งานชิ้นที่ 1 หานิยามมาตรวัดมิติเดียว
ในงานชิ ้นที่ 1-4 ผมต้ องการให้ คณ
ุ สร้ างมาตรวัดความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึง่ อาจเป็ นความพึงพอใจในชีวิต ความพึง
พอใจในงาน ความพึงพอใจในคูค่ รอง ในงานชิ ้นนี ้ให้ คณ
ุ ทากิจกรรมดังนี ้
1.

2.
3.

ให้ กลุม่ ของคุณเลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ เมื่อกลุม่ ได้ ตวั แปรที่ต้องการแล้ ว ให้ คณ
ุ
ไปหานิยามของตัวแปรดังกล่าว (ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ) มารวมกันอย่างน้ อย 5 นิยาม และหาตัวอย่าง
มาตรวัดดังกล่าว ซึง่ อาจจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
ให้ ทาสาเนาของกระบวนการสร้ างมาตรวัดหรื อคุณภาพของมาตรวัดออกมา
หางานวิจยั หรื อทฤษฎีที่บง่ ชี ้ถึงตัวแปรนา (Antecedents) ที่ทาให้ ความพึงพอใจเพิ่มขึ ้นหรื อน้ อยลง และตัวแปร
ผล (Consequences) ที่เกิดจากความพึงพอใจที่เปลีย่ นแปลง
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1

งานชิ้นที่ 2 เขียนข้อคาถาม เก็บข้อมูลนารอ อง
หลังจากได้ คานิยามและตัวอย่างมาตรวัดมาแล้ ว ให้ คณ
ุ ทากิจกรรมดังนี ้
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

ให้ กลุม่ นาคานิยามทังหมดมาวิ
้
เคราะห์แยกส่วนว่า นิยามความพึงพอใจแต่ละนิยามประกอบด้ วยอะไร
หาจุดร่วมกัน และความจาเพาะของคานิยามแต่ละนิยาม
ให้ กลุม่ พิจารณาว่าความจาเพาะของคานิยามแต่ละนิยามนัน้ นับเป็ นความพึงพอใจหรื อไม่ตามการพิจารณา
ของกลุม่
นาทังจุ
้ ดร่วมกันและจุดจาเพาะ (ที่กลุม่ ของคุณเห็นด้ วย) มาสร้ างข้ อคาถามเพื่อวัดความพึงพอใจ ให้ ได้ ประมาณ
15 ข้ อ
นาข้ อคาถามที่ได้ ไปให้ กลุม่ อื่นดู ว่าอ่านแล้ วเข้ าใจหรื อไม่ กากวมหรื อไม่ มีสองข้ อความผสมกันหรือไม่ มี
ข้ อความที่ทาให้ ผ้ ตู อบรู้สกึ ไม่ดีหรื อไม่ และให้ ตอบว่าอ่านข้ อคาถามแล้ วเข้ าใจว่าอย่างไร (ดูตารางที่ 8.3 ของ
Cohen)
ปรับปรุงข้ อคาถามใหม่จนกว่าจะได้ ข้อคาถามที่อา่ นแล้ วเข้ าใจดี
สร้ างแบบสอบถามนาร่อง (ในรูปแบบกระดาษหรื อคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ก็ได้ )
นาแบบสอบถามนาร่องไปเก็บข้ อมูลจาก 50 คน
คีย์ข้อมูลใส่โปรแกรม SPSS หรื อ Excel ให้ เรียบร้ อย
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2

งานชิ้นที่ 3 คัดเลือกข้อคาถามเพื่อเก็บข้อมูลจริ ง
หลังจากได้ ข้อมูลนาร่องมาแล้ ว ให้ คณ
ุ ทากิจกรรมดังนี ้
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

นาข้ อมูลมาตรวจสอบความถี่วา่ มีคาตอบที่ผิดปกติหรื อไม่
ถ้ ามีข้อมูลสูญหาย ให้ แทนค่าด้ วยค่าเฉลีย่ จากคะแนนข้ ออื่นภายในบุคคลดังกล่าว
ทาตารางสร้ างคุณสมบัติแต่ละข้ อ โดยมีคา่ เฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคาถาม
และคะแนนรวม (Corrected item total correlation; CITC)
ตัดข้ อคาถามที่มี CITC ต่าทีละข้ อจนกว่าทุกข้ อจะมีคา่ สหสัมพันธ์สงู กว่า .2
หาความเที่ยงด้ วยสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าภายหลังจากตัดข้ อคาถามแล้ ว พร้ อมทังค่
้ าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของคะแนนรวม
ทาแบบสอบถามใหม่ ให้ มีเฉพาะข้ อที่ตดั แล้ ว
นาแบบสอบถาม แนบไปกับแบบวัดความพึงพอใจที่หามาในงานชิ ้นที่ 1 พร้ อมทังการวั
้
ดตัวแปรนา 1 แบบวัด
และการวัดตัวแปรผล 1 แบบวัด
นาชุดแบบสอบถามนี ้ไปเก็บข้ อมูล 200 คน
คีย์ข้อมูลใส่โปรแกรม SPSS หรื อ Excel ให้ เรียบร้ อย
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งานชิ้นที่ 4 ทารายงานสรุ ป
หลังจากได้ ข้อมูลทังหมดมาแล้
้
ว ให้ คณ
ุ ทากิจกรรมดังนี ้
1.
2.
3.

4.
5.

นาข้ อมูลมาตรวจสอบความถี่วา่ มีคาตอบที่ผิดปกติหรื อไม่
ถ้ ามีข้อมูลสูญหาย ให้ แทนค่าด้ วยค่าเฉลี่ยจากคะแนนข้ ออื่นภายในบุคคลดังกล่าว
หาความเที่ยงด้ วยสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าภายหลังจากตัดข้ อคาถามแล้ ว พร้ อมทังค่
้ าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของคะแนนรวม
วิเคราะห์ความตรงโดยหาความสัมพันธ์กบั มาตรเดิม ตัวแปรนา และตัวแปรผล
เขียนรายงานสรุป
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งานชิ้นที่ 5 หานิยามมาตรวัดหลายมิติ
ในงานชิ ้นที่ 5-8 ผมต้ องการให้ คณ
ุ สร้ างมาตรวัดคูค่ รองที่พงึ ประสงค์ (Satisfaction) ซึง่ อาจเป็ นกลุม่ ที่วดั เพศชายและ
กลุม่ ที่วดั เพศหญิง ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในคูค่ รอง ในงานชิ ้นนี ้ให้ คณ
ุ ทากิจกรรมดังนี ้
1.

2.
3.

ให้ กลุม่ ของคุณเลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ เมื่อกลุม่ ได้ ตวั แปรที่ต้องการแล้ ว ให้ คณ
ุ
ไปหานิยามของตัวแปรดังกล่าว (ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ) มารวมกันอย่างน้ อย 5 นิยาม และหาตัวอย่าง
มาตรวัดดังกล่าว ซึง่ อาจจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
ให้ ทาสาเนาของกระบวนการสร้ างมาตรวัดหรื อคุณภาพของมาตรวัดออกมา
หางานวิจยั หรื อทฤษฎีที่บง่ ชี ้ถึงตัวแปรนา (Antecedents) ที่ทาให้ ความพึงพอใจเพิ่มขึ ้นหรื อน้ อยลง และตัวแปร
ผล (Consequences) ที่เกิดจากความพึงพอใจที่เปลีย่ นแปลง
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