
22 กมุภาพนัธ ์2564  1 

งานช้ินท่ี 1 หานิยามค าคุณศพัท ์
ในสถานการณว์กิฤตโรคระบาดในปัจจบุนั ท าใหเ้กิดภาวะความไมแ่นน่อนในการใชชี้วิตหลายสิง่ ใหน้ิสติภายในชัน้เรยีน 

เลอืกคณุสมบตัขิองคนท่ีจะอยูร่อด และเติบโตในภาวะความไมแ่นน่อนเช่นนี ้เช่น ความยืดหยุน่ในการเผชิญความ

ยากล าบาก (Resiliency) ความคิดในแง่บวก (Optimism) ความเขา้ใจในไตรลกัษณ ์การมคีวามสขุไดก้บัเรือ่งเลก็นอ้ย 

ฯลฯ คณุสมบตัินีอ้าจเป็นเรือ่งของแนวคดิ ทศันคติ หรอือาจเป็นบคุลกิภาพก็ได ้อาจจะเป็นเรือ่งที่นามธรรมมากๆ (เช่น 

ความเขา้ใจในไตรลกัษณ)์ หรอืเป็นเรือ่งใกลต้วั (เช่น ทศันคติตอ่การท างานจากที่บา้น) 

งานนี ้จะใหท้ างาน 2-3 คนตอ่กลุม่ โดยใหห้าค านิยามจาก 3 แหลง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ใหน้ิสติแตล่ะคนสมัภาษณบ์คุคลรอบตวั 5 คน ท่ีแตกตา่งกนั (เช่น แตกตา่งดา้นอาย ุเพศ อาชีพ แนวคิด) 

เพื่อใหไ้ดน้ิยามของเขา ท่ีมีตอ่ค าศพัทท์ี่คณุไดเ้ลอืก  

2. หาวรรณกรรมเกา่ๆ ทัง้บทความวิชาการ, วารสาร, โพสต ์Facebook, Twitter ฯลฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัค าศพัท์

ที่คณุเลอืก 

3. หาบทความทางวิชาการ ทัง้ในจิตวิทยาและสาขาอื่นๆ และคน้หาค าศพัทท์ี่คลา้ยคลงึกบัค าศพัทท์ีค่ณุเลอืก  

เมื่อไดข้อ้มลูดงักลา่วแลว้ ใหน้ิสติสงัเคราะหข์อ้มลูทัง้หมด เพื่อใหไ้ดน้ิยามของกลุม่ตนเอง รวมถงึสรา้งทฤษฎีขึน้มา วา่

บคุคลที่มีทศันคติหรอืบคุลกิภาพตามค าศพัทด์งักลา่ว จะมีสิง่ใดทีท่  าใหบ้คุคลนัน้มีลกัษณะดงักลา่วมากหรอืนอ้ย และเมื่อ

บคุคลมีลกัษณะดงักลา่วมากหรอืนอ้ยแลว้ จะมีผลที่ตามมาอยา่งไร  

สง่งานโดยสรา้ง PowerPoint ประมาณ 10 สไลดแ์บบไมย่ดัเนือ้หา โดยผมจะสุม่ 2 คูห่รอืมากกวา่ มาน าเสนอผลงาน

หนา้ชัน้เรยีนครบั 
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งานช้ินท่ี 2 เขียนขอ้ค าถาม เกบ็ขอ้มูลน าร่อง 
หลงัจากไดค้  านยิามและตวัอยา่งมาตรวดัมาแลว้ ใหค้ณุท ากิจกรรมดงันี ้

1. ใหก้ลุม่น าค านยิามทัง้หมดมาวิเคราะหแ์ยกสว่นวา่ นิยามของเรือ่งดงักลา่วแตล่ะนิยามประกอบดว้ยอะไร 

2. หาจดุรว่มกนั และความจ าเพาะของค านิยามแตล่ะนิยาม 

3. ใหก้ลุม่พิจารณาวา่ความจ าเพาะของค านิยามแตล่ะนิยามนัน้ นบัเป็นสิง่ที่คณุศกึษาหรอืไมต่ามการพิจารณา

ของกลุม่ 

4. น าทัง้จดุรว่มกนัและจดุจ าเพาะ (ที่กลุม่ของคณุเห็นดว้ย) มาสรา้งขอ้ค าถามเพื่อวดัสิง่ที่คณุศกึษา ใหไ้ดป้ระมาณ 

15 ขอ้ 

5. น าขอ้ค าถามที่ไดไ้ปใหก้ลุม่อื่นด ูวา่อา่นแลว้เขา้ใจหรอืไม ่ก ากวมหรอืไม ่มีสองขอ้ความผสมกนัหรอืไม ่มี

ขอ้ความที่ท  าใหผู้ต้อบรูส้กึไมด่ีหรอืไม่ และใหต้อบวา่อา่นขอ้ค าถามแลว้เขา้ใจวา่อยา่งไร (ดตูารางที่ 8.3 ของ 

Cohen) 

6. ปรบัปรุงขอ้ค าถามใหมจ่นกวา่จะไดข้อ้ค าถามที่อา่นแลว้เขา้ใจดี 

7. สรา้งแบบสอบถามน ารอ่ง (ในรูปแบบกระดาษหรอืคอมพวิเตอรอ์อนไลนก็์ได)้ 

8. น าแบบสอบถามน ารอ่งไปเก็บขอ้มลูจาก 20 คน  

9. คียข์อ้มลูใส ่Excel ใหเ้รยีบรอ้ย 

สง่งานโดยสรา้ง powerpoint ที่ประกอบไปดว้ย (ก) จดุรว่มกนัของนิยาม (ข) ขอ้ค าถามก่อนปรบัภาษา (ค) ขอ้ค าถาม

หลงัปรบัภาษา (ง) ขอ้มลูใน Excel (ครอปภาพใสเ่ขา้ไป)  
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งานช้ินท่ี 3 วางแผนหาหลกัฐานความตรง และเตรียมแบบสอบถามส ารวจจริง 

งานนีจ้ะเป็นการสรา้งแผนในการวิเคราะหค์วามตรงของแบบวดัทีส่รา้งขึน้ จากงานชิน้ท่ี 1 นิสติไดส้รา้งทฤษฎีอยา่งงา่ย

ขึน้มา วา่ (ก) จะมีสิง่ใดที่ท  าใหบ้คุคลนัน้มีลกัษณะดงักลา่วมากหรอืนอ้ย หรอืเรยีกวา่ผลน า (ข) เมือ่บคุคลมีลกัษณะ

ดงักลา่วมากหรอืนอ้ยแลว้ จะมีผลที่ตามมาอยา่งไร หรอืเรยีกวา่ผลตาม โดยมแีผนการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้และ (ค) บคุคล

ประเภทใด ท่ีจะมีลกัษณะดงักลา่วมากหรอืนอ้ย หรอืเรยีกวา่ตวัแปรสมัพนัธ ์เช่น ลกัษณะดงักลา่วพบในคนอายสุงู

มากกวา่คนอายนุอ้ย ฯลฯ  

1. ใหค้ดัเลอืกตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธข์ึน้มาอยา่งละ 3 ตัวแปร โดยเขียนสมมติฐานอยา่งชดัเจน

วา่ หากมีลกัษณะที่ตอ้งการวดัสงูแลว้ ตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธ ์จะมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะที่

ตอ้งการวดัอยา่งไร ในทิศทางใด 

2. หาวิธีการวดัตวัแปรทัง้ 3 ชนดิ ซึง่อาจเป็นมาตรวดัจากงานวิจยัในอดีต เช่น มาตรวดัความเป็นอนรุกัษ์นิยม หรอื

เป็นค าถามตรงๆ อยา่งง่าย เช่น คณุอายเุทา่ไร ใหไ้ดว้ิธีการวดัอยา่งต ่า 4 ตวัแปร และแตล่ะชนดิควรมีอยา่งนอ้ย 

1 ตวัแปรที่สามารถวดัได ้ 

3. สรา้งแบบสอบถามฉบบัจรงิขึน้มา โดยใส ่

a. ขอ้มลูพืน้ฐาน 

b. วิธีการวดัที่ไดจ้าก 2 

c. เวน้ท่ีวา่งไวส้  าหรบัมาตรวดัฉบบัจรงิ ซึง่จะไดจ้ากงานชิน้ท่ี 4 

สง่งานโดยสรา้ง powerpoint ที่ประกอบไปดว้ย (ก) ตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธ ์ท่ีเลอืกอยา่งละ 3 ตวั 

รวมถงึสมมตฐิาน (ข) แบบสอบถามฉบบัจรงิ 
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งานช้ินท่ี 4 คดัเลือกขอ้ค าถาม 

จากขอ้มลู 20 คนจากงานชิน้ท่ี 2 ใหน้ิสติวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ให ้วิเคราะหข์อ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้

a. รายงานขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งที่เก็บมา 

b. หาคา่ความเที่ยงแบบอลัฟ่า (Alpha) ของขอ้ค าถามทัง้ชดุ (15 ขอ้) 

c. หาคา่ CITC ของขอ้ค าถามของทกุขอ้ 

d. เลอืกขอ้ค าถามที่มีคา่ CITC ต ่าทีส่ดุจากขอ้ 1c ออก 

e. ยอ้นไปท าขอ้ 1c และ 1d จนกวา่ขอ้ทกุขอ้จะมีคา่ CITC สงูกวา่ .2 และมีจ านวนขอ้ไมเ่กิน 10 ขอ้ 

f. หาคา่ความเที่ยงแบบอลัฟ่า (Alpha) ของขอ้ค าถามชดุที่ตดัแลว้ 

2. น าแบบสอบถามฉบบัจรงิที่เตรยีมไวใ้นงานชิน้ท่ี 3 มาใสม่าตรที่สรา้งขึน้มาใหมใ่นขอ้ 1f  

3. ใหน้ าแบบสอบฉนบัจรงิจากขอ้ 2 ไปเก็บขอ้มลูจากบคุคลทั่วไป 50 คน การเก็บขอ้มลูขอใหเ้นน้ความสะดวก 

โดยหลกีเลีย่งการเก็บขอ้มลูซ า้คนเดียวกนักบักลุม่อื่น 

4. น าขอ้มลูมาคียล์ง Excel โดยใหแ้ถวแรกเป็นช่ือตวัแปร (ใชภ้าษาองักฤษ) และแถวตอ่ไปเป็นขอ้มลูของผูต้อบ

แบบสอบถามแตล่ะคน โดยขอ้มลูสญูหาย ใหเ้วน้เป็นช่องวา่งไว ้

สง่งานโดยสรา้ง powerpoint ที่ประกอบไปดว้ย (ก) script การวเิคราะหผ์ล (ข) ผลการวเิคราะห ์โดยมี ขอ้มลูพืน้ฐาน 

alpha ของฉบบัก่อนตดั CITC ของการตดัแตล่ะครัง้ และ alpha ของฉบบัหลงัตดั (ค) แบบสอบถามฉบบัจรงิ (ง) ครอป

หนา้ขอ้มลู Excel ที่เก็บมา 

ขอใหแ้นบไฟลท์ัง้ PowerPoint และไฟลข์อ้มลู Excel ที่บนัทกึเป็น .csv มาในลงิคส์ง่งานดว้ย 
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งานช้ินท่ี 5 มาตรวดัฉบบัสมบูรณ์ 
จากขอ้มลู 50 คนจากงานชิน้ท่ี 4 ใหน้ิสติวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สรุปขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้ว่มการส ารวจ 50 คน 

2. ใหท้ าคะแนนรวมของมาตรที่พฒันาขึน้ในงานชิน้ท่ี 4 พรอ้มทัง้แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

แนวโนม้การกระจายของขอ้มลูผา่นรูปฮิสโทแกรม 

3. แสดงผลคา่อลัฟ่า และคา่ CITC รายขอ้ของมาตรวดัที่สรา้งขึน้ 

4. น าคะแนนรวมไปหาความสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่น/หาความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ เพื่อทดสอบความตรงตามที่

ตัง้สมมติฐานไวใ้นงานชิน้ท่ี 3 

สง่งานโดยสรา้ง powerpoint ทีส่รุปผลการพฒันามาตรทัง้หมด โดยประกอบไปดว้ยสิง่ตอ่ไปนี ้

- นิยามของตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา  

- ทฤษฎีบางสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา  

- ขัน้ตอนและผลการพฒันามาตรในแตล่ะขัน้ตอน  

- หลกัฐานความตรงและความเที่ยงของมาตรวดัฉบบัสมบรูณ ์ 

- อภิปรายผลวา่การพฒันามาตรทีไ่ดม้านัน้เป็นอยา่งไร ดีแลว้หรอืไม ่ตอ้งแกไ้ขหรอืปรบัปรุงหรอืไม่ 

Powerpoint นีใ้หท้กุกลุม่น าเสนอดว้ย โดยจ ากดัเวลาการน าเสนอกลุม่ละ 15 นาที + ถาม 5 นาที ควรเตรยีมตวัการ

น าเสนอใหเ้หมาะสม การประเมนิจะมีสว่นใหอ้าจารยแ์ละเพื่อนประเมินประกอบกนั 
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ใบประเมินการน าเสนอผลงาน 
ผูป้ระเมิน ...................................................................... 

ผูถ้กูประเมิน .................................................................. 

 

เกณฑ ์ ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ทั่วไป (1) ไม่ดี (0) 
การกระจายการน าเสนอระหวา่งเพื่อนในกลุม่     

การพดูที่ไมเ่รว็เกินไปและเขา้ใจไดช้ดัเจน     

ความถกูต้องและครบถว้นของเนือ้หาที่พดูและบนสไลด ์     

การเรียงเรียงเนือ้หา (Organization)     

การเตรียมตวัของผูน้  าเสนอ     

การน าเสนอน่าฟัง ไมน่า่เบื่อ มีพลงังานท่ีดี     

การสบตาและภาษากาย     

การตอบค าถาม (คะแนน x 3)     

 

หมายเหตุ  

1. แตล่ะกลุม่มีหนา้ที่ตอ้งถามอยา่งนอ้ย 1 ค าถามทีก่ระตุน้ปัญญาตอ่กลุม่อื่น ดงันัน้ กลุม่หนึง่จะไดร้บัค าถามอยา่ง

นอ้ย 3 ค าถาม 

2. ดีเยี่ยม คือ หนึง่ในสิง่ที่ดีที่สดุ เทา่ที่เคยเจอมา 

ดี คือ ใกลเ้คียงการน าเสนอจากมืออาชีพ ทั่วไป 

ทั่วไป คือ มาตรฐานของนิสติทั่วไป มีขอ้ผิดพลาดบา้ง  

ไมด่ี คือ มีจดุบกพรอ่งใหญ่ ท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง 

3. คะแนนเตม็ คือ 20 คะแนน ดงันัน้ ดีเยี่ยม ควรใหเ้ฉพาะคนที่เหมาะสมจรงิๆ  

 

รวมคะแนน ................................. คะแนน  

 

 

 


