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เร่ิมต้นให้นิสติ SAVE ไฟล์นีไ้ว้ดงันี ้–Midterm Test.doc โดยใสเ่ลขที่ลงหน้าช่ือไฟล์นี ้เช่น คนที่ 1 ให้ใส ่

01Midterm Test.doc เป็นต้น 

ในข้อมลูนีจ้ะมีไฟล์มอบมาให้ 3 ไฟล์ด้วยกนั คือไฟล์นี ้ไฟล์ข้อมลูดิบ SPSS ทีช่ื่อ Midterm Test.sav ซึง่เป็น

ไฟล์ข้อมลูวิจยัเร่ืองการโกงการสอบ และ Quesitonnaire.doc ซึง่เป็นตวัอยา่งแบบสอบถามทีใ่ช้ในการเก็บข้อมลู (ใน

ไฟล์ข้อมลูได้ตดัสว่นของเหตผุลในการลอก เหตผุลในการให้ลอก และเหตผุลในการไมล่อกออกไป) 

ในไฟล์ข้อมลู Midterm Test.sav จะมีตวัแปรและความหมายดงัตอ่ไปนี ้

โจทย์ ตวัแปรตวัแปรในไฟล์ข้อมลูที่ให้ไปมีดงันี ้

ตวัแปร ความหมาย รหสั 

ID รหสัแบบสอบถาม เลขแรกตามมหาวิทยาลยั สว่นอกีสามเลขทีเ่หลอื
ตามรหสัแบบสอบถาม 

UNIVERSITY มหาวิทยาลยั ตาม Values 

SEX เพศ 1 = ชาย 2 = หญิง 
EDYEAR ชัน้ปี  

FGROUP กลุม่คณะ  

GPAX ผลการเรียนเฉลีย่สะสม  

LGPA ผลการเรียนในภาคการเรียนที่ผา่นมา  

TAKE เคยลอกข้อสอบเพื่อนหรือไม ่  

GIVE เคยให้เพื่อนลอกข้อสอบหรือไม ่  

CSELF เคยโกงโดยไมเ่ก่ียวข้องกบัใครหรือไม ่เช่น จด
โน๊ตเข้าห้อง 

 

S01 – S28 แบบประเมินตนเอง 
1, 4, 5, 7, 9 Grade-orientation Scale 
2, 3, 6, 8, 10 Mastery-orientation Scale 
11 – 16 Assertiveness Scale 
17 – 28 Sensation Seeking Scale 

1 = ตรงน้อยที่สดุ ถึง 5 = ตรงมากที่สดุ 

B01 – B07 ความเป็นไปได้ของผลของพฤตกิรรม 1 = เป็นไปได้มากที่สดุ ถึง 7 = เป็นไปไมไ่ด้มาก
ที่สดุ 

E01 – E07 การประเมินผลของพฤตกิรรม 1 = ดีมากส าหรับฉนั ถึง 7 = เลวมากส าหรับฉนั 
 



ไฟล์ข้อมลูนีต้รวจสอบข้อมลูแล้ว ให้นิสติท างานดงัตอ่ไปนี ้หากให้มีตอบค าถาม ให้ตอบในไฟล์นีใ้นกลอ่งสส้ีม

จดัเตรียมให้ 

การหาข้อมูล 

 ให้หาข้อมลูในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ตวัแปรที่เก่ียวข้องตอ่การโกงการสอบ 

2) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีมีผลตอ่ผลการเรียน 

3) พฤติกรรมกล้าแสดงออกและความก้าวร้าว 

4) การแสวงหาความตื่นเต้นตอ่พฤติกรรมเสีย่ง 

ให้เลอืกเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เทา่นัน้ แล้วหาบทความไทยหรือตา่งประเทศที่เก่ียวข้องมาจ านวน 3 ฉบบัท่ีไมไ่ด้

น ามาจาก Journal ที่หาได้จาก ScienceDirect อยา่งเดียว  

ให้น า Journal นีม้าใส ่Bookmark กบัหวัข้อตา่งๆ และให้ขีดเส้นใต้สมมติฐานของงานวิจยัหรือค าถามงานวิจยั 

หากเป็นบทความ Review ให้ขดีในประโยคทีเ่ห็นวา่ส าคญั 

เมื่อเสร็จแล้วให้ Save มาในช่ือ –Journal01.pdf, --Journal02.pdf, --Journal03.pdf ตามล าดบั 

หวัข้อที่สนใจหา  

ช่ือเร่ือง Journal 1  

ช่ือเร่ือง Journal 2  

ช่ือเร่ือง Journal 3  

การแปลงคะแนน 

1) สร้างตวัแปรใหม ่ช่ือ CHEATTAK คือ การโกงข้อสอบเพื่อให้ตนเองได้คะแนนเพิม่ขึน้ คนที่เคยลอกข้อสอบคนอ่ืน 

(TAKE) หรือโกงโดยไมเ่ก่ียวข้องกบัคนอื่น (CSELF) จะให้เป็น 1 คือเคย และถ้าไมเ่คยลอกข้อสอบและโกงโดย

ไมเ่ก่ียวข้องกบัคนอื่น ให้เป็น 0 ขณะที่ MISSING ให้แปลงเป็น SYSTEM MISSING 

ตอบค าถาม  ID 7047 มีคา่ CHEATTAK =  

ได้ SYNTAX คือ  

ID 7047 มีคา่ CHEATTAK คือ  

 

2) แปลงคะแนน B01-B07 และ E01-E07 เป็นตวัแปรช่ือ RB01-RB07 และ RE01-RE07 ตามล าดบั โดย 1 = 3, 

2 = 2, 3 = 1, 4 = 0, 5 = -1, 6 = -2, 7 = -3 สว่นคา่ MISSING ให้แปลงเป็น SYSTEM MISSING 

ได้ SYNTAX คือ  



ID 6042 มีคา่ RB04 คือ  

ID 5002 มีคา่ RE06 คือ  

 

3) แปลง EDYEAR ให้กลายเป็น EDYEAR2 โดยแปลงคนที่อยูช่ัน้ปี 4 ขึน้ไปให้อยูก่ลุม่เดยีวกนั และแปลงตวัแปรนี ้

ให้เป็นแบบตวัแปรจดัประเภท 

ตวัแปรที่ถกูแปลงแล้วจะไมน่ ามาใช้ในการวเิคราะห์ตอ่ไป 

การตรวจสอบค่า Missing  

ให้ตรวจสอบวา่เป็น Missing แบบใด โดยใสต่วัแปรกลุม่ ตวัแปรสเกล และตวัแปร ID ให้เหมาะสม ตวัแปร

ด้านซ้ายจะเหลอื EDYEAR, TAKE, CSELF, B01-B07 และ E01-E07 เทา่นัน้ โดยให้แทนคา่ด้วยวิธี EM โดย Save ใส่

ไฟล์ที่ช่ือ - - MIDTERM EM.sav (- - ด้านหน้าให้ใสร่หสัของตนเอง) 

ได้ SYNTAX คือ  

LITTLE MCAR TEST CHI-SQUARE = , df = , p = 

เป็นคา่สญูหายแบบ  

เมื่อดตูาราง t พบวา่ระหวา่งคน
ตอบ GPAX และคนไมต่อบ 
GPAX มีตวัแปรอะไรบ้างที่
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

 

เพศชายมี % MISSING ในตวั
แปร GPAX 

 

เพศหญิงมี % MISSING ในตวั
แปร GPAX = 

 

รวมแล้วม ี% MISSING ในตวั
แปร GPAX = 

 

 

 ส าหรับตวัแปรแบบจดัประเภท (SEX, EDYEAR, CHEATTAK, GIVE) ให้ตดัตวัแปรแบบ Listwise 

การรวมคะแนน 

 ให้รวมคะแนนการเรียนแบบเน้นผลการเรียน (Grade-orientation) โดยน าคะแนนที่ได้จากข้อ s01, s04, s05, 

s07 และ s09 มารวมกนั ตัง้ช่ือวา่ GradeO 



 ให้รวมคะแนนการเรียนแบบเน้นความเช่ียวชาญ (Mastery-orientation) โดยน าคะแนนที่ได้จากข้อ s02, 

s03, s06, s08 และ s10 มารวมกนั ใช้ตัง้ช่ือวา่ MasteryO 

 ให้รวมคะแนนการกล้าแสดงออก (Assertiveness) โดยน าคะแนนท่ีได้จากข้อ s11 ถึง s16 มารวมกนั ให้ตัง้ช่ือ

วา่ Assertiv 

 ให้รวมคะแนนการแสวงหาความตื่นเต้น (Sensation Seeking) โดยน าคะแนนจากข้อ s17 ถึง s28 มารวมกนั 

ให้ตัง้ช่ือวา่ SSeeking 

 การสร้างตวัแปรเจตคติตอ่การละเมิดกฎระเบียบการสอบ จะใช้วิธีการวดัเจตคติทางอ้อมตามแนวคดิของ 

Fishbein & Ajzen โดยหลกัการคือ จะดวูา่เจตคติเป้าหมายจะสง่ผลอยา่งไร คิดมาหลายๆ อยา่ง (Behavior 

Outcome) และดตูอ่วา่ผลเหลา่นัน้เป็นผลทางบวกหรือทางลบ (Outcome Evaluation) ในกรณีแบบวดัที่สร้างขึน้ใน

ที่นีจ้ะประเมินผลของการละเมิดการสอบ โดยน าผลออกมาทัง้หมด 7 อยา่ง คือ 1) เสยีเกียรติ 2) โดนเพื่อนมองในทางที่ไม่

ดี 3) ระบบวดัผลไมไ่ด้ตามความเป็นจริง 4) ปลกูฝังนิสยัการโกง 5) พอ่แมไ่มพ่อใจ 6) เสยีนิสยัเป็นคนพึง่คนอื่น 7) ไมรู้่

ความสามารถที่แท้จริงของตน ในการหาคะแนน ให้น าผลที่ได้วา่เป็นไปได้หรือไมค่ณูกบัการประเมนิผลที่ได้ จะได้ตวัแปร

ใหมท่ี่ช่ือ be01 ถึง be07 จากนัน้ให้น า be01 ถึง be07 มารวมกนั ก็จะได้คะแนนเจตคติทางอ้อมตอ่การละเมิด

กฎระเบียบการสอบมา ให้ตัง้ช่ือวา่ AttCheat 

การหาอ านาจจ าแนก และความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน 

 ให้หาคา่ CITC ของคะแนนทกุข้อในมาตรการเรียนเน้นผลการเรียน การเรียนแบบเน้นความเช่ืยวชาญ การกล้า

แสดงออก และการแสวงหาความตื่นเต้น โดยกรอกรายละเอียดลงในตารางด้านลา่งนี ้

 

การเรียนเน้นผลการเรียน การเรียนเน้นความ
เช่ียวชาญ 

ความกล้าแสดงออก การแสวงหาความตื่นเต้น 

ข้อที ่ CITC ข้อที ่ CITC ข้อที่ CITC ข้อที ่ CITC 

S01  S02  S11  S17  

S04  S03  S12  S18  

S05  S06  S13  S19  

S07  S08  S14  S20  

S09  S10  S15  S21  

    S16  S22  

      S23  

      S24  

      S25  

      S26  

      S27  

      S28  



        

 

การตรวจสอบ Outlier  
 ในท่ีนีจ้ะตรวจสอบเฉพาะ Outlier ที่เป็น Univariate เทา่นัน้ ให้ใช้การตรวจสอบด้วยวิธี Boxplot เฉพาะตวั

แปรที่เป็นระดบัการวดัแบบสเกล ดงันัน้ตวัแปรทีต่รวจสอบจึงมี GradeO, MasteryO, Assertiv, SSeeking, 

AttCheat, GPAX, LGPA การแบง่ลกัษณะของ Outlier จะแบง่เป็น 2 แบบ คือ Outlier และ Extreme Score ตาม

เกณฑ์ของ SPSS ในการจดัการ หากผู้ตอบคนใดใดที่มี Extreme Score แม้แตต่วัแปรเดียว ให้ตดัข้อมลูของผู้ตอบคนนัน้

ทิง้ไป 

 ผู้ตอบที่เป็น Outlier ผู้ตอบที่เป็น Extreme Score 

GradeO   

MasteryO   

Assertiv   

SSeeking   

AttCheat   

GPAX   

LGPA   

 

ตรวจสอบการกระจายในรูป Normality 

 การตรวจสอบให้ใช้เกณฑ์ของ Shapiro-Wilk Test, Skewness และ Kurtosis เป็นหลกั โดยให้รายงานผลลง

ไปในตารางด้านลา่ง 

 Shapiro-Wilk Test Skewness Kurtosis 
 Stat df Sig Stat SE z Stat  SE z 

GradeO          

MasteryO          

Assertiv          

SSeeking          

AttCheat          

GPAX          

LGPA          

สรุปตวัแปรที่เบ้ซ้าย คือ  

ตวัแปรที่เบ้ขวา คือ  

ตวัแปรที่โดง่มากกวา่ปกติ คือ  

ตวัแปรที่โดง่น้อยกวา่ปกติ คือ  

ตวัแปรที่สามารถ Assume วา่เป็น 
Normal Distribution ได้ คือ 

 



 

ค่าสถติพิืน้ฐาน 

 ในตวัแปรแบบจดัประเภท (SEX, EDYEAR, CHEATTAK, GIVE) ให้สร้างตารางแสดงความถ่ี และร้อยละ ตาม

รูปแบบของ Nicol & Pexman (1999) หน้าที่ 83 

 สว่นตวัแปรแบบสเกล (GPAX, LGPA, GradeO, MasteryO, Assertiv, SSeeking และ AttCheat) ให้สร้าง

ตารางแสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สหสมัพนัธ์ และคา่ความเที่ยง (ถ้าไมม่ก็ีไมต้่องใส)่ ให้อยูใ่นตาราง

เดียวกนัตามรูปแบบของ APA ให้คล้ายกบั Nicol & Pexman (1999) หน้าที่ 57 แตใ่สค่า่ M, SD ลงในตารางด้วย และ

อยา่ลมืหมายเหตตุารางด้วยนะครับ วา่ * คืออะไร; ** คืออะไร; ตวัหนาคืออะไร; ตวัยอ่ตา่งๆ คืออะไร  

 น าผลที่ได้ใสพ่ืน้ท่ีด้านลา่งนี ้

 



การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในท่ีนีจ้ะตดัเพียงบางสว่นของข้อมลูมาวเิคราะห์เทา่นัน้ ในที่นีจ้ะให้วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ 5 ค าถามหลกัในการวิจยั

เทา่นัน้ คือ 

1) การเปรียบเทียบระหวา่งคนลอก (CHEATTAK = 1) และคนไมล่อก (CHEATTAK = 0) วา่มีการเรียนแบบ

เน้นผลการเรียน (GradeO) และการเรียนแบบเน้นความรู้ (MasteryO) แตกตา่งกนัหรือไม ่

2) เพศชายมกีารร้อยละการลอก (CHEATTAK) แตกตา่งจากเพศหญิงหรือไม่ 

3) ชัน้ปีมีร้อยละของการลอกแตกตา่งกนัหรือไม ่

4) เพศและการลอกมีอิทธิพลร่วมกนัตอ่เจตคตติอ่การละเมินกฎระเบียบการสอบหรือไม่ 

5) การเรียนแบบเน้นผลการเรียน และการเรียนแบบเน้นการเรียนรู้ สง่อิทธิพลตอ่เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX) 

หรือเกรดเฉลีย่ในภาคการศกึษาที่ผา่นมาหรือไม ่อยา่งไร 

ให้แปลผลการวเิคราะห์ และใสต่ารางประกอบ (ถ้าเหมาะสมเทา่นัน้) 

 

 

การส่งงาน 

 ให้สง่งานโดยใสแ่ผน่ CD แล้ว zip file มาช่ือ –Midterm Answer.zip โดยใน zip file มีดงันี ้

1) File ข้อมลูดิบ ท่ีมีการรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว เช่น 01MIDTERM EM.sav 

2) File Syntax (พยายาม save ค าสัง่ทัง้หมดมา) โดย save ช่ือ –SYNTAX.sav เช่น 01SYNTAX.sav 

3) File ค าตอบนี ้เช่น 01MIDTERM TEST.doc 

4) File Journal 3 ไฟล์ เช่น 01Journal01.pdf, 01Journal02.pdf, 01Journal03.pdf 

 

ส่งงานภายในเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 14 มกราคม 2551 

หากส่งช้า จะหักช่ัวโมงละ 3 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

เศษของช่ัวโมงนับเป็น 1 ช่ัวโมง เข้าใจไหม 

 

 สนัทดั   พรประเสริฐมานิต 

 อาจารย์ผู้สอน 


