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Psychology is … describing 
things which everyone knows 
in language which no one 
understands.

Raymond Cattell (1965)
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การทดสอบ (ทางจิตวิทยา) อยู่รอบๆ ตัวเรา

ข้อสอบเข้าการศึกษา

ใบประกอบโรคศิลป์

ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค สอบไล่

แบบฝึกหัดเก็บคะแนน

การศึกษา

สัมภาษณ์งาน

แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินใบสมัครงาน

ธุรกิจ

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา

แบบทดสอบความผิดปกติทางจิต

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

แบบประเมินความเส่ียงภาวะซึมเศร้า

สุขภาพ

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

การสอบถามทัศนคติ ความคิดเห็น

แบบทดสอบความพึงพอใจในชีวิต

แบบทดสอบความเครียด

พัฒนาตนเอง
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A

โหงวเฮ้ง

เอาลักษณะทางกายภาพของ

ใบหน้า อ้างอิงไปถึง นิสัยใจคอ

ลายมือ

น าลายมือ ไปประเมินศักยภาพด้าน

ต่างๆ ในชีวิต

ดูดวง

น าวันเดือนปีเวลาเกิด เบอร์

โทรศัพท์ ฯลฯ ไปประเมิน

บุคลิกภาพ ประเมินอนาคต

สิ่งเหล่านี้ เรียกว่า การทดสอบทางจิตวิทยาหรือไม่

B C
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คนแต่ละคนย่อมรับรู้นิสัยใจคอของคน

อื่น จากพฤติกรรมต่างๆ ที่เขา

แสดงออก และแน่นอนคนแต่ละคน

ย่อมถูกประเมินนิสยัใจคอจากผู้อื่น

เช่นกัน แท้จริงแล้ว มนุษย์ก็เป็น

เครื่องมือทางจิตวิทยารูปแบบหนึ่ง

หรือไม่? 
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โครงร่างการน าเสนอ

การทดสอบทางจิตวิทยาคืออะไร?

การทดสอบทางจิตวิทยาถูกน าไปใช้อย่างไร?

เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาที่ดีเป็นอย่างไร?

ท าไมคนเชื่อเครื่องมือท่ียังไม่ได้พิสูจน์คุณภาพ?

6

1

2

3

4



การทดสอบทาง

จิตวิทยาคืออะไร?
• นิยามการทดสอบทางจิตวิทยา

• การประเมินทางจิตวิทยา

• การท าให้เป็นมาตรฐาน
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การทดสอบ (ทางจิตวิทยา) คืออะไร

8

พฤติกรรม 1 คะแนน 1
กฎกติกา 1

ภาวะสันนิษฐาน

อ้างถึง

พฤติกรรม 2 คะแนน 2
กฎกติกา 2

พฤติกรรม 3 คะแนน 3
กฎกติกา 3

พฤติกรรม 4 คะแนน 4
กฎกติกา 4

พฤติกรรม 5 คะแนน 5
กฎกติกา 5

คะแนนรวม, 

การแปลผล มีหลักฐาน

สนับสนุน

การท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) คือ การควบคุม

สิ่งเร้าให้เกิดจากสภาวะที่เหมือนกัน เพื่อให้กฎกติกายังคงใช้ได้อยู่

ไม่มีปัจจัยแทรกซ้อน
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แบบทดสอบทางจิตวิทยา

• เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ

• ระบุชัดเจนว่าต้องการเก็บข้อมูลอะไร

• ใช้กติกาอะไรในการแปลงเป็นคะแนน หรือค าอธิบาย

• มีกติกาในการรวมคะแนน (อาจไม่จ าเป็นหากวัดพฤติกรรมเดียว)

• พฤติกรรมในที่นี้ อาจเป็นผลงาน พฤติกรรมในสภาพธรรมชาติ การตอบสนองทางสรีระ 

ค าตอบการสัมภาษณ์ ฯลฯ

• อาจมีการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหรือไม่ก็ได้
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แบบทดสอบทางจิตวิทยา

• การท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) คือ การควบคุมให้พฤติกรรมเกิดจาก

สภาวะท่ีเหมือนกัน เพื่อให้กฎกติกาในการแปลความหมาย ยังใช้ได้ ไม่มีปัจจัยแทรกซ้อน

• มีหลักฐานการอ้างถึงภาวะสันนิษฐาน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเชื่อว่ามีจริง แต่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง



ตัวอย่างแบบวัดทางจิตวิทยา
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แบบทดสอบบุคลิกภาพ

(MMPI)
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา

(Raven’s)

การสังเกตพฤติกรรม

แบบมีโครงสร้าง



การประเมิน (ทางจิตวิทยา) คืออะไร
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ภาวะสันนิษฐาน 1
อ้างถึงคะแนนรวม, 

การแปลผล 1

ภาวะสันนิษฐาน 2
อ้างถึงคะแนนรวม, 

การแปลผล 2

ภาวะสันนิษฐาน 3
อ้างถึงคะแนนรวม, 

การแปลผล 3

ข้อมูลประวัติ

การสัมภาษณ์

ท าความเข้าใจ

บุคคล

ให้ค าแนะน า / 

ตัดสินใจ

สังเกต

พฤติกรรม

ผลงานในอดีต 

(Portfolio)

แตกต่างกันระหว่างบุคคล
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การประเมินทางจิตวิทยา

• มักเกิดจากค าถามกว้างๆ เช่น ท าไมผลการเรียนของนักเรียนคนนี้ไม่ดี ท าไมนักเรียนถึงมีพฤติกรรม

ก้าวร้าว สมควรเลื่อนขั้นผู้บริหารคนนี้หรือไม่

• ผู้ประเมินจะเลือกแบบวัดทางจิตวิทยาท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งศึกษาประวัติ สังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ์ 

ฯลฯ

• รวมรวมข้อมูลเพื่ออธิบายสาเหตุของปัญหา หรืออธิบายผู้รับการประเมิน

• ให้ค าแนะน าในการตัดสินใจ

• ผู้ประเมินมีโอกาสเก็บข้อมูลแตกตา่งกัน ให้น้ าหนักต่อข้อมูลแตกตา่งกัน ตีความหมายแตกต่างกัน และ

ให้ค าแนะน าที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความเช่ียวชาญจึงส าคัญ
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ตัวอย่างการประเมินทางจิตวิทยา

• https://www.registeredpsychologist.com.au/
wp-content/uploads/2015/01/PECS-
Example-Child-LD-ADHD-Report.pdf

• https://www.elspsyd.com/Documents/Samp
le%20Report.pdf

https://www.registeredpsychologist.com.au/wp-content/uploads/2015/01/PECS-Example-Child-LD-ADHD-Report.pdf
https://www.elspsyd.com/Documents/Sample%20Report.pdf
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แบบฝึกหัด

ลองนึกเหตุการณ์ว่า เหตุการณ์ใดใน

ชีวิตประจ าวัน ที่น่าจะใช้การประเมินทาง

จิตวิทยามาช่วยในการตัดสินใจได้



เครื่องมือทดสอบทาง

จิตวิทยาที่ดีเป็นอย่างไร?

• ความตรง

• ความเท่ียง

• การแปลความหมายจากคะแนนดิบ

16
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ความตรง

• ระดับของหลักฐานและทฤษฎีท่ีสนับสนุนการแปลความหมายของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ 

(ทางจิตวิทยา) ในการใช้รูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนว่าคะแนนที่ได้

• สะท้อนภาวะสันนิษฐานที่ต้องการ เช่น เชาวน์ปัญญา

• ท านายผลงานในอนาคต

• สะท้อนความบกพร่องในสมอง

• แสดงความเสี่ยงในการเกิดภาวะความผิดปกติทางจิต

• ไม่ใช่คุณสมบัติของแบบทดสอบ เป็นคุณสมบัติของการแปลความหมาย
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ภาวะสันนิษฐาน

ที่ต้องการวัด

การแปลความหมาย

ที่แบบทดสอบ

สะท้อนออกมา

ภาวะสันนิษฐานที่ขาดไป 

(Construct

Underrepresentation)

ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ภาวะสันนิษฐาน

(Construct

Irrelevance)

เช่น ทักษะทางภาษาอังกฤษ

ในข้อสอบความถนัดในอาชีพนักบิน

เช่น การประเมินผลงานผ่านการประเมิน

คะแนน ที่ไม่สะท้อนผลงานที่นายไม่เห็น



หลักฐานจากเนื้อหาแบบทดสอบ

แหล่งของหลักฐานความตรง

หลักฐานจากกระบวนการตอบ

ค าถาม

หลักฐานจากโครงสร้างภายใน

แบบทดสอบ

หลักฐานความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรอื่น

หลักฐานผลท่ีตามมาจากการ

ทดสอบ

อ้างอิงจาก Standards (2014)
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หลักฐานจากเนื้อหาแบบทดสอบ

• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเนื้อหาของแบบทดสอบ และภาวะสันนิษฐานที่ต้องการ

วัด เช่น

• ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้น ม. 5 ต้องครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตร

• วัดผลการปฏิบัติงาน ต้องครอบคลุมลักษณะงานท้ังหมด

• ความสุข สามารถมองได้หลายแง่มุม 

คณิตศาสตร์พืน้ฐาน ม.5 (เลขหลัก)

บทที่ 1 เลขยกก าลัง

บทที่ 2 ฟังก์ชัน

บทท่ี 3 ล าดับและอนุกรม

บริการลูกค้า

ถูพ้ืน

จัดเรียงสินค้าหลังร้าน

เติมสินค้าหน้าร้าน

ชงเครื่องดื่ม

บริการแคชเชียร์

มีอารมณ์ทางบวก

ได้ทุกอย่างที่ตนเองต้องการ

ไม่ขัดสน

จิตใจสงบ

รู้สึกประสบความส าเร็จ
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หลักฐานจากเนื้อหาแบบทดสอบ

• เมื่อได้วิธีการวัดพฤติกรรมแล้ว การวัดนั้นต้องตรงกับภาวะสันนิษฐานที่เราต้องการวัด 

กล่าวคือ พฤติกรรมนั้นถูกสุ่มมาจากภาวะสันนิษฐานดังกล่าว เช่น

• “ฉันพึงพอใจในความสัมพันธ์ของฉัน” วัดความสุขหรือไม่

• “ฉันมีความสุขในชีวิต” วัดความสุขหรือไม่

• “ฉันมีเพื่อนที่ดี” วัดความสุขหรือไม่

• หลักฐานนี้อาจได้จากวิเคราะห์เชิงเหตุผล หรือเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
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หลักฐานจากกระบวนการตอบค าถาม

• วิเคราะห์การตอบเชิงทฤษฎี หรือเชิงประจักษ์ต่อกระบวนการคิดในการสร้างพฤติกรรม

ตอบสนองสิ่งเร้า ว่าถูกต้องตามภาวะสันนิษฐานที่ต้องการวัดหรือไม่ เช่น

• การวัดความจ า ถ้าต้องการวัดหน่วยความจ า (Chunks) ของตัวเลข ตัวเลขควรไม่สามารถจับกลุ่ม

กันได้
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หลักฐานจากกระบวนการตอบค าถาม

• วิเคราะห์การตอบเชิงทฤษฎี หรือเชิงประจักษ์ต่อกระบวนการคิดในการสร้างพฤติกรรมตอบสนองสิ่ง

เร้า ว่าถูกต้องตามภาวะสันนิษฐานที่ตอ้งการวัดหรือไม่ เช่น

• ในการวัดความเครียด ถามว่า คนอื่นชอบบอกว่าฉันเครียด ซึ่งเครียดในที่นี้อาจหมายความว่าจริงจัง

• ในการวัดความผูกพันต่อองค์กร ถามว่า ฉันจะไม่ลาออก

• การวิเคราะห์การตอบข้อค าถามต่างๆ สามารถใช้เหตุผลแล้ว ยังสามารถสัมภาษณ์ผู้ท าแบบทดสอบ

หลังตอบ หรือให้ผู้ท าแบบทดสอบพูดวิธีคิดระหว่างท าแบบทดสอบ

• เช่น ถามผู้สัมภาษณ์ว่าท าไมถึงประเมินให้คะแนนต่างๆ แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์

• หลักฐานนี้ จะเน้นส าหรับแบบทดสอบเพื่อวัดภาวะสันนิษฐาน แต่ไม่เน้นหากใช้แบบทดสอบท านายเกณฑ์
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หลักฐานจากโครงสร้างภายใน

• ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถาม คะแนนย่อยภายในแบบทดสอบ ต้องมีความสัมพันธ์

กับสอดคล้องกับท่ีคาดหมายจากภาวะสันนิษฐาน

• สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว เช่น วัดความพึงพอใจในชีวิตภาพรวม

• สอดคล้องเป็นองค์ประกอบย่อย เช่น วัดความพึงพอใจในชีวิตด้านต่างๆ

• ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกัน เช่น การสร้างมาตรเพื่อท านายผลงาน

• หลักฐานโครงสร้างภายในอย่างเดียว ไม่เพียงพอในการอ้างความตรงของการแปลความหมาย
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หลักฐานจากความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น

• เกณฑ์ภายนอก เช่น ผลการปฏิบัติงาน ผลการเรียน 

• อาจวัดเกณฑ์พร้อมกับท าแบบวัด หรือวัดเกณฑ์ในภายหลังได้

• แบบทดสอบท่ีวัดสิ่งเดียวกัน

• แบบทดสอบอื่นที่วัดคนละภาวะสันนิษฐาน แต่มีความสัมพันธ์ทางทฤษฎี

• อาจแสดงให้เห็นว่าไม่สัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ตามทฤษฎี

• การทดสอบว่าคะแนนแบบทดสอบแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
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แบบวัดเชาวน์ปัญญาใหม่

ผลการเรียน

แบบวัดเชาวน์ปัญญาที่มี

มาตรฐาน

แบบทดสอบความจ า

ความวิตกกังวล

คนจบ ป.เอก vs. คนจบ

ต่ ากว่า ป.ตรี



27

หลักฐานจากความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น

• การแผ่ขยายของความตรง (Validity Generalization) หมายถึงปรากฎการณ์ที่หลักฐาน

ความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ได้ถูกทดสอบมาบ่อยคร้ังแลว้ ถูกน ามาพิจารณาว่าจะสามารถแผ่ขยายไป

สถานการณ์อื่นได้ดีอย่างไร เช่น

• ความสามารถทางปัญญา (Cognitive ability) สามารถท านายผลการปฏิบัติงานได้ทุกอาชีพ

• บุคลิกภาพแบบเปิดตัว ท านายผลการปฏิบัติงานได้บางอาชีพ เช่น พนักงานขาย แต่ท านายอาชีพอื่นไม่ได้

• การแผ่ขยายจะยิ่งน่าเชื่อถือ หากได้จากผลวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ที่ใช้หลักการทาง

สถิติสังเคราะห์ผลการวิจัยจากหลายๆ งาน

• จากหลักฐานในวรรณกรรม ท าให้ไม่จ าเป็นต้องทดสอบความตรง ในการประยุกต์ใช้แบบทดสอบทุกคร้ัง
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หลักฐานผลที่ตามมาจากการทดสอบ

• เป็นการให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้แบบทดสอบ พิจารณาว่าหลักจากใช้แบบทดสอบแล้ว มีผลท่ีตามมาอย่างไร ซึ่ง

สามารถมองได้ 2 ด้าน

1. การตีความหมาย อาจเป็นการตีความท่ีไม่ได้ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้พัฒนาแบบทดสอบ เช่น 

• แบบทดสอบ O-NET ไว้ประเมินโรงเรียน แต่ไปใช้ประเมินนักเรียน

• แบบทดสอบบุคลิกภาพ ไปใช้คัดเลือกพนักงาน

2. ผลที่ตามมา จากการใช้ท้ังแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น 

• การติว หากแบบทดสอบมีผลต่อชีวิตคนอย่างสูง

• การท านายผลการปฏบิัตงิานด้วยข้อมูลอตัชีวประวัติ ส่งผลให้คนบางกลุ่ม ถูกคัดเลือกมากกว่า ท าให้แบบทดสอบดูไม่ยุติธรรม

• การสร้างศูนย์ประเมิน ท าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ด ีดูเอาใจใส่พนักงาน และพนักงานระดับหัวหน้าจะมีมุมมองท่ีดี ต่อพนักงานท่ีตนเลือกมา

• กล่าวคือ เป็นการอภิปราย การตีความท่ีนอกเหนือจากเจตนารมณ์ของผู้พัฒนา และกล่าวถึงผลดี ผลเสีย ที่

ตามมาจากการใช้



29

ความตรง

• มีหลักฐานความตรงจ านวนเท่าไรถึงเพียงพอ 

• เมื่อเรามั่นใจว่า การใช้คะแนนดังกล่าวพอมีหลักฐานพิสูจน์ ว่าตีความหมาย ประยุกต์ใช้แบบน้ันได้จริงๆ 

• แต่หากมีโอกาส ไม่ควรหยุดเก็บข้อมูลความตรง

• หากเก็บหลักฐานความตรงแล้ว พบว่าไม่ค่อยสนับสนุนการตีความของแบบทดสอบจะท า

อย่างไร

• หากกลุ่มตัวอย่างขนาดน้อย คุณอาจจะเจอความผิดพลาดจากการสุ่ม (sampling error) ควร

เก็บข้อมูลมากกว่าน้ี

• หากกลุ่มตัวอย่างคุณเยอะ ต้องพิจารณาการใช้แบบทดสอบนั้น ซึ่งหากวรรณกรรม มีหลักฐานแน่นหนา 

ให้สงสัยตัวเองไว้ก่อน ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ 
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ความเที่ยง

• คะแนนของแต่ละคน ไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้ตลอดเวลา เช่น ถามว่า

• ความเที่ยงแสดงถึงความคงเส้นคงวาของคะแนน โดยเชื่อว่าคะแนนเกิดจากคะแนนที่แท้จริง

ภายในแต่ละบุคคล บวกกับความผิดพลาดโดยสุ่ม ที่เกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าเที่ยง ความผิดพลาดโดย

สุ่มจะน้อย

ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง

ฉันมีความสุข X

คะแนนที่แท้จริง

ความผิดพลาด

โดยสุ่ม

คะแนนที่สังเกตได้
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ความเที่ยง

• แหล่งของความไม่เที่ยง (ไม่คงเส้นคงวา)

• เวลา วัดหลายครั้ง ได้คะแนนไม่เท่ากัน (ทั้งที่คะแนนที่แท้จริงเท่าเดิม)

• ชุดของแบบทดสอบ

• ผู้ประเมิน

• ข้อค าถามที่ไม่สอดคล้องกัน

• หากวัดหลายครั้ง ใช้ชุดของแบบทดสอบหลายชุด ใช้ผู้ประเมินหลายคน ใช้ข้อค าถามจ านวนมาก 

จะท าให้ความผิดพลาดทางบวกทางลบเฉลี่ยกัน ส่งผลให้ความเที่ยงสูงขึ้น
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ความเที่ยง

• ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) คือ ค่าความเที่ยงในกรณีที่ข้อ

ค าถามเป็นแหล่งของความผิดพลาด

• แบบทดสอบส่วนใหญ่มักรายงานค่าอัลฟ่า (Alpha) บอกความสอดคล้องภายในของข้อค าถาม

ภายในแบบทดสอบ

• ดังที่กล่าวใน “หลักฐานความตรงจากโครงสร้างภายใน” แบบทดสอบไม่จ าเป็นต้องมีความ

สอดคล้องภายในเสมอ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของภาวะสันนิษฐาน

• เช่น แบบทดสอบการตอบสนองตามสถานการณ์ (Situational Judgment Test) โดยข้อ

ถูกก าหนดจากผู้เชี่ยวชาญ, การใช้ข้อมูลอัตชีวประวัติ (Biodata) ในการท านายผลงาน จะไม่สนใน

เรื่องความสอดคล้องภายในเป็นหลัก
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ความเที่ยง

• อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบ “ส่วนใหญ่” ต้องการความสอดคล้องภายใน โดยเฉพาะแบบทดสอบ

ที่แปลความหมายถึงระดับของภาวะสันนิษฐาน

• การลดความผิดพลาดจากการสุ่ม จากการท าให้การทดสอบเป็นมาตรฐาน เช่น มีเกณฑ์ให้ผู้

ประเมินอย่างชัดเจน จัดห้องสอบให้เหมาะสม ย่อมท าให้เกิดความเที่ยงมากขึ้น

• ความเที่ยงหรือความสอดคล้องภายใน เป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่าง สถานการณ์การน าไปใช้ 

เช่น การทดสอบบุคลิกภาพส าหรับประเมินตนเอง และคัดคนเข้าท างาน
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ความเที่ยง

• ที่กล่าวมาข้างต้น คือ ความเที่ยงของแบบทดสอบ ที่ตีความหมายเป็นคะแนน 

• บางครั้งอาจไม่ได้สนใจคะแนนโดยตรง แต่สนใจการตัดสินว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน จะมีแนวคิดเรื่อง 

ความเที่ยงของการตัดสินใจ ที่แบบทดสอบจะออกแบบให้แม่นย ามากๆ ในช่วงจุดตัด 

• ส่วนท่ีอย่างไรก็ผ่าน หรืออย่างไรก็ไม่ผ่าน จะมีความผิดพลาดเยอะก็ไม่เป็นไร เพราะไม่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจ

• หากต้องการประเมินคะแนนของกลุ่ม เช่น ทักษะคณิตศาสตร์ของชั้น ม. 3 โรงเรียนหนึ่ง ความ

เที่ยงจะไม่ได้มองระดับบุคคล แต่จะมองความเที่ยงของค่าเฉลี่ยกลุ่ม

จุดตัด
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การแปลความหมาย

• การอิงกลุ่ม (Norm-referenced) คะแนนดิบ จะมีความหมาย เมื่อเทียบกับคนอื่น ว่า

อยู่ต าแหน่งที่เท่าไร เมื่อเทียบกับกลุ่มอ้างอิง

• บอกให้ชัดเจน ว่าประชากรของคุณอะไร

• การอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced) คะแนนดิบ จะมีความหมาย เมื่อเทียบกับ

จุดตัด หรือระดับที่ก าหนดไว้

• อาจตัดสินจากผู้เช่ียวชาญ หรือวิเคราะห์ข้อมูล

• แบบทดสอบบางประเภท อาจมีการแปลความหมายทั้งสองแบบ เช่น แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา



กว่าจะได้แบบทดสอบหนึ่ง ต้องท าอย่างไร

36

ก าหนดการแปลความหมายที่

ต้องการ

หาเนื้อหาที่จะต้องการจะ

ครอบคลุม

เขียนข้อค าถาม หาวิธีกระตุ้น

ให้เกิดพฤติกรรม สร้างกติกา

แปลงคะแนน รวมคะแนน

ทดลองใช้ ทดสอบ

กระบวนการตอบค าถาม 

ทดสอบความเข้าใจค าถาม

เก็บข้อมูลเพ่ือคัดข้อค าถามที่

ใช้ไม่ได้ออก เช่น คนตอบ

เหมือนกันทั้งหมด

เก็บข้อมูลเพ่ือหาโครงสร้าง

ภายใน จัดกลุ่มข้อค าถามเพื่อ

หาคะแนนย่อย

หาความสัมพันธ์กับตัวแปร

ภายนอก เช่น เกณฑ์ 

แบบทดสอบใกล้เคียง ฯลฯ

หาวิธีแปลงคะแนนดิบ ทั้ง

แบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์

เขียนคู่มือการใช้แบบทดสอบ



แบบทดสอบทางจิตวิทยา

ถูกน าไปใช้อย่างไร?

• ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา

• ตัวอย่างเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา

37

03
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การประยุกต์ใช้ทางจิตวิทยา

• เพื่อการวินิจฉัย

• เพื่อประเมินสภาวะประสาทวิทยา

• เพื่อวางแผนการบ าบัดและประเมินผล

• เพื่อใช้ตัดสินใจในชั้นศาล

• เพื่อใช้ในการคัดกรอง สรรหาบุคลากร

• เพื่อการประเมินตนเอง การตระหนักรู้ตนเอง
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ตัวอย่างกระบวนการในการประเมิน

นักจิตวิทยาประเมินผู้รับบริการเบื้องต้น

วางแผนให้ทดสอบ

เพิ่มเติม 

ตรวจประวัติ สัมภาษณ์ 

สังเกตพฤติกรรม

เขียนผลการประเมิน แนะน าแนวทางบ าบัด

พิจารณาว่าจะให้น้ าหนักหลักฐานอะไรมากน้อย



40

ตัวอย่างเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา

• การทดสอบทางปัญญา

• การทดสอบในเชิงการศึกษา

• การทดสอบบุคลิกภาพ

• การทดสอบทางคลินิก

• การทดสอบทางประสาทวิทยา

• การทดสอบเพื่อให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ

• การทดสอบเพื่อใช้ในองค์กร
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การทดสอบทางปัญญา

• ทฤษฎีทางเชาวน์ปัญญามีจ านวนมาก แต่กระแสหลัก คือ การทดสอบย่อยที่วัดเชาวน์ปัญญา

สัมพันธ์กัน จนน่าจะมีภาวะสันนิษฐานเดียว อธิบายว่าท าไมคนมีความสามารถท าแบบทดสอบ

แตกต่างกัน

• แต่การทดสอบสามารถจัดกลุ่มย่อยได้ และนักจิตวิทยาน าข้อมูลนี้ไปใช้ในเชิงคลินิก
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การทดสอบทางปัญญา

• Wechsler Adult 
Intelligence Scale (WAIS)
• การให้เหตุผลเชิงสัมพันธภาพ 

(Perceptual Reasoning)
• ความเร็วในการประมวลผล 

(Processing Speed)
• ความเข้าใจด้านภาษา (Verbal 

Comprehension)
• ความจ าเพื่อการใช้งาน (Working 

Memory)
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การทดสอบทางปัญญา

• แบบทดสอบแบบกลุ่ม

• Raven Progressive Matrices

• https://test.iqtestacademy.org/
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การทดสอบในเชิงการศึกษา

• แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เช่น ข้อสอบประจ าวิชา

• แบบทดสอบความถนัด เช่น 

• GAT วัดความถนัดในการคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

• PAT วัดความถนัดเฉพาะด้าน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม

• SAT, ACT, GRE
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การทดสอบในเชิงการศึกษา

• Woodcock-Johnson
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การทดสอบบุคลิกภาพ

• MMPI
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การทดสอบบุคลิกภาพ

• Big Five
• https://ipip.ori.org/

• HEXACO

• Hogan

• CPM

https://ipip.ori.org/
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การทดสอบบุคลิกภาพ

• แบบทดสอบแบบฉาพภาพจิต (Projective Test)
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การทดสอบทางคลินิก

• MMPI

• Beck Depression Scale

• Addiction Scale
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การทดสอบทางประสาทวิทยา

• Bender Visual-Motor Gestalt Test
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การทดสอบเพื่อการให้

ค าปรึกษาด้านอาชีพ

• Strong-Campbell 
Interest Inventory
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การทดสอบเพื่อใช้ในองค์กร

Schmidt & Hunter (1998)
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ผู้ใช้แบบทดสอบต้องหาหลักฐานความตรงหรือไม่

• สมมติ เราต้องการใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาในการคัดเลือกบุคลากร เราจ าเป็นต้องหาความ

ตรงในการทดสอบหรือไม่

• ผู้ใช้แบบทดสอบไม่จ าเป็นต้องหาหลักฐานเชิงประจักษ์เสมอ วิธีการอ้างอิงมี 3 รูปแบบ
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แบบทดสอบท านาย แบบทดสอบเกณฑ์

ภาวะสันนิษฐานภายใต้

แบบทดสอบท านาย

ภาวะสันนิษฐานภายใต้

แบบทดสอบเกณฑ์

เช่น ทดสอบความรู้ 

ในการท างาน

เช่น การใช้อัตชีวประวัติ ท านายผลงาน

เช่น แบบทดสอบ

เชาวน์ปัญญา

ท านายผลงาน

หลักฐานความตรง หลักฐานความตรง

หลักฐานความตรง

หลักฐานตามทฤษฎี



ท าไมเราถึงเชื่อเครื่องมือ

ที่ยังไม่ทดสอบคุณภาพ

• Barnum Effect

55

04



56

การทดสอบที่ถูกตั้งค าถาม

• MBTI

• Enneagram

• ลายมือ

• โหงวเฮ้ง

• ดวง เซียมซี

• กรุ๊ปเลือด
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Barnum Effect

• มนุษย์มีแนวโน้มท่ียอมรับค าอธิบายบุคลิกภาพกว้างๆ ว่าสามารถถูกต้อง ตรงกับตนเอง โดย

ไม่ได้สงสัยเลยว่า ค าอธิบายบุคลิกภาพกว้างๆ แบบนี้ก็ใช้กับคนอื่นได้เหมือนกัน

• แม้ทุกคนจะไม่เชื่อ แต่หลายคนก็เชื่อสิ่งเหล่านั้น ถึงขนาดบางคนยอมเสียเงินจ านวนมาก เพราะ

เชื่อค าพูดเหล่านั้น

• Forer (1949) ให้นักเรียน 39 คน ท าแบบทดสอบวัดความสนใจ ผ่านไป 1 สัปดาห์ ให้

ค าอธิบายบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละบุคคล หลังจากนั้น ให้นักเรียนแต่ละคนตอบค าถาม

ค าอธิบายบุคลิกภาพนี้ได้เปิดเผยบุคลิกภาพที่แท้จริงของคุณมากน้อยเพียงใด

0 5
4.26
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Barnum Effect

• แต่ทุกคนได้ค าอธิบายเดียวกัน ประกอบด้วย 13 ข้อนี้
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ปัจจัยอื่นที่อาจอธิบายการเชื่อเครื่องมือที่ไม่ได้ทดสอบ

คุณภาพ

• อคติในการยืนยันผล (Confirmation Bias)

• อคติจากการเห็น (Availability Bias)

• การแสวงหาค าอธิบายบุคลิกภาพที่ตนเองยังไม่รับรู้

• การแสวงหาค าอธิบายบุคลิกภาพของคนอย่างง่าย

• การทดสอบเหล่านี้ มักแสดงเรื่องบวก สร้างความหวังแก่คน



ขอบคุณครับ
เชิญตั้งค าถาม เสนอแนะความคิดเห็น อภิปรายได้เลยครับ
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