
ประเภทของแบบทดสอบ  
 

แบบทดสอบนั้นสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท แลว้แต่วา่จะยดึอะไรเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง ซ่ึงจะขอ
ยกตวัอยา่งการแบ่งประเภท พร้อมทั้งอธิบาย ดงัน้ี  
1. แบ่งตามส่ิงท่ีวดั แบ่งออกได ้3 ประเภท คือ  
 1.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  (achievement) หมายถึงขอ้สอบท่ีวดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ี
นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ผา่นมาแลว้วา่มีอยูเ่ท่าใด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
  1.1.1 แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน ( teacher made test) เป็นขอ้สอบมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอนเท่านั้น ไม่น าไปใชก้บักลุ่มอ่ืน  
  1.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน ( standardized test) เป็นขอ้สอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
ไดมี้การพฒันาดว้ยการวเิคราะห์ทางสถิติมาแลว้หลายคร้ังจนมีคุณภาพสมบูรณ์ อีกทั้งยงัมีเกณฑป์กติ( norm) 
ไวส้ าหรับเปรียบเทียบคุณภาพต่าง ๆ ของนกัเรียนต่างกลุ่มกนัไดอี้กดว้ย  
 1.2 แบบทดสอบวดัความถนดั ( aptitude) เป็นขอ้สอบท่ีมุ่งวดัสมรรถภาพสมองของผูเ้รียนวา่จะ
เรียนไดไ้กลหรือประสบผลส าเร็จเพียงใด เพื่อใชใ้นการท านายหรือพยากรณ์อนาคตของผูเ้รียน แบ่งออกเป็น 
2 ชนิด คือ  
  1.2.1 แบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียน ( scholastic aptitude test) เป็นแบบทดสอบท่ี
มุ่งวดัความสามารถทางวชิาการต่าง ๆ เช่น ภาษา คณิตศาสตร์  
  1.2.2 แบบทดสอบวดัความถนดัเฉพาะอยา่ง ( specific aptitude test) เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่ง
วดัความถนดัเฉพาะอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพต่าง ๆ เช่น ความสามารถทางศิลปะ เคร่ืองยนต ์ 
 1.3 แบบทดสอบวดับุคลิกภาพ (personality) เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดับุคลิกภาพ และการปรับตวัให้
เขา้กบัสังคม เช่น แบบทดสอบวดัเจตคติ ความสนใจ  
2. แบ่งตามลกัษณะการเขียนตอบ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ (วเิชียร เกตุสิงห์. 2515 : 20-21)  
 2.1 แบบทดสอบอตันยั  (subjective) หรือแบบทดสอบความเรียง หรือแบบทดสอบเรียงความ 
(essay) หมายถึงแบบทดสอบท่ีก าหนดปัญหา แลว้ใหผู้ต้อบเขียนตอบยาวๆ  
 2.2 แบบทดสอบปรนยั (objective) แบ่งออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ได ้4 แบบ คือ  
 2.2.1 แบบถูก-ผดิ (true- false)  
 2.2.2 แบบเติมค า (completion)  
 2.2.3 แบบจบัคู่ (matching)  
 2.2.4 แบบเลือกตอบ (multiple choice)  
3. แบ่งตามวธีิการตอบ แบ่งได ้3 ประเภท คือ 
 3.1 แบบใหล้งมือกระท า (performance test) หมายถึงขอ้สอบภาคปฏิบติัทั้งหลาย เช่น พลศึกษา การ
ฝีมือ การปรุงอาหาร เป็นตน้  



 3.2 แบบใหเ้ขียนตอบ (paper-pencil test) หมายถึงขอ้สอบท่ีตอ้งใชก้ารเขียนตอบทั้งหมด 
 3.3 แบบสอบปากเปล่า ( oral test) หมายถึง การถามตอบแบบปากเปล่า โดยการโตต้อบกนัทา ง
ค าพดู การสอบแบบน้ีจะสอบทีละคน (individual test) เช่น การสอบสัมภาษณ์  
4. แบ่งตามเวลาท่ีก าหนดใหต้อบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 4.1 แบบใชค้วามเร็ว ( speed test) ขอ้สอบประเภทน้ีจะมีจ านวนขอ้มาก ๆ และง่าย แต่จะจ ากดัเวลา 
เช่น ขอ้สอบวชิาเลขคณิตคิดในใจ ขอ้สอบวดัทกัษะทางตา  
 4.2 แบบใหเ้วลามาก ๆ (power test) ขอ้สอบประเภทน้ี มกัจะเป็นขอ้สอบอตันยั เพื่อทดสอบความรู้
ท่ีมีอยูว่า่มีมากนอ้ยเพียงใด โดยใหเ้วลานาน ๆ หรือบางคร้ังก็ใหน้ ากลบัไปท าท่ีบา้น เช่น รายงาน ภาคนิพนธ์ 
วทิยานิพนธ์  
5. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์ อาจแบ่งออกได ้ดงัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์. 2515 : 23-24)  
 5.1 แบบทดสอบเพื่อวนิิจฉยั ( diagnostic test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อคน้หา
ขอ้บกพร่อง หรือจุดอ่อนในการเรียนแต่ละวชิาเป็นเร่ือง ๆ ไป  
 5.2 แบบทดสอบเพื่อท านาย (prognostic test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพในดา้นความเท่ียงตรงเชิง
พยากรณ์ ( predictive validity) สูง เพื่อใชท้  านายวา่จะเรียนส าเร็จหรือไม่ในอนาคต ซ่ึงส่วนมากจะเป็น
แบบทดสอบวดัความถนดัในการเรียน  
6. แบ่งตามความถ่ีในการสอบ แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ.์ 2526 : 107)  
 6.1 แบบทดสอบยอ่ย ( formative test) เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัหลงัจบหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย 
แลว้น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงการเรียนการสอน  
 6.2 แบบทดสอบรวม ( summative test) เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัหลงัจากท่ีศึกษาจบรายวชิานั้น
ทั้งหมดแลว้ เพื่อจะประเมินผลวา่นกัเรียนสอบได ้หรือตก ผา่นหรือไม่ผา่น  
ท่ีมาของขอ้มูล http://www.geocities.com/nincoo/mainb3.2.htm 
 

ข้อสอบอตันัย หรือความเรียง (subjective or eassy test)  
ขอ้สอบอตันยัมีเฉพาะค าถามท่ีเปิดโอกาสใหผู้ส้อบไดส้ามารถแสดงออก โดยใชภ้าษาของตนเองเขียนตอบ
ตามเสรีภาพ ตามความรู้และความคิดเห็นของแต่ละคน  
หลกัการสร้างขอ้สอบอตันยั  
 1. เขียนค าช้ีแจงใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการตอบค าถาม เวลาท่ีใชส้อบ และคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้  
 2. ควรใชถ้ามในส่ิงท่ีขอ้สอบอตันยัสามารถวดัไดดี้ท่ีสุด เช่น การบรรยาย การแสดงขอ้คิดเห็นและ
ขอ้วจิารณ์ต่าง ๆ และพยายามหลีกเล่ียงค าถามท่ีเป็นความรู้ความจ า  
 3. การออกขอ้สอบควรค านึงความส าคญัของจุดมุ่งหมายท่ีวางไวใ้นตารางวเิคราะห์หลกัสูตร โดย
เลือกถามเฉพาะจุดท่ีส าคญั ๆ ของเร่ือง 

http://www.geocities.com/nincoo/mainb3.2.htm


 4. พยายามใหค้วามยาวของขอ้สอบ (จ านวนขอ้สอบ) พอเหมาะกบัเวลาท่ีก าหนดใหเ้พราะผูส้อบ
ตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมและจดัระบบความคิดและเขียนตอบ  
 5. ไม่ควรใหมี้การเลือกตอบเป็นบางขอ้ เช่น มี 5 ขอ้ใหเ้ลือกท า 4 ขอ้ เพราะอาจมีการไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบ อนัเน่ืองมาจากขอ้สอบมีความยากง่ายไม่เท่ากนั ท าใหค้ะแนนท่ีไดเ้ปรียบเทียบกนัไม่ได ้อีกทั้งยงั
เป็นการไม่ยติุธรรมส าหรับผูท่ี้ตอบค าถามไดทุ้กขอ้  
หลกัการตรวจใหค้ะแนนขอ้สอบอตันยั  
 1. สร้างรายการค าตอบใหส้มบูรณ์ และก าหนดคะแนนของแต่ละค าตอบ  
 2. ควรใหค้ะแนนค าตอบท่ีเป็นการรวบรวมความคิด ลกัษณะการเขียนชดัเจน การอธิบายความ
ถูกตอ้งของแต่ละตอน  
 3. ควรตรวจขอ้สอบของผูเ้รียนทีละขอ้พร้อม ๆ กนัไปทุกคนเสร็จแลว้จึงค่อยตรวจขอ้ต่อไป  
 4. ควรประเมินผลงานตามท่ีตอบ ไม่ใช่ตามความรู้สึกหรือความประทบัใจของผูต้รวจ  
 5. ถา้เป็นไปได ้น่าจะมีผูต้รวจอยา่งนอ้ย 2 คนตรวจขอ้สอบขอ้เดียวกนั เพื่อตรวจสอบความยติุธรรม
ในการใหค้ะแนน ( อุทุมพร จามรมาน. 2530 : 67)  
ตวัอยา่งขอ้สอบอตันยั  
 1. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพืชใบเล้ียงคู่กบัใบเล้ียงเด่ียว  
 2. การวดัผลและการประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งไร  
 3. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัค ากล่าวท่ีวา่ "การสอบโดยใชข้อ้สอบปรนยัท าใหเ้ด็กคิดไม่เป็น" จง
อภิปราย  
ข้อดีและข้อจ ากดัของข้อสอบอตันัย (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526 : 121)  
ขอ้ดีของขอ้สอบอตันยั  
 1. สามารถวดักระบวนการคิด และความสามารถในการเขียน  
 2. วดัความคิดสร้างสรรค ์และความสามารถในการประเมินค่าไดดี้  
 3. สามารถวดัเจตคติ ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ไดดี้  
 4. มีความสะดวกและง่ายต่อการออกขอ้สอบ  
 5. ผูต้อบมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี  
ขอ้จ ากดัของขอ้สอบอตันยั  
 1. การใหค้ะแนนไม่แน่นอน คะแนนท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัผูต้รวจ เช่น อารมณ์ เจตคติ ลายมือ  
 2. ขาดความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพราะออกขอ้สอบไดน้อ้ย จึงไม่ครอบคลุมเน้ือหา  
 3. ตรวจใหค้ะแนนยาก เสียเวลามาก  
ท่ีมาของขอ้มูล http://www.geocities.com/nincoo/mainb3.3.htm 
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ข้อสอบปรนัย (objective test)  
 ลกัษณะโดยทัว่ไปของขอ้สอบปรนยั จะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือค าถาม และค าตอบ ตวัค าถามของ
ขอ้สอบปรนยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความรู้ความสามารถต่าง ๆ ตามท่ีผูถ้ามตอ้งการ ซ่ึงจะวดั
ตั้งแต่ความจ าผวิเผนิไปจนถึงวดัพฤติกรรมท่ีลึกซ้ึงคือการประเมินค่า ค  าถามแต่ละขอ้จะถามเฉพาะจุดเล็ก ๆ 
ของเน้ือหา ดงันั้นจึงมีจ านวนมากขอ้ ส่วนค าตอบของค าถามประเภทน้ีผูต้อบตอ้งใชเ้วลาในการคิดและการ
ตอบเป็นส่วนใหญ่ การเขียนตอบจะใชเ้วลานอ้ยซ่ึงอาจเขียนเป็นประโยคสั้น ๆ หรือท าเคร่ืองหมายบน
ค าตอบท่ีตอ้งการ (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ.์ 2526 : 122) ดงันั้น สาระส าคญัของผูต้อบท่ีตอ้งปฏิบติัมี ดงัน้ี 
(Throndike and Hagen. 1969 : 64)  
 1. ตอ้งอ่านขอ้สอบท่ีมีทั้งค  าถามและค าตอบท่ีสมบูรณ์ ท าใหผู้ต้อบไม่มีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นในค าตอบนั้นเลย  
 2. เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด จากตวัเลือกท่ีผูเ้ขียนขอ้สอบก าหนดมาให ้ 
 3. ตอ้งตอบค าถามจากขอ้สอบหลายขอ้  
ขอ้สอบปรนยัสามารถแบ่งแยกยอ่ยได ้5 ประเภท คือ  
 1. แบบตอบสั้นๆ  
 2. แบบเติมค า  
 3. แบบจบัคู่  
 4. แบบถูก-ผดิ  
 5. แบบเลือกตอบ  
ซ่ึงจะขอเสนอรายละเอียดในแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 1. ขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ ( short answer test) ลกัษณะขอ้สอบ จะประกอบดว้ยค าถามท่ีสมบูรณ์ 
ตอ้งก าหนดใหผู้ต้อบแสดงความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยการเขียนตอบ โดยตวัค าตอบจะมีลกัษณะเป็น
ค าเด่ียว ๆ หรือประโยคสั้น ๆ  
หลกัการสร้าง  
 1. ตั้งปัญหาเป็นรูปค าถาม และตอ้งการค าตอบเพียงสั้น ๆ เช่น  
     - ประธานาธิบดีอเมริกาคนปัจจุบนัช่ืออะไร  
     - วหิคแปลวา่อะไร  
 2. ตอ้งเป็นค าถามท่ีมีค าตอบตายตวัแน่นอน  
ขอ้ดีของขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ  
 1. สร้างง่าย สะดวกรวดเร็ว  
 2. สามารถเขียนค าถามไดม้ากขอ้  
 3. เขียนค าตอบไดง่้ายกวา่ขอ้สอบอตันยั  



 4. เหมาะส าหรับวดัพฤติกรรมความรู้-ความจ า เช่น การถามค าศพัท ์กฎ นิยาม เป็นตน้  
ขอ้จ ากดัของขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ  
 1. บางคร้ังอาจเกิดปัญหาในการตรวจใหค้ะแนน เช่น ผูต้อบใชภ้าษาผดิพลาด  
 2. ตรวจยากกวา่ขอ้สอบปรนยัประเภทก าหนดค าตอบมาให ้ 
 3. ไม่เหมาะท่ีจะวดัพฤติกรรมขั้นสูง เช่น การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า  
 4. ยากท่ีจะเขียนค าถามเพื่อใหไ้ดเ้พียงค าตอบเดียว  
ตวัอยา่งขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ  
 1. นายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบนัช่ืออะไร  
 2. จงใหค้วามหมายของค าวา่ การประเมินผล  
 3. เร่ืองขนุชา้งขนุแผนเป็นบทประพนัธ์ของใคร  
2. ขอ้สอบแบบเติมค า (completion test)  
 ลกัษณะขอ้สอบ ขอ้สอบเติมค าจะเขียนประโยคหรือขอ้ความตอนน าไว ้แลว้เวน้วา่งขอ้ความหรือ
ทา้ยขอ้ความส าหรับใหเ้ติมค า เพื่อใหข้อ้ความนั้นถูกตอ้งสมบูรณ์ การเวน้ช่องวา่งใหเ้ติมอาจเวน้มากกวา่
หน่ึงแห่งก็ได ้ 
หลกัการสร้าง  
 1. พยายามเขียนปัญหาใหแ้จ่มชดั เฉพาะเจาะจงไม่ก ากวม เพราะถา้ค าถามก ากวมจะท าให้  
ผูต้อบเสียเวลาในการตีความ  
ไม่ดี : - ผูท่ี้อุปสมบทไดต้อ้ง....................................................................  
โจทยข์อ้น้ีอาจตอบไดว้า่เป็นชาย ,ไม่วกิลจริต หรือตอ้งมีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ก็ได ้ 
ดีข้ึน : ผูท่ี้อุปสมบทไดต้อ้งเป็นชายอายุ...(20)...ปีบริบูรณ์  
 2. อยา่เวน้ช่องวา่งส าหรับเติมหลายท่ี จนกระทัง่ไม่ทราบวา่โจทยต์อ้งการอะไร เช่น  
ไม่ดี : ............หาไดโ้ดยเอา.............หารดว้ย.................  
ดีข้ึน : ความเร็วหาไดโ้ดยเอา....(ระยะทาง)....หารดว้ย.....(เวลา).....  
 3. ค าท่ีน ามาเติมในช่องวา่ง ควรเป็นส่ิงส าคญัไม่ใช่ส่ิงปลีกยอ่ย เช่น  
ไม่ดี : ในปี 1492 โคลมับสั...(พบ)...อเมริกา  
ดีข้ึน : โคลมับสัพบอเมริกาในปี ค.ศ. ..(1492)..  
 4. การเวน้ช่องวา่งไวท้า้ยขอ้ความดีกวา่ไวข้า้งหนา้หรือตอนกลาง เช่น  
ไม่ดี : ..(H2O)..คือสัญลกัษณ์ทางเคมีของน ้า  
ดีข้ึน : สัญลกัษณ์ทางเคมีของน ้าคือ..(H2O)..  
 5. ไม่ควรลอกขอ้ความจากหนงัสือมาเขียนถาม โดยการตดัขอ้ความบางตอนออกเพราะจะเป็นการ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนตอบดว้ยวธีิท่องจ า  
 6. ควรสร้างประโยคค าถามเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีสั้นท่ีสุด  



 7. พยายามถามในส่ิงท่ีมีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาในการตรวจ  
 8. เวน้ท่ีวา่งส าหรับเติมค าตอบใหเ้พียงพอ เพราะนกัเรียนแต่ละคนเขียนหนงัสือโตไม่เท่ากนั และ
ช่องวา่งในแต่ละขอ้ควรมีขนาดเท่า ๆ กนั เพื่อป้องกนัการแนะค าตอบ  
 9. คะแนนในแต่ละช่องควรใหเ้ท่ากนั  
ขอ้ดีของขอ้สอบแบบเติมค า  
 1. สร้างง่ายสะดวกและรวดเร็ว  
 2. โอกาสท่ีตอบถูกโดยการเดามีนอ้ย  
 3. สามารถสร้างค าถามวดัในเร่ืองหน่ึง ๆ ไดห้ลายขอ้  
ขอ้จ ากดัของขอ้สอบเติมค า  
 1. วดัพฤติกรรมความรู้-ความจ า ซ่ึงเป็นความรู้ขั้นต ่า  
 2. ถา้ส่วนท่ีตอ้งการเติมมีหลายเร่ือง ก็ไม่เหมาะท่ีจะสร้างขอ้สอบประเภทน้ี เพราะการเวน้ท่ีอาจเป็น
การแนะค าตอบ เช่น  
-ธงชาติไทยมี........สี คือ 1.................. 2................... 3.....................  
 3. ขาดความเป็นปรนยัในกรณีท่ีเขียนประโยคน าไม่ดี เช่น  
ไม่ดี : สบู่เป็น............................................................  
ดีข้ึน : สบู่เป็นของผสมระหวา่ง....(ไขมนั)....กบั....(ด่าง)....  
ตวัอยา่งขอ้สอบ  
 1. จงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทยปี พ.ศ. 2539 คือ ............................... 
 2. สีม่วงเกิดจากการผสมระหวา่งสี..................................กบัสี.................................... . 
 3. กษตัริยท่ี์ทรงกอบกูเ้อกราชพระองคแ์รกของกรุงศรีอยธุยาคือ................................. 
 
3. ขอ้สอบแบบจบัคู่ (matching test)  
 ลกัษณะขอ้สอบ ขอ้สอบจะประกอบไปดว้ยภาคค าถาม และภาคค าตอบ โดยผูต้อบจะตอ้งจบัคู่
ระหวา่งค าถามและค าตอบท่ีก าหนดใหต้รงกนั หรือสัมพนัธ์กนัอยา่งมีเหตุผล ตวัอยา่ง เช่น  
ค าช้ีแจง แถว ก ประกอบดว้ยรายการท่ีเก่ียวกบัค านาม จงเลือกลกัษณะนามจากอกัษรในแถว ข ท่ีเหมาะสม 
หรือสอดคลอ้งท่ีสุดกบัขอ้ความในแถว ก ค าตอบในแถว ข อาจน าไปใชม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง หรือไม่ใชเ้ลยก็ได ้ 
 แถว ก 
 .......1. เขม็ 
 ......2. ชา้ง  
 ......3. หนงัสือ 
 ......4. รถ  



 .......5. แห  
แถว ข  
 ก. ปาก 
 ข. เชือก 
 ค. เล่ม 
 ง. ตวั 
 จ. คนั  
 ฉ. ดา้ม 
 ช. ผนื 
 ซ. หลงั 
หลกัการสร้าง  
 1. ค าสั่ง หรือค าช้ีแจงท่ีจะใหผู้ต้อบปฏิบติัอยา่งไร ควรเขียนใหช้ดัเจน  
 2. จ านวนขอ้ความในภาคค าตอบควรมีจ านวนมากกวา่ขอ้ความในภาคค าถาม 3-5 ขอ้ (สุภาพ วาด
เขียน และอรพินธ์ โภชนดา. 2520 : 59)  
 3. ค าท่ีอยูใ่นภาคค าถามและค าตอบควรเป็นชนิดเดียวกนั หรืออาจสร้างเป็นประโยค วลี 
เคร่ืองหมายใด ๆ รูปภาพ ตวัเลข หรือตวัอกัษร โดยเม่ือน าภาคค าถามและค าตอบมาเขา้คู่กนัแลว้ จะได้
ขอ้ความท่ีสอดคลอ้งกนั  
 4. ค าท่ีเขา้คู่กนัควรจะวางต าแหน่งใหอ้ยูส่ลบักนัหรืออาจจะจดัเรียงล าดบัตามตวัอกัษรเวลา หรือ
จากมากไปหานอ้ย เพื่อท่ีจะไดส้ะดวกในการพิจารณาค าตอบและลดการเดา  
 5. พยายามใหภ้าคค าถาม และภาคค าตอบสมดุลกนั จ านวนขอ้ยอ่ยในภาคค าถามควรอยูร่ะหวา่ง 5-8 
ขอ้ยอ่ย (อนนัต ์ศรีโสภา. 2525 : 120) เพราะถา้หากค าถามมากจะท าใหน้กัเรียนเสียเวลาในการหาค าตอบ 
เช่น  ถา้ภาคค าถามมี 5 ขอ้ยอ่ย ภาคค าตอบจะมี 8-10 ขอ้ยอ่ย  ถา้ภาคค าถามมี 7 ขอ้ยอ่ย ภาคค าตอบจะมี 10-
12 ขอ้ยอ่ย  
 6. ทั้งภาคค าถามและภาคค าตอบจะตอ้งอยูห่นา้เดียวกนั  
ขอ้ดีของขอ้สอบแบบจบัคู ่ 
 1. สร้างง่ายและประหยดัเวลา  
 2. สามารถถามไดม้ากขอ้ในเวลาจ ากดั  
 3. เหมาะส าหรับการวดัความจ า  
 4. ตรวจใหค้ะแนนสะดวกรวดเร็ว เพราะสามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ตรวจได ้ 
 5. สามารถพฒันาเป็นขอ้สอบเลือกตอบแบบตวัเลือกคงท่ีได ้ 
ขอ้จ ากดัของขอ้สอบแบบจบัคู่  
 1. เป็นการยากท่ีจะสร้างขอ้ค าถามใหเ้ป็นเอกพนัธ์กนั  



 2. วดัความสามารถชั้นสูงไดน้อ้ย  
 3. ขอ้สอบขอ้ทา้ย ๆ มีโอกาสตอบถูกไดง่้าย  
 4. ขอ้สอบแบบถูกผดิ (true-false items)  
ลกัษณะขอ้สอบ เป็นขอ้สอบท่ีใหพ้ิจารณาขอ้ความท่ีเป็นปัญหานั้นวา่ถูกหรือผดิตามหลกัวชิา โดยผูต้อบ
ตอ้งท ารหสัหรือเคร่ืองหมายลงท่ีขอ้ความนั้น ๆ ตามท่ีโจทยก์ าหนด เช่น ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ เห็นดว้ย-ไม่เห็น
ดว้ย เป็นตน้  
หลกัการสร้าง  
 1. เขียนขอ้สอบท่ีตอ้งการจะถามใหอ้ยูใ่นรูปประโยคบอกเล่า โดยขอ้ความท่ีถามไม่ควรจะยาก
เกินไปนกั  
 2. ควรใชภ้าษาง่าย ๆ ไม่คลุมเครือหรือก ากวม เพราะจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหน้กัเรียนท า  
ขอ้สอบผดิ เช่น  
ไม่ดี : ถูก ผดิ ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั  
โจทยข์อ้น้ีนกัเรียนอาจตีความหมายผดิจากท่ีครูตอ้งการ เพราะคิดวา่คนเรามีความสามารถทางสมองต่างกนั 
รูปร่างต่างกนั เป็นตน้  
ดีข้ึน : ถูก ผดิ ตามรัฐธรรมนูญระบุไวว้า่ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั  
 3. หลีกเล่ียงการใชค้  าบางประเภทท่ีอาจเป็นการช้ีแนะค าตอบได ้เช่น ค าวา่ทั้งหมด เสมอๆ ทุก ๆ ไม่
มีเลย ฯลฯ ค าประเภทน้ีจะมีโอกาสท าใหข้อ้ความผดิมากกวา่ถูก ส่วนค าวา่ อาจจะ บางอยา่ง บางคร้ัง  
โดยทัว่ไปค าประเภทน้ีมีโอกาสท่ีจะท าใหข้อ้ความถูกมากกวา่ผดิ 
ไม่ดี : ในสมยักรุงสุโขทยัประเทศไทยท าสงครามกบัพม่าบ่อย ๆ  
ดีข้ึน : ในสมยักรุงสุโขทยัประเทศไทยท าสงครามกบัพม่ามากกวา่ 5 คร้ัง  
 4. พยายามใชข้อ้ความท่ีแสดงปริมาณมากกวา่ขอ้ความแสดงคุณภาพ เพราะการใชค้  าวา่ มาก นอ้ย ดี 
เลว เป็นส่ิงท่ีตดัสินใจล าบาก  
ไม่ดี : คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนั มีรัฐมนตรีท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง หลายคน  
ดีข้ึน : คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนั มีรัฐมนตรีท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งมากกวา่ 1 ใน 4  
 5. ขอ้ความแต่ละขอ้ควรถามประเด็นเดียว ไม่ใช่วา่ส่วนแรกผดิส่วนหลงัถูกเพราะจะท าใหล้ าบากใน
การตอบ  
ไม่ดี : ปลาโลมาเป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า และ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
ดีข้ึน : ปลาโลมาเป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า  
ดีข้ึน : ปลาโลมาเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  
 6. หลีกเล่ียงการใชค้  าท่ีเป็นค าสั่ง เพราะไม่สามารถตดัสินใจไดว้า่ถูกหรือผดิ  
ไม่ดี : จงแปรงฟันทุกวนั วนัละสามคร้ัง  



 7. หลีกเล่ียงการใชค้  าปฏิเสธซอ้น เพราะจะท าใหเ้ด็กตีความล าบาก แต่ถา้หากจ าเป็นตอ้งใชค้  า
ปฏิเสธควรจะขีดเส้นใตด้ว้ย เช่น  
ไม่ดี : เด็กไม่ด้ือ ไม่ใช่เด็กไม่ดี  
ดีข้ึน : เด็กด้ือไม่ใช่ เด็กดี  
 8. ในกรณีออกขอ้สอบประเภทถูกผดิทั้งหมดควรสร้างค าถามใหมี้จ านวนขอ้มาก ๆ เช่น 50, 100 
หรือ 200 ขอ้ และควรวางต าแหน่งขอ้ถูก-ผดิ สลบักนัอยา่งไม่มีระบบ เพื่อป้องกนัการเดา 
 9. ควรก าหนดคะแนนไวใ้นค าช้ีแจงใหแ้น่นอน เช่น ก าหนดขอ้ละ 1 คะแนน และไม่ควรหกั
คะแนนหรือติดลบขอ้ท่ีท าผดิ  
ขอ้ดีของขอ้สอบแบบถูก-ผดิ  
 1. ตรวจง่าย รวดเร็ว ยติุธรรม มีความเป็นปรนยั  
 2. สามารถวดัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความรู้ความจ าไดดี้  
 3. สามารถสอบเน้ือหาวชิาไดม้ากกวา่ขอ้สอบแบบอ่ืนในเวลาท่ีเท่ากนั  
 4. สามารถพฒันาเป็นแบบทดสอบเลือกตอบได ้ 
 5. ออกขอ้สอบง่าย และไดจ้  านวนมากขอ้ แต่ผูส้อบใชเ้วลาท านอ้ย  
ขอ้จ ากดัของขอ้สอบแบบถูก-ผดิ  
 1. นกัเรียนไดค้ะแนนเน่ืองจากการเดามีค่อนขา้งสูง เพราะเลือกจากหน่ึงในสองอยา่ง  
 2. ไม่สามารถท่ีจะวนิิจฉยัไดว้า่ สาเหตุท่ีนกัเรียนท าขอ้สอบผดิเน่ืองมาจากอะไร  
 3. มีความเช่ือมัน่ต ่า ดงันั้นควรออกขอ้สอบไม่นอ้ยกวา่ 50 ขอ้ (Stanley and Hopkins. 1972)  
 4. ส่วนมากวดัไดเ้ฉพาะพฤติกรรมความรู้-ความจ า  
 5. ส่งเสริมการเรียนท่ีไม่ดีแก่นกัเรียน เพราะวา่นกัเรียนท าขอ้สอบเพียงแค่ท าเคร่ืองหมายถูกผดิ
เท่านั้น  
ตวัอยา่งขอ้สอบ  
 .......1. ผูช้นะสิบทิศเป็นบทประพนัธ์ของสุนทรภู่  
 .......2. ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยคือดอยสุเทพ  
 .......3. ราคาขายคือผลบวกของราคาซ้ือและก าไร  
ท่ีมาของขอ้มูล http://www.geocities.com/nincoo/mainb3.4.htm 
 
5. ข้อสอบแบบเลอืกตอบ (multiple choice test)  
 ลกัษณะขอ้สอบ จะประกอบดว้ยโจทยห์รือขอ้ความท่ีเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์เป็นตวัค าถาม ( stem) 
เพื่อวดัความรู้ความสามารถ และตวัเลือกตั้งแต่ 3 ตวัเลือกข้ึนไปอีก 1 ชุด รวมเป็น 1 ขอ้ ในตวัเลือกนั้นจะมี
ทั้งค  าตอบถูก (key) และค าตอบผดิ(distracter) ท่ีเป็นตวัลวงมาใหน้กัเรียนพิจารณา  
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หลกัการสร้างขอ้สอบแบบเลือกตอบ  
 1. ค าถามควรเป็นประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์ เพื่อจะช่วยใหมี้ความชดัเจน และเขา้ใจง่ายกวา่ประโยค
บอกเล่า เช่น  ไม่ดี : ทองค าจดัเป็น  
 ก. แร่โลหะ ง. แร่เช้ือเพลิง  
 ข. แร่อโลหะ จ. แร่ประกอบหิน  
 ค. แร่รัตนชาติ  
 ดีข้ึน : ทองค าจดัเป็นแร่ชนิดใด (ตวัเลือกคงเดิม)  
 2. เนน้จุดท่ีเป็นค าถามใหช้ดัเจน เพื่อใหเ้กิดความเป็นปรนยั เช่น   ไม่ดี : สัตวใ์นขอ้ใดแตกต่างจาก
พวก  
 ก. ชา้ง ง ววั  
 ข. ล่อ จ. ควาย  
 ค. มา้  
 ไม่ดี เพราะไม่ไดบ้อกแง่มุมท่ีจะถามวา่ตอ้งการเนน้ดา้นไหน หรือยดึส่ิงใดเป็นหลกั   ดีข้ึน : สัตวใ์น
ขอ้ใดเกิดจากการผสมพนัธ์ุท่ีแตกต่างจากพวก (ตวัเลือกคงเดิม)  
 3. หลีกเล่ียงค าถามท่ีเป็นประโยคปฏิเสธ โดยเฉพาะปฏิเสธซอ้น แต่ถา้จ าเป็นตอ้งใชป้ระโยคปฏิเสธ
ควรขีดเส้นใตใ้หช้ดัเจน  
 4. การถามค าถามจะตอ้งสั้น กะทดัรัดและไดใ้จความ ไม่ควรใชค้  าฟุ่มเฟือย เช่น ไม่ดี : การแปรงฟัน
สม ่าเสมอ จะช่วยใหสุ้ขภาพภายในช่องปากสมบูรณ์ การแปรงฟันผดิวธีิ จะท าใหเ้กิดส่ิงใด  ดีข้ึน : การแปรง
ฟันผดิวธีิ จะท าใหเ้กิดส่ิงใด  
 5. ถามในส่ิงท่ีมีประโยชน์ เพราะจะช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีดีงาม เป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์กล่าวคือ ถา้ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดีสังคมยอมรับ ใหถ้ามในทางท่ีดี แต่ถา้ส่ิงใดไม่ดีสังคมไม่ยอมรับ ให้
ถามในทางท่ีไม่ดี เช่น  ไม่ดี : การเป็นหวดัดีอยา่งไร  ดีข้ึน : การเป็นหวดัแสดงวา่ร่างกายอยูใ่นสภาพใด  
 6. ถามในส่ิงท่ีสามารถหาขอ้ยติุไดต้ามหลกัวชิา เพื่อใหเ้ด็กไดใ้ชค้วามคิด ไม่ถามในส่ิงท่ีเป็นความ
เช่ือ เช่น  
ไม่ดี : การแห่นางแมวเพื่อใหฝ้นตก ควรท าพิธีเวลาใด จึงจะไดผ้ลดี  
ไม่ดี เพราะเป็นการถามในส่ิงท่ีเป็นความเช่ือ ซ่ึงไม่สามารถพิสูจน์ได ้ 
 7. ควรถามพฤติกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิด และควรหลีกเล่ียงการถามความจ าจากต ารา  
 8. ใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็ก เพราะถา้ใชภ้าษาท่ียากเกินไป เด็กก็จะไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจ
ในความหมาย จึงไม่สามารถท าขอ้สอบนั้นได ้ 
 9. ควรใชค้  าถามท่ีย ัว่ยใุหเ้ด็กชวนคิด และบางคร้ังค าถามหรือตวัเลือกอาจเป็นรูปภาพ สัญลกัษณ์ 
สถานการณ์ เพื่อย ัว่ยใุหเ้ด็กอยากท า เช่น  ไม่ดี : (1/2) มีค่าเท่ากบัเศษส่วนในขอ้ใด    ดีข้ึน : ส่วนท่ีแรเงามีค่า
เท่าใด  



 10. ตวัเลือกควรสั้น กะทดัรัด และมีความหมาย ค าฟุ่มเฟือยตดัทิ้ง  
 11. ตวัเลือกแต่ละตวัควรมีความยาวเท่า ๆ กนั ถา้ตวัเลือกยาวไม่เท่ากนั ควรเรียงจากสั้นไปหายาว 
แต่ทั้งน้ีถา้เป็น วนั เดือน พ.ศ. ตวัเลขหรือจ านวน ใหเ้รียงจากนอ้ยไปหามาก  
 12. หลีกเล่ียงการเขียนตวัเลือกซ ้ าซอ้นกนั หรือมีความหมายเหมือนกนั เพราะจะท าใหต้วัเลือกมี
คุณค่าลดนอ้ยลง  ไม่ดี : น ้าปูนใสจดัอยูใ่นสารชนิดใด  
 ก. กรด   ง. ด่างทบัทิม  
 ข. ด่าง   จ. กรดเกลือ  
 ค. กรดสารส้ม  
ไม่ดี เพราะตวัเลือก ค และ จ เป็นส่วนหน่ึงของตวัเลือก ก ส่วนตวัเลือก ง เป็นส่วนหน่ึงของตวัเลือก ข  
 13. ตวัเลือกตอ้งเป็นเอกพนัธ์กนั (homogeneity) หรือไม่ก็มีโครงสร้างสอดคลอ้งกนั เช่น  
ไม่ดี : การท าลายป่าเกิดจากสาเหตุใด  
 ก. ความยากจน   ง. กฎหมายมีช่องวา่ง  
 ข. ความเห็นแก่ตวั  จ. เจา้หนา้ท่ีไม่กวดขนั  
 ค. คนตอ้งการท่ีท ากิน  
ไม่ดี เพราะตวัเลือก ก ,ข เป็นเพียงวลี ส่วน ค ,ง,จ เป็นประโยค ดงันั้น ควรท าตวัเลือกใหมี้โครงสร้างท่ี
เหมือนกนั  ดีข้ึน : ก. คนยากจนมีมากข้ึน  ข. คนเห็นแก่ตวัมีมาก  
 14. ควรระมดัระวงัการใชต้วัเลือกประเภท ปลายเปิด และปลายปิด ซ่ึงไดแ้ก่ ถูกทุกขอ้ ไม่มีขอ้ถูก 
ผดิทุกขอ้ สรุปแน่นอนไม่ได ้เป็นตน้  
 15. หลีกเล่ียงการแนะค าตอบ เพราะเพียงแต่เด็กสังเกตก็สามารถหาค าตอบไดโ้ดยไม่ไดใ้ชค้วามคิด
เลย เช่น ขอ้แรก ๆ ถามวา่ สีเขียวในพืชเรียกวา่อะไร (คลอโลฟิล)  
ขอ้หลงั ๆ ถามวา่ พืชสีเขียวซ่ึงมีคลอโลฟิลจะปรุงอาหารไดต้อ้งอาศยัส่ิงใด (ไพศาล หวงัพานิช. 2526 : 80)  
 16. ไม่ควรถามในส่ิงท่ีเด็กคล่องปาก เช่น ไม่ดี : ใจคนคดเค้ียวเหมือนส่ิงใด (เถาวลัย)์  
 17. ควรกระจายตวัเลือกท่ีเป็นตวัถูกใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีต่าง ๆ กนั และแต่ละตวัเลือกควรมีโอกาส
เป็นตวัถูกในจ านวนท่ีเท่า ๆ กนั  
 18. หลีกเล่ียงการเขียนตวัถูกท่ีพอ้งเสียงหรือพอ้งความหมายกบัตวัค าถาม เพราะจะเป็น การแนะ
ค าตอบ เช่น  ไม่ดี : จงัหวดัใดผลิตเกลือสมุทรไดม้ากท่ีสุด  
 ก. อยธุยา  
 ข. นครราชสีมา  
 ค. สมุทรสาคร  
ขอ้ดีของขอ้สอบแบบเลือกตอบ  
 1. วดัพฤติกรรมทางการศึกษาไดห้ลายดา้น ตั้งแต่ความรู้ความจ าไปจนถึงการประมาณค่า  
 2. เป็นขอ้สอบท่ีตรวจใหค้ะแนนง่าย ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีความเป็นปรนยั  



 3. สามารถควบคุมความยากง่ายของขอ้สอบได ้ 
 4. เป็นขอ้สอบท่ีครูสามารถวนิิจฉยัสาเหตุแห่งการท าขอ้สอบผดิ วา่เน่ืองมาจากสาเหตุอะไรบา้ง 
โดยพิจารณาจากตวัเลือกต่าง ๆ จากกระดาษค าตอบ  
 5. มีความเช่ือมัน่สูง เพราะมีจ านวนขอ้สอบมาก และตอบถูกโดยการเดามีนอ้ย  
 6. สามารถใชส้ัญลกัษณ์ รูปภาพหรือกราฟมาเขียนขอ้สอบได ้ 
ขอ้จ ากดัของขอ้สอบแบบเลือกตอบ  
 1. สร้างขอ้สอบใหดี้ ท าไดย้าก และใชเ้วลาในการสร้างนาน  
 2. ไม่เหมาะท่ีจะวดัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การเสนอแนวคิด หรือทกัษะการเขียน  
 3. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายสูงในการสร้างขอ้สอบ  
รูปแบบของข้อสอบแบบเลอืกตอบ  
 ขอ้สอบแบบเลือกตอบจะมีคุณภาพมากหรือนอ้ย มกัเกิดจากการเขียนตวัค าถาม และตวัเลือก 
นอกจากน้ีควรเขียนค าถามท่ีวดัพฤติกรรมขั้นสูง ๆ โดยใชรู้ปแบบค าถามท่ีเหมาะสม รูปแบบ 
ค าถามแบบเลือกตอบท่ีนิยมมี 3 ประเภท คือ  
1. ประเภทค าถามเด่ียว ( single question) เป็นขอ้สอบเลือกตอบท่ีแต่ละขอ้มุ่งถามเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะ และสมบูรณ์ในตวัเอง โดยไม่เก่ียวพนัธ์กบัขอ้อ่ืน ๆ เลย ซ่ึงแต่ละขอ้จะเป็นอิสระต่อกนั เช่น  
 1. วุน้ท่ีอยูร่อบ ๆ ไข่กบมีหนา้ท่ีส าคญัอะไร 2. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งตามหลกัสุขศึกษา  
     ก. เป็นเกราะป้องกนัศตัรู ก. กินอาหารท่ีร้อน  
     ข. เป็นทุ่นใหไ้ข่ลอยได ้ข. กินอาหารท่ีสะอาด  
     ค. เป็นอาหารใหต้วัอ่อน ค. กินอาหารท่ีถูกปาก  
     ง. เป็นท่ีเกาะของเช้ือตวัผู ้ง. กินอาหารท่ีถูกส่วน  
     จ. เป็นส่ิงเช่ือมใหไ้ข่ติดกนั จ. กินอาหารท่ีปรุงเองในบา้น  
2. ประเภทตวัเลือกคงท่ี ( constant choice) ขอ้สอบประเภทน้ี ในแต่ละตอนจะมีตวัเลือกอยูชุ่ดหน่ึงให้
นกัเรียนพิจารณาตวัเลือกเหล่าน้ี แลว้น าไปตอบค าถามท่ีก าหนดมาใหห้ลายค าถาม หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็น
ขอ้สอบท่ีมีค าถามหลายขอ้แต่มีตวัเลือกอยูชุ่ดเดียว ซ่ึงขอ้สอบชนิดน้ีพฒันามาจากขอ้สอบแบบจบัคู่ แต่มี
ลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากขอ้สอบแบบจบัคู่ คือ (สมนึก ภทัทิยธนี. 2537 : 78)  
 2.1 สามารถใชต้วัเลือกซ ้ ากนัได ้ 
 2.2 ตวัเลือกมีเพียง 4-5 ตวั ส่วนตวัค าถามมีก่ีขอ้ก็ได ้แต่นิยมใช ้2-10 ขอ้  
ตวัอยา่งขอ้สอบแบบตวัเลือกคงท่ี  
ค าช้ีแจง จากขอ้ 1-5 ใหพ้ิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ วา่มีความเก่ียวขอ้งกบัค าศพัทใ์นขอ้ ก-จ มากท่ีสุด 
ค าศพัทเ์หล่านั้น จะใชค้ร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได ้ 
 ก. การแยกประเภท (differentiation)  
 ข. การผสมพนัธ์ุเลือดเดียวกนั (inbreeding)  



 ค. การผา่เหล่า (mutation)  
 ง. การเลือกสรรโดยธรรมชาติ (natural selection)  
 จ. การแปรปรวน (variation)  
 1. การปรากฏลกัษณะท่ีไม่เคยมีในเผา่พนัธ์ุมาก่อน (ค)  
 2. ความแตกต่างในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม (ง)  
 3. การท าใหส่ิ้งมีชีวติมียนีบริสุทธ์ิ (ข)  
 4. ความผดิแบบของบรรดาลูก ๆ ในครอบครัวเดียวกนั (จ)  
 5. การท าใหเ้กิดการแบ่งบานระหวา่งเซล (ก) (ชวาล แพรัตกุล. ม.ป.ป. : 352-353)  
3. ประเภทสถานการณ์ ( situational test) ค าถามชนิดน้ีจะประกอบดว้ยขอ้ความ รูปภาพ ของจริง หรือ
 เร่ืองราวอะไรสักอยา่งหน่ึงมาเสนอเร้าใจใหเ้ด็กเกิดความคิดก่อนเป็นตอนน า จากนั้นจึงตั้งค  าถาม
หลาย ๆ ขอ้ หลาย ๆ แง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ค าถามชนิดน้ีมีคุณค่าตรงท่ีสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิเบด็เสร็จ
ของการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถวดัสมรรถภาพสมองขั้นสูงไดง่้ายกวา่ขอ้สอบประเภทอ่ืน ๆ  
ตวัอยา่งขอ้สอบประเภทสถานการณ์  
ค าช้ีแจง พิจารณาค าประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 1-2  
 จะหกัอ่ืนขืนหกัพอจกัได ้หกัอาลยัไม่หยดุสุดจะหกั  
 สารพดัตดัขาดประหลาดนกั แต่ตดัรักไม่ขาดประหลาดใจ  
1. ส่ิงใดเป็นตน้เหตุของค าประพนัธ์น้ี   2. ผูเ้ขียนค าประพนัธ์น้ีอยูใ่นอารมณ์เช่นไร  
 ก. ความรัก         ก. วา้วุน่ใจ  
 ข. ความอาลยั         ข. เศร้าโศก  
 ค. การหกัใจ         ค. ปลงตก  
 ง. ความทุกขใ์จ         ง. ห่วงหา  
 จ. การพลดัพราก        จ. วา้วุน่  
 (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2527 : 153)  
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ความแตกต่างของข้อสอบอตันัยและปรนัย  
 ทั้งขอ้สอบอตันยัและปรนยัต่างก็เป็นขอ้สอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ขอ้สอบ
ทั้งสองชนิดน้ีต่างก็มีขอ้แตกต่างพอสรุปได ้ดงัน้ี (อุทุมพร จามรมาน. 2530 : 62)  
 1.วดัความมุ่งหมายของการเรียนการสอน  
     - ความรู้ ความเขา้ใจ การประยกุตแ์ละการวเิคราะห์ ไม่เหมาะท่ีจะใชว้ดัการสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า  
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     - ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า ไม่เหมาะท่ีจะใชว้ดัความรู้ ความจ า   
 2. การสุ่มเน้ือหา  
     - ใชจ้  านวนขอ้สอบมาก ท าใหสุ่้ม เน้ือหาไดม้าก  
     - ใชจ้  านวนขอ้สอบนอ้ย ท าให ้สุ่มเน้ือหาไดน้อ้ย 
 3. การเตรียมการ  
     - ขอ้สอบท่ีดีสร้างยาก และใชเ้วลาสร้างนาน  
     -ขอ้สอบท่ีดีสร้างยาก แต่ท าไดง่้ายกวา่แบบปรนยั  
 4. การใหค้ะแนน  
     -ยติุธรรม ง่ายและมีความเช่ือมัน่สูง  
     - ล าเอียงยากและมีความเช่ือมัน่ต ่า  
 5.ปัจจยัท่ีท าใหค้ะแนนคลาดเคล่ือน  
    -เน่ืองจากการอ่านขอ้สอบ และการเดาของผูส้อบ  
    - เน่ืองจากลายมือ และวธีิเขียนของผูส้อบ 
 6. ผลต่อการเรียนรู้  
      - กระตุน้ใหผู้เ้รียนจ า แปลความ วเิคราะห์ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
      - กระตุน้ใหผู้เ้รียนจดัระบบผสมผสานและแสดงออกซ่ึงความคิดของตน   
บทสรุป  
 1. หลกัการสร้างขอ้สอบนั้นผูส้ร้างจะตอ้งยดึจุดประสงคใ์นการสอนเป็นหลกั และจะตอ้งเขียน
ขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามตารางวเิคราะห์หลกัสูตรท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยจะตอ้งออกขอ้สอบใหมี้จ านวนขอ้
มากกวา่จ านวนขอ้สอบในตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ทั้งน้ีเพราะวา่ เม่ือน าขอ้สอบไปหาคุณภาพแลว้จะมี
ขอ้สอบอยูจ่  านวนหน่ึงท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ ตอ้งตดัทิ้งไป 
 2. ขอ้สอบมีหลายประเภททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่จะยดึส่ิงใดเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง  
 3. ขอ้สอบท่ีดีควรมีลกัษณะ 5 ประการเป็นอยา่งนอ้ย คือ ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ ความยาก 
อ านาจจ าแนก และความมีประสิทธิภาพ  
 4. ขอ้สอบอตันยัจะมีเฉพาะค าถามท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบไดแ้สดงออกโดยการเขียนท่ีแสดงถึง
ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี ส่วนขอ้สอบปรนยัจะมีทั้งค  าถามและค าตอบมาให ้แลว้ใหผู้ต้อบเลือก
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ีโจทยก์ าหนด  
 5. ขอ้สอบปรนยัสามารถแยกยอ่ยออกได ้ 5 ประเภท คือ ขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ แบบเติมค า แบบ
จบัคู่ แบบถูกผดิและแบบเลือกตอบ 
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