยีนแยกนกัการเมอืงแตล่ะคน เช่น 

ทา่นเคยพบนกัการเมืองเหลา่นีห้รือไม่ 

o นาย A 

o นาง B 

o นาง C 

o นาย D 

b. ถ้าเป็นตวัแปรที่ไมแ่ยกนกัการเมอืง ให้เขยีนแคข้่อเดียว 

ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคนีห้รือไม ่“นกัการเมืองทีด่ี ไมม่ีจริง” 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่  1 2 3 4 5 เห็นด้วยอยา่งยิง่ 

3. ให้นิสติสร้างแบบสอบถามดงันี ้

a. ค าถามถามข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบ เช่น เพศ อาย ุอาชีพ 

b. แบบสอบถามเจตคติของนกัการเมืองทัง้ 4 คน ท่ีได้จากงานชิน้ท่ี 2.2  

c. ข้อค าถามที่นิสติได้จากข้อที่ 2  

4. นิสติแตล่ะคน เก็บข้อมลูของแบบสอบถามในข้อที่ 3 มาคนละ 50 คน รวมทัง้สิน้ 200 คน (ผู้ตอบแตล่ะคน ต้อง

ตอบข้อมลูของนกัการเมืองทัง้ 4 คน) การเก็บข้อมลูขอให้เน้นความสะดวก โดยหลกีเลีย่งการเก็บข้อมลูซ า้คน

เดียวกนักบักลุม่อื่น  

หมายเหต ุสาเหตทีุเ่ก็บข้อมูลเยอะขนาดนี ้เพราะจะใช้ข้อมูลนีใ้นการวิเคราะห์องค์ประกอบในอนาคต 

5. น าข้อมลูมาคีย์ลง Excel โดยให้แถวแรกเป็นช่ือตวัแปร (ใช้ภาษาองักฤษ) และแถวตอ่ไปเป็นข้อมลูของผู้ตอบ

แบบสอบถามแตล่ะคน โดยข้อมลูสญูหาย ให้เว้นเป็นช่องวา่งไว้  

งานท่ีสง่ต้องประกอบด้วย  

1. ตวัแปรน าและตวัแปรผลที่คดัเลอืกขึน้มา พร้อมทัง้ข้อค าถามที่ใช้ในการวดัตวัแปรเหลา่นัน้ 

2. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมลู 

3. ข้อมลูดิบ 
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4. ค าอธิบายวา่ช่ือตวัแปรแตล่ะตวั คืออะไร 

 

  



14 มีนาคม 2562  7 

งานช้ินท่ี 4 

งานนีจ้ะเป็นงานกลุม่กึ่งเดี่ยว โดยจะแบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. ให้นิสติแตล่ะคน วเิคราะห์ข้อมลูของนกัการเมืองที่ตนเองรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

a. รายงานข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งที่เก็บมา 

b. หาคา่ความเที่ยงแบบอลัฟ่า (Alpha) ของแบบสอบถามเต็มชดุ 

c. หาคา่ CITC ของข้อค าถามของทกุข้อ 

d. เลอืกข้อค าถามที่มีคา่ CITC ต ่าทีส่ดุจากข้อ 6c ออก 

e. ย้อนไปท าข้อ 6c และ 6d จนกวา่ข้อทกุข้อจะมีคา่ CITC สงูกวา่ .2 และมจี านวนข้อไมเ่กิน 20 ข้อ 

f. หาคา่ความเที่ยงแบบอลัฟ่า (Alpha) ของแบบสอบถามชดุที่ตดัแล้ว 

g. หาหลกัฐานสนบัสนนุความตรง ด้วยข้อมลูที่ตนเองได้ 

เขียนรายงานผลในสว่นงานวเิคราะห์ของตนเอง 

2. หลงัจากวิเคราะห์ข้อมลูของแตล่ะคนแล้ว ให้นิสติทัง้กลุม่น าผลการวิเคราะห์ CITC ข้อ 6c จากทัง้ 4 คนมาเฉลีย่

กนั  

3. คดัเลอืกข้อค าถาม ให้ข้อทกุข้อจะมีคา่ CITC สงูกวา่ .2 และมีข้อค าถามไมเ่กิน 20 ข้อ (ความเป็นจริงควรจะตดั

และวิเคราะห์ CITC ทีละข้อ แตเ่พื่อให้ไมซ่บัซ้อนเกินไป ให้ตดัทีเดียวเลย) 

4. วิเคราะห์คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ ของคะแนนรวมเจตคตินกัการเมืองทัง้ 4 คน 

หลงัจากตดัข้อค าถามแล้ว  

ในโฟลเดอร์งานกลุม่ ให้สง่งานดงัตอ่ไปนี ้

1. รายงานผล  

a. เขียนรายงานผลอยา่งคร่าวๆ วา่ผลการวิเคราะห์เป็นอยา่งไรบ้าง และสรุปผลที่ได้อยา่งสัน้ๆ อยา่แปะ

ผลการวิเคราะห์มาตรงๆ โดยไมอ่ภิปรายวา่ผลที่ได้หมายความวา่อยา่งไร  

b. เขียนอภิปรายวา่ความเทีย่งกบัความตรงของมาตรวดัที่พฒันามาเป็นอยา่งไร 

2. Syntax ทีใ่ช้ในรายงานกลุม่ พร้อมทัง้ข้อมลูดิบ (ผมต้องสามารถ copy syntax และข้อมลูดิบไว้ในไฟล์เดียวกนั 

และสามารถ run ได้เลย) 

ในโฟลเดอร์งานเดีย่ว ให้สง่งานดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รายงานผล เขียนรายงานผลอยา่งคร่าวๆ วา่ผลการวเิคราะห์เป็นอยา่งไรบ้าง และสรุปผลที่ได้อยา่งสัน้ๆ อยา่แปะ

ผลการวิเคราะห์มาตรงๆ โดยไมอ่ภิปรายวา่ผลที่ได้หมายความวา่อยา่งไร 

a. เขียนรายงานผลอยา่งคร่าวๆ วา่ผลการวิเคราะห์เป็นอยา่งไรบ้าง และสรุปผลที่ได้อยา่งสัน้ๆ อยา่แปะ

ผลการวิเคราะห์มาตรงๆ โดยไมอ่ภิปรายวา่ผลที่ได้หมายความวา่อยา่งไร  

b. เขียนอภิปรายวา่ความเทีย่งกบัความตรงของมาตรวดัที่พฒันามาเป็นอยา่งไร 
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2. Syntax ทีใ่ช้ในรายงานเดี่ยว พร้อมทัง้ข้อมลูดิบ (ผมต้องสามารถ copy syntax และข้อมลูดิบไว้ในไฟล์เดียวกนั 

และสามารถ run ได้เลย) 
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งานช้ินท่ี 5 

งานนีจ้ะเป็นงานเดี่ยว โดยขอให้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจกบัข้อมลูข้อค าถามเจตคติของนกัการเมืองทีต่น

รับผิดชอบ โดยให้ทา่นยดึสไลด์ตวัอยา่งที่ 3 ของการวเิคราะห์เชิงส ารวจ และเพิม่เตมิสไลด์ดงัต่อไปนี ้

1. ข้อมลูพืน้ฐาน 

2. ข้อมลูความตรง โดยท าทัง้คะแนนรวมทัง้หมด และคะแนนรายองค์ประกอบ 

ขอให้ทา่นสง่งานดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบบสไลด์ 

2. ข้อมลูดิบ 

3. ไฟล์ syntax ที่ใช้ในการวเิคราะห์ สง่เป็นแบบ *.R มา 

4. ทัง้หมดท า zip ไว้ด้วยกนั 

ข้อควรระวงั 

1. แม้วิเคราะห์องค์ประกอบ ไมต้่องกลบัคะแนนข้อค าถามทางลบ แตก่ารท าคะแนนรวมอยา่ลมืกลบัคะแนนข้อ

ค าถามทางลบนะครับ 

 


