
ประเภทของแบบทดสอบทางจติวทิยา 

จากความกา้วหนา้ขององคค์วามรูด้า้นการทดสอบทางจติวทิยาและสถติิ

สง่ผลใหปั้จจบุนัหน่วยงานราชการและองคก์รตา่ง ๆ ไดน้ าแบบทดสอบทางจติวทิยา

มาใชก้ันอย่างแพร่หลาย เพื่อใชใ้นการท าความเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคล 

ในหน่วยงาน และน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการคัดเลอืกบุคคลเขา้ท างานรวมถงึ 

เป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาความสามารถและบคุลกิภาพของบคุลากรตอ่ไปดว้ยเหตผุล

ดงักลา่วแบบทดสอบทางจติวทิยาจงึถกูพัฒนาใหม้คีวามเหมาะสมกับความตอ้งการ

ที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลใหม้ีแบบทดสอบทางจิตวิทยาออกมามากมาย

หลากหลายประเภท ซึง่หากแบง่ประเภทแบบทดสอบทางจติวทิยาตามวัตถปุระสงค์

ของการวัดจะได ้ดงันี ้

 
1. แบบทดสอบสตปิญัญา (Intelligence Quotient Test : IQ Test) 

แบบทดสอบสตปัิญญา คือ แบบทดสอบที่นักจิตวิทยาสรา้งขึน้เพื่อวัด

ความสามารถในการรูก้ารเขา้ใจทั่วไป การเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นขึน้ การจดจ า การคดิ

รเิริม่ขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนการคดิไดอ้ย่างมคีณุภาพ ดังนัน้คะแนนทีบ่คุคลไดจ้าก

การท าการทดสอบจะถอืเป็นระดับสตปัิญญาของบุคคลนั้น โดยคะแนนดังกล่าว 

จะขึน้อยูก่บัขอ้ค าถามและทฤษฎขีองแบบทดสอบนัน้ ๆ ดว้ย 

แบบทดสอบสตปัิญญายุคใหมเ่กดิขึน้อย่างเป็นมาตรฐานครัง้แรกทีป่ระเทศ

ฝรั่งเศส โดยใชค้ัดแยกเด็กที่บกพร่องทางสตปัิญญา เพือ่ใชใ้นการจัดชัน้เรียน 

ตอ่มาไดม้กีารพัฒนาวธิกีารทดสอบใหม ่เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการแพทย ์

เชน่ การแยกบคุคลทีม่สีตปัิญญาบกพรอ่งออกจากบคุคลปกต ิหรอืน าไปใชใ้นดา้น

การคัดเลอืกบุคคลเขา้ท างานและอืน่ ๆ แบบทดสอบสตปัิญญาในยุคแรกจะให ้

ความส าคัญกับส่วนของการทดสอบภาษา เพราะเชื่อว่าภาษาจะสามารถ 

บอกความสามารถทางสตปัิญญาไดด้ีที่สุด แต่ปัจจุบันไดน้ าทฤษฎีดา้นสมอง 

และประสาทจติวทิยามาใชใ้นการทดสอบมากขึน้   

 
2. แบบทดสอบความถนดั (Aptitude Test) 

 แบบทดสอบความถนัด คอื แบบทดสอบที่ใชว้ัดความสามารถของบุคคล 

ว่าสามารถเรยีนรู ้ฝึกฝนความรูท้างวชิาการ หรอืทักษะอาชพีต่าง ๆ ไดม้ากนอ้ย

เพยีงใด ซึง่การทดสอบตรงจดุนีเ้ป็นความพยายามทีจ่ะพยากรณ์อนาคตโดยอาศัย

ขอ้เท็จจรงิในปัจจบุนั  

ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่๒ กองทัพสหรัฐอเมรกิามคีวามจ าเป็นตอ้งการ 

ใชท้รัพยากรบคุคลเป็นจ านวนมาก การทดสอบทางจติวทิยาจงึถูกน าไปใชใ้นการ

คัดเลอืกบุคคลเขา้ท างานอย่างกวา้งขวาง โดยแบบทดสอบทีน่ ามาใชใ้นชว่งนัน้ 

สว่นใหญเ่ป็นแบบทดสอบทางสตปัิญญา เพราะในขณะนัน้แบบทดสอบความถนัด

ยังถูกสรา้งอยู่ในวงจ ากัด และความตอ้งการบุคคลเขา้ท างานนัน้มคีวามตอ้งการ



ทักษะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายงาน ส่งผลใหแ้บบทดสอบสตปัิญญา 

ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใชอ้ีกต่อไป เนื่องจากแบบทดสอบสติปัญญานั้น 

ไม่ครอบคลุมในเรื่องของการวัดที่เฉพาะเจาะจง อย่างเช่นเรื่อง อาชพี ทักษะ

พิเศษต่าง ๆ จึงไดม้ีการพัฒนาแบบทดสอบมารองรับความตอ้งการดังกล่าว 

ซึง่ก็คอื แบบทดสอบวัดความถนัดนัน้เอง ปัจจบุนัไดน้ าเอาความรูใ้นเรือ่งการวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้บคุลกิภาพและทักษะปฏบิัตงิาน มาผสมผสานและสรา้งขึน้

เป็นแบบทดสอบความถนัด 
 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้(Achievement Test) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรู ้คอื แบบทดสอบเพือ่ใหท้ราบว่า

ผูเ้รียนมีความรูใ้นสิง่ที่ไดเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด โดยการทดสอบในลักษณะนี้

สามารถทดสอบไดห้ลายรูปแบบ เช่น สอบปากเปล่า สอบปฏิบัต ิสอบปรนัย 

สอบอตันัย เป็นตน้  

แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรูท้ีจ่ัดว่าเป็นมาตรฐานชดุแรกเริม่ขึน้

จากผลงานของธอร์นไดค์ (Thorndike) ซึง่ในแบบทดสอบนี้ไดร้วบรวมวธิีการ 

ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารจติวทิยามาใช ้รวมถงึการประเมนิลกัษณะของลายมอื 

การเขียนเรียงความ การสะกดตัว วธิีการทางคณิตศาสตร์ การใชเ้หตุผลทาง

คณิตศาสตร์ ในระยะต่อมาแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูชุ้ดแรกไดถู้ก

พมิพอ์อกมาใชใ้นชือ่วา่ Stanford Achievement Test ในปี ค.ศ. 1923 เพือ่ใชว้ัด

ความสัมฤทธผิลในวิชาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 พบว่า 

การทดสอบโดยการเขยีนเรยีงความนัน้ไม่น่าเชือ่ถอื จงึหันมาสรา้งแบบทดสอบ 

ทีเ่ป็นปรนัยขึน้มาใชเ้พิม่เตมิ และหลังจากนัน้มาก็ไดม้กีารพัฒนาจนเป็นทีเ่ชือ่ถอื

ในวงกวา้ง และไดม้ีการสรา้งเพื่อใชส้ าหรับนักศกึษามหาวิทยาลัย นักศกึษา

วิชาชีพ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากจะน ามาใชใ้นแวดวงการศึกษาแลว้ 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูย้ังถูกน ามาใชใ้นการคัดเลือกบุคคล 

เขา้ท างาน การแพทย ์และอืน่ ๆ อกีดว้ย  

 
4. แบบทดสอบบคุลกิภาพ (Personality Test) 

แบบทดสอบบุคลกิภาพ คือ แบบทดสอบที่สรา้งขึน้เพื่อใชว้ัดสิง่ที่เป็น

นามธรรมในตวับคุคล อาทเิชน่ อารมณ์ พฤตกิรรม ทัศนคต ิใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม 

เพือ่ใหง้่ายแกก่ารท าความเขา้ใจ การอธบิาย การท านายและปรับเปลีย่นแกไ้ข  

ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่1 กองทัพสหรัฐอเมรกิามคีวามตอ้งการทีจ่ะใช ้

แบบทดสอบบุคลกิภาพเพือ่น ามาคัดเลอืกบุคคลเขา้รับราชการทหาร จงึไดม้กีาร

พัฒนาแบบสอบถามทีส่ามารถท าในรปูแบบกลุม่และเริม่น าเทคนคิการท าทีเ่รยีกวา่ 

การใหร้ายงานดว้ยตนเอง (Self - Report) ขึน้มาใชใ้นกองทัพ ซึง่ลกัษณะแบบสอบถาม

ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกหรือแบ่งกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 

อยา่งหยาบ ๆ และไดม้กีารน าแบบสอบถามมาพัฒนาโดยแบง่เป็นตอน ๆ เพือ่ถาม



เกีย่วกบัการปรับตวัทางอารมณ์ ความสนใจและทัศนคตสิว่นบคุคล แบบทดสอบอกี

แบบทีม่กีารพัฒนาขึน้คอื Situational Test โดยขอ้ทดสอบจะเป็นการสรา้งสถานการณ์

ขึน้มา แลว้สังเกตพฤตกิรรม การตอบสนองทีแ่สดงออกมาต่อสถานการณ์นั้น ๆ 

โดยอาจจะจ าลองสถานการณ์ในชวีติประจ าวัน ทีโ่รงเรยีนทีท่ างานหรอืทีบ่า้นเพือ่จะดู

พฤตกิรรมของผูร้ับการทดสอบเชน่ การโกง การพูดปดหรอืร่วมมอืร่วมใจ เสยีสละ 

เป็นตน้   

 
5. แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะอืน่ ๆ  

ยังมีแบบทดสอบที่สรา้งขึ้นเพื่อการทดสอบจ าเพาะเรื่องอื่น ๆ อีกมาก 

เชน่ แบบทดสอบเพือ่วนิจิฉัยโรคซมึเศรา้ แบบทดสอบวัดความเครยีดแบบทดสอบ

วัดภาวะสมองเสือ่ม เป็นตน้ โดยแบบทดสอบเหล่านี้ถูกสรา้งขึน้ตามวัตถุประสงค์

ของเรือ่งทีต่อ้งการศกึษาหรอืประเมนิ 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้ เป็นการจ าแนกการทดสอบทางจติวทิยาตามวัตถปุระสงค์

ของการวัด นอกจากนีแ้ลว้แบบทดสอบทางจติวทิยายงัมวีธิกีารแยกประเภทดว้ยวธิี

อืน่ ๆ  ไดอ้กี เชน่ แบง่ตามจ านวนผูเ้ขา้รับการทดสอบตอ่ครัง้ ก็จะแยกไดเ้ป็นแบบทดสอบ

รายบุคคล และแบบทดสอบกลุ่ม หรือหากแบ่งตามเทคนิคที่ใชว้ัดก็จะแยกไดเ้ป็น

แบบทดสอบปรนัย (Objective Techinques) แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Techinques)

และแบบทดสอบฉายภาพจติ Projective Techinques 
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