
การประเมินบุคลิกภาพ 



การประเมนิบคุลกิภาพ 

หมายถึง  การตรวจสอบเพื่อใหรู้ล้ักษณะภายนอก 
ภายใน และคุณภาพของบุคคล 



ลักษณะภายนอก 

คือ ลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เหน็ได้  เช่น  รูปรา่ง 
หน้าตา ผิวพรรณ ความสูง ความเตี้ย 



ลักษณะภายใน 

คือ ลักษณะที่ซับซ้อนอยูภ่ายในตัวบุคคล  เช่น  
       ลักษณะความฉลาดทางพทุธ ิ(Cognition) 
       ลักษณะทางเจตคติ (Affective) 
       ลักษณะทางทกัษะ (Psycho-motor) 



ความส าคญัในการประเมนิบคุลกิภาพ 

๑. เพื่อคัดเลือกคนให้เหมาะกบักจิกรรมตา่ง ๆ 

๒. เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลและน าขอ้มลู 
นั้น ๆ มาประกอบค าพิจารณาในการวนิิจฉยั 

๓. เพื่อใช้วดัความเจรญิกา้วหนา้หรือการเปลีย่นแปลง 
ของบุคคล 

๔. เพื่อการวางแผนและแนะแนวทาง 

๕. เพื่อช่วยในการจ าแนกบุคคล 

๖. เพื่อใช้ท านายหรือพยากรณพ์ฤตกิรรมในอนาคต 



ประวัติพัฒนาการของการประเมินบคุลกิภาพ 

ระยะแรก ใช้การประเมนิจากภายนอก เช่น สมัย ๓๔๐ ก่อน ค.ศ. 
อริสโตเติ้ลกลา่ววา่ ชายศรษีะโตมาก มักเคลื่อนไหวช้า และถ้าล าตัว
กว้างมกัจะกลัดกลุ้มง่าย 



ประวัติพัฒนาการของการประเมินบคุลกิภาพ 

ลอมโบรโซ (Lambroso) ประเมินบุคลกิภาพนอก และโครงกระดูก
เป็นเครือ่งบ่งชีค้วามเป็นอาชญากร และความโหดรา้ย 



ประวัติพัฒนาการของการประเมินบคุลกิภาพ 

เชลดอน (Sheldon) อธิบายนสิัยคนตามโครงสรา้งทีเ่หน็  

แบบอ้วน 
(Endomorphy) 

ชอบสงัคม 
แบบผอม 

(Ectomorphy) 
ชอบเก็บตวั อ่อนไหว 

แบบนกักีฬา 
(Mesomorphy) 

มีกล้ามเนือ้ แข็งแรง 



ประวัติพัฒนาการของการประเมินบคุลกิภาพ 

คนไทย          
      หนา้ตา ท่าทาง ขนาดสดัส่วน สีผิว เช่น มอญขาว  ลาวใหณ่ 
ไทยเล็ก เจ๊กด า 
      รถไฟ  เรือเมล ์ ลิเก  ต ารวจ 
      ผมหยกิ หน้ากรอ้ คิ้งโก่ง คอสั้น ฟันขาว 



ประวัติพัฒนาการของการประเมินบคุลกิภาพ 

ระยะที่สอง  คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เริ่มใชแ้บบทดสอบ 
     ๑๘๘๒ เซอร์ฟราสซิส แกลตัน (Sir Francis Galton) ได้สร้าง
แบบทดสอบวัดสติปัญญา  โดยวดัความสามารถในการฟงั การ
มองเห็น ความแข็งแกรง่ของกล้ามเนือ้ และความสามารถอื่น ๆใน
ด้านการรบัรู้ 



ประวัติพัฒนาการของการประเมินบคุลกิภาพ 

ระยะทีส่าม 
     ๑๘๘๘ เจมส์ แมคคนี แคทเทลล์ (James Mckeen Cattell) ได้
พัฒนาแบบทดสอบเชิงจิตวทิยา ได้เริ่มทดลองแนวใหมใ่ห้ความสนใจ
เรื่องความแตกต่างระหวา่งบุคคล  โดยพยายามหาระดบั         
เชาว์นปัญญา และผู้ใชศ้พัท์แบบทดสอบจติ (Mental Test)  
เป็นคนแรก 
      ตั้งแต่ ๑๘๙๐ จึงมีการใชแ้บบทดสอบจ านวนมาก  
และพัฒนาจนใช้แบบทดสอบในวงการแพทย ์ 



ประวัติพัฒนาการของการประเมินบคุลกิภาพ 

ระยะที่สี่ 
     เมื่อเกดิสงครามโลกครัง้ที่ ๑ นักจิตวทิยาได้สรา้งแบบทดสอบขึน้
เพื่อใช้แยกบุคคลบุคคลทีเ่หมาะสมจะเป็นทหาร แบบทดสอบอาการ
ทางประสาท  
     ภายหลังสงครามไดม้กีารน าแบบทดสอบนีม้าใชก้บัพลเรอืน และ
พัฒนาแบบทดสอบฉายภาพจติ (Projective) เผยแพรเ่ป็นเอกสาร
และการเรยีนการสอน 



ประวัติพัฒนาการของการประเมินบคุลกิภาพ 

ระยะที่ห้า 
     เมื่อเกดิสงครามโลกครัง้ที่ ๒ ได้มีการคดัเลือกบุคคลในการท า
หน้าทีต่่าง ๆ จึงมีการพัฒนาการทดสอบที่แตกต่างไปจากแนวคดิเดมิ
ที่สนใจแตเ่รือ่งการแพทยแ์ละการศกึษาเด็ก มาเป็นแนวใหค้วาม
สนใจต่อสุขภาพจิตของทหารผา่นศกึ แบบทดสอบแบบเลือกตอบจึง
เกิดขึ้นจ านวนมาก มีกระบวนการทดสอบเครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละ
กระบวนการใหค้ะแนนมมีาตรฐานขึ้น เช่น แบบทดสอบเอ็ม เอ็ม พี 
ไอ (MMPI) เป็นต้น 



ลักษณะแบบทดสอบทีด่ี 

๑. มีความเชือ่มัน่ (Reliability) คือ การให้ผลเหมอืนเดิมเสมอ 

๒. มีความเทีย่งตรง (Validity) คือ แบบทดสอบ 
ต้องการวดัเรือ่งอะไร ต้องบอกผลเรือ่งนัน้ 

๓. น าไปใชไ้ด้สะดวก (Practicality) คือ แบบทดสอบต้องบอก
รายละเอียดใหรู้ว้า่จะวดัเรือ่งใด มีค าแนะน า ค าสั่ง ข้อจ ากดั การ
แปลผล และการตคีวาม 



ปัญหาของการประเมนิบคุลกิภาพ 

คือ ผลของการประเมนิไมไ่ดส้ะทอ้นบุคลิกภาพที่แท้จรงิของผู้ถูก
ทดสอบ จึงท าใหผ้ลทีไ่ด้ออกมาไมน่า่เชื่อถอืและไมส่ามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ถูกต้องเหมาะสม 



สาเหตขุองปญัหาในการประเมนิบคุลกิภาพ 

๑. ผู้ท าการทดสอบหรอืผูป้ระเมนิ (Examiner) มีสาเหตุมาจาก 
    ๑.๑ ขาดประสบการณ์ในการใชแ้บบทดสอบ ขาดทักษะในการ
แปลผล 
    ๑.๒ มีอคติตอ่ผู้ถูกทดสอบ ท าให้แปลผลสูงหรอืต่ ากวา่ความเป็น
จริง 
    ๑.๓ มีความประมาทหรอือตัวสิัยสูง  



สาเหตขุองปญัหาในการประเมนิบคุลกิภาพ 

๒. ผู้ทดสอบหรอืผูป้่วย (Patient) มีสาเหตุมาจาก 
    ๒.๑ ไม่ไว้วางใจผู้ทดสอบจึงไมใ่หค้วามร่วมมอื แกล้งตอบ 
    ๒.๒ มีอวัยวะบกพรอ่ง เช่นพิการทางตา หู เขียนไมไ่ด้ 
    ๑.๓ มีความแตกต่างทางวฒันธรรมท าใหก้ารสือ่สารและการใช้
ภาษาไมด่ีพอ จึงส่งผลใหก้ารแปลผลผิด 



สาเหตขุองปญัหาในการประเมนิบคุลกิภาพ 

๓. แบบทดสอบไม่สมบูรณ์ ขาดความเทีย่วตรง ขาดความเชือ่มัน่ ไม่
ละเอียดพอ 

๔. สถานการณ์ในการทดสอบส่งผลกระทบตอ่การท าแบบทดสอบ 
เช่น เสียง แสง  



วิธีการประเมินบคุลกิภาพ 

๑.  วิธีทีไ่มใ่ช้แบบทดสอบ 

๒.  วิธีใชแ้บบทดสอบ 



วิธีการประเมินบคุลกิภาพ 

        ๑.๑  การสมัภาษณ์ 
        ๑.๒  การสังเกต 
        ๑.๓  การกรอกแบบรายงานและแบบตรวจสอบปัญหา 

๒.  วิธีทีไ่มใ่ช้แบบทดสอบ 



วิธีไม่ใช้แบบทดสอบ 

๑.๑ การสัมภาษณ์ 
   คือ การพดูคยุสนทนากนัระหวา่งบุคคลอยา่งมวีตัถุประสงค์  โดยผู้
สัมภาษณจ์ะต้องพยายามสังเกตและประเมนิพฤติกรรมหลาย ๆ 
อย่างของผู้ถกูสัมภาษณใ์นขณะที่ท าการสัมภาษณ์ เช่น กิริยาทา่ทาง 
น้ าเสียง การเข้าสงัคม หนีสังคม ความเครยีด ความวติกกังวล ต้อง
สนับสนุนใหผู้้รบัการสัมภาษณ์พูดถงึตนและประสบการณ์ใหม้มาก
ที่สุด 



วิธีที่ไม่ใชแ้บบทดสอบ 

การสัมภาษณแ์บ่งเป็น ๒ ประเภท 
   ๑. เป็นทางการ 
   ๒. ไม่เป็นทางการ  

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
   ๑. การเตรยีมตัวกอ่นการสมัภาษณ์ 
   ๒. ระหวา่งการสมัภาษณ์ 
   ๓. การสิ้นสุดการสัมภาษณ์ 



วิธีไม่ใชแ้บบทดสอบ หรือวิธีประเมนิพฤติกรรม 

๑.๒ การสังเกต 
   คือ วิธีการทีใ่ช้ตรวจวดัพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปของบุคคล หรือ
พฤติกรรมเฉพาะกรณทีีเ่ราตอ้งการศกึษาเป็นการเฉพาะ เช่น 
การศกึษาพฤตกิรรมกา้วรา้วของเด็ก ดูพฤติกรรมขณะทีม่ี
ความเครยีด พฤติกรรมขณะอยูใ่นกลุม่ เป็นต้น 



วิธีไม่ใชแ้บบทดสอบ หรือวิธีประเมนิพฤติกรรม 

๑.๓ การกรอกแบบรายงาน 
   คือ วิธีการทีเ่จ้าของบุคลกิภาพ หรือผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ตอบแบบ
รายงาน หรือแบบตรวจสอบปัญหา เพื่อค้นหาพฤติกรรม อารมณ ์
ความรูส้ึก เช่น แบบตรวจสขุภาพ แบบรายงานของโรงเรยีน    เป็น
ต้น 



วิธีการประเมินบคุลกิภาพ 

๒.  วิธีใชแ้บบทดสอบ 

เป็นวิธกีารประเมนิบุคลกิภาพของบุคคลโดยใช้เครือ่งมอื หรือ
แบบทดสอบทางจติวทิยาเขา้ช่วย ส่วนมากเป็นแบบทดสอบที่ใช้
วัดบุคลิกภาพภายในในด้านแรงจงูใจ ความคดิ ความรูส้ึก 
ทัศนคติ เป็นต้น 



จุดประสงคก์ารใชแ้บบสอบถาม 

๑. เพื่อช่วยวนิจิฉัยคนไข้ที่มีความผดิปกติทางจติ 

๒. เพื่อใหก้ารตัดสินใจเลือกอาชีพ 

๓. เพื่อใช้คดัเลอืก เช่น เลือกพนกังาน 

๔. เพื่อช่วยในการวจิัย 



วิธีการประเมินบคุลกิภาพ 

นักวิจัยแบ่งแบบทดสอบออกเป็น  ๒ ประเภท 

๑. แบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ  หรือโปรเจคตีฟ (Projective) 

๒. แบบทดสอบชนิดแบบส ารวจบุคลกิภาพ หรือออฟเจคตีฟ 
(Objective) 



วิธีการประเมินบคุลกิภาพ 

๑. แบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ  หรือโปรเจคตีฟ (Projective) 



ลักษณะส าคญัของแบบทดสอบชนดิฉายภาพจติ  หรือโปรเจคตีฟ 

๑. เป็นสิ่งเรา้ทีก่ระตุ้นใหผู้ต้อบได้ ๒ นัย 

นัยบวก นัยลบ 



ลักษณะส าคญัของแบบทดสอบชนดิฉายภาพจติ  หรือโปรเจคตีฟ 

๒. ผู้ทดสอบต้องตั้งค าถามอยา่งเป็นระบบระเบียบถงึสว่นตา่ง ๆ 
ของแต่ละภาพ เพื่อให้ผูถ้กูทดสอบอธบิายรายละเอียดให้มากที่สดุ
และอยา่งอิสระเสรี 



ลักษณะส าคญัของแบบทดสอบชนดิฉายภาพจติ  หรือโปรเจคตีฟ 

๓. เป็นการประเมนิทางออ้มทีผู่ถ้กูประเมินไมรู่้ตัว เพราะค าถาม
ไม่ได้ถามพฤติกรรมโดยตรง แต่เป็นการถามจากรูปภาพที่มีลกัษณะ
ไม่ชัดเจนคลมุเครอื 



ลักษณะส าคญัของแบบทดสอบชนดิฉายภาพจติ  หรือโปรเจคตีฟ 

๔. เป็นเครื่องมือทีส่ามารถแปลความหมายไดห้ลายความหมาย 
ขึ้นอยู่กบัผูท้ดสอบ แต่ผู้ทดสอบต้องมีความช านาญถึงจะ
ตีความหมายออกมาเป็นบุคลกิภาพของคนนัน้ได้ 



ข้อดีและปัญหาของแบบทดสอบชนิดฉายภาพจิต  หรือโปรเจคตีฟ 

๑. ท าให้ทราบบคุลกิภาพภายในของ
บุคคลได้รายละเอียด 

๒. ขณะท าการทดสอบไมเ่กิด
ความเครยีด 

๓. สามารถใชไ้ดก้ับบคุคลทุกประเภท 

๑. ต้องใชโ้ดยผู้เชีย่วชาญเท่านัน้ 

๒. เปรียบเทียบคา่ความเที่ยงต้องของ
ผู้เชี่ยวชาญคอ่นข้างต่ า 

๓. ผู้แปลความยังขัดความเปน็ปรนยั 

๔. ไม่มี Norms ไม่มีเกณท์ตายตัว 

๕. บางครัง้ผูท้ดสอบอาจไมต่อบตรง
ความเปน็จรงิ อาจปกปดิความรูส้ึกไว้
ภายใน 

ปัญหา ข้อดี 



วิธีการของแบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ 

๑. เทคนิคเชือ่มโยง (Association Technique) 

๒. เทคนิคการสรา้งเรือ่ง (Construction Technique) 

๓. เทคนิคการเติมให้สมบรูณ ์(Completion Technique) 

๔. เทคนิคการเลือก(Choice Technique) 

๕. เทคนิคการแสดงออก (Expressive Technique) 



วิธีการของแบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ 

๑. เทคนิคเชือ่มโยง (Association Technique) เป็นแบบทดสอบที่ผู้ถกู
ทดสอบตอบปากเปลา่ เมื่อได้ฟังหรอืดูภาพ เช่นแบบทดสอบ Rorschach 
และการเชือ่มโยงค า 

แบบทดสอบ Rorschach  แบบทดสอบการเชือ่มโยงค า 



วิธีการของแบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ 

๒. เทคนิคการสรา้งเรือ่ง (Construction Technique) เป็นแบบทดสอบที่ผู้
ถูกทดสอบต้องสรา้งเรือ่งราว หรือวาดภาพ หรือท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ออกมา เช่น 
แบบทดสอบทีเอที (TAT) แบบทดสอบแบคกี ้(Blacky Test) หรือ
แบบทดสอบสรา้งภาพแล้วเล่าเรือ่ง (Make a Picture Story) 

แบบทดสอบ TAT  
(Thematic Apperception Test) 

แบบทดสอบสรา้งภาพแล้วเล่าเรือ่ง 



วิธีการของแบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ 

๓. เทคนิคการเติมให้สมบรูณ ์(Completion Technique) เป็นแบบทดสอบ
ที่ผู้ถูกทดสอบตอ้งท าเรือ่งราวต่าง ๆ ที่ก าหนดใหจ้บ เช่น ต่อประโยคให้
สมบูรณ ์ต่อภาพให้เสรจ็ เช่น แบบทดสอบเอสซีที (STC) แบบทดสอบ      
โรเวนซ์วกิ (Rosenzweig Picture Frustration Test) 

แบบทดสอบ SCT  
(Sentence CompletionTest) 

แบบทดสอบโรเวนซว์กิ 



วิธีการของแบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ 

๔. เทคนิคการเลือก(Choice Technique) เป็นแบบทดสอบที่ผู้ถกูทดสอบ
ต้องเลือก และล าดับความพงึพอใจหรอืจดัวตัถตุ่าง ๆ ที่ก าหนดให้  เช่น 
แบบชอนดีเทสท์ (Szondi Test) แบบทดสอบทอมกินส์ ฮอร์น (Tomkins 
Horn Picture Arrangement Test) 

ชอนดีเทสท ์(Szondi Test) แบบทดสอบทอมกนิส์ ฮอร์น  
(Tomkins Horn Picture Arrangement Test) 



วิธีการของแบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ 

๕. เทคนิคการแสดงออก (Expressive Technique) เป็นแบบทดสอบที่ผูถู้ก
ทดสอบต้องแสดงหรอืกระท ากจิกรรมที่ก าหนดให้ เช่น ทดสอบด้วยการเล่น
(Playing Test) แบบทดสอบการวาดรปูคน DAP (Draw A Person Test) หรือ
การวาดภาพนิว้มือ (House Tree and Person Test or Finger Painting) 

แบบทดสอบการวาดรปูคน  
DAP (Draw A Person Test) 

การวาดภาพนิว้มือ  
(House Tree and Person Test or Finger Painting) 



ตัวอย่างแบบทดสอบชนดิฉายภาพจติ  หรอืโปรเจคตีฟ 
(Projective) 



แบบทดสอบรอยหยดหมกึของรอรส์ชาค (Rlotsorschach Inkb) 



แบบทดสอบรอรช์าช อิงบลอท เทส  
(The Rorschach Inkblot Test) 

เฮอรแ์มนน์ รอร์สชาค (Hermann Rorschach 



แบบทดสอบรอยหยดหมกึของรอร์สชาค (Rlotsorschach Inkb) 

การแปลผล 

๑. ต าแหน่ง (Location) พิจารณาวา่ผู้ตอบมีความสัมพนัธก์ับภาพ ณ 
ต าแหน่งใด หรือทั้งภาพ 

๒. การพจิารณา (Determinants) พิจารณาวา่ผู้ตอบแสดงคณุภาพของการ
ดูภาพระดับใด เช่น สี รูปร่าง การเคลือ่นไหว เป็นต้น 

๓. เนื้อหา (Content) พิจารณาวา่ผู้ตอบตอบสมัพนัธก์ับสาระหรอืไม่ 

๔. ลักษณะสามัญ (Popularity-Originality) พิจารณาวา่ผู้ตอบตอบค าตอบ
แบบคนทั่วๆ ไปหรือไม่ 

๕. การจดัรปูแบบ (Form Level) พิจารณาวา่ผู้ตอบวา่ไดแ้สดงความ
คิดเห็นหรอืการรบัรูอ้ย่างชดัเจนหรอืคลุมเครอื 



แบบทดสอบทีมาตกิ แอปเปอร์เซปชั่น เทส  
(Thematic Apperception Test) 

แบบทดสอบ TAT มีทั้งหมด ๓๑ ภาพ แบบทดสอบชดุนีแ้ต่ละภาพจะระบวุา่ใชก้ับ
เพศชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง หรือใชไ้ด้ทุกเพศ เป็นต้น   



แบบทดสอบทีมาตกิ แอปเปอร์เซปชั่น เทส  
(Thematic Apperception Test) 

การแปลผล 

พิจารณาความยาวของเรือ่ง การล าดับเหตกุารณ ์การเก็บรายละเอียดของ
เหตุการณ ์การเล่าไดต้่อเนือ่ง  



วิธีการประเมินบคุลกิภาพ 

นักวิจัยแบ่งแบบทดสอบออกเป็น  ๒ ประเภท 

๑. แบบทดสอบชนิดฉายภาพจติ  หรือโปรเจคตีฟ (Projective) 

๒. แบบทดสอบชนิดแบบส ารวจบุคลกิภาพ หรือออฟเจคตีฟ 
(Objective) 



แบบทดสอบชนดิแบบส ารวจบุคลกิภาพ หรือออฟเจคตีฟ (Objective) 

แบบทดสอบชนดิแบบส ารวจบุคลกิภาพ มีหลายชนดิตามแต่
วัตถุประสงคท์ีก่ าหนด เช่น แบบสอบถามนสิยั  แบบสอบถามปัญหา
บุคลิกภาพ เป็นต้น การใช้แบบสอบถามจงึควรน ามาใช้พิจารณาร่วมกบั
การประเมนิชนิดอืน่ ๆ ด้วย  



แบบทดสอบชนดิแบบส ารวจบุคลกิภาพ หรือออฟเจคตีฟ (Objective) 

แบบทดสอบชนดิแบบส ารวจบุคลกิภาพทีน่ิยมคอื แบบส ารวจ
บุคลิกภาพมนิิโซต้า (The Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory) MMPI 

ฮัทระเวย์และแมคคนิลยี์ (Hathaway & Mekinley) สร้างขึ้น มีข้อ
ค าถาม ๕๕๐ ข้อ ตอบค าว่า จริง ไม่จริง หรือ ตอบไม่ได้ 



แบบส ารวจบุคลิกภาพมินิโซต้า (The Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory) MMPI 

Hypochondriasis disorder 

Depression disorder 

Hysteria disorder 

Psychopathic disorder 



แบบส ารวจบุคลิกภาพมินิโซต้า (The Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory) MMPI 

Masculenity-Femininity disorder 

Paranoid disorder 

Schizophrenia disorder 

Hyponamia disorder 

Social introversion disorder 



สรุปความส าคัญของแบบทดสอบชนิดแบบส ารวจบุคลกิภาพ MMPI 

๑. ผู้ถูกทดสอบตอ้งท าการประเมนิตนเองและแปลผลโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

๒. มเีกณทก์ารให้คะแนนแน่นอน และตรงตามเนื้อหา 

๓. ทดสอบได้ทั้งรายบคุคล และกลุม่ประเมนิผลโดยเครือ่งคอมพิวเตอร์ 

๔. สามารถทดสอบบุคลกิภาพได้ ๑๐ ลักษณะ 

๕. มีความนยิมใช้ในการคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างาน 



การน าผลการประเมนิบุคลกิภาพไปใชป้ระโยชน์ 

๑. ด้านการแพทย์ 

๒. ด้านการศกึษา 

๓. ด้านอื่น ๆ  


