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การสรา้งเครื่องมือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นการวดัความสามารถทางสมองหรอืวดัดา้นสตปิญัญาของ    
ผูเ้รยีนว่ามคีวามสามารถมากน้อยเพยีงใดหลงัจากทีไ่ดร้บัประสบการณ์จากการจดัการเรยีนการสอน
หรอืจากแหล่งวทิยาการต่างๆ  ดงันัน้ในการวดัความสามารถเพื่อดคูวามเจรญิงอกงามของผูเ้รยีนและ
ดปูระสทิธภิาพการเรยีนการสอนแลว้  แบบทดสอบนบัว่าเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส าคญัมากทีจ่ะท าให้
ทราบสิง่เหล่านัน้ได ้
 

ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดี 
 แบบทดสอบทีด่มีคีุณภาพย่อมท าใหผ้ลการวดัทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้ง  แต่ถา้แบบทดสอบม ี        
คุณภาพไมด่ยีอ่มท าใหผ้ลการวดัมคีวามผดิพลาด  ดงันัน้ในการวดัผลการศกึษาคุณภาพของ
เครือ่งมอื ยอ่มเป็นสิง่ทีต่อ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ  ลกัษณะของเครือ่งมอืวดัผลทีด่มีหีลายประการ  
ดงันี้ 
  1.  ความเทีย่งตรง  (Validity) หมายถงึ  การวดัในสิง่ทีต่อ้งการจะวดัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 2.  ความเชื่อมัน่  (Reliability)  หมายถงึ  การวดัทีใ่หผ้ลแน่นอน  สม ่าเสมอ  คงเสน้คงวา   
(Consistency)  เป็นทีม่ ัน่ใจหรอืเชื่อถอืในผลทีว่ดัไดจ้รงิ  ถงึแมจ้ะมกีารวดัซ ้าอกีผลทีไ่ดก้ย็อ่ม
แน่นอนไมเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
 3.  ความเป็นปรนยั  (Objectivity)  หมายถงึ  ความแจ่มชดัของค าถามทีท่ าใหผู้ต้อบเขา้ใจ 
ความหมายไดถู้กตอ้งตรงกนั  ขอ้ค าถามที่มคีวามเป็นปรนยัตอ้งมคีุณสมบตั ิ 3  ประการ  คอื 

1.  ขอ้ค าถามมคีวามชดัเจนว่าตอ้งการถามอะไร 
2.  การตรวจใหค้ะแนนไดต้รงกนัไมว่่าจะใหใ้ครตรวจกต็าม 
3.  คะแนนทีไ่ดส้ามารถแปลความหมายไดต้รงกนั 

 4.  อ านาจจ าแนก  (Discrimination)  เป็นความสามารถในการแยกหรอืจ าแนกบุคคลทีม่ ี
คุณลกัษณะหรอืความสามารถแตกต่างกนัออกจากกนัได้ 
 5.  ความยากพอเหมาะ  (Difficulty)  เป็นคุณลกัษณะของขอ้สอบทีไ่มย่ากเกนิไปหรอืงา่ย
เกนิไป    
 6.  วดัอยา่งลกึซึง้  (Searching) หมายความว่า ลกัษณะของค าถามวดัไดค้รอบคลุม
พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั และไมเ่ป็นค าถามทีว่ดัแต่เพยีงความรูค้วามจ าอย่างเดยีว 
 7.  ยตุธิรรม  (Fair)  เป็นลกัษณะของค าถามทีไ่มถ่ามเพื่อเปิดโอกาสใหค้นกลุ่มใดกลุ่ม 
หนึ่งหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดเ้ปรยีบในการตอบมากกว่าคนในกลุ่มหนึ่งหรอืบุคคลหนึ่ง 
 8.  มคีวามจ าเพาะเจาะจง  (Definite)  ไมถ่ามหลายแงห่ลายมุมในขอ้เดยีวกนั  ควรถาม 
ค าถามเดยีวในแต่ละขอ้ 
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  9.  มปีระสทิธภิาพ  (Efficiency)  ในแงข่องการน าไปใช ้ ประหยดัเวลาและงบประมาณ 
  10.  มกีารจงูใจใหต้อบ  (Examplary) อาจท าไดโ้ดยเรยีงขอ้สอบขอ้งา่ยๆ ไวต้อนแรกๆ 
แลว้ค่อยๆ ยากขึน้ตามล าดบั  หรอือาจใชร้ปูภาพประกอบค าถามเพื่อดงึดดูความสนใจใหผู้ต้อบอยาก
ตอบ  นอกจากนี้รปูแบบการจดัพมิพข์อ้สอบควรใหด้สูวยงาม  น่าตอบ 
 

ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัมหีลายแบบแตกต่างกนัไป  จะใช้
รปูแบบใดกค็วรพจิารณาถงึจดุประสงคใ์นการวดัเป็นส าคญั 
 ส าหรบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  พอจ าแนกได ้ 2  แบบ  ดงันี้ 
  1.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีค่รสูรา้งขึน้เอง 
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน 
 ในทีน่ี้จะกล่าวถงึเฉพาะแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีค่รสูรา้งขึน้เอง  เพื่อใชว้ดัความรูค้วาม 
สามารถของนกัเรยีน  พอจ าแนกออกได ้ ดงันี้ 

1. ชนิดทีผู่ส้อบเป็นผูใ้หค้ าตอบ  ไดแ้ก่ 
1.1 แบบทดสอบแบบอตันัย  หรอืความเรยีง  (Subjective  Test  or  Essay  Test)  

จ าแนกออกเป็น 
1.1.1  แบบจ ากดัค าตอบ  (Restricted –  response  type) 
1.1.2  แบบไมจ่ ากดัค าตอบ  (Unrestricted – response  type) 

1.2 แบบทดสอบแบบเตมิค าหรอืตอบสัน้  (Completion  or  Short-Answer  Test) 
2. แบบทดสอบชนิดทีใ่หผู้ส้อบเลอืกค าตอบ  ไดแ้ก่ 

2.1 แบบทดสอบแบบถูกผดิ  (True – False  Test) 
2.2 แบบทดสอบแบบจบัคู่  (Matching  Test) 
2.3 แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ  (Multiple  Choice  Test) 

 

ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 เนื่องจากแบบทดสอบเป็นเครือ่งมอืวดัผลชนิดหนึ่งทีม่คีวามส าคญัอนัจะท าใหค้รไูดท้ราบ
ถงึพฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีน  และทราบถงึประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน  การสรา้ง
แบบทดสอบทีด่มีคีุณภาพจงึไมใ่ช่ของงา่ยนกัส าหรบัครผููอ้อกขอ้สอบ  ดงันัน้จงึควรมขีัน้ตอนการ
สรา้งแบบทดสอบ  ดงันี้ 

1. ก าหนดจดุมุง่หมายของการสอบใหแ้น่ชดัว่าจะสอบเพื่ออะไร  สอบกบัใคร  ในระดบั 
ชัน้ใด 

2. ก าหนดลกัษณะของสิง่ทีจ่ะวดั  ในการสรา้งเครือ่งมอืวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผูว้ดั 
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ตอ้งรูว้่าสิง่ทีต่อ้งการจะวดันัน้คอือะไร  เช่น  ตอ้งการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ผูว้ดัจะตอ้งรูว้่าในสาระของกลุ่มวชิาคณติศาสตรน์ี้มจีดุมุง่หมายของการ
เรยีนการสอนอย่างไร  ประกอบดว้ยเนื้อหาใดบา้งตอ้งการใหผู้เ้รยีนบรรลุพฤตกิรรมใดบา้ง  
พฤตกิรรมเหล่านัน้เป็นอยา่งไร  ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน  ซึง่อาจศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร  ต าราและ
ทฤษฎต่ีางๆ ได ้

       ในขัน้ตอนน้ีเราอาจพจิารณาจากตารางวเิคราะหห์ลกัสตูรทีไ่ดท้ าไวแ้ลว้ 
3. ก าหนดชนิดของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดั 
ในการก าหนดชนิดของเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดันัน้พจิารณาจากคุณลกัษณะของสิง่ทีเ่ราจะวดัว่า 

คอือะไร  ซึง่ดไูดจ้ากตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร  และตอ้งดดูว้ยว่าวดัพฤตกิรรมใด  จะวดักบัใคร  ที่
ไหน เมือ่ไร  อยา่งไรดว้ย  เพราะเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัมหีลายชนิด  แต่ละชนิดกเ็หมาะกบัคุณลกัษณะที่
จะวดัต่างกนั  ดงันัน้ผูส้รา้งตอ้งรูล้กัษณะของเครือ่งมอืแต่ละชนิดดว้ย 

4. เขยีนขอ้สอบ 
เมือ่ก าหนดไดแ้ลว้ถงึชนิดของเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัผลสมัฤทธิ ์กเ็ริม่ลงมอืเขยีนขอ้สอบ   

โดยเขยีนใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะหรอืพฤตกิรรมทีต่อ้งการจะวดั  และใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาของ
การเขยีนขอ้สอบแต่ละชนิดดว้ย 

5. ใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบแกไ้ข 
เมือ่เขยีนขอ้สอบเสรจ็แลว้  ควรใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอื ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญควร

ประกอบดว้ยบุคคล  2  ฝา่ย  คอื  ผูเ้ชีย่วชาญในเนื้อหาสาระวชิาและผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูท้างดา้น
วดัผลเป็นผูพ้จิารณาค าถามและค าตอบว่าถูกตอ้งตามหลกัวชิาหรอืไม ่ ขอ้สอบวดัไดต้รงตาม
จดุประสงคห์รอืไม ่อกีทัง้ภาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนขอ้สอบถูกตอ้งตามหลกัวชิาหรอืไม่  

6. การทดลองใชข้อ้สอบ 
หลงัจากทีใ่หผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบแกไ้ขแลว้  กน็ าแบบทดสอบไปทดลองใช้ 

แลว้น าผลจากการทดลองมาวเิคราะหเ์พื่อหาคุณภาพ  และพฒันาแบบทดสอบต่อไป ในการทดลอง
ใชอ้าจตอ้งท าหลาย ๆ  ครัง้จนสามารถพฒันาแบบทดสอบไดม้คีุณภาพเป็นทีพ่อใจจงึน าไปใชจ้รงิใน
การสอบต่อไป 

7. สรา้งเกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนน 
การสรา้งเกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนนกเ็พื่อตอ้งการบอกใหท้ราบว่า  ถา้บุคคล 

ใดสอบไดค้ะแนนเท่าไร  เขาจะเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถหรอืมลีกัษณะพฤตกิรรมอย่างไร 
8. การเขยีนรายงานและคู่มอืการใช้ 

การเขยีนรายงานและคู่มอืการใช ้ จะท าใหผู้น้ าไปใชไ้ดรู้ถ้งึข ัน้ตอนในการสรา้งแบบ 
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ทดสอบนัน้  และรายละเอยีดเกีย่วกบัการด าเนินกาสอบว่าจะปฏบิตัอิย่างไร คะแนนทีแ่ต่ละคนสอบได้
จะแปลความหมายอย่างไร  ซึง่จะเป็นขอ้มลูใหผู้ใ้ชเ้ลอืกใชแ้บบทดสอบไดเ้หมาะสมกบัจดุมุง่หมายใน
การสอบดว้ย 
 

ข้อสอบแบบอตันัยหรือความเรียง  (Essay  Items) 
 ลกัษณะทัว่ไป  มลีกัษณะเป็นค าถามหรอืโจทยป์ญัหาทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบเขยีนตอบ  
โดยใชภ้าษาและความสามารถของตนเองในการทีจ่ะระลกึถงึความรูท้ี่มอียู ่ แลว้เรยีบเรยีงหรอืจดั
ระเบยีบความรูน้ัน้ออกมาเป็นภาษาเขยีน 
 ลกัษณะค ำถำม  ค าถามทีใ่ชใ้นขอ้สอบแบบน้ีมแีง่มมุการถามไดม้ากมาย  แลว้แต่ระดบั
ของจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีจ่ะวดั  สามารถวดัพฤตกิรรมทางปญัญาไดค้รบทัง้  6  ระดบั  ตามแนว
การจ าแนกของบลมู  (Bloom)  ดงันี้ 

1. ค าถามประเภทอะไร  ใคร  ทีไ่หน  เมือ่ไร  อยา่งไร  เช่น 
 ใครเป็นผูส้ร้ำงกรงุศรีอยุธยำ 
2. ถามใหย้กตวัอยา่ง  เช่น 

จงยกตวัอย่ำงจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรำยวิชำ  ส 102 
3. ค าถามใหเ้ล่าหรอืบรรยายเหตุการณ์  เช่น 

จงบรรยำยถึงเหตกุำรณ์ทีไ่ทยต้องเสียกรงุศรีอยธุยำครัง้ที ่ 2 
4. ค าถามใหอ้ธบิายหรอืแปลความหมาย  เช่น 

จำกค ำพงัเพยทีว่่ำ  “เทวดำนิมนต์มำเกิด”  หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
5. ค าถามใหส้รปุความเหน็ เช่น 

จงสรปุเหตผุลส ำคญัทีท่ ำให้ไทยต้องเสียกรงุศรีอยธุยำครัง้ที ่ 2 
6. ค าถามเกี่ยวกบัการน ากฎเกณฑห์รอืหลกัวชิาไปใชแ้ก้ปญัหา  เช่น 
 ผลทีไ่ด้รบัจำกกำรตดัไม้ท ำลำยป่ำคืออะไร 
7. ค าถามใหเ้ปรยีบเทยีบ  ใหอ้ภปิราย  เช่น 
 จงอภิปรำยถึงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงโลกกบัดวงอำทิตย ์
8. ค าถามใหว้างแผน  เช่น 
 จงเสนอวิธีกำรทีจ่ะท ำให้เดก็ไทยมีนิสยัรกักำรอ่ำนมำกข้ึน 
9. ค าถามใหป้ระเมนิผลหรอืประเมนิค่า  เช่น 

นำงวนัทอง  เป็นคนดีอย่ำงไร  จงอ้ำงเหตุผลและตวัอย่ำงตำมท้องเรือ่ง
ประกอบ 
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หลกัในการสร้างข้อสอบอตันัย 
1. ก าหนดจดุมุง่หมายว่าตอ้งการใหผู้ส้อบใชก้ระบวนการทางสมอง  (Mental  Process)   

ใดบา้ง 
2. ค าถามทีส่รา้งขึน้  ควรเป็นสถานการณ์ใหม ่ ไมค่วรถามในเรือ่งทีเ่คยสอนหรอืเคย 

อภปิรายในชัน้เรยีนมาแลว้ 
3. ค าถามแต่ละขอ้ควรชดัเจนไมค่ลุมเครอื 
4. ค าถามทีส่รา้งขึน้  ตอ้งถามในเรือ่งทีผู่ส้อบสามารถหาหลกัฐานมาสนับสนุนค าตอบ 

ได ้ไมค่วรถามในเรือ่งทีห่าขอ้ยตุไิมไ่ด้ 
5. ตอ้งแน่ใจว่า  ค าถามแต่ละขอ้ทีส่รา้งขึน้  ถามเพื่อวดัพฤตกิรรมทีเ่ราตอ้งการใหผู้ต้อบ 

แสดงออก 
6. ความยาวและความซบัซอ้นของค าถาม  ตอ้งเหมาะกบัระดบัชัน้ของผูส้อบ 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ข้อสอบอตันัย 
1. ควรใชข้อ้สอบอตันยัในกรณีทีต่อ้งการวดัพฤตกิรรมทีไ่ม่สามารถวดัไดด้ว้ยขอ้สอบ   

ปรนัย 
2. ควรวเิคราะหจ์ุดประสงคแ์ละเนื้อหาวชิาก่อน  เพื่อเลอืกวดัเฉพาะจดุประสงคแ์ละเนื้อ 

หาทีส่ าคญัใหเ้หมาะกบัสิง่ทีต่อ้งการวดั 
3. ควรมกีารแนะน าการตอบหรอืฝึกตอบค าถามในแนวขอ้สอบอตันยัเมือ่ใชก้บันกัเรยีน 

ในครัง้แรก ๆ 
4. ไมค่วรตัง้ค าถามเพื่อใหเ้ลอืกตอบบางขอ้  เพราะค าถามแต่ละขอ้ยากง่ายไมเ่ท่ากัน วดั 

ไมไ่ดทุ้กขอ้และไม่ยตุธิรรมกบัผูส้อบ 
5. เขยีนค าชีแ้จงใหช้ดัเจน  เช่น  เน้นจ านวนขอ้ทีท่ า  เวลาทีใ่ช ้ และคะแนนเตม็แต่ละขอ้ 

 

ข้อดีของข้อสอบอตันัย 
1. สามารถวดักระบวนการทางความคดิไดด้ ี
2. ผูส้อบสามารถใชค้วามรูค้วามคดิไดอ้ยา่งเตม็ที ่ รวมทัง้แสดงความสามารถในการใช้ 

ภาษาไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
3. สรา้งไดเ้รว็  ใชเ้วลาน้อย  ประหยดัค่าใชจ้า่ย  เวลา  และแรงงานในการสรา้งขอ้สอบ 
4. ผูส้อบมโีอกาสเดาค าตอบไดน้้อยกว่าขอ้สอบชนิดอื่น ๆ 

 

ข้อจ ากดัของข้อสอบอตันัย 
1. ถามไดน้้อยขอ้  ไมค่รอบคลุมเนื้อหา  และใชเ้วลาในการตอบมาก 
2. ใชเ้วลาในการตรวจมาก  จงึไมเ่หมาะทีจ่ะสอบกบันกัเรยีนจ านวนมาก ๆ 
3. มคีวามคลาดเคลื่อนในการตรวจมาก  เช่น  ลายมอืของผูส้อบ  อารมณ์ของผูต้รวจ 
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ข้อสอบแบบเลือกตอบ  (Multiple  Choice  Items) 
 ลกัษณะทัว่ไป  ขอ้สอบแบบเลอืกตอบประกอบดว้ยส่วนส าคญัทีสุ่ดสองส่วน  คอื  ส่วนขอ้
ค าถาม  (Item)  และส่วนทีเ่ป็นตวัเลอืก  (Alternative  or  Choice)  ตวัเลอืกยงัแยกออกเป็นสองส่วน
คอื  ตวัเลอืกทีเ่ป็นตวัถูก  (Key)  กบัตวัลวง  (Foils  or  Distracters) 
หลกัการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ 
 ขอ้สอบแบบเลอืกตอบเป็นขอ้สอบทีเ่ขยีนยากกว่าขอ้สอบแบบอื่น ๆ ผูเ้ขยีนตอ้งใชค้วาม
พยายามฝึกเขยีนบ่อย ๆ เพื่อใหเ้กดิทกัษะและความช านาญ  นอกจากนี้แลว้ก่อนเขยีนควรพจิารณา
ว่าตนเองมคีวามรูล้กึซึง้ในเนื้อหาทีจ่ะถามนัน้เพยีงใด  และรูเ้ทคนิควธิกีารเขยีนขอ้สอบมากน้อย
เพยีงใด  สิง่เหล่านี้จะช่วยท าใหม้ลีลีาในเขยีนขอ้สอบแบบเลอืกตอบไดด้ ี ดงันัน้ในการเขยีนขอ้สอบ
แบบเลอืกตอบควรพจิารณาเรือ่งต่อไปนี้ 

ก. ด้านตวัค าถาม 
ตวัค าถามเป็นตวัเรา้ตวัแรกทีจ่ะท าใหเ้กดิการตอบสนอง  ถา้ตวัค าถามขาดคุณภาพ

แลว้  ผลการตอบสนองจะไปคนละทศิละทางไมเ่ป็นไปตามจุดประสงคท์ีต่อ้งการ  การเขยีนตวัค าถาม
จงึควรระมดัระวงั  ดงันี้ 

1. ควรบอกให้แน่ชดัว่าเป็นค าถามหรือเติมค า 
  ค าถามไมค่วรเขยีนขึน้มาลอย ๆ  ควรใหเ้ป็นค าถามสมบรูณ์แบบทุกครัง้  เวน้แต่ขอ้
ค าถามนัน้มจีุดมุง่หมายเพื่อใหผู้ต้อบเตมิค าหรอืต่อความหมาย  ดงัตวัอยา่ง 
ไม่ดี      ลพบุร ี      ดีข้ึน ลพบุรเีป็นชื่อของอะไร  
             ก.  เป็นเมอืงเก่า     ก.  จงัหวดั 
             ข.  จงัหวดัหนึ่ง     ข.  เมอืงเก่า 
             ค.  สถานศกึษา     ค.  สถานศกึษา 
             ง.  มโีบราณวตัถุ     ง.  โบราณวตัถุ 
             จ.  มโีบราณสถาน     จ.  โบราณสถาน 

2. ถามให้ตรงจดุและชดัเจน 
ค าถามควรถามใหต้รงจดุทีต่อ้งการใหผู้ต้อบตอบ  บางครัง้ผูต้อบอาจมองเหน็ค าถาม 

เป็นหลายแงห่ลายมุม 
ไม่ดี      คนไทยเป็นอย่างไร   ดีข้ึน คนไทยมจีติใจลกัษณะใดเด่นทีสุ่ด 
             ก.  ขยนั      ก.  ขยนั 
             ข.  ฉลาด      ข.  อดทน 
             ค.  สามคัค ี      ค.  สามคัค ี
             ง.  เกรงใจ      ง.  เกรงใจ 
             จ.  เหน็แก่ตวั      จ.  เหน็แก่ตวั 
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ไม่ดี      ประเทศใดส าคญัทีสุ่ดในเอเชยี  ดีข้ึน ประเทศใดทีเ่ป็นผูน้ าทางอุตสาหกรรม    
             ก.  จนี       ของทวปีเอเชยี 
             ข.  ญีปุ่น่      ก.  จนี 
             ค.  เกาหล ี      ข.  ญีปุ่น่ 
             ง.  อนิเดยี      ค.  เกาหล ี
             จ.  มาเลเซยี      ง.  อนิเดยี 
         จ.  มาเลเซยี   
 

3. ค าถามควรให้กระทดัรดัไม่ฟุ่ มเฟือย 
ค าถามควรใชค้ าใหก้ระทดัรดั  ไมฟุ่่มเฟือย  ไมใ่ชค้ าทีซ่ ้าซอ้นในตวัค าถามโดยไม ่     

จ าเป็น  ค าถามทีด่ไีมค่วรเขยีนยาวนกั  แต่ถา้เขยีนยาวหน่อยและเป็นการใชข้อ้ความทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อขอ้ค าถามจะตดัออกไมไ่ด ้ เพราะถา้ตดัออกแลว้จะท าใหข้อ้ความเปลีย่นแปลงไปไมต่รงกบั
จดุประสงคเ์ดมิทีต่อ้งการ 
ไม่ดี      คนตายในบา้นตอ้งแจง้ภายใน  24  ช.ม.  ดีข้ึน  คนตายนอกบา้นตอ้งแจง้
ภายใน แต่ถา้คนตายนอกบา้นตอ้งแจง้ภายในเวลา  เวลากีช่.ม. 
เท่าไร                 ก.  8  ช.ม. 
             ก.  8  ช.ม.       ข.  12  ช.ม. 
             ข.  12  ช.ม.       ค.  24 ช.ม. 
             ค.  24  ช.ม.       ง.  36  ช.ม. 
             ง.  36  ช.ม.       จ.  48  ช.ม. 
             จ.  48  ช.ม. 
 

4. ค าถามควรเร้าให้ผูต้อบได้ใช้ความคิด 
ค าถามควรถามใหผู้ต้อบใชค้วามคดิวเิคราะห ์ ไมค่วรถามสิง่ทีเ่ดก็ท่องจ ามาตอบหรอื 

ไมใ่ชค้วามคดิเลย 
 
ไม่ดี      ขอ้ใดเป็นแมส่ ี    ดีข้ึน      เมือ่วาดรปูพุ่มไมค้วรระบายดว้ยสคีู่ใด 
             ก.  ขาว – แดง     ก.  เขยีวกบัฟ้า 
             ข.  เขยีว – แดง     ข.  เขยีวกบัแดง 
             ค.  เขยีว – เหลอืง     ค.  น ้าเงนิกบัแดง 
             ง.  น ้าเงนิ – แดง     ง.  น ้าเงนิกบัเขยีว 
             จ.  น ้าเงนิ – เหลอืง     จ.  น ้าเงนิกบัเหลอืง 
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5. ค าถามควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัระดบัผู้ตอบ 
ค าถามทีถ่ามใหผู้ส้อบตอบควรใชค้ าศพัทท์ีม่คีวามยากงา่ยพอเหมาะกบัระดบัชัน้ของผู้ 

ตอบเพราะถา้ใชค้ าถามทีม่คี าศพัทย์าก ๆ ผูต้อบไมรู่ค้ าศพัทก์ไ็มรู่ว้่าค าถามนัน้ถามอะไรไมส่ามารถ
สื่อความหมายไดถู้กตอ้ง  ท าใหค้ าถามขอ้นี้ไมม่ปีระโยชน์ในการวดัจดุประสงคน์ัน้ 
 
ไม่ดี      ใครเป็นผูส้ถาปนากรงุเทพฯ เป็นเมอืงหลวง   ขอ้นี้ส าหรบัเดก็ชัน้ประถมศกึษา 
             ก.  พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก     อาจจะไม่รูค้วามหมายของค าว่า 
             ข.  พระเจา้ตากสนิมหาราช     “สถาปนา”  ดงันัน้อาจปรบัปรงุ 
             ค.  พระพุทธเจา้หลวง      ค าถามว่า  “ใครเป็นผูก่้อตัง้กรงุเทพฯ 
             ง.  พระเจา้ทรงธรรม                        เป็นเมอืงหลวง” 
             จ.  พระเจา้อู่ทอง 
ไม่ดี      พระนเรศวรทรงท ายทุธหตัถกีบัใคร  ขอ้นี้อาจปรบัปรงุค าถามว่า 
             ก.  พระเจา้แปร    “พระนเรศวรทรงชนชา้งกบัใคร” 
             ข.  พระมหาอุปราช 
             ค.  พระเจา้กรงุองัวะ 
             ง.  พระเจา้กรงุหงสาวด ี
             จ.  เจา้เมอืงเมาะตะมะ  

6. ไม่ใช้ค าปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อนกนั 
การใชค้ าถามทีม่คี าปฏเิสธท าใหผู้อ่้านคดิสบัสน  เพราะเป็นการคดิย้อนกลบั  อาจท า 

ใหต้คีวามหมายของโจทยผ์ดิพลาดจากจดุมุง่หมายของผูอ้อกขอ้สอบกไ็ด ้ การตคีวามหมายของ
โจทยผ์ดิเป็นผลท าใหต้อบผดินัน้เป็นเรือ่งของความเขา้ใจผดิ  ไมใ่ช่ตอบผดิเพราะไม่มคีวามรูใ้นวชิา
นัน้   ค าถามแบบน้ีจงึขาดความเป็นปรนยั  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจงึไมค่วรใช ้ แต่ถา้เป็น
การวดัความถนดันิยมใชก้นัเพราะจดุมุง่หมายของการวดัผลแตกต่างกนั  แต่อยา่งไรกแ็ลว้แต่กรณคี า
ปฏเิสธซอ้นปฏเิสธนัน้ไมส่มควรใชอ้ยา่งยิง่ 
ไม่ดี      บุคคลใดต่อไปนี้ทีไ่มเ่คยเป็น              ถา้จะท าใหด้ขีึน้ ควรขดีเสน้ใตค้ าว่า “ไม่” 
             นายกรฐัมนตรขีองไทย 

ก. ชวน  หลกีภยั 
ข. ชวลติ  ยงใจยทุธ 
ค. ชาตชิาย  ชุณหะวณั 
ง. เปรม  ตณิสลูานนท ์
จ. ธานินทร ์ กรยัวเิชยีร 
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ไม่ดี    ถา้ไมก่นิผกัจะไมไ่ดว้ติามนิอะไร   ขอ้นี้ใชค้ าปฏเิสธซอ้นปฏเิสธ  ควรตัง้ 
ก.  A       ค าถามใหมว่่า  “ผกัใหว้ติามนิอะไร” 
ข.  B 
ค.  C 
ง.  D 
จ.  E 

7. ข้อค าถามหน่ึงควรถามเรื่องเดียว 
ในขอ้หนึ่ง ๆ  ควรถามใหผู้ต้อบใชค้วามคดิเดยีว  ไมค่วรถามค าถามหลายค าถามใน

ขอ้เดยีวกนั  ถา้มหีลายค าถามควรแยกขอ้ค าถามจะดกีว่า 
 

ไม่ดี   ฉนัมเีงนิ 60 บาท แมใ่หอ้กี 50 บาท       ดีข้ึน    ควรตัง้ค าถามทลีะขอ้  ไดแ้ก่                 
        ฉนัมเีงนิทัง้หมดเท่าไร ใชว้ธิใีดหาค าตอบ        ฉนัมเีงนิ 60 บาท แมใ่หอ้กี 50 บาท 
              ฉนัมเีงนิเท่าไร 

ก. 100  บาท        ข.  110 บาท 
ค.  210  บาท         ง.  220  บาท 
            จ.  300 บาท 
ฉนัมเีงนิ 60 บาท แมใ่หอ้กี 50 บาท 
ถา้จะหาจ านวนเงนิทีม่ที ัง้หมด ใชว้ธิใีด 
ก. ลบ  ข.  คณู 

            ค.  บวก                ง.  หาร 
   จ.  แบ่งส่วน 

8. ข้อค าถามควรถามส่ิงท่ีดีหรือมีประโยชน์ 
การถามควรถามสิง่ทีด่หีรอืมปีระโยชน์เพราะจะช่วยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ทีด่งีามเป็นแบบ 

อยา่งในทางทีด่ ี เป็นสิง่ทีส่งัคมยอมรบัว่าด ี ในทางตรงขา้มสิง่ทีไ่มด่ตีอ้งถามในแงไ่มด่หีรอืมโีทษ 
ไม่ดี      ความเสยีสละมกัใหผ้ลเสยีในดา้นใด ดีข้ึน      การเสยีสละก่อใหเ้กดิผลดใีนดา้นใด 
             ก.  เวลา       แก่สงัคม 
             ข.  แรงงาน       ก.  ความอยูร่อด 
             ค.  ความคดิ       ข.  ความสามคัค ี
             ง.  ทรพัยส์นิ       ค.  ความเขา้ใจ 
             จ.  ความเป็นอยู่      ง.  ความรกัต่อกนั 
          จ.  ความเหน็ใจกนั 
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9. ข้อค าถามไม่ควรถามส่ิงท่ีเดก็ท่องจ าคล่องปาก 
การถามไมค่วรถามสิง่ทีเ่ดก็เคยชนิ หรอืท่องจ าคล่องปากเพราะจะไมก่่อใหเ้กดิ 

ประโยชน์อนัใดเลย  เช่น  ถามว่า  “นกัเรยีนตอ้งแปรงฟนัอยา่งน้อยวนัละกีค่ร ัง้”  เป็นการถามสิง่ที่
เดก็ท่องจ าคล่องปาก 
 

ข. ด้านตวัเลือก 
ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ  ตวัเลอืกมบีทบาทส าคญัมาก  การเขยีนตวัเลอืกทีด่จีะจ าแนก 

แยกเดก็ไดว้่ามคีวามรูค้วามสามารถเพยีงใด  ดงันัน้การเขยีนตวัเลอืกจงึควรค านึงถงึเรือ่งต่อไปนี้ 
1. ควรมีค าตอบถกูเพียงตวัเดียว 

ในค าถามขอ้หนึ่ง ๆ ควรใหม้คี าตอบถูกเพยีงขอ้เดยีว  บางคนเขยีนขอ้สอบแลว้ได้ 
ตวัเลอืกทีม่สี่วนถูกหลายขอ้  โดยไมม่ตีวัเลอืกใดถูกเด่นชดักว่าตวัเลอืกอื่น  ลกัษณะนี้ถอืว่าเป็น 
ตวัเลอืกทีไ่มด่ ี จะท าใหม้ปีญัหาในการใหค้ะแนน  และสรา้งความสบัสนในการคดิแก่ผูต้อบ 
ไม่ดี      อาหารในขอ้ใดต่างประเภทกบั   ขอ้นี้อาจปรบัปรงุตวัลวงใหมเ่ป็น 
             อาหารในขอ้อื่น ๆ 
             ก.  ไข ่       ก.  ไข่ 
             ข.  นม       ข.  ไก่ 
             ค.  เนื้อ       ค.  ขา้ว 
             ง.  ขา้ว       ง.  ปลา 
             จ.  ปลา       จ.  เนื้อ 
 

2. ตวัเลือกไม่ควรแนะค าตอบ 
ไม่ดี      ใครท าหน้าทีพ่พิากษาคด ี  ดีข้ึน      ใครเป็นผูต้ดัสนิว่าคนรา้ยจะถูกจ าคุกกีปี่ 
              ก.  อยัการ      ก.  อยัการ 
              ข.  นายอ าเภอ     ข.  นายอ าเภอ 
              ค.  ผูพ้พิากษาคด ี     ค.  ผูพ้พิากษาคด ี
              ง.  ประธานศาลฎกีา     ง.  ประธานศาลฎกีา 
              จ.  สารวตัรสอบสวน     จ.  สารวตัรสอบสวน 
ไม่ดี      ใครเป็นผูต้ ัง้กรงุธนบุรเีป็นเมอืงหลวง  ขอ้นี้อาจปรบัปรงุตวัลวงขอ้  ค 
             ก.  พระเจา้อู่ทอง    เป็น  “พระเจา้ตากสนิมหาราช” 
             ข.  พระเจา้เอกทศัน์ 
             ค.  พระเจา้กรงุธนบุร ี
             ง.  พระเจา้ทรงธรรม 
             จ.  พระบรมไตรโลกนาถ 
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3. ตวัเลือกควรสัน้กระทดัรดัไม่ยาวยืดเยื้อหรือเพ่ิมค าท่ีไม่จ าเป็น 
ไม่ดี      มนุษยต่์างกบัสตัวอ์ยา่งไร   ดีข้ึน     มนุษยม์สีิง่ใดทีส่ตัวไ์มม่ ี
             ก.  มนุษยม์สีญัชาตญาณ สตัวไ์มม่ ี     ก.  สญัชาตญาณ 
             ข.  มนุษยม์กีารสบืพนัธุ ์ สตัวไ์มม่ ี     ข.  การสบืพนัธุ ์
             ค.  มนุษยม์ทีีอ่ยู่อาศยั  สตัวไ์มม่ ี     ค.  การสรา้งทีอ่ยู่ 
             ง.  มนุษยม์คีวามรูส้กึ  สตัวไ์มม่ ี     ง.  ความรูส้กึต่าง ๆ 
             จ.  มนุษยม์กีฎในการอยู่รวมกนั  สตัวไ์มม่ ี    จ.  กฎในการอยู่รวมกนั 
 

4. ตวัเลือกควรอิสระจากกนั 
การเขยีนตวัเลอืกทีด่อียา่พยายามใหต้วัเลอืกหนึ่ง ๆ เกีย่วขอ้งกบัตวัเลอืกอกีตวัหนึ่ง 

หรอืมคีวามหมายครอ่มกนัไปครอ่มกนัมา  ท าใหผู้ต้อบตดัสนิใจไมไ่ดว้่าจะเลอืกขอ้ใด  การเขยีน
ตวัเลอืกทีด่คีวรใหแ้ต่ละตวัเป็นอสิระของมนัเอง 
ไม่ดี   คนไทยส่วนใหญ่มอีาชพีอะไร  ขอ้นี้ตวัเลอืก  ก  และ  ข  เป็นส่วนหนึ่ง 
             ก.  ท าไร่    ของตวัเลอืก  ง  ซึง่ถอืว่า  ขอ้  ง  คลุม 
             ข.  ท านา    ตวัเลอืก  ก  และ  ข  ไว ้ หรอื  ก  และ  ข 
             ค.  คา้ขาย    ไมเ่ป็นอสิระจาก  ค  ควรปรบัแกข้อ้ 
             ง.  ท าการเกษตร   ก  และ  ข  เป็นอาชพีอื่น  เช่น 
             จ.  ท าอุตสาหกรรม    ก.  ขา้ราชการ 
        ข.  ธุรกจิส่วนตวั 
 

ไม่ดี      ประเทศไทยมพีลเมอืงกีค่น  ดีข้ึน     พลเมอืงไทยในปี  2538  มปีระมาณ กีค่น 
             ก.  มากกว่า  65  ลา้นคน    ก.  มากกว่า  65  ลา้นคน 
             ข.  มากกว่า  55  ลา้นคน    ข.  ระหว่าง  60-55  ลา้นคน 
             ค.  น้อยกว่า  65  ลา้นคน    ค.  ระหว่าง  55-60  ลา้นคน 
             ง.  น้อยกว่า  55  ลา้นคน    ง.  ระหว่าง  50-55  ลา้นคน 
             จ.  น้อยกว่า  50  ลา้นคน    จ.  น้อยกว่า  50  ลา้นคน 
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5. ตวัเลือกมีลกัษณะเป็นเอกพนัธ์ 
ตวัเลอืกทีด่คีวรมลีกัษณะเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  เป็นทศิทางเดยีวกนั  ประเภทเดยีว 

กนั  นัน่คอื  ถา้กล่าวถงึเรือ่งใดกใ็หเ้ป็นเรือ่ท านองนัน้ทุกตวัเลอืก  เช่น  ถา้เป็นอุปกรณ์กต็อ้งเป็นชื่อ
อุปกรณ์ทุกตวัเลอืก  โดยยดึตวัถูกเป็นหลกัก่อน 
ไม่ดี    แมน่ ้าในขอ้ใดทีส่ าคญัทีสุ่ดในประเทศไทย       ดีข้ึน  ขอ้นี้ควรปรบัปรงุตวัลวงใหม ่ดงันี้ 
             ก.  โขง       ก.  โขง 
             ข.  อนิทนล      ข.  ท่าจนี 
             ค.  บางปะกง      ค.  ปา่สกั 
             ง.  มติรภาพ      ง.  บางปะกง 
             จ.  เจา้พระยา      จ.  เจา้พระยา 

6. ตวัเลือกท่ีเป็นตวัถกูไม่ควรยาวเกินไป 
ตวัเลอืกทีถู่กควรมคีวามยาวพอเหมาะกบัตวัเลอืกอื่น ๆ  ไมต่อ้งพยายามอธบิายราย 

ละเอยีดหรอืขยายความตวัเลอืกทีถู่กใหก้ระจา่งชดักว่าตวัเลอืกอื่น ๆ แต่ถา้ตวัถูกยาวโดยหลกัวชิาก็
ควรปรบัตวัลวงอื่น ๆ ใหย้าวเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

ไม่ดี      ขอ้ใดจดัเป็นวฒันธรรม   ดีข้ึน      ขอ้ใดจดัเป็นวฒันธรรม 
              ก.  การแห่นางแมว    ก.  การแห่นางแมวเพื่อขอฝน 
              ข.  การใชม้อืเปิบขา้ว    ข.  การนัง่รบัประทานอาหารกบัพืน้ 
              ค.  การล่าหวัคนในอฟัรกิา   ค.  การล่าหวัมนุษยข์องคนในอฟัรกิา 
              ง.  การใชเ้ครือ่งบนิในการเดนิทาง  ง.  การทีเ่ดก็นัง่พดูกบัผูใ้หญ่ทีน่ัง่เกา้อี้ 
              จ.  การทีเ่ดก็นัง่พดูอยูก่บัพืน้กบัผูใ้หญ่       จ.  การใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะในการ 
             เดนิทาง 
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7. ความยาวของตวัเลือกควรเป็นระบบ 
การเขยีนตวัเลอืกแต่ละตวัในขอ้สอบขอ้หนึ่ง ๆ ควรจดัความยาวของตวัเลอืกใหเ้ป็น 

ระบบ  อยา่ใหย้าวสัน้สลบักนัยุง่ไปหมด  ลกัษณะการเขยีนตวัเลอืกเสนอไว ้5 แบบ  ดงันี้ 
แบบที ่ 1    ตวัเลอืกมคีวามยาวเท่ากนัหมด  แบบที ่ 2    เริม่จากสัน้ไปยาว 
            ก.  …………….     ก.  …………… 
            ข.  …………….     ข.  ……………… 
            ค.  …………….     ค.  ………………... 
            ง.  ……………..     ง.  …………………… 
            จ.  ……………..     จ.  ……………………… 
แบบที ่ 3    เริม่จากยาวเรยีงไปสัน้   แบบที ่ 4    มรีปูทรงคลา้ยโคง้ปกต ิ
             ก.  …………………    ก.  ………. 
             ข.  ………………    ข.  ………….. 
             ค.  ……………     ค.  ………………. 
             ง.  …………     ง.  …………... 
             จ.  ……..      จ.  ………. 

แบบที ่ 5    มรีปูทรงตรงขา้มกบัโคง้ปกต ิ
ก.  …………………… 
ข.  ………………. 
ค.  …………… 
ง.  ………………. 
จ.  ……………………. 
 

8. ควรเรียงตวัเลือกตามปริมาณหรือล าดบัของตวัเลข 
ถา้ตวัเลอืกเป็นตวัเลขหรอืปรมิาณ  เช่น  ผลการค านวณทางคณติศาสตร ์ ปี พ.ศ. ควร 

เรยีงตามล าดบั  กรณทีีต่วัเลขมเีครือ่งหมายลบบา้ง  บวกบา้ง กย็ดึหลกัการเรยีงตวัเลขเป็นหลกั  ถา้
เป็นเศษส่วน กน็ิยมเรยีงตามล าดบัจากเศษส่วน  หรอืค่าของเศษส่วนเป็นหลกั 
ไม่ดี    การเล่นบาสเกตบอล จะมผีูเ้ล่นในสนาม  ดีข้ึน    ขอ้นี้ควรเรยีงตวัเลขในแต่ละ 
           ของแต่ละทมีไดก้ีค่น     ตวัเลอืกจากมากไปน้อยหรอื 
           ก.  5  คน     ข.  10  คน    จากน้อยไปมากกไ็ด ้
           ค.  8  คน           ง.  6  คน 
                                  จ.  12 คน 
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9. ตวัลวงต้องมีทางเป็นไปได้ 
การเขยีนตวัลวงตอ้งพจิารณาถงึสิง่ทีเ่ดก็ชอบท าผดิ  หรอืใชภ้าษาทีเ่ดก็มกัชอบใชห้รอื 

ใกลเ้คยีงกบัค าตอบถูก  โดยเฉพาะคณติศาสตร ์ตวัลวงนัน้ตอ้งเป็นตวัลวงทีค่ดิว่าเดก็อาจใชว้ธิใีดวธิี
หนึ่งคดิค าตอบซึง่ไมถู่กตอ้ง  ไมใ่ช่เขยีนแบบนึกอะไรไดก้ใ็ส่ไป 
ไม่ดี    ใครเป็นผูเ้หยยีบดวงจนัทรเ์ป็นคนแรก ดีข้ึน    ขอ้นี้ควรปรบัปรงุตวัเลอืก จ ใหม่ 
           ก.  นีล  อารม์สตรอง    จ.  ทอมสั  นิวโคแมน 
           ข.  ไมเคลิ  คลอรลี 
           ค.  เอด็เวริด์ อลัดรนิ 
           ง.  ยรู ิ กาการนิ 
           จ.  ทดิจุน่ 

10. ตวัเลือกไม่ควรมีค าประเภท  “ถกูหมดทุกข้อ”  “ไม่มีข้อใดถกู”  “ถกูทัง้ ก และ 
ข” 
ถา้ไมจ่ าเป็นจรงิ ๆ ควรเลีย่งตวัเลอืกทีใ่ชค้ าพวกนี้ เพราะจะท าใหผู้ส้อบพจิารณา

ตวัเลอืกน้อยลง ส าหรบัค า “ไมม่ขีอ้ใดถูก”  ใชไ้ดใ้นคณติศาสตร ์ เพราะจะลวงเดก็ทีค่ดิหาค าตอบ
ไมไ่ดเ้มือ่ค านวณผดิ 
ไม่ดี    พระมหากษตัรยิท์รงใชอ้ านาจทางใดบา้ง      ขอ้นี้สรา้งตวัเลอืกไดเ้พยีง  3  ตวั 
           ก.  บรหิาร          อาจปรบัปรงุใหม ่ โดยเอาตวัถูกมา 
           ข.  นิตบิญัญตั ิ         เป็นตวัค าถาม  ดงันี้ 
           ค.  ตุลาการ        อ านาจตุลาการ  ใครเป็นผูใ้ช ้
           ง.  ก  และ  ค  ถูก    ก.  พระมหากษตัรยิ ์
           จ.  ก  ข  และ  ค  ถูก    ข.  นายกรฐัมนตร ี
              ค.  ประธานสภาผูแ้ทน 
        ง.  ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
        จ.  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม 
ข้อดีของข้อสอบแบบเลือกตอบ 

1. วดัไดค้รอบคลุมเนื้อหา 
2. วดัไดค้ลุมพฤตกิรรมตัง้แต่ระดบัต ่า ๆ ไปหาระดบัสงู ๆ ได้ 
3. มคีวามเป็นปรนัยสงู 
4. ประหยดัเวลาท างาน สามารถตรวจใหค้ะแนนไดท้นัท ีและสามารถใชค้อมพวิเตอร์ช่วย 

ในการตรวจ 
5. น าผลการตอบมาวเิคราะหห์าคุณภาพแต่ละขอ้ แต่ละตวัเลอืกได ้ถา้ไมด่สีามารถปรบั 

ปรงุแกไ้ขใหเ้ป็นขอ้สอบทีด่ไีด ้
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6. มปีระโยชน์ในการสอบเพื่อวนิิจฉยั 
7. มโีอกาสเดาน้อย ถา้ขอ้สอบมหีลายตวัเลอืก 

ข้อจ ากดัของข้อสอบแบบเลือกตอบ 
1. เขยีนยาก และตอ้งใชเ้วลามาก 
2. วดัความคดิลกึซึง้ไมไ่ด ้เช่น วดัความคดิสรา้งสรรค ์ วดัความสามารถในการผสมผสาน 

เรือ่งราวต่างๆ 
3. ไมส่่งเสรมิการเขยีน 
4. ผูต้อบทีไ่มม่คีวามรูส้ามารถเดาค าตอบได้ 
5. สิน้เปลอืงงบประมาณทีต่อ้งลงทุน ไดแ้ก่ กระดาษ หมกึ อุปกรณ์อื่น ๆ ทีใ่ชใ้นการสรา้ง 

และผลติขอ้สอบ 
 

รปูแบบค าถามของข้อสอบเลือกตอบ 
 การเขยีนขอ้สอบแบบเลอืกตอบนอกจากจะตอ้งค านึงถงึคุณภาพของตวัค าถามและ
ตวัเลอืกแลว้ควรค านึงถงึแบบ  (Style)  ของขอ้สอบแบบเลอืกตอบดว้ย  เพื่อช่วยเสรมิสรา้งขอ้สอบ
เลอืกตอบใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้  โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัเนื้อหาหรอืเรื่องราวทีจ่ะถาม
เพยีงใด  ส่วนใหญ่  รปูแบบค าถามของขอ้สอบแบบเลอืกตอบทีน่ิยมใชก้นัมากมอียู ่ 3  แบบ  คอื 

1. แบบค าถามโดด ๆ  (Single  Item) 
2. แบบตวัเลอืกคงที ่ (Constant  Choice) 
3. แบบสรา้งสถานการณ์  (Situational  Test) 

 

แบบค าถามโดด ๆ  (Single  Item) 
 เป็นลกัษณะของขอ้สอบทีม่คี าถามและตวัเลอืกจบสมบูรณ์ในขอ้นัน้ ๆ การตอบแต่ละขอ้จะ
เป็นอสิระไมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้อื่น ๆ 
 

 วนัมาฆบชูาตรงกบัวนัใด   ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก 
 ก.  ขึน้  15  ค ่า  เดอืน  3    ก.  น้า 
 ข.  ขึน้  15  ค ่า  เดอืน  6    ข.  ลุง 
 ค.  ขึน้  15  ค ่า  เดอืน  8    ค.  ป้า 
 ง.  ขึน้  15  ค ่า  เดอืน  10    ง.  พ่อ 
 จ.  ขึน้  15  ค ่า  เดอืน  12    จ.  ปู ่
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ศลีหา้  ขอ้ใดส าคญัทีสุ่ด 
ก. หา้มฆ่าสตัว ์
ข. หา้มลกัทรพัย ์
ค. หา้มกล่าวเทจ็ 
ง. หา้มผดิลกูเมยี 

 จ.    หา้มดื่มของมนึเมา 
 

แบบตวัเลือกคงท่ี  (Constant  Choice) 
 เป็นลกัษณะของขอ้สอบทีม่ตีวัเลอืกชุดเดยีวกนั  แลว้น าไปใชต้อบค าถามหลาย ๆ ขอ้  
ตวัเลอืกชุดนัน้จะเป็นเรือ่งราวเดยีวกนั  ตวัเลอืกคงทีม่หีลายรปูแบบ  แต่ละแบบจะเหมาะสมกบัวชิา
ใดผูอ้อกขอ้สอบเท่านัน้ทีจ่ะสามารถพจิารณาได ้ ในทีน่ี้จะขอเสนอแบบทีน่ิยมใชก้นัมาก 
 ค ำช้ีแจง    ใหท้่านอ่านขอ้ความจากขอ้ 1-4  ว่าเกีย่วขอ้งกบัตวัเลอืกใดทีก่ าหนดให ้

ก. O2 
ข. N2 
ค. H2 
ง. O3 
จ. CO2 

1. ขอ้ใดทีท่ าหน้าทีค่ลา้ยผงซกัฟอก 
2. มอียูใ่นอากาศมาก  แต่ไมม่ปีระโยชน์ในการหายใจ 
3. เวลานอนหอ้งเลก็ ๆ หลายคนท าใหอ้ดึอดั 
4. บรรจลุกูโปง่แลว้ลอยขึน้ได ้

แบบสถานการณ์  (Situation  Test) 
 เป็นลกัษณะของแบบทดสอบทีก่ าหนดสถานการณ์ที่เป็นเรือ่งราว  ขอ้ความ  ค าสนทนา  
บทประพนัธ ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ มาให ้ แลว้เขยีนค าถามทีเ่กีย่วกบัเรือ่งราวนัน้ ๆ 
 ค ำช้ีแจง    ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความต่อไปนี้  แลว้ตอบค าถามขอ้ 1 – 2 
   “กนิไขว่นัละฟอง  ไมต่อ้งไปหาหมอ” 
 1.  ขอ้ความนี้กล่าวถงึสิง่ใด         2.  ขอ้ความนี้ชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธข์องสิง่ใด 
      ก.  ประโยชน์ของไข่   ก.  ไข ่– หมอ 
      ข.  การรกัษาสุขภาพ   ข.  ไข ่– อาหาร 
      ค.  วธิกีารประหยดั   ค.  ไข ่– สุขภาพ 
      ง.  อาหารการกนิ    ง.  หมอ – สุขภาพ 
      จ.  วธิปีฏบิตัติวั    จ.  อาหาร – สุขภาพ 
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  ค ำช้ีแจง    จงใชค้ าประพนัธต่์อไปนี้ตอบค าถามขอ้ 3 – 4 
    “น ้าปลาโอชารส  มาตรแมน้มดหมดเมอืงมา 
    ไดล้ิม้ชมิน ้าปลา  จะดดูดื่มลมืน ้าตาล” 
 3.  ขอ้ความนี้เหมาะสมทีจ่ะใชใ้นโอกาสใด     4.  ผูเ้ขยีนขอ้ความตอ้งการเน้นเรือ่งใด 
   ก.  ประกาศ       ก.  น ้าปลา 
   ข.  แจง้ความ       ข.  น ้าตาล 
   ค.  เสนอแนะ       ค.  รสโอชา 
   ง.  ชกัชวน       ง.  นิสยัมด 
   จ.  โฆษณา       จ.  เปรยีบมดกบัคน 
 


