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งานช้ินท่ี 1 หานิยามค าคุณศพัท ์
ให้นิสติภายในชัน้เรียน หานิยามของค าศพัท์ที่เก่ียวข้องกบัสภาวะทางการเมอืงในปัจจบุนั ยกตวัอยา่ง เช่น ชงัชาติ, อยู่

เป็น, งเูหา่, อิเหนา, อนรัุกษ์นิยม, หวัก้าวหน้า, ลงุ, เป็นกลาง, ชาตนิิยม, ความเป็นไทย, และอื่นๆ ซึง่เป็นค าศพัท์ที่แสดงถึง

ทศันคติ หรือบคุลกิภาพของบคุคลใดบคุคลหนึง่  

งานนี ้จะให้ท างาน 2-3 คนตอ่กลุม่ โดยให้หาค านิยามจาก 3 แหลง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ให้นิสติแตล่ะคนสมัภาษณ์บคุคลรอบตวั 5 คน ท่ีแตกตา่งกนั (เช่น แตกตา่งด้านอาย ุเพศ อาชีพ แนวคิด) 

เพื่อให้ได้นิยามของเขา ท่ีมีตอ่ค าศพัท์ที่คณุได้เลอืก  

2. หาวรรณกรรมเกา่ๆ ทัง้บทความวิชาการ, วารสาร, โพสต์ Facebook, Twitter ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกบัค าศพัท์

ที่คณุเลอืก 

3. หาบทความทางวิชาการ ทัง้ในจิตวิทยา รัฐศาสตร์ ฯลฯ และค้นหาค าศพัท์ที่คล้ายคลงึกบัค าศพัท์ที่คณุเลอืก  

เมื่อได้ข้อมลูดงักลา่วแล้ว ให้นิสติสงัเคราะห์ข้อมลูทัง้หมด เพื่อให้ได้นิยามของกลุม่ตนเอง รวมถงึสร้างทฤษฎีขึน้มา วา่

บคุคลที่มีทศันคติหรือบคุลกิภาพตามค าศพัท์ดงักลา่ว จะมีสิง่ใดทีท่ าให้บคุคลนัน้มีลกัษณะดงักลา่วมากหรือน้อย และเมื่อ

บคุคลมีลกัษณะดงักลา่วมากหรือน้อยแล้ว จะมีผลที่ตามมาอยา่งไร  

สง่งานโดยสร้าง powerpoint ประมาณ 10 สไลด์แบบไมย่ดัเนือ้หา โดยผมจะสุม่ 2 คูห่รือมากกวา่ มาน าเสนอผลงาน

หน้าชัน้เรียนครับ 
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งานช้ินท่ี 2 เขียนขอ้ค าถาม เกบ็ขอ้มูลน าร่อง 
หลงัจากได้ค านยิามและตวัอยา่งมาตรวดัมาแล้ว ให้คณุท ากิจกรรมดงันี ้

1. ให้กลุม่น าค านยิามทัง้หมดมาวิเคราะห์แยกสว่นวา่ นิยามของเร่ืองดงักลา่วแตล่ะนิยามประกอบด้วยอะไร 

2. หาจดุร่วมกนั และความจ าเพาะของค านิยามแตล่ะนิยาม 

3. ให้กลุม่พิจารณาวา่ความจ าเพาะของค านิยามแตล่ะนิยามนัน้ นบัเป็นสิง่ที่คณุศกึษาหรือไมต่ามการพิจารณา

ของกลุม่ 

4. น าทัง้จดุร่วมกนัและจดุจ าเพาะ (ที่กลุม่ของคณุเห็นด้วย) มาสร้างข้อค าถามเพื่อวดัสิง่ที่คณุศกึษา  ให้ได้ประมาณ 

15 ข้อ 

5. น าข้อค าถามที่ได้ไปให้กลุม่อื่นด ูวา่อา่นแล้วเข้าใจหรือไม ่ก ากวมหรือไม ่มีสองข้อความผสมกนัหรือไม ่มี

ข้อความที่ท าให้ผู้ตอบรู้สกึไมด่ีหรือไม่ และให้ตอบวา่อา่นข้อค าถามแล้วเข้าใจวา่อยา่งไร (ดตูารางที่ 8.3 ของ 

Cohen) 

6. ปรับปรุงข้อค าถามใหมจ่นกวา่จะได้ข้อค าถามที่อา่นแล้วเข้าใจดี 

7. สร้างแบบสอบถามน าร่อง (ในรูปแบบกระดาษหรือคอมพวิเตอร์ออนไลน์ก็ได้) 

8. น าแบบสอบถามน าร่องไปเก็บข้อมลูจาก 20 คน  

9. คีย์ข้อมลูใส ่Excel ให้เรียบร้อย 

สง่งานโดยสร้าง powerpoint ที่ประกอบไปด้วย (ก) จดุร่วมกนัของนิยาม (ข) ข้อค าถามก่อนปรับภาษา (ค) ข้อค าถาม

หลงัปรับภาษา (ง) ข้อมลูใน Excel (ครอปภาพใสเ่ข้าไป)  
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งานช้ินท่ี 3 วางแผนหาหลกัฐานความตรง และเตรียมแบบสอบถามส ารวจจริง 

งานนีจ้ะเป็นการสร้างแผนในการวิเคราะห์ความตรงของแบบวดัทีส่ร้างขึน้ จากงานชิน้ท่ี 1 นิสติได้สร้างทฤษฎีอยา่งงา่ย

ขึน้มา วา่ (ก) จะมีสิง่ใดที่ท าให้บคุคลนัน้มีลกัษณะดงักลา่วมากหรือน้อย หรือเรียกวา่ผลน า (ข) เมือ่บคุคลมีลกัษณะ

ดงักลา่วมากหรือน้อยแล้ว จะมีผลที่ตามมาอยา่งไร หรือเรียกวา่ผลตาม โดยมแีผนการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้และ (ค) บคุคล

ประเภทใด ท่ีจะมีลกัษณะดงักลา่วมากหรือน้อย หรือเรียกวา่ตวัแปรสมัพนัธ์ เช่น ลกัษณะดงักลา่วพบในคนอายสุงู

มากกวา่คนอายนุ้อย ฯลฯ  

1. ให้คดัเลอืกตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธ์ขึน้มาอยา่งละ 3 ตัวแปร โดยเขียนสมมติฐานอยา่งชดัเจน

วา่ หากมีลกัษณะที่ต้องการวดัสงูแล้ว ตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธ์ จะมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะที่

ต้องการวดัอยา่งไร ในทิศทางใด 

2. หาวิธีการวดัตวัแปรทัง้ 3 ชนดิ ซึง่อาจเป็นมาตรวดัจากงานวิจยัในอดีต เช่น มาตรวดัความเป็นอนรัุกษ์นิยม หรือ

เป็นค าถามตรงๆ อยา่งง่าย เช่น คณุอายเุทา่ไร ให้ได้วิธีการวดัอยา่งต า่ 4 ตวัแปร และแตล่ะชนดิควรมีอยา่งน้อย 

1 ตวัแปรที่สามารถวดัได้  

3. สร้างแบบสอบถามฉบบัจริงขึน้มา โดยใส ่

a. ข้อมลูพืน้ฐาน 

b. วิธีการวดัที่ได้จาก 2 

c. เว้นท่ีวา่งไว้ส าหรับมาตรวดัฉบบัจริง ซึง่จะได้จากงานชิน้ท่ี 4 

สง่งานโดยสร้าง powerpoint ที่ประกอบไปด้วย (ก) ตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธ์ ท่ีเลอืกอยา่งละ 3 ตวั 

รวมถงึสมมตฐิาน (ข) แบบสอบถามฉบบัจริง 
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งานช้ินท่ี 4 คดัเลือกขอ้ค าถาม 

จากข้อมลู 20 คนจากงานชิน้ท่ี 2 ให้นิสติวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ให้ วิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

a. รายงานข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งที่เก็บมา 

b. หาคา่ความเที่ยงแบบอลัฟ่า (Alpha) ของข้อค าถามทัง้ชดุ (15 ข้อ) 

c. หาคา่ CITC ของข้อค าถามของทกุข้อ 

d. เลอืกข้อค าถามที่มีคา่ CITC ต ่าทีส่ดุจากข้อ 1c ออก 

e. ย้อนไปท าข้อ 1c และ 1d จนกวา่ข้อทกุข้อจะมีคา่ CITC สงูกวา่ .2 และมีจ านวนข้อไมเ่กิน 10 ข้อ 

f. หาคา่ความเที่ยงแบบอลัฟ่า (Alpha) ของข้อค าถามชดุที่ตดัแล้ว 

2. น าแบบสอบถามฉบบัจริงที่เตรียมไว้ในงานชิน้ท่ี 3 มาใสม่าตรที่สร้างขึน้มาใหมใ่นข้อ 1f  

3. ให้น าแบบสอบฉนบัจริงจากข้อ 2 ไปเก็บข้อมลูจากบคุคลทัว่ไป 50 คน การเก็บข้อมลูขอให้เน้นความสะดวก 

โดยหลกีเลีย่งการเก็บข้อมลูซ า้คนเดียวกนักบักลุม่อื่น 

4. น าข้อมลูมาคีย์ลง Excel โดยให้แถวแรกเป็นช่ือตวัแปร (ใช้ภาษาองักฤษ) และแถวตอ่ไปเป็นข้อมลูของผู้ตอบ

แบบสอบถามแตล่ะคน โดยข้อมลูสญูหาย ให้เว้นเป็นช่องวา่งไว้สง่งานโดยสร้าง powerpoint ที่ประกอบไป

ด้วย (ก) ตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธ์ ท่ีเลอืกอยา่งละ 3 ตวั รวมถึงสมมตฐิาน (ข) แบบสอบถาม

ฉบบัจริง 

สง่งานโดยสร้าง powerpoint ที่ประกอบไปด้วย (ก) script การวเิคราะห์ผล (ข) ผลการวเิคราะห์ โดยมี ข้อมลูพืน้ฐาน 

alpha ของฉบบัก่อนตดั CITC ของการตดัแตล่ะครัง้ และ alpha ของฉบบัหลงัตดั (ค) แบบสอบถามฉบบัจริง (ง) หน้า

ข้อมลู Excel ที่เก็บมา 

ขอให้แนบไฟล์ข้อมลู Excel มาในลงิค์สง่งานด้วย 

 

  



17 กมุภาพนัธ์ 2563  5 

งานช้ินท่ี 5 มาตรวดัฉบบัสมบูรณ์ 
จากข้อมลู 50 คนจากงานชิน้ท่ี 4 ให้นิสติวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สรุปข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ร่วมการส ารวจ 50 คน 

2. ให้ท าคะแนนรวมของมาตรที่พฒันาขึน้ในงานชิน้ท่ี 4 พร้อมทัง้แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

แนวโน้มการกระจายของข้อมลูผา่นรูปฮิสโทแกรม 

3. แสดงผลคา่อลัฟ่า และคา่ CITC รายข้อของมาตรวดัที่สร้างขึน้ 

4. น าคะแนนรวมไปหาความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอืน่/หาความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ เพื่อทดสอบความตรงตามที่

ตัง้สมมติฐานไว้ในงานชิน้ท่ี 3 

สง่งานโดยสร้าง powerpoint ทีส่รุปผลการพฒันามาตรทัง้หมด โดยประกอบไปด้วยสิง่ตอ่ไปนี ้

- นิยามของตวัแปรที่ต้องการศกึษา  

- ทฤษฎีบางสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรที่ต้องการศกึษา  

- ขัน้ตอนและผลการพฒันามาตรในแตล่ะขัน้ตอน  

- หลกัฐานความตรงและความเที่ยงของมาตรวดัฉบบัสมบรูณ์  

- อภิปรายผลวา่การพฒันามาตรทีไ่ด้มานัน้เป็นอยา่งไร ดีแล้วหรือไม ่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงหรือไม่ 

Powerpoint นีใ้ห้ทกุกลุม่น าเสนอด้วย โดยจ ากดัเวลาการน าเสนอกลุม่ละ 12 นาที + ถาม 3 นาที ควรเตรียมตวัการ

น าเสนอให้เหมาะสม การประเมนิจะมีสว่นให้อาจารย์และเพื่อนประเมินประกอบกนั 

 

 

 


