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ตวัอย่างคาํถามแบบต่าง ๆ 
   
  คาํถามแตล่ะขอ้ตอ่ไปน้ีไดจ้ากหนงัสอืของอาจารยช์วาล แพรตักลุ ซึง่เขยีนไวเ้ป็น
ตวัอยา่งการเขยีนขอ้สอบจากสถานการณ์ทีก่าํหนด แต่ละขอ้จะมตีวัเลขบอกชนดิคาํถามทีว่ดั
พฤตกิรรมตามระดบัไวใ้นวงเลบ็  ขอใหพ้จิารณาถงึแงม่มุต่างๆ ทีเ่ราอาจนํามาสรา้งเป็นขอ้คาํถาม 
และวธิเีขยีนตวัเลอืกตวัลวงเหล่านัน้ไว ้และถา้ผูอ้่านไดล้องหาคาํตอบดจูรงิๆ กจ็ะรูส้กึวา่กนิสมอง
ลกึเป็นขัน้ๆ  มากขึน้ๆ ตามลาํดบั 
 
คาํช้ีแจง  จงอ่านและพจิารณาขอ้ความขา้งลา่งใหร้อบคอบ  แลว้ตอบคาํถามจาก ขอ้ 1 ถงึขอ้ 31  
โดยยดึเอาเนื้อความตามทีอ่่านเป็นหลกั เลอืกไดค้าํตอบใดทีด่ทีีส่ดุกใ็หว้งรอบตวัอกัษร ก.  ข.  ค.  
ง. หรอื  จ.  ในกระดาษคาํตอบ  ควรระวงัใหเ้ลขขอ้คาํถามกบัคาํตอบตรงกนั 
   
 " ทมีเยาวชนไทยสรา้งความประทบัใจใหแ้กแ่ฟนฟุตบอล  ทีแ่หก่นัไปเอาใจชว่ยอยา่งมดืฟ้า
มวัดนิ ดว้ยการเอาชนะมลายา 'ตวัเกง็'  ไดอ้ยา่งดเุดอืดถงึ 3 ประตตูอ่ 1 " 
 
(1.11) 
1. " เยาวชน " หมายถงึใคร  
     ก.  เดก็ชาย 
  ข.  เดก็หญงิ 
  ค.  เดก็รุน่ 
  ง.  เดก็ไทย 
  จ.  เดก็ทัว่ไป 
(1.12) 
2. ขอ้ความนี้กลา่วถงึเรือ่งอะไร 
  ก.  มวย 
  ข.  รกับี ้
  ค.  ฟุตบอล 
  ง.  บาสเกตบอล 
  จ.  เนตบอล 
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(1.21) 
3. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งชดัเจนด ี
  ก.  ไปชว่ยกนัแหเ่อาใจ 
  ข.  เอาใจชว่ยกนัไปแห ่
  ค.  แหก่นัไปเอาใจชว่ย 
  ง.  ชว่ยกนัเอาใจไปแห ่
  จ.  ชว่ยกนัแหไ่ปเอาใจ 
(1.22) 
4. จงคดิดวูา่สิง่ใดเกดิเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
  ก.  ความชนะ 
  ข.  คนไปกนัมาก 
  ค.  คนเอาใจชว่ย 
  ง.  ความประทบัใจ 
  จ.  การชงิชยัอยา่งดเุดอืด 
(1.23) 
5. ชยัชนะนี้ควรจดัอยูใ่นประเภทใด 
  ก.  ชนะอยา่งดเุดอืด 
  ข.  ชนะอยา่งภาคภมู ิ
  ค.  ขนะอยา่งราบคาบ 
  ง.  ชนะอยา่งหวุดหวดิ 
  จ.  ชนะอยา่งยอดเยีย่ม 
(1.24) 
6. มสีิง่ใดทีท่าํใหเ้ราคาดวา่ขอ้ความนี้มิได้อยูใ่นหนงัสอืประเภทตาํรา 
  ก.  ไมใ่ชค่วามจรงิ 
  ข.  ไมม่คีวามสาํคญั 
  ค.  ถอ้ยคาํสาํนวนทีใ่ช ้
  ง.  ใชค้าํฝรัง่ปนไทย 
  จ.  ไมม่วีชิาการเกีย่วกบัฟุตบอล    
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(1.25) 
7. ทมีไทยใชว้ธิใีดสรา้งความประทบัใจ 
  ก.  เลน่ใหดุ้เดอืด 
  ข.  เลน่ใหช้นะทุกครัง้ 
  ค.  เลน่ใหช้นะทมีมลายา 
  ง.  เลน่ใหช้นะ 3 ประตตูอ่ 1 
  จ.  เลน่ใหแ้ฟนฟุตบอลเหน็ใจ 
(1.31) 
8. สาเหตุใดทีท่าํใหเ้กดิการเอาใจชว่ยอยา่งมากมาย 
  ก.  คนไทยนิยมกฬีานี้อยูแ่ลว้ 
  ข.  คนไทยทราบแลว้วา่จะชนะ 
  ค.  เป็นการแขง่ขนัระหวา่งชาต ิ
  ง.  เป็นการแขง่ขนันดัสดุทา้ย 
  จ.  เป็นการแขง่ขนัระหวา่งทมี 'ตวัเกง็' 
(1.23) 
9. การแขง่ขนัแบบนี้ จะทาํใหป้ระชาชนเกดิอะไร 
  ก.  เสยีสละสงูขึน้ 
  ข.  สามคัคกีนัยิง่ขึน้ 
  ค.  นิยมการกฬีามากขึน้ 
  ง.  เหน็ใจชาตเิลก็เพิม่ขึน้ 
  จ.  สนบัสนุนการแขง่ขนัมากขึน้ 
(2.10) 
10. 'เยาวชน'  ในขอ้ความนี้หมายถงึใคร 
  ก.  ผูเ้อาใจชว่ย 
  ข.  ผูช้นะตวัเกง็ 
  ค.  ผูเ้ลน่ดเุดอืด 
  ง.  ผูเ้ลน่ฟุตบอล 
  จ.  ผูย้งิได ้3 ประต ู
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(2.20) 
11. เราควรตคีวามหมายขอ้ความนี้อยา่งไร 
  ก.  ทมีมลายาเลน่ไมเ่กง่ 
  ข.  การแขง่ขนัระหวา่งชาต ิ
  ค.  การเอาใจชว่ยทาํใหช้นะ 
  ง.  คนชอบฟุตบอลไปดหูมด 
  จ.  การแขง่ขนัมเีลอืดตกยางออก 
2.20 
12. ขอ้ความนี้กลา่วเป็นนยั เพือ่ใหผู้อ้่านตคีวามวา่กระะไร 
  ก.  ทมีไทยชนะดว้ยความยากยิง่ 
  ข.  ทมีไทยชนะดว้ยความเอาใจชว่ย 
  ค.  ทมีไทยชนะดว้ยการเลน่ดเุดอืด 
  ง.  ทมีไทยเกง่ยิง่กวา่ทมีทีล่อืวา่เกง่ 
  จ.  ทมีมลายายงัไมส่มควรเป็นตวัเกง็ 
(2.30) 
13. เหตุการณ์นี้ควรเกดิในสถานทีเ่ชน่ไร 
  ก.  สนามกฬีา 
  ข.  โรงพลศกึษา 
  ค.  สนามเดก็เล่น 
  ง.  สนามโรงเรยีน 
  จ.  สนามกลางเมอืง 
(2.30) 
14. คนไทยอ่านขอ้ความนี้แลว้  จะรูส้กึอยา่งไร 
  ก.  สงสารทมีมลายา 
  ข.  รกัชาตไิทยมากขึน้ 
  ค.  ภมูใิจในชาตขิองตน 
  ง.  อยากใหไ้ทยชนะอกี 
  จ.  อยากเป็นนกัฟุตบอล 
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(2.30) 
15. ถา้เลน่กนัตอ่ไปอกีจะเป็นเชน่ไร 
  ก.  จะมคีนดมูากขึน้ 
  ข.  ทมีไทยจะชนะมากขึน้ 
  ค.  จะเลน่กนัดเุดอืดยิง่ขึน้ 
  ง.  จะมคีนเอาใจชว่ยมากขึน้ 
  จ.  ยงัสรปุแน่นอนไมไ่ด ้
(2.30) 
16. ถา้ทมีมลายาชนะจะเป็นอยา่งไร 
  ก.  จะมคีนไปดนู้อย 
  ข.  มคีนเอาใจชว่ยน้อย 
  ค.  การแขง่ขนัไมด่เุดอืด 
  ง.  ไมส่รา้งความประทบัใจ 
  จ.  สมควรแลว้เพราะทมีมลายาเป็นตวัเกง็ 
(2.30) 
17. ถา้การแขง่ขนัมขีึน้ทีม่ลายา เราอาจคาดอะไรได ้
  ก.  การเล่นดเุดอืดน้อยลง 
  ข.  แฟนไทยไปดนู้อย 
  ค.  ทมีไทยชนะน้อยลง 
  ง.  คนไทยเอาใจชว่ยน้อยลง 
  จ.  ทมีไทยอาจแพเ้พราะแปลกสถานที ่
(3.00) 
18. นกัเรยีนอาจสรา้งความประทบัใจใหแ้กโ่รงเรยีน ไดด้ว้ยวธิใีด 
  ก.  ขยนัเรยีนมากๆ 
  ข.  สอบใหไ้ดท้ีห่นึ่ง 
  ค.  สมคัรเป็นนกัฟุตบอล 
  ง.  เลน่กฬีาไหช้นะ 1 ตอ่ 3 
  จ.  ชวนเพือ่นไปเชยีรก์ฬีามากๆ 
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(3.00) 
19. ควรใชเ้นื้อความนี้ สนบัสนุนเรยีงความเรือ่งใด 
  ก.  การกฬีาในสมยัปจัจบุนั 
  ข.  การกฬีานําไทยใหพ้ฒันา 
  ค.  ความรกัชาตใินวงการกฬีา 
  ง.  พนัธไมตรรีะหวา่งไทยกบัมลายา 
  จ.  รฐัควรสง่เสรมิกฬีาหรอืไม ่
(4.10) 
20. ควรตัง้ชือ่บทความนี้วา่กระไร 
  ก.  ความประทบัใจของทมีเยาวชนไทย 
  ข.  ทมีมลายาเป็น 'ตวัเกง็' จรงิหรอื 
  ค.  ฟุตบอลทมีเยาวชนไทยชนะมลายา 
  ง.  ประชาชนสนบัสนุนกฬีาอยา่งลน้หลาม 
  จ.  การชงิชยัอยา่งดเุดอืด ระหวา่งทมีไทยกบัมลายา 
(4.10) 
21. ผูเ้ขยีนมคีวามมุง่หมายอะไร 
  ก.  ชมเชยนกักฬีาไทย 
  ข.  สรรเสรญิแฟนฟุตบอล 
  ค.  ยกยอ่งทมีมลายาเป็น 'ตวัเกง็' 
  ง.  เสนอรายละเอยีดการแขง่ขนักฬีา 
  จ.  เน้นวา่ชยัชนะนี้เกดิจากความสามารถจรงิๆ 
(4.20) 
22. สิง่ใดทีท่าํใหเ้กดิความประทบัใจ 
  ก.  3 ตอ่ 1 
  ข.  ทมีไทย 
  ค.  ความชนะ 
  ง.  ความเอาใจชว่ย 
  จ.  การเล่นอยา่งดุเดอืด 



 

ตวัอย่างขอ้สอบวดัพฤตกิรรม 6 ขัน้ 

รวบรวมโดย รศ.ดร.สทุธวิรรณ  พรีศกัดิโ์สภณ 

7

(4.20) 
23. ความสมัพนัธค์ูใ่ดสาํคญัมากกวา่คูอ่ื่นๆ 
  ก.  ทมีมลายา กบั ตวัเกง็ 
  ข.  3  ประต ูกบั 1 ประต ู
  ค.  ความชนะ กบั ความประทบัใจ 
  ง.  ความชนะ กบั ความเอาใจชว่ย 
  จ.  แฟนฟุตบอล กบั ความเอาใจชว่ย 
(4.30) 
24. ผูเ้ขยีนยกยอ่งทมีไทยวา่เป็นผูส้รา้งความประทบัใจ เพราะถอืหลกัการใด 
  ก.  ทมีไทยชนะมากถงึ 3 ประต ู
  ข.  ทมีไทยชนะทมีมลายาตวัเกง็ 
  ค.  ทมีไทยชนะดว้ยความเอาใจชว่ย 
  ง.  ทมีไทยตอ้งเลน่อยา่งดเุดอืด 
  จ.  ทมีไทยสนองความปรารถนาของแฟนสาํเรจ็ 
(4.30) 
25. ขอ้ความนี้ควรจดัอยูใ่นประเภทใด 
  ก.  ขา่วสด 
  ข.  โฆษณา 
  ค.  รายงาน 
  ง.  บทความ 
  จ.  ความเหน็ 
(4.30) 
26. ผูแ้ตง่ใชก้ลวธิเีขยีนแบบใด เพือ่จงูใจคนอา่น 
  ก.  เรา้ใจ 
  ข.  ใหค้ต ิ
  ค.  อา้งองิ 
  ง.  เปรยีบเทยีบ 
  จ.  ยกอุทธาหรณ์ 
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(5.10) 
27. เรือ่งราวนี้ทาํใหส้าํนึกถงึอะไร 
  ก.  กรงุศรอียธุยาไมส่ิน้คนด ี
  ข.  ผูช้นะยอ่มไดร้บัคาํสรรเสรญิ 
  ค.  ความพรอ้มเพรยีงนํามาซึง่ชยัชนะ 
  ง.  ความพากเพยีรนํามาซึง่ความสาํเรจ็ 
  จ.  ยิง่ชนะอุปสรรคมากยิง่มชีือ่เสยีงมาก 
(5.20) 
28. ถา้ใครท่ราบวา่ ทาํไมทมีมลายาซึง่เป็นตวัเกง็ จงึพา่ยแพท้มีไทยมากถงึขนาดนี้ ทา่นเหน็ควร 
        ดาํเนินการในเรือ่งใดกอ่น 
  ก.  ใหท้ัง้สองทมีแขง่ขนัใหม ่
  ข.  ตรวจสอบดกูาํลงัใจนกักฬีามลายา 
  ค.  สอบสวนประวตั ิและเชือ้ชาตขิองกรรมการ 
  ง.  สาํรวจวา่ทมีมลายาเลน่กบัทมีอื่นไดผ้ลอยา่งไร 
  จ.  เปรยีบเทยีบน้ําหนกัและขนาดของนกักฬีาไทยและมลายา 
(5.30) 
29. ถา้มผีูท้ว้งตงิวา่ ทมีไทยชนะครัง้นี้เพราะมแีฟนฟุตบอลไปเอาใจชว่ยกนัมาก (หรอืเพราะเหตุ
ทีแ่ขง่ขนักนัในประเทศไทย หรอื ดว้ยสมมตฐิานอื่นๆ)  เพือ่พสิจูน์ขอ้สงสยันี้ ไดม้กีารเสนอใหท้ัง้
สองทมีแขง่ขนักนัใหมอ่กีครัง้หนึ่ง ทา่นเหน็วา่การแขง่คราวใหมน่ี้ควรจดัการในขอ้ใดดว้ย จงึจะแก้
ขอ้สงสยันัน้สาํเรจ็ 
  ก.  หา้มผูด้เูอาใจชว่ยทมีไทย 
  ข.  อยา่ใหม้คีนดกูารแขง่ขนัเลย 
  ค.  อนุญาตใหด้เูฉพาะผูท้ีไ่มใ่ชแ่ฟน 
  ง.  ใหก้รรมการตดัสนิเป็นชาวมลายา 
  จ.  ตอ่ใหท้มีมลายา 1 หรอื 2 ประตกูอ่น 
(6.10) 
30. ทมีไทยควรไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิมากมายตามขอ้นัน้หรอืไม ่
  ก.  ควร เพราะชนะทมี 'ตวัเกง็' 
  ข.  ควร เพราะชนะมากถงึ 3 ต่อ 1 
  ค.  ไมค่วร เพราะเลน่อยา่งดเุดอืด 
  ง.  ไมค่วร เพราะมคีนเอาใจชว่ยมาก 
  จ.  ไมค่วร เพราะเลน่ในประเทศไทย 
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(6.20) 
31. จงวนิจิฉยัวา่ ขอ้ความใดสมบรูณ์ดว้ยเหตุผล และหลกัการ 
  ก.  ทมีไทย ไมค่วรทาํถงึ 3 ประต ูเพราะเป็นการไมแ่สดงน้ําใจนกักฬีา 
  ข.  ทมีไทย ไมค่วรเอาชนะทมีมลายาในฐานะเป็นประเทศเพือ่นบา้นทีเ่ลก็กวา่ 
  ค.  คนไทย ไมค่วรพากนัไปดมูากมายจนกลายเป็นกาารขม่ขวญันกักฬีามลายา 
  ง.  ทมีไทยควรทาํประตใูหม้ากทีส่ดุตามคต ิ'คราวชนะลกุใหญ่ไมร่รีอ' 
  จ.  ทมีไทย ควรเลน่ใหช้นะยิง่กวา่นี้เพือ่เป็นผูนํ้าในแหลมทอง เพราะการกฬีา และ 
                สงครามไมม่กีารขอทเุลา หรอืใหอ้ภยักนั ฯลฯ 
 

(2.30) 
32. ถา้เราพรอ้มใจกนัสรา้งคาํถามแบบๆ นี้  แต่ใหส้มบรูณ์กวา่นี้แลว้ คาํกลา่วตา่งๆ ทีว่า่ขอ้สอบ 
        ปรนยัทาํใหเ้ดก็เดาถกู  ทาํใหเ้ดก็ไมใ่ชค้วามคดิ  ทาํใหเ้ดก็แสดงความคดิเหน็ไมเ่ป็น  ทาํให ้
        เดก็จาํขอ้สอบได ้ และอกีหลายๆ 'ทาํ... ' นัน้  น่าจะมลีกัษณะดงัขอ้ใด 
  ก.  ความจรงิสากล 
  ข.  กฎทีม่ผีลทดลองสนบัสนุน 
  ค.  ทฤษฎทีีส่ามารถพสิจูน์ได ้
  ง.  สมมตฐิานทีร่บัรองแลว้ 
  จ.  คาํพงัเพยทีเ่ลา่กนัตอ่ๆ มา    
 
 
 
 
 


