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 สตีเวนส (Steven, 1946)  ไดนิยามการวัด (Measurement)  ไววาเปน “การกําหนดตัวเลข
ใหแกส่ิงของหรือเหตุการณตาง ๆ ตามกฎเกณฑ”  ซึ่งตอมา ลอรดและโนวิค (Lord and Novick, 1966)  
และทอรเกอรสัน (Torgerson, 1958) ตางไดขยายความของคํานิยามของสตีเวนสใหชัดเจนขึ้นวา การ
วัดเปนกระบวนการที่กําหนดคาใหแก “คุณสมบัติ” หรือ “คุณลักษณะ” ของส่ิงของหรือเหตุการณ
มากกวาที่จะสนใจเพียงเฉพาะตัวสิ่งของหรือเหตุการณเทานั้น 
 การที่นักฟสิกสวัดความเร็วของแสง นักเคมีชั่งน้ําหนักโมเลกุลของธาตุ  นักชีววิทยานับจํานวน
เชื้อแบคทีเรียในหยดน้ํา  นายแพทยวัดความดันโลหิตของคนไข การวัดสิ่งเหลานี้เปน การวัดทาง
กายภาพ (Physical measurement)  ซึ่งเปนการวัดลักษณะเฉพาะทางกายภาพของสิ่งของหรือ
เหตุการณ ซึ่งคอนขางมีความชัดเจน เชน การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดัน วัดความเร็ว  วัดความ
กวาง-ยาวของหอง  นับจํานวนสิ่งของ  เปนตน  สําหรับการวัดทางจิตวิทยา (Psychological 
measurement)  เปนการวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาและการศึกษาซึ่งเปนลักษณะภายในที่ไมสามารถ
สังเกตไดโดยตรง เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ  พัฒนาการทางสมอง วุฒิภาวะทาง
สังคม เจตคติ คานิยม บุคลิกภาพ เปนตน การวัดทางการศึกษา และจิตวิทยาจึงตองอาศัยการวัด
ทางออม ตามแนวคิดเชิงสมมติฐานของนักวัดผลที่แสดงออกในรูปของทฤษฎีการวัด  ทฤษฎีการ
ทดสอบ ซึ่งสามารถนํามาชวยอธิบายความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภายในที่ตองการวัดกับ
พฤติกรรมที่แสดงออก แลวทําการสังเกต รวบรวมขอมูลจากตัวอยางพฤติกรรมที่สังเกตได นําไปสรุป
อางอิงเปนคาของคุณลักษณะภายในที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง 
 
1.  ธรรมชาติของการวัดทางจิตวิทยาและการศึกษา 
 การวัดทางจิตวิทยาและการศึกษา มีธรรมชาติที่สําคัญดังนี้ 
 1) เปนการวัด หรือสังเกต ทางออม (Indirect observation)  ในการวัดตองอาศัยสิ่งเรา หรือ
ตัวกระตุน ซึ่งอาจใชขอคําถามหรือขอสอบ เพื่อใหบุคคลสนองตอบออกมาเปนขอเขียนหรือคําพูด หรือ
พฤติกรรมที่สังเกตได สําหรับนําไปแปลความหมายถึงสิ่งที่มุงวัดนั้น 
 2) การวัดหรือสังเกตแตละครั้งเปนการรวบรวมขอมูลเพียงบางสวนของพฤติกรรม หรือ กลุม
ตัวอยาง (Sample)  ของพฤติกรรม ไมสามารถวัดพฤติกรรมไดทั้งหมด เครื่องมือที่ใชจึงเปนการรวบรวม
ขอมูลพฤติกรรมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทน (Representative)  ของสิ่งที่ตองการวัดทั้งหมด 

การกวัดคุกการณลักษณะภายในของบุคคล การวัดคณุลักษณะภายในของบุคคล 
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 3) ผลที่ไดจากการวัดเปนคุณลักษณะใน เชิงสัมพัทธ (Relative)  หรือเปรียบเทียบคาตัวเลขที่
ไดยังมิใชเปนคาสัมบูรณในตัวเอง จึงตองนําไปเปรียบเทียบตีความหมายกับผลการวัดของบุคคลอื่น 
หรือเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
 4) การวัดมีความคลาดเคลื่อน (Error)  เกิดขึ้นเสมอ การวัดจึงตองใชทฤษฎีการวัดที่ดี พัฒนา
เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการวัดใหเกิดขึ้นนอยที่สุด 
 
2.  แนวคิดของการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล 
 จากธรรมชาติของการวัดดังกลาว การวัดคาของคุณลักษณะภายในบุคคล หรือคุณลักษณะ
ใดๆ ก็ตาม ผูวัดจะตองมีความเขาใจที่ชัดเจนวาสิ่งที่มุงวัดคืออะไร ? และควรวัดสิ่งนั้นอยางไร ? 
 1) ส่ิงที่มุงวัดคืออะไร ?  จําเปนตองอาศัยแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งที่มุงวัด 
เพื่อเชื่อมโยงมโนทัศน (concept) ของสิ่งนั้นสูรูปธรรมของขอมูลหลักฐานที่ตองการเก็บรวบรวม สําหรับ
บงชี้คุณลักษณะที่มุงวัดนั้น 
 2) ควรวัดสิ่งนั้นอยางไร ? จะตองพิจารณาวา ควรใชเครื่องมืออะไร  รูปแบบคําถามชนิดใด จงึ
จะสอดคลองกับคุณลักษณะที่มุงวัดและเหมาะสมกับผูใหขอมูล เพื่อใหไดขอมูลหลักฐานที่นาเชื่อถือ 
 สมมติวาผูวัดตองการวัด  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ผูวัดจะตองสามารถสรางภาวะสันนิฐาน
ของความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยอาจใหคํานิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition)  วา ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคเปนความคิดใหมแปลกที่เขาทา ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 3 ลักษณะไดแก ความ
คลองแคลว ทางความคิด  ความหลากหลายทางความคิด และความใหมทางความคิด จากนั้นผูวัด
จึงกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition)  ของแตละคุณลักษณะในรูปของพฤติกรรม
ที่สามารถสังเกตได และรางคําถามตามพฤติกรรมที่เปนตัวบงชี้ของแตละคุณลักษณะที่มุงวัด เพื่อสราง
เปนเครื่องมือไปใชสังเกตพฤติกรรมในสถานการณมาตรฐาน เพื่อนําขอมูลเชิงพฤติกรรมที่สังเกตไดไป
ทําการวิเคราะหและสรุปผลถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่มุงวัดนั้น ดังกรอบแนวคิดของการวัด
คุณลักษณะภายในของบุคคลที่แสดงในภาพที่ 1 
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              การกําหนดนิยามเชิงทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดของการวัดคุณลกัษณะภายในของบุคคล  
 
 เครื่องมือที่นิยมใชในการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา ไดแก แบบสอบ (test) และ แบบวัด 
(scale) อันเปนชุดของคําถามที่ใชเปนสิ่งเรากระตุนใหผูตอบทําการตอบสนอง สําหรับเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมตัวอยางพฤติกรรมซึ่งเปนตัวแทนมวลคุณสมบัติตามที่กําหนดไวของส่ิงที่  
มุงวัด  ขอมูลจากการตอบสนองจะถูกนํามาตรวจใหคะแนนตามสเกลที่กําหนดไวเปนกฎเกณฑ ผลจาก
การวัดจึงทําใหไดคาเชิงปริมาณของคุณลักษณะที่ตองการวัดนั้น 
 การวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลดังกลาวจะมีความเปนไปไดก็ตอเมื่อผูวัดมีแนวคิดหรือ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ตองการวัด และมีกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีการทดสอบเพื่อทํา
การวัดคุณลักษณะนั้น จึงจะสามารถสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ วิเคราะหขอมูลเพื่อสรุป
อางอิงถึงคาของคุณลักษณะนั้น 
 
 

คุณลักษณะที่มุงวัด 
(Psychological attributes) 

คุณสมบัติ  3 
การกําหนดนิยาม 
เชิงปฏิบัติการ 

การเขียนคําถาม 
ของเครื่องมือ 

คุณสมบัติ  1 คุณสมบัติ  2 

คําถาม คําถาม คําถาม คําถาม คําถาม คําถาม คําถาม คําถาม คําถาม 

ตัวบงช้ี ตัวบงช้ี ตัวบงช้ี ตัวบงช้ี ตัวบงช้ี ตัวบงช้ี 

เครื่องมือ 

การเก็บรวบรวมขอมูลและ 
การวิเคราะหขอมูล กําหนดคาบนสเกลของการวัด 

ผลการวัด 
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3.  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 หลังจากกําหนดจุดมุงหมายของการวัดตลอดจนมีการศึกษา ทําความเขาใจวาสิ่งที่มุงวัดคือ
อะไร ? และควรวัดสิ่งนั้นอยางไร ? แลวจากนั้นจึงทําการสรางเครื่องมือ ซึ่งมีข้ันตอนสําคัญดังนี้ 
 1) กําหนดนิยาม และพฤติกรรมชี้วัดของคุณลักษณะที่มุงวัด 
  การวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล ไดอยางเหมาะสมนั้น ผูวัดจําเปนตองมีแนวคิดที่
ชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มุงวัด โดยมีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมชี้วัดที่
ครอบคลุมคุณลักษณะนั้น 
 2) ออกแบบการสรางเครื่องมือ 
  ในการออกแบบการสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลนั้น ผูวัดจะตอง
คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลใหไดขอเท็จจริงหรือหลักฐานตามพฤติกรรมชี้
วัด รวมทั้งกําหนดแนวทางของคําถาม คําตอบ และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 
  2.1)  เลือกประเภทของเครื่องมือ 
   ผูวัดจะตองเลือกประเภทเครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของ
คุณลักษณะที่มุงวัด โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการเก็บรวบรวมขอมูลและความถูกตองของขอมูลที่
ได 
  2.2) กําหนดรูปแบบของคําถาม รูปแบบของคําตอบและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล           
ที่สอดคลองกับประเภทของเครื่องมือนั้น 
 3) ลงมือสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ 
  ลงมือสรางเครื่องมือตามแนวทางที่ออกแบบไว ดังนี้ 
  3.1) รางขอคําถาม 
   รางคําชี้แจงในการตอบ รางขอคําถามครอบคลุมรายการพฤติกรรมชี้วัดที่ออกแบบไว 
รวมทั้งวิธีการตอบคําถาม 
  3.2) ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
   นํารางเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ (ไมควรต่ํากวา 5 คน) ทําการตรวจสอบความตรงตาม
จุดประสงคของรายการขอคําถาม (Item Objective Congruence : IOC) คําถามรายขอควรมีดัชนี
ความตรงไมตํ่ากวา 0.80 และทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  3.3) ทดลองใชและวิเคราะหคุณภาพ 
   นําเครื่องมือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง (ไมควรต่ํากวา 30 คน) ที่ใกลเคียงกับกลุม
บุคคลที่จะใชจริง เพื่อวิเคราะหคาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α) คาที่ไดไมควรต่ํากวา 0.60 ถาจะใหดีควรมีคาเชาใกล 1.00 
หรือ มีคาตั้งแต 0.70 ข้ึนไป ตลอดจนควรวิเคราะหคาความตรง ดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 
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Analysis) เพื่อยืนยันความตรงเชิงโครงสราง หรือความตรงเชิงทฤษฎี (Construct Validity) ของ
เครื่องมือ ในกรณีที่เครื่องมือมีคุณภาพไมถึงเกณฑ จะตองปรับปรุงแกไขจนมีคุณภาพตามเกณฑที่พึง
ประสงค 
 4) นําเครื่องมือไปใชจริง 
  เครื่องมือที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและการวิเคราะหคุณภาพตาม
เกณฑแลว สามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวัดและประเมินคุณลักษณะภายในของบุคคล
ไดอยางมีคุณภาพตอไป เครื่องมือใดก็ตามเมื่อผานการใชไประยะหนึ่งแลว ควรมีการตรวจสอบ
คุณภาพซ้ําเปนระยะ ๆ เพื่อพัฒนาใหเปนเครื่องมือที่เปนมาตรฐานยิ่งขึ้นตอไป 
 
4.  การสรางเครื่องมือวัดสมรรถนะ และตัวอยางเครื่องมือ 
 4.1 การสรางเครื่องมือวัดสมรรถนะ 
  การสรางเครื่องมือวัดสมรรถนะมีข้ันตอนสําคัญดังนี้ 
  1) กําหนดนิยามของสมรรถนะที่มุงวัด (Definition) 
   สมรรถนะ (competency)  มีลักษณะของกลุมความรู ทักษะและบุคลิกลักษณะที่
จําเปนตอความพึงพอใจ และความสําเร็จของการปฏิบัติงาน หรือการดํารงตําแหนง 
   นักพัฒนาเครื่องมือ ควรนิยามสมรรถนะแตละดาน (ตัว) ในเชิงทฤษฎีเสียกอนวา
สมรรถนะที่ตองการวัดนั้น มีความหมายและองคประกอบสําคัญอะไรบาง และจะตองนิยามเชิง
ปฏิบัติการอยางชัดเจน เปนรูปธรรมถึงพฤติกรรมที่เปนตัวบงชี้ลักษณะเหลานั้น 
   ตัวบงชี้  (Indicator) เปนพฤติกรรมสําคัญที่ใชเปนตัวบงบอกถึงลักษณะตาง ๆ ที่เปน
สวนประกอบของสมรรถนะที่มุงวัด 
  2) เลือกรูปแบบของเครื่องมือวัดสมรรถนะ (Assessment Tools) 
   รูปแบบของเครื่องมือหรือ กิจกรรมที่ใชนิยมจําลองสถานการณที่คลายตัวอยางงานที่
ผูเขารับการประเมินจะตองพบ หรืออาจเปนสถานการณสมมุติคลายจริงที่ผูเขารับการประเมินจะตอง
เผชิญ รูปแบบของเครื่องมือที่นิยมใชกันไดแก 
   2.1) เกมสทางการบริหาร (Management Games) 
   2.2) การจัดการตะกรางาน (In-Basket Exercise) 
   2.3) การอภิปรายอยางอิสระ (Leaderless Group Discussion) 
   2.4) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role – Playing) 
   2.5) การนําเสนอรายบุคคล (Individual Presentation) 
   2.6) การเขียนตอบคําถาม (Essay Responses) 
   2.7) การตอบขอสอบปรนัย (Objective Tests) 
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   2.8) การสัมภาษณ (Interview) 
  3) เตรียมเหตุการณจําลอง และขอคําถามของเครื่องมือ 
   เหตุการณจําลองควรมีสวนประกอบสําคัญ ดังนี้ 

3.1) สถานการณ (situation) อันเปนบริบทหรือสภาวะแวดลอมของเหตุการณ 
3.2) ลักษณะวิกฤตการณ (critical incident) สภาพปญหาหรือความไมปกติที่

เกิดขึ้น 
3.3) ผลที่ตามมา (consequence)  คําถามถึงผลที่จะเกิดขึ้น และแนวทางจัดการ

หรือดําเนินการ 
 
 4.2 ตัวอยางการสรางเครื่องมือวัดสมรรถนะ 
  สมมุติวานักพัฒนาเครื่องมือตองการสรางเครื่องมือวัด “ความสามารถในการคิดของผูเรียน
หรือผูที่เขาโครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะการคิด” ผูพัฒนาเครื่องมือไดกําหนดกรอบของทักษะการคิด
ที่ครอบคลุมถึงการคิดกวาง คิดลึกซึ้ง และคิดไกล โดยใชรูปแบบของเครื่องมือเปนการเขียนตอบคําถาม 
(Essay Responses) 
 
 ตัวอยางการวัดความสามารถในการคิดกวาง  คิดลึกซ้ึง และคิดไกล 
  ตามหลักการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิดนั้น ผูพัฒนาแบบวัดจะตองศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีที่มีอยูหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีของลักษณะการคิดกวาง คิดลึกซึ้งและคิดไกลขึ้นมา 
เพื่อใหทราบถึงโครงสรางหรือองคประกอบของลักษณะความสามารถทางการคิดที่ตองการวัด จากนั้น
จึงกําหนดนิยามปฏิบัติการของแตละลักษณะการคิด สรางผังขอสอบสําหรับใชวัดความคิดตามกรอบ
นิยามเชิงปฏิบัติการ และเขียนขอสอบหรือขอคําถามตามผังที่กําหนดไวดังตัวอยาง 
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ภาพที่ 2  การสรางแบบวดัความสามารถในการคิดกวาง คิดลึกซ้ึง และคิดไกล 
 

(คุณลักษณะที่มุงวัด) 
 
 
 
    
(นิยามเชิงทฤษฎี) 
 
 
 
 
 
 
(นิยามเชิงปฏิบัติการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลักษณะคําถาม) 
 
 
(ตัวอยางคําถาม) 
 
 
 

การคิดกวาง คิดลึกซึ้ง และคิดไกล 

การคิดกวาง การคิดลึกซึ้ง การคิดไกล 

ความสามารถในการ
คิดไดอยางครอบคลุม
สวนประกอบสําคัญ
ของเรื่องที่คิด 

ความสามารถในการคิดได
อย า ง เข า ใจ โครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางสวนประกอบของ
เรื่องที่คิด 

ความสามารถในการ
คิดไดอยางเชื่อมโยง
เรื่องที่คิดไปในอนาคต 

ความสามารถในการคิด
ไ ด อ ย า ง ค รอบคลุ ม
องคประกอบสําคัญ 
สามารถระบุความ 
สําคัญขององคประกอบ
และวิ เคราะหจุดเดน  
จุ ด ด อ ย  แ ล ะ จุ ด ที่
น า สน ใ จขอ งแต ล ะ
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่
เกี่ยวของ 

คว ามสามา รถ ในกา ร
คิดถึงโครงสรางความ 
สัมพันธ เชิ งสา เหตุของ
องคป ระกอบและระบุ
สาเหตุของปญหาได 

ความสามารถในการ
คิ ด ถึ ง โ ค ร ง ส ร า ง 
ค ว า ม สั ม พั น ธ เ ชิ ง
ส า เ ห ตุ ข อ ง
องคประกอบทั้ งทาง
ก ว า ง แ ล ะ ท า ง ลึ ก 
ส า ม า ร ถ ใ ช ข อ มู ล
ทํานายและประเมิน
ความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของการ
ทํานาย 

  กําหนดสถานการณที่นําไปสูปญหาและมีสาเหตุของปญหาที่เปนไปไดหลายอยางแลว
ถามใหผูตอบคิดเพื่อระบุถึงสาเหตุที่เปนไปได แนวทางแกปญหาและแนวทางปองกันไมให
เกิดปญหา 

  สมบุญ เปนนักเรียนคนหนึ่งที่มีรางกายแข็งแรง ใบหนายิ้มแยมอยูเสมอ และเปนที่รักของ
เพื่อน ๆ สมบุญชอบวิชาคณิตศาสตรมาก จึงตั้งใจเรียนคณิตศาสตรอยางจริงจัง ผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรจึงอยูในระดับดีมากมาตลอด แตเมื่อภาคการศึกษาที่ผานมา ผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของสมบุญไมดีเหมือนอยางเคย 
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(เกณฑการตรวจ 
 ใหคะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อสรางขอสอบหรือขอคําถามไดครบตามผังขอสอบ นําเครื่องมือไปใช คะแนนรวมที่ไดแตละ
ดานสามารถนํามาใชแปลผลแบบอิงกลุม (Norm-referenced) หรืออิงเกณฑ (Criterion-referenced) 
ไดตามความเหมาะสม 
 
 

ทานคิดวาอะไรนาจะ
เปนสาเหตุที่เปนไปได 
แ ล ะ ช ว ย จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของสาเหตุ
เหลานั้น 

ในขณะที่ทานเปนเพื่อน
สนิทของสมบุญ ทานมี
แนวคิดอยางไรเพื่อชวย
แกปญหาของสมบุญ 
และแนะนํ า แนวทาง
แกปญหาที่เกิดขึ้น 

ในฐานะที่ทานเปนเพื่อน
สนิทของสมบุญ  ทานมี
แนวคิดอยางไร เพื่อหาทาง
ปองกันปญหาไมให เกิด
ขึ้นกับสมบุญอีก 

1. คะแนน (ถาสามารถ 
    ระบุสาเหตุได 
    ครอบคลุมปญหา 
    เกี่ยวกับนักเรียน  
    เพื่อน ครูผูสอนและ 
    ผูปกครอง) 
2. คะแนน (ถาสามารถ 
    ระบุและจัดลําดับ 
    ความสําคัญของ 
    สาเหตุในลักษณะ 
    ปญหาจากครูผูสอน 
    และผูปกครอง  
    นาจะมีความสําคัญ 
    มากกวาปญหาจาก 
    นักเรียนและเพื่อน) 

1. คะแนน (ถาสามารถ 
    อธิบายโครงสรางความ 
    สัมพันธเชิงสาเหตุ 
    ของปญหาในลักษณะ 
คร ู
ผูปกครอง    นักเรียน - 
เพื่อน           ผลการเรียน) 
2. คะแนน (ถาสามารถ 
    อธิบายโครงสราง 
    ความสัมพันธเชิง 
    สาเหตุและอางขอมูล 
    ประกอบเพื่อหา 
    สาเหตุที่นาเปนไปได 
    มากที่สุดได) 
3. คะแนน (ถาสามารถ 
    อธิบายโครงสราง 
    ความสัมพันธเชิง 
    สาเหตุ หาสาเหตุที ่
    แทจริงและแนะนํา 
    การแกปญหาที ่
    สาเหตุ) 

1. คะแนน (ถาสามารถ 
    ระบุโครงสรางความ 
    สัมพันธเชิงสาเหตุและ 
    สาเหตุที่นาเปนไปได 
    สูงสุด) 
2. คะแนน (ถาสามารถ 

    หาสาเหตุและอางขอมูล 
    ขอเท็จจริงปจจุบัน 
    ทํานายปญหาที่อาจเกิด 
    ขึ้นไดอีกในอนาคต) 
3. คะแนน (ถาสามารถ 
    ทํานายปญหาที่อาจเกิด 
    ขึ้นไดในอนาคตและ 
    แนวทางปองกันปญหา 
    ไดอยางสอดคลอง) 
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4.3 ตัวอยางการสรางเครื่องมือวัดจิตสํานึกตอบริการ  (Service Mind)  ดวยแบบวัดมาตร
ประเมินคา (Rating Scale)  การสรางเครื่องมือวัดจิตสํานึกตอบริการมีข้ันตอนดังนี้ 
1) กําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 

   • จิตสํานึกตอบริการ = สภาวะจิตใจในการอํานวยประโยชนสําหรับผูอ่ืน 
   • จิตสํานึกตอบริการ = สภาวะทางจิตใจที่พรอมตอการปฏิบัติหนาที่ดวยการให 
      ความสะดวก ใหความชวยเหลือเปนธุระ ชวยแกปญหาอยาง 
      เต็มความสามารถจนผูรับบริการพึงพอใจ 
   • พฤติกรรมบงชี้การมีจิตสํานักตอบริการ 
    ใหความสําคัญตอผูรับบริการทุกคนอยางเสมอภาค ตองไมคิดวาตนเอง 
         สําคัญกวาผูอ่ืน 
    หยั่งรูความตองการของผูรับบริการ เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 
    อยากเห็นผูรับบริการไดรับประโยชน (ไดรับความสะดวก ความชวยเหลือ  
         แกไขปญหา) ใสใจตอปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ของผูรับบริการ 
    ใหบริการอยางเต็มที่ เต็มใจใหบริการกับทุกคน ยึดถือวางานบริการเปน 
         วิชาชีพ 
    ใหบริการอยางดีที่สุด จนทําใหผูรับบริการพึงพอใจ ไมหวังสิ่งตอบแทน 
        มีความสุขใจที่ใหบริการ 
  2) สรางขอความคําถาม และคําตอบ 
   • ตัวอยางขอความวัดจิตสํานึกตอบริการและคําตอบ 

ขอความ 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1 

ไมเห็นดวย 
 

2 

ไมแนใจ 
 

3 

เห็นดวย 
 

4 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

5 
1. เราควรบริการคนใหเหมาะสมกับ 
    ตําแหนงหนาที่การงานของเขา 

     

2. ฉันชอบชวยเหลือลูกคาเมื่อแนใจวา 
     เขาตองการอะไร 

     

3. ส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ ของลูกคาก็มีความ 
     สําคัญไมแพเรื่องใหญ ๆ 

     

4. ฉันมักตองใชความสามารถกวาปกติ 
     เมื่อเจอลูกคาเจาปญหา 

     

5. ลูกคาบางคนมีสีหนาไมคอยสบายใจ 
    เมื่อไดปรึกษากับฉัน 
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