
ข้อสอบกลางภาค 
วิชา:  3800314 การวดัและการทดสอบทางจิตวิทยา คะแนนเก็บ 80 คะแนน (คดิเป็น 25 %) 
อาจารย์ผู้สอน:  อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 
วนั-เวลาทดสอบ:  28 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.30 – 11.30 น. 

 

ค าสัง่ 

1. จงเขียนช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวันิสิต และเลขท่ีสอบให้เรียบร้อย 

2. กระดาษค าตอบ กระดาษข้อสอบ เก็บกลบัคืนอาจารย์ทกุฉบบั  

3. ห้ามเขียนใดๆ ลงกระดาษค าถาม ให้เขียนลงในกระดาษค าตอบเทา่นัน้ 

4. ห้ามดคู าตอบ ลอกค าตอบ หรือซกัถามใดๆ จากผู้ เข้าสอบทา่นอ่ืน และห้ามมิให้เปิดเผยค าตอบ

ให้กบัผู้ เข้าสอบทา่นอ่ืน 

5. ห้ามสง่เอกสาร หนงัสือ เคร่ืองเขียน และอ่ืนๆ ให้แก่ผู้สอบทา่นอ่ืนอย่างเดด็ขาด และห้ามรับหรือ

หยิบเอกสาร หนงัสือ เคร่ืองเขียน และอ่ืนๆ จากผู้สอบทา่นอ่ืนอยา่งเด็ดขาดเชน่กนั 

6. การกระท าตามข้อ 4-5 ถือเป็นการทจุริตการสอบ ต้องได้รับโทษตามระเบียบของจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ซึง่การลงโทษต ่าสดุ คือ ได้ F ในวิชาท่ีสอบและพิจารณาพกัการศกึษา  

1 ปีการศกึษา 

นิสิตเซ็นช่ือก ากบัเพ่ือรับทราบค าสัง่ และปฏิบตักิฎ ระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด 

 

 ...................................................... 

 วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2551 

ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................................................................................................................... เลขท่ีนัง่สอบ .............................  



ตอนท่ี 1 จงเลือกตวัเลือกท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียง 1 ตวัเลือก โดยท าเคร่ืองหมาย (x) ในตวัเลือกนัน้ หาก

เลือกตวัเลือกถกูจะได้ 1 คะแนน หากเลือกตวัเลือกผิดจะหกั 0.25 คะแนน 

 
1. คณุสมบตัทิัว่ไปของแบบวดัทางจิตวิทยาทกุชนิด แตกตา่งจากการทดสอบอ่ืนอย่างไร (เชน่  

การดดูวง การสมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้าง การสืบดลูกัษณะนิสยั เป็นต้น) 

2. บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและการทดสอบทางจิตวิทยา บทบาทของบคุคลในข้อใดท่ีนา่จะสง่ผล

กระทบตอ่คณุภาพของแบบวดัมากท่ีสดุ 

3. การแปลคะแนน APGAR ในทารกแรกเกิด ใช้วิธีอะไรในการแปลความหมายคะแนน (อิงเกณฑ์ 

หรืออิงกลุม่) เพราะอะไร 

4. การออกแบบการวิจยัแบบใด ท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้แบบวดัทางจิตวิทยาประเมินภายในบคุคล 

5. อะไรเป็นหลกัพืน้ฐานภายใต้ในการใช้เกณฑ์ปกตใินการสร้างคะแนนของแบบวดั 

6. ท าไมจงึต้องมีการจ ากดัการขายแบบวดัทางจิตวิทยาให้แก่นกัจิตวิทยาเทา่นัน้ เชน่ แบบวดับาง

ฉบบั กลา่วว่าจะขายให้เฉพาะคนท่ีจบปริญญาโทสาขาจิตวิทยาขึน้ไปเท่านัน้  

7. เหตผุลท่ีส าคญัท่ีสดุ ท่ีจะต้องมีการเก็บข้อมลูของผู้ รับการประเมินไว้อย่างดี มิให้ผู้ อ่ืนสามารถ

เข้าถึงข้อมลูนีไ้ด้ คืออะไร 

8. การดโูหงวเฮ้ง สามารถเป็นแบบวดัทางจิตวิทยาได้หรือไม ่และเหตผุลในข้อใดท่ีนา่จะสนบัสนนุ

การตอบในข้อนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 

9. ความเป็นปรนยั (Objective) ในการวดัและการทดสอบทางจิตวิทยา คืออะไร 

10. แบบวดัความถนดั (Aptitude Test) แตกตา่งจากแบบวดัสมัฤทธ์ิผล (Achievement Test) อยา่งไร 

11. อะไรเป็นประโยชน์ในการประเมินความเบ้ และความโดง่ของการกระจายคะแนนรวม และการ

กระจายของการตอบรายข้อในการประเมินคณุภาพของแบบวดั 

12. ค ากลา่วท่ีวา่ “ยิ่งความแปรปรวนของลกัษณะท่ีต้องการวดัสงู ยิ่งเป็นสิ่งท่ีดี” ถกูต้องหรือไม ่เพราะ

อะไร 

13. ท าไมต้องมีคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) 

14. ข้อใดกลา่วได้ถกูต้องเก่ียวกบัสหสมัพนัธ์ (Correlation) 

15. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) คืออะไร 



16. ท าไมต้องมีการประมาณคา่เป็นชว่ง (Confidence Interval) แทนท่ีจะเรียนแคก่ารทดสอบ

นยัส าคญัทางสถิต ิ(Statistical Significance) ก็พอ 

17. ข้อมลูใดท่ีแผนภาพกระจดักระจาย (Scatterplot) บอกได้ชดัเจน แตค่า่สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

(Pearson’s Correlation) บอกไมไ่ด้ 

18. ข้อใดไมถ่กูต้องเก่ียวกบัการวดัภาวะสนันิษฐาน (Construct) 

19. ข้อใดไมถ่กูต้องในการบอกบทบาทของแบบวดัทางจิตวิทยา ท่ีจะไปเก่ียวข้องกบัการวดัภาวะ

สนันิษฐาน และการท านายเกณฑ์ (Criterion) ท่ีต้องการ 

20. คา่สดุโตง่ (Outlier) สง่ผลกระทบอะไรตอ่การประเมินคณุภาพแบบวดั 

21. ข้อใดเป็นสิ่งท่ีต้องระวงัในการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน 

22. ข้อใดกลา่วได้ถกูต้อง เม่ือมีกลุม่หลากหลาย (Heterogeneous Group) ในการหาคา่สหสมัพนัธ์ 

23. ข้อใดกลา่วได้ถกูต้อง ในเร่ืองการกระจายโค้งปกตแิละลกัษณะของแบบวดัทางจิตวิทยาท่ีดี 

24. ข้อใดไมถ่กูต้อง ในการกลา่วถึงวิธีการสร้างมาตร (Scaling) ทัง้การให้ผู้ถกูประเมินเป็นศนูย์กลาง 

(Subject-centered method) การให้สิ่งเร้าเป็นศนูย์กลาง (Stimulus-centered method) และการ

ให้การตอบสนองเป็นศนูย์กลาง (Response-centered method)  

25. ข้อใดไมใ่ชล่กัษณะของสถานการณ์ท่ีต้องใช้แบบวดัอิงเกณฑ์  

26. ตารางจดัรูปแบบข้อสอบ (Table of Specifications) มีประโยชน์อยา่งไรในการสร้างแบบวดั 

27. ข้อใดเป็นข้อเสียของการเปรียบเทียบคะแนนอิงกลุม่ 

28. ข้อใดไมถ่กูต้องในการไมใ่ช่ความแตกตา่งระหวา่งระหวา่งผลงานสงูสดุ (Maximal Performance) 

และผลงานโดยทัว่ไป (Typical Performance) 

29. กระบวนการใดท่ีไมค่วรท าในการคดิข้อค าถามในการสร้างแบบวดับคุลิกภาพอยา่งใดอย่างหนึง่ 

เชน่ ความก้าวร้าว (Aggression) ในเดก็  

30. ข้อใดท่ีเป็นปัจจยัท่ีต้องค านงึถึงในการสร้างข้อค าถาม  

31. ผู้ทรงคณุวฒุิ (Expert) มีบทบาทอยา่งไรในการสร้างข้อค าถาม 

32. การเก็บข้อมลูน าร่อง อาจแบง่ออกเป็นสองครัง้ด้วยกนั ครัง้แรกเก็บข้อมลูส าหรับกลุม่เล็ก ครัง้ท่ี

สองเก็บข้อมลูจ านวนมาก การเก็บข้อมลูน าร่องสองครัง้นีแ้ตกตา่งกนัอยา่งไร 

33. การเปล่ียนลกัษณะของผู้ประเมิน (เชน่ ลกูค้า เจ้านาย เพ่ือนร่วมงาน) ท่ีใช้ในการประเมินผลงาน 

ผลกระทบอะไรท่ีนา่จะเกิดขึน้น้อยท่ีสดุ 



34. ความเท่ียง (Reliability) แตกตา่งจากความตรง (Validity) อยา่งไร 

35. หากเปล่ียนลกัษณะของสิ่งแวดล้อมไป เชน่ ขณะท่ีเดก็ท าข้อสอบมีครูมาด ูและไมมี่ครูมาด ูจะ

สง่ผลให้ความตรงเปล่ียนแปลงอยา่งไร  

36. ข้อใดถกูต้องส าหรับความเท่ียงแบบวดัซ า้ (Test-Retest Reliability) 

37. ข้อใดเป็นลกัษณะท่ีไมจ่ าเป็นในการสร้างแบบวดัคูข่นาน (Alternate Forms) 

38. ความยาวของแบบสอบถาม สง่ผลกระทบอะไรตอ่คา่ความเท่ียงและความตรงของแบบวดั 

39. คา่สถิตอิะไรท่ีเป็นตวับง่ชีข้นาดความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามภายในแบบวดั 

40. ข้อใดผิดส าหรับการวิเคราะห์ด้วยสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) 

41. คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าส าคญัหรือไม่ ในแบบวดัท่ีเน้นการวดัภาวะสนันิษฐาน และแบบวดัท่ีเน้นการ

ท านายเกณฑ์ 

42. ความผิดพลาดมาตรฐานในการวดั (Standard Error of Measurement) มีประโยชน์ในบริบทใด  

43. ความเท่ียงส าหรับแบบวดัอิงเกณฑ์ ควรค านงึถึงอะไร 

44. ปัจจยัใดในตวัเลือกตอ่ไปนีท่ี้ไมไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่ความเท่ียงส าหรับแบบวดัอิงเกณฑ์ 

45. ความตรงของแบบวดัตามนิยามของ Messick (1989) ดีกวา่ความตรงตามนิยามดัง้เดมิอย่างไร 

46. ข้อใดถกูต้องส าหรับความเท่ียงท่ีมีหลากหลายรูปแบบ (เชน่ แบบวดัซ า้, แบบความสอดคล้อง

ภายใน, แบบระหวา่งผู้ประเมิน เป็นต้น) 

47. การให้ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมาจากหลากหลายสาขาในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน มีประโยชน์อะไร 

48. ตวัเลือกใด ท่ีแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาถึงความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

49. ข้อใดเป็นประโยชน์ของสดัส่วนความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity Ratio) ในการสร้างแบบวดั

ทางจิตวิทยา 

50. ตวัเลือกใดเป็นวิธีการคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินความตรงเชิงเนือ้หาท่ีเหมาะสม 

51. ท าไมผู้ทรงคณุวฒุิต้องมีหลายคนในการประเมินความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

52. ข้อใดผิด ในการกลา่วถึงกระบวนการให้ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินความตรงเชิงเนือ้หา (Content 

Validity) 

53. ข้อใดถกูต้อง ในเร่ืองความตรงจากการรับรู้ (Face Validity)  



54. ข้อใดไมไ่ด้เป็นตวัอยา่ง ของความไมส่อดคล้องกนัระหวา่งเกณฑ์ (Criterion) แตกตา่งจากสิ่งท่ีวดั

เกณฑ์ (Criterion Measure)  

55. ความบกพร่องในการวดัเกณฑ์ (Criterion Deficiency) และการเจือปนในการวดัเกณฑ์ (Criterion 

Contamination) แตกตา่งกนัอยา่งไร 

56. ข้อมลูท่ีใช้ประเมินความตรงเชิงเกณฑ์สมัพนัธ์ จะพบวา่มีจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นแผนกท่ี

ต้องการน้อย สิ่งท่ีต้องระวงัในการประเมินความตรงเม่ือจ านวนกลุม่ตวัอยา่งน้อย คืออะไร 

57. การปรับแก้จากการท าให้ลดลง (Correction of Attenuation) เป็นการปรับแก้คา่สหสมัพนัธ์เม่ือตวั

แปรท านาย และตวัแปรเกณฑ์มีความผิดพลาดแบบสุม่อยู ่(Random Error) ในทางปฏิบตัคิวร

ปรับแก้อย่างไร 

58. ภาวะพิสยัจ ากดั (Restriction of Range) ไมมี่อิทธิพลตอ่คา่อะไรบ้าง ในตวัเลือกตอ่ไปนี ้ 

59. ตวัเลือกใด บอกความแตกตา่งระหวา่งเกณฑ์ขัน้ต้น (Intermediate Criteria) และเกณฑ์สงูสดุ 

(Ultimate Criteria) ได้ชดัเจนท่ีสดุตามนิยาม 

60. ข้อใดถกูต้องท่ีสดุส าหรับกระบวนการทดสอบความตรงตามภาวะสนันิษฐาน  

61. ตวัเลือกใดไมใ่ชก่ารทดสอบความตรงในการสมัพนัธ์กบัภาวะสนันิษฐานอ่ืนตามทฤษฎี 

(Nomological Validity) 

62. ความแปรปรวนจากวิธีการวดั (Method Variance) ในเมทริกซ์ลกัษณะหลากวิธีหลาย (Multi-trait 

Multi-method Matrix) คืออะไร 

63. การท่ีแบบวดัพบหลกัฐานว่ามีความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) แตไ่มพ่บหลกัฐานวา่

มีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent Validity) สามารถแปลความหมายได้อยา่งไร 

64. ประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) คืออะไร 

65. ความตรงในการจดักระท าด้วยการทดลอง (Experimental Manipulation) จ าเป็นในการทดสอบ

ความตรงตามภาวะสนันิษฐานหรือไม ่เพราะอะไร 

66. ข้อใดถกูต้องท่ีสดุ ในการบอกสาเหตวุา่ท าไมต้องใสใ่จนิยามในการสร้างแบบวดัทางจิตวิทยา 

67. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้อง ในการบอกปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความยากรายข้อ  

68. ท าไมต้องมีข้อท่ีมีความยากรายข้อใกล้เคียง 1.00 อยูใ่นแบบวดั 

69. ท าไมจงึต้องข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกสงู อยูใ่นแบบวดัตอ่ไป  

70. แบบวดัอิงเกณฑ์และแบบวดัอิงกลุม่ ควรมีการคดัเลือกข้อค าถามแตกตา่งกนัอยา่งไร 



71. การอิงเกณฑ์ภายนอก (External Criteria) และการอิงเกณฑ์ภายใน (Internal Criteria) ในการหา

อ านาจจ าแนก (Item Differentiation) ได้ผลอย่างไร 

72. ในการวิเคราะห์วา่ ข้อค าถามใดท่ีสามารถแบง่แยกระหว่างกลุม่คนท่ีได้คะแนนรวมสงูและกลุม่คน

ท่ีได้คะแนนรวมต ่าได้ หรือท่ีเรียกวา่ “การวิเคราะห์กลุม่สงูกลุม่ต ่า” ข้อใดผิด 

73. ความยากรายข้อและอ านาจจ าแนกเก่ียวข้องกนัอย่างไร 

74. การหาความสมัพนัธ์ระหว่างการตอบตวัลวง (Distracters) และคะแนนรวม (Total Score) มี

ประโยชน์อะไร 

75. ตวัเลือกใดตอ่ไปนี ้ท่ีเป็นลกัษณะตวัลวง (Distracters) ท่ีดี 

76. ความตรง (Validity) และอรรถประโยชน์ (Utility) ของแบบวดัทางจิตวิทยา เก่ียวข้องกนัอยา่งไร 

77. หากต้องการตดัสินวา่ “ควรจะตัง้มาตรฐานในการให้เกรด A วิชาการวดัและการทดสอบทาง

จิตวิทยาอย่างไร”  ควรเปล่ียนค าถามนีอ้อกเป็นรูปแบบอยา่งไร ถึงจะสามารถหามาตรฐานในการ

ตดัสินได้ 

78. ข้อใดตอ่ไปนี ้เป็นปัจจยัท่ีท าให้การหามาตรฐานด้วยวิธีของ Angoff มีคณุภาพต ่าลง 

79. ประโยชน์ในข้อใดท่ีส าคญัท่ีสดุ ท่ีวิธีการตดัสินใจผสมประจกัษ์ (Judgment/Empirical Method) 

มี แตว่ิธีการตดัสินใจ (Judgment Method) หรือวิธีเชิงประจกัษ์ผสมการตดัสินใจ 

(Empirical/Judgmental Method) ไมมี่ คืออะไร 

80. หากใช้วิธีเชิงประจกัษ์ผสมตดัสินใจ (Empirical/Judgmental Method) จะต้องให้ผู้ เช่ียวชาญชีว้า่

ผู้ใดเป็นผู้ ท่ีดี ประสบความส าเร็จ เปรียบเทียบกบัผู้ใดท่ีไมดี่ ไมป่ระสบความส าเร็จ แล้วหาจดุตดั

ระหวา่งสองกลุม่ จดุตดัจะต้องเป็นอยา่งไร ถึงดีท่ีสดุ 

81. ข้อใดไมใ่ชส่ิ่งท่ีได้จากงานของ Taylor และ Russell (1939) ในการกล่าวถึงอรรถประโยชน์ของ

แบบวดั (Test Utility) 

82. ข้อใดถกูต้อง ในเร่ืองปัจจยัของผู้ประเมิน (Test Examiner) การใช้แบบวดัท่ีประเมินรายบคุคล  

83. การประเมิน (Assessment) แตกตา่งจากการวดั (Measurement) อยา่งไร 

84. ความคุ้มคา่ (Effectiveness) คืออะไร ในบริบทของการวดัและการประเมินทางจิตวิทยา 

85. ในปี ค.ศ. 1988 รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ห้ามการใช้เคร่ืองจบัเท็จ (Polygraph) ในการ

คดัเลือกบคุลากรเข้าท างาน และห้ามการใช้เคร่ืองจบัเท็จในการลงโทษหรือไลค่นออก ข้อใด

ตอ่ไปนี ้ท่ีนา่จะเป็นเหตผุลในการห้ามใช้เคร่ืองจบัเท็จในการคดัเลือกบคุลากร 



86. ข้อใดตอ่ไปนี ้แสดงให้เห็นถึงสภาวะทางอารมณ์ของผู้สอบ ท่ีมีผลตอ่การทดสอบ  

87. การปรับแก้คะแนนตามโอกาสการเดา (Correction of Guessing) มีพืน้ฐานอยูท่ี่ข้อความใน

ตวัเลือกใด 

88. ข้อใดถกูต้องส าหรับข้อค าถามเป็นแบบการบงัคบัเลือก (Forced-choice ranking) ในการวดั

บคุลิกภาพ 

89. การเรียนพิเศษ เพ่ือเตรียมตวัมาทดสอบ สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของการวดัหรือไม ่อยา่งไร  

90. ความเช่ียวชาญในการท าแบบทดสอบ (Test Sophistication) เป็นปัจจยัท่ีท าให้ความตรงลดลงได้

อยา่งไร 

91. ก่อนให้ผู้ตอบท าแบบทดสอบทกุชนิด จะต้องมีการค าอธิบายก่อนการใช้แบบวดั ค าอธิบายเหลา่นี ้

มีความส าคญัอยา่งไร 

92. ข้อใดเป็นการแสดงถึงการควบคมุมาตรฐาน (Standardize) ในการวดั  

93. ข้อใดไมไ่ด้เป็นข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัแบบทดสอบ 

94. ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเปล่ียนแปลงไป จะสง่ผลตอ่คา่ความตรงใน

การท านายเปล่ียนแปลงได้อยา่งไร  

95. ข้อใดตอ่ไปนี ้ท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความตรงของแบบวดั 

96. รูปแบบของข้อค าถาม (เชน่ ถกู-ผิด, การเลือกตอบ, การเตมิค าตอบ, การเขียนเรียงความ) มี

ผลกระทบตอ่คณุภาพของแบบวดัอยา่งไร 

97. ท าไมต้องมีสถิตท่ีิช่ือวา่ความตรงท่ีเพิ่มขึน้ (Incremental Validity) 

98. ข้อใดไมถ่กูต้อง ในเร่ืองวิธีการตรวจสอบความตรงตามภาวะสนันิษฐาน  

99. ความตรงชนิดใดท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับการสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

100. การคดัเลือกเป็นกลุม่ (Banding) ในการคดัคนเข้าท างาน มีหลกัพืน้ฐานคืออะไร 

 



ตอนท่ี 2 จงตอบวา่ข้อความแตล่ะข้อความจากทัง้ส่ีข้อความในแตล่ะข้อนัน้ ถกูหรือผิด โดยท า

เคร่ืองหมาย (x) ในข้อความท่ีคดิวา่ถกู หากสามารถตอบได้ถกูต้อง 3 ข้อความ จะได้

คะแนน 1 คะแนน หากสามารถตอบได้ถกูต้อง 4 ข้อความ จะได้ 2 คะแนน (หมายเหต ุ

ข้อความทัง้ 4 ข้อ อาจจะถกูหมด หรือผิดหมดก็ได้) 

 

1. โรงเรียนหนึง่ ได้ตัง้โปรแกรมพฒันาอจัฉริยภาพขึน้ เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีสตปัิญญาเลิศได้

พฒันาตนเองจนถึงศกัยภาพ ลกัษณะโปรแกรมจะเป็นการฝึกให้นกัเรียนคิด โดยครูเป็นผู้ เอือ้ให้

นกัเรียนเกิดการคิด (Facilitator) โดยทางโรงเรียนต้องการนกัเรียนท่ีเข้าในโปรแกรมอจัฉริยภาพนี ้

จะต้องสามารถปรับตวัเข้ากบัระบบการเรียนในโปรแกรมนีไ้ด้เร็ว ครูผู้ รับผิดชอบโครงการจงึตัง้

เกณฑ์ในการคดัเลือกโดยดจูากผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) เกิน 3.5 ขึน้ไป อย่างไรก็ตาม 

เกณฑ์นีก็้ถกูตัง้ค าถามวา่ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมนี ้เป็นผลการเรียนแบบสอนหน้าชัน้ (Lecture) 

2. ในการคดัเลือกบคุคลเข้าเรียนตอ่ในระดบัอดุมศกึษา ทางคณะจิตวิทยาจะต้องให้น า้หนกัตอ่

วิธีการคดัเลือกตา่งๆ ตัง้แต ่ข้อสอบเอนทรานซ์ (O-NET หรือ  A-NET ซึง่เป็นแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน) การสมัภาษณ์ ผลการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา เพ่ือท านายวา่นิสิตสามารถเรียนใน

หลกัสตูรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาได้ดีหรือไม ่ 

3. ครูอินทร์ได้ทดสอบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีอยูใ่นห้องคงิ จะมีคะแนนเอนทรานซ์สงู 

เปรียบเทียบกบัห้องอ่ืน ทัง้วิชาเลข ภาษาองักฤษ ไทย และสงัคม  



4. มาตรวดัระยะหา่งทางสงัคม (Bogardus, 1926) เป็นมาตรวดัความเตม็ใจท่ีจะให้บคุคลในสมาชิก

ทางสงัคมกลุม่อ่ืน (เชน่ คนผิวด า) เข้าอยูใ่นกลุม่ตา่งๆ โดยการตอบวา่ยอมรับให้อยูใ่นข้อท่ีใกล้ขึน้

นัน้ จะต้องผา่นเกณฑ์ข้อไกลๆ ทงัหมดมาก่อน ตวัอย่างข้อค าถามเป็นดงันี ้  

 

ฉนัยอมรับให้ .......... (คนผิวด า) เป็นญาตพ่ีิน้องกนัได้ (คะแนน 1.00)  

ฉนัยอมรับให้ ........... (คนผิวด า) เป็นเพ่ือนสนิทได้ (คะแนน 2.00)  

ฉนัยอมรับให้ ........... (คนผิวด า) มีบ้านในระแวกใกล้เคียงกบัฉนัได้ (คะแนน 3.00)  

ฉนัยอมรับให้ ........... (คนผิวด า) เป็นเพ่ือนร่วมอาชีพได้ (คะแนน 4.00)  

ฉนัยอมรับให้ ........... (คนผิวด า) อยูใ่นประเทศของทา่นได้ (คะแนน 5.00)  

ฉนัยอมรับให้ ........... (คนผิวด า) มาเย่ียมในประเทศของทา่นได้ (คะแนน 6.00)  

ฉนัต้องการให้ ............ (คนผิวด า) ไมเ่ก่ียวข้องกบัประเทศของฉนัเลย (คะแนน 7.00) 

 

5. กรมขนสง่ทางบก ต้องการสร้างวิธีการประเมินเพ่ือให้ใบอนญุาตในการขบัข่ีขึน้มา วตัถปุระสงค์

เพ่ือต้องการให้ผู้ ท่ีขบัรถ จะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายตา่ง ๆ ในการขบัข่ีรถยนต์ รวมถึงวิธีการ

ขบัรถท่ีดี ก่อนท่ีจะขบัรถในสภาพความเป็นจริง  

6. นายสมปองต้องการสร้างแบบวดัเพ่ือประเมินผลการปฏิบตังิานการท าความสะอาด ท่ีจ้างมาจาก

บริษัทท าความสะอาดแหง่หนึง่มาท าความสะอาดในท่ีท างานของทา่น ลกัษณะการท างาน คือ 

บริษัทจะสง่ภารโรงประมาณ 4 คน มาท างานในท่ีท างานของทา่นตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 

ผลการประเมินจากแบบวดันีมี้ผลในการตดัสินใจตอ่สญัญาหรือไมต่อ่สญัญาบริษัทดงักลา่ว  

7. นางสาวสายฤดีน าข้อสอบวิชาทางจิตวิทยาท่ีมีจ านวน 200 ข้อมาวิเคราะห์ พบว่ามีคา่สมัประสิทธ์ิ

อลัฟ่าขนาด .91 นางสาวสายฤดีจงึวิเคราะห์ข้อค าถามตอ่ พบว่าข้อค าถามจ านวนมาก มีคา่

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (Corrected Item-Total 

Correlation; CITC) ต ่ากวา่ .20 จงึตดัข้อค าถามท่ีมีคา่ CITC ต ่าท่ีสดุออกไปทีละข้อ จนกระทัง่ข้อ

ท่ีเหลือทัง้หมดมีคา่ CITC สงูกวา่ .20 พบวา่มีข้อท่ีเหลือ 75 ข้อ ยงัมีคา่ความเท่ียงเทา่เดมิ แตว่า่

เนือ้หาในช่วงสามคาบสดุท้ายของวิชาเรียนถกูคดัออกไปทัง้หมด  

8. ในการสร้างแบบวดับคุลิกภาพชนิดหนึง่ นิสิตคนหนึง่ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ (อาจารย์ภายในคณะ) 5 คน 

ประเมินความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เกณฑ์ท่ีจะคดัเลือกข้อค าถามเข้าไปใช้ในขัน้ตอน



ตอ่ไป คือ 3 ใน 5 คน ในการประเมินข้อค าถามหนึง่ ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 3 คนให้ความคิดเห็นวา่ข้อนัน้

ไมส่มควรจดัอยูใ่นแบบวดับคุลิกภาพดงักล่าว แตผู่้ทรงคณุวฒุิ 2 คนให้ความคิดเห็นว่าข้อนัน้

สมควรอยูใ่นแบบวดับคุลิกภาพดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม นิสิตคนนัน้ พร้อมทัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาของ

เขา เห็นวา่ข้อนีเ้ป็นข้อท่ีส าคญัในการนิยามภาวะสนันิษฐาน เพราะถือวา่เป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ี

ส าคญัของนิยามดงักลา่ว 

9. บริษัทหนึง่ได้สร้างแบบทดสอบการใช้ข้อมลูอตัชีวประวตัิแบบถ่วงน า้หนกั (Biodata) ขึน้มา ซึง่

แบบวดันีเ้ป็นการน าข้อมลูอตัชีวประวตัทิัง้หมดจากใบสมคัร รวมถึงอตัชีวประวตัท่ีิทางบริษัทคดิ

ขึน้เอง มาท านายผลการปฏิบตังิาน ข้อมลูอตัชีวประวตัใิดท่ีสามารถท านายได้ จะเก็บข้อมลูนัน้มา

ถามในการคดัเลือก และสร้างเป็นสมการท านายคะแนนผลการปฏิบตังิานขึน้มา บริษัทในเครืออีก

บริษัทหนึง่เห็นวา่บริษัทนี ้ได้ใช้วิธีการวดันีแ้ล้วประสบความส าเร็จ จงึมาตรวดัทัง้หมด และวิธีการ

แปลคะแนน มาใช้ในการคดัเลือกในบริษัทของตนในต าแหนง่งานท่ีใกล้เคียงกนั 

10. ในการประเมินการสมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้าง (Unstructured Interview) ได้เชิญหวัหน้าแผนก

ท่ีรับพนกังานมาสมัภาษณ์ผู้สมคัรร่วมกบัหวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลมาสมัภาษณ์พร้อมกนั 

ผู้สมคัรท่ีจะรับเข้าต้องผา่นความเห็นชอบของหวัหน้าแผนกท่ีรับสมคัรเทา่นัน้ ถึงจะเข้าไปได้ 

อยา่งไรก็ตาม หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลต้องการประเมินความตรงของวิธีการคดัเลือกนี ้ใน

การสมัภาษณ์จงึได้มีการประเมินคะแนนวา่ผู้สมคัรคนนีเ้หมาะสมจะได้รับเข้าหรือไม ่ตัง้แต ่1 คือ 

ไมค่วรน าเข้าอยา่งมาก ถึง 5 คือ ควรน าเข้าอย่างมาก เพ่ือน าข้อมลูนีไ้ปใช้ในการประเมินความ

ตรงในการท านาย เม่ือผา่นไป 3 เดือน ให้หวัหน้าแผนกคนเดมิประเมินผู้สมคัรท่ีรับเข้ามาแล้วคน 

วา่มีคะแนนผลการปฏิบตังิานเทา่ไร หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคลน าคะแนนทัง้สองสว่นมาหา

ความสมัพนัธ์กนั พบวา่ได้ความสมัพนัธ์เทา่กบั .50 ซึง่ถือวา่สงูมาก และพบวา่หวัหน้าฝ่าย

ทรัพยากรบคุคลและหวัหน้าฝ่ายท่ีรับผู้สมคัร ให้คะแนนในการประเมินผู้สมคัรระหว่างสมัภาษณ์

สมัพนัธ์กนั .70 คา่เฉล่ียไมแ่ตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคลจงึแนะน าให้ใช้

วิธีการสมัภาษณ์นีต้อ่ไป  

11. ความฉลาดทางอารมณ์ คือ การใช้เหตผุลเก่ียวกบัอารมณ์ในชีวิตประจ าวนั แบบวดัความฉลาด

ทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ท่ีนิยมใช้มีอยู่ 2 แบบวดัด้วยกนั คือ 1) แบบวดัของ 

Salovey และ Mayer ซึง่แบง่ความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 4 มิตด้ิวยกนั ใช้วิธีการวดัคล้ายการ

วดัความสามารถ (Ability Test) คือ มีงานให้ท า แล้วมีข้อถกูและข้อผิด 2) แบบวดัของ Bar-On จะ



แบง่ความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 5 มิตด้ิวยกนั ใช้วิธีการตอบแบบรายงานตนเอง (Self-

Report) ซึง่ไมมี่การตอบท่ีถกูหรือผิด หลงัจากใช้แบบวดัทัง้สองในการวดันิสิตนกัศกึษาจ านวน 

200 คน พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ทัง้สองมีคา่เทา่กบั .30 โดย

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมิตเิฉล่ียภายในแบบวดัของ Salovey และ Mayer เทา่กบั .20 และแบบวดั

ของ Bar-On ของ Bar-On เทา่กบั .60 

12. บริษัทหนึง่ต้องการคดัเลือกพนกังานท่ีเข้ามาทกุคน จะต้องมีความสามารถในการตดัสินใจระดบั

หนึง่ ผู้สร้างแบบวดัได้ใช้วิธีให้ผู้ เช่ียวชาญท่ีอยูใ่นองค์การประเมินแบบวดั จนได้คะแนนขัน้ต ่าท่ีจะ

คดัพนกังานเข้ามา ในการรับสมคัรนี ้จะตดัสินโดยไมส่นใจวา่จะมีผู้สมคัรสามารถเข้าได้แตล่ะครัง้

ได้ก่ีคน ในการรับสมคัรหลายครัง้ บางครัง้อาจมีผู้สมคัรผ่านทัง้หมด ขณะท่ีบางครัง้อาจไมมี่

ผู้สมคัรผา่นเลย ด้วยเหตนีุ ้ผู้สร้างแบบวดัจงึไมส่ามารถประเมินได้วา่แบบวดันีช้ว่ยท าให้รับ

พนกังานท่ีมีคณุภาพตามท่ีต้องการมาได้ก่ีคนตามวิธีการประเมินของ Taylor และ Russell (1939)  

เน่ืองจากไมท่ราบคา่สดัสว่นการรับเข้า (Selection Ratio) 

13. ในการคดัเลือกนกัเรียนเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา ได้มีวิธีการคดัเลือกโดยการสร้างข้อสอบ

กลางท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ข้อสอบเอนท์” ข้อสอบเอนท์ท่ีดีจะต้องจ าแนกคนท่ีรู้มากและคนท่ีรู้

น้อยออกจากกนัได้ เพ่ือประโยชน์ในการท านายเกณฑ์ท่ีได้ตัง้ไว้ ด้วยเหตท่ีุวา่มีนกัเรียนจ านวนมาก

ท่ีถกูจดัอยูใ่นประเภทรู้น้อย กลา่วคือ ไมส่ามารถท าข้อสอบเอนท์ได้ จงึท าให้เกิดธุรกิจเรียนพิเศษ

ขึน้มา การสอนในธุรกิจเรียนพิเศษนัน้ ก่อให้เกิดข้อดีและข้อเสียตามมามากมาย ข้อดีท่ีเห็นได้ชดั 

คือ นกัเรียนสามารถกลบัมาทบทวนบทเรียนท่ีตนเองได้เรียนไป ท าให้เกิดความรู้มากขึน้ แตข้่อเสีย 

คือ นกัเรียนท่ีเรียนพิเศษจะได้รับการสอนเทคนิคการท าข้อสอบท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัความรู้ในการสอบ 

และนกัเรียนท่ีมีฐานะดีกวา่ อยูใ่นกรุงเทพฯ จะเข้าถึงการเรียนพิเศษได้ง่ายกว่า 

14. แบบวดั WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) เป็นแบบวดัเชาวน์ปัญญา 

(Intelligence Test) ส าหรับเดก็ซึง่ประเมินทีละบคุคล (Individual Test) ใช้เวลาในการประเมิน

ประมาณ 45 นาที แบบวดันีมี้โอกาสท าให้เกิดอคตใินการประเมินสงูมาก ด้วยเหตนีุ ้ผู้ใช้แบบวดั

จงึต้องฝึกฝนอยา่งหนกั ก่อนท่ีจะใช้แบบวดัประเมินด้วยตนเอง 

15. Mumford, Iddekinge, Morgeson และ Campion (2008) ได้พฒันาแบบวดัการรู้บทบาทในการ

ท างานเป็นทีม (Team Role Test) ซึง่ต้องการทดสอบวา่ ผู้ ได้รับการทดสอบมีความรู้ว่าจะใช้

บทบาทให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ ในการท างานเป็นทีม ได้ถกูต้องหรือไม ่คะแนนของแบบ



วดันีส้งูหมายความวา่ ผู้ ได้รับการทดสอบ ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ในการท างานเป็นทีมได้

ดี แบบวดันีพ้บผลการท านายการใช้บทบาทท่ีหลากหลายภายในทีม (คะแนนเกณฑ์สงู 

หมายความวา่ คนนัน้ได้ใช้บทบาทท่ีหลากหลายในการท างานเป็นทีม ในสภาพความเป็นจริง) ทัง้

ในบริบทของการศกึษา และบริบทการท างานในบริษัทการผลิตอาหารแหง่หนึง่  

16. ในการทดสอบความตรงเชิงท านาย (Predictive Validity) ในการท านายผลการปฏิบตังิานของ

ผู้สมคัรหลงัจากท างานไปแล้ว 6 เดือน นกัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การได้ใช้วิธีการวดัผลการ

ปฏิบตังิานดงักลา่ว โดยให้หวัหน้าประเมินผลงานด้วยมาตรประเมินคา่ (Rating Scale) วา่

พนกังานท่ีอยูใ่นทีมของเขา มีผลงานระดบัเท่าไร จาก 0 คือแยม่าก จนกระทัง่ 100 คือดีมาก 

a. เกณฑ์ (Criterion) คือ ผลการปฏิบตังิาน (ถกู) 

b. การวดัด้วยมาตรวดัท่ีมีข้อเดียว จะท าให้การครอบคลมุเกณฑ์ทัง้หมดน้อยกวา่การวดัด้วย

มาตรท่ีให้ประเมินผลการปฏิบตังิานหลายๆ ด้าน (ถกู) 

c. การเจือปนในเกณฑ์ (Criterion Contamination) คือ การค านงึถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

พนกังานคนนัน้และหวัหน้างาน ซึง่สว่นนีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัผลการปฏิบตังิาน (ถกู) 

d. ไมค่วรเปล่ียนระยะเวลาหลงัจากรับสมคัรงานในการประเมินความตรงเชิงท านายเป็น 1 ปี 

เน่ืองจากวา่เวลา 6 เดือนเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ (ผิด) 


