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At the end, you should be 
able to develop 

instruments for assessing 
affective learning.

Intended Learning Outcome
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What is 
Affective 
Domain?

Review



➢ The affective domain is one of three 
domains in Bloom's Taxonomy, with the 
other two being the cognitive and 
psychomotor(Bloom, et al., 1956).

Review



Review

➢ The affective domain (Krathwohl, Bloom, 
Masia, 1973) includes the manner in which we 
deal with things emotionally such as 
feelings, values, appreciation, enthusiasms, 
motivations, and attitudes.

(พฤตกิรรมของผู้เรยีนในดา้นการพฒันาจิตใจ 

ค่านิยม เจตคต ิและการสรา้งคณุลกัษณะต่างๆ) 



ระดับขั้นของการพัฒนา 5 ระดับ - (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964)

การรับรู้
การตอบสนอง

การสร้างค่านิยม

การจัดระบบ

การสร้างคุณลักษณะ



What is 
Affective 
Assessment?



a A systematic assessment of students’

attitudes, interests, and values

➢ Attitude toward learning, e.g., motivation

➢ Feelings, e.g., self-esteem

➢ Values, e.g., integrity

➢ Interest or lack of interest in a topic



a Assessment of the affective 

domain is one of the requirements of 

the 21st teaching-learning proposition. 



Why 
Assess 
Affect?



i Affective variables influence student 

behaviors.
❑ Values shape daily conduct
❑ Attitudes toward learning effect 

progress and achievement
❑ Motivation contributes to 

success

i Student status on affective 

variables informs instruction.



Emotions and feelings change quickly 
most especially for young children and 
during early adolescence. It is necessary 
to conduct several assessments over a 
period of time

Three considerations in assessing affect.
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Use varied approaches in 
measuring the same 
affective traits as possible.

Three considerations in assessing affect.
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Decide what type of data or 
results are needed, is it 
individual or group data?

Three considerations in assessing affect.
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Methods of Assessing 
Affective Targets

peer ratingsStudent
student 

self-report

teacher 
observation

(McMillan, 2007)

การสงัเกตจากคร ู

การรายงานตนเอง

ของนกัเรยีน 
การประเมนิโดยเพือ่น



การสังเกตจากครู

Teacher

Observation



ประเภทของการสังเกต
➢ แบ่งตามเกณฑก์ารมสีว่นรว่ม การสงัเกตแบ่งเปน็ 2

ประเภท (พิชติ ฤทธิ์จรญู, 2552 : 73-74) คือ

1) การสังเกตแบบมสี่วนร่วม 

(Participation Observation) เป็นการ

สังเกตทีผู่้สังเกตเข้าไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมที่

ต้องการสังเกต หรือเข้าไปเปน็สมาชกิคนหนึ่งใน

กลุ่มทีศ่กึษา



ประเภทของการสังเกต
➢ แบ่งตามเกณฑก์ารมสีว่นรว่ม การสงัเกตแบ่งเปน็ 2

ประเภท (พิชติ ฤทธิ์จรญู, 2552 : 73-74) คือ

2)  การสังเกตแบบไมม่สี่วนรว่ม 

(Non – Participation Observation) เป็นการ

สังเกตที่ผู้สงัเกตไมไ่ดเ้ขา้ไปรว่มกจิกรรมในเหตกุารณท์ี่

ศึกษา แต่คอยเฝ้าดอูยูห่า่งๆ อาจใหผู้้ถูกสงัเกตรูต้วั

หรือไมรู่ต้วักไ็ด ้อาจมกีารใชอ้ปุกรณต์า่งๆ เช่น กล้อง

ถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดทีศัน ์เป็นตน้



ประเภทของการสังเกต
➢ แบ่งตามการมโีครงสรา้ง การสงัเกตแบ่งเปน็ 2

ประเภท คือ

1)  การสังเกตแบบไมม่โีครงสร้าง  

(Unstructured Observation) เป็นการ

สังเกตทีไ่มม่กีารก าหนดเรือ่งราวหรอืขอบเขต

ของเนื้อหาไว้ล่างหน้า เป็นการสังเกตอยา่งอิสระ

ผู้สังเกตจะสังเกตอยา่งกว้างๆ



ประเภทของการสังเกต
➢ แบ่งตามการมโีครงสรา้ง การสงัเกตแบ่งเปน็ 2

ประเภท คือ

2) การสังเกตแบบมโีครงสรา้ง 

(Structured Observation) เป็นการ

สังเกตที่ไดก้ าหนดเรือ่งราว หรือขอบเขตของเนือ้หาไว้

ล่างหนา้แนน่อนว่าจะสังเกตพฤตกิรรม หรือ

ปรากฏการณอ์ะไร มีการเตรยีมเครือ่งมอืที่จะใช้

ประกอบการสงัเกตล่วงหนา้



หลักและวิธีการสังเกต

1) ก าหนดเปา้หมายของการสงัเกตใหแ้นน่อนและชัดเจน โดยก าหนด

ขอบเขตของเรือ่งทีจ่ะสงัเกต รายละเอยีดของเรือ่ง และลกัษณะของการ

สังเกต

2) สังเกตอย่างละเอยีด ขั้นตอนเปน็ระบบ และตัง้ใจตลอดระยะเวลาที่

สังเกต 

3) ควรมกีารบนัทกึทันทีที่สังเกตไมค่วรทิง้ไว้นานเพราะอาจลืมไดแ้ละไม่

ควรบันทึกให้ผู้ถกูสงัเกตเหน็

4) ผู้สังเกตควรมสีขุภาพปกต ิมีการรบัรูท้ีถู่กตอ้งและรวดเรว็



หลักและวิธีการสังเกต

5) ผู้สังเกตตอ้งขจัดความอคตหิรือความล าเอยีงใหห้มด วางตัวเปน็กลาง

บันทึกเหตกุารณต์ามการรบัรูอ้ยา่งตรงไปตรงมาและไมร่งัเกยีจผู้ถกู

สังเกต

6) ก่อนการสงัเกตจรงิควรมกีารฝกึการสังเกต และบันทกึเหตกุารณ์

7) ไม่ควรตคีวามขณะสงัเกตเพราะจะท าใหค้วามสนใจในการสงัเกตลดลง

8) ควรระมดัระวังความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มเวลา ดังนัน้บางเรือ่งอาจ

ต้องสังเกตตามชว่งเวลาตา่งๆ กัน หลายๆ ครั้ง หรือใชผู้ส้ังเกตหลายๆ 

คน เพื่อให้ผลการสังเกตเชือ่ถือได้



ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกต



การสังเกตแบบแบบมีโครงสร้าง จะใช้แบบ 

ตรวจสอบรายการ (checklist) หรือ แบบ

ประเมินค่าเปน็เครือ่งมอื (rating scales) 

ในการสังเกต โดยมีพฤติกรรมทั้งทางด้าน

บวกและด้านลบ



การสังเกตโดยใช้แบบตรวจสอบ

รายการนั้น ผู้สังเกตจะก าหนด

รายการพฤติกรรมต่างๆ เมื่อไป

สั ง เกตก็ จะท า เครื่ อ งหมาย 

แสดงความถี่ตรงพฤติกรรมที่

แสดงออกในแต่ละพฤติกรรม 

ดังตัวอย่าง





ส่วนการสงัเกตโดยใชแ้บบประเมินคา่ ผู้

สังเกตจะก าหนดรายการพฤติกรรมต่าง ๆ

พร้อมด้วยระดับความถีข่องพฤติกรรมนัน้ 

เช่น บ่อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และ 

ไม่เคยท าเลย เป็นตน้



1) ได้ข้อมูลจากแหล่งโดยตรง และได้รายละเอียดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง

2) สามารถเก็บข้อมูลกับผู้ที่พูดไม่ได ้เขียนไม่ได้ ไม่มีเวลา และไม่ให้

ความร่วมมือ

3) สามารถใช้เครื่องมืออื่นร่วมด้วยได้

4) สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ ความละอาย หรือข้อมูลที่เขาไม่เต็ม

ใจจะตอบได้

5) สะดวกในการปฏิบัติ ซึ่งจะเริ่มสังเกต หรือหยุดสังเกตเวลาใดก็ได้

6) ใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนหรือขัดแย้งความในเรื่องเดียวกันที่ทราบจาก

การเก็บข้อมูลโดยวิธีอื่น หรือเสริมให้ชัดเจนขึ้น

Why use observations?



1) บางคร้ังอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากจนกว่าเหตุการณ์ที่ต้องการจะเกิดขึ้น

2) กรณีที่ผู้สังเกตรู้ตัวจะมีการปฏิบัติผิดจากเดิมได้ ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรง

3) บางคร้ังไม่สามารถเฝ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือน ๆ กันได้ และบางครั้ง

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นขณะไม่ได้เฝ้าสังเกต หรือไม่เกิดขึ้นขณะเฝ้าสังเกตก็ได้

4) ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เจ้าของเหตุการณ์ไม่อนุญาต เช่น พิธีกรรม บางอย่าง

5) เหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นเร็วมากจนสังเกตไม่ทัน

6) หากผู้สังเกตมีประสาทสัมผัสไม่ดี ผลการสังเกตอาจไม่ชัดเจนและหาก ผู้สังเกต

ขาดทักษะจะท าให้การสังเกตมีอคติได้

7) หากผู้สังเกตไม่คุ้นเคยกับประเพณีวัฒนธรรม อาจท าให้แปลความหมายจาก

การสังเกตผิดไปได้

Limitations



2. การรายงานตนเองของนักเรียน

(Student self-report)



1. 
Interview



ประเภทของการสมัภาษณ์

01
การสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured or 

Standardized Interview) 

เป็นการสมัภาษณท์ี่ใชแ้บบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไวแ้ลว้เปน็แบบในการถาม 

กล่าวคอืผูส้ัมภาษณ์จะใชถ้ามตามแบบสัมภาษณ์กบัผู้ใหส้ัมภาษณเ์หมอืนกนัหมด

ทุกคน การสมัภาษณแ์บบนั้นมลีักษณะไมค่อ่ยยืดหยุ่น แต่มีข้อดี คือจัดหมวดหมู่

ข้อมลูไดง้า่ยและสะดวกในการวิเคราะห ์ การสมัภาษณว์ิธนีี้อาจกระท าเปน็

รายบคุคล หรือกลุ่มย่อย ๆ ก็ได้ เหมาะส าหรบัผูส้ัมภาษณ์ที่ยังไมม่คีวามช านาญ

ในการสมัภาษณ์



ประเภทของการสมัภาษณ์

02

เป็นการสมัภาษณท์ีไ่มใ่ชแ้บบสมัภาษณ ์ ก าหนดเพยีงแนวหวัข้อการ

สัมภาษณก์วา้ง ๆ ผู้สัมภาษณจ์ะตั้งค าถามเองในแต่ละหวัขอ้ ไม่จ าเปน็ตอ้ง

ใช้ค าถามทีเ่หมือนกนัหมดกบัผูใ้ห้สัมภาษณท์กุคน และมอีิสระในการ

ดัดแปลงค าถามใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  ผู้ให้สมัภาษณ์ตอบไดโ้ดย

อิสระ การสมัภาษณล์กัษณะนีจ้ะตอ้งมคีวามช านาญในการสมัภาษณม์าก

การสมัภาษณแ์บบไมม่โีครงสรา้ง (Unstructured or 

Standardized Interview) 



หลักและวิธกีารสมัภาษณ ์มีแนวปฏบิัตดิังนี้

1) ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณต์้องสรา้งความสัมพนัธ ์สร้าง

ความไวเ้นือ้เชื่อใจกับผู้ทีจ่ะถกูสัมภาษณ ์โดยจะตอ้งแนะน าตัวเอง 

บอกจดุมุง่หมายของการสัมภาษณ ์ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั และแจ้งว่า

จะไมเ่ปดิเผยข้อมลูในลักษณะส่วนตัว รวมทัง้หาก

มีการบันทกึเทปตอ้งขออนุญาตผูใ้หส้ัมภาษณก์อ่น 



หลักและวิธกีารสมัภาษณ ์มีแนวปฏบิัตดิังนี้

2) ระหวา่งการสมัภาษณ ์มีสิ่งที่ควรค านึงถงึ ดังนี้

f ถามทีละค าถาม ด้วยค าถามทีเ่ข้าใจง่ายชดัเจน

f ไม่ควรชีแ้นะค าตอบ

f ไม่วิจารณค์ าตอบ

f ใช้ไหวพรบิสงัเกตท่าทางของผูใ้หส้มัภาษณด์้วยวา่ เต็มใจหรอืล าบากใจที่จะ

ตอบตามความจริงหรือไม่

f กรณีที่ยังไม่ได้ตอบที่ชดัเจนเมื่อจบการสมัภาษณแ์ลว้อาจย้อนมา

f ถามใหม่ในเชงิทบทวนวา่ค าถามนี ้ตอบแบบนีใ้ชห่รือไม่

f กล่าวขอบคณุผูใ้หส้มัภาษณเ์มื่อสมัภาษณเ์สรจ็แลว้



หลักและวิธกีารสมัภาษณ ์มีแนวปฏบิัตดิังนี้

3) หลังการสมัภาษณ ์มีสิ่งที่ควรค านึงถงึ ดังนี้

g ต้องจดบนัทกึทนัทีหลงัสมัภาษณเ์สร็จแลว้เพื่อกันลมื

g ควรบนัทกึเฉพาะเนือ้หาสาระจากการสมัภาษณเ์ท่านั้น 

ไม่ต้องใสค่วามคดิเหน็ของผูส้มัภาษณล์งไปด้วย

g ค าถามใดถา้ไม่ได้ค าตอบ ผู้สัมภาษณค์วรจะบนัทกึเหตุผลดว้ย

g ตรวจสอบความสมบรูณ์ของการจดบนัทกึในแบบสมัภาษณก์อ่นการ

วิเคราะห์



1) ใช้ไดก้ับทกุวยั ทุกเพศ และเหมาะส าหรบัผู้ทีอ่า่นหนังสอืไมอ่อก 

หรอืเขยีนหนังสอืไมไ่ด้ หรอืมปีัญหาในการอา่นและเขยีน

2) ช่วยใหไ้ด้ขอ้มลูทีล่ะเอยีด และสามารถสังเกตพฤตกิรรมทา่ทขีอง

ผู้ใหส้มัภาษณใ์นขณะสมัภาษณไ์ด้ด้วย

3) สามารถปรบัค าถามใหช้ัดเจน ยืดหยุน่ได ้ท าใหส้ามารถซักถามขอ้

สงสัยตา่งๆ หรอืค าตอบทีย่งัไมช่ัดเจนได้

4) ผู้ใหส้มัภาษณจ์ะใหค้ าอธบิายดกีว่าการรวบรวมขอ้มลูโดยการใช้

แบบทดสอบถาม

ข้อดีของการสมัภาษณ ์



1) เสียเวลามาก สิ้นเปลอืงแรงงานและเสยีค่าใชจ้่ายสงู

2) ถ้าไมม่มีนษุยสมัพนัธด์พีอ ความรว่มมอือาจจะนอ้ย

3) ต้องอาศยัประสบการณข์องผู้สมัภาษณม์ากเพราะผู้ให้

สัมภาษณม์กัจะระวังตัวเพราะคิดวา่เปน็เรือ่งของราชการ

4) การสมัภาษณแ์บบไมม่โีครงสรา้งจะท าใหร้วบรวม

ค าตอบไดค้่อนข้างยาก

ข้อจ ากัดของการสมัภาษณ์



2. 
Questionnaires



แบบสอบถามมรีูปแบบของค าถาม 2 แบบ คือ

1. แบบค าถามทีใ่หต้อบโดยการเขยีน (Constructed-response formats)

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาขึน้ไป อาจใชแ้บบสอบถาม

แบบความเรียง (Essay items) 



2

ค าถามแบบมตีัวเลือก 

(Selected - response formats)

?



Development of 
Affective 

Assessment Tools



แบบตรวจสอบรายการ

(Checklist)

01



a แบบตรวจสอบรายการเปน็การสร้าง

รายงานของข้อความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม หรือ

การปฏบิัต ิหรือคุณลกัษณะที่ต้องการประเมินว่า

มีหรือไมม่ ี ท าหรอืไมท่ า ใช่หรือไมใ่ช่  ชอบหรือไม่

ชอบ

a แบบตรวจสอบรายการนิยมใช้ในการ

ประเมินความสนใจของผูเ้รียน เจตคติ 

คุณลักษณะส่วนตัว



ตัวอย่าง แบบวัดความสนใจทางคณิตศาสตร์



Developing checklists
การสรา้งแบบตรวจสอบรายการ 

01 ก าหนดคุณลกัษณะหรือเปา้หมายทีจ่ะวัด

หรือสิ่งทีจ่ะวัดและนิยามคุณลกัษณะทีจ่ะ

สังเกตให้ชัดเจน เช่น เจตคติต่อการเรียน 

เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ



02 ก าหนดพฤติกรรมที่จะบ่งชี้ 

หรือแสดงคุณลักษณะของสิ่ง

ต้องการตรวจสอบ

Developing checklists
การสรา้งแบบตรวจสอบรายการ 
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เขียนข้อความทีแ่สดงพฤติกรรมหรือ

คุณลักษณะของสิ่งทีจ่ะตรวจสอบซึ่ง

นักเรียนได้แสดงออกมาทั้งดา้นบวก

และด้านลบ

Developing checklists
การสรา้งแบบตรวจสอบรายการ 



Student Behaviors Indicating Positive and Negative Attitudes Toward Learning

➢ Rarely misses class

➢ Rarely late to class

➢ Asks lots of questions

➢ Helps other students

➢ Works well independently without supervision

➢ Is involved in extracurricular activities

➢ He or she likes school

➢ Comes to class early

➢ Stays after school

➢ Volunteers to help

➢ Completes homework

➢ Tries hard to do well

➢ Completes assignments before they are due

➢ Rarely complains

➢ Is rarely off-task

➢ Rarely bothers students

➢ Is frequently absent

➢ Is frequently tardy

➢ Rarely asks questions

➢ Rarely helps other students

➢ Needs constant supervision

➢ Is not involved in extracurricular activities

➢ Says he or she doesn’t like school

➢ Rarely comes to class early

➢ Rarely stays after school

➢ Doesn’t volunteer

➢ Often does not complete homework

➢ Doesn’t care about bad grades

➢ Never does extra credit work

➢ Never completes assignments before the due 

date complains

➢ Sleep in class

➢ Bothers other students

➢ Stares out window
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ตรวจสอบขอ้ความทีเ่ขียนวา่ชัดเจน

หรือไม ่ซ้ าซ้อนกบัรายการอืน่หรือไม่

แล้วจัดเรียงรายการตามล าดับของการ

กระท าหรอืพฤติกรรม

Developing checklists
การสรา้งแบบตรวจสอบรายการ 
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น าไปทดลองใช้ และ

ปรับปรุงแก้ไข

Developing checklists
การสรา้งแบบตรวจสอบรายการ 



Why Use Checklists

y สร้างง่ายและใช้สะดวก

y สามารถน าไปวัดพฤติกรรมหรือใช้

ประกอบการสังเกตพฤติกรรมได้อย่างละเอียด

y ผลการประเมินเป็นรายการบุคคลสามารถ

น าไปปรับปรุงส่งเสริมหรือพัฒนาเป็นรายบุคคลได้



Why

Limitations

k พฤติกรรมที่ก าหนดในรายการต้องชัดเจน 

มิฉะนั้นจะท าให้สื่อความหมายไม่ตรงกัน

k ผู้ประเมินต้องมีโอกาสได้รับรู้ได้เห็นหรือ

เกี่ยวข้องคลกุคลีกับผู้เรียนผลการประเมินจึงจะ

เชื่อถือได้และถูกต้อง
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Rating Scales
มาตราส่วนประมาณค่า



มาตราส่วนประมาณค่า แตกตา่งจากแบบ

ตรวจสอบรายการ กล่าวคือ แบบตรวจสอบ

รายการต้องการทราบว่ามีหรอืไม่มีในเรื่องนั้น 

แต่มาตราส่วนประมาณค่าต้องการ ทราบ

ละเอียดยิ่งขึ้นว่ามีอยู่เพียงใด หรือมีในระดับใด 



Types of Rating Scales
1. มาตราส่วนประมาณค่าแบบบรรยาย (Descriptive Rating Scales)

เป็นการใช้ข้อความบอกระดบัที่ผู้ตอบจะพิจารณาเลือกตอบ เช่น



Types of Rating Scales
2. มาตราสว่นประมาณค่าแบบตัวเลข (Numerical Rating Scales) เป็น

การใช้ตัวเลขบอกระดบัทีผู่ต้อบจะพจิารณาเลอืกตอบ เช่น



Types of Rating Scales
3. มาตราสว่นประมาณค่าแบบเสน้หรอืกราฟ (Graphic Rating Scales)

เป็นการใชเ้สน้ตรงแบ่งเขตชอ่งบอกระดบัการเลือกตอบ เช่น



Types of Rating Scales
4. มาตราสว่นประมาณค่าแบบใชส้ญัลกัษณ์ (Symbolic Rating Scales)

เป็นการใชส้ญัลกัษณบ์อกระดบัทีผู่ต้อบจะพจิารณาเลือกตอบ สัญลกัษณท์ีใ่ช้

อาจเปน็ตวัอกัษร หรือเปน็รูปแบบ เช่น



Types of Rating Scales
5. การจัดอนัดบั (Ranking) เป็นการใช้ตัวเลขแสดงการเรยีงล าดบั

ความส าคญั หรือใหจ้ัดเรยีงใหม ่เช่น

จงเรียงล าดับวิชาที่ชอบเรียน โดยใส่หมายเลข 1 – 6 หน้าข้อความที่ก าหนดให้ ถ้า 1 หมายถึง ระดับ

ความชอบเรียนมากทีสุ่ด และหมายเลข 2 – 6 แสดงถึง ล าดับความชอบลดลงตามล าดับ



f รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่านี้

หากก าหนดเป็นความรู้สกึความคิดเห็น 

เจตคติ หรือพฤติกรรมในเชิงสนับสนุน –

ไม่สนับสนุนข้อความนั้น ก าหนดค าตอบเป็น 

5 ระดับ เป็นการประมาณค่าของลิเคิรท์ 

(Likert Rating Scale) 



ตัวอย่าง มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท

เจตคตติ่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์



หลักการเขียนขอ้ความวดัเจตคติ

1. เป็นขอ้ความทีบ่่งบอกทิศทาง และ ระดบัของความรูส้กึ

2. ไม่เปน็ขอ้ความทีเ่ปน็ขอ้เทจ็จรงิ (fact) เกี่ยวกบัเรือ่งนัน้ 

เพราะผูต้อบจะเหน็ดว้ยเสมอ ท าให้ไมท่ราบความรูส้กึของผูต้อบ

3. ข้อความตอ้งมคีวามชดัเจน มีความหมายแนน่อน ไม่ก ากวม

4. ข้อความหนึง่ ๆ ควรถามความคิดเหน็เพยีงอย่างเดียว เพราะ 

ถ้าถามหลายความคดิเหน็ในขอ้ความเดยีวกนั จะท าใหย้ากตอ่

การแสดงความคิดเหน็

5. ควรมีขอ้ความทีถ่ามทัง้ดา้นบวก และดา้นลบ



หลักการเขียนขอ้ความวดัเจตคติ
6. ข้อความทีถ่าม สามารถวพิากษว์จิารณ ์(debate) ได้ 

เพื่อใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็ ทั้งในทางเห็นดว้ยและไมเ่หน็

ด้วยจึงควรหลกีเลี่ยงการใช้ค าบางค าเช่น เสมอ ทั้งหมด ไม่

เคยเลย เท่านัน้ เพียงเล็กนอ้ย เป็นตน้

7. ใช้ข้อความที่กลา่วถึงเหตกุารณ ์หรือเรือ่งราวที่เปน็ปจัจุบัน 

เพราะจะช่วยใหท้ราบ เจตคตขิองบุคคลในสภาวะปจัจุบนั

8. หลีกเลีย่งขอ้ความ ที่ไม่อาจแสดงความคิดเหน็ได้หรอืไม่

เกี่ยวขอ้งกบัเรือ่งทีว่ดั



ตัวอย่างแบบวดัแบบลิเกริ์ต (Likert Scale)



a หากก าหนดค าคณุศัพท์ที่มีความหมาย

ตรงกันข้ามโดยมีค าหรือตัวเลขแสดงระดับ

พฤติกรรมตั้งแต่ต่ าสุดไปจนถึงสูงสุด เป็นการ

ประมาณค่าของ ออสกูด (Osgood) หรือวิธีหา

ความแตกต่างของความหมาย (Semantic 

Differential Scale) ดังตัวอย่าง 



ค าคุณศัพท์แบ่งออกไดเ้ปน็ 3 มิติ (Dimensions) คือ

i แบบประเมนิคา่ (Evaluation) 

เช่น ดี - เลว เกลยีด - รัก

i แบบศักยภาพ (Potency) 

เช่น แข็งแรง - อ่อนแอ ใหญ่ - เล็ก

i แบบกจิกรรม (Activity) 

เช่น ร่าเรงิ - หงอยเหงา เร็ว - ช้า

แบบวดัเจตคติแบบใชค้วามหมายของภาษา จะมีระดับความคดิเห็น 5-7 ระดับ

โดยที่ 0 คือ เจตคติทีเ่ปน็กลาง ดังตัวอย่าง 



ตัวอย่าง มาตราส่วนประมาณค่าแบบออสกูด

ข้าพเจา้รูส้กึว่าการเรยีนวิชาคณติศาสตร ์



การสร้างมาตราสว่นประมาณค่า มีแนวปฏิบตัิดังนี้

น าไปทดลองใชแ้ละปรบัปรงุแกไ้ข

ตรวจสอบข้อความที่เขียนว่าชัดเจนหรอืไม่

เขียนขอ้ความที่แสดงพฤติกรรมหรอืคณุลักษณะของสิง่ที่ต้องการวดั

เลือกรปูแบบของมาตราส่วนประมาณคา่

ก าหนดพฤตกิรรมที่จะบ่งชีห้รอืแสดงคณุลกัษณะของสิง่ที่ต้องการ

ก าหนดคณุลักษณะของสิ่งทีต่อ้งการวดั



h ใช้ประมาณคุณลกัษณะหรือใช้ประกอบการ

สังเกตพฤติกรรมได้อย่างละเอียด

h ผลการประเมินสามารถน าไปปรับปรุง
พฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่วัดได้

Why Use Rating Scales



Limitations

c ข้อค าถามต้องชัดเจนมิฉะนั้นจะท าให้

สื่อความหมายไม่ตรงกัน

c การพิจารณาตัดสินใจบางครั้งท าได้
ยาก 



แบบวัดเชิงสถานการณ์

03

Situational Test



g เป็นแบบสอบวัดที่ก าหนดเรื่องราวหรือ

สถานการณ์สมมุติ ให้นักเรียนอ่านแล้วแสดง

ความรู้สึก ความคิด เหตุผล โดยการเขียนตอบ

หรือเลือกค าตอบจากตัวเลือกที่ก าหนดให้



ตัวอย่าง

ค าถาม ถ้ามีเดก็เล็กมาขายดอกกหุลาบใหท้่านทีร่า้นอาหาร ท่านจะท าอย่างไร

• นั่งเฉย ๆ เพราะ..................................................................................................

• บอกให้ไปข้างหนา้กอ่นเพราะ.............................................................................

• ช่วยซื้อเปน็บางครัง้ เพราะ................................................................................

• ซื้อทุกครัง้ เพราะ.....................................................................................



ตัวอย่าง

แม่ของนารบีอกนารวีา่ให้น าเงนิทีห่าไดเ้องตอนปดิภาคเรยีนไปซื้ออปุกรณ์การเรยีนเพราะจะเปดิ

ภาคเรยีนใหมแ่ลว้ แต่นารกีลบัน าเงินทีห่าไดไ้ปดหูนงัเกอืบหมด สมศรีซึง่เปน็พีส่าวของนารรีูด้วีา่ 

น้องหาเงินไดเ้ทา่ไร ใช้ท าอะไร พี่น้องคูน่ีร้กักนัมาก ถ้าท่านเปน็สมศรจีะท าอยา่งไร

ก. ไม่บอกแม่ เพราะเกรงวา่แมจ่ะดุ

ข. บอกแม่ เพราะรูว้า่แมใ่ห้น าเงนิไปซืเ้ครือ่งงเรยีน

ค. ไม่บอกแม่ แต่มีขอ้ตกลงกบันอ้งวา่ จะต้องท างานใหบ้างอยา่ง

ง. บอกแม่ เพราะจะท าให้นารไีมโ่กหกแมอ่กี

จ. ไม่บอกแม่ เพราะนอ้งเปน็เพือ่นเลน่กนัอยูท่กุวนั

ฉ. บอกแม่ เพราะถือวา่การโกหกเปน็สิง่ไมด่ ีน้องไม่รกักย็อม

(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 199)
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ก าหนดเนื้อหาและพฤติกรรมหรือ

คุณลกัษณะทีต่้องการจะวดัใหช้ดัเจน

02

หลักและวิธสีรา้งแบบวัดเชงิสถานการณ ์มีแนวปฏบิัต ิ(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552 : 70-72) 

ดังนี

เลือกขอ้ความหรือสถานการณ์ที่มีความยาก

พอเหมาะกบัระดับชัน้ของ

ผู้เรียน และเนือ้เรือ่งหรอืสถานการณ์ทีใ่ช้

ถามจะต้องไม่ล าเอยีงต่อเด็กกลุม่ใดกลุม่

หนึ่งโดยเฉพาะ

03
พยายามเขยีนค าถามเพือ่ถามตามใจความใน

เนื้อหา หรือสถานการณน์ั้นตามพฤติกรรมหรือ

คุณลกัษณะทีต่้องการจะวดั



การเขียนสถานการณ ์มีหลักดังนี้

1. สถานการณท์ี่สรา้งขึน้ ควรเลอืกสถานการณท์ี่มีความเป็นไปได้ที่

จะเกดิขึน้ได้จริง ๆ กับบุคคล หรือกลุม่ตวัอย่างในขณะนัน้

3. สาระส าคญัที่ก าหนดใหใ้นสถานการณ ์จะต้องเพยีงพอทีจ่ะให้

ผู้สอบตัดสนิใจเลอืกทางปฏบิตัิในแนวทางทีเ่หมาะสมได้

2. ปัญหาในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นหรือก าหนดขึน้ควรมีความเขม้หรือ

ความรนุแรงในระดับกลาง ๆ ไม่สร้างความเครียดใหก้บัผูต้อบจนเกนิไป



การเขียนค าถาม มีหลักดังนี้

1. ไม่ควรถามตรงๆ แต่ควรถามให้เกีย่วพันอา้งองิเรือ่งราว

สถานการณท์ี่ก าหนดไว ้และไมค่วรถามเนือ้เรือ่งที่ไมไ่ดใ้ช้

ข้อความในสถานการณน์ัน้มาตอบ หรือควรถามในกรณถี้าไมม่ี

สถานการณน์ัน้แลว้กส็ามารถตอบค าถามนัน้ได้

2. ในการเลือกสถานการณเ์พื่อน ามาตั้งค าถาม ควรจะเลือกเฉพาะเนือ้หา

หรือความรู้ทีเ่ปน็ตัวแทนทีม่คีวามส าคญั ๆ ต่อวิชานั้นมาถาม ไม่ควรน า

เรื่องปลกีย่อย หรือรายละเอยีดปลกีย่อยของรายวิชามาตัง้เปน็สถานการณ ์

และไมค่วรถามด้วยการหลอกล่อใหผู้้ตอบตกหลุมด้วยเรื่องทีไ่ร้สาระ



3. ค าถามที่ใช้อาจมี 2 ลักษณะ คือ

ถามใหป้ระเมนิสถานการณด์งักล่าวเพื่อตดัสนิว่า 

ควร – ไม่ควร ดี – ไม่ดี ท า– ไม่ท า  ถูกตอ้ง – ไม่

ถูกต้อง ใช้ได้ – ใช้ไมไ่ด ้และรวมถงึกรณทีี่ไมอ่าจตัดสินใจ

ได้ดว้ย

ถามใหร้ะบุแนวทางทีต่นจะปฏบิัต ิถ้าหากตนเองเปน็

บุคคลในสถานการณ์นัน้ หรือเปน็ผู้เกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์

ในสถานการณน์ัน้จะปฏบิัตอิย่างไร



การเขียนค าถาม มีหลักดังนี้

4.เมือ่เขียนสถานการณแ์ละขอ้ค าถามเสรจ็แล้วให้ทบทวนว่า

สถานการณเ์ปน็ปจัจุบนัหรอืไม ่สาระทีก่ าหนดไวเ้พยีงพอทีจ่ะ

ตัดสนิใจไดห้รอืไม่

5. น าแบบวัดไปทดลองใช้และปรับปรุงแกไ้ข



1) แบบวดัเชงิสถานการณ์เป็นแบบวดัทีแ่สดงถงึฝีมือ หรือความสามารถของ

ผู้เขียนขอ้สอบว่าสามารถน าความรูท้ี่เรยีนมาผนวกกบัเงื่อนไขในสถานการณ์ที่

ก าหนดได้ดีเพยีงใด

2) สามารถวดัความรูข้ัน้สงูทั้งด้านสมรรถภาพทางสมอง และด้านจติพสิยั

4) สร้างความยุติธรรมใหแ้กผู่เ้ขา้สอบทกุคน เพราะได้อ่านสถานการณเ์ดียวกนั

ทั้งหมดไม่มใีครได้เปรียบหรือเสยีเปรยีบเพราะใชต้ าราตา่งกนั หรือการสอนที่

ต่างกนัเป็นตน้

Why use situational tests?

3) เร้าใจผูต้อบใหต้ิดตามเพราะได้เรื่องราวและไดค้ดิมากกวา่ขอ้สอบ

ประเภทอื่นๆ



1) การเขยีนค าชีแ้จงของแบบวดัเชงิสถานการณ ์ต้องพงึระวังเปน็พเิศษ

ต้องชีแ้จงใหผู้้สอบใชส้ถานการณท์ีก่ าหนดให้เปน็หลกัถึงจะผิดแปลกจาก

ความเปน็จรงิกต็อ้งตอบตามนัน้

2) สร้างค่อนข้างยาก ผู้เขียนข้อสอบจะตอ้งเลือกสถานการณท์ีเ่ปน็

ปัจจุบันและไมเ่ขม้จนเกนิไป และจะตอ้งลว้งลกึเฉพาะในสถานการณ์

ที่ก าหนดใหเ้ท่านัน้

3) ก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนค่อนข้างท าไดย้าก

Limitations



3. การประเมินโดยเพื่อน

(Peer ratings)



เป็นวธิกีารประเมนิทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิด้านจิต

พิสัยวิธหีนึง่ ไม่ค่อยนยิมมากนกัเนือ่งจากมตีวัแปร

หลายตวั ที่ท าใหเ้กดิความคลาดเคลือ่น เช่น 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัอาจจะไมล่กึซึง้ 

การให้คะแนน การแปลผลจากการประเมนิ เป็นตน้



การประเมนิโดยเพือ่นจะเปน็วธิกีารทีใ่หเ้พือ่น

นักเรียนเปน็ผู้ประเมนิ โดยใช้วิธกีารใหท้าย 

หรือบอกชื่อเพื่อนทีม่พีฤติกรรมนั้น ๆ 

(Guess-who approach) หรือวิธกีารสังคม

มิติ (Sociometric approach) ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 



3.1 วิธีการเดาว่าเป็นใคร (Guess-who approach)

เป็นการถามนักเรียน โดยให้บอกชื่อเพือ่นนักเรียนที่

คิดว่ามคีวามสัมพนัธม์ากทีสุ่ดกบัพฤติกรรมที่

ก าหนดให้ ซึ่งพฤตกิรรมนัน้อาจจะเปน็ด้านบวก

หรือด้านลบ ข้อดีของวธินีี้ คือแปลผลได้ง่าย และ 

นักเรียนตอบได้ง่าย ส่วนข้อด้อยของวิธนีี้ คือ 

นักเรียนบางคนอาจจะอายไมก่ล้าบอกความจริงกไ็ด้ 



ตัวอย่าง



3.2 วิธีสังคมมิติ (Sociometric approach)

วิธีสังคมมติ ิเป็นวธิปีระเมนิโครงสรา้งทางสงัคมในชัน้

เรียน เกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีน วิธีการ

อาจจะเริม่จากกลุม่ยอ่ย มีนกัเรยีน 5 - 7 คนหรอืเปน็

กลุ่มใหญท่ัง้ชัน้เรยีนกไ็ด ้สิ่งที่ถามนกัเรยีนจะคล้ายกบั 

"วิธีการเดาว่าเปน็ใคร" เช่น นักเรยีนที่มคีนชืน่ชอบมาก

ที่สุด นักเรยีนทีม่คีนไมช่อบเล่นดว้ยมากทีส่ดุ เป็นตน้ 

วิธีการนีค้ล้ายกบัวธิกีารรายงานตนเอง โดยใหน้กัเรยีน

ประเมนิคนอืน่ ๆ



ตัวอย่าง



1. ควรถามเงื่อนไขทั่วไป เช่น นักเรียนอยากจะท างานกบั

ใครบ้าง หรือ อยากนั่งใกล้ใครบา้ง เป็นต้น ไม่ควรถามเรื่อง

เฉพาะเจาะจง เช่น นักเรียนเดินมาโรงเรียนกบัใคร หรือท า

การบา้นกบัใคร

2. หลีกเหลี่ยงค าถามปฏเิสธ เช่น

(ไม่ดี) ฉันไม่ชอบนั่งติดกบั _____________

(ดีขึ้น) ฉันชอบชอบนั่งตดิกบั ____________

หลังจากที่นกัเรียนได้ตอบเรียบร้อยแล้ว ให้น าผลนั้นมา

จัดท าเปน็แผน่ภาพ (Diagram) เพื่อใหเ้ห็นถึงความสัมพันธ์

ของนักเรียน

หลักการสร้างค าถามในสงัคมมติิ



เครื่องมือชนิดนีส้ามารถชว่ยในการจดัทีน่ั่งเด็กหรือแบ่งกลุม่ท างานได้อยา่งเหมาะสม

ทั้งนี้เพือ่ชว่ยให้เด็กได้ท างานร่วมกนัอย่างมีความสขุ
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วิธีการวดัทางด้านจิตพิสัยมี 3 วิธี คือ การวัดโดย

การสังเกต (teacher observation) การรายงาน

ตนเอง (student self-report) และการประเมนิ

โดยเพื่อน (peer ratings) สองวธิแีรกเปน็วธิทีี่

นิยมใช้กนัมากกว่าวิธทีีส่าม แตถ่า้ใช้หลายวธิใีนการ

ประเมนิจะท าให้ไดข้อ้มูลทีแ่ท้จริงมากขึน้



ข้อเสนอแนะการใช้

เครื่องมือวัดคุณลักษณะ

ด้านจิตพิสัย



1. การวัดความสนใจ

g การส ารวจความสนใจ เป็นการก าหนด

รายการทีต่้องการออกมาตรงๆ แล้วถามวา่ชอบ

หรือไมช่อบ

g ถามใหแ้สดงความรู้สึกถึงความมากน้อยของ

การกระท ากจิกรรม

g ถามการเลือกปฏิบตัิ



2. การวัดทัศนคติหรือเจตคติ

g มาตรวัดทศันคตติามแบบของลเิคิรท์ ประกอบดว้ย

ข้อความเจตคต ิซึ่งกลา่วถึงลักษณะของสิ่งทีต่อ้งการวดั

ความรูส้กึหลายๆ ข้อความโดยเปน็ขอ้ความทีเ่ปน็บวก

หรือขอ้ความทีเ่ปน็ลบเทา่นัน้ ส่วนการตอบสนองโดย

ระบุความรูส้กึระดบัใดใน 5 ระดบั จากเหน็ดว้ยมาก

ที่สุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย 

เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด



3. การวัดค่านิยม

g สามารถวดัไดโ้ดยใชส้ถานการณซ์ึง่สถานการณท์ีใ่ช้

อาจเกีย่วข้องหรอืแสดงถึงค่านยิมที่ต้องการวัด แล้ว

ก าหนดตวัเลอืกในการวดัโดยใช้ระดบัชัน้ของการพฒันา

ค่านิยมตามล าดับขั้น ได้แก่

❑ การตอบสนอง

❑ การสรา้งคณุค่า

❑ การจัดระบบคุณค่า



4. การวัดคุณธรรม จริยธรรม

g การวัดคุณลักษณะดา้นคุณธรรม จริยธรรมนัน้ถ้า

จะใหก้ารวดัครอบคลมุแลว้ควรวดัใน 4 ส่วนคือ

4.1 ความรู้สกึเชงิจรยิธรรม เป็นการวดัความรู ้ความคดิเกีย่วกบั

คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะความคดิวา่สิง่ใดควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า

4.2 ทัศนคตเิชงิจริยธรรม เป็นลกัษณะความรูส้กึโน้มเอียงทาง

จิตใจของบุคคลที่มีต่อคณุลกัษณะทางจริยธรรมนั้นๆ



4. การวัดคุณธรรม จริยธรรม

4.3 เหตผุลเชงิจริยธรรม เป็นลกัษณะการที่บุคคลใช้

เหตผุลในการเลอืกกระท าหรอืไมก่ระท า

อย่างใดอยา่งหนึง่ เหตผุลในการกระท าเปน็เครือ่งแสดง

ถึงระดบั/พฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลนัน้ๆ

4.4 พฤตกิรรมเชิงจรยิธรรม เป็นลกัษณะการกระท าใน

ลักษณะทีส่งัคมตอ้งการ และไมก่ระท าหรอืไมแ่สดงออก

ในลักษณะทีส่งัคมไมต่อ้งการ


