
การสร้างมาตรวดัทางจิตวิทยา 

โครงงานภายในช้ันเรียน 3800314 การวัดและการประเมินทางจิตวิทยา  

อ. สันทัด พรประเสริฐมานิต  

 ขอให้นิสติทกุคน อา่นค าสัง่ให้เข้าใจ วา่กระบวนการขัน้ตอนในการท าเป็นอยา่งไรบ้าง ในงานนีต้้องการให้ทา่นสร้าง

มาตรวดับคุลกิภาพ 1 มาตรส าหรับใช้ในการวิจยั ซึง่เป็นมาตรวดัแบบอิงกลุม่ มีขัน้ตอนในการพฒันามาตรดงันี ้

1. ให้นิสติหาบคุลกิภาพเป้าหมายทีต้่องการพฒันา ตวัอยา่งของมาตรนีส้ามารถหาได้จาก 

Robinson, J. P., Shaver, P. R., & Wrightsman, L. S. (Eds.). (1991). Measures of personality and social 

psychological attitudes: Volume 1 of measures of social psychological attitudes. San Diego: 

Harcourt Brace. 

Bruner, G. C., Hensel, P. J., & James, K. E. (2005). Marketing scales handbook volume IV: A compilation of 

multi-item measures for consumer behavior and advertising. Mason, OH: Thomson. 

2. ให้นิสติทบทวนงานวจิยัในอดีต วา่เคยมีแบบวดัที่วดัในลกัษณะบคุลกิภาพที่นิสติสนใจหรือไม ่ทัง้ภาษาไทย (ไม่

บงัคบั) และภาษาองักฤษ (บงัคบั) ถ้าสามารถหาบทความที่เร่ิมต้นพฒันามาตรได้ จะดีมาก จากนัน้ให้อา่น

ทบทวนวา่ 

a. นิยามของบคุลกิภาพนัน้คืออะไร 

b. เคยมวีิธีการวดั หรือแบบวดัใดทีว่ดัในบคุลกิภาพที่นิสติต้องการ 

c. มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื่นอยา่งไรบ้าง 

3. ให้นิสติน าข้อค าถามมาจาก 1) มาตรวดัในหนงัสอืที่กลา่วไว้ข้างต้น 2) มาตรวดัในงานอื่นๆ ท่ีนิสติหามาได้ 3) 

เขียนข้อค าถามขึน้เอง ข้อค าถามทกุข้อในมาตรควรจะ 

a. มีลกัษณะสอดคล้องกบับคุลกิภาพเป้าหมาย 

b. ถามถึงลกัษณะบคุลกิภาพในปัจจบุนั 

c. หลกีเลีย่งข้อค าถามที่แสดงถงึลกัษณะความเป็นจริง 

d. หลกีเลีย่งข้อค าถามทีก่ ากวม 

e. หลกีเลีย่งข้อค าถามที่แปลความหมาย ได้มากกวา่หนึง่ความหมาย 

f. พยายามให้ข้อค าถามสัน้ กระชบั 

g. ไมใ่ช้ค าเชิงคณุภาพ เช่น มาก ปานกลาง น้อย ในข้อค าถาม 



h. หลกีเลีย่งประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 

4. เมื่อได้ข้อค าถามแล้วให้เพื่อนนิสตินอกกลุม่ ชว่ยในการดวูา่ข้อค าถามทีเ่ขียนขึน้ดีหรือไม ่(แตจ่งระวงัวา่นิสติ

ไมใ่ช่ผู้ เช่ียวชาญ) นิสติที่เป็นผู้ เช่ียวชาญให้อา่นแล้วให้ความคิดเห็นกลบัไป เมื่อได้ความคดิเห็นแล้ว ให้ตดัข้อที่

มีปัญหาออกไป 

5. ให้นิสติออกแบบสอบถามออกมา โดยมีข้อมลูพืน้ฐาน ประเด็นที่ผู้ตอบควรรู้ (เช่น วตัถปุระสงค์ในการเก็บข้อมลู

ครัง้นี ้การน าข้อมลูไปใช้) ค าสัง่ในการตอบข้อค าถาม ตวัอยา่งการตอบข้อค าถาม และข้อค าถามทีไ่ด้พฒันามา

ข้างต้น ท าให้แบบสอบถามอา่นงา่ย เข้าใจงา่ย 

6. เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 10 คน ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายของแบบวดัที่หรือเทียบเคียงได้ สงัเกตการตอบสนอง

ของกลุม่อยา่ง เช่น แก้ไขค าตอบ หยดุนานๆ เมื่อเสร็จแล้ว ให้กลุม่ตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นทีละข้อ  

7. น าแบบสอบถามมาแก้ไขอีกครัง้หนึง่ ตามข้อแนะน าของกลุม่ตวัอยา่ง 

8. เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 60 คน เมื่อเสร็จแล้ว ตรวจสอบวา่ข้อมลูเสยีหรือไม ่(เช่น กลุม่ตวัอยา่งบางคน ตอบ

กากบาทเพียงแคช่่องเดียวในทกุๆ ข้อ) เสร็จแล้วน าข้อมลูมาวเิคราะห์ด้วยอ านาจจ าแนกดงันี ้ 

a. ให้เข้าที่ Variable View ในหน้าตา่งข้อมลู แล้วสร้างตวัแปรใหมข่ึน้มา ตามล าดบัของแบบสอบถาม 

b. ให้คีย์ข้อมลูแบบสอบถามทัง้หมดลงไป 

c. น าข้อมลูทัง้หมด มาตรวจสอบวา่มีคีย์ข้อมลูผิดหรือไม ่มีคา่สญูหายหรือไม ่ด้วยค าสัง่ Analyze  

Frequencies 

d. กรณีที่มีการคีย์ข้อมลูผิด ให้แก้ไขใหม ่

e. หากข้อมลูมคีา่สญูหาย ให้ตรวจสอบวา่ข้อมลูที่สญูหายนัน้ เกิดจากการคีย์ข้อมลูผิดหรือไม ่ถ้าใช้ให้

แก้ไข ถ้าไมใ่ช่ให้ด าเนินการขัน้ตอนตอ่ไป 

f. น าข้อค าถามมาคิดคะแนน สมมติวา่มาตรนีม้ีการตอบแบบ Likert 5 ระดบั คือ 1 ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

2 ไมเ่ห็นด้วย 3 เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยพอๆ กนั 4 เห็นด้วย 5 เห็นด้วยอยา่งยิ่ง ให้กดค าสัง่ 

Transform Recode into different variables 

i. ให้ใสต่วัแปรที่ต้องการแปรคา่ลงไป 

ii. ตัง้ช่ือตวัแปรใหม ่แล้วกด Change 

iii. ให้กด Old and New Value 

iv. ส าหรับข้อค าถามทางบวก ให้เปลีย่นดงันี ้

1. 1  1 

2. 2  2 

3. 3  3 

4. 4  4 

5. 5  5 



6. Other  System missing 

v. ส าหรับข้อค าถามทางลบให้เปลีย่นดงันี ้

1. 5  1 

2. 4  2 

3. 3  3 

4. 2  4 

5. 1  5 

6. Other  System missing 

vi. ให้เปลีย่นจนครบทกุข้อ หากนิสติทา่นใดสามารถใช้ Syntax ได้ ให้นิสติใช้เลย 

g. ให้นิสติแทนคา่สญูหาย โดยการใช้คา่เฉลีย่ของตวัแปรนัน้แทน โดยกดที่ Transform  Replace 

Missing Values จากนัน้ให้น าตวัแปรที่ Recode แล้ว ใสล่งไปทัง้หมด ให้เลอืกวธีิแทนคา่แบบ 

Series Mean ก็จะได้ตวัแปรที่แทนคา่สญูหายแล้ว 

h. ให้นิสติวเิคราะห์ CITC แตล่ะข้อโดยการกดที่ Analyze  Scale  Reliability Analysis 

i. ให้นิสติตัง้ช่ือมาตรในช่อง Scale Label 

j. ให้นิสติน าตวัแปรคะแนนของข้อค าถามที่แทนคา่สญูหายแล้ว ไปใสใ่นช่องด้านขวา 

k. กด Statistic… ลงไป แล้วให้ท าเคร่ืองหมายถกูที่ช่องตา่งๆ ดงันี ้

 

l. กด Continue และ OK 

m. นิสติจะได้ตวัอยา่ง Output ดงันี ้

Reliability 
 



[DataSet2] G:\Moral Evaluation\Tryout1\diligent economy.sav 

 

Scale: Diligent Behavior 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 330 99.7 

Excluded(
a) 

1 
.3 

Total 331 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.799 .796 10 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

bd1 3.2424 .68993 330 

bd2 2.9000 .63270 330 

bd3 3.0818 .63531 330 

bd4 2.9879 .79884 330 

bd5 2.8424 .55078 330 

bd6 2.8727 .77313 330 

bd7 2.7273 .83875 330 

bd8 2.7394 .78664 330 

bd9 2.3909 .78854 330 

bd10 2.0818 .65417 330 

 
 Summary Item Statistics 
 

  Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 2.787 2.082 3.242 1.161 1.557 .113 10 

Item Variances .519 .303 .704 .400 2.319 .018 10 

Inter-Item Covariances .148 .033 .337 .304 10.274 .006 10 

Inter-Item Correlations .281 .067 .537 .470 7.997 .012 10 

 
 
 

คา่สมัประสทิธ์ิความสอดคล้องภายใน

แบบอลัฟ่า (ใช้ตวันี)้ 

คา่สมัประสทิธ์ิความสอดคล้องภายใน

แบบอลัฟ่า ถ้าแปลงข้อค าถามเป็นคา่

มาตรฐาน (z-score) 

คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ข้อค าถามแตล่ะข้อ 

ตารางสรุปของคา่สถิติของข้อค าถาม เช่น 

คา่เฉลีย่ การกระจาย ความสมัพนัธ์

ระหวา่งข้อค าถาม 



 

 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

bd1 24.6242 15.287 .505 .321 .778 

bd2 24.9667 16.397 .330 .231 .796 

bd3 24.7848 15.744 .464 .267 .783 

bd4 24.8788 14.891 .480 .325 .781 

bd5 25.0242 16.808 .305 .160 .798 

bd6 24.9939 15.100 .464 .308 .783 

bd7 25.1394 14.759 .469 .266 .783 

bd8 25.1273 13.850 .686 .538 .754 

bd9 25.4758 14.676 .528 .308 .775 

bd10 25.7848 15.574 .481 .238 .781 

 

 

 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

27.8667 18.487 4.29962 10 

 

 

n. ในขัน้ตอนนี ้ให้นิสติตดัข้อค าถามเหลอื 20 ข้อ โดยให้นิสติดคูา่ CITC แล้ว ให้นิสติตดัข้อค าถามที่คา่ 

CITC ต ่าสดุ แล้ววเิคราะห์หา CITC ใหม ่ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่คา่ CITC ทกุข้อสงูกวา่ .2 หากมข้ีอ

ค าถามเยอะเกินไป ให้ตดัข้อค าถามที่ CITC ต ่าสดุจนกวา่จะได้ 20 ข้อ หากข้อค าถามมีคา่ CITC 

มากกวา่ .2 จ านวนน้อยกวา่ 20 ข้อ ให้ใช้ข้อค าถามที่เหลอืนัน้ทัง้หมด 

o. เมื่อได้มาตรแล้ว ดคูา่ความเทีย่งวา่สงูระดบัใด ถ้าสงูกวา่ .8 ถือวา่มาตรนัน้ใช้ได้ .7 ยงัพอไหว ถ้าต ่า

กวา่ .7 แนะน าให้นิสติกลบัไปดนูยิามและข้อค าถามใหมอ่กีครัง้หนึง่ แล้วท าขัน้ตอนตา่งๆ ใหม ่

p. ให้นิสติรวมคะแนนของข้อค าถามที่เหลอืโดยใช้ค าสัง่ Transform  Compute เมื่อกดแล้ว ให้นิสติ

ตัง้ช่ือตวัแปรใหม ่จากนัน้ให้น าคะแนนของข้อค าถามทกุข้อ (ตวัแปรที่แทนคา่สญูหายแล้ว) มาบวกกนั 

q. ดกูารกระจายของมาตรที่ได้ วา่มกีารกระจายเป็นโค้งปกติหรือไม ่โดยใช้ค าสัง่ Analyze  

Descriptive Statistics  Explore แล้วใสค่ะแนนรวมลงไปในช่อง Dependent List เสร็จแล้วกด 

Plot จากนัน้ให้ท าเคร่ืองหมายถกูที่ Normality plots with tests 

r. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

คา่ CITC รายข้อ 



 

Explore 
 

[DataSet2] G:\Moral Evaluation\Tryout1\diligent economy.sav 

 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

bdsum 330 99.7% 1 .3% 331 100.0% 

 
 Descriptives 
 

    Statistic Std. Error 

bdsum Mean 13.7182 .15795 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 13.4075   

Upper Bound 
14.0289 

  

5% Trimmed Mean 13.6801   

Median 14.0000   

Variance 8.233   

Std. Deviation 2.86939   

Minimum 5.00   

Maximum 20.00   

Range 15.00   

Interquartile Range 4.00   

Skewness .102 .134 

Kurtosis -.319 .268 

 
 Tests of Normality 
 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

bdsum .088 330 .000 .981 330 .000 

a  Lilliefors Significance Correction 
 

ถ้า |Skewness| > 2SE แสดงวา่เบ้ 

ในที่นี ้.102 < 2(.134) จะ assume 

วา่ไมเ่บ้ 

ถ้า |Kurtosis| > 2SE แสดงวา่โดง่ 

ในที่นี ้.319 < 2(.268) จะ assume 

วา่ไมโ่ดง่ 

ถ้า p >  จะ assume วา่เป็นโค้ง

ปกติ  

ถ้า p <  จะบอกวา่โค้งนีไ้มไ่ด้เป็น

โค้งปกติ 



bdsum 

 
bdsum Stem-and-Leaf Plot 

 
 Frequency    Stem &  Leaf 

 
     1.00 Extremes    (=<5.0) 

     1.00        7 .   0 

     4.00        8 .   0000 
    16.00        9 .  0000000000000000 

    25.00       10 .  0000000000000000000000000 
    32.00       11 .  00000000000000000000000000000000 

    39.00       12 .  000000000000000000000000000000000000000 

    31.00       13 .  0000000000000000000000000000000 
    50.00       14 .  00000000000000000000000000000000000000000000000000 

    48.00       15 .  000000000000000000000000000000000000000000000000 
    29.00       16 .  00000000000000000000000000000 

    22.00       17 .  0000000000000000000000 

    12.00       18 .  000000000000 
     8.00       19 .  00000000 

    12.00       20 .  000000000000 
 

 Stem width:      1.00 
 Each leaf:       1 case(s) 

Observed Value

20181614121086
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Normal Q-Q Plot of bdsum

 

ถ้าจดุทบัเส้นตรง แสดงวา่กราฟเป็นรูป 

Normal Distribution 



 

Observed Value

20.017.515.012.510.07.5

D
e

v
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o
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0.3

0.2

0.1
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Detrended Normal Q-Q Plot of bdsum

 

bdsum

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

62

 

จาก Boxplot พบวา่มี Outlier 1 

case 



s. หากพบวา่กราฟไมไ่ด้เป็นรูป Normal Distribution ให้ท าดงันี ้

i. ถ้ากราฟเบ้ซ้าย ให้ตดัข้อค าถาม (ที่แปลงคะแนนแล้ว) ที่มคีา่เฉลีย่สงูออก แล้วลองวิเคราะห์

ใหม ่ตดัจนกวา่จะได้รูป Normal Distribution 

ii. ถ้ากราฟเบ้ขวา ให้ตดัข้อค าถาม (ที่แปลงคะแนนแล้ว) ที่มคีา่เฉลีย่ต ่าออก แล้วลองวเิคราะห์

ใหม ่ตดัจนกวา่จะได้รูป Normal Distribution 

9. คิดสมมตฐิานเพื่อหาความตรงตามทฤษฎี (Construct Validity) โดยการศกึษางานวิจยัในอดตี ดวูา่ตวัแปร

บคุลกิภาพที่นิสติสนใจ เก่ียวข้องกบัตวัแปรอะไรบ้าง (ไมจ่ าเป็นต้องเอาข้อมลูพืน้ฐานมาตัง้สมมตฐิานทกุตวั) 

เชน่ มาตรวดัความขยนั มีความสมัพนัธ์กบัผลการเรียนในทางบวก หรือมาตรขยนั มีความสมัพนัธ์กบัความมี

วินยัในตนเอง เมื่อได้แล้ว ให้ออกแบบสอบถามใหม ่เพื่อหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรเหลา่นีเ้พื่อพิสจูน์ความตรง

ตามทฤษฎี (ถ้าหาตวัแปรทางจิตวิทยามาสมัพนัธ์ ให้น ามาตรจากวิทยานิพนธ์มาใช้ได้) พร้อมกบัหาคา่ความ

เที่ยงจากแบบวดั ในกรณีนีใ้ห้เก็บกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 120 คนเพื่อหาความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน หรือ

ความตรง 

10. ให้นิสติน าข้อมลูที่เก็บได้ มาวเิคราะห์ข้อมลูอีกครัง้หนึง่ โดยแปลงคะแนน แทนคา่สญูหาย แล้ววเิคราะห์หา

ความเที่ยง ด้วยค าสัง่ Analyze  Scale  Reliability Analysis เช่นเดิม แล้วน าคา่ความเทีย่งแบบอลัฟ่า

ออกมา จากนัน้ให้ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิติตา่งๆ ยกตวัอยา่งเช่น 

 เพศชายมกีารแสวงหาความตื่นเต้นมากกวา่เพศหญิง ให้ใช้ Analyze  Compare Means  

Independent Samples t test 

 ความขยนั (Scale) มีความสมัพนัธ์กบัความมวีินยัในตนเอง (Scale) ให้ใช้ Analyze  Correlate 

 Bivariate 
11. ให้นิสติน าข้อมลูที่ได้จาก 120 คนนีม้าสร้างเป็นคา่ Norm โดยการสร้าง Normalized Percentile และ 

Normalized T-score โดยการวิเคราะห์ดงันี ้

a. กด Transform  Rank Cases… 

b. กด Rank Types แล้วเลอืกถกูเฉพาะ Proportion Estimates และ Normal Scores (เลอืกวธีิ 

Forced Normalized แบบ Blom) 

c. น าคา่ Proportion ที่ได้มาคณู 100 จะได้คา่เปอร์เซนไทล์ของคะแนนแตล่ะคะแนน 

d. น าคา่ z ที่ได้มาคณู 10 แล้วบวกด้วย 50 จะได้คา่ทีของคะแนนแตล่ะคะแนน 

12. หากมาตรของนิสติสามารถใช้ Method of Contrasted Group ได้ ให้นิสติใช้วิธีนีเ้พื่อทดสอบความตรง

เพิ่มเติม โดยให้นิสติเก็บข้อมลูมา กลุม่ละ 20 คน ยกตวัอยา่งเช่น ถ้านิสติสร้างมาตรวดัการมใีจให้บริการ อาจ

ให้กลุม่สงูกบัพนกังานโรงแรม และให้กลุม่ต า่กบันกับญัชี เป็นต้น 

 



การท างาน 

 ท างานกลุม่ละ 8 คน ขอให้ท าทกุคน 

 เก็บคะแนน 20 % (น าเสนอ 5 % รายงาน 15 %)  

 น าเสนอการสร้างในวนัท่ี 24 กนัยายน 2550 

 สง่รายงานในวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 ภายในเวลา 16.00 น. 

 ระวงัมใิห้เกิดการลอกงานขึน้ หากพบ ได้คะแนน 0 ทัง้คนลอกและคนให้ลอก  

มิเช่นนัน้ระวงัไมใ่ห้เพื่อนยมืรายงานไป ให้ค าแนะน าก็เพียงพอแล้ว 

 ไมรั่บฟังข้ออ้างวา่ข้อมลูหาย 

 งานท่ีสง่ ให้นิสติสง่สไลด์ Powerpoint ในวนัท่ี 24 กนัยายน ในวนัรายงาน (สง่กระดาษ Handout มาให้) และสง่

รายงานการพฒันาเคร่ืองมือ คูม่อืการใช้แบบวดั และไฟล์ข้อมลูทัง้หมด (ไฟล์รายงาน ไฟล์คูม่ือ ไฟล์ข้อมลูดิบ ไฟล์ 

Printout) ในวนัท่ี 28 กนัยายน ใสซ่องรวมกนั 

รายงานการพฒันาเคร่ืองมือ 

 ให้นิสติศกึษาตวัอยา่งการเขียนรายงานจากบทความดงัตอ่ไปนี ้

Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of 

Applied Psychology, 85, 349-360. 

Stice, E., Telch, C. F., & Rizvi, S. L. (2000). Development and validation of the eating disorder diagnostic 

scale: A brief self-report measure of anorexia, bulimia, and binge-eating disorder. Psychological 

Assessment, 12, 123-131. 

 การเขยีนให้นิสติใช้รูปแบบการเขยีนตามบทความนี ้แตไ่มต้่องท าตวัอกัษร 2 คอลมัน์ ใน 1 หน้า และให้ใช้ตวัอกัษร

ขนาด 14 ขึน้ไป จะได้มีเนือ้ที่ให้ comment ได้ 

 ให้นิสติล าดบัข้อมลูในรายงานดงันี ้

◦ บทน า (รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม) ส าหรับบทน า ให้เขียนตามล าดบัดงันี ้ 

 นิยามของสิง่ที่ต้องการวดั ท าไมสิง่ที่ต้องการวดันีถ้ึงได้ส าคญั ลกัษณะของการวดัในอดีต แบบวดั

ใหมท่ี่สร้างดีกวา่แบบวดัเก่าอยา่งไร (อาจเขียนได้วา่สัน้ขึน้ ใช้เวลาน้อยลง) ปัจจยัทีต้่อง

ระมดัระวงั 



◦ วิธีการวิจยั 

 การศกึษาที่ 1 (สร้างข้อค าถาม) 

◦ ขัน้ท่ี 1 (เขียนข้อค าถาม) 

◦ ขัน้ท่ี 2 (ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ) 

◦ ขัน้ท่ี 3 (ตรวจสอบโดยกลุม่ตวัอยา่ง 10 คน) 

◦ ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 การศกึษาที่ 2 (คดัข้อค าถาม) 

◦ กลุม่ตวัอยา่ง 

◦ เคร่ืองมือในการวจิยั 

◦ วิธีการเก็บข้อมลู 

◦ ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

◦ การอภิปรายผล 

 การศกึษาที่ 3 (การหาความเที่ยง ความตรง) 

◦ กลุม่ตวัอยา่ง 

◦ เคร่ืองมือในการวจิยั 

◦ วิธีการเก็บข้อมลู 

◦ ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

◦ การอภิปรายผล 

 การศกึษาที่ 4 (การหา Method of Contrasted Group [ถ้าม]ี) 

◦ กลุม่ตวัอยา่ง 

◦ เคร่ืองมือในการวจิยั 

◦ วิธีการเก็บข้อมลู 

◦ ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

◦ การอภิปรายผล 

◦ อภิปรายผลรวม (คณุภาพดีหรือไมจ่ากที่ได้วเิคราะห์มา ข้อจ ากดัของแบบวดันีค้ืออะไร จะปรับแก้ได้

อยา่งไร ซึง่อาจใสเ่ทคนิควิธีที่ปัจจบุนัคณุอาจจะยงัไมส่ามารถใช้ได้ สรุป) 

◦ รายการอ้างอิง (ตามรูปแบบ APA) 

 ไมต้่องใส ่Secondary Source  

◦ ภาคผนวก (ใสแ่บบวดัฉบบัเต็ม)  



การเขยีนผลการวเิคราะห์ข้อมลู  

◦ แสดงคา่สถิติบรรยาย ลกัษณะการกระจายของคะแนนรวม คา่อ านาจจ าแนก ความเที่ยง และความตรงของ

แบบวดั วา่ได้คา่เทา่ไร ไมต้่องบอกวา่คา่ดงักลา่วดีหรือไมซ่ึง่ควรไปใสใ่นการอภิปรายผล 

◦ เขียนให้กระชบัท่ีสดุ ตามรูปแบบของ APA  

◦ หากข้อมลูการวเิคราะห์มีลกัษณะซ า้ๆ กนั ให้ใสใ่นตาราง แล้วไมต้่องอธิบายซ า้ในข้อความ 

◦ ในการอธิบายความตรง ให้ใสส่มมติฐานลงไปด้วย วา่คาดหวงัให้เป็นอยา่งไร 

◦ ไมต้่องใสผ่ลการวิเคราะห์ที่ไมเ่ก่ียวข้อง เช่น ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนกบัเพศ (ในกรณีที่ไมม่ีสมมติฐาน

ก ากบั หรืออธิบายในเชิงอคต)ิ 

คู่มือการใช้แบบวัด 

สร้างข้อแนะน าในการใช้แบบวดั โดยกลา่วถึง 

◦ วตัถปุระสงค์ของการใช้แบบวดั (คะแนนท่ีถกูตคีวามหมายออกมา ใช้ไปเพื่ออะไร) 

◦ ลกัษณะโดยทัว่ไปของแบบวดั (เวลาท าเทา่ไร ลกัษณะค าถามเป็นอยา่งไร กลุม่ตวัอยา่งเป้าหมายคือใคร) 

◦ ทฤษฎีพืน้ฐานของสิง่ทีต้่องการวดั (ใช้เฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกบัขัน้ตอนในการสร้างแบบวดั) 

◦ ขัน้ตอนในการสร้างแบบวดั 

◦ รายละเอียดรายข้อวา่ข้อแตล่ะข้อวดัเนือ้หาใด ใช้กระบวนการทางปัญญาอะไร หรือข้อค าถามใดเป็นข้อ

ค าถามทางลบ หรือทางบวก (ถ้ามี) 

◦ การคิดคะแนน 

◦ การแปลความหมายคะแนน จากเกณฑ์ปกติ 

◦ วิธีการจดัการทดสอบ 

◦ ข้อเสนอแนะในการใช้แบบวดั 

◦ รายการอ้างอิง  



สไลด์ Powerpoint 

o ให้เรียงล าดบัตามรายงาน  

o ให้เวลาน าเสนอกลุม่ละ 15 นาที และรายงานทกุคน 

o เวลาน าเสนอ ห้ามอา่นให้ฟัง 

o ไมใ่ช้สไลด์ ท่ีเต็มไปด้วยตวัอกัษร เพราะอา่นพร้อมกบัฟังแล้วไมรู้่เร่ือง ให้ใสแ่ตห่วัข้อแล้วอธิบายเอา 

o ไมใ่ช้พืน้หลงัเป็นรูป เพราะท าให้อา่นตวัอกัษรไมอ่อก 

o ไมใ่ช่รูปภาพท่ีเคลือ่นท่ีได้  

CD ข้อมูล 

o ให้ใสไ่ฟล์รายงาน ไฟล์คูม่ือ ไฟล์ Powerpoint  

o ให้ใสไ่ฟล์ข้อมลูดิบ Printout และ Syntax (ถ้ามี) 

 

 

 

หากนิสติมคี าถาม ให้เมลล์มาที่ psunthud@hotmail.com หรือมาถามที่ห้องได้ตามสะดวก 
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