
แบบฝึกหดัช้ินท่ี 4 เร่ือง การ Recode Compute โดยการใช ้SPSS Syntax 

 

 งานน้ีใหจ้บัคู่ 2 คน ท างานส่งช้ินน้ี (ส าหรับนิสิตท่ีไม่มีคู่ ใหบ้อกอาจารย ์และท าเป็นงานเด่ียวแทน)  
ขอ้มูลโปรแกรม SPSS ท่ีใหท่้านมา เป็นขอ้มูลจากแบบทดสอบความเป็นผูน้ านกัปฏิรูปและผูน้ านกั

แลกเปล่ียน จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในวยัท างาน อาย ุ18 – 65 ปี รวมจ านวน 1,001 คน ตวัแปร
ต่างๆ มีการลงรหสัดงัน้ี 

 

ช่ือตวัแปรใน
โปรแกรม 

ช่ือเตม็ ค่าต่างๆ 

id รหสัประจ าตวั มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 220 

sex เพศ 1 = ชาย, 2 = หญิง, 99 = ค่าสูญหาย 
age อาย ุ มีค่าตั้งแต่ 18 ถึง 65, 99 = ค่าสูญหาย 
gradu ระดบัการศึกษา 1 = ต ่ากวา่ปริญญาตรี, 2 = ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 
l1 ถึง l80 ค าตอบจากแบบสอบถาม 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2 = ไม่เห็นดว้ย, 3 = เห็นดว้ยและ

ไม่เห็นดว้ยพอๆ กนั, 4 = เห็นดว้ย, 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 9 

= ค่าสูญหาย 
 

 ในแบบวดัทั้งหมด 80 ขอ้ องคป์ระกอบของผูน้ านกัปฏิรูปมี 4 องคป์ระกอบ คือ การน าโดยบารมี การ
สร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล และองคป์ระกอบของผูน้ า
นกัแลกเปล่ียน 4 องคป์ระกอบ คือ การใหร้างวลัตามเง่ือนไข การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก การบริหารโดย
ยกเวน้แบบเชิงรับ และการน าแบบปล่อยปะละเลย ดูรายละเอียดไดท่ี้ สวรุส (2548) ซ่ึงเป็นวทิยานิพนธ์ท่ี
สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวปไซตห์อสมุดกลาง จุฬาฯ 

 รายการต่อไปน้ีจะเป็นการบอกวา่ขอ้แต่ละขอ้ อยูใ่นองคป์ระกอบใด เป็นขอ้ค าถามทางบวกหรือทางลบ 
ดงัน้ี 

 

ขอ้ท่ี องคป์ระกอบ ประเภทขอ้ค าถาม 

1 การน าโดยบารมี ทางบวก 

2 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางลบ 
3 การกระตุน้ทางปัญญา ทางบวก 

4 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางบวก 

5 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางบวก 
6 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางบวก 

7 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

8 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางบวก 

9 การน าโดยบารมี ทางบวก 

10 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางบวก 

11 การกระตุน้ทางปัญญา ทางลบ 



12 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางบวก 

13 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางบวก 
14 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางบวก 

15 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

16 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางบวก 

17 การน าโดยบารมี ทางลบ 

18 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางบวก 

19 การกระตุน้ทางปัญญา ทางบวก 
20 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางลบ 

21 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางบวก 
22 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางบวก 

23 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

24 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางบวก 

25 การน าโดยบารมี ทางลบ 
26 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางลบ 
27 การกระตุน้ทางปัญญา ทางลบ 
28 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางลบ 

29 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางบวก 
30 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางบวก 

31 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

32 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางบวก 

33 การน าโดยบารมี ทางบวก 

34 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางลบ 

35 การกระตุน้ทางปัญญา ทางบวก 

36 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางลบ 

37 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางลบ 

38 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางบวก 

39 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

40 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางบวก 

41 การน าโดยบารมี ทางลบ 

42 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางลบ 

43 การกระตุน้ทางปัญญา ทางบวก 

44 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางบวก 

45 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางบวก 
46 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางลบ 



47 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

48 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางลบ 

49 การน าโดยบารมี ทางบวก 
50 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางบวก 

51 การกระตุน้ทางปัญญา ทางลบ 

52 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางลบ 

53 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางลบ 

54 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางลบ 

55 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

56 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางลบ 

57 การน าโดยบารมี ทางบวก 
58 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางบวก 

59 การกระตุน้ทางปัญญา ทางลบ 
60 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางบวก 
61 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางลบ 

62 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางลบ 

63 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

64 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางลบ 

65 การน าโดยบารมี ทางลบ 

66 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางบวก 

67 การกระตุน้ทางปัญญา ทางบวก 
68 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางลบ 

69 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางลบ 

70 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางลบ 

71 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

72 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางลบ 

73 การน าโดยบารมี ทางลบ 

74 การสร้างแรงจูงใจแรงบนัดาลใจ ทางลบ 
75 การกระตุน้ทางปัญญา ทางลบ 

76 การเอาใจใส่ผูต้ามรายบุคคล ทางบวก 
77 การใหร้างวลัตามเง่ือนไข ทางลบ 

78 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรุก ทางลบ 

79 การบริหารโดยยกเวน้แบบเชิงรับ ทางบวก 

80 การน าแบบปล่อยปะละเลย ทางลบ 

 



ใหท่้านใชค้  าสัง่ Recode into different variables และค าสัง่ Compute โดยใช ้Syntax ใน
การช่วยในการสัง่ค  าสัง่เหล่าน้ีในการหาคะแนนรวมของทั้ง 8 องคป์ระกอบ หาค่าเฉล่ียของ 4 องคป์ระกอบใน
ผูน้ านกัปฏิรูป และหาค่าเฉล่ียของ 4 องคป์ระกอบในผูน้ านกัแลกเปล่ียน 

การส่งงาน ใหส่้งงานเป็นไฟลข์อง SPSS Data Editor (สกลุไฟล ์.sav) และ SPSS Syntax 

(สกลุไฟล ์.sps) ใน Syntax ใหเ้ขียนดว้ยวา่ตวัแปรท่ีคุณตั้งช่ือมาวา่แทนอะไร ท่ีมีช่ือและนามสกลุของท่านอยู่
ในไฟลง์านดว้ย (อยา่ท าเป็นเล่นไป มีคนไม่เขียนช่ือส่งงานมาแลว้) แลว้ใหบ้นัทึกไฟลด์ว้ยช่ือดงัน้ี 

 

 สาขา – เลขท่ีภายในหอ้งของทั้งสองคนต่อกนั – แบบฝึกหดัช้ินท่ี – ขอ้ท่ี – รายละเอียด (แลว้แต่จะใส่) 
. สกลุไฟล ์

 (ส าหรับสาขา จิตวทิยาพฒันาการใหใ้ส่เป็น 1 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ารใหใ้ส่เป็น 2) 

 (ถา้ท าเป็นงานเด่ียว คนท่ีสองใหใ้ส่เป็น xx แทน) 
 

 เช่น 207130301.doc คือ นิสิตจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร เลขท่ี 07 (ใหใ้ส่สองหลกัเสมอ) 
และเลขท่ี 13 ส่งงานแบบฝึกหดัช้ินท่ี 3 ขอ้ท่ี 1 (ในท่ีน้ีมีขอ้เดียว) รายละเอียดอาจใส่เพ่ิมเติมเช่น 207130201 

31Mar07.doc จะเห็นวา่รายละเอียดท่ีใส่เพ่ิมเติมคือ วนัท่ีส่ง เป็นตน้ 

 แลว้ส่งเขา้ท่ี Email psunthud@hotmail.com ทุกคน (ถา้กนัขอ้ผดิพลาด อาจส่งงานของท่าน
ส ารองเขา้ท่ี psunthud@yahoo.co.th ไดอี้กทางหน่ึง 
 Email ท่ีท่านใชใ้นการส่งงาน ขอใหเ้ป็น Email ท่ีช่ือและนามสกลุเป็นช่ือและนามสกลุจริงของท่าน 
มิฉะนั้นอาจารยจ์ะไม่รู้วา่ท่านคือใคร 
 

ก าหนดภายในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. 
ส าหรับงานท่ีอาจารยไ์ดรั้บแลว้ อาจารยจ์ะเขียนลงใน Announcement ใน Blackboard วา่ไดง้านของใคร

บา้งแลว้ ถา้นิสิตท่ีส่งงานแลว้ แต่พบวา่อาจารยไ์ม่ไดรั้บ ใหส่้งใหม่อีกคร้ังหน่ึงภายใน  
วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ภายในเวลา 8.00 น. อาจารยจ์ะเขียนลงใน Announcement อีกคร้ังหน่ึง 

ถ้านิสิตคนใดไม่พบว่างานของตนเองอยู่ใน Announcement คร้ังทีส่อง ถือว่าท่านไม่ได้ส่งงาน 
 

 ท าอยา่งไรบา้ง ท่ีจะท าใหง้านน้ีท าคะแนนไดดี้ 

1. ใช ้Recode into different variables ในตวัแปรขอ้ค าถามของแบบวดัผูน้ า ทุกตวัแปร 
2. ใชค้  าสัง่ Compute ไดถู้กตอ้ง 
3. น าค าสัง่ Recode และ Compute มาใส่ใน Syntax ทุกคร้ัง 
4. ผลการหาคะแนนองคป์ระกอบถกูตอ้ง 
5. บอกวา่ตวัแปรต่างๆ ท่ีพวกคุณตั้งข้ึนมาแทนอะไร 
6. ตั้งช่ือไฟลถู์กตอ้ง 
7. ส่งงานตรงเวลา 
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รายการอา้งอิง 
 

สวรุส นพวงศ.์ (2547). การท านายผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม โดยการประเมินความเป็นผู้น านักปฏิรูป และ
ความเป็นผู้น านักแลกเปล่ียน. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาสงัคม คณะจิตวทิยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 


