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Abstract 

 

Implicit Measures for Social and Personality Psychology is a textbook about the 

methods and techniques used in implicit measurement. The author has divided the book into 

5 chapters. The first chapter provides an introduction to implicit assessment and the second 

chapter presents evaluative priming as the implicit measure of attitudes. The next chapters 

cover the Implicit Association Test and the Flexibility of the Implicit Association Test. In the 

last chapter, the author discusses the basic operations, computer program and useful 

information for designing and analyzing the data. 
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บทวิจารณ์หนังสือ  
“การวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ”1 

 
พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา2 

บทคัดย่อ 
 บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง การวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ เป็นต ารา
เกี่ยวกับเทคนิควิธีการต่างๆ ในการวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ ผู้แต่งแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย 1) บทน าเพ่ือท าความเข้าใจการวัดโดยนัย 2) การประเมินวัดโดยนัย
ด้วยแบบประเมินการเตรียมพร้อมการรับรู้ 3) การทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย 4) ความยืดหยุ่นของการ
ทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย และ 5) แนวปฏิบัติพ้ืนฐานของการด าเนินงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ค าส าคัญ: การวัดผลโดยนัย แบบประเมินการเตรียมพร้อมการรับรู้ การวัดการเชื่อมโยงโดยนัย 
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บทน า 
การวัดทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเป็น

กิจกรรมที่นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์กระท าเพ่ือค้นหาค าตอบของค าถามการวิจัย
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มสังคม และตัวแปร
หนึ่งที่ ได้รับความสนใจและศึกษาอย่างมาก คือ 
ทัศนคติ (Attitude) เนื่องจากแนวคิดที่ว่าทัศนคติ
เป็นตัวก าหนดทิศทางของพฤติกรรม โดย Gordon 
Allport นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้เริ่มกล่าวถึง
ทัศนคติว่า เป็นการแสดงออกถึงความชอบ หรือ ไม่
ชอบ ต่อบุคคล สิ่งของ ตนเอง หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง อันเป็นผลมากจากประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจุบันของบุคคล จากแนวคิดดังกล่าวจึง
เกิดการสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือวัดระดับของความ
มากน้อยของความรู้สึกผ่านการรายงานตนเองของ
กลุ่มตัวอย่าง และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุป
เป็นแนวคิด ทฤษฎี หรือตัวแบบอันเป็นประโยชน์ต่อ
สั งคมต่อไป  ดั งนั้ นการศึกษาเรื่องการวัดจึ งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ
ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบเกี่ยวกับสังคมในมิติต่างๆ  
 ส าหรับวิธีการที่ ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่ห ลาย ในการวัดท างจิ ต วิทยาสั งคมและ
บุคลิกภาพ คือ การใช้แบบสอบถาม โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างรายงานตนเอง หรือ แสดงความรู้สึกนึกคิด
ที่มีต่อประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา และน าผลลัพธ์ที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งในปัจจุบันมี
หนังสือเกี่ยวกับวิธีการสร้างเครื่องมือวัดทัศนคติ 
หรือส ารวจความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก โดยเนื้อหา
ส่ วน ให ญ่ น า เส น อ ใน เรื่ อ งข อ งวิ ธี ก า รส ร้ า ง
แบบสอบถามส าหรับการวัดและประเมินค่าทัศนคติ 
และการตีความจากสิ่งที่ต้องการวัดตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย แม้แบบสอบถามจะเป็นวิธีการที่
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ในช่วง 20 ปีที่

ผ่านมาเริ่มมีค าถามจากนักวิจัยว่า เราสามารถตอบ
ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าค าตอบที่ได้รับจากการตอบ
แบบสอบถามนั้นเป็นความจริง เนื่องจากยังไม่
สามารถน าเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดไปวัดทัศนคติ 
หรือความคิดเห็นได้โดยตรงเหมือนกับสิ่งของที่จับ
ต้องได้ เราจึงต้องใช้วิธีการวัดโดยอ้อมผ่านการ
รายงานตนเองด้วยการตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
ซึ่ งก็พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามบางคนสามารถ
ควบคุมการตอบสนองของตนโดยการไม่รายงาน
ความคิดเห็นที่แท้จริง หรือไม่แสดงทัศนคติของ
ตนเองออกมาอย่างเต็มที่ อาจเพราะต้องการปกปิด
ความรู้สึกที่แท้จริง หรือตอบค าถามไปในแนวทางที่
สังคมคาดหวัง ในเวลาต่อมานักวิจัยจึงได้ค้นหาและ
พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการวัดผลการศึกษาทาง
จิตวิทยาสังคมและบุคลิกภาพด้วยการวัดการ
ตอบสนองโดยอัตโนมัติของบุคคล หรือที่เรียกว่า 
การวัดผลโดยนัย (Implicit Measures) 
 สาเหตุที่การวัดโดยนัยอาจเรียกได้อีก
อย่างหนึ่งว่า การวัดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ 
เนื่องจากมีที่มาจากนิยามของ Russel H. Fazio 
(1990) นักจิตวิทยาสังคมผู้ที่ท าการศึกษาการวัด
ทัศนคติโดยนัย ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดที่ว่า ทัศนคติ
โดยนัย คือ การเชื่อมโยงความทรงจ าระหว่างวัตถุ 
(Objects) กับการประเมินค่า (Evaluation) อย่าง
อัตโนมัติ ณ สถานการณ์หนึ่ง โดยใช้ความเร็วในการ
ตอบสนองเป็นตัวชี้วัดความเข้มข้นของความรู้สึกนึก
คิดของผู้ถูกวัดกับวัตถุที่ถูกให้ประเมิน และจาก
แนวคิดดั งกล่ าว Fazio และ Olson (2003) จึ ง
พัฒนาเครื่องมือวัดทัศนคติโดยนัยขึ้นมา โดยมี
พ้ื น ฐ าน ม าจ าก ก า ร ล ด ข้ อ ด้ อ ย ข อ งก า ร ใช้
แบบสอบถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบมีเวลาคิดว่าจะ
เลือกตอบค าถามในแต่ละข้ออย่างไร ท าให้นักวิจัย
อาจได้ รับข้อมูลที่ ไม่ ตรงกับความ เป็ นจริง ซึ่ ง
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การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการวัดเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับนักวิจัย นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจใน
การท าวิจัย โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการเก็บข้อมูล
จากตัวแปรที่มีลักษณะเป็นนามธรรมดังเช่นทัศนคติ 
เพ่ือสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ เหมาะสม
ส าหรับการตอบค าถามการวิจัย และน ามาซึ่ ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 
สาระส าคัญของหนังสือ 
 หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Implicit Measures for 
Social and Personality Psychology โดย Laurie A. 
Rudman ซึ่ ง เขี ยนขึ้ น ในปี  2011 และเป็ นการ
ตีพิมพ์ครั้งแรก ผู้แต่งเขียนขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่ เริ่มต้น
ศึกษาในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาสังคมและ
จิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยของตนเอง 
โดยมีการยกตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่ดีของวิธีการวัด
โดยนัย และชุดของข้อมูลหรือค าคุณศัพท์ส าหรับ
น าไปประยุกต์ ใช้ ในการศึกษาวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง 
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้อธิบายถึงความยืดหยุ่นการ
ปรับใช้ เครื่องมือภายใต้ข้อพึงระวังที่ผู้ วิจัยต้อง
ค านึงถึงเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ผล ผู้แต่งได้แบ่งการน าเสนอสาระส าคัญ
ออกเป็น 5 บท ดังนี้   
 บทที่ 1 ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดการ
เชื่ อม โยงโดยนั ย  (Introduction to Implicit 
Assessment) เพ่ื อท าความเข้าใจกับผู้ อ่ านว่ า
เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ คือ การสอนผู้ที่ยังไม่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการวัดโดยนัยให้สามารถ
น าไปใช้ในการวิจัยของตนเองได้ การน าเสนอเนื้อหา
จึงเน้นในภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี ซึ่งจะช่วย
ตอบค าถามว่าจะออกแบบและสร้างความเที่ยงตรง
ในการวัดนี้ได้อย่างไร และท าอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยง
การเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานได้ ผู้แต่งได้อธิบาย

ถึงการวัดทัศนคติโดยนัยว่า การเชื่อมโยงความทรง
จ าระหว่างวัตถุที่ปรากฏให้เห็นกับการประเมินค่า
อย่างอัตโนมัติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการตอบสนอง
อย่างอัตโนมัติเมื่อเห็น หรือนึกถึงวัตถุนั้นๆ อันเป็น
ผลมาจากการตอบสนองในระดับจิตใต้ส านึก ท าให้
บุคคลตอบค าถามโดยปราศจากความตั้งใจและ
ความรู้ตัว และแนวโน้มของค าตอบได้รับผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ดังเช่นที่ Greenwald 
และ Banaji (1995) นักจิตวิทยาที่ศึกษาและสร้าง
เครื่องมือส าหรับการวัดโดยนัย ได้สรุปว่าทัศนคติ
โดยนัยเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ท าหน้าที่ให้การ
ตอบสนองของบุคคลเป็นไปอย่างอัตโนมัติ  แต่
อย่างไรก็ตามเราสามารถสร้างเครื่องมือส าหรับการ
วัดโดยนัยได้  โดยเครื่องมือที่ ผู้ แต่ งหยิบยกมา
กล่าวถึงในเรื่องการวัดโดยนัยส าหรับจิตวิทยาสังคม
และบุคลิกภาพ คือ แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ 
(Evaluative Priming)  แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร
เชื่ อม โย งโดยนั ย  ( Implicit Association Test : 
IAT)  

บทที่ 2 แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ 
(Evaluative Priming) ผู้ แ ต่ งน า เสน อ เนื้ อ ห า
เกี่ยวกับแบบประเมินการเตรียมการรับรู้ (Evaluative  
Priming) ซึ่ งเป็ น เครื่องมื อหนึ่ งส าห รับการวัด
ทัศนคติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Fazio (1990) เพ่ือวัด
ทัศนคติโดยนัย นับได้ว่าเป็นเครื่องมือแรกที่สร้าง
ขึ้ น ม าส าห รั บ ก ารวั ด โดยนั ย  จ ากการอาศั ย
กระบวนการของความทรงจ าในระยะยาวที่มีผลต่อ
การตอบสนองต่อวัตถุที่รับรู้ โดยวัตถุแรกที่ปรากฏ
จะเป็นการเตรียมการรับรู้ (prime) และวัตถุที่สอง
จ ะ เป็ น เป้ าห ม าย  (target) ห รื อ ค าต อบ ข อ ง
การศึกษา ส าหรับการวัดผลจะใช้อัตราความเร็วใน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทั้งนี้ประเด็นที่ถูกน ามาวัด
โด ย ก าร วั ด โด ย นั ย ส่ ว น ให ญ่ จ ะ เป็ น เรื่ อ งที่
ละเอียดอ่อนและเปราะบางในความรู้สึกของคน
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ทั่วไป ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว เพศ น้ าหนัก ความรู้สึกมี
อ านาจทางเพศ เป็นต้น ส าหรับวิธีการประเมินนั้นผู้
ถูกประเมินท าการประเมินผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งโปรแกรมจะปรากฏการเตรียมการรับรู้ซึ่งอาจเป็น
ค าคุณศัพท์ทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือรูปภาพให้ 
ผู้ประเมินดู หลังจากนั้นจึงท าการเลือกเป้าหมาย 
หรือค าตอบโดยการกดปุ่มที่แป้นคีย์บอร์ดที่ระบุ   
ค าว่า “ดี” และ “ไม่ดี”และน าผลจากอัตราความเร็ว
ในการตอบสนองมาวิเคราะห์ว่าวัตถุแรกใดมีผลต่อ 
ผู้ประเมินมากที่สุด ขั้นตอนต่อมาจึงปรากฏการ
เตรียมการรับรู้ขึ้นอีกครั้งพร้อมค าคุณศัพท์ทั้งด้าน
บวกและด้านลบ และให้ผู้ประเมินกดปุ่มเลือก
เป้าหมาย หรือค าตอบโดยการกดปุ่มที่แป้นคีย์บอร์ด
ที่ระบุค าว่า “ดี” และ “ไม่ดี”อีกครั้ง โดยสิ่งส าคัญ 
คือ การเตรียมการรับรู้สนับสนุน หรือยับยั้งการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายอย่างไร และเมื่อไม่มีการ
เตรียมการรับรู้ความเร็วในการตอบสนองเป็น
อย่างไร เพ่ือที่จะน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาใช้ก าหนดเป็น
เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มต่อไป 

นอกจากนี้ ผู้ แต่ งได้แสดงตัวอย่างแบบ
ประเมินการเตรียมการรับรู้ในเรื่องทัศนคติต่อคนผิว
สี  ทัศนคติต่ออ านาจทางเพศ และทัศนคติต่อ
เป้าหมายในชีวิตของนักศึกษา และในตอนท้ายของ
บทได้กล่าวถึงประโยชน์และข้อจ ากัดของแบบ
ประเมินการเตรียมการรับรู้ ประโยชน์ของเครื่องมือ
นี้คือมีความยืดหยุ่นในการน าไปปรับใช้กับการวัด
ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เป็นการแบ่งกลุ่มใน
สังคมมากกว่าการวัดสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง 
ส าหรับข้อจ ากัด คือ สิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อม
ในขณะท าการวัด กล่าวโดยสรุปของเทคนิคแบบ
ประเมินการเตรียมการรับรู้ คือ การเปลี่ยนวิธีจาก
การสอบถามจากผู้ถูกประเมินว่ารู้สึกอย่างไรต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งมาเป็นการให้ผู้ถูกประเมินสะท้อนทัศนคติ
ของตนเองด้วยการเลือกค าตอบในแบบประเมินการ

เตรียมการรับรู้ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

บทที่ 3 การวัดการเชื่อมโยงโดยนัย (The 
Implicit Association Test) ผู้แต่งได้อธิบายถึง
วิธีการสร้างการวัดการเชื่อมโยงโดยนัยส าหรับการ
วัดทัศนคติ ซึ่งมีหลักการมาจากการเชื่อมโยงของ
สองสิ่งเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาความเร็วในการ
เลื อกค าตอบที่ ผู้ ถู กป ระเมิน เลื อก  ซึ่ งวิ ธีก าร
คล้ายคลึงกับแบบประเมินการเตรียมการรับรู้ แต่จะ
ให้ผู้ถูกประเมินเห็นภาพ หรือข้อความพร้อมกับท า
การเลือกค าตอบในเวลาเดียวกัน ซึ่งการวัดนี้จะท า
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเมื่อ
เริ่มท าการวัดหน้าจอจะปรากฏรูปภาพ หรือค านาม
ขึ้น และให้ผู้ถูกประเมินเลือกค า หรือค าคุณศัพท์ซึ่ง
จะเป็นค าคู่ตรงข้ามกันด้วยการกดแป้นคีย์บอร์ด
ตามที่ โปรแกรมก าหนด เช่น เลือก “ดี” กดปุ่ม
ตัวอักษร “E” ที่แป้นคีย์บอร์ด แต่หากเลือก “ไม่ดี” 
ให้กดปุ่ม “I” ที่แป้นคีย์บอร์ด และน าเวลาที่ผู้ถูก
ประเมินใช้ในการเลือกค าตอบมาค านวณหาผลลัพธ์
ของการศึกษา โดยแบบทดสอบนี้มาจากแนวคิดที่ว่า
หากของสองสิ่งมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ผู้ถูก
ประเมินจะมีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วจากการ
ท างานของจิตใต้ส านึก  ผู้แต่งได้น าเสนอการใช้
โป ร แ ก รม  SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) รวมถึง สถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ผลของแบบทดสอบการเชื่อมโยง และใน
ตอนท้ายได้อธิบายถึงการปรับใช้แบบทดสอบกับการ
วัดทัศนคติโดยนัยในประเด็นอื่นๆ นอกจากเรื่องของ
สีผิว ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ ลักษณะทางเพศ ด้วยการ
เปลี่ยนชุดของค าที่แสดงคุณลักษณะของเป้าหมาย 
เพ่ือให้ผู้ ถูกประเมินท าการเลือก ทั้ งนี้ผู้ แต่ งได้
น าเสนอชุดของค าที่แสดงคุณลักษณะทางบวกและ
ลบเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ อ่านได้น าไปปรับใช้ใน
งานวิจัยของตนเอง นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ผ่านมา
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พบว่าสามารถน ารูปภาพมาแทนค าพูดได้ ถ้ารูปภาพ
นั้นสื่อถึงคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา ใน
ตอนท้ายของบทผู้แต่งยังได้กล่าวถึงประโยชน์และ
ข้อจ ากัดของแบบทดสอบ  โดยแบบทดสอบการ
เชื่อมโยงโดยนัยนี้มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้กับ
ทัศนคติที่สนใจศึกษา ลดปัญหาเรื่องค่าขนาดของ
อิทธิพล และป้องกันการแสร้งตอบจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้ เป็ นอย่ างดี  แต่ทั้ งนี้ แบบสอบถามนี้ ไม่ ได้ มี
ความสัมพันธ์กับเครื่องมือการวัดโดยนัยอ่ืนๆ เช่น 
แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ และแบบสอบถาม
นี้เน้นที่การวัดจุดมุ่งหมายเดียวเท่านั้น 
 บทที่ 4 ความยืดหยุ่นของการวัดการ
เชื่ อ ม โย ง โด ย นั ย  (The Flexibility of the 
Implicit Association Test) ผู้ แต่ งได้ กล่ าวถึ ง
ความยืดหยุ่นของการวัดการเชื่อมโยงโดยนัย ซึ่ง
โครงร่างของแบบทดสอบการเชื่ อมโยงโดยนัย
สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับเป้าหมายของงานวิจัย
ที่หลากหลาย ในบทนี้ผู้แต่งได้ยกตัวอย่างการใช้การ
วัดการเชื่อมโยงโดยนัยส าหรับการวัดในเรื่อง สามัญ
ทัศน์ (Stereotype) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-
esteem) และอัตมโนทัศน์  (Self-concept) และ
กล่าวว่าการวัดการเชื่อมโยงโดยนัยนี้ สามารถ
น าไปใช้ประเมินได้หลากหลายเป้าหมาย ตัวย่างเช่น 
ในกลุ่มจิตวิทยาสุขภาพก็เป็นสาขาหนึ่งที่มีอัตราการ
น าไปใช้เพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มที่ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่พิสูจน์แล้วว่าการวัดนี้มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มที่ศึกษาเรื่องทางการเมืองไ ด้
น าไปใช้ในเรื่องการโหวต กลุ่มนักจิตวิทยาคลินิกได้
เริ่มน ามาใช้ในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษา ดังนั้น
ข้อจ ากัดในการใช้งานการวัดการเชื่อมโยงโดยนัยจึง
อ ยู่ ที่ นั ก วิ จั ย เอ ง ว่ า จ ะ ส าม า รถ ส ร้ า งส ร ร ค์
แบบทดสอบนี้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างไร 
 บทที่  5 แนวปฏิบัติพื้ นฐานของการ
ด าเนินงาน (Basic Operations) เกี่ยวกับการ

วัดผลโดยนัย ซึ่งผู้แต่งได้น าเสนอข้อมูลพื้นฐานต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยที่สนใจศึกษาการวัดโดยนัย 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนตในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนโดยทั่วไป และประเด็นที่ต้องค านึงถึงใน
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้ เช่น การก าหนดระยะเวลา
ในการให้ผู้ท าแบบทดสอบตัดสินใจเลือกข้อความใน
แต่ละข้อว่าควรใช้เวลานานเท่าไร การก าหนดอัตรา
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การลดความล้าของผู้ท า
แบบทดสอบ การก าหนดปุ่มกดที่แป้นคีย์บอร์ดให้
เหมาะสมและง่ายต่อการตอบสนอง นอกจากนี้ได้ให้
ค าแนะน าในการแปลงข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ใน
โปรแกรม SPSS การก าหนดค าสั่งในการใช้งานและ
การวิเคราะห์ข้อมูล และได้แนะน าให้ผู้ที่สนใจศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เวบไซต์ของ Greenwald ซึ่งจะ
ให้ค าแนะน าและตัวอย่างที่น่าสนใจในการใช้งาน
แบบทดสอบเชื่อมโยงโดยนัย หรือติดต่อผู้เขียนเพ่ือ
ศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรเกี่ยวกับการวัดโดยนัย ทั้ง
แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ และการวัดการ
เชื่อมโยงโดยนัย 
 
ประโยชน์และความน่าสนใจของหนังสือ  
 ภาพรวมหนังสือเล่มนี้เหมาะสมส าหรับผู้
ก าลังค้นหาเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการวัดทัศนคติ
โดยนัย (Implicit attitudes) เพ่ือลดความปัญหา
การเลี่ยงที่จะตอบข้อมูลตามความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่ง
ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้มีดังนี้ 
  1. เนื้อหาที่น าเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็น
การรวบรวมข้อมูลจากนักวิจัยหลายท่านที่เชี่ยวชาญ
ในเรื่องการวัดโดยนัยด้วยแบบประเมิน คือ แบบ
ประเมินการเตรียมการรับรู้ และแบบทดสอบการ
เชื่อมโยงโดยนัย และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และ
ข้อจ ากัดของการน าเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดนี้มาใช้ใน
การท าวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านได้ตระหนักและค านึงถึง
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ต้ังแต่กระบวนการออกแบบงานวิจัยจนถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูล แต่ส าหรับผู้ที่เพ่ิงเริ่มต้นศึกษาใน
เรื่องทางจิตวิทยาควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องทัศนคติ
โดยนัย เพ่ือท าความเข้าใจให้ชัดเจน เนื่องจากจะมี
ผลต่ อก ารน า เค รื่ อ งมื อที่ ผู้ เขี ยนน า เสนอมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง 
  2. ผู้แต่งถ่ายทอดหลักการวัดผ่านการ
ยกตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนว่า 
ค าคุณศัพท์ด้านบวกเป็นอย่างไร ด้านลบเป็นอย่างไร 
และมีตัวอย่างชุดของคุณลักษณะที่สามารถน าไป
ปรับใช้กับงานวิจัยแต่ละเรื่อง ตัวอย่างหน้าตาราง
การวิเคราะห์ รวมทั้งตัวอย่างการน าเครื่องมือไปใช้
ในการวัดทัศนคติโดยนัยในประเด็นต่างๆ เช่น การ
วัดทัศนคติของสังคมทั่วไป (Stereotype) การวัด
ทัศนคติต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 
เป็นต้น 
 3. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวัดโดยนัยที่ผู้
แต่งน าเสนอนั้น เหมาะส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เนต 
ซึ่งมีความสะดวกส าหรับกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มสาธารณะชนทั่วไป แต่ทั้ งนี้ต้อง
ค านึงถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้
เป็นแนวทางให้พิจารณาและตระหนักถึง 
 โดยสรุปหนังสือเล่มนี้ เน้นการน าเสนอ
เครื่องมือส าหรับการวัดโดยนัย ส าหรับให้ผู้ที่สนใจ
ได้น าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือลดข้อจ ากัดของวิธีการรายงานตนเอง
ผ่านการท าแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อวงการการศึกษาวิจัยทางด้านจิตวิทยา
และพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย ด้วยการน า
เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาวิจัย 
 
 

จุดเด่นและจุดด้อยของหนังสือ 
 จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ การน าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับการวัดผลโดยนัยพร้อมกับตัวอย่าง
ประกอบในการวัดแต่ละแบบ ท าให้ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจในหลักการวัดและการน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือสร้างเครื่องมือส าหรับการวัดโดยนัย และวิธีการ
วัดผลโดยนัยนี้เป็นอีกทางเลือกให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่
ที่สนใจสร้างเครื่องมือวัดโดยนัยด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือลดความผิดพลาดจากการเลี่ยง
ตอบความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ถูกประเมิน และมี
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ เพ่ือหาทัศนคติของคนในสังคมโดยทั่วไปใน
ประเด็นทางจิตวิทยาสั งคมและจิตวิทยาเชิ ง
บุคลิกภาพ 
 จุดด้อยของหนังสือเล่มนี้ คือ การอธิบาย
เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมและ
จิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ โดยในบทแรกของหนังสือได้
กล่าวถึงเพียงเฉพาะการวัดทัศนคติ ซึ่งท าให้ผู้ที่
เริ่มต้นศึกษาเรื่องการวัดโดยนัยไม่มีหลักเกณฑ์ หรือ
ข้อสังเกตอย่างชัดเจนว่าตัวแปรทางจิตวิทยาสังคม
และจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพใดที่มีความเหมาะสม
ส าหรับน ามาใช้วัดด้วยวิธีการวัดผลโดยนัยตามที่    
ผู้แต่งได้น าเสนอ 
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