การวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัย
รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด
การวัดสถานภาพและพัฒนาการทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive) และดานทักษะพิสัย
(psychomotor) ไดรับการพัฒนากาวหนามาก สามารถทําไดชัดเจน เชื่อถือไดมาก ใหคะแนนได
อยางมั่นใจ แตการวัดดานจิตพิสัย (Affective) ทั้ง ๆ ที่เปนดานที่สําคัญมาก เปนคุณลักษณะที่
จําเปนของการเปนมนุษยอยางสมบูรณหลักสูตรมุงเนนมาก กลับไดรับการพัฒนาในระดับที่นาพอใจ
ไดนอยกวาวัดไดยากกวาและใหคะแนนอยางมั่นใจยากกวา
สภาพของการวัดดานจิตพิสยั สวนใหญเปนดังนี้
1. ยากตอการใหนยิ ามที่ชัดเจน ผูรูหลายคนใหนิยามไมตรงกัน
2. ขาดทฤษฎีที่เปนกรอบในการสรางเครื่องมือวัด ผลที่วัดออกมาจึงไมมั่นใจเทาทีค่ วร
3. คุณลักษณะบางอยาง บางสวน ผันแปรไปตามเวลา สถานที่ อารมณ จึงวัด
ธรรมชาติแทจริงไดยาก
4. พฤติกรรมอยางเดียวกันของหลายคน อาจมาจากตนเหตุของจิตที่แตกตางกัน
5. คนที่มีคุณลักษณะทางจิตพิสัยเหมือนกัน อาจมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตาง
กัน และพฤติกรรมที่แตกตางกันอาจมาจากคุณลักษณะทางจิตพิสัยเดียวกัน
6. ผูตอบบางคนตอบไมตรงกับความเปนจริง เพราะถาตอบตรงตามความเปนจริงจะทํา
ใหตนเสียผลประโยชนไดคะแนนนอย ภาพพจนในสายตาคนอื่นอยูในระดับต่ํา ไมสอดคลองกับ
ความมุงหวังทางสังคม
ประเด็นทีจ่ ะกลาวเกี่ยวกับการวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัย มีดังนี้
ก. คุณลักษณะดานจิตพิสัย
คุณลักษณะดานจิตพิสัยมีหลายชนิด ไดแก เจตคติ (ทัศนคติ), คานิยม, ความสนใจ
, ความรูสึก, ความซาบซึ้ง, ความเห็น, ความรับผิดชอบ, ความวิตกกังวล, การปรับตัว, แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์, มโนภาพเกีย่ วกับตนเอง, ลักษณะการแสดงตัว-การเก็บตัว, ระดับจริยธรรม, สุขภาพจิต,
การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม, ความสํานึกในหนาที่พลเมือง, คุณธรรม, บุคลิกภาพ, พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม เปนตน บางชนิดมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวัด ดังตัวอยางตอไปนี้
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ดานเจตคติ และความสนใจ อาจมีรายละเอียดการวัดตามกรอบ ดังนี้
ที่มีตอ
อาชีพตาง ๆ
บุคคล
สถานที่
เหตุการณ
ฯลฯ

เจตคติ

ความสนใจ
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ดานคุณธรรม อาจมีรายละเอียดการวัดตามกรอบ ดังนี้
คุณธรรมดาน

การอนุรักษ

การถายทอด

1. ซื่อสัตย
2. การมีสัมมาคาระวะ
3. ความเอื้อเฟอ
4. ความกตัญูกตเวที
5. การยึดบาปบุญ
6. อริยมรรคมีองคแปด
ฯลฯ
ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (พฤติกรรมที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง ดีงาม
และเหมาะสม) อาจมีรายละเอียดการวัดตามกรอบ ดังนี้
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ระดับจริยธรรม
ตอตนเอง

ตอผูอื่น

ตอสวนรวม

1. ความซื่อสัตยสุจริต
2. ความขยันหมั่นเพียร
3. หิริโอตัปปะ
4. เมตตา-กรุณา
5. การเสียสละ
ฯลฯ
ตัวอยาง ความซื่อสัตยสุจริต เปนจริยธรรมที่เนนความซื่อตรงตอตนเอง หนาที่การงาน
คํามั่นสัญญา แบบแผน กฎหมาย และตอความถูกตองอันดีงาม ประกอบดวยพฤติกรรม ดังนี้
ระดับตอตนเอง :
ซื่อตรงตอเวลา, ตองานที่ทํา
ระดับตอผูอื่น
:
ซื่อตรงตอการนัดหมาย, ตอการใหสัญญา
ระดับตอสวนรวม :
ซื่อตรงตอขอตกลง, ตอระเบียบ และตอหมูคณะ
ข. วิธีวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัยแยกเปน
1. การวัดโดยอาศัยการสังเกต
1.1 การวัดโดยอาศัยการสังเกตตามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ผูวัดทํา
การสังเกตวา นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการตาง ๆ หรือไม ดังตัวอยางในตาราง 1
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ตาราง 1 แบบตรวจสอบรายการ วัดผลพฤติกรรมนักเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูที่วา
นักเรียนสามารถรวมงานและเขากับเพื่อน ๆ

รายการที่วดั

พฤติกรรม
มี

ไมมี

1. ความตั้งใจทํางาน
2. ความรับผิดชอบในงานที่ตนทํา
3. รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
4. ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน
5. เสียสละเพือ่ ประโยชนสว นรวม
6. รวมมือและประสานงานกับผูอื่น
1.2 การวัดโดยอาศัยการสังเกตคุณภาพตามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) เปนการวัดทีล่ ะเอียดมากขึน้ ผูประเมินตองพิจารณาถึงระดับคุณภาพของแตละ
รายการดวย ดังตัวอยางในตาราง 2
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ตาราง 2 แบบการวัดคุณภาพพฤติกรรมนักเรียน ตามจุดประสงคการเรียนรูที่วา นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานที่กาํ หนดใหอยางขยัน และมีความรับผิดชอบในการทํางาน

รายงานที่วดั

ระดับคุณภาพ

ยังใชไมได

ยังตองปรับปรุง พอใช

ดี ดีมาก

1. ความตั้งใจในการทํางาน
2. ความอุตสาห พากเพียรและอดทน
3. การยอมรับฟงคําติชมในการปฏิบัติงาน
4. การปรับปรุงแกไขเมื่อผิดพลาด
5. มั่นใจในผลงานของตน
2. การวัดโดยใชขอสนเทศจากนักเรียน
2.1 นักเรียนวัดผลตนเอง อาจใชเครื่องมือหลายประเภท เชน แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบบสอบถามปลายเปด (Semantic
differential) เปนตน ดังตัวอยางในตาราง 3

7
ตาราง 3 เครื่องมือวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับมัธยมศึกษา
“ใหนักเรียนอานขอความแตละขอ แลวขีดเครื่องหมาย 3 ลงในชองตามความเปนจริงของ
ทานวามีความตองการ หรือไดกระทํากิจกรรมนั้น ๆ ในระดับใด

รายงานที่วดั

ระดับคุณภาพ
นอยที่สุด

นอย ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

1. เวลาทํางานแตละชิ้น ขาพเจามุงทําให
ไดดีไมมีทตี่ ิ
2. ขาพเจาอยากคนหาความรูในวิชาสังคม
ศึกษาเพิ่มเติมจากที่ครูไดสอนไวแลว
ฯลฯ
2.2 แบบใหสรางจินตนาการ ใหนักเรียนดูภาพแลวบรรยาย หรือเขียนแสดงความ
คิดเห็นตอสถานการณทยี่ กมา (เชน ถานักเรียนมีเงิน 20 ลานบาท จะทําอะไรบาง)
2.3 แบบวัดโดยใชสถานการณ นิยมใชแบบเลือกตอบ ดังตัวอยาง การวัดคุณธรรม
ดานสังคหวัตถุ 4 ของไสว มงคลอุดม (ยกมา 1 สถานการณ จากทั้งหมด 4 ดาน ดานละ 10
สถานการณ รวม 40 สถานการณ)

8
สถานการณที่ ๐ พี่จาหนูหิว
ขณะที่แดงเดินทางมาโรงเรียน ไดพบเด็กหญิงคนหนึ่ง หนาตามอมแมม ซูบผอม
เสื้อผาขาดรุงริ่ง เขามากยกมือไหวและขอเงินจากแดงเพือ่ ซื้ออาหารกิน แดงมีเงินเฉพาะอาหาร
กลางวันเทานัน้ ถาใหเงินแกเด็กหญิงคนนั้นไป แดงจะตองอดอาหารมื้อกลางวัน และกวาจะกลับถึง
บานในตอนเย็น จะตองทนหิวหลายชั่วโมงแน ๆ แตดว ยความสงสาร แดงจึงเอาเงินของตัวเองให
เด็กคนนัน้ ไป
1. นักเรียนเห็นดวยกับการกระทําของแดงหรือไม
ก. เห็นดวย
ข. ไมเห็นดวย
ค. ยังตัดสินใจไมได
2. ถานักเรียนเปนแดงจะทําเชนนั้นหรือไม ?
ก. ทํา (ตอบ ขอ 3 (1))
ข. ไมทํา (ตอบ ขอ 3 (2))
ค. ไมแนใจ (ผานไปตอบสถานการณที่ ๐๐)
2. (1) ถาทําเพราะเหตุใด ?
ก. ตองการใหเด็กหญิงคนนัน้ เห็นวาเราเปนคนดี
ข. เพื่อความสุขใจจากการไดทําทาน
ค. เปนหนาทีท่ ี่คนอยูในฐานะดีกวา ควรชวยคนทีก่ ําลังตกทุกขไดยาก
3. (2) ถาไมทําเพราะเหตุใด
ก. ถาใหแลวตนเองจะตองทนทุกขเพราะหิวอาหาร
ข. เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ไมนิยมการใหทานกันแลว
ค. ถาใหทานมาก ๆ อีกหนอยขอทานจะเต็มบานเต็มเมือง
การใหคะแนนใหตามขอคําถามดังนี้ คือ คําถามขอ 1 และขอ 2 ใหคะแนนเปน 1,
-1, 0 ตามลําดับ คําถามขอ 3 (1) ใหคะแนนเปน 0, 1 และ 2 ตามลําดับและให 0, -1 และ -2
สําหรับขอ 3 (2)
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ตัวอยางการวัดคุณธรรมอริยมรรคมีองคแปดดานสัมมาวาจา ซึ่งมีนยิ าม ดังนี้
คุณธรรมอริยมรรคมีองคแปด หมายถึง ขอปฏิบัติเปนทางสายกลางประกอบดวยองค
8 ประการ คือความเห็นถูกตอง, ความคิดถูกตอง, การพูดถูกตอง, การทํางานถูกตอง, การดํารงชีพ
ถูกตอง, ความพากเพียรถูกตอง, ความระลึกถูกตอง และความตั้งใจมัน่ ถูกตอง
การพูดถูกตอง (สัมมาวาจา) หมายถึง คําที่ใชพูดก็ถกู ตอง, วิธีพูดก็ถกู ตอง สํานวน
คําพูดก็ถูกตอง เปนการพูดที่ไมเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น แตกลับใหประโยชนทั้งแกตนเอง
และผูอื่น
ตัวอยางพฤติกรรม
1. ไมพูดเท็จ
2. ไมพูดสอเสียด
3. ไมพูดหยาบคาย
4. ไมพูดเพอเจอ
5. พูดคําสุภาพ
ตัวอยางการวัด
วิภาเปนคนชอบนินทาคนอื่นอยูเรื่อย วันหนึ่งวิภาบังเอิญเอาเรื่องของจิตรา มา
เลาในทางเสียหายแตลืมไปวามีดรุณี ซึ่งเปนเพื่อนรักของจิตรานั่งอยูดว ย ถาทานเปนดรุณี ทานจะทํา
อยางไร ?
ก. บอกจิตราใหรูเรื่องที่ถูกนินทา
ข. ไมบอกจิตราในเรื่องที่ตนไดยนิ ไดฟงมา
ค. บอกจิตราใหเลิกคบวิภา เพราะเขาชอบนินทาในทางเสียหายบอย ๆ
2.4 แบบใหเลือกกิจกรรม พฤติกรรม หรือสถานการณอยางเดียว จากที่ยกมาให
ตัดสินใจ 2 อยาง เปนคู ๆ (Pair Comparision) แตละอยางแสดงถึงพฤติกรรมแตละดาน
ตัวอยางเชน
1. ก. ขาพเจามาโรงเรียนทุกวันโดยไมขาดเรียน เวนแตกรณีจําเปน
ข. ขาพเจาสงการบานตามเวลาที่ครูกําหนดใหสง
2. ก. ขาพเจาจัดโตะเรียนใหตรงแถวกับผูอนื่ เสมอ
ข. ขาพเจาเชื่อวาคนที่ขโมยของเพื่อนนั้น คนอื่นไมเห็นแตเทวดาเห็น
หมายเหตุ ขอ 1 ถาตอบ ก. แสดงวามีพฤติกรรมดานความขยันหมั่นเพียร
มากกวาความมีวินัย ถาตอบ ข. ก็กลับกัน
ขอ 2 ถาตอบ ก. แสดงวามีพฤติกรรมดานความมีวนิ ัยมากกวา
ความซื่อสัตยสุจริต ถาตอบ ข. ก็กลับกัน
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2.5 โดยการสัมภาษณนักเรียนผูประเมินผลทําการสัมภาษณนักเรียน แลวใหคะแนน
หรือบันทึกขอสนเทศจากคําตอบของนักเรียน
3. วัดโดยอาศัยขอสนเทศหรือผลการวัดจากบุคคลอื่น
3.1 การทําสังคมมิติ
3.2 สัมภาษณคนที่รูจักนักเรียนที่เราจะประเมิน
3.3 ใหบุคคลอื่นตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมนักเรียนที่เราจะวัด
ค. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กําหนดจุดมุงหมายของการสรางเครื่องมือ
2. ศึกษาทฤษฎี เนื้อหาสาระ แนวความคิด
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะทีจ่ ะประเมิน
3. ศึกษาวิธกี ารสรางเครื่องมือในแบบทีจ่ ะสราง และเครื่องมือ
ของคนอื่น ๆ ที่วัดในเรื่องเดียวกันหรือคลายกัน
4. สรางนิยามปฏิบัติการ และกําหนดประเภทยอย หรือกลุมพฤติกรรมหรือ
กิจกรรมหรือสถานการณทจี่ ะวัดและจํานวนขอในแตละประเภทยอยนั้น
5. เขียนขอความในแตละประเภท ตามจํานวนขอทีก่ ําหนดไวในขัน้ ที่ 4
6. ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรงของแตละขอ
และวิจารณ
7. ปรับปรุงและนําไปทดลองใช หาคุณภาพรายขอ (กรณีที่สามารถทําได)
8. คัดเลือกแบบที่มีคุณภาพ หรือปรับปรุงขอที่ยังไมสมบูรณ แลวจัดพิมพ
เปนฉบับจริง
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