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คณะจิตวทิยา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 การสร้างเคร่ืองมือวดัลกัษณะต่างๆ ในเชิงจิตวทิยาเป็นกระบวนการสร้างเคร่ืองมือในการวดัท่ีท าให้
แน่ใจไดว้า่เคร่ืองมือดงักล่าวสามารถวดัเป้าหมายท่ีตอ้งการจริงๆ เช่น ความฉลาด (Intelligence) เคร่ืองมือการ
ทดสอบความฉลาดในเชิงจิตวทิยาจะเป็นขอ้ค าถามหรือขอ้สอบท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่วดัความฉลาดจริง และน า
คะแนนของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ไปค านวณหาค่าคะแนนความฉลาดของผูท่ี้ถูกทดสอบ  

ก่อนท่ีจะเร่ิมสร้างเคร่ืองมือการวดัเชิงจิตวทิยาไดน้ั้น จะตอ้งเขา้ใจก่อนวา่เป้าหมายในการวดัคืออะไร 
ในทางจิตวทิยาเป้าหมายในการวดัมกัจะเป็นลกัษณะต่างๆ ของมนุษย ์เช่น ทกัษะ ความฉลาด บุคลิกภาพ 
ความสามารถ ความสนใจ เป็นตน้ ในกรณีของสมรรถนะหลกัก็ถือวา่เป็นลกัษณะทางจิตวทิยาอยา่งหน่ึง
เช่นเดียวกนั จะตอ้งก าหนดวา่สมรรถนะหลกัท่ีตอ้งการคืออะไร 

ลกัษณะทางจิตวทิยาจะถือวา่เป็นลกัษณะแฝงท่ีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง อยา่งเช่น ความฉลาด ไม่
สามารถวดัไดโ้ดยตรง ไม่เหมือนกบัลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไป เช่น ความเร็ว น ้ าหนกั ส่วนสูง ท่ีสามารถวดั
ไดโ้ดยตรง ลกัษณะทางจิตวทิยาตอ้งวดัผา่นลกัษณะพฤติกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะนั้น เช่น ลกัษณะของ
คนชอบเส่ียง อาจจะมีตวับ่งช้ีเป็นขอ้ค าถามต่างๆ เช่น ฉนัชอบเล่นการพนนั ฉนัชอบความทา้ทาย ฉนัชอบลองส่ิง
แปลกใหม่ เป็นตน้ ถา้บุคคลหน่ึงตอบวา่มีพฤติกรรมดงัขอ้ค าถามทั้งสามสูง จะมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นคนชอบเส่ียง 
เป็นตน้ 

แต่อยา่งไรก็ตาม ท าอยา่งไรจึงจะแน่ใจไดว้า่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ี วดัลกัษณะทางจิตวทิยาไดจ้ริง ท าอยา่งไรจึง
จะแน่ใจไดว้า่จ านวนตวับ่งช้ีเพียงพอท่ีจะแสดงค่าลกัษณะทางจิตวทิยาของแต่ละบุคคล ท าอยา่งไรจึงจะแปล
ความหมายคะแนนของแบบทดสอบท่ีได ้ท าอยา่งไรจึงจะแน่ใจไดว้า่คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบไม่ไดเ้กิดจาก
ปัจจยัแทรกซอ้นอ่ืนๆ เช่น ความช่วยเหลือโดยไม่ไดต้ั้งใจของผูจ้ดัสอบ เป็นตน้ ดว้ยขอ้ค าถามเหล่าน้ีท าใหเ้กิด
กระบวนการวดัทางจิตวทิยาข้ึน เพ่ือท าใหเ้คร่ืองมือวดัต่างๆ มีคุณภาพ กล่าวคือวดัไดต้รงกบัส่ิงท่ีตอ้งการ 
สามารถแบ่งแยกคนมีคะแนนสูงและคนมีคะแนนต ่าได ้วดัไดค้งเสน้คงวา 

กระบวนการสร้างแบบวดัเชิงจิตวทิยาอยา่งง่าย สามารถแบ่งไดเ้ป็นดงัน้ี 

1. การเขียนขอ้ค าถาม (Item writing) เป็นการเขียนขอ้ค าถามเพื่อใชใ้นแบบทดสอบ 

2. การทดสอบน าร่อง (Try out) การทดสอบน าร่อง เป็นการน าเคร่ืองมือท่ีไดเ้ขียนขอ้ค าถามมา ไปเก็บ
ขอ้มูลเพ่ือน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชห้าคุณภาพ 

3. การวเิคราะห์ขอ้ค าถาม (Item analysis) เม่ือไดข้อ้มูลจากการทดสอบน าร่องแลว้ ก็จะน าขอ้มูล
เหล่าน้ีมาทดสอบดูวา่ขอ้ค าถามแต่ละขอ้สามารถแบ่งแยกคนไดค้ะแนนสูงและคะแนนต ่าหรือไม่ 
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ 

4. การวดัความคงเสน้คงวา (Reliability) เป็นการทดสอบวา่ขอ้กระทงทั้งหมดน้ีวดัในส่ิงๆ เดียวกนั
หรือไม่ 
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5. การตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation) เป็นการตรวจสอบวา่ส่ิงท่ีไดว้ดัจากแบบสอบถามนั้นวดัใน
ส่ิงท่ีตอ้งการหรือไม่ กล่าวคือวดัเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไวห้รือไม่ 

6. การหาค่าเปรียบเทียบ (Norms) การสร้างเกณฑเ์พ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละบุคคล 

7. การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน (Standardization) เป็นวธีิการใชแ้บบทดสอบ เพื่อใหก้ารทดสอบสามารถ
วดัความสามารถของบุคคลจริง ไม่มีปัจจยัแทรกซอ้นมาเก่ียวขอ้ง เช่น ความคาดหวงัของผูจ้ดัทดสอบ 
เป็นตน้ 

 

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเป็นดงัต่อไปน้ี 
1. การเขียนขอ้ค าถาม 

 ก่อนท่ีจะเขียนขอ้ค าถามไดดี้นั้น จะตอ้งใหค้  านิยามเป้าหมายท่ีตอ้งการวดัเสียก่อน เพ่ือใหเ้ป็นหลกัใน
การเขียนขอ้กระทงต่อไป ค านิยามเหล่าน้ีอาจไดม้าจากทฤษฎี การท่ีน าค านิยามท่ีไดม้าจากทฤษฎีจะมีขอ้ดีท่ีมี
บุคคลอ่ืนไดย้นืยนัวา่ลกัษณะทางจิตวทิยาดงักล่าวนั้นมีอยูจ่ริง สามารถหาความสมัพนัธ์ของลกัษณะเหล่านั้น กบั
ส่ิงท่ีสนใจตามทฤษฎี เช่น ความฉลาดมีผลต่อผลงานหรือไม่ เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัสามารถหาวธีิการวดั
ลกัษณะต่างๆ ทางจิตวทิยาไดอี้กดว้ย เช่น ความขยนั และความซ่ือสตัย ์อาจมีเทคนิคการวดัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
ความขยนัอาจจะถามอยา่งตรงไปตรงมาได ้แต่ความซ่ือสตัยอ์าจไม่เป็นเช่นนั้น อยา่งไรก็ตามก็อาจจะใหนิ้ยาม
ตามความตอ้งการของผูส้ร้าง เช่น ก าหนดค านิยามของคนขยนัข้ึนมาเอง การสร้างค านิยามแบบน้ีถา้สร้างข้ึน
มาแลว้ ควรจะมีการทดสอบวา่สามารถเป็นสมรรถนะหลกัขององคก์รไดจ้ริงหรือไม่ดว้ย 
 การตั้งนิยามท่ีแตกต่างกนั ก็น าไปสู่วธีิการวดัท่ีแตกต่างกนั และการเขียนขอ้ค าถามท่ีแตกต่างกนัเช่นกนั 
อาทิเช่น ความซ่ือสตัย ์ถา้ใหค้  านิยามวา่เป็นบุคคลท่ีมีความคิดไม่คดโกง และมีเจตนาท่ีจะไม่คดโกงไม่วา่จะเป็น
กรณีใดก็ตาม ก็จะมีลกัษณะการเขียนขอ้กระทงรูปแบบหน่ึง แต่ถา้ใหค้  านิยามวา่เป็นบุคคลท่ีมีความคิดไม่คดโกง 
แต่วา่ถา้เกิดในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งคดโกงโดยไม่เจตนา จะเป็นท่ียอมรับได ้ก็จะท าใหก้ารเขียนขอ้กระทงเป็นในอีก
รูปแบบหน่ึง โดยปกติแลว้ในลกัษณะทางจิตวทิยาจะมีค านิยามหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้น ามาใชจึ้งตอ้ง
พิจารณาวา่ค านิยามแบบใดท่ีสามารถเป็นสมรรถนะหลกัขององคก์รได ้หรือค านิยามใดท่ีมีหลกัฐานยนืยนัวา่
สอดคลอ้งกบัผลงานของบุคคลในองคก์ร หรือพฤติกรรมทางบวกของบุคลากรในองคก์รจริง 
 ถึงแมว้า่จะไดค้  านิยามมาแลว้ จะตอ้งพิจารณาอีกคร้ังวา่ค านิยามสามารถท าไปสร้างขอ้กระทงไดจ้ริง
หรือไม่ ค  านิยามท่ีดีนั้นจะตอ้งเขียนใหช้ดัเจน ครอบคลุมตามทฤษฎี มีลกัษณะท่ีกวา้ง สอดคลอ้งกบัช่ือท่ีไดต้ั้งลง
ไป และบุคคลท่ีแตกต่างกนัเม่ือมาอ่านค านิยามดงักล่าวจะตอ้งเขา้ใจตรงกนั  

เม่ือไดนิ้ยามเหล่าน้ีแลว้ จะน านิยามมาเขียนเป็นขอ้ค าถาม ขอ้ค าถามท่ีดีควรสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
อาจจะเป็นขอ้ค าถามท่ีถามตรงๆ เช่น ถา้ถามเร่ืองความขยนั อาจถามตรงๆ วา่คุณเป็นคนขยนัขนัแขง็ หรือลกัษณะ
ของคนท่ีมีค านิยามเหล่าน้ีสูง เช่น ถามวา่ฉนัชอบท างานหนกั เป็นตน้ ขอ้ค าถามเหล่าน้ีจะถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ให้
บุคคลตอบวา่บุคคลมีลกัษณะดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด จะถือวา่ขอ้ค าถามเหล่าน้ีถูกสุ่มออกมาใหค้รอบคลุมทุก
สถานการณ์ท่ีค านิยามดงักล่าวจะไปถึงได ้เช่น องคก์รตอ้งการบุคคลท่ีมัน่ใจในตนเอง จะตอ้งสุ่มขอ้ค าถามใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น เวลาน าเสนองาน เวลาท างานท่ียากล าบาก เวลาพบปะผูค้นใหม่ๆ เวลาแกไ้ขปัญหาในชีวติ 
เป็นตน้ ถา้ค านิยามครอบคลุมสถานการณ์เฉพาะเวลาท างาน ก็ใหค้รอบคลุมในสถานการณ์ท างานทั้งหมด ถา้ค า
นิยามครอบคลุมสถานการณ์ในชีวติทั้งหมด ก็ตอ้งพยายามใหข้อ้ค าถามครอบคลุมสถานการณ์ในชีวติทั้งหมด
เช่นกนั 
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 ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการเขียน คือ จะตอ้งอธิบายใหช้ดัเจน ใหบุ้คคลท่ีแตกต่างกนัอ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั 
ระดบัของรูปแบบประโยค ค าศพัท ์จะตอ้งเหมาะสมกบัผูท่ี้มาตอบขอ้ค าถาม เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษานอ้ย มาอ่าน
ขอ้ค าถามท่ีใชค้  าศพัทย์ากๆ ก็จะท าใหไ้ม่เขา้ใจ และตอบค าถามเหล่านั้นไดไ้ม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ีการเขียนจะตอ้ง
ไม่ยาว เพราะวา่มนุษยมี์ระดบัความจ าท่ีจ ากดั อาจจะไม่สามารถจบัประเด็นจากขอ้ค าถามท่ียาวๆ ได ้และส่ิงท่ี
ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงก็คือ จะตอ้งใหข้อ้ค าถามแต่ละขอ้มีใจความเดียว ตวัอยา่งขอ้ค าถามท่ีไม่ไดมี้ใจความเดียว เช่น 
ฉนัเป็นคนรู้ซ้ึงถึงพระคุณและพร้อมจะตอบแทนพระคุณคน จะเห็นวา่ค าถามน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ค าถาม
ดว้ยกนั คือ ฉนัรู้ถึงพระคุณท่ีคนอ่ืนให ้และ ฉนัพร้อมจะตอบแทนพระคุณท่ีคนอ่ืนให ้อาจจะเป็นไปไดท่ี้บางคนรู้ 
ตระหนกัถึงพระคุณ แต่ไม่ไดต้อบแทน ท าใหบุ้คคลนั้นอาจตอบขอ้ค าถามน้ีวา่มาก ถา้สนใจเฉพาะความรู้คุณ 
หรืออาจตอบวา่นอ้ย ถา้บุคคลนั้นคิดวา่ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคือการตอบแทนพระคุณ และในกรณีท่ีขอ้
ค าถามท่ีวดัความมากนอ้ยของลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น ความตรงต่อเวลา จะตอ้งมีขอ้ค าถามทางบวก คือถาม
วา่ท่านตรงต่อเวลามากนอ้ยเพียงใด และขอ้ค าถามทางลบ คือ ถามวา่ท่านไม่ตรงต่อเวลามากนอ้ยเพยีงใด 
แบบสอบถามท่ีดีควรมีขอ้ค าถามทางบวกและทางลบจ านวนใกลก้นัดว้ย เพ่ือไม่ใหเ้กิดความโนม้เอียงไปดา้นใด
ดา้นหน่ึง เช่น ถา้มีแต่ขอ้กระทงทางบวก จะท าใหค้นส่วนใหญ่มีคะแนนสูง ขอ้เสียท่ีตามมาก็คือท าใหจ้ าแนกคน
ตรงต่อเวลามาก และคนตรงต่อเวลานอ้ยออกจากกนัไดไ้ม่ดี 

ไม่วา่จะเป็นการหาค านิยาม หรือการเขียนขอ้ค าถามก็ดี ลว้นแต่มีความส าคญัอยา่งยิง่ยวดต่อการสร้าง
แบบสอบถามท่ีดี ถา้จุดเร่ิมตน้ไม่ดีแลว้ ท าใหแ้ทบจะไม่มีทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายไดด้ว้ยดีได ้เพราะจะท า
ใหแ้บบสอบถามไม่มีคุณสมบติัท่ีดี (คือไม่มีความคงเสน้คงวา และความตรง ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป)  

จ านวนขอ้ค าถามท่ีดีควรจะมีประมาณสองเท่าของจ านวนขอ้ท่ีตอ้งการจะได ้และขอ้ค าถามในการวดั
ลกัษณะแต่ละลกัษณะควรมีอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ข้ึนไป หมายความวา่ควรสร้างจ านวนขอ้ค าถามอยา่งนอ้ย 6 ขอ้ แต่
ทวา่จ านวนขอ้ค าถามก็ส่งผลต่อคุณสมบติัของแบบทดสอบเหล่าน้ี ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วนของความคงเสน้คงวา
และความตรง ถา้ตอ้งการแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพมาก ตามทฤษฎีการวดัทางจิตวทิยาแลว้ จะตอ้งใหมี้ขอ้ค าถาม
จ านวนมาก แต่อยา่งไรก็ดี ถา้มีขอ้ค าถามมากเกินไปจะส่งผลต่อความตั้งใจของผูต้อบ ยิง่มากก็จะท าใหค้  าตอบท่ี
ไดม้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าตอบท่ีไดจ้ากขอ้ค าถามทา้ยๆ ไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

รูปแบบท่ีใหผู้ท้  าแบบทดสอบตอบ จะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีเลือกดงัท่ี
กล่าวไวข้า้งตน้ โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 แบบดว้ยกนัดงัน้ี 

1) การทดสอบแบบมีขอ้ถูกและขอ้ผิด ขอ้ค าถามประเภทน้ีจะเหมือนกบัขอ้สอบท่ีพบในบริบทของ
การศึกษา เช่น แบบทดสอบคดัเลือกบุคคลเขา้เรียนระดบัอุดมศึกษา จะเป็นขอ้ค าถามท่ีมีตวัเลือกให ้และจะมี
ตวัเลือกหน่ึงท่ีเป็นค าตอบท่ีถูก บางคร้ังก็เป็นขอ้สอบท่ีไม่มีตวัเลือกให ้ใหเ้ขียนค าตอบลงไป แตจ่ะมีค าตอบท่ี
ถูกตอ้งอยู ่อยา่งไรก็ตาม ถา้ไม่มีตวัเลือกใหแ้ลว้ จะตอ้งก าหนดค าตอบท่ีถูกตอ้งใหช้ดัเจน จนกระทัง่ใหบุ้คคลท่ี
แตกต่างกนัมาตรวจขอ้สอบ จะตอ้งไดค้ะแนนออกมาใกลเ้คียงกนัมาก หรือเหมือนกนัใหไ้ด ้รูปแบบการตอบ
ประเภทน้ีจะเหมาะสมกบัการทดสอบเชาวน์ปัญญา ความสามารถทางสมอง ความถนดั เช่น ความถนดัทาง
เคร่ืองกล ความถนดัทางภาษา อยา่งไรก็ตาม อาจมาใชก้บัแบบทดสอบบุคลิกภาพได ้เช่น แบบทดสอบความฉลาด
ทางอารมณ์ อาจมีขอ้ค าถามวา่ “ฉนัไม่อยากจะเขา้ใจวา่บุคคลอ่ืนตอ้งการอะไร” แลว้ใหเ้ลือกตอบวา่ตรงหรือไม่
ตรงกบัผูต้อบ ถา้ตอบวา่ตรงแสดงวา่ไม่ไดแ้สดงถึงความฉลาดทางอารมณ์ แต่ถา้ตอบวา่ไม่ตรงแสดงวา่แสดงถึง
ความฉลาดทางอารมณ์ 
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2) การทดสอบแบบใหต้อบวา่มากนอ้ย ขอ้ค าถามประเภทน้ีจะมีขอ้ความให ้แลว้ใหต้อบวา่ผูต้อบมี
ลกัษณะดงักล่าวมากหรือนอ้ยเพียงใด อาจจะช่องใหเ้ลือกอยู ่5 ระดบั เช่น “ฉนัชอบเล่นกีฬา” แลว้มีค าตอบวา่ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยพอๆ กนั ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ค  าถามประเภทน้ี
มกัจะพบบ่อยมากในการวดับุคลิกภาพ เจตคติ ความสนใจ ค่านิยม หรือตวัอยา่งง่ายท่ีสุดท่ีมกัจะเจอบ่อยคร้ังก็คือ 
ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ ก็มกัจะพบรูปแบบประเภทน้ี แตบุ่คคลท่ีเลือกใชข้อ้ค าถามประเภทน้ีจะตอ้ง
ตดัสินใจวา่จะมีช่องใหเ้ลือกก่ีระดบั บางคร้ังอาจใหเ้ลือก 4 ระดบั 10 ระดบั หรือใหค้ะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 100 

คะแนนเลยได ้การเลือกยิง่ละเอียดมากยิง่ท าใหแ้บ่งแยกบุคคลไดดี้ข้ึน แต่ถา้มีมากจนเกินไป บุคคลก็จะใชท้างลดั
ในการตอบ กล่าวคือ ไม่ใส่ใจรายละเอียด เลือกท่ีประมาณเอา เช่น ประมาณ 60 คะแนน เป็นตน้ ซ่ึงจริงๆ แลว้เขา
อาจจมีคะแนนอยูท่ี่ระดบั 64 คะแนน 

ค าถามบางประเภทจะเป็นลกัษณะผสมทั้งสองอยา่งเขา้ดว้ยกนั เช่น รูปแบบการบงัคบัเลือก อาจมี
ตวัเลือกให ้3 ตวัเลือก ตวัเลือกหน่ึงแสดงถึงความซ่ือสตัย ์ตวัเลือกหน่ึงแสดงถึงการมีใจใหบ้ริการ และอีก
ตวัเลือกหน่ึงแสดงถึงการมุ่งผลส าเร็จ ผูต้อบตอ้งเรียงล าดบัตวัเลือกทั้งสาม วา่ตวัเลือกใดตรงกบัตนเองมากท่ีสุด 
ตวัเลือกใดรองลงมา และตวัเลือกใดนอ้ยท่ีสุด  

ในการเลือกขอ้ค าถามแบบท่ีสอง ก็คือ ขอ้ค าถามแบบใหต้อบวา่มากนอ้ย จะตอ้งตดัสินใจวา่ จะใหผู้ใ้ด
เป็นคนตอบค าถาม อาจจะเป็นการตอบแบบรายงานตนเอง หรือใหป้ระเมินดว้ยตนเอง หรือเป็นการประเมินโดย
ผูอ่ื้น อาจจะผา่นการสงัเกตพฤติกรรม หรือไม่ผา่นก็ได ้ยกตวัอยา่งเช่น เจา้นายประเมินผลงานลูกนอ้ง ครูประเมิน
ความตั้งใจเรียนของนกัเรียน หรือพอ่แม่ประเมินความซ่ือสตัยข์องลูก เป็นตน้ การใหผู้อ่ื้นตอบอาจจะเป็นการช่วย
ลดอคติในการเขา้ขา้งตนเองของผูต้อบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ก็มีค  าพดูท่ีวา่ “ไม่มีใครรู้ดีไปกวา่ตวัของตวัเอง” 
และการประเมินดว้ยผูอ่ื้น อาจมีขอ้ผิดพลาดได ้สงัเกตไดโ้ดยง่ายวา่แต่ละคนตีความนิสยับุคคลแตกตา่งกนั คน
สองคนอาจรับรู้วา่เด็กคนหน่ึงมีนิสยัต่างกนั คนหน่ึงมองวา่เด็กชอบเล่น แต่อีกคนหน่ึงมองวา่เด็กน่าร าคาญ จะ
พบวา่ทั้งการประเมินดว้ยตนเองหรือผูอ่ื้น ก็มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั ดงันั้นการเลือกใชจ้ะตอ้งค านึงถึงความ
เป็นไปไดข้องการใหผู้อ่ื้นประเมิน ความร้ายแรงของอคติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละส่วน ค่าใชจ่้ายในการเลือกใชว้ธีิการ
ต่างๆ คุณภาพของค าตอบท่ีไดจ้ากการประเมินต่างแหล่ง มาใชใ้นการพิจารณาประกอบการตดัสินใจ 
 

2. การทดสอบน าร่อง (Try out) 

 การทดสอบน าร่อง เป็นการน าขอ้ค าถามท่ีไดแ้ต่งข้ึนมาไปลองใช ้ขั้นตอนน้ีนกัวจิยับางคนให้
ความส าคญัมาก แต่บางคนไม่ค่อยจะใส่ใจกบัการทดสอบน าร่องมากนกั คิดวา่เป็นเพียงการเก็บขอ้มูลเพ่ือใชใ้น
การวเิคราะห์ขั้นต่อไป ถึงอยา่งไรก็ดี ถา้ใชก้ารทดสอบน าร่องใหเ้ป็นประโยชน์แลว้ จะท าใหคุ้ณภาพของ
แบบสอบถามมากข้ึนได ้ 
 การทดสอบน าร่องจะเป็นขั้นตอนท่ีท าใหผู้ส้ร้างแบบสอบถามพบกบัผูต้อบแบบสอบถามไดโ้ดยตรง 
ไม่วา่จะเป็นการตอบดว้ยตนเอง หรือการตอบโดยผูอ่ื้นก็ตาม ผูส้ร้างสามารถถามถึงรูปแบบของขอ้ค าถาม ความ
ชดัเจนของเน้ือความในแต่ละขอ้ค าถาม ความก ากวมของขอ้ค าถาม ระดบัความยากของภาษาในแตล่ะขอ้ค าถาม 
ความยาวของแบบสอบถามวา่เหมาะสมหรือไม่ จ านวนตวัเลือกมีมากเกินไปหรือไม่ มีค  าผดิในขอ้ค าถามแต่ละขอ้
หรือไม่ ค  าแนะน าท่ีแสดงไวก่้อนการตอบค าถามชดัเจนหรือเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูต้อบท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ ใน
กรณีของการสงัเกตพฤติกรรม จะท าใหรั้บรู้ปัญหา อยา่งเช่นมีพฤติกรรมท่ีก ากวมท่ีไม่สามารถรู้ไดว้า่ผูถู้กสงัเกตมี
ลกัษณะอยา่งไร เช่น การสงัเกตความตั้งใจในการท างาน ถา้ผูถู้กสงัเกตท างานใหเ้สร็จภายใน 1 ชัว่โมง ภายใน
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เวลา 2 ชัว่โมงท่ีก าหนด แลว้พกั จะถือวา่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ตรงจุดน้ีจะท าใหผู้ส้ร้างแบบสอบถามไดก้ลบั
ทบทวนแกไ้ขก่อนน ามาทดสอบอีกคร้ังหน่ึง 
 นอกจากน้ีผูท่ี้น ามาทดสอบจะตอ้งสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของแบบทดสอบชุดนั้น เช่น ตอ้งการไป
คดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน จะตอ้งถามกบับุคคลเขา้ท างาน ถา้ตอ้งการใชค้ดัเลือกกบัพนกังานทุกต าแหน่ง ก็ควรจะ
ทดสอบน าร่องกบัพนกังานทุกต าแหน่งถา้เป็นไปได ้แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากความสะดวกในการเก็บขอ้มูลและ
งบประมาณ ท าใหไ้ม่สามารถใชผู้ส้มคัรมาตอบแบบสอบถามได ้อาจจะตอ้งใชพ้นกังานปัจจุบนัมาเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการทดสอบน าร่อง ท าใหต้อ้งระวงัวา่พนกังานปัจจุบนัอาจจะไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของผูส้มคัร เช่น 
พนกังานปัจจุบนัอาจมีการศึกษาสูง แต่บุคคลท่ีมาสมคัรมีตั้งแต่การศึกษาดีจนกระทัง่การศึกษาไม่ดี ท าใหเ้ป็นไป
ไดท่ี้วา่ไม่เจอปัญหาเร่ืองภาษาในการเก็บขอ้มูลน าร่อง แตเ่จอปัญหาในการเก็บขอ้มูลจริง ส่วนจ านวนของกลุ่ม
ตวัอยา่งน าร่อง ควรจะมีอยา่งนอ้ย 5 คน ต่อ 1 ขอ้ค าถาม แต่จ านวนจะตอ้งปรับตามเทคนิคในการวเิคราะห์
คุณภาพของเคร่ืองมือวดัท่ีใช ้และปรับตามงบประมาณท่ีมี 
 

3. การวเิคราะห์ขอ้ค าถาม 

 การวเิคราะห์ขอ้ค าถามเป็นขั้นตอนท่ีจะยนืยนัวา่ขอ้ค าถามแต่ละขอ้สามารถวดันิยามไดจ้ริงหรือไม่ ถา้
เป็นขอ้ค าถามท่ีมีขอ้ถูกหรือขอ้ผดิ ขอ้ท่ียากมากๆ จนกระทัง่โอกาสท่ีคนจะถูกในขอ้ค าถามน้ีพอๆ กบัการเดา 
หรือขอ้ค าถามท่ีง่ายมากๆ จนกระทัง่คนทุกคนตอบไดห้มด ถือวา่เป็นขอ้ท่ีไม่สามารถวดัลกัษณะท่ีเป็นเป้าหมาย
ของผูส้ร้างได ้เพราะวา่ขอ้ค าถามเหล่าน้ีไม่สามารถจ าแนกคนเก่งออกจากคนไม่เก่งได ้นอกจากน้ีขอ้ค าถามท่ีดี 
คนเก่งจะตอ้งตอบขอ้ค าถามนั้นไดม้ากกวา่คนท่ีไม่เก่งดว้ย คุณสมบติัแรกก็คือความยากของขอ้ค าถาม และ
คุณสมบติัท่ีสองคืออ านาจในการจ าแนกคนเก่งหรือคนไม่เก่งออกจากกนัของขอ้ค าถามดงักล่าว 
 ก่อนท่ีจะวเิคราะห์ขอ้ค าถามไดน้ั้น ตอ้งแปลผลคะแนนจากค าตอบของผูต้อบแบบสอบถามก่อน ใน
กรณีของขอ้ค าถามท่ีมีขอ้ถูกขอ้ผดิ ใหต้รวจวา่แต่ละขอ้ถูกหรือผิด เช่น ขอ้สอบขอ้ท่ี 1 ตอบตวัเลือก 3 ถูกตอ้ง 
ดงันั้นถา้ตอบตวัเลือก 3 ใหค้ะแนน 1 คะแนน ถา้ตอบตวัเลือกอ่ืนให ้0 คะแนน เป็นตน้ แลว้น าคะแนนของแต่
ละขอ้มารวมกนั ส่วนขอ้ค าถามท่ีใหต้อบวา่มากนอ้ย ใหล้งคะแนนในการตอบแต่ละช่อง เช่น ถา้เป็นขอ้ค าถาม 5 

ระดบัโดยเป็นขอ้กระทงทางบวก จะใหค้ะแนน 5 คือเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไล่ไปจนกระทัง่ 1 คือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
และขอ้กระทงทางลบจะใหค้ะแนน 1 คือเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไล่ไปจนกระทัง่ 5 คือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ แลว้น า
คะแนนแต่ละขอ้มารวมกนั 

เม่ือไดค้ะแนนดงักล่าวออกมา คะแนนน้ีจะเรียกวา่คะแนนดิบ การแปลความหมายคะแนนดงักล่าวตอ้ง
ระวงั เช่น แบบสอบถามวดัเชาวน์ปัญญา ถา้ไดค้ะแนนรวม 13 คะแนน จากขอ้ค าถาม 20 ขอ้ จะไม่สามารถบอก
ไดว้า่ผูต้อบมีเชาวน์ปัญญาสูงหรือต ่า บอกไดเ้พียงแต่วา่ผูต้อบตอบถูก 13 จาก 20 ขอ้เท่านั้น ถา้บงัเอิญ 13 ขอ้ท่ี
ผูต้อบตอบถูกยาก อาจจะอนุมานไดว้า่ผูต้อบมีเชาวน์ปัญญาดี แต่ถา้ 13 ขอ้นั้นง่าย ก็ตอบไม่ไดว้า่บุคคลน้ีมีเชาวน์
ปัญญาสูงหรือต ่า เช่นเดียวกบัขอ้ค าถามแบบใหต้อบวา่มากนอ้ย เช่น คะแนนความซ่ือสตัยเ์ท่ากบั 20 คะแนน 
โดยท่ีคะแนนท่ีเป็นไปไดเ้ท่ากบั 100 คะแนน คะแนนเพียง 20 คะแนนบอกไม่ไดว้า่คนน้ีซ่ือสตัยห์รือไม่ อาจจะ
เป็นไปไดว้า่คนอ่ืนๆ ท าไดค้ะแนนมากกวา่น้ี หรือท าไดค้ะแนนนอ้ยกวา่น้ี ดว้ยเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
คะแนนดิบจะตอ้งแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วนของการสร้างค่าเปรียบเทียบ 
 ความยากของขอ้ค าถามจะมีวธีิการวดัง่ายๆ โดยการหาร้อยละของคนท่ีตอบถูกต่อคนทั้งหมด ถา้มีคา่เขา้
ใกลห้น่ึงแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นง่าย คนเกือบทุกคนตอบถูก แต่ถา้มีค่าเขา้ใกลศู้นยแ์สดงวา่ขอ้ค าถามนั้นยาก แทบ
จะไม่มีคนตอบถูก แต่ก่อนท่ีพิจารณาวา่ค่าความยากเท่าไรท่ีขอ้ค าถามแต่ละขอ้ควรจะมี จะตอ้งหาค่าความเป็นไป
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ไดข้องการเดาก่อน ค่าน้ีหมายความถา้บุคคลไม่รู้ค  าตอบแลว้เดา จะมีความเป็นไปไดท่ี้จะตอบถูกเท่าไร เช่น ถา้มี 
4 ตวัเลือก แลว้มีตวัเลือกหน่ึงถูก จะมีโอกาสเดาถูก 0.25 หรือร้อยละ 25 ถา้ค่าความยากของขอ้ค าถามใกลเ้คียง
กบัค่าความเป็นไปไดท่ี้เกิดจากการเดาแลว้ แสดงวา่ขอ้ค าถามยากเกินไป ค่าท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถามควรจะมีค่า
เท่ากบัจุดตรงกลางระหวา่งง่ายท่ีสุด ก็คือค่าความยากเท่ากบั 1 และค่าความเป็นไปไดท่ี้เกิดจากการเดา เช่น ขอ้
ค าถามท่ีมีตวัเลือก 4 ตวั ค่าท่ีเหมาะสมคือจุดก่ึงกลางของระยะห่างระหวา่ง 1 และ 0.25 ก็คือ 0.625 นัน่เอง ถา้
ค่าความยากของขอ้ค าถามใดนอ้ยกวา่ 0.625 แสดงวา่ขอ้นั้นยากกวา่ปกติ แต่ถา้ขอ้ค าถามใดมีค่าความยาก
มากกวา่ 0.625 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นง่ายกวา่ปกติ อาจจะคละกนัไประหวา่งขอ้ยากและขอ้ง่าย แตใ่หต้ดัขอ้ยาก
มากๆ และขอ้ง่ายมากๆ ออก 

 ส่วนอ านาจจ าแนกจะมีวธีิการวดัอยา่งง่าย โดยคดัคนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวสูง และคนท่ีมีลกัษณะดงักล่าว
ต ่าออกมา การระบุวา่ใครมีลกัษณะสูงหรือต ่าอาจระบุจากคะแนนรวมจากขอ้ค าถามทุกขอ้ แลว้ตดัคนท่ีอยูใ่นกลุ่ม
สูง เช่น ร้อยละ 25 ของคนท่ีตอบไดสู้งท่ีสุด และตดัคนท่ีอยูใ่นกลุ่มต ่า เช่น ร้อยละ 25 ของคนท่ีตอบไดต้ ่าท่ีสุด
ออกมา อาจจะใชเ้กณฑภ์ายนอกแทนคะแนนรวมได ้เช่น ผลงาน คะแนนสอบท่ีเป็นมาตรฐาน เป็นตน้ เม่ือไดค้น
กลุ่มสูง และคนกลุ่มต ่าแลว้ จะน าคะแนนของขอ้ค าถามของคนในกลุ่มสูงมาหาค่าเฉล่ีย ไดเ้ป็นค่าเฉล่ียของ
คะแนนขอ้ค าถามนั้นในกลุ่มสูง ท าเช่นเดียวกบักลุ่มต ่า (ในกรณีท่ีมีขอ้ถูกหรือขอ้ผิด ค่าเฉล่ียท่ีไดก็้จะเป็นร้อยละ
ของคนท่ีตอบไดใ้นคนกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า) แลว้น าค่านั้นของทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกนั ถา้กลุ่มสูงมากกวา่
กลุ่มต ่า แสดงวา่จ าแนกได ้ยิง่ค่ามาก ยิง่แสดงวา่จ าแนกไดดี้ แต่ถา้ค่าทั้งสองกลุ่มใกลเ้คียงกนัแสดงวา่ขอ้ค าถามน้ี
จ าแนกคนไดค้ะแนนสูงออกจากคนไดค้ะแนนต ่าไม่ได ้ดว้ยเหตุน้ีจะตอ้งคดัขอ้ค าถามดงักล่าวออก แต่ถา้กรณีค่า
ของกลุ่มต ่ามากกวา่ของกลุ่มสูง แสดงวา่จ าแนกไดไ้ม่ดี หรืออาจจะเป็นไปไดว้า่ขอ้ค าถามเป็นขอ้ค าถามทางลบ
แลว้ไม่ไดก้ลบัคะแนน ส่วนเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใชไ้ด ้2 วธีิ คืออาจเลือกขอ้ท่ีมีอ านาจจ าแนกสูงสุดก่ีขอ้ตามท่ี
ตอ้งการ หรือใชส้ถิติในการทดสอบ เช่นการทดสอบค่าที หรือการทดสอบสดัส่วนดว้ยค่าซี ถา้กลุ่มสูงมากกวา่
กลุ่มต ่าอยา่งมีนยัส าคญัแสดงวา่ควรน าขอ้นั้นไว ้แต่การใชส้ถิติจะตอ้งระมดัระวงัเร่ืองจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ถา้มาก
เกินไปท าใหถึ้งระดบันยัส าคญัง่ายจนเกินไป ส่วนถา้นอ้ยจนเกินไปจะท าใหถึ้งระดบันยัส าคญัยาก 

 วธีิในการหาอ านาจจ าแนกอีกวธีิหน่ึงคือการหาค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนขอ้ค าถามและค าแนนรว
มของขอ้ค าถามท่ีเหลือ (ถา้ใชค้ะแนนรวมทุกขอ้ค าถาม จะท าใหค้า่สหสมัพนัธ์สูงเกินจริง เพราะขอ้มูลของขอ้
ค าถามไปอยูใ่นคะแนนรวมดว้ย เช่น มีขอ้ค าถาม 5 ขอ้ ถา้หาอ านาจจ าแนกระหวา่งขอ้ 1 และคะแนนรวมขอ้ 1 

ถึงขอ้ 5 จะท าใหค้ะแนนรวมนั้นมีขอ้มูลของขอ้ 1 ดว้ย ดงันั้นคะแนนรวมจึงควรหาเฉพาะขอ้ 2 ถึงขอ้ 5 แทน) 
ถา้ขอ้ค าถามเป็นการตอบแบบมากนอ้ย จะใชส้ถิติเป็นการหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product 

moment correlation) แต่ถา้ขอ้ค าถามเป็นแบบมีขอ้ถูกและขอ้ผิด จะใชส้ถิติเป็นการหาค่าสหสมัพนัธ์แบบ
พอยทไ์บซีเรียล (Point biserial correlation) ซ่ึงสามารถใชก้ารหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัแทนได ้
เพราะวา่วธีิการค่าสหสมัพนัธ์น้ีดดัแปลงมาจากค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนันัน่เอง ค่าสหสมัพนัธ์จะมีค่าตั้งแต่ 1 

ถึง -1 ถา้ค่ามากกวา่ 0 แสดงวา่สมัพนัธ์กนัทางบวก แสดงวา่คนตอบคะแนนขอ้ค าถามสูง คะแนนรวมจะสูง และ
ถา้คนตอบคะแนนขอ้ค าถามต่อ คะแนนรวมจะต ่า ถา้เท่ากบั 0 แสดงวา่ไม่สมัพนัธ์กนั หมายความวา่คะแนนขอ้
ค าถามจะสูงหรือจะต ่าอยา่งไร คะแนนรวมจะไม่เปล่ียนแปลง และค่านอ้ยกวา่ 0 แสดงวา่ค่าสมัพนัธ์กนัทางลบ 
กล่าวคือถา้คนตอบคะแนนขอ้ค าถามสูง คะแนนรวมจะต ่า และคนตอบคะแนนขอ้ค าถามต ่าคะแนนจะสูง ถา้ค่า
เขา้ใกล ้1 หรือ -1 มาก แสดงวา่ยิง่สมัพนัธ์กนัมาก ถา้ค่าเขา้ใกล ้0 แสดงวา่สมัพนัธ์กนันอ้ย คา่อ านาจจ าแนกท่ี
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ตอ้งการคือ ค่าสหสมัพนัธ์ทางบวก เกณฑใ์นการตดัสินอาจจะตดัสินความสมัพนัธ์เท่ากบั .20 ข้ึนไป หรือใช้
วธีิการทดสอบนยัส าคญั (ตอ้งระวงัอยา่งท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้) หรือใชว้ธีิเลือกค่าสูงสุดตามจ านวนขอ้ท่ีตอ้งการ 
 ในกรณีของขอ้ค าถามท่ีมีขอ้ถูกและขอ้ผิด ตวัเลือกท่ีไม่ไดเ้ป็นค าตอบท่ีถูกตอ้งหรือตวัลวงนั้นส่งผลต่อ
ค่าความยากของขอ้ดงักล่าวดว้ย ถา้ตวัลวงนั้นมีคนมาตอบเยอะ แสดงวา่ตวัลวงนั้นเป็นตวัลวงท่ีดี ถา้ตวัลวงใดไม่
มีใครเลือกเลย แสดงวา่ตวัลวงนั้นควรจะเปล่ียนแปลง การท่ีขอ้ค าถามง่ายอาจจะเป็นเพราะวา่ตวัลวงไม่ดี เช่น
ค าถาม “ประเทศไทยมีประชากรเท่าไร” 1) 10,000 คน 2) 20,000 คน 3) 65,000,000 คน 4) 

20,000,000,000 คน จะเห็นวา่คนท่ีไม่รู้จริงอาจจะประมาณได ้เพราะวา่ตวัลวงไม่มีอ านาจในการลวงนัน่เอง  
 

4. การวดัความคงเสน้คงวา 
 เม่ือเราวดัลกัษณะทางจิตวทิยาแก่คนใดคนหน่ึงแลว้ ในเชิงทฤษฎีการวดัทางจิตวทิยาจะถือวา่แต่ละ
บุคคลจะมีค่าของลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีแทจ้ริงอยูค่่าหน่ึง แตท่วา่เม่ือวดัในสภาพความเป็นจริงแลว้ ค่าท่ีไดจ้ะไม่
ตรงกบัค่าความเป็นจริงเสมอไป เพราะวา่จะมีสถานการณ์ในการวดัท่ีแตกต่างกนั เช่น บางคร้ังอารมณ์ดี บางคร้ัง
อารมณ์ไม่ดี บางคร้ังอากาศร้อน บางคร้ังอากาศเยน็ บางคร้ังใชแ้บบสอบถามรูปแบบท่ี 1 บางคร้ังใช้
แบบสอบถามอีกรูปแบบหน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหค้่าท่ีวดัไดเ้บ่ียงเบนจากความเป็นจริง ค่าท่ีเบ่ียงเบนไปจากค่า
ความเป็นจริงเรียกวา่ค่าผิดพลาด 

 ในทฤษฎีการวดัทางจิตวทิยาเช่ือวา่ ถา้วดับุคคลใดบุคคลหน่ึงดว้ยหลากหลายสถานการณ์ ใช้
แบบทดสอบหลายชุด วดัหลายคร้ัง ค่าเฉล่ียของค่าท่ีไดเ้หล่าน้ีจะถือเป็นค่าคะแนนท่ีแทจ้ริงของบุคคลนั้น แต่
แนวคิดน้ีจะเป็นจริงไดก็้ต่อเม่ือลกัษณะของการวดัเป็นไปตามหลกั 2 ขอ้ ดงัน้ี 1) ค่าผิดพลาดตอ้งเกิดข้ึนโดยสุ่ม 
กล่าวคือ ในบางสถานการณ์ค่าผิดพลาดเป็นบวก (คะแนนท่ีวดัไดสู้งกวา่ค่าท่ีแทจ้ริง) และในบางสถานการณ์ค่า
ผิดพลาดเป็นลบ (คะแนนท่ีวดัไดต้  ่ากวา่ท่ีแทจ้ริง) ถา้ค่าความผิดพลาดมีรูปแบบท่ีชดัเจน เช่น สอบคะแนน
ภาษาองักฤษมาตรฐานชนิดหน่ึง แลว้คะแนนของทุกคนสูงเกินจริง และมีคะแนนจุดตดัในการรับเขา้เรียนเท่ากบั 
500 คะแนน จะท าใหมี้คนผา่นเกณฑจ์ านวนมาก แมว้า่ความสามารถท่ีแทจ้ริงของบางคนในนั้นไม่ถึง 500 

คะแนนก็ตาม และ 2) ถึงแมจ้ะมีการวดัหลายคร้ังก็ตาม ค่าคะแนนท่ีแทจ้ริงตอ้งไม่เปล่ียนแปลงไป  
ถึงแมว้า่จะสามารถหาค่าท่ีแทจ้ริงของบุคคลไดโ้ดยการหาค่าเฉล่ียจากการวดัหลายคร้ังได ้แต่ในตาม

ความเป็นจริงจะไม่สามารถวดัไดห้ลายคร้ัง ส่วนใหญ่แลว้จะมีโอกาสวดัเพียงคร้ังเดียว ดงันั้นตอ้งมีการทดสอบวา่
ถา้เกิดวดัเพียงคร้ังเดียวแลว้ ความสามารถท่ีจะวดัไดต้รงกบัค่าท่ีแทจ้ริงมีเท่าไร ค่าน้ีเรียกวา่ค่าความคงเสน้คงวา 
(จริงๆ แลว้ในทางจิตวทิยาเรียกวา่ค่าความเท่ียง แตเ่พ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจจึงใชค้  าศพัทน้ี์)  
 หลกัการหาค่าความคงเสน้คงวาจะทดลองเปล่ียนรูปแบบของการวดัไป เช่น วดัซ ้ าหลายคร้ังในคนๆ 
เดียวกนั วดัดว้ยแบบทดสอบหลายๆ ชุดในคนๆ เดียวกนั ประเมินคนๆ เดียวกนัดว้ยผูป้ระเมินหลายคน เป็นตน้ 
จะเห็นวา่มี เวลา แบบทดสอบ และผูป้ระเมิน ท่ีเปล่ียนแปลงไป แลว้น าคะแนนมาดูวา่เปล่ียนแปลงไปมากนอ้ย
เพียงใด ถา้เปล่ียนแปลงไปไม่มากแสดงวา่ความคงเสน้คงวาสูง แต่ถา้คะแนนเปล่ียนแปลงไปมากแสดงวา่ไม่มี
ความคงเสน้คงวา 
 วธีิการหาความคงเสน้คงวา มีอยู ่3 วธีิหลกัดว้ยกนั คือ 

 1) ความคงเสน้คงวาจากการวดัซ ้ า ถา้วดัดว้ยแบบทดสอบชุดเดียวกนั กบัคนๆ เดียวกนั แลว้วดัคร้ังแรก
เสร็จ ท้ิงระยะเวลา แลว้วดัคร้ังท่ี 2 ถา้น าคะแนนของทุกคนในคร้ังท่ี 1 มาหาค่าสหสมัพนัธ์กบัคร้ังท่ี 2 แลว้ จะ
ไดเ้ป็นค่าความคงเสน้คงวาจากการวดัซ ้ า ถา้ล าดบัของบุคคลไม่เปล่ียนแปลง คือ คนท่ีไดค้ะแนนสูงคร้ังแรก ก็ยงั
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ไดค้ะแนนสูงในคร้ังท่ีสอง และคนท่ีไดค้ะแนนต ่าในคร้ังแรกยงัไดค้ะแนนต ่าในคร้ังท่ีสอง แสดงวา่ค่าความคง
เสน้คงวาสูง 
 อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีเป็นปัญหาจากการหาความคงเสน้คงวาแบบวดัซ ้ าก็คือ ผลของการฝึก เช่น จ าขอ้สอบ
เดิมได ้ถา้เป็นแบบทดสอบความสามารถ (เช่น ความสามารถในการแยกประสาท) อาจดีข้ึนในคร้ังท่ีสอง เพราะ
ไดฝึ้กจากคร้ังแรกแลว้ ถา้เป็นกรณีแรก คนจ าได ้แลว้ตอบเหมือนเดิม มีแนวโนม้ท าใหค้่าความคงเสน้คงวาสูงข้ึน 
ในกรณีท่ีสอง คะแนนท่ีแทจ้ริงของบุคคลเปล่ียนแปลงไป ถา้คะแนนท่ีแทจ้ริงในแต่ละคนเปล่ียนแปลงไปไม่
เท่ากนั ท าใหค้่าความเท่ียงลดนอ้ยลงดว้ย ผลจากการฝึกจะมีปัญหาในกรณีท่ีท้ิงระยะเวลานอ้ย 
 ถา้ท้ิงระยะเวลามากเกินไป คะแนนท่ีแทจ้ริงของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไป (แลว้แต่ลกัษณะเป้าหมายท่ี
วดั) ในกรณีท่ีเป็นบุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ตามทฤษฎีแลว้จะถือวา่ค่อนขา้งความคงทนในแต่ละบุคคล แต่ถา้ท้ิง
ระยะเวลามากเกินไป เช่น 1 ปี ก็ท าใหค้ะแนนท่ีแทจ้ริงของลกัษณะเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย ดว้ยเหตผุลเหล่าน้ี
ตอ้งมีการท้ิงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ระยะเวลา 2 สปัดาห์เป็นระยะเวลานิยมมากท่ีสุด เพราะผูต้อบมีแนวโนม้ลืม
ขอ้สอบแลว้ และการเปล่ียนแปลงของคะแนนท่ีแทจ้ริงยงัไม่มาก จึงเหมาะสม แต่ถา้ใหดี้กวา่น้ี ควรจะหาค่าความ
คงเสน้คงวาแบบวดัซ ้ า โดยท้ิงช่วงเวลาหลายรูปแบบ เช่น 2 3 และ 4 สปัดาห์ ดูวา่ค่าความคงเสน้คงวา
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
 ค่าความคงเสน้คงวารูปแบบน้ีตอ้งระวงัวา่ช่วงระหวา่งการท้ิงเวลานั้น บุคคลจะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีท า
ใหล้กัษณะท่ีสนใจเปล่ียนแปลงไป เช่น วดัความคงเสน้คงวาในคร้ังท่ี 1 เสร็จแลว้ มีผูว้จิยัพดูต่อผูท้ดสอบวา่
ตอ้งการคดัคนท่ีมีความซ่ือสตัย ์ดว้ยเหตุน้ีท าใหก้ารวดัในคร้ังท่ี 2 คะแนนของบุคคลจะตอบแบบทดสอบตาม
ความคาดหวงัของผูว้จิยั ส่งผลใหค้ะแนนคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 แตกต่างกนั อีกส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งระมดัระวงั คือ 
ลกัษณะทางจิตวทิยาบางอยา่งเปล่ียนแปลงไดง่้าย เช่น แรงจูงใจ บางวนัผูท้ดสอบอาจจะตอ้งการเงินมาก แต่บาง
วนัผูท้ดสอบเพียงพอแลว้ เน่ืองจากคะแนนท่ีแทจ้ริงของบุคคลเปล่ียนแปลงไป ท าใหดู้เหมือนวา่ความคงเสน้คงวา
จากการวดัซ ้ านอ้ยกวา่ท่ีคาดหมาย แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่แบบวดันั้นไม่มีความคงเสน้คงวา 
 2) ความคงเสน้คงวาจากแบบทดสอบท่ีเท่าเทียมกนัและจากความสอดคลอ้งภายใน ความคงเสน้คงวา
รูปแบบน้ีมีหลกัการอยูว่า่ ถา้แบบทดสอบตั้งแต่สองชุดข้ึนไปมีลกัษณะท่ีเท่าเทียมกนั คือ วดัในส่ิงๆ เดียวกนั ได้
คะแนนออกมาใกลก้นั ถา้วดัคนๆ หน่ึงดว้ยแบบทดสอบทั้งสองชุดท่ีมีลกัษณะเท่าเทียมกนั คะแนนท่ีไดจ้ากทั้ง
สองชุดตอ้งมีความสมัพนัธ์กนัสูง กล่าวคือ คนท่ีมีคะแนนสูงในแบบทดสอบชุดแรกตอ้งมีคะแนนสูงใน
แบบทดสอบชุดท่ีสอง เช่นเดียวกบัคนท่ีคะแนนต ่า จะตอ้งคะแนนต ่าทั้งสองชุด  
 แต่อยา่งไรก็ตาม การสร้างแบบทดสอบท่ีเท่าเทียมกนัเป็นส่ิงท่ียากล าบาก จึงมีแนวคิดข้ึนมาวา่ถา้แบ่ง
แบบทดสอบท่ีมีชุดเดียวนั้นเป็นส่วนๆ ท่ีเท่าเทียมกนั เช่น แบบวดัจ านวน 30 ขอ้ น ามาแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 15 

ขอ้ แลว้หาความสมัพนัธ์กนัแลว้ คะแนนท่ีไดจ้ากแต่ละส่วนควรจะสมัพนัธ์กนัสูง แต่วา่การแบ่งเป็นส่วนๆ 
อาจจะไม่ไดแ้บบทดสอบท่ีเท่าเทียมกนัเสมอไป จึงมีแนวคิดท่ีวา่ควรจะแบ่งใหไ้ดเ้ท่ากบัจ านวนขอ้ เช่น แบบวดั
จ านวน 30 ขอ้ แบ่งใหเ้ป็น 30 ชุด ชุดละ 1 ขอ้ แลว้หาความสมัพนัธ์ของแต่ละขอ้นั้น วธีิการหาค่าน้ีจะใชสู้ตร
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของคอร์นบาค ค่าท่ีไดน้ี้จะถือวา่เป็นค่าทดสอบความสอดคลอ้งภายในของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 
วา่ไปในทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ขอ้ค าถามสมัพนัธ์กนัมาก ค่าสมัประสิทธ์ิน้ีจะสูง แต่ถา้แบบทดสอบมีขอ้ค าถามท่ี
ความสมัพนัธ์กนัต ่า หรือมีลกัษณะทางจิตวทิยาภายในขอ้ค าถามมากกวา่ 1 อยา่ง จะส่งผลใหค้่าสมัประสิทธ์ิน้ี
นอ้ยลง 
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 3) ค่าความคงเสน้คงวาระหวา่งผูป้ระเมิน ถา้ใหผู้ป้ระเมินใหค้ะแนนลกัษณะของบุคคลหน่ึง เช่น 
ผลงาน บุคลิกภาพ พฤติกรรม เป็นตน้ แลว้ การประเมินจะดีไดถ้า้คะแนนของผูป้ระเมินทุกคนใกลเ้คียงกนั 
สมัพนัธ์กนัสูง วธีิการหาอาจใชค้า่สมัประสิทธ์ิคปัปา หรือค่าสหสมพนัธ์แบบเพียร์สนัได ้ถา้ค่าท่ีไดอ้อกมาสูง
แสดงวา่การประเมินสอดคลอ้งกนั 

 แต่อยา่งไรก็ดี การใหค้ะแนนโดยผูป้ระเมินจะมีค่าความเท่ียงสูงไดน้ั้น จะตอ้งมีการระบุลกัษณะท่ี
ประเมินใหช้ดัเจนวา่คืออะไร (มีนิยามท่ีชดัเจน คนท่ีแตกต่างกนัเขา้ใจตรงกนั) และตอ้งระบุวา่ลกัษณะแบบใดท่ี
เรียกวา่มาก ลกัษณะใดท่ีเรียกวา่ปานกลาง และลกัษณะใดท่ีเรียกวา่นอ้ย ลกัษณะเหล่าน้ีตอ้งเขียนใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
ยิง่เป็นในรูปแบบเชิงพฤติกรรมยิง่ดี เพราะคนท่ีแตกต่างกนั เห็นตรงกนั ท าใหป้ระเมินไดเ้หมือนกนั 
นอกเหนือจากน้ี การฝึกใหคุ้น้เคยกบันิยาม และขอ้ค าถามส่งผลใหค้่าความเท่ียงประเภทน้ีเพ่ิมข้ึนดว้ย  
 

5. การตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation) 

 การตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นกระบวนการตรวจสอบวา่แบบทดสอบท่ีไดส้ร้างข้ึนมาวดัในส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัหรือลกัษณะเป้าหมายนัน่เอง และไม่ไดไ้ปวดัในส่ิงท่ีไม่ตอ้งการวดั ในขั้นตอนน้ีตอ้งใชท้ฤษฎีในการ
ตรวจสอบ กล่าวคือ หลงัจากท่ีใชนิ้ยามของลกัษณะหน่ึงสร้างแบบทดสอบข้ึนมาแลว้ จะใชแ้บบทดสอบนั้นใน
การตรวจสอบวา่ตรงกบัทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการสร้างนิยามหรือไม่นัน่เอง เช่น เม่ือไดนิ้ยามเชาวนปั์ญญา แลว้
สร้างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาข้ึนมาแลว้ ก็น าผลคะแนนท่ีไดม้าทดสอบ อาจจะดูวา่มีองคป์ระกอบยอ่ยตาม
ทฤษฎีหรือไม่ ทฤษฎีอาจจะบอกวา่เชาวน์ปัญญามีทั้งหมด 2 ดา้นดว้ยกนั คือ เชาวน์ปัญญาในการใชห้ลกัเหตุผล 
และเชาวน์ปัญญาท่ีไดจ้ากประสบการณ์ ผูส้ร้างตอ้งน าแบบทดสอบดงักล่าวมาทดสอบวา่มีองคป์ระกอบตาม
ทฤษฎีจริงหรือไม่ หรือวา่ตามทฤษฎีเชาวน์ปัญญาส่งผลใหผ้ลงานดี ดงันั้นจึงเอาคะแนนจากแบบทดสอบมาหา
ความสมัพนัธ์กบัผลงานเพ่ือตรวจสอบวา่ผลงานตรงตามทฤษฎีหรือไม่ ถึงตรงน้ีอาจจะดูเหมือนวา่แบบสอบถาม
ตอ้งสร้างใหต้รงกบัทฤษฎีเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงการสร้างแบบสอบถามก็อาจจะเป็นการตรวจสอบทฤษฎี
เช่นกนั ถา้ผลออกมาวา่ไม่มีความถูกตอ้ง ไม่ไดห้มายความวา่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไม่ถูกตอ้ง 
 แบบสอบถามท่ีมีความคงเสน้คงวาสูงมาก แต่พบวา่ไม่มีความตรงตามทฤษฎีก็ถือวา่เป็นแบบสอบถามท่ี
ไม่ตรงเป้า วดัไดค้งเสน้คงวาก็จริงแต่ไปวดัส่ิงอ่ืน ไม่ไดว้ดัเป้าหมายท่ีตอ้งการ ดว้ยเหตุน้ีนกัจิตวทิยาส่วนใหญ่จะ
ถือวา่ความตรงมีความส าคญักวา่ความคงเสน้คงวา อยา่งไรก็ตามแบบสอบถามจะมีความตรงได ้ก็ตอ้งมีความเท่ียง
เช่นเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น ตามทฤษฎีคะแนนท่ีแทจ้ริงของเชาวน์ปัญญาสมัพนัธ์กบัผลงาน แต่วา่แบบสอบถาม
ไม่ไดฉ้ายภาพของคะแนนท่ีแทจ้ริงมากนกั เช่น ค่าความคงเสน้คงวาเท่ากบั .30 กล่าวคือคะแนนของแต่ละบุคคล
ท่ีวดัไดเ้กิดจากผลของคะแนนท่ีแทจ้ริงเพียงแค่ร้อยละ 30 เท่านั้น ท าใหเ้ม่ือไปทดสอบความตรงแลว้ ไม่พบ
ความสมัพนัธ์ เพราะคะแนนท่ีแทจ้ริงเป็นเพียงส่วนนอ้ย 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งสามารถแบ่งไดอ้ยา่งง่ายเป็น 3 รูปแบบดว้ยกนั ดงัน้ี 

1) ความตรงตามเน้ือหา คือ แบบทดสอบไดเ้ป็นตวัแทนของนิยามมากนอ้ยเพียงใด ความตรงตาม
เน้ือหาจะคลา้ยๆ กบัความตรงตามท่ีเห็น แต่จริงๆ แลว้แตกต่างกนั ความตรงตามท่ีเห็นเป็นความตรงท่ีดูวา่เน้ือหา
ในขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัค านิยามหรือไม่ ถา้เขียนขอ้ค าถามไดดี้จะถือวา่มีความตรงตามท่ีเห็นแลว้ แต่อยา่งไรก็ดี
ความตรงตามเน้ือหา หมายถึงเน้ือหาของขอ้ค าถามท่ีมี สามารถวดันิยามไดห้รือไม่ ดว้ยเหตุน้ี นอกจากจะตอ้งดู
ความตรงตามเห็นแลว้ จะตอ้งดูวา่ขอ้ค าถามเหล่าน้ีครอบคลุมนิยามทั้งหมดหรือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้สอบไล่ใน
วชิาคณิตศาสตร์ ควรจะมีเน้ือหาครอบคลุมทุกบทอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ไดเ้นน้เน้ือหาเพียงแคบ่ทใดบทหน่ึง ค าวา่
เท่าเทียมกนัอาจจะเปรียบเทียบกบัจ านวนเวลาท่ีสอน ความส าคญัของเน้ือหาในการสอบคดัเขา้อุดมศึกษา หรือ
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เปรียบเทียบโดยใชเ้กณฑอ่ื์นๆ และตอ้งดูวา่เน้ือหาเหล่าน้ีไม่ไดว้ดัส่ิงอ่ืนดว้ย เช่น ถา้ภาษาท่ีใชย้ากเกินไป จะท า
ใหมี้เร่ืองความยากของภาษาเจือปนกบัขอ้สอบคณิตศาสตร์ 

2) ความตรงเชิงเกณฑส์มัพนัธ์ คือ แบบทดสอบสมัพนัธ์กบัเกณฑท่ี์ตั้งเอาไวม้ากนอ้ยเพียงใด เช่น 
ผลงาน ผลการเรียน แบบวดัมาตรฐานอ่ืน เป็นตน้ เกณฑท่ี์ตั้งออกมาไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวดั
ดงักล่าว เช่น ถา้ใชท้ านายผลงานในอนาคต แบบทดสอบท่ีไดต้อ้งสมัพนัธ์กบัผลงาน ถา้ใชท้ านายความซ่ือสตัย ์
แบบทดสอบท่ีไดต้อ้งสมัพนัธ์กบัการทุจริตหรือไม่ทุจริตในอนาคต เป็นตน้ ความตรงประเภทน้ีสามารถแบ่งสอง
ประเภท ประเภทแรกคือความตรงเชิงท านาย หมายความวา่เม่ือทดสอบแบบทดสอบแลว้ ท้ิงระยะเวลาไว ้แลว้ไป
วดัวา่คะแนนในแบบทดสอบจะสมัพนัธ์กบัคะแนนของเกณฑใ์นอนาคตหรือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ท า
แบบทดสอบคดัคนเขา้อุดมศึกษา ในวชิาความถนดัทางวศิวกรรม จุดประสงคข์องแบบวดัประเภทน้ีคือตอ้งการ
ท านายผลการเรียนในอนาคต ดงันั้นถา้เกิดวา่เม่ือทดสอบความถนดัทางวศิวกรรมของนกัเรียน แลว้ท้ิงระยะเวลา
ไปช่วงหน่ึง เสร็จแลว้ไปดูวา่คนเหล่าน้ีมีผลการเรียนเป็นอยา่งไร มาหาความสมัพนัธ์กนั ถา้แบบทดสอบน้ีดี
จะตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัเกณฑ ์(ผลการเรียน) สูง ประเภทท่ีสองคือความตรงตามสภาพ ความตรงประเภทน้ีจะ
น าคะแนนจากแบบทดสอบไปหาความสมัพนัธ์กบัเกณฑอ่ื์นโดยไม่ท้ิงระยะเวลา ยกตวัอยา่งเช่น บุคลิกภาพแบบ
มุ่งผลสมัฤทธ์ิจะมีแนวโนม้ท าใหผ้ลการท างานดีตามทฤษฎี แต่ปัจจุบนัยงัไม่สามารถรอเวลาเพ่ือท าความตรงเชิง
ท านายได ้ก็อาจจะน าพนกังานในปัจจุบนัวดับุคลิกภาพประเภทน้ี กบัผลงานท่ีเกิดข้ึน ถา้สมัพนัธ์กนัสูงแสดงวา่มี
ความตรงตามสภาพดี (อยา่งไรก็ตามถา้ไม่พบวา่มีความตรงรูปแบบน้ี ก็ไม่ไดห้มายความวา่แบบสอบถามไม่ตรง 
อาจจะเป็นไปไดว้า่ทฤษฎีไม่ถูกตอ้ง) 

อยา่งไรก็ตามในบางบริบท ความตรงเชิงท านายเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากกวา่ความตรงตามสภาพ เช่น 
แบบทดสอบท่ีใชใ้นการคดับุคลากรเขา้ท างาน แบบทดสอบคดับุคคลเขา้เรียนต่ออุดมศึกษา เป็นตน้ เพราะ
จุดประสงคข์องแบบทดสอบดงักล่าวคือตอ้งการท างานผลงานในอนาคต แต่ทวา่ความตรงตามสภาพในบาง
บริบทก็จะมีความเหมาะสมมากกวา่ เช่น เม่ือนกัจิตวทิยาตอ้งการตรวจสอบแบบทดสอบภาวะความกดดนัในงาน 
ตามทฤษฎีพบวา่แบบทดสอบน้ีควรมีความสมัพนัธ์กบัความซึมเศร้า จึงน าแบบทดสอบดงักล่าวไปหา
ความสมัพนัธ์กบัแบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานเพ่ือวดัความซึมเศร้า เป็นตน้  

ความตรงตามท านายและความตรงตามสภาพจะข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใช ้เกณฑท่ี์ใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบั
เป้าหมายของการวดั เพราะวา่แบบทดสอบอาจมีความตรงกบัเกณฑห์น่ึง แต่ไม่พบความตรงกบัอีกเกณฑห์น่ึง 
ยกตวัอยา่งเช่น ตามทฤษฎีบอกวา่คนท่ีมุ่งมัน่สู่ผลส าเร็จจะเป็นคนท่ีมีผลงานดี ดงันั้นแบบทดสอบวดัคนท่ีมี
บุคลิกภาพแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิจะสมัพนัธ์กบัผลงานในการท างานเท่านั้น แต่อาจจะไม่สมัพนัธ์กบัผลงานในการ
ท างานเป็นทีม หรือความมีน ้ าใจช่วยผูอ่ื้นท างาน หรือแบบสอบถามบางประเภทอาจจะไม่สมัพนัธ์กบัผลงาน
ในช่วง 2 ปีแรก แต่อาจจะสมัพนัธ์กบัผลงานในระยะยาว ยกตวัอยา่งเช่น ความคิดสร้างสรรค ์อาจจะไม่สมัพนัธ์
กบัผลงานช่วง 2 ปีแรก เพราะวา่บุคคลไม่ไดรั้บโอกาสในการท างานประเภทน้ี แต่จะมีผลงานท่ีดีเม่ือมีโอกาส 
เป็นตน้  

3) ความตรงตามทฤษฎี คือ คะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามสามารถไปยนืยนัทฤษฎีได ้ความตรง
ประเภทน้ีจะมีการตรวจสอบในหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นการยนืยนัวา่แบบสอบถามมีรูปแบบตามทฤษฎีท่ีไดก้ล่าว
เอาไว ้แบบสอบถามท่ีจะมีความตรงตามทฤษฎีไดน้ั้น จะตอ้งมีทั้งความคงเสน้คงวา และความตรงรูปแบบอ่ืนๆ 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ตั้งแต่ตน้ เช่น ถา้แบบสอบถามไม่มีความคงเสน้คงวาแบบความสอดคลอ้งภายในแลว้ แสดงวา่
นิยามดงักล่าวอาจจะไม่ไดว้ดัในส่ิงๆ เดียวกนั ท าใหไ้ม่ไดเ้ป็นการยนืยนัตามทฤษฎี หรือถา้บุคลิกภาพไม่สามารถ
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ท านายผลงานไดอ้ยา่งท่ีทฤษฎีกล่าวไว ้ก็อาจจะเป็นไปไดว้า่แบบสอบถามดงักล่าวไม่มีความตรงตามทฤษฎี เป็น
ตน้ แต่อยา่งไรก็ตามกระบวนการน้ีเป็นกระบวนการตรวจสอบแบบสอบถามวา่มีความตรงตามทฤษฎีหรือไม่ 
และเป็นกระบวนการตรวจสอบทฤษฎีตรงกบัสภาพความเป็นจริงหรือไม่ดว้ย  

หลกัการพ้ืนฐานในการตรวจสอบทฤษฎีคือ ตั้งทบทวนทฤษฎี (ในท่ีน้ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีผูส้ร้างคิดเอาเองก็
ได)้ แลว้น าทฤษฎีดงักล่าวมาเขียนเป็นสมมติฐานในการทดสอบ แลว้น าแบบสอบถามไปทดสอบตามสมมติฐาน
ดงักล่าว ยกตวัอยา่งเช่น ผูส้ร้างคิดวา่บุคคลท่ีมีผลงานดี จะตอ้งมีความรู้เร่ืองการท างานในระบบราชการ ดงันั้นจึง
ไดส้ร้างขอ้สอบวดัความรู้เร่ืองการท างานในระบบราชการข้ึน ตอ้งการทดสอบโดยน าบุคคลท่ีเคยได ้2 ขั้นในช่วง 
2 ปีท่ีผา่นมา มาเปรียบเทียบกบับุคคลท่ีไม่ได ้วา่มีคะแนนแบบสอบถามแตกต่างกนัหรือไม่ โดยตั้งสมมติฐานวา่ผู ้
ท่ีเคยได ้2 ขั้นจะตอ้งมีคะแนนแบบทดสอบน้ีมากกวา่ผูท่ี้ไม่เคย แลว้ไปทดสอบเพ่ือยนืยนัทฤษฎีน้ี ถา้ปรากฏวา่
ผลออกมาไม่ไดเ้ป็นไปตามสมมติฐาน ก็อาจจะสรุปได ้2 ประเดน็คือ แบบทดสอบไม่ไดม้าตรฐาน หรือความคิด
ของผูส้ร้างแบบทดสอบ (ทฤษฎี) ไม่ถูกตอ้ง หรืออาจจะเป็นไปไดอี้กนยัหน่ึงวา่การไดห้รือไม่ได ้2 ขั้นไม่ไดเ้ป็น
ตวัแสดงผลงาน 

หลกัการหาความตรงตามทฤษฎีแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มอยา่งง่าย ดงัน้ี 

(1) ความตรงตามนิยามของลกัษณะทางจิตวทิยาและความตรงตามโครงสร้างภายในลกัษณะทาง
จิตวทิยา ความตรงรูปแบบน้ีจะตอ้งมีการศึกษานิยามของลกัษณะท่ีสนใจ แลว้มองดูวา่ขอ้กระทงสามารถเป็น
ตวัแทนของนิยามทั้งหมดไดห้รือไม่ ซ่ึงก็คือความตรงเชิงเน้ือหานัน่เอง จากนั้นตอ้งดูโครงสร้างภายในของขอ้
ค าถามต่างๆ วา่สมัพนัธ์กบัขอ้ค าถามอ่ืนๆ อยา่งไร ถา้นิยามบอกวา่ลกัษณะทางจิตวทิยานั้นไม่มีองคป์ระกอบยอ่ย 
กล่าวคือทุกขอ้ค าถามวดัในส่ิงๆ เดียวกนัแลว้ ค่าความคงเสน้คงวาแบบความสอดคลอ้งภายในตอ้งสูง และเม่ือ
วเิคราะห์องคป์ระกอบแลว้พบวา่ขอ้ค าถามเหล่านั้นมีเพียงองคป์ระกอบเดียว แต่ถา้นิยามบอกวา่มีหลาย
องคป์ระกอบแลว้แสดงวา่เม่ือวเิคราะห์องคป์ระกอบออกมาแลว้จะตอ้งตรงกบันิยามท่ีตั้งเอาไว ้เช่น แนวคิดหน่ึง
ในเร่ืองความฉลาดทางเชาวน์อารมณ์ตอ้งมีส่ีองคป์ระกอบ คือ รู้จกัตนเอง รู้จกัคนอ่ืน ควบคุมตนเองได ้และมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ผูส้ร้างแบบทดสอบจะทดสอบองคป์ระกอบไดผ้า่นการวเิคราะห์องคป์ระกอบในขอ้
ค าถามท่ีไดส้ร้างข้ึนตามองคป์ระกอบเหล่านั้น  

(2) ความตรงลู่เขา้และความตรงจ าแนก แนวคิดท่ีท าใหเ้กิดความตรงประเภทน้ีคือ ลกัษณะทาง
จิตวทิยาหน่ึงท่ีอาจวดัดว้ยวธีิการวดัหลายๆ วธีิ ลกัษณะทางจิตวทิยาก็มีหลายๆ อยา่งดว้ยกนั ดงันั้นถา้วธีิการวดัท่ี
ต่างกนั แต่วดัลกัษณะทางจิตวทิยาเดียวกนั คะแนนท่ีไดจ้ากวธีิการวดัเหล่านั้นจะตอ้งสูง ส่ิงน้ีจะเรียกวา่ความตรง
ลู่เขา้ แต่ถา้ลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีต่างกนัแต่ใชว้ธีิการวดัเดียวกนั จะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ส่ิงน้ี
เรียกวา่ความตรงจ าแนก สมมติวา่ผูส้ร้างแบบทดสอบตอ้งการตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัเชาวน์ปัญญาใหม่ 
ผูส้ร้างอาจจะน าแบบวดัเชาวน์ปัญญาใหม่และแบบวดัเชาวน์ปัญญาท่ีไดม้าตรฐานไปวดักบักลุ่มคนหน่ึง แลว้หา
ความสมัพนัธ์กนั ถา้สูงแสดงวา่มีความตรงลู่เขา้สอดคลอ้งกบัแบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน ส่วนความตรงจ าแนก
จะไม่นิยมตรวจสอบแบบเด่ียวๆ จะตรวจสอบไปพร้อมๆ กบัความตรงแบบลู่เขา้ วธีิการตรวจสอบความตรงลู่เขา้
และความตรงจ าแนกท่ีเป็นนิยมมากท่ีสุดคือวธีิลกัษณะหลากวธีิหลาย วธีิน้ีเป็นการตรวจสอบค่าสหสมัพนัธ์จาก
เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ดว้ยหลกัการท่ีกล่าวไปขา้งตน้ การตรวจสอบความตรงลู่เขา้และความตรงจ าแนกจะเป็นการ
ยนืยนัวา่แบบทดสอบดงักล่าววดัลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีเป็นเป้าหมายจริง คือ แบบสอบถามสามารถวดัได้
สอดคลอ้งกบัวธีิวดัอ่ืนๆ ท่ีวดัในลกัษณะทางจิตวทิยาเดียวกนั และไม่ไดว้ดัส่ิงอ่ืน  
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(3) ความตรงท่ีมีต่อตวัแปรอ่ืนๆ วธีิน้ีเป็นการตรวจสอบความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนๆ ตามทฤษฎี 
ก่อนท่ีจะตรวจสอบความตรงวธีิน้ีไดน้ั้น ผูส้ร้างจะตอ้งทบทวนวรรณกรรมถึงความเก่ียวขอ้งของลกัษณะทาง
จิตวทิยาท่ีใชใ้นการสร้างแบบวดั กบัตวัแปรอ่ืนๆ ไม่วา่ตวัแปรนั้นจะเป็นลกัษณะทางจิตวทิยาหรือไม่ก็ตาม 
บางคร้ังอาจท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบของความสมัพนัธ์วา่ลกัษณะทางจิตวทิยานั้นสมัพนัธ์กบัตวัแปรอะไร หรือท าให้
อยูใ่นรูปแบบของความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ วา่ตวัแปรใดท่ีเป็นเหตขุองลกัษณะเป้าหมาย และลกัษณะเป้าหมาย
ก่อใหเ้กิดผลอะไรบา้ง มีตวัแปรอะไรท่ีมาเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์เหล่าน้ีบา้ง เช่น ผูส้ร้างแบบทดสอบเชาวน์
ปัญญาไดท้บทวนทฤษฎีแลว้พบวา่เชาวน์ปัญญาส่งผลต่อผลการเรียน แต่วา่มีตวัแปรเร่ืองฐานะมาเก่ียวขอ้ง คนท่ีมี
ฐานะปานกลางข้ึนไป ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรทั้งสองสูง แต่คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่า
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรทั้งไม่พบมากนกั จากส่ิงเหล่าน้ีท าใหผู้ส้ร้างตั้งสมมติฐานแลว้ไปทดสอบ ถา้
คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบมีความสมัพนัธ์เช่นน้ี แสดงวา่แบบทดสอบมีความตรง วธีิการทดสอบความตรงใน
รูปแบบน้ีอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 วธีิดว้ยกนั ก) วธีิการทดลองจะเป็นการทดสอบวา่การสร้างใหเ้กิดตวัแปรใดตวัแปร
หน่ึงเกิดข้ึน โดยควบคุมตวัแปรอ่ืนไว ้จะส่งผลต่อคะแนนในแบบวดัหรือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น แบบสอบถามเร่ือง
การท างานเป็นทีม ผูส้ร้างจึงหาผูร่้วมการทดลองมาจ านวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คนโดยสุ่ม กลุ่มหน่ึงจะ
ใหฝึ้กการท างานเป็นทีมโดยวธีิการน้ีเป็นวธีิไดรั้บการยอมรับวา่ท าใหเ้กิดการท างานเป็นทีมข้ึน ส่วนอีกกลุ่มหน่ึง
ปล่อยไปตามธรรมชาติ เม่ือผา่นการฝึกแลว้เปรียบเทียบกนัวา่คะแนนการท างานเป็นทีมของคนในสองกลุ่ม
แตกต่างกนัหรือไม่ หรืออีกนยัหน่ึงคือท าใหก้ลุ่ม 2 กลุ่มแตกต่างในคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดั แลว้ตรวจสอบวา่
เกิดผลตามทฤษฎีหรือไม่ เช่น ใหก้ลุ่มคนท่ีท างานเป็นทีม และกลุ่มคนท่ีไม่ไดท้ างานเป็นทีมไปท างานหน่ึงท่ีตอ้ง
อาศยัทกัษะน้ี แลว้เปรียบเทียบผลงานของทั้งสองกลุ่ม ข) วธีิการส ารวจ คือ ไปส ารวจลกัษณะทางจิตวทิยาดว้ย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนกบัตวัแปรอ่ืนๆ พร้อมกนั อาจจะเป็นตวัแปรทางจิตวทิยา (ตอ้งวดัดว้ยแบบทดสอบท่ีเป็น
มาตรฐานแลว้) หรือลกัษณะของบุคคลในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น เปรียบเทียบพนกังานท่ีผลงานสูง และ
ผลงานต ่า วา่มีคะแนนในแบบสอบถามเร่ืองการท างานเป็นทีมต่างกนัหรือไม่ หรือน าแบบสอบถามเร่ืองการ
ท างานเป็นทีมไปวดัพร้อมกบัแบบสอบถามเร่ืองทศันคติต่อการท างานคนเดียว ซ่ึงตอ้งตรวจสอบแลว้พบวา่มี
ความสมัพนัธ์ทางลบ จะเห็นวา่วธีิการน้ีไม่ไดเ้ป็นการยนืยนัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีชดัเจนเช่นเดียวกบัวธีิการ
ทดลอง 
 

6. การหาค่าเปรียบเทียบ (Norms) 

 อยา่งท่ีกล่าวไปขา้งตน้วา่คะแนนดิบดว้ยตวัของมนัเองไม่ไดมี้ความหมายในการตดัสินใจ สร้างค่า
เปรียบเทียบข้ึน เพ่ือใหรู้้วา่คะแนนดิบแต่ละค่ามีความหมายอยา่งไรบา้ง 
 ก่อนอ่ืนตอ้งพิจารณาก่อนวา่แบบสอบถามของผูส้ร้างใชใ้นรูปแบบใด บางคร้ังผูส้ร้างอาจจะก าหนดวา่
ถา้ผูท้  าแบบสอบถามไม่มีค่าความสามารถถึงระดบัท่ีก าหนดไว ้ก็จะจดัใหอ้ยูก่ลุ่มหน่ึง เช่น พวกสอบตก แต่ถา้ถึง
ระดบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวก็้จดัใหอ้ยูอี่กกลุ่มหน่ึง เช่น สอบผา่น การตดัสินรูปแบบน้ีเรียกวา่การตดัสินแบบจุดตดั 
ซ่ึงจะใชก้บัแบบทดสอบประเภทวดัความสามารถ แต่ถา้ผูส้ร้างอาจจะตอ้งการดูวา่ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคน 
เม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนแลว้ มีลกัษณะทางจิตวทิยามากนอ้ยอยา่งไร เช่น บางคนมีบุคลิกภาพแบบกลา้แสดงออก
มากกวา่คนอ่ืน แต่บางคนมีนอ้ยกวา่คนอ่ืน การตดัสินรูปแบบน้ีจะเรียกวา่การตดัสินแบบเปรียบเทียบ การตดัสิน
ทั้งสองรูปแบบจะมีรายละเอียดในการหาค่าเปรียบเทียบท่ีแตกต่างกนั แต่หลกัการเหมือนกนัก็คือวา่พยายามท าให้
คะแนนดิบมีความหมายนัน่เอง 
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 การตดัสินแบบจุดตดั ส่ิงแรกท่ีผูส้ร้างตอ้งท าคือการนิยามจุดตดัท่ีตนเองไดต้ั้งเอาไว ้ยกตวัอยา่งเช่น จะ
ตดัใหน้กัเรียนตกเม่ือนกัเรียนไม่เขียนอธิบายลกัษณะของตนเอง ส่ิงของเป็นภาษาองักฤษได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจจะ
ออกขอ้สอบเพ่ือวดัความสามารถของนกัเรียนข้ึนมา แต่อยา่งไรก็ตามขอ้สอบบางชุดก็ยาก ขอ้สอบบางชุดก็ง่าย 
แตกต่างกนัไป จึงตอ้งหาจุดตดัในขอ้สอบชุดท่ีง่ายและชุดท่ียากวา่จุดใดแสดงวา่นกัเรียนพอเขียนภาษาองักฤษ
อยา่งง่ายได ้ขอ้สอบชุดยากอาจจะตดัท่ี 30 คะแนน และขอ้สอบชุดง่ายอาจจะตดัท่ี 70 คะแนน ถา้คะแนนเตม็ทั้ง
สองชุดคือ 100 คะแนน เป็นตน้ รูปแบบน้ีอาจจะพบในกรณีอ่ืนท่ีไม่ใช่การวดัความสามารถ เช่น ผูค้ดัเลือกคน
เขา้ท างาน อาจจะไม่ตอ้งการคนท่ีขาดแรงจูงใจในการท างาน ดงันั้นเม่ือสร้างแบบทดสอบวดัแรงจูงใจในการ
ท างานข้ึนมาแลว้ ตอ้งนิยามใหไ้ดว้า่แรงจูงใจขั้นใดท่ียอมรับได ้ขั้นใดท่ีเรียกวา่ดี ขั้นใดท่ีเรียกวา่แย ่แลว้ไป
เปรียบเทียบวา่จุดตดัท่ีนิยามไปเทียบเท่ากบัคะแนนเท่าไร ความหมายท่ีใหก้บัคะแนนนั้นจะเรียกวา่คา่เปรียบเทียบ 

การเปรียบเทียบรูปแบบน้ีก็อาศยัการเก็บขอ้มูลจากเกณฑอ่ื์นๆ เขา้มาช่วยในการนิยาม ยกตวัอยา่งเช่น ตอ้งการ
สร้างแบบทดสอบความเหมาะสมในงานธุรการ ก็ตอ้งใชผ้ลงานในการเปรียบเทียบวา่ผลงานดงักล่าวจะอยูใ่น
ดชันีขั้นใด แลว้มาใชเ้ป็นค่าเปรียบเทียบ  
 ส่วนการตดัสินแบบเปรียบเทียบนั้น จะตอ้งอาศยัเก็บกลุ่มตวัอยา่งท่ีสนใจเป็นจ านวนมาก เพ่ือหาดูวา่
คะแนนของบุคคลท่ีเก็บมามีค่าสูงสุด ต ่าสุดอยา่ง เฉล่ียแลว้มีค่าเท่าไร และจะท าใหท้ราบวา่ต าแหน่งของบุคคลแต่
ละคนเป็นอยา่งไรบา้ง เช่น หาคะแนนของแบบทดสอบความอดทน พบวา่คนท่ีอดทนท่ีสุดมีคะแนนเท่ากบั 120 

คะแนน คนท่ีอดทนต ่าท่ีสุดมีคะแนนเท่ากบั 70 คะแนน เฉล่ียแลว้เท่ากบั 95 คะแนน พอเม่ือมีผูม้าทดสอบ
คะแนนความอดทน สมมติวา่ไดค้ะแนนเท่ากบั 97 คะแนน ก็จะท าใหท้ราบไดว้า่เป็นผูท่ี้มีความอดทนอยู่
ประมาณกลางๆ เป็นตน้ เทคนิคการเปรียบเทียบอาจใชค้ะแนนเปอร์เซนไทล ์คะแนนมาตรฐานช่วยได ้

 

7. การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน (Standardization) 

 บางคร้ังอาจจะไดย้นิวา่ “วนัน้ีอากาศร้อน เลยท าขอ้สอบไดไ้ม่ดี” “แอร์หนาวไป คิดอะไรไม่ออก” 
“โชคดีคนสอบเผลอนะเน่ีย เลยลอกได”้ จะเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีท าใหค้ะแนนเปล่ียนแปลงไปได ้โดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบัแบบทดสอบเลย แต่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทดสอบซ่ึงส่งผลใหค้ะแนนท่ีสงัเกตได ้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
คะแนนท่ีแทจ้ริงของบุคคลนั้น ดว้ยเหตุน้ีการจดัการสอบใหเ้ป็นมาตรฐานจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 

 อากาศ การควบคุมการลอกขอ้สอบ แสดงใหเ้ห็นแลว้ในตวัอยา่งขา้งตน้ แต่ก็มีส่ิงอ่ืนอีกมากมายท่ีตอ้ง
ควบคุม ยกตวัอยา่งเช่น เวลาในการสอบอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการตอบขอ้สอบ ขอ้สอบชุดเก่าท่ีใช้
ทดสอบหลายๆ คร้ัง อาจจะมีปัญหาเร่ืองขอ้สอบหลดุออกไปจากการสอบ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการในการสอบท่ีผูส้ร้างแบบทดสอบตอ้งคิดใหร้อบคอบ แบบทดสอบบางประเภทก็มีลกัษณะท่ีตอ้ง
ระวงัเป็นลกัษณะเฉพาะ เช่น ขอ้สอบการฟัง จะตอ้งควบคุมเสียงใหช้ดัเจน และดงัเท่าเทียมกนัทุกคน หรือการ
สอบแบบสมัภาษณ์ การประเมิน จะมีความผดิพลาดท่ีเกิดจากผูท้ดสอบท่ีเรียกวา่ผลจากความคาดหวงั ถา้ผู ้
ทดสอบคาดหวงัอยา่งไร จะท าใหถ้ามค าถามท่ีท าใหผู้ต้อบตอบตรงกบัความคาดหวงัของตน หรือสงัเกต
พฤติกรรมเฉพาะท่ีตรงกบัความคาดหวงัของตน ส่งผลใหค้ะแนนท่ีประเมินมีอคติในทางท่ีดี หรืออคติในทางท่ีไม่
ดี เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบมาก ท าใหก่้อนท่ีผูส้ร้างจะเลือกวธีิการใดในการวดั (เช่น 
การสงัเกตพฤติกรรม) ผูส้ร้างจะตอ้งคน้ควา้ถึงอคติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการวดั และวธีิการควบคุมอคติเหล่านั้น มิ
ใหค้ะแนนท่ีออกมาไม่ถูกตอ้ง 
 



  หลกัการสร้างเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวทิยา          14 

  

 โดยสรุปแลว้วธีิการสร้างการวดัทางจิตวทิยาเป็นวธีิการท่ีท าใหก้ารวดัเหล่านั้นเช่ือถือได ้สามารถวดัใน
ส่ิงท่ีผูส้ร้างตอ้งการได ้แต่ทวา่ในโลกน้ีไม่มีการวดัใดทางจิตวทิยาท่ีชดัเจน เช่ือถือทั้งหมด แมก้ระทัง่แบบทดสอบ
เชาวน์ปัญญาท่ีเป็นมาตรฐานท่ีสุด ยงัไม่สามารถมีค่าความเท่ียงท่ีสมบูรณ์ได ้ดว้ยเหตุน้ีผูส้ร้างจะตอ้งตระหนกัใน
เร่ืองเหล่าน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าผลของการวดัเหล่าน้ีไปตดัสินคน เช่น ไปตดัสินคนเขา้เรียนตอ่อุดมศึกษา 
ไปตดัสินคนเขา้ท างาน การตดัสินดว้ยเคร่ืองมือเหล่าน้ีอาจมีขอ้ผดิพลาด ดงันั้นผูส้ร้างตอ้งไม่เช่ือเคร่ืองมือเพียง
แค่เคร่ืองมือเดียว และผูส้ร้างตอ้งไม่น าแบบวดัท่ีไม่ไดม้าตรฐานเขา้ไปใชใ้นการตดัสินคน การตดัสินผิดถือวา่เป็น
การช้ีชีวติของบุคคลเหล่านั้นได ้ดว้ยเหตผุลเหล่าน้ีจึงจะสอดแทรกค าแปลของจรรยาบรรณในการประเมินทาง
จิตวทิยาของสมาคมจิตวทิยาแห่งอเมริกาปี 2545 แทรกลงไปในตอนทา้ยน้ี 

 

9 การประเมิน 
9.01 พ้ืนฐานส าหรับการประเมิน 

(ก) นกัจิตวิทยาท าให้ขอ้คิดเห็นท่ีอยูใ่นการแนะน า รายงาน และขอ้ความวินิจฉยัหรือประเมิน รวมถึงการพิสูจน์ในศาล มี
พ้ืนฐานจากขอ้มูลหรือเทคนิคท่ีเพียงพอในการพิสูจน์ขอ้คน้พบของพวกเขา (ดูมาตรฐาน 2.04 พ้ืนฐานการตดัสินใจ
ในทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ ดว้ย) 

(ข) ยกเวน้ท่ีระบุไวใ้น 9.01ค นกัจิตวิทยาให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล เฉพาะหลงัจากท่ีพวก
เขาไดท้  าการทดสอบแก่บุคคลเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนค ากล่าวหรือขอ้สรุป ถา้ใชค้วามพยายามอยา่งเหมาะสมแลว้ การ
ทดสอบไม่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง นกัจิตวิทยาระบุถึงความพยายามท่ีพวกเขาไดท้  า และผลของความพยายามเหล่านั้น 
แลว้ท าให้กระจ่างชดัถึงผลกระทบของขอ้มูลท่ีจ  ากดัต่อความเท่ียงและความตรงของขอ้คิดเห็นของพวกเขา และจ ากดั
ลกัษณะหรือขอบเขตของขอ้สรุปและค าแนะน าให้เหมาะสม (ดูมาตรฐาน 2.01 ขอบเขตของความสามารถ และ 9.06 
การแปรความหมายของการประเมิน ดว้ย) 

(ค) เม่ือนกัจิตวิทยา ท ารายงานทบทวนการบนัทึกจากการประเมิน หรือการให้ค  าปรึกษา หรือการดูแล และการทดสอบ
ของแต่ละบุคคลไม่ไดจ้  าเป็นส าหรับการให้ขอ้คิดเห็น นกัจิตวิทยาอธิบายถึงส่ิงเหล่าน้ีและแหล่งของขอ้มูลท่ีพวกเขา
ใชใ้นการสรุปหรือแนะน า 

9.02 การใชก้ารประเมิน 
(ก) นกัจิตวิทยาจดัการ ปรับปรุง ให้คะแนน ตีความ หรือใชเ้ทคนิคการประเมิน การสมัภาษณ์ การทดสอบ หรือเคร่ืองมือ

แต่ละวิธี เพ่ือจุดประสงคท่ี์เหมาะสมในแง่ของการวิจยั หรือให้มีหลกัฐานของประโยชน์และความเหมาะสมในการน า
เทคนิคไปใช ้

(ข) นกัจิตวิทยาใชเ้คร่ืองมือประเมิน ท่ีความตรงและความเท่ียงไดร้ะบุเอาไว ้ในการใชส้ าหรับสมาชิกในประชากรท่ีไดรั้บ
การทดสอบ เม่ือความตรงหรือความเท่ียงของเคร่ืองมือไม่ไดร้ะบุเอาไว ้นกัจิตวิทยาอธิบายถึงจุดเด่นและขอ้จ ากดัของ
ผลและการตีความของการทดสอบ 

(ค) นกัจิตวิทยาใชวิ้ธีการประเมินให้เหมาะสมกบัความชอบในการใชภ้าษา และความสามารถของแต่ละบุคคล ถา้การใช้
ภาษาอ่ืนไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการประเมินมากกวา่ 

9.03 การแจง้ให้แสดงค ายนิยอมในการประเมิน 
(ก) นกัจิตวิทยาไดรั้บการแสดงค ายนิยอมส าหรับการประเมิน หรือการให้บริการวินิจฉยั จากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นมาตรฐาน 

3.10 การแจง้ให้แสดงค ายนิยอม ยกเวน้เม่ือ (1) การทดสอบเป็นค าสัง่ในทางกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของรัฐ (2) การแจง้
ให้แสดงค ายนิยอมไดถู้กแสดงเป็นนยัแลว้ เพราะการทดสอบถูกท าเป็นกิจวตัรในกิจกรรมการศึกษา ในสถาบนั หรือ
ในองคก์าร (เช่น เม่ือผูร่้วมการทดลองยอมรับอยา่งเตม็ใจในการประเมินเม่ือสมคัรเขา้ท างาน) หรือ (3) วตัถุประสงค์
หน่ึงของการทดสอบคือประเมินความสามารถในการตดัสินใจ การแจง้ให้แสดงค ายนิยอมรวมถึงการอธิบายถึง
ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการประเมิน ค่าธรรมเนียม ความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มท่ีสาม และขอบเขตของความลบั และ
ควรให้โอกาสท่ีเพียงพอส าหรับการถามค าถามและไดรั้บค าตอบของลูกคา้หรือผูป่้วย 
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(ข) นกัจิตวิทยาแจง้บุคคลท่ีมีความสามารถในการแสดงค ายนิยอมอยา่งน่าสงสยั ท่ีแสดงค ายนิยอมหรือส าหรับผูท่ี้การ
ทดสอบเป็นค าสัง่จากกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของรัฐ เก่ียวกบัลกัษณะและจุดมุง่หมายของบริการการประเมินท่ีไดเ้สนอ 
ใชภ้าษาท่ีผูท่ี้ไดรั้บการประเมินสามารถเขา้ใจได้ 

(ค) นกัจิตวิทยาท่ีใชบ้ริการจากผูตี้ความการประเมิน ไดรั้บการแสดงค ายนิยอมจากลูกคา้หรือผูป่้วยท่ีจะใชผู้ตี้ความผูน้ั้น 
รับประกนัความลบัของผลการทดสอบและรักษาความปลอดภยัของการวดั และรวมถึงในขอ้แนะน า การรายงาน และ
ขอ้ความวินิจฉยัหรือประเมิน รวมถึงพิสูจน์ในศาล อภิรายเร่ืองขอ้จ ากดัทั้งหมดของขอ้มูลท่ีรับ (ดูมาตรฐาน 2.05 การ
ให้ผูอ่ื้นท าหนา้ท่ีแทน, 4.01 การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั, 9.01 พ้ืนฐานการประเมิน, 9.06 การแปรความหมายของการ
ประเมิน และ 9.07 การประเมินโดยผูท่ี้ไม่มีคุณภาพ ดว้ย) 

9.04 การเปิดเผยขอ้มูลในการทดสอบ 
(ก) ในค าศพัท ์ขอ้มูลการทดสอบ หมายถึง คะแนนดิบและคะแนนท่ีอยูใ่นมาตรวดัแบบต่อเน่ือง การตอบสนองของลูกคา้

หรือผูป่้วยต่อค าถามหรือส่ิงเร้าของแบบทดสอบ และการจดบนัทึกหรือการบนัทึกของนกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัค  า
กล่าวและพฤติกรรมของลูกคา้หรือผูป่้วยระหวา่งการทดสอบ ส่วนของวสัดุการทดสอบท่ีเป็นการตอบสนองของลูกคา้
หรือผูป่้วยจดัให้รวมอยูใ่นค านิยามของขอ้มูลการทดสอบดว้ย จากการมอบให้ลูกคา้หรือผูป่้วย นกัจิตวิทยาให้ขอ้มูล
การทดสอบแก่ลูกคา้หรือผูป่้วยหรือบุคคลอ่ืนท่ีระบุในการมอบ นกัจิตวิทยาอาจจะหยดุการมอบขอ้มูลการทดสอบ
เพื่อท่ีจะปกป้องลูกคา้ ผูป่้วย หรือบุคคลอ่ืนจากอนัตรายท่ีชดัเจน หรือการน าไปใชใ้นทางท่ีผิด หรือการตีความขอ้มูล
หรือการทดสอบผิด จดจ าไวว้่ามีหลายกรณี ท่ีตอ้งมอบขอ้มูลท่ีเป็นความลบัในสถานการณ์ท่ีถูกบงัคบัโดยกฎหมาย (ดู
มาตรฐาน 9.11 การรักษาความลบัของแบบทดสอบ ดว้ย) 

(ข) เม่ือไม่มีการมอบให้แก่ลูกคา้หรือผูป่้วย นกัจิตวิทยาให้ขอ้มูลการทดสอบเฉพาะเม่ือเป็นความตอ้งการของกฎหมาย
หรือค าสัง่จากศาล 

9.05 การสร้างแบบทดสอบ 
นกัจิตวิทยาผูพ้ฒันาแบบวดัหรือเทคนิคการประเมินอ่ืน ใชก้ระบวนการในการวดัทางจิตวิทยาท่ีเหาะสมและเป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์หรือวิชาชีพในปัจจุบนั ส าหรับการออกแบบเคร่ืองมือ การท าให้เป็นมาตรฐาน การท าให้ถูกตอ้ง การลดหรือ
การขจดัอคติ รวมถึงขอ้แนะน าส าหรับการใช ้

9.06 การแปรความหมายของการประเมิน 
เม่ือแปรความหมายผลการประเมิน รวมถึงการแปรความโดยอตัโนมติั นกัจิตวิทยาใส่ใจถึงวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
เช่นเดียวกบัปัจจยัในการทดสอบอนัหลากหลาย ความสามารถในการท าแบบทดสอบ และลกัษณะอ่ืนๆ ของบุคคลท่ีถูก
ประเมิน เช่น ความแตกต่างดา้นสถานการณ์ แต่ละบุคคล ภาษา และวฒันธรรม ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินของ
นกัจิตวิทยาหรือลดวามถูกตอ้งของการแปรความหมาย พวกเขาช้ีให้เห็นถึงขอ้จ ากดัท่ีส าคญัในการแปรความหมายของพวก
เขา (ดูมาตรฐาน 2.01ข และ ค ขอบเขตของความสามารถ และ 3.01 การแบ่งแยกอยา่งไม่ยติุธรรม ดว้ย) 

9.07 การประเมินโดยผูท่ี้ไม่มีคุณภาพ 
นกัจิตวิทยาไม่ส่งเสริมการใชเ้ทคนิคการประเมินทางจิตวิทยาท่ีท าโดยผูท่ี้ไม่มีคุณภาพ ยกเวน้แต่เม่ือการใชเ้หล่านั้นถูก
กระท าเพ่ือจุดประสงคใ์นการฝึกฝน โดยมีการดูแลอยา่งเหมาะสม (ดูมาตรฐาน 2.05 การให้ผูอ่ื้นท าหนา้ท่ีแทน ดว้ย) 

9.08 แบบทดสอบและผลของแบบทดสอบท่ีลา้สมยั 
(ก) นกัจิตวิทยาไม่น าการประเมินหรือการตดัสินใจแทรกแซง หรือค าแนะน าส าหรับขอ้มูล หรือผลการทดสอบ ท่ีลา้สมยั

ส าหรับวตัถุประสงคบ์างอยา่ง มายดึถือเป็นหลกั 
(ข) นกัจิตวิทยาไม่ยดึถือการตดัสินใจหรือขอ้แนะน าจากการวดัและการทดสอบท่ีลา้สมยัและไม่เป็นประโยชน์ส าหรับ

วตัถุประสงคบ์างอยา่ง 
9.09 การให้คะแนนทดสอบและการให้บริการแปรความหมาย 

(ก) นกัจิตวิทยาผูเ้สนอการให้บริการประเมินหรือให้คะแนนกบันกัวิชาชีพคนอ่ืน อธิบายวตัถุประสงค ์ค่าปกติ ความตรง 
ความเท่ียง และการน ากระบวนการดงักล่าวไปประยกุตใ์ช ้หรือคุณสมบติัพิเศษใดๆ ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ได้
อยา่งถูกตอ้ง 
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(ข) นกัจิตวิทยาเลือกการบริการให้คะแนนหรือแปรความหมาย (รวมถึงบริการโดยอตัโนมติั) บนพ้ืนฐานของหลกัฐาน
ความตรงของโปรแกรมและกระบวนการ เช่นเดียวกบัการพิจารณาอยา่งเหมาะสมในดา้นอ่ืนๆ (ดูมาตรฐาน 2.01ข และ 
ค ขอบเขตของความสามารถ ดว้ย) 

(ค) นกัจิตวิทยารักษาความรับผิดชอบส าหรับการประยกุตใ์ช ้การแปรความหมาย การใชเ้คร่ืองมือ การประเมิน อยา่ง
เหมาะสม ไม่วา่พวกเขาจะให้คะแนนและตีความการทดสอบดงักล่าวดว้ยตนเอง หรือใชบ้ริการจากผูอ่ื้นหรือเคร่ืองมือ
อตัโนมติั 

9.10 การอธิบายผลการประเมิน 
ไม่ค  านึงวา่การให้คะแนนและการตีความจะท าโดยนกัจิตวิทยา ลูกจา้ง ผูช่้วย เคร่ืองอตัโนมติั หรือคนอ่ืนท่ีอยูใ่นบริการ 
นกัจิตวิทยาหาทางท่ีเหมาะสมท่ีจะรับประกนัการอธิบายผลการทดสอบท่ีให้แก่แต่ละบุคคล และเป็นตวัแทนของผูใ้ห้การ
ทดสอบอยา่งแน่ชดั ถา้ลกัษณะของความสมัพนัธ์ไม่กีดกนัการให้ค  าอธิบายผลการทดสอบ (เช่น การใหค้  าปรึกษาแก่องคก์ร
บางองคก์ร ลกัษณะก่อนการวา่จา้ง หรือการคดัคนเพ่ือความปลอดภยั หรือการประเมินทางกฎหมาย) ขอ้เทจ็จริงควรไดรั้บ
การอธิบายให้กระจ่างแก่บุคคลท่ีไดรั้บการประเมินตั้งแต่แรกเร่ิม 

9.11 การรักษาความลบัของแบบทดสอบ 
ในค าศพัท ์วสัดุการทดสอบ หมายถึง คู่มือ เคร่ืองมือ วิธีการประพฤติปฏิบติั และค าถามหรือส่ิงเร้าในการทดสอบ และไม่
รวมถึงขอ้มูลการทดสอบ ท่ีไดนิ้ยามไปแลว้ในมาตรฐาน 9.04 การเปิดเผยขอ้มูลในการทดสอบ นกัจิตวิทยาใชค้วามพยายาม
อยา่งเหมาะสมท่ีจะรักษาความสมบูรณ์และความลบัของวสัดุการทดสอบ และเทคนิคการประเมินอ่ืนๆ ให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมายและหนา้ท่ีในสญัญา และในวิธีท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานจรรยาบรรณ 
 

แปลจาก American Psychological Association. (2002). The ethical principles of 

psychologists and code of conduct. Available at www.apa.org/ethics/code2002.html 
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