สรุปคําบรรยายโครงการเสริมสรางทักษะวิชาการและวิชาชีพครู
เรื่อง “การวัดและประเมินผลการศึกษา”
โดย ผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงษ ทองกอน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
---------------------------------------------ความหมายของการวัดผล
การวัดผลเปนกระบวนการกําหนดตัวเลขใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเปนวัตถุสิ่งของหรือบุคคล
เพื่อจุดประสงคที่จะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของคุณลักษณะที่ตองการจะวัด (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2539 : 32)
การวัดผลหมายถึงกระบวนการในการกําหนดหรือหาจํานวนปริมาณ อันดับ หรือรายละเอียด
ของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใชเครื่องมือเปนหลักในการวัด กระบวนการ
ดังกลาวจะทําใหไดตัวเลขหรือมูลรายละเอียดตาง ๆ ทีใ่ ชแทนจํานวนและลักษณะที่วัดนั้น( ไพศาล หวังพานิช)
การวัดเปนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณใด ๆ เขากับสิ่งของ เหตุการณ ปรากฎการณใด ๆ
ตามกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง จึงเปนกระบวนการที่จะใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตอง(อเนก เพียรอนุกุลบุตร
2527 : 3)
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การวัดผลเปนกระบวนการกําหนดตัวเลขใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามกฎเกณฑ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของคุณลักษณะที่ตองการจะวัด
ในการวัดผลนั้นมีการวัดอยูใน 2 ลักษณะคือ
1. การวัดผลโดยตรง เปนการวัดเพื่อหาจํานวนปริมาณของสิ่งของตาง ๆ ที่สามารถวัดไดแนนอนซึ่ง
สวนใหญแลวเปนการวัดวัตถุสิ่งของตาง ๆ เชน นําไมเมตรไปวัดความยาวของผา หรือนําสิ่งของขึ้นชั่งน้ําหนัก
บนเครื่องชั่ง ผลการวัดที่ไดจะคงที่แนนอน มีหนวยการวัดที่ชัดเจน เชน หลา กิโลกรัม เมตร เซนติเมตร
เปนตน การวัดประเภทนี้บางครั้งเรียกวา การวัดผลทางกายภาพศาสตร (Physical Science)
2. การวัดผลโดยออม เปนการวัดเพื่อหาคุณภาพ หรือคุณลักษณะตาง ๆ ที่ไมมีตัวตนสวนใหญจะ
เปนนามธรรม มักเกี่ยวของกับพฤติกรรมตาง ๆ เชน สติปญญา จริยธรรม ผลการวัดคอนขางไมแนนอน
ซึ่งการวัดประเภทนี้เอาเครื่องมือไปวัดโดยตรงไมได ตองผานกระบวนการทางสมอง ดังนั้นผลการวัดจึงมี
ความคาดเคลื่อน การวัดประเภทนี้บางครั้งเรียกวา การวัดทางสังคมศาสตร (Social Science) อยางไรก็ตาม
จึงไดพยายามปรับปรุงวิธีการโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหการวัด ผลดานนี้มีความคงที่แนนอน
มากขึ้น ซึ่งการวัดผลการศึกษาก็อยูในการวัดประเภทนี้ดวย
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ความหมายของการประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลเปนกระบวนการในการตัดสินใจ ตีราคา ลงสรุปเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
หรือหาคุณคาของคุณลักษณะและพฤติกรรมโดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดที่ไดจากการวัดเปนหลัก
และใชวิจารณญาณประกอบการพิจารณา (ไพศาล หวังพานิช)
การประเมินเปนกระบวนการที่นําขอมูลตาง ๆ มาพิจารณาแลวตัดสินใจลงสรุปโดยการตีราคา
บงคุณคาวาดีเลว เดนดอยเปนประการใด (เอนก เพียรอนุกุลบุตร .2527 : 3)
อาจสรุปไดวา การประเมินผลเปนกระบวนการตัดสินคุณคาอยางมีระบบ โดยอาศัยการวัดเปน
เครื่องมือ และตัดสินผลโดยใชเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
การเปรียบเทียบลักษณะของการวัดผลและประเมินผล
การวัดผล
1. เปนการกําหนดจํานวนปริมาณหรือรายละเอียด
2. กระทําอยางละเอียดทีละดาน ทีละอยาง
3. ใชเครื่องมือเปนหลัก
4. ผลที่ไดเปนขอมูล รายละเอียด
5. อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร
ที่มา: ไพศาล หวังพานิช. 2526:3

การประเมินผล
1. เปนการกําหนดระดับของคุณคา หรือตัดสิน ลงสรุป
2. สรุปรวมเปนขอชี้ขาด
3. ใชผลการวัดเปนหลัก
4. ผลที่ไดเปนการตัดสินใจ
5. อาศัยการใชดุลพินิจ

จากลักษณะของการวัดผลและการประเมินผลดังกลาว จะเห็นไดวามีความหมายแตกตางกัน คือ การวัดผล
เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะศึกษา ผลที่ไดจะออกมาในรูปเชิงปริมาณ สวนการประเมินผล
เปนกระบวนการตัดสิน จะออกมาในรูปคุณคาซึ่งการตัดสินนั้นคุณคาขึ้นอยูกับเกณฑที่นําไปเปรียบเทียบ
เชน สิ่งที่เราวัดไดมีขนาดเดียวกัน แตการประเมินผลอาจจะแตกตางกัน เมื่อรวมความหมายของการวัดผล
กับการประเมินผล จะสามารถแสดงความสัมพันธได ดังนี้
การประเมินผล = ขอมูลจากการวัดผล + การตัดสินคุณคา (เกณฑ)
จึงพอที่จะกลาวไดวา การวัดผล เปนการแสวงหาขอมูลที่เปนเชิงปริมาณในรูปของจํานวนหรือตัวเลข
เมื่อนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานของผูประเมินแลวจะตีคา ตีราคา ของคุณลักษณะ
นั้น ๆ ออกมาซึ่งจัดเปนการประเมินผล
จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา เราอาจทําการวัดไดโดยไมตองประเมินผลแตเราไมสามารถ
ประเมินผลไดถาปราศจากการวัดผล
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ความสําคัญของการวัดผลประเมินผลการศึกษา
การวัดผลและประเมินผล เปนสวนหนึ่งของการสอน และเปนสวนสําคัญที่ผูสอนที่ดีจะแสวงหา
แนวทางใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ และเพื่อใหผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคทตี่ ั้งไว ผูสอนจะตอง
รูความสามารถของผูเรียน ความสนใจของผูเรียน และขอบกพรองของผูเรียน โดยอาศัยกระบวนการ
ของการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่มีระบบ มีโครงสรางเปนแบแผน ดังนั้นในการจัดการศึกษา
จําตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 ประการ (ไพศาล หวังพานิช 2518 : 21)
องคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษา
1. ปรัชญาการศึกษา (Education Philosophy) เปนสิ่งที่กําหนดเปาหมาย หรือทิศทางของการศึกษา
วาตองการใหเกิดผลหรือคุณภาพเชนไร แกผูเรียน หรือตองการใหผูเรียนมีลักษณะอยางไร
2. หลักสูตร (Curriculum) เปนสิ่งกําหนดคุณลักษณะหรือเกณฑของเปาหมายวาผูเรียนที่จะ
บรรลุเปาหมายที่ตองการ จะตองมีคุณสมบัติ คุณภาพอยางไร และตองเรียนรูสิ่งใด
3. การสอน (Teaching) เปนกระบวนการที่ชักนํา ปลูกฝง ฝกฝนใหผูเรียนเกิดคุณสมบัติ
มีคุณภาพและเรียนรูตามหลักสูตรกําหนด เพื่อจะนําไปสูเปาหมายที่ตองการ โดยใชวิธีสอนและจิตวิทยา
เปนเครื่องประกอบ
4. การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการพิจารณาตีราคา หรือตรวจสอบคุณภาพ
ของผูเรียนวา บังเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ตามที่กําหนดมากนอยเพียงใด
5. การวิจัย (Research) เปนกระบวนการหาความจริง หรือสาเหตุของปญหาตาง ๆ โดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร อันเปนแนวทางนําไปสูความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลตอไป
6. ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 5 ประการ ในการจัดการเรียนการสอนสามารถแสดง
เปนแผนภาพไดดังนี้
การวัดผล

ปรัชญา

ผลการวัด
หลักสูตร

การสอน

การประเมินผล

การวิจัย

ภาพแสดง แผนผังองคประกอบของการจัดการศึกษา
ที่มา : ไพศาล หวังพานิช 2518 : 21.
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน
ไมวาจะเปนการเรียนการสอนในระดับใดหรือวิชาใดก็ตาม การวัดผลและประเมินผลจะเปนเครื่องมืออันหนึ่ง
ที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับนั้นหรือในวิชานั้น เพราะผลจากการวัดและประเมิน เปน
พื้นฐานในการตัดสินใจของครูผูสอนและนักการศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุงวิธีการสอน การแนะแนว
การประเมินผลหลักสูตร แบบเรียน การใชอุปกรณการสอนตลอดจนการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน
และนอกจากนี้ยังชวยปรับปรุงการเรียนของผูเรียนใหเรียนไดผลดียิ่งขึ้น
โครงสรางทางการวัดผล
การวัดผลที่ดีควรจะใหครอบคลุมแนวคิดหลาย ๆ ดาน มีนักศึกษาหลายทานไดพยายามเพื่อที่จะ
จัดกลุมไวตาง ๆ นานา แตที่นิยมกันมากคือ แนวคิดของบลูม และคณะ (Bloom. 1971) ซึ่งแบงออกเปน
3 ดาน คือ
1. ดานความรูความคิด (Cognitive Domain) เปนการวัดในดานเกี่ยวกับ ความรู ความจํา ความ
เขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เปนตน
2. ดานความรูสึกและอารมณ (Affective Domain) เปนการวัดทางดานจิตใจ อารมณ และความรูสึก
เชน การวัดความสนใจ เจตคติ คานิยม เปนตน เรียนรูใหรักในวิชาชีพ รักในวิชาที่เรียน
3. ดานความสามารถในการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เชน วัดความสามารถกลไกทางสมอง
วัดความสามารถในการปฏิบัติ ทักษะในการใชอวัยวะตาง ๆ ประสานสัมพันธกัน เปนตน
หนาที่ของการวัดผล
การวัดผลที่ดีมีสวนชวยใหงานทางการศึกษาดานตาง ๆ เจริญและเปนระบบมากขึ้นซึ่งการวัดผล
มีหนาที่อยูหลายประการ ดังนี้
1. เพื่อจัดตําแหนง (Placement) การวัดผลมีสวนชวยในการจัดตําแหนงและความสามารถของ
ผูเรียนไดวาอยูในระดับใด โดยใชเครื่องมือวัดผลไปเราใหรางกายตอบสนองออกมา ซึ่งอาจใชเครื่องมือวัดผล
ไดหลายประเภท การวัดเพื่อจัดตําแหนงนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงควาตองการจัดตําแหนงไป เพื่ออะไร ซึ่งแบง
ออกเปน
1.1 เพื่อคัดเลือก (Selection) ใหผลการวัดมาเพื่อคัดเลือกหรือสรรหา เชน การสอบคัดเลือก
เขาศึกษาตอ เปนตน
1.2 เพื่อจําแนก หรือแยกประเภท (Classification) เปนการใชผลการวัดเพื่อการแจกแจงเปนกลุม
เปนพวก เชน พวกเกง ปานกลาง ออน เปนตน
2. เพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) เปนการใชผลการวัดในการวิเคราะหวา มีจุดเดน จุดดอยในเรื่องใด
หรือบกพรองในเรื่องใดเพื่อจะไดเสริมใหสมบูรณขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และยัง
สามารถบอกรายละเอียดถึงความสามารถของผูเรียนได อันยังประโยชนตอการแนะแนวเปนอยางยิ่ง
เครื่องมือวัดประเภทนี้เชนแบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic test) เปนตน
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3. เพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) เปนการใชผลการวัดมาเปรียบเทียบวางอกงามขึ้นจากเดิมเทาไร
เชนการสอบกอนเรียนและหลังเรียน แลวนําผลการสอบมาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้เพื่อดูความงอกงามวา
มีขึ้นมากนอยเพื่อใด
4. เพื่อพยากรณ (Prediction) เปนการใชผลการวัดมาทํานายหรือคาดคะเนความสามารถของ
ผูเรียนในภายภาคหนา หรือบอกแนวโนมของความสามารถในอนาคต
5. เพื่อประเมินผล (Evaluation) เปนการใชผลการวัดไปประเมินคุณภาพการเรียนรูวาบรรลุ
จุดประสงคหรือเปาหมายเพียงใด เกงออนขนาดไหน พูดงาย ๆ คือสรุปผลการเรียนรูนั้นเอง
หนาที่ของการวัดผลทางการศึกษาทั้ง 5 ประการ มีความตอเนื่องกันเปนลําดับ คือ เริ่มตน
ปการศึกษามีนัก เรียนที่เลื่อนชั้นมาใหม ครูผูส อนอยากทราบวา มีนัก เรีย นคนใดบา งเกงหรือออน
(วัดเพื่อจัดตําแหนง) และในระหวางภาคเรียนก็ตองการทราบวา ใครเกงหรือออนในวิชาที่สอนอยางไร
(วัดเพื่อวินิจฉัย) เพื่อจัดการสอนใหเหมาะสม เมื่อหมดภาคเรียนก็มีการทดสอบเพื่อดูวาเด็กนักเรียนคนใด
เรียนดีขึ้นหรือลดลงเพียงใด (วัดเพื่อเปรียบเทียบ) และก็ตองการทราบวาตอไป ในอนาคตนักเรียนคนใด
ควรเรียนตอหรือไม และควรจะเรียนอะไรจึงจะดี (วัดเพื่อพยากรณ) จนในที่สุดก็ตองการทราบวา
นักเรียนโรงเรียน จังหวัดของเรา เดนหรือดอยกวาโรงเรียนอื่นหรือจังหวัดอื่นเพียงใด (วัดเพื่อประเมินคา)
เปนตน ปญหาสําคัญอยูที่วาจะวัดอยางไรจึงจะดี และวัดโดยวิธีใดจึงจะเปนการวัดที่ถูกตองและสมบูรณที่สุด
เพื่อนําผลการวัดไปใชตามจุดมุงหมายทั้ง 5 ประการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ธรรมชาติที่สําคัญของการวัดผลทางการศึกษา
1. การวัดผลการศึกษาเปนการวัดทางออม (Indirect Measurement) คุณลักษณะที่ตรวจวัด ในทาง
การศึกษา เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สติปญญา ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ เจตคติ ฯลฯ ของผูเรียนนั้น
มีลักษณะเปนสภาพทางจิตวิทยาในตัวนักเรียนเปนนามธรรมที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง เพราะไมสามารถ
สังเกตเห็นหรือสัมผัสได วิธีการตรวจวัดจึงเริ่มโดยการแปลงคุณลักษณะนั้น ออกมาเปนพฤติกรรมที่วัดได
หรือสังเกตได จากนั้นจึงใชเครื่องมือเปนสิ่งเราแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนตอบสนอง โดยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ
ออกมา ผูสอนจึงสามารถตรวจวัดพฤติกรรมนั้น ๆ ได ในเชิงปริมาณหรือ เชิงคุณภาพแลวแตกรณี ผลที่ได
ผูสอนจะนําไปอางอิงสรุปกลับไปยังคุณลักษณะที่ประสงคจะตรวจสอบนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราจึงกลาววาการวัดผล
การศึกษาเปนการวัดทางออม
2. การวัดผลการศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณ (Imperfect Measurement) การจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน เปนการจัดตามเนื้อหาและจุดมุงหมาย ที่กําหนดไวในหลักสูตรระดับชั้นตาง ๆ เนื้อหา
และพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นแกนักเรียนจะมีอยูมากมาย
ซึ่งผูที่ทําหนาที่วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คงไมสามารถตรวจวัดหรือทดสอบใหครอบคลุมหรือครบถวนในทุกประเด็นของเนื้อหา และทุก
พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัด ของเวลา งบประมาณคาใชจายและสภาพการณที่เปนจริง เชน
ถาผูสอนจะใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือวัดความสามารถในการบวกเลขหลักเดียวของนักเรียน ให
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ครบถวนในเนื้อหาครูตองเขียนขอสอบจํานวน 100 ขอ 0+0, 0+1,0+2,…….จนถึง 9+9 ใหนักเรียนตอบ
จึงครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งคงเปนไปไมได ในทางปฏิบัตินั้นครูจะเลือกขอสอบบางขอมาเปนตัวอยาง
(Sample) โดยพิจารณาวาเปนตัวแทนของเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งเปรียบไดกับประชากร (Population) ดังนั้นการ
วัดผลการศึกษาจึงเปนการวัดที่ไมสมบูรณ ไมครบถวนทั้งหมด เพราะขอจํากัดหลาย ๆ ประการ การนํา
ขอมูลจากการวัดผลไปใชในการประเมินผล เพื่อตัดสินคุณลักษณะนั้น จึงควรตรวจสอบใหเกิดความ
มั่นใจวาตัวอยางที่นํามาใชวัดผลนั้น เปนตัวแทนที่ดีของเนื้อหาและพฤติกรรมอยาง แทจริงกอน
3. การวัดผลการศึกษาเปนการวัดเชิงปริมาณ และประเมินผลแสดงเชิงคุณภาพ ในกระบวนการ
ของการวัดผล ที่ใชเครื่องมือเพื่อตรวจวัดคุณลักษณะที่ตองการ จะแสดงผลในรูปของจํานวนหรือตัวเลข
โดยเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่ครูนิยมใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือหลักในการวัดผลที่ได คือ
คะแนน (Score) จากแบบทดสอบ โดยอาจใชเกณฑการใหคะแนนแบบ 0-1 (ตอบผิดได 0 คะแนน ตอบถูก
ได 1 คะแนน) หรือแบบอัตนัยที่มีชวงคะแนนเปนชวง ๆ เชน 0 ถึง 5 คะแนน คะแนนที่นักเรียนทําได
จากแบบทดสอบจะถูกนําไปรวมกับคะแนนจากการวัดครั้งกอน เพื่อประเมินเปนระดับคะแนน A-B-C-D-E
(ดีมาก – ดี – ปานกลาง – ควรปรับปรุง – ตองแกไข)
4. การวัดผลการศึกษาเปนการวัดเชิงสัมพัทธ (Relative Measurement) จํานวนหรือตัวเลขที่ได
จากการวัดผลที่เรียกวา คะแนน (Score) นั้นมีระดับการวัดไดสูงสุดในมาตรอันตรภาค (Interval Scale) เทานั้น
ซึ่งเปนมาตรการที่ไมมีศูนยแท (Non Absolute zero) หมายความวาเลข 0 ในการวัดผลการศึกษาไมได
มีความหมายวา “ไมมีคุณลักษณะที่วัด” เนื่องจากเครื่องมือที่ใชวัดผล ไมสามารถจะวัดลงไปไดครบถวน
จนถึงจุดที่เปนศูนยแทจริง เชน ผูเรียนที่สอบได 0 คะแนน จากการทดสอบดวยแบบทดสอบฉบับหนึ่ง
ไมไดหมายความวาผูเรียนนั้น ไมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไปเลย บอกไดวาเพียงวานักเรียนผูนี้
ทําขอสอบไมถูกเลยแมแตขอเดียว เพราะแบบทดสอบที่ใชวัดผลไมสามารถจะบรรลุเนื้อหาทั้งหมดทุกประเด็น
ที่ผูสอนไวได แตใชตัวอยางของเนื้อหาและพฤติกรรมมาสอบวัดเทานั้น นอกเหนือจากสาระในแบบทดสอบ
แลวนักเรียนอาจตอบไดแตไมปรากฎอยูในขอสอบ
สําหรับคะแนนที่ไดจากการวัดผลก็ไมมีความหมายในตัวมันเอง ไมสามารถประเมินผลวาผูที่ได
คะแนนนั้นมีความสามารถอยูในระดับใด เชน นักเรียนสอบไดคะแนน 42 คะแนนสรุปไมไดวาคะแนน
เทานี้เกงหรือออนมากนอยเพียงใด จนกวาจะนําคะแนนที่ไดไปเปรียบเทียบหรือสัมพันธกับเกณฑอยางใด
อยางหนึ่ง จึงจะใหความหมายไดดีขึ้น เชน คะแนน 42 คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 50 คะแนน หรือ
เมื่ อนําคะแนนไปสัมพันธกับเกณฑอื่น ๆ อีก ก็จะใหความหมายที่เดนชัดขึ้น เชน เปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ย (Mean) หรือเปรียบเทียบกับคะแนนปกติวิสัย (Norm) เปนตน ดังนั้นในการจะแปลความหมาย
ของผลการวัดทางการศึกษาจึงตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดกับเกณฑใดเกณฑหนึ่ง
ไมสามารถจะแปลความหมายโดยตัวคะแนนที่สอบไดแตเพียงอยางเดียว
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5. การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเปนกระบวนการที่มีความคลาดเคลื่อน(ErrorofMeasurement) การวัดผล
ทางการศึกษาเปนการวัดดานจิตวิทยา ซึ่งมีตัวแปรที่เขามาเกี่ยวของมาก โอกาสที่เกิดความ คลาดเคลื่อน
(Error) หรือความผิดพลาดจึงมีอยูสูงเนื่องจากผูดําเนินการวัดผลไมสามารถควบคุมตัวแปรตาง ๆ ได
ครบถวน
ดังนั้นคะแนนที่ไดจากการวัด (Obtained Score) จะเปนผลรวมของคะแนน 2 สวนคือ คะแนน
ที่แทจริง (True Score) กับ คะแนนที่คลาดเคลื่อนจากการวัด (Error Score) โดยคะแนนที่คลาดเคลื่อนนี้อาจ
เปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ได (เยาวดี วิบูลยศรี. 2540 : 88)
หลักการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
การวัดผลประเมินผลทางการศึกษา เปนกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน เพื่อใหไดมาซึ่งตัวเลข
หรือสัญลักษณที่แสดงถึงปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่วัดไดเพื่อจะไดนําผลของการวัดมาเปน
ขอมูลในการประเมินผลไดอยางถูกตอง ดังนั้นการวัดผลทางการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติดังนี้
(เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ. 2521 : 21)
1. วัดใหตรงกับวัตถุประสงค ในการวัดแตละครั้งถาผลการวัดไมตรงกับคุณลักษณะที่เรา
ตองการวัดแลว ผลของการวัดไมมีความหมาย และเกิดความผิดพลาดในการนําไปใชตอไป ดังนั้นการวัดผล
ควรมีการกําหนดจุดมุงหมายของการวัด ตองรูวาจะนําผลการสอบไปเพื่อทําอะไรบาง เพื่อใชเครื่องมือ
และกําหนดวิธีการใหเหมาะสม ถาจุดมุงหมายทางการศึกษาตางกัน แบบทดสอบที่ใช ก็ควรแตกตางกัน
วิธีการใชแบบทดสอบก็ยอมแตกตางกัน ความผิดพลาดที่อาจทําใหการวัดไมตรงกับวัตถุประสงค คือ
1) ไมเขาใจคุณลักษณะที่ตองวัด คือ ผูวัดมีความเขาใจในสิ่งที่จะวัดไมชัดเจนหรือเขาใจเกีย่ วกับ
สิ่งที่จะวัดผิด ทําใหความหมายหรือคําจํากัดความของสิ่งที่จะวัดนั้น ไมตรงตามตองการ อันเปนผลทําให
การวัดคลาดเคลื่อนไมตรงกับวัตถุประสงคได
2) ใชเครื่องมือไมสอดคลองกับตัวแปรที่จะวัด การเลือกใชเครื่องมือเปนเรื่องสําคัญสําหรับ
นักวัดผลอยางมาก เพราะการใชเครื่องมือถูกตองเหมาะสมยอมทําใหผลการวัดนาเชื่อถือและสอดคลอง
กับความตองการ ทางตรงกันขามถาใชเครื่องมือไมถูกตอง ผลการวัดอาจทําใหขาดความเชื่อถือได
3) วัดไดไมครบถวน การวัดที่ดีตองวัดคุณลักษณะไดครอบคลุมถวนตามลักษณะตัวแปรนั้น ๆ
การวัดเพียงบางสวน บางองคประกอบ ยอมทําใหผลการวัดนั้นไมแนนอนและไมสามารถสรุป
ผลไดอยางมั่นใจ
4) เลือกกลุมตัวอยางไมเหมาะสม บางครั้งผูวัดมีความรูในสิ่งที่จะวัดเปนอยางดีรูวิธีการวัด
ที่ถูกตองและมีเครื่องมือที่ดีความเที่ยงตรง สามารถวัดไดครอบคลุมพฤติกรรมหรือคุณลักษณะนั้น ๆ แต
กลับไปวัดกลุมตัวอยางที่ไมถูกตอง หรือกลุมตัวอยางที่ไมมีคุณลักษณะนั้น ผลการวัดก็ยอมไมถูกตอง
ตรงตามวัตถุประสงคเชนกัน
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2. ใชเครื่องมือดีมีคุณภาพ ผลของการวัดจะเชื่อถือไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องมือ ที่ใช
ถาหากเครื่องที่ใชวัดมีคุณภาพไมดีพอแลว การวัดนั้นก็ใหผลที่ไมเกิดคุณคาใด ๆ เชน การสอบถาใช
ขอสอบที่มีคุณภาพไมดีไปทดสอบผูเรียน ผลหรือคะแนนที่ไดก็ไมมีความหมาย บอกอะไรเราไมได
ยิ่งกวานั้นถานําผลจากการวัดไปใชในการตัดสินใจ ก็อาจทําใหการตัดสินใจนั้นผิดพลาด อาจเกิดผลเสียเปน
ผลกระทบจากประเมินนั้นได เปรียบเทียบกับคนอื่นหรือผลงานของคนอื่น ๆ ที่วัดคุณลักษณะเดียวกันโดย
เครื่องมือเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบเหลานี้จะมีความหมายเพียงไรขึ้นอยูกับหนวยของการวัดเปนสําคัญ
3. มีความยุติธรรม การวัดผลการศึกษาซึ่งจัดไดวาเปนการการวัดตัวแปรทางดานจิตวิทยาหรือ
ทางสังคมศาสตรนั้น จะไดผลดีตองมีความยุติธรรมในการวัด สิ่งที่ถูกวัดจะตองอยูภายใตสถานการณที่
เปนไปเหมือน ๆ กัน ไมมีการลําเอียง
4. แปลผลไดถูกตอง การวัดผลทุกครั้งที่ไดออกมายอมเปนตัวแทนของจํานวนหรือระดับ
ของคุณลักษณะที่ตองการจะวัดนั้น ซึ่งสวนใหญแลวผลของการวัดมักออกมาในรูปของคะแนนหรือ
อันดับที่แลวจึงนําผลนั้นไปอภิปรายหรือเปรียบเทียบกัน จึงจะทําใหผลการวัดนั้นมีความหมาย และเกิด
ประโยชน ซึ่งการแปลผลจะไดผลดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับหลักเกณฑในการแปรผลวาสมเหตุผล
มากนอยเพียงไร โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่มีอยูแลว หรือนําไปเปรียบเทียบกับผลงาน
หรือผลงานของคนอื่นที่วัดคุณลักษณะเดียวกันหรือเครื่องมือเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบเหลานี้จะมีความหมาย
เพียงไร ขึ้นอยูกับหนวยของการวัดเปนสําคัญ
5. ใชผลการวัดใหคุมคา การวัดที่นอกจากจะเปนการตรวจสอบวาสิ่งที่วัดมีคุณภาพเชนไรแลวยัง
มุงหวังที่จะนําผลที่ไดจากการวัดไปเปนแนวทางในการปฏิบัติและปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษาให
ดีขึ้นดวย ในการวัดผลการศึกษาควรมีจุดมุงหมายของการวัดหลาย ๆ ดาน และพยายามใชผลการวัด
ใหสนองจุดมุงหมายที่วัดเหลานั้นใหมากที่สุด เชน ผลจากการสอบของนักเรียน อาจเปนเครื่องชี้แนะ
การปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน นําผลไปใชในการแนะแนวทางเรียนสําหรับผูเรียนแตละคน
และใชประกอบการปรับปรุงระบบการบริหารภายในโรงเรียน เปนตน
เครื่องมือวัดผลการศึกษา
ในกระบวนการจัดการศึกษา สวนหนึ่งที่จะขาดเสียไมได คือ การวัดผล ในการวัดผลนั้น
จําเปนตองมีเครื่องมือวัด พฤติกรรมของผูเรียนวาเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคตรงตามโครงสรางหรือ
ลักษณะที่ตองการจะวัด ซึ่งโดยสวนใหญเรามักจะทําการวัดผลใน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย (Cognitive
Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) ซึ่งมีเครื่องมือวัดผล
การศึกษาหลายประเภท ซึ่งจะอธิบายอยางละเอียดตอไป
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ประเภทของเครื่องมือวัดผลการศึกษา
1. แบบทดสอบ (Test) คือชุดของคําถามซึง่ สรางขึ้นเพื่อเปนสิ่งเราอยางหนึ่งใหผูสอบแสดงอาการ
ตอบสนองออกมาดวยพฤติกรรมบางอยาง ชนิดของแบบทดสอบนั้นแบงออกไดหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
จะใชเกณฑอะไรในการแบง หากใชคุณลักษณะที่ตองการจะวัด อาจแบงไดดังนี้
1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) เปนแบบทดสอบที่มุงวัดพฤติกรรมและ
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน วางอกงามขึ้นเพียงใด สวนใหญจะเปนวัดดานความรูความคิดในสวน
ที่เปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาวนปญญา (Aptitude and Intelligence test) เปน
แบบทดสอบที่มุงวัดสมรรถภาพสมองของผูเรียน วาจะสามารถเรียนตอไปหรือจะประสบผลสําเร็จเพียงใด
เพื่อใชพยากรณหรือทํานายอนาคตของผูเรียน เปนแบบวัดที่พยายามจะคนหาความสามารถที่เปนพื้นฐาน
หรือทุนเดิมของบุคคลที่จะบงบอกถึงความสําเร็จในอนาคต ดังนั้นแบบทดสอบวัดความถนัดจึงแพรหลาย
ในการสอบคัดเลือก
1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพและสังคม (Personal and Social Test) เปนแบบทดสอบที่ใช
วัดบุคลิกภาพ (Personality) และการปรับตัว (Adjustment) แบบทดสอบประเภทนี้มีความยุงยากเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ตองการจะวัด ดังนั้นขอสอบประเภทนี้จึงมักจะวัดคุณลักษณะดานใดดานหนึ่งแนนอนลงไป
เชน วัดความสนใจ ทัศนคติ การปรับตัว ขอสอบประเภทนี้คําตอบจะไมสามารถตัดสินไดวาถูกหรือผิด
บอกไดแตเพียงระดับและปริมาณหรือระดับของความเห็นของแตละบุคคล ดังนั้นจึง ไมนิยมเรียกทํา
ขอสอบแตเรียกวาเปนมาตรการวัดหรือแบบวัดบุคลิกภาพ (ไพศาล หวังพานิช. 2523 : 34)
จะเห็นไดวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบทดสอบวัดความถนัดและเชาวปญญานั้น
เปนแบบทดสอบที่มุงวัดผลทางดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย สวนแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพและสังคม
เปนการวัดผลทางดานจิตพิสัย
2. การสังเกต (Observation) เปนการอาศัยประสาทสัมผัส (Sensation) ของผูสังเกตพิจารณา
ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อคนความจริงบางประการ ซึ่งทําใหพบพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมา
อยางเปนธรรมชาติ ซึ่งเปนขอมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งเปนขอมูลที่นาเชื่อถือหากยึดหลักวิธีการสังเกตจะ
แบงได 2 ลักษณะคือ
2.1 การสังเกตโดยผูสังเกตเขาไปมีสวนรวมในเหตุการณหรือกิจกรรมนั้น (Participant Observation) เปน
การสังเกตที่ผูเฝาสังเกตเขาไปคลุกคลีใกลชิด และผูสังเกตจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกต และ
นํามาบันทึกในรูปของการสังเคราะหขอความ
2.2 การสังเกตโดยผูสังเกตไมไดเขาไปรวมเหตุการณหรือกิจกรรม (Non – Participant – Observation)
แบงเปน 2 ชนิด คือ
2.2.1 การสังเกตแบบไมมีโครงสราง เปนการสังเกตที่ผูสังเกตไมไดกําหนดเรื่อง-เฉพาะ
เปนการสังเกตที่มุงสังเกตทั่ว ๆ ไปไมสามารถกําหนดรูปแบบที่แนนอนได
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2.2.2 การสังเกตแบบมีโครงสราง เปนการสังเกตที่ผูสังเกตกําหนดเรื่องเฉพาะไวแลว
การสังเกตแบบนี้ควรมีแบบบันทึกการสังเกต เพื่อใหสะดวก ถูกตอง ปองกันความสับสน
3. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีการวัดผลเพื่อหาขอมูลหรือปริมาณของพฤติกรรมตาง ๆ
โดยอาศัยการเจรจาโตตอบกัน ประกอบดวยบุคคล 2 ฝาย คือผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณ การสัมภาษณ
นอกจากจะใหความรูความจริงตามตองการแลว ยังชวยใหทราบขอเท็จจริงของผูถูกสัมภาษณในดาน
บุคลิกภาพอีกดวย
• รูปแบบของการสัมภาษณ โดยทั่วไปแบงเปน 2 แบบ คือ
1. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non Structured Interview or Unstructured Interview)
หมายถึง การสัมภาษณที่ไมใชแบบสัมภาษณ คือไมจําเปนตองใชคําถามที่เหมือนกันหมดกับผูถูกสัมภาษณทุกคน
แตผูสัมภาษณจะตองใชเทคนิคและความสามารถเฉพาะตัว เพื่อใหไดคําตอบจากผูถูกสัมภาษณตาม
จุดมุงหมายที่ตั้งไว การสัมภาษณโดยวิธีนี้อาจใหผูตอบแสดงความรูสึกหรือ ความคิดเห็นออกมาโดยอิสระ
ผูสัมภาษณมีหนาที่รับฟงและคอยควบคุม ใหเขาสูประเด็นที่ตองการเทานั้น ผูทําหนาที่สัมภาษณโดยวิธีนี้
จะตองมีความชํานาญเปนพิเศษ
2. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) หมายถึง การสัมภาษณที่ผูสัมภาษณ
จะใชแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไวแลว เปนแบบในการถาม กลาวคือ ผูสัมภาษณจะใชคําถามตามแบบ
สัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณเหมือนกันหมดทุกคน การสัมภาษณแบบนี้มีลักษณะไมคอยยืดหยุน เพราะ
ตองตามไปตามแบบสัมภาษณ แตมีขอดีคือ สามารถจัดหมวดหมูขอมูลไดงายและสะดวกในการวิเคราะห
สรุปผล
4. แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชกันมากโดยเฉพาะทางดานสังคมศาสตร
เปนเครื่องมือที่ใชวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนชุดของคําถามซึ่งรวมกันเขาเปนชุด
อยางมีหลักเกณฑ เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลในดานตาง ๆ และวัดไดอยางกวางขวางทั้งขอมูลในอดีต
ปจจุบัน หรือการคาดคะเนในอนาคต
โครงสรางของแบบสอบถาม
ประกอบดวย 3 สวน คือ
1. คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะบอกถึงจุดมุงหมายและความสําคัญที่ใหตอบ
แบบสอบถามหรือนําผลการตอบไปใช ทั้งนี้จะตองอธิบายลักษณะของแบบสอบถามและวิธีตอบพรอม
ยกตัวอยางประกอบสุดทายตองกลาวคําขอบคุณลวงหนา พรอมระบุชื่อผูออกแบบสอบถามทุกครั้ง
2. สถานการณทั่วไป ในสวนที่จะระบุรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถามเชน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ฯลฯ
3. ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะวัด ซึ่งอาจจะเปนแบงเปนตอน อาจใชรูปแบบเดียวกัน
หรือหลายรูปแบบก็ได
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แบบทดสอบ

แบบทดสอบ (Test) หมายถึง ชุดของขอความ (Items) หรือกลุมงานหรือขอปญหาที่สราง
ขึ้นมาเพื่อใหเปนสิ่งเราเพื่อวัดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งของผูเรียนเพื่อใหผูสอบตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรม
ออกมาใหอยูในรูปที่วัดได สังเกตได ซึ่งแบบทดสอบจะตองสรางขึ้นอยางมีระบบและกระบวนการ
เมื่อสรางขึ้นมาแลวตองสอดคลองกับจุดประสงคข องการวัด และมีความเปนปรนัยในการวัดผล คือ
เมื่ออานขอสอบแลวตองเขาใจตรงกัน สอบเสร็จแลวไมวาผูใดเปนคนตรวจตองไดคะแนนเทากัน และมีการ
แปลความหมายของคะแนนในขอนั้นตรงกัน ซึ่งสามสิ่งที่กลาวมาแลวถือเปนสิ่งสําคัญในการสรางขอสอบ
ใหตีความเปนปรนัย
ชนิดของแบบทดสอบ
แบบทดสอบที่นิยมเขียนกันมีอยู 5 แบบ ดังนี้
1. แบบทดสอบความเรียง (Essay test)
2. แบบทดสอบเติมคํา (Completion test)
3. แบบทดสอบถูกผิด (True-False test)
4. แบบทดสอบจับคู (Matching test)
5. แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple choices test)
แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple choice test)
เปนแบบทดสอบที่ใหผูสอบเลือกคําตอบที่ถูกตองจากบรรดาตัวเลือกทั้งหมดที่กําหนดให 3-5 ตัวเลือก
แลวแตกรณี เพื่อจะเปนคําตอบ แบบทดสอบประเภทนี้นิยมใชกันมาก ทั้งนี้เพราะสามารถวัดไดครอบคลุม
วัตถุประสงค มีความเปนปรนัย และสะดวกในการตรวจใหคะแนนไดรวดเร็ว
ลักษณะของแบบทดสอบเลือกตอบ
แบบทดสอบเลือกตอบตัวขอสอบจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ
1. ขอคําถาม (Stem) เปนสวนที่เปนคําถามนําเรื่องราว
2. ตัวเลือก (Choice) เปนสวนที่เปนตัวเลือกซึ่งสอดคลองกับเรื่องราวในขอคําถาม ซึ่งในสวนนี้
แบงออกเปนตัวถูก (Key) และตัวลวง (Distractors)
วิธีเขียนขอสอบเลือกตอบ
การเขียนขอสอบเลือกตอบใหดีมีคุณภาพนั้นเขียนยากกวาขอสอบใด ๆ แตก็ไมใชของลําบาก
อะไรมากนัก หากรูหลักการเขียนและมีความรูลึกซึ้งในวิชาที่จะเขียน ซึ่งในการเขียนขอสอบเลือกตอบนั้น
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ ไดกลาวไวในหนังสือเทคนิคการวัดผลการเรียนรู สรุปไดวาควรพิจารณา
จากสิ่งตอไปนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539 : 94-121)
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ก. ดานในตัวคําถาม ควรเขียนขอคําถามใหระมัดระวังเรื่องตอไปนี้
1. ควรบอกใหแนชัดวาเปนคําถามหรือเติมคํา ไมควรเขียนคําถามเปนลักษณะคําหรือ
ประโยคขึ้นมาลอย ๆ ควรใชคําถามใหสมบูรณแบบทุกครั้ง เวนแตขอคําถามนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูตอบ
เติมคําหรือตีความหมาย
ตัวอยาง
1) ลพบุรีเปน (ไมดี)
2) ลพบุรีเปนชื่อของอะไร (ดีขึ้น)
ก) เมืองลูกหลวง
ก) เกาะ
ข) สถานีรถไฟ
ข) ภูเขา
ค) แหลงทองเที่ยว
ค) หมูบาน
ง) โบราณสถาน
ง) ทาเรือ
จ) จังหวัด
จ) จังหวัด
2. ควรถามใหชัดเจนและตรงจุด การเขียนขอคําถามบางทีเขียนเปนประโยคคําถาม
สมบูรณแบบแลว แตการถามอาจใหตรงจุดที่ตองการใหผูตอบตอบ ผูตอบอาจมองเห็นเปนหลายแงหลายมุม
ไมชัดเจนพอ การเขียนขอคําถามจึงควรพิจารณาเรื่องนี้ใหดีดวย
ตัวอยาง
3) ภาคใตของประเทศไทยเปนอยางไร (ไมด)ี 4) ภาคใตของประเทศไทยมีภูมิอากาศ (ดีขึ้น)
เปนอยางไร
ก) ฝนตกชุก
ก) ฝนตกชุก
ข) ผลไมมาก
ข) หนาวเย็น
ค) มีอาณาเขตยาว
ค) รอนแหงแลง
ง) มีชาวไทยมุสลิมมาก
ง) รอนชื้น
จ) เปนแหลงปลูกยางพารา
จ) อับชื้น
3. คําถามควรกระทัดรัดไมใชคําฟุมเฟอย ในที่นี้หมายถึงไมใชคําพูดหรือคําอธิบาย
อยางที่ซ้ําซอนในตัวคําถามโดยไมจําเปน คําเหลานี้เมื่อตัดออกแลวขอความที่เหลือจะมีความหมายตรง
ที่ตองการวัดผลการเรียนรูในขอนั้น โปรดจําไววาการเขียนขอคําถามที่ดีควรไมยากนัก แตถาเขียนยาวหนอย
และเปนการใชขอความที่เปนประโยชนตอคําถามจะตัดออกไมได เพราะถาตัดออกแลว จะทําใหขอคําถาม
เปลี่ยนแปลงไปจากจุดประสงคเดิมที่ตองการ
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ตัวอยาง
5) นายอนุสรณเปนคนไทย เมื่อพบผูอาวุโสกวา
ตองปฏิบัติตนอยางไร (ไมดี)
ก) โคงคํานับ
ข) สัมผัสมือ
ค) เรียกชื่อผูที่จะทักทาย
ง) สัมผัสแกมและตบไหลเบา ๆ
จ) ยกมือไหว กลาวคําวาสวัสดี

6) ขอใดเปนการแสดงมารยาทแบบไทย
(ดีขึ้น)
ก) โคงคํานับ
ข) สัมผัสมือ
ค) เรียกชื่อผูที่จะทักทาย
ง) สัมผัสแกมและตบไหลเบา ๆ
จ) ยกมือไหว กลาวคําวาสวัสดี

4. คําถามควรเราใหผูตอบใชความคิด คือคําถามไมควรถามซึ่งที่เด็กทองจํากันมาแลว แต
ควรถามใหสูงกวาการจํา เพื่อจะไดคิดมากขึ้น ผูที่จะตอบคําถามไดตองอาศัยความสามารถในการจํา
เหมือนกัน เพียงแตใชความจําในรูปแบบอื่นที่พลิกแพลงขึ้น ไมถามตรงไปตรงมา
ตัวอยาง
7) ขาวมีสวนประกอบอะไรมาก (ไมดี)
ก) แรธาตุ
ข) โปรตีน
ค) วิตามิน
ง) คารโบไฮเดรต
จ) น้ําวุนเหนียวหนืด

8) สิ่งใดใชรับประทานแทนขาวไดดีที่สุด(ดีขึ้น)
ก) มัน
ข) ผัก
ค) ผลไม
ง) เนื้อสัตว
จ) น้ําเชื่อม

5. คําถามควรใชภาษาใหเหมาะสมกับระดับผูสอบ หมายถึง การใชศัพทในการเขียนขอ
คําถามซึ่งควรใชคําศัพทที่ยากงายพอเหมาะกับระดับของผูตอบ
ตัวอยาง ระดับชั้นป. 4
9) พระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถี
กับใคร (ไมด)ี
ก) ขุนสามชน
ข) พระเจาตะเบงชะเวตี้
ค) พระมหาธรรมราชา
ง) พระมหาอุปราชา
จ) สุกี้นายกอง

10) พระนเรศวรมหาราชทรงชนชางกับใคร
(ดีขึ้น)
ก) ขุนสามชน
ข) พระเจาตะเบงชะเวตี้
ค) พระมหาธรรมราชา
ง) พระมหาอุปราชา
จ) สุกี้นายกอง
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6. ไมควรใชคําปฏิเสธหรือปฏิเสธซอนกัน การใชคําปฏิเสธซอนปฏิเสธ จะทําใหผูอาน
คิดสับสน เพราะเปนการคิดยอนกลับ อาจทําใหตีคามหมายของโจทยผิดพลาดจากจุดมุงหมายของผูออก
ขอสอบก็ได การตีความหมายของโจทยผิดเปนผลทําใหตอบผิดนั้นเปนเรื่องของความเขาใจผิด ไมใชตอบผิด
เพราะไมมีความรูในเรื่องนั้น จึงทําใหคําถามขาดความเปนปรนัย
ตัวอยาง
11) ถาไมรับประทานเนื้อสัตวทุกชนิด
จะไมไดสารอาหารหมูใด (ไมดี)
ก) โปรตีน
ข) คารโบไฮเดรต
ค) ไขมัน
ง) เกลือแร
จ) วิตามิน

12)

เนื้อสัตวใหสารอาหารหมูใด (ดีขึ้น)
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

โปรตีน
คารโบไฮเดรต
ไขมัน
เกลือแร
วิตามิน

7. ขอคําถามหนึ่งควรถามเรื่องเดียว คําถามหนึ่ง ๆ ควรถามใหผูตอบตอบความคิดเดียว
ถาอยากถามหลายคําถามในขอเดียวควรแยกเปนขอสอบยอยลงไปอีกจะดีกวา
ตัวอยาง
13) แพรวาเปนชื่อของสิ่งใด มีตนกําเนิดอยูที่
จังหวัดใด (ไมด)ี
ก) เครื่องเคลือบ-กาฬสินธุ
ข) พันธุไม-รอยเอ็ด
ค) ผาไหม-กาฬสินธุ
ง) ถนน-รอยเอ็ด
จ) เครื่องประดับ-กาฬสินธุ

14) แพรวาเปนชื่อของอะไร(ดีขึ้น)
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

เครื่องเคลือบ
พันธุไม
ผาไหม
ถนน
เครื่องประดับ

8. ขอคําถามไมควรถามสิ่งที่ทองจําคลองปาก ในกรณีบางอยางอาจจะไมตองทอง แตใชกนั
เปนประจําจนเคยชินแลวก็ไมควรถาม เพราะไมเกิดประโยชนอันใด
ตัวอยาง
15) พระอาทิตยขึ้นทางทิศใด (ไมดี)
ก) ทิศใต
ข) ทิศเหนือ
ค) ทิศตะวันออก
ง) ทิศตะวันตก
จ) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

16) ถาพระอาทิตยขึ้นทางทิศเหนือจะตกทางทิศใด(ดีขึ้น)
ก) ทิศใต
ข) ทิศตะวันตก
ค) ทิศตะวันออก
ง) ทิศตะวันออกเฉียงใต
จ) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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ข. ดานตัวเลือก สิ่งที่เปนสิ่งที่สําคัญและทําความหนักใจใหแกผูออกขอสอบเพราะมักจะ
เขียนตัวเลือกไดไมดี หรือบางทีคิดตัวเลือกไดไมครบตามจํานวนที่ตองการ การเขียนตัวเลือกนี้สําคัญ ซึ่ง
จะสามารถแยกเด็กไดวามีความรูความสามารถเพียงใด ซึ่งมีขอเสนอแนะในการเขียนตัวเลือกดังนี้
1. ควรมีคาํ ตอบถูกเพียงคําตอบเดียว โดยปกติขอสอบที่ดีก็ควรจะเปนอยางนี้ แตเมื่อ
ผูออกขอสอบไดเขียนขอสอบและคิดตัวถูกไวแลว แตเมื่อสรางตัวเลือกอื่น ๆ แลวก็คิดตัวเลือกไปเพลิน ๆ
พลั้งเผลอแลวไมไดตรวจสอบก็มักจะมีตัวถูกมากกวา 1 ขอ ดังนั้นจึงตองมีการทบทวนหรือตรวจสอบ
ตัวอยาง
17) ถา N เปนเลขคูแลว ขอใดเปนเลขคี่
(ไมด)ี
ก) N + 1
ข) N + 2
ค) N + 3
ง) N + 4
จ) N + 5

18) ถา N เปนเลขคู แลวขอใดเปนเลขคี่
(ดีขึ้น)
ก) N + 2
ข) N + 4
ค) N + 6
ง) N + 7
จ) N + 8

2. ตัวเลือกไมควรแนะคําตอบ วิธีการหลีกเลี่ยงไมใหตัวเลือกแนะคําตอบก็ตองพยายามอยาให
คําตอบที่ถูกพองกับคําถามเปนอันขาด แตถาคําพองนั้นเปนตัวลวงแลว ก็จะเปนตัวลวงที่ดี
ตัวอยาง
19) จังหวัดใดผลิตเกลือสมุทรไดมาก
ก) ชลบุรี
ข) ระยอง
ค) จันทบุรี
ง) เพชรบุรี
จ) สมุทรสาคร

(ไมด)ี 20) จังหวัดใดผลิตเกลือไดมากที่สุด (ดีขึ้น)
ก) ชลบุรี
ข) ระยอง
ค) จันทบุรี
ง) เพชรบุรี
จ) สมุทรสาคร

3. ตัวเลือกควรกระทัดรัด ไมควรใชคําที่ยืดเยื้อหรือเพิ่มคําที่ไมจําเปน แตการตัดตัวเลือกใหสั้น
ตองมีเหตุผลดี ไมใชอยูเฉย ๆ ก็ตัดคําซ้ําซอนกับขอคําถาม
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ตัวอยาง
21) ผิวหนังของคนเปรียบไดกับสวนใดของตนไม
(ไมดี)
ก) กิ่งไม
ข) ผลไม
ค) รากไม
ง) ดอกไม
จ) เปลือกไม

22) ผิวหนังของคนเปรียบไดกับสวนใดของตนไม
(ดีขึ้น)
ก) กิ่ง
ข) ผล
ค) ราก
ง) ดอก
จ) เปลือก

ทั้งนี้ในการตัดขอความหรือคําไมใหฟุมเฟอยควรใชวิจารณญาณดวยวาเหมาะสมหรือไม
ตัวอยางเชน ในกรณีตอไปนี้เปนตัวอยางที่ไมสมควรตัด
23) ขอใดที่มีรสตางออกไปจากพวก (ดีแลว) 24) ผลไมที่ขึ้นตนดวยมะขอใดมีรสตางไปจากพวก
(ไมด)ี
ก) มะยม
ก) ยม
ข) มะนาว
ข) นาว
ค) มะดัน
ค) ดัน
ง) มะระ
ง) ระ
จ) มะมวง
จ) มวง
4. ตัวเลือกควรอิสระจากกัน หมายถึงตัวเลือกแตละตัวจะตองไมเกี่ยวของหรือคาบเกี่ยวกัน
เมื่อเขียนขอสอบเสร็จตองตรวจสอบความเกี่ยวพันกันดวย
25) ประชากรของประเทศไทยมีรายไดเฉลี่ย
ประมาณเดือนละเทาไร(ไมดี)
ก) นอยกวา 4,000 บาท
ข) นอยกวา 5,000 บาท
ค) ประมาณ 7,000 บาท
ง) มากกวา 7,000 บาท
จ) มากกวา 8,000 บาท

26) ประชากรของประเทศไทยมีรายไดเฉลี่ย
ประมาณเดือนละเทาไร(ดีขึ้น)
ก) นอยกวา 4,000 บาท
ข) ระหวาง 4,000 – 5,000 บาท
ค) มากกวา 5,000 – 6,000 บาท
ง) มากกวา 6,000บาท – 7,000 บาท
จ) มากกวา 7,000 บาท
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5. ตัวเลือกควรเปนลักษณะเอกพันธุ คือ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถามในลักษณะเดียวกัน
ตัวอยาง
27) ขอใดไมใชสัตวเลี้ยง (ไมดี)
ก) ชาง
ข) มา
ค) วัว
ง) ควาย
จ) มะเขือ

28) ขอใดไมใชสัตวเลี้ยง(ดีขึ้น)
ก) ชาง
ข) มา
ค) วัว
ง) ควาย
จ) เสือ

6. ตัวเลือกที่ถูกไมควรยากเกินไป หากตัวถูกจําเปนตองยาวก็ตอ งปรับตัวลวงใหยาวตามไปดวย
เพื่อใหเปนตัวลวงที่ดี
ตัวอยาง
29) อาหารประเภทใดที่ชวยบํารุงฟนใหแข็งแรง
(ไมดี)
ก) เนื้อสัตว
ข) วิตามิน
ค) ผลไม
ง) อาหารทะเล
จ) อาหารที่มีแคลเซียมมาก

30) แรธาตุชนิดใดที่ชวยบํารุงฟนใหแข็งแรง
(ดีขึ้น)
ก) เหล็ก
ข) โซเดียม
ค) แคลเซียม
ง) ไอโอดีน
จ) โปตัสเซียม

7. ความยาวของตัวเลือกควรเปนระบบ หมายถึง ขนาดความยาวของตัวเลือกในขอหนึ่ง
ตองเรียงอยางเปนระบบ ดังรูป
แบบที่ 1
ก.
แบบที่ 2
ก.
ข.
ข.
ค.
ค.
ง.
ง.
จ.
จ.
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แบบที่ 3

ก.
ข.
ค
ง.
จ.

แบบที่ 4

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

แบบที่ 5

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
แบบที่นิยมกันมากคือ แบบที่ 1 และแบบที่ 2
8. ควรเรียงตัวเลือกตามปริมาณหรือลําดับของตัวเลข
ตัวอยาง
31) วันกรรมกรตรงกับวันใด (ไมดี)
ก) 1 พฤษภาคม
ข) 15 พฤษภาคม
ค) 6 พฤษภาคม
ง) 9 พฤษภาคม
จ) 8 พฤษภาคม

32) วันกรรมกรตรงกับวันใด (ดีขึ้น)
ก) 1 พฤษภาคม
ข) 6 พฤษภาคม
ค) 9 พฤษภาคม
ง) 8 พฤษภาคม
จ) 15 พฤษภาคม

9. ตัวลวงตองมีทางเปนไปได ในเวลาเขียนจริงจะตองคิดถึงสิ่งที่เด็กชอบทําผิด หรือภาพ
ที่เด็กมักใชใหใกลเคียงกับคําตอบถูก โดยเฉพาะคณิตศาสตรนั้นจะตองมองในแงเด็กวาจะทําออกมา
ในรูปแบบใด ไมใชเขียนเรื่อยเฉื่อย นําตัวเลขใดก็ไดใสลงไป เชน
ตัวอยาง
33) (3 x 2) + (5-3) = ? (ไมด)ี
ก) 14
ข) 15
ค) 16
ง) 17
จ) 18

34)

(3 x 2) + (5 – 3) = ? (ดีขึ้น)
ก) 12
ข) 14
ค) 18
ง) 24
จ) 25
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10. ควรหลีกเลี่ยงประเภท / ถูกหมดทุกขอ ไมมีขอใดถูก ถูกทั้ง ก. และ ข. เพราะการใช
ตัวเลือกลักษณะนี้ทําใหผูตอบมีตัวเลือกเลือกนอยลง อาจจําเปนตองมีเพื่อลวงเด็กที่ทําผิดไดในวิชาคณิตศาสตร
หรือตรรกศาสตร เชน ไมมีขอใดถูก ยังสรุปแนนอนไมได
ตัวอยาง
35) ขอใดเปนคํานาม (ไมดี)
ก) กิน
ข) ฉัน
ค) ตาย
ง) คุณ
จ) ไมมีขอใดถูก

36) ขอใดเปนคํานาม (ดีขึ้น)
ก) กิน
ข) ฉัน
ค) ตาย
ง) มด
จ) คุณ

11. การกําหนดจํานวนตัวเลือก ขึ้นอยูกับระดับของผูสอบ หากเปนเด็กเล็ก ควรใชประมาณ 3 ตัวเลือก
ชั้นประถมศึกษาควรเปน 4 ตัวเลือก และระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปควรจะเปน 5 ตัวเลือก แตแบบทดสอบ
โดยทั่วไปใช 4-5 ตัวเลือก มากที่สุด
ขอดีของแบบทดสอบเลือกตอบ
1. วัดไดครอบคลุมเนื้อหา ขอคําถามของขอสอบเลือกตอบเปนการถามสั้น ๆ และเจาะจง
สวนใดสวนหนึ่ง ดังนั้นสามารถถามรายละเอียดไดมากมาย คลุมเนื้อหาที่ผูเรียนไดเรียนมาตลอด
2. วัดไดคลุมพฤติกรรม ขอสอบแบบเลือกตอบสามารถเขียนเพื่อสอบวัดพฤติกรรมต่ํา ๆ ไปยัง
พฤติกรรมสูง ๆ ได นั่นคือเราสามารถแปลงการสอบวัดพฤติกรรมที่งายหรือที่ซับซอนมาวัดโดยขอสอบ
แบบเลือกตอบไดอยางดี แมวาบางอยางจะวัดโดยตรงไมได เราสามารถพลิกแพลงใหวัดสิ่งนั้นไดโดย
ทดแทนกัน ความจํา ความคิด ความสรางสรรค ก็สามารถใชขอสอบเลือกตอบตรวจสอบได
3. มีความเปนปรนัยสูง นั่นคือขอสอบเลือกตอบสามารถตรวจใหคะแนนตรงกัน ขอคําถาม
เขาใจตรงกัน การแปลคะแนนก็ทําใหตรงกันไดงาย
4. ประหยัดเวลาทํางาน ขอสอบแบบเลือกตอบสอบเสร็จตรวจใหคะแนนไดทันที สามารถ
เจาะคียตรวจมือไดรวดเร็วทันใจ ในสมัยนี้การตรวจไดพัฒนาขึ้นมาเปนการตรวจดวยเครื่อง ขอสอบ
เลือกตอบใชไดผลที่สุด และรวดเร็วมาก ประหยัดเวลา และแรงงาน
5. สามารถทําการวิเคราะหคุณภาพขอสอบได ขอสอบเลือกตอบสอบเสร็จสามารถนํามา
วิเคราะห เพื่อหาคุณภาพของแตละขอ แตละตัวเลือกได เมื่อไมดีสามารถนํามาปรับปรุงแกไขจนเปนที่
เชื่อถือได
6. ควบคุมความยากของแตละขอได โดยอาศัยการเขียนตัวเลือกดี ๆ หรือเปลีย่ นแปลงตัวเลือก
ในรูปแบบตาง ๆ เชน ตัวเลือกมาก ๆ หรือตัวเลือกที่เปนลักษณะเอกพันธุ (Homogenous) เปนตน
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7. ตัวเลือกในขอสอบแบบเลือกตอบใชประโยชนในการสอบเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic purposes)
ไดโดยใชขอมูลจากการเลือกตอบตัวเลือกจากเด็กมาใชพิจารณา นอกจากนั้นยังสงเสริมความสามารถ
ในการอานดวยอยางดี
8. ขอสอบเลือกตอบที่ดีมีโอกาสเดาไดนอย โอกาสของการเดาขึ้นอยูกับจํานวนตัวเลือกกับ
จํานวนขอสอบมากนอยเทาใด
9. ขอสอบเลือกตอบมีโอกาสใหความยุติธรรมสูง เพราะออกไดคลุมตัวอยางของความรู
และพฤติกรรม ตลอดจนความแมนยําในการตรวจสอบคะแนน
10. เปนการสงเสริมปรัชญาของการตัดสินใจ ทั้งนี้เพราะชีวิตคนในโลกนี้เต็มไปดวยการเลือก
เชน เลือกเรียน เลือกอาหาร เลือกซื้อของ เลือกอาชีพ และกระทั่งการเลือกคูเพื่อแตงงาน ฯลฯ จึงเห็นวา
เมื่ อชีวิตทุกขณะเต็มไปดวยการเลือก ทําไมสัง คมไมส อนใหคนเลือกเปน ทําไมการเรีย นการสอน
จึงไมพยายามพัฒนาชีวิตที่จะเลือกสิ่งใดมีคุณคากวา เหมาะสมกวา การสรา งขอสอบเลือกตอบที่ดี
จึงเปนการฝกคนใหเลือกเปน ตัดสินใจเปน เสริมสรางพัฒนาความคิดในการตัดสินใจดีขึ้น
ขอเสียของขอสอบแบบเลือกตอบ
1. เขียนยาก อันนี้เปนที่ยอมรับวาถาเขียนขอสอบเลือกตอบใหดีจริง ๆ เขียนไดยากมาก ผูที่
ไมเคยเรียนวิธีเขียนขอสอบเลือกตอบที่ดีจะเขียนไดวันละหลายขอ แตพอเรียนวิธีเขียนขอสอบเลือกตอบ
ที่ดีแลว วันหนึ่งอาจไมไดสักขอก็มี แตความชํานาญ ความมีศิลปะ ความเชี่ยวชาญในวิชานั้นมีโอกาส
เขียนขอสอบเลือกตอบไดดีขึ้น
2. วัดความคิดลึกซึ้งไมได เชน วัดความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ลึก ๆ ความสามารถในการ
ผสมผสานเรื่องราว ความซาบซึ้ง เปนตน
3. ไมสงเสริมการเขียน ทั้งนี้เพราะการสอบโดยใชขอสอบเลือกตอบนั้นเด็กไมจําเปนตอง
เขียนอะไรมากนัก นอกจากที่ขีดตอบในกระดาษคําตอบเทานั้นเอง หนักไปในทางสงเสริมการอานมากกวา
การเขียน
4. สิ้นเปลืองมาก ขอนี้หมายถึงจะตองลงทุน กระดาษ หมึก และอุปกรณอื่น ๆ ในการ
สรางและผลิตขอสอบ
5. สงเสริมการเดา ขอนี้โจมตีกันมาก ขอสอบเลือกตอบคนไมมีความรูก็เดาไดคะแนนอยูบาง
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 108-109)
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รูปแบบของคําถาม
การเขียนขอสอบแบบเลือกตอบใหมีคุณภาพดีนั้น นอกจากคุณภาพของตัวคําถาม และตัวเลือกแลว
เรื่องของรูปแบบก็มีสวนสําคัญไมยิ่งหยอนเชนกัน ทั้งนี้ผูสรางขอสอบตองพยายามเลือกรูปแบบที่เห็นวา
เหมาะสมกับเรื่องราวที่จะถาม และควรใหมีหลาย ๆ รูปแบบผสมกันในการสอบแตละครั้ง ซึ่งจะชวยให
ขอสอบนั้นมีคุณภาพดีอีกดวย ซึ่งรูปแบบของคําถามในการสรางแบบทดสอบเลือกตอบมีดังนี้
1. รูปแบบคําถามเดี่ยว (Single Question)
2. รูปแบบตัวเลือกคงที่ (Constant Choice)
3. รูปแบบสถานการณ (Situation Test)
รูปแบบคําถามเดี่ยว (Single Question)
เปนรูปแบบที่แตละขอจะมีขอคําถามและตัวเลือกจบสมบูรณในขอนั้น ๆ เมื่อขึ้นขอใหมก็มีคําถาม
และตัวเลือกใหม การตอบในแตละขอเปนอิสระจากกันไมเกี่ยวของกัน ซึ่งรูปแบบที่นิยมไดแก
1.1 ชนิดคําตอบถูกตัวเดียว เปนคําถามที่มีคําตอบถูกตองแนนอนเพียงขอเดียว
ตัวอยาง
1) แมน้ําสายใดไหลลงสูอาวไทยที่จังหวัด
2) ขอใดใดเปนเลขคี่
สมุทรปราการ
ก. แมน้ําทาจีน
ก. 6
ข. แมน้ําแมกลอง
ข. 8
ค. แมน้ําปาสัก
ค. 11
ง. แมน้ําบางปะกง
ง. 14
จ. แมน้ําเจาพระยา
จ. 16
1.2 ชนิ ด คํา ตอบถู ก ต อ งที่ สุด หรือดีที่สุด เปนการเขีย นข อสอบที่ ตัว เลื อกแตล ะตัว
มีโอกาสถูกดวยกันทั้ง นั้น แตตัวเลือกที่เปนตัวถูกตองเขียนใหมีน้ํา หนักการถูกมากกวา ตัวเลือกอื่น
ดังนั้นตัวเลือกตองมีลักษณะเปนเอกพันธ มีความเปนปรนัยมากที่สุด
3) ตามหลักโภชนาการแลว อาหารใดมีประโยชน
ก. ขาวมันไก
ข. ขาวราดแกง
ค. ขาวตมเครื่อง
ง. ขาวคลุกกะป
จ. ขาวผัดใสไข

4) ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด
ก. หามฆาสัตว
ข. หามลักทรัพย
ค. หามกลาวเท็จ
ง. หามผิดลูกเมีย
จ. หามดื่มของมึนเมา
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1.3 ชนิดเติมแหงเดียว มีลักษณะคลายขอสอบเติมคําแตนํามาเปนแบบทดสอบเลือกตอบ ซึ่ง
แบบนี้มีใชมากในวิชาทางภาษา
ตัวอยาง
5) น้ําเสียหมายถึงน้ําที่ไดผานการใช……ตาง ๆ
มาแลว
ก. ลางสิ่ง
ข. บริโภค
ค. แบบ
ง. ประโยชน
จ. งาน

ยิ่งยากมากขึ้น

6) หนอนชนิดนี้มีความสําคัญอยางมาก โดย
เฉพาะในชวงที่งากําลัง…….. ติดฝก
ก. ออกดอก
ข. เพาะพันธุ
ค. เปลี่ยนแปลง
ง. ขยายพันธุ
จ. เจริญเติบโต

1.4 ชนิดเติมหลายแหง มีลักษณะคลายกับ 1.3 แตเพิ่มใหมีการเติมมากขึ้น ซึ่งยิ่งเติมมากก็

ตัวอยาง
7) วัตถุดิบการเกษตรเหลานี้มีโอกาสที่จะ…
ใชโดยการเพิ่มเทคโนโลยีเขาไปและ…..
เปนสินคาอีกหลาย ๆ รูปแบบ
ก. ได – เปลี่ยน
ข. แปรสภาพ-จําหนาย
ค. นํามา – ผลิต
ง. ผลิตมา – แปรรูป
จ. ให – นํา

8)

ถาคุณ….มีสุขภาพดีรางกายแข็งแรง
ตองวางแผน…..การดํารงชีวิต
ก.
ข.
ค.
ง.
จ)

พึง – วิธี
สนใจ – ใน
คิดจะ – ถึง
ตองการ – เรื่อง
ตั้งใจ - ของ

1.5 ชนิดหาจุดที่ผิดจากประโยคหรือขอความ ลักษณะนี้โจทยจะกําหนดขอความมาให
ในขอความนั้นจะมีจุดที่ผิดอยู 1 แหง ผูเขียนขอสอบจะตองขีดที่จุดอื่นอีก 4 จุด เพื่อเปนจุดลวงในการ
ขีดจุดใดจุดหนึ่งนั้นใหใส ก, ข, ค, ง และ จ เอาไวเลย ดังตัวอยาง
9) เขาควรยุบเลิกกิจการนี้ไดแลว เพราะกําไรคงที่
ก ข ค
ง จ
10) เขาเขียนขอสอบเกง สมกับเปนนักวัดผล ไมมีผิด
ก ข ค
ง จ
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สําหรับขอ 12 นี้ มีการเพิ่มคําวา “ไมมีผิด” เผื่อเปนตัวลวงหรืออาจจะเปนตัวถูกอีกแบบหนึ่ง
ไวใหในกรณีที่ขอความนั้นไมมีที่ผิดเลย ควรขีดตอบ จ. การเขียนขอสอบประเภทนี้คําชี้แจงจําเปนอยางยิ่ง
1.6 ชนิดคําตรงขาม การถามตรงไปตรงมาบางอยางอาจจะไมเกิดประโยชนเทากับการถาม
คําตรงขาม ในกรณีนี้การเขียนขอสอบก็ควรจะมีการเขียนคําตรงขามกันบาง เปนการทดสอบ ดูความคิด
อีกดานหนึ่ง คําตรงขามที่ใชควรเปนคําตรงขามที่มีเหตุผลพอที่จะหาตัวลวงและตัวถูกได เชน ถาถามวา คน
ตรงขามกับคําใด แบบนี้รับรองหาคําตรงขามเทาไรก็ไมสมเหตุสมผล การเขียนขอสอบจึงตองระวัง
อยางมากในเรื่องนี้
ตัวอยาง
11) สวางตรงกันขามกับคําใด
12) เขาพูดจาสุภาพมาก
ก. คล้ํา
ก. หวน
ข. มืด
ข. สกปรก
ค. มอ
ค. แข็งกระดาง
ง. หมึก
ง. กาวราว
จ. มัว
จ. หยาบคาย
1.7 ชนิดเรียงอันดับ แบบนี้วิธีการเขียนเพียงหาขอปญหาที่เกี่ยวกับการเรียงอันดับเหตุการณ
เรื่องราว เวลา คุณลักษณะ วิธีการ หรือเหตุผล เพื่อใชถามผูสอบวาจะลําดับสิ่งเหลานี้ไดมากนอยเพียงใด
ตัวอยาง
13) ขอใดเปนอันดับสองของวัฏจักรของยุง
ก. ไข
ข. ตัวโหมง
ค. ลูกน้ํา
ง. ตัวออน
จ. ดักแด

14) ขอใดยาวเปนอันดับสี่
ก. วา
ข. คืบ
ค. นิ้ว
ง. เสน
จ. ศอก

1.8 ชนิดอนุกรม แบบนี้สวนใหญจะเปนคณิตศาสตรมากกวาอยางอื่น เพราะลักษณะของ
อนุกรมนั้น เปนตัวเลขที่เรียงลําดับคาอยางมีกฎเกณฑที่แนนอน เชน
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ตัวอยาง
15) 1 5 7… 13 17
ก.8
ก.9
ข. 11
ค. 12
ง. 15

16)

77 ? ..
57 .. 79
.. 48 59

ตรง ? มีคาเทาใด
ก. 68
ข. 78
ค. 87
ง. 88
จ. ไมมีคําตอบ

1.9 ชนิดจําแนกประเภท ขอสอบประเภทนี้มุงวัดวาผูตอบสามารถจําแนกประเภทสิ่งที่
อยูลักษณะเดียวกันหรือตางกันไดหรือไม การเขียนขอสอบจึงเนนอยู 2 วิธี คือ หาสิ่งที่อยูในพวก
เดียวกัน กับหาสิ่งที่ไมอยูในพวกเดียวกัน ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
17) ขอใดอยูในพวกมะนาว มะดัน มะขาม
ก. มะระ
ข. มะตูม
ค. มะไฟ
ง. มะเขือ
จ. มะละกอ

18) ขอใดไมเขาพวก
ก. มะพราว
ข. มะเฟอง
ค. มะไฟ
ง. มะปราง
จ. มะระ

1.10 ชนิดถามความสัมพันธ แบบนี้ผูเขียนขอสอบจะตองพยายามหาสิ่งที่เกี่ยวกันมาก
ที่สุดมาใชในการเขียนขอสอบ ความเกีย่ วกันหรือความสัมพันธจะตองพิจารณาใหดี มีเหตุมีผลที่ยอมรับดวย
จึงจะถือวาปรนัย มิฉะนั้นแลวก็จะเปนปญหาเถียงกันไมตกฟาก ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
19) ประชาธิปไตยสัมพันธกับขอใดมากที่สุด
ก. ตํารวจ
ข. ทหาร
ค. รัฐมนตรี
ง. ประชาชน
จ. สมาชิกสภา

20) ทะเลทราย สัมพันธกับขอใดมากที่สุด
ก. อูฐ
ข. รอน
ค. ทรมาน
ง. อดอยาก
จ. แหงแลง
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1.11 ชนิดขาดหรือเกิน การเขียนขอสอบประเภทนี้ มุงใหผูตอบวินิจฉัยความสมบูรณของ
ขอคําถามดูวาขาดไปหรือเกินไปโดยไมจําเปน ผูที่ถูกจึงเปนผูที่มีความสามารถในการพิจารณาอยางดี
ตัวอยาง
21) “ศาลตัดสินปลอยพนขอหาไป”
22) แบงเงิน 100 บาท ใหนองสองคน
ขอความนี้ขาดสิ่งสําคัญใด
คนละเทา ๆ กัน เมื่อเวลา 09.30 น.
ก. ชื่อ
นองจะไดเงินคนละเทาไร
ข. เพศ
โจทยขอนี้ไมตองบอกอะไร
ค. อายุ
ก็สามารถหาคําตอบได
ง. ที่อยู
ก. ผูรับแบง
จ. อาชีพ
ข. ผูมาแบง
ง. จํานวนเงิน
ค. ระยะเวลา
จ. วิธีการแบง
1.12 ชนิดอุปมาอุปไมย คําถามแบบนี้คลายกับการหาความสัมพันธ แตเปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ควรออกเปนคําถาม เพราะวัดดานวิเคราะหหรือเหตุผลอยางดี ลักษณะขอคําถามเปนการกําหนด
ความสัมพันธของสิ่งคูหนึ่ง แลวใหขยายอิงไปยังคูอื่น ๆ เชน
ตัวอยาง
23) นก : รัง
?: ?
24) ? : เล็ก
หนา : ?
ก.เสือ : ปา
ก. ใหญ – หัว
ข. มา : หญา
ข. ใหญ – หลัง
ค. คน : บาน
ค. รูป – บาน
ง. วัว : เกวียน
ง. ของ – แคบ
จ. หมู : รําขาว
จ. ตัว - ดาน
1.13 ชนิดหาตัวรวม คําถามประเภทนี้เปนการฝกใหผูตอบสามารถเก็บใจความสําคัญหรือหัวใจ
ของสิ่งนั้น ซึ่งเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่รวมกัน
ตัวอยาง
25) เชา บาย เย็น
26) ซีด จาง เขม
ก. เวลา
ก. ทา
ข. นาฬิกา
ข. สี
ค. แสงสวาง
ค. เงา
ง. แสงแดด
ง. เลือด
จ. ความรอน
จ. เสื้อผา
25

1.14 ชนิดหาตัวตาง ลักษณะนี้ขอคําถามตรงขามกับขอ 1.13 คือใหหาดูวาสิ่งที่มีอยูนั้นตางกัน
เพราะสิ่งสําคัญใด ตัวรวมอะไรที่ทําใหสิ่งนั้น ๆ ตางกันได
ตัวอยาง
27) สระ บอ ทะเล
28) จาน ชาม ถวย
ก. น้ํา
ก. สี
ข. ขนาด
ข. ขนาด
ค. ความลึก
ค. รูปทรง
ง. สถานที่
ง. ลวดลาย
จ. ประโยชน
จ. การผลิต
1.15 แบบสรุปความ แบบนี้อาศัยหลักตรรกวิทยามาใชในการเขียนขอสอบผูเขียนจะตอง
นึกหาเหตุใหญที่เปนจริงกอน แลวหาเหตุเล็ก ๆ ที่เปนจริงอีก ตอจากนั้นใหผูตอบสรุป
ตัวอยาง
29) ทองจายเงินไปมากกวาแถม แตจายนอยกวาถึกและถม ฉะนั้นอาจสรุปไดวาอยางไร
ก.ทองจายเงินมากที่สุด
ข. ทองจายเงินนอยที่สุด
ค. แถมจายเงินนอยที่สุด
ง. ถมจายเงินไปเทากับถึก
จ. ยังสรุปแนนอนไมได
1.16 แบบเลือกตอบถูกผิด (Multiple True-False) ในบางสาขาวิชาเขียนขอสอบเลือกตอบ
เพื่อใหมีคําตอบถูกเพียงตัวเดียว หรือถูกเพียงตัวเลือกเดียว ผิดหลักวิชาของเขา จําเปนจะตองถูก อยางนอย
2 ตัวเลือก จึงจะถือวาถูก เชน วิชาแพทย ดังนั้นแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดจึงพัฒนาขึ้นมาจากกลุม
นักวัดผลที่อยูตามมหาวิทยาลัยแพทยกอน ตัวอยางขอสอบแบบนี้ เชน
30) การวัดการกระจายของคะแนนที่นิยมใชคืออะไร
ก. พิสัย
ข. ความเบี่ยงเบน
ค. ความแปรปรวน
ง. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จ. สัมประสิทธิ์ของการกระจาย
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ขอนี้คํา ตอบที่ถูกคื อ ค. และ ง. คําตอบผิดคื อ ก. ข. และ จ. ข อสอบประเภทนี้ควรเปน
ชุดของมัน ไมควรปนกับแบบที่มีการตอบเพียง 1 ตัวเลือกวาถูก การตอบในกระดาษคําตอบอาจใหตอบ
เฉพาะตัวเลือกถูกหรือใหบอกตัวเลือกผิดดวยก็ได
ก.ข. ค.  ง.  จ.
หรือ ก. ข. ค. ง. จ. ก็ได
หรือ ใหผูตอบขีด  ขีด  ในแตละตัวเลือก ในขอสอบก็ได หรือบางทีอาจจะใชในรูปกําหนด
ถูกผิดอยูดานหลัง หรือดานหนาของตัวเลือกก็ได
(31) การวัดการกระจายของคะแนนที่นิยมใชคืออะไร
ก. พิสัย
ถ
ผ
ข. ความเบี่ยงเบน
ถ
ผ
ค. ความแปรปรวน
ถ
ผ
ง. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ถ
ผ
จ. สัมประสิทธิ์ของการกระจาย ถ
ผ
ปญหาของแบบทดสอบเลือกตอบถูก-ผิดนี้ก็คือ การใหคะแนนวาควรใหอยางไร เชน ตัวอยาง
ที่ยกมาใหถาตอบถูกเหมือนเฉลยหมดจะให 5 หรือ 2 คะแนน หรือ 1 คะแนนดี ถาวงแตตัวถูกจะให
อยางไร ถาวงแตตัวผิดจะใหอยางไร กรอนลันดและลิน (Gronlund and Linn 1990 ; อางอิงมาจาก
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539 : 117) จึงแนะวาแบบทดสอบแบบนี้แยกเปนแบบทดสอบถูกผิดเลย
จะดีกวา และการใหคะแนนจะไดใหตามที่ตอบแตละตัวเลือก คือตรงกับเฉลยก็ไดคะแนน 1 ไปเลย 5 ตัวเลือก
ก็เหมือนถูก-ผิด 5 ขอ นั่นเอง
1.17 แบบเลือกตอบซอน (Double Multiple Choice) แบบทดสอบแบบนี้เปนลักษณะ
เลือกตอบ 2 ตอน ถัดจากโจทยถาม ตอนแรกเปนลักษณะของเงื่อนไข ควรจะมีอยางนอย 3 เงื่อนไข ใน
เงื่อนไขของวิชานั้นแตละเงื่อนไขอาจจะผิดบางถูกบาง ตอนที่ 2 เปนการเขียนตัวเลือกโดยทั่วไปก็จะเปน
การนําเอาเงื่อนไขที่กําหนดใหมาเขียนใหม เพื่อใหผูตอบพิจารณาจากเงื่อนไขหลาย ๆ ตัว ซึ่งเปรียบเสมือน
ตัวเลือกครั้งที่ 1 แลวมาพิจารณาในตัวเลือกครั้งที่ 2 อีกที จึงเรียกวา Double Multiple Choice
ตัวอยาง
32) ถา ก. ข. ค. และ ง. เปนเลขจํานวนจริง(real number) และไมมีตัวใดมีคาเปนศูนย ขอใดใน
ตอไปนี้มีคาเทากับศูนยได
1. ก + ข + ค + ง
2. ก2 + ข2 + ค2 + ง2
3. ก3 + ข3 + ค3 + ง3
4. ก4 + ข4 + ค4 + ง4
ก. 1 เทานั้น
ค. 1 และ 3 เทานั้น
จ. 1, 2 , 3 และ 4
ข. 2 เทานั้น
ง. 2 และ 3 เทานั้น
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การจะตอบมาวาขอไหนถูกนั้น โจทยกําหนดวาขอใดมีคาเปนศูนย ก็ตองมาพิจารณาเงื่อนไข
4 ประการที่กําหนดไว ผูตอบจะตองรูวาแตละเงื่อนไขเปนอยางไร เมื่อคิดใหสอดคลองกับโจทยแลว
จึงมาเลือกคําตอบอีกทีหนึ่ง จาก ก. ถึง จ. ซึ่งมักจะเขียนใหเกี่ยวของกัน 1 เงื่อนไขบาง 2 หรือมากกวา
2 เงื่อนไขบาง แลวแตลักษณะที่มีความเปนไปได
จากงานวิจัยที่ปรากฏวา โจทยขอสอบเลือกตอบแบบนี้ยากกวาแบบธรรมดา ความจริงเพียง
พิจารณาความซับซอนก็พอรูวา มันทําใหยากขึ้น จะไดประโยชนตามจุดมุงหมายทางการเรียนรูหรือไม
ลองพิจารณาดูใหดี การใหคะแนนจะใหเพียงขอละ 1 คะแนนเทานั้น นั่นคือขอหนึ่ง ๆ จะมีถูกอยูเพียง
ตัวเลือกเดียว (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 113-117)
2. ประเภทตัวเลือกคงที่ (Constant choice)
ตัวเลือกคงที่เกิดจากตัวเลือกแตละขอใดในคําถามโดด ๆ ซ้ํากันอยูบอย ๆ ดังนั้นเพื่อให
คําถามและตัวเลือกมีประสิทธิภาพขึ้น จึงเอาตัวเลือกที่ซ้ํามาเปนตัวเลือกคงที่ แลวเขียนคําถามเปนขอ ๆ เทานั้น
คําชี้แจงในการทําขอสอบสําคัญมากจะตองชัดเจนที่สุด มิฉะนั้นแลวผูตอบจะสับสน ไมสามารถทําขอสอบ
ไดตามจุดประสงค
ตัวเลือกคงที่มีหลายรูปแบบ แตแบบใดจะเหมาะสมกับวิชาใด ผูออกขอสอบเทานั้นที่สามารถ
พิจารณาได โครงสรางใหญ ๆ มีอยู 3 แบบ ดังจะใหตัวอยางตอไปนี้
คําชี้แจง ตั้งแตขอ (1) – (2) ประกอบไปดวยขอความและเหตุผลใหทานพิจารณาวาขอความ
และเหตุผลแตละขอมีความสัมพันธกันอยางไร ตาม ก – จ ที่ใหไวนี้
ก.
ขอความถูก เหตุผลถูก สนับสนุนกัน
ข.
ขอความถูก เหตุผลถูก ไมสนับสนุนกัน
ค.
ขอความถูก เหตุผลผิด
ง.
ขอความผิด เหตุผลถูก
จ.
ขอความผิด เหตุผลผิด
(1) ขอความ
คนทุกคนเปนสสาร
เหตุผล
เพราะคนเปนสิ่งมีชีวิต
(2) ขอความ
เอาหินใสแกวน้ํา ปริมาตรของน้ําเพิ่มขึ้น
เหตุผล
เพราะหินตองการที่อยู จึงแทนที่น้ํา
ฯลฯ
คําชี้แจง ใหทานอานขอความจากขอ (1) – (4) วาเกี่ยวของกับตัวเลือกใดที่กําหนดให
ถาเกี่ยวกับ ออกซิเจน
ตอบ ก
ถาเกี่ยวกับ ไนโตรเจน
ตอบ ข
ถาเกี่ยวกับ ไฮโดรเจน
ตอบ ค
ถาเกี่ยวกับ โอโซน
ตอบ ง
ถาเกี่ยวกับ คารบอนไดออกไซด ตอบ จ
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(1)
(2)
(3)
(4)

กาซใดทําหนาที่คลายผงซักฟอก
กาซใดมีอยูในอากาศมาก แตไมมีประโยชนในการหายใจ
เวลานอนหองเล็ก ๆ หลายคนทําใหอึดอัด
บรรจุลูกโปงแลวลอยขึ้นไปได
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 118-119)

3. การสรางสถานการณ (Situational Test)
การเขียนขอสอบแบบนี้จําเปนจะตองเลือกสถานการณจําลอง ขอความหรือภาพมากอน
แลวผูออกขอสอบจะตองถาม ลวงลึกเฉพาะในสถานการณเทานั้น จะอาศัยสวนภายนอกมาตอบถูกไมได
ดังนั้นการเขียนขอสอบประเภทนี้ถึงระวังเปนพิเศษ จะตองชี้นะผูสอบใหเขาใจวาการตอบแตละขอ
ใชสถานการณที่ใหเปนหลัก จึงจะผิดหรือแปลกจากความจริงก็ตองตอบตามนั้น เพราะถือวาเปน
สถานการณจําลอง (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 120)
คําชี้แจง

ใหอานคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-2
อันมนุษยสุดเชื่อเหลือจะปด
พูดสบถแลวสะบัดไมขัดสน
เพราะแคคําน้ําจิตคิดประจญ
ปากเปนผลใจเปนพาลเหมือนมารยา

1) คําประพันธนี้เปนเรื่องอะไร
ก. น้ําใจคน
ข. นิสัยของคน
ค. จิตใจของคน
ง. เลหเหลี่ยมของคน
จ. การพูดจาของคน

2) คําประพันธนี้มีความหมายตรงกับสภาพใด
ก. ปากเปนเอก เลขเปนโท
ข. ปากวาตาขยิบ
ค. ปากรายใจดี
ง. พูดดีเปนศรีแกปาก
จ. ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ

คําชี้แจง ใหอานขอความนี้ แลวตอบคําถามขอ 3-4
กําลังสําคัญอันดับแรกคือ “กําลังศรัทธาความเชื่อมั่น” ไมวาทานจะทํางานอะไร กับใคร
เพื่อสิ่งใดถาหากขาดความเชื่อมั่นในงาน ในผูรวมงาน ในเปาหมายของงานที่ทาํ แลวจะไมมีความหวังและ
ความขวนขวาย ทําใหปฏิบัติงานสําเร็จไดโดยยาก
3) ขอความนี้เนนเรื่องอะไร
4) ขอความนี้จัดเปนประเภทใด
ก. ความเชื่อมั่น
ก. คําสั่ง
ข. การพัฒนางาน
ข. โอวาท
ค. เปาหมายในการทํางาน
ค. ขอเสนอแนะ
ง. การวางแผนในการทํางาน
ง. ขอควรปฏิบัติ
จ. ความสําเร็จในการทํางาน
จ. คําตัดพอตอวา
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การวัดดานพุทธิพิสัย
การวัดผลดานพุทธิพิสัย เปนการวัดความสามารถดานสติปญญา ซึ่ง บลูม (Bloom) และคณะ
ไดแบงพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยไว 6 ดาน ซึ่งในแตละดานไดแบงยอยพฤติกรรมที่จะวัดไปอีกรวมทั้งสิ้น
21 พฤติกรรม ดังนั้นการเขียนขอสอบเพื่อจะวัดผลดานพุทธิพิสัย จึงจะตองเขียนใหสอดคลองกับพฤติกรรม
เหลานั้น ซึ่งสวนใหญจะเปนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชกันอยางแพรหลาย
นิยมใชเปนเครื่องมือหลักสําหรับการวัดผลการเรียน ในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหมีคุณภาพนั้น
นอกจากจะตองคํานึงถึงความครอบคลุมเนื้อหาและใชคําถามที่ดีแลว จําเปนตองคํานึงถึงพฤติกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ ที่เปนจุดมุงหมายของหลักสูตรประกอบดวย กลาวคือ ตองพยายามเขียนคําถามวัดพฤติกรรม
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชานั้น ๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสามารถแบงออกเปนชนิดใหญ ๆ
ได 6 ชนิด แตละชนิด ยังแบงเปนพฤติกรรมยอย ๆ ไดอีกหลายประเภท คือ
1.00 ความรูความจํา (Knowledge)
เปนความสามารถในการจดจําขอเท็จจริง รายละเอียด เปนความสามารถในการระลึก
นึกถึงสิ่งที่ไดเรียนมาแลวแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1.10 ความรูความจําดานเนื้อหา (Knowledge of Specifics) แบงยอยออกเปน 2 ประเภทคือ
1.11 ความรูเกี่ยวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of terminology)
เปนการถามเกีย่ วกับความหมายของคําศัพท นิยาม คําแปล ชื่อ อักษรยอ สัญลักษณ
เครื่องหมาย และรูปภาพตาง ๆ
ตัวอยาง
1. พระเนตร แปลวาอะไร
ก. ปาก
ข. หู
ค. จมูก
ง. มือ
จ. ตา

2. เมืองหลวงของประเทศลาวคืออะไร
ก. หลวงพระบาง
ข.พระตะบอง
ค. เวียงจันทน
ง. ยางกุง
จ. พนมเปญ

1.12 ความรูเกี่ยวกับกฎและความจริง (knowledge of Specific facts)
เปนการถามความจริงเกี่ยวกับบุคคล เวลา เหตุการณในประวัติศาสตร กฎ สูตร หรือ
สิ่งที่ตกลงกันวาความจริงแลวหรือตามคุณสมบัติเดนดอย คุณหรือโทษของสิ่งตาง ๆ
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ตัวอยาง
3. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาครั้งที่ 2
เมื่อ พ.ศ.ใด
ก. 2012
ข. 2112
ค. 2210
ง. 2310
จ. 2312

4. เครื่องปนดินเผาลายเขียนสี คนพบที่ใด
ก. ถ้ําผี
ข. บานหมอ
ค. บานเชียง
ง. บานโนนนกทา
จ. บานดอนตาเพชร

1.20 ความรูในวิธีดาํ เนินการ (knowledge of ways and means of dealing with Specifics)
แบงออกเปน 5 ประเภทคือ
1.21 ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน (Knowledge of conventions) เปนการถามสิ่งที่
นิยมทํากันในวิชาการจนเปนนิสัย หรือวิธีปฏิบัติตามระเบียบประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคม รวมทั้ง
แบบแผนการปฏิบัติในสิ่งตาง ๆ ที่คนสวนใหญนิยมปฏิบัติ
ตัวอยาง
5. คําขึ้นตนใดที่ควรใชเมื่อเขียนจดหมายถึง
พระสงฆ
ก. นมัสการ
ข. เจริญพร
ค. พระคุณเจา
ง. เรียนถวาย
จ. เรียนกราบอวยพร

6. ขั้วของถานไฟฉายมีชื่อเรียกวาอยางไร
ก. บวกและลบ
ข. บนและลาง
ค. เหนือและใต
ง. ซายและขวา
จ. ดําและแดง

1.22 ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับขั้น (knowledge of trends and sequences)
เปนการถามเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและการหาความเอนเอียงหรือแนวโนมของสิ่งที่จะเปนไปของสิ่ง
นั้น ๆ ซึ่งลําดับขั้นหมายถึง การถามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน-หลัง หรือจัดเรียงลําดับอยางไร สวน
แนวโนมหมายถึงเหตุการณหรือเรื่องราวในปจจุบันที่มักจะเกิดขึ้นบอย ๆ ถาสิ่งใดเหตุการณใดเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียวหรือเปนอยางเดียวไมเปนแนวโนม ขอสังเกตคําถามประเภทแนวโนม สวนใหญใชคําวามักจะ
เพราะเปนการคาดคะเนเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในปจจุบัน(สมนึก ภัททิยธนี. 2541 : 134)
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ตัวอยาง
7. เหตุการณใดเกิดขึ้นหลังสุด
ก. ศึกเกาทัพ
ข. ศึกอะแซวุนกี้
ค. ศึกบางระจัน
ง. ศึกยุทธหัตถี
จ. ศึกถลาง

8. ขอใดคือลําดับขั้นการเจริญเติบโตของผีเสื้อ
ก.
ไข-ดักแด-หนอน
ข.
ดักแด-ไข-หนอน
ค.
ไข-หนอน-ดักแด
ง.
หนอน-ไข-ดักแด
จ.
หนอน-ดักแด-ไข

1.23 ความรูเกี่ยวกับการจัดประเภท (Knowledge of clasifications and categories)
เปนการถามความสามารถในการจําแนกแจงชนิด จัดหมวดหมูของประเภท สิ่งของ
เรื่องราว เหตุการณวาอันไหนอยูกลุมเดียวกัน หรือวิธีการเดียวกัน
ตัวอยาง
9. โลกจัดเปนดาวประเภทเดียวกับขอใด
ก. ดาวหาง
ข. ดาวเหนือ
ค. ดาวอังคาร
ง. ดวงจันทร
จ. ดวงอาทิตย

10. ขอใดไมใชสัตวปาสงวน
ก. แรด
ข. กระซู
ค. สมเสร็จ
ง. โคไพร
จ. ควายปา

1.24 ความรูเกี่ยวกับเกณฑ (Knowledge of criteria)
เปนคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการจดจําหลักเกณฑตาง ๆ หรือขอกําหนด
ที่ยึดเปนหลักสําหรับการพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริง การกระทําหรือเรื่องราวตาง ๆ วาคืออะไร ใชสําหรับ
ตัดสินสิ่งใด คําถามประเภทนี้มักจะถามถึงลักษณะหรือคุณสมบัติที่ใชพิจารณาหรือตัวชี้ขาด และเปรียบเทียบ
ขอแตกตาง (ไพศาล หวังพานิช. 2526:102)
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ตัวอยาง
11. การที่ถือวาปรอทเปนโลหะ
เพราะยึดสิ่งใดเปนสําคัญ
ก. มีแววโลหะ
ข. เปนสื่อไฟฟา
ค. มีน้ําหนักมาก
ง. ผสมกับกรดได H 2
จ. ผสมกับ O 2 ไดออกไซด

12. ในการตัดสินใจวาเซลลหนึ่งเปนเซลลพืช
หรือเซลลสัตวดูจากขอใด
ก. มีนิวเคลียสหรือไม
ข. มีผนังเซลลหรือไม
ค. มีอากาศบรรจุอยูหรือไม
ง. สามารถแบงเซลลจากเซลลเดิมหรือไม
จ. ประกอบดวยเซลลูโลสหรือโปรตีน

1.25 ความรูเกี่ยวกับวิธีการ (Knowledge of Methodology)
เปนการถามวิธีปฏิบัติหรือกรรมวิธีตาง ๆ ที่จะทําใหไดผลลัพธหรือเกิดผลตามที่
ตองการ โดยถามถึงวิธีการที่ใชอยางแพรหลาย จนทําใหไดผลที่มีการประสิทธิภาพ
13. วิธีการที่ชวยใหนําใสไดเร็ว
14. ขอใดเปนการกําจัดขยะที่ผิดวิธี
ก. ตม
ก. ฝงในหลุม
ข. กลั่น
ข. เผาไฟใหไหม
ค. กรอง
ค. ปดใหมิดชิด
ง. เติมคลอรีน
ง. กองไวเปนที่
จ. แกวงสารสม
จ. ถกเถียง
1.30 ความรูรวมยอดในเนื้อเรื่อง (Knowledge of Universals and abstractions in the field)
เปนการถามความสามารถในการจดจําขอสรุปหรือหลักการของเรื่องที่เกิดจาก
การผสมผสานหาลักษณะร วม เพื่ อรวบรวมและยนยอลงมาเปนหลัก หรือหัวใจของเนื้อหานั้น ๆ
(ไพศาล หวังพานิช 2526 : 104) ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1.31 ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและขยายความ (knowledge of Principles and generalization)
เปนการการถามสาระสําคัญ ๆ ของเรื่องที่ไดมาจากการสรุปลักษณะปลีกยอย
หรือรายละเอียดตาง ๆ พรอมทั้งความหมายในการนําหลักเหลานั้นไปสัมพันธเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น คําถาม
ประเภทนี้มักจะถามเกี่ยวกับ หลักสรุป และการขยายตัวไปสูสภาพอื่น
ตัวอยาง
15. การทํานาเกลืออาศัยหลักการในเรื่องใด
16. งู กบ ไสเดือน มีลักษณะใดที่เหมือนกัน
ก. การกลั่น
ก. อยูในที่ชุมชื้น
ข. การระเหย
ข. ออกลูกเปนไข
ค. การละลาย
ค. มีกระดูกสันหลัง
ง. การตกผลึก
ง. กินแมลงเปนอาหาร
จ. การตกตะกอน
จ. เปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
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1.32 ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง (Knowledge of theories and Structures)
เปนการถาม ความสามารถในการโยงความสัมพันธจากรายละเอียดหรือหลักวิชา
ตาง ๆ มาลงสรุปเปนเนื้อหาสาระสําคัญจนตั้งเปนกฎเกณฑ ทฤษฎี หรือโครงสรางที่มีลักษณะรวมกัน
ตัวอยาง
17. ตูเย็นไฟฟาและเครื่องปรับอากาศใช
หลักการใดที่ทําใหเกิดความเย็น
ก. การจัด
ข. การระเหย
ค. การแผรังสี
ง. การกลั่นตัว
จ. การหมุนเวียนพลังงาน

18. การจําแนก ตนหญา ตนขาว ตนไผ เปนพืช
ประเภทเดียวกัน เพราะยึดสิ่งใดเปนหลัก
ก. อายุ
ข. ราก
ค. ที่อยู
ง. ขนาด
จ. ประโยชน

2.00 ความเขาใจ (Comprehension)
เปนความสามารถในการแปลความ ตีความและขยายความ จากสื่อความหมายตาง ๆ ที่
ไดพบเห็นสามารถดัดแปลงสิ่งยากมาเปนสิ่งงาย สิ่งซับซอนใหเปนสิ่งธรรมดา เปนการนําความรูความจํา
ไปดัดแปลง ปรับปรุงเพื่อใหสามารถจับใจความ อธิบายหรือเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะ และสภาพ
คลายคลึงเปนทํานองเดียวกับของเดิมไดแบงออกเปน 3 ชนิด คือ
2.1 การแปลความ (Translation)
เปนการถามที่ใหอธิบายตามลักษณะและนัยของเรื่องราวตาง ๆ โดยใหแปล
เรื่องราวเดิมออกมาเปนคําพูดใหม หรือ แปลภาษา แปลสัญลักษณ ลักษณะอาการเนื้อความ แปลบทประพันธ
คําพังเพย เปนตน
ตัวอยาง
19. น้ํานิ่งไหลลึก มีความหมายอยางไร
ก. น้ํานิ่งลึกกวาน้ําไหล
ข. รูอะไรแลวแตไมยอมบอก
ค. คนฉลาดยอมพูดลึกซึ้ง
ง. รูอะไรแลวแตพูดไมได
จ. คนมีสติปญญาแตไมแสดงความรูออกมา

20. ขอใดมีความหมายเปนหาร
ก. ของหายอยูเสมอ
ข. รายไดลดลงเรื่อย ๆ
ค. คนจนควรไดรับของแจก
ง. คนที่รวยก็รวยอยางลนเหลือ
จ. กอบโกยเอาไปพอ ๆ กัน
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2.2 การตีความ (Interpretation)
เปนการถามความสามารถในการโยงความสัมพันธของรายละเอียดตาง ๆ ของเรื่องราว
เพื่อนํามาอธิบายเรียบเรียง บันทึกในแงมุมใหม ทั้งนี้จะตองอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบ ทั้งรายละเอียด
และสิ่งที่เปนเงื่อนงําตาง ๆ เพื่อแปลความหมาย แลวนําสิ่งที่แปลความไดขึ้นมาเปรียบเทียบพิจารณา
ตออีกขั้น การถามใหตีความหมายมักจะถามเกี่ยวกับตีความเรื่อง การตีความขอเท็จจริง
ตัวอยาง
21. ทําไมตนไมที่ขึ้นในปาใหญ ๆ จึงมีลําตนสูง
ชะลูด

22. อากาศหนาวจัด ๆ ลองจับเหล็กและไมดูจะ
รูสึกคลายมือติดอยูกับเหล็กมากกวากับไม
ทานจะอธิบายปรากฏการณนี้วาอยางไร
ก. เหล็กนําความรอนดีกวาไม
ข. เหล็กแผรังสีความรอนดีกวาไม
ค. เหล็กมีความรอนจําเพาะมากกวาไม
ง. เหล็กมีความหนาแนนมากกวาไม
จ. เหล็กถูกโลกดึงดูดไดดีกวาไม

ก. เพื่อใหไดอากาศ
ข. เพื่อใหทรงตัวไดดี
ค. เพื่อใหไดแสงแดด
ง. เพื่อหาอาหารไดเร็ว
จ. เพื่อใหพืชแข็งแรงเร็ว

2.3 การขยายความ (Extrapolation)
เปนสมรรถภาพที่ทํานายหรือคาดคะเนเหตุการณลวงหนาไดอยางดี โดยอาศัยขอมูล
และแนวโนมตาง ๆ เปนเครื่องชวยการคาดคะเน การคาดคะเนใดที่ไมมีแนวโนมหรือขอมูลประกอบ
ไมถือวาเปนการขยายความ แตถือเปนการเดาไมควรเชื่อถือ การขยายความอาจจะมองในแงขยายความดาน
จํานวน ขยายความดานเวลาและขยายความดานเรื่องราวก็ได
เพื่อใหมองเห็นชัดโปรดพิจารณาดู
ภาพประกอบ
ขยายความ
แนวโนม
ขยายความ

2.30

1.22

2.30

การขยายความจะตองรูแนวโนมวาเปนอยางไรในปจจุบัน เมื่อไดแนวโนมแลวเราก็สามารถ
ทายอนาคตหรือทายอดีตที่เรายังไมรูได บางทานอาจสงสัยวาอดีตก็นาจะเปนความจํา ไมจําเปนตอง
คาดคะเน อดีตบางอยางเราไมมีทางรู อาจจะรูชวงหนึ่งและอีกชวงหนึ่งไมมีทางรู เชนเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรที่ไมมีก ารบันทึก พอไดขอมูลบางประการก็คาดคะเนเอา (ลวน สายยศและ
อังคณา สายยศ. 2539 :138-139)
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ตัวอยาง
23. แนวโนมขอใดที่ควรเปนลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย
ในอนาคต
ก. อัตราเกิดคงที่ อัตราตายลดลง
ข. อัตราเกิดลดลง อัตราตายคงที่
ค. อัตราเกิดลดลง อัตราตายลดลง
ง. อัตราเกิดเพิ่มขึ้น อัตราตายลดลง
จ. อัตราเกิดเพิ่มขึ้น อัตราตายคงที่

24. ถาไปอยูบนดวงจันทร จะมองเห็นโลกเปน
อยางไร
ก. มีขนาดเทาดวงจันทร
ข. มีแสงสุกสวางมาก
ค. มีเมฆปกคลุมทั่วไป
ง. จะมืดมิดตลอดเวลา
จ. จะบังดวงอาทิตยหลายวัน

3.00 การนําไปใช (Application)
เปนความสามารถที่จะนําเอาความรูความเขาใจในเรื่องที่ไดเรียนรูมาไปแกปญหาที่
แปลกใหม หรือสถานการณใหมที่ไมเคยพบเห็นมากอน แตอาจจะใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเรื่องที่เคย
พบเห็นมากอน การนําความรูไปใชนี้มิไดหมายความวาจะตองนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริงเทานั้น แตอาจ
นําความรูจากเรื่องที่เรียนเรื่องหนึ่งไปใชตอบปญหาอีกเรื่องหนึ่งหรืออีกวิชาหนึ่งก็ได ฉะนั้นการสอบ
จะตองไมใชถามโจทยปญหา ตัวอยางหรือสถานการณที่นักเรียนเคยพบเห็นมาแลว หรือไมใชเปน
สถานการณในการถาม แตตองสรางสถานการณขึ้นมาใหม (ภัทรา นิคมานนท. 2540:94)
ตัวอยาง
25. ทําไมจึงนิยมสงเสริมใหเด็กในถิ่นกันดารรับ 26. ถาไมมีแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค
ประทานถั่วมาก ๆ
จะใชอะไรแทน
ก. เพราะราคาถูก
ก. สุรา
ข. เพราะมีโปรตีนสูง
ข. น้าํ อุน
ค. เพราะปองกันโรคได
ค. น้าํ กลั่น
ง. เพราะมีเกลือแรมาก
ง. น้ําดางทับทิม
จ. เพราะใหพลังงานสูง
จ. น้ํากรดเจือจาง
4.00 การวิเคราะห (Analysis)
เปนความสามารถในการแยกสิ่งสําเร็จรูปออกเปนสวนยอย ๆ ตามหลักและกฎเกณฑที่
กําหนด เพื่อคนหาความจริงตาง ๆ ที่ซอนอยูภายในเรื่องราวนั้น การวิเคราะหจึงเปนสมรรถภาพชั้นสูงกวา
ความเขาใจและการนําไปใชตรงที่ “ความเขาใจ” เนนถึงความสามารถในการจับความหมายของเรื่องราว
ได “การนําไปใช” นั้นเนนที่ความสามารถในการนํา กฎ หลักการและทฤษฎี ตาง ๆ มาใชแกปญหาใน
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สถานการณใหม สวน “ การวิเคราะห” นั้นเนนความสามารถในการแยกแยะสวนประกอบของเรื่องราว
เหตุการณ ออกเปนสวนยอย ๆ แลวสกัดออกมาใหเห็นความสําคัญ ความสัมพันธขององคประกอบ
เหลานั้น ตลอดจนหลักการที่องคประกอบเหลานั้นจับกับขึ้นมาเปนกลุมกอน ซึ่งการวัดดานนี้แบง
ออกเปน 3 สวนยอยคือ (เตือนใจ เกตุษา. 2540: 87)
4.10 วิเคราะหความสําคัญ (Analysis of Elements)
เปนการวิเคราะหวาสิง่ ทีม่ ีอยูนั้นอะไรสําคัญ หรือจําเปน หรือมีบทบาททีส่ ุด ตัวไหน
เปนเหตุ ตัวไหนเปนผล
ตัวอยาง
27. สิ่งใดมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศ
ก. พายุ
ข. ไอน้ํา
ค. อุณหภูมิ
ง. ความชื้น
จ. ความกดดัน

28. ถาความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิตชนิด
ตาง ๆ เทากัน รูปใดจะมีพื้นที่มากที่สุด
ก. วงกลม
ข. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ค. สีเหลี่ยมผืนผา
ง. สีเหลี่ยมรูปวาว
จ. สีเหลี่ยมขนมเปยกปูน

4.20 วิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationships)
เปนคําถามเกี่ยวกับการคนหาความเกี่ยวของสัมพันธระหวางคุณลักษณะตาง ๆ
ของเรื่อง ของเหตุการณ วาพาดพิงเกี่ยวโยงกันอยางไร มากนอยเพียงใด รวมทั้งผลที่เกิดจากสาเหตุตาง ๆ
ลั ก ษณะคํา ถามจะถามเกี่ ย วกั บ ความสอดคล อ งสั ม พั น ธ ความขั ด แย ง กั น เหตุ แ ละผลที่ ต ามมา
(ไพศาล หวังพานิช. 2526: 111)
ตัวอยาง
29. สังคมที่เจริญรุงเรือง มีสวนสัมพันธกับ
อัตราการตายและการยายถิ่นที่อยูอยางไร
ก. อัตราการตาย และการยายถิ่นที่อยูต่ํา
ข. อัตราการตาย และการยายถิ่นที่อยูสูง
ค. อัตราการตายและการยายถิ่นมีอยูคงที่
ง. อัตราการตายต่ํา สวนการยายถิ่นที่อยูสูง
จ. อัตราการตายสูง สวนการยายถิ่นที่อยูต่ํา

30. การทําสงครามระหวางสุมาอี้กับขงเบง
เปรียบไดกับขอใด
ก. เสือพบสิงห
ข. หนูพบแมว
ค. โจรพบตํารวจ
ง. เตาพบกระตาย
จ. หมาปาพบลูกแกะ
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4.30 วิเคราะหหลักการ (Analysis of Organizational Principles)
เปนความสามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเรื่องราวนั้นวายึดหลักการใด มีเทคนิคหรือ
ยึดคติใดคําถามทางดานการวิเคราะหหลักการมีลักษณะการถามวิเคราะหโครงสรางและวิเคราะหหลักการ
ตัวอยาง
31. การเคลื่อนที่ของสิ่งใดที่ใชหลักการ
ตางจากชนิดอื่น
ก. พลุ
ข. จรวด
ค. เรือหางยาว
ง. เครื่องบินไอพน
จ. เครื่องบินใบพัด

32. การเกิดลมบก ลมทะเลอาศัยหลักการใด
ก. การพัดพา
ข. การถายเท
ค. การกดดัน
ง. การระเหย
จ. การขยายตัว

5.00 การสังเคราะห (Synthesis)
เปนความสามารถในการผสมผสานสวนยอย ๆ ตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อใหเปนสิ่งใหม
อีกรูปแบบหนึ่ง มีคุณลักษณะโครงสราง หรือหนาที่ใหม แปลกแตกตางไปจากของเดิม หรือหาขอสรุป
เปนขอยุติ การวัดพฤติกรรมดานนี้แบงออกเปน 3 ดานยอยคือ
5.10 การสังเคราะหขอความ (Production of Unique Communication)
เปนการนําเอาความรูและประสบการณตาง ๆ มาผสมหรือปรุงแตงขึ้นใหม
เกิดเปนขอความหรือเรื่องราวใหม ๆ การเขียนขอสอบวัดพฤติกรรมดานนี้หากเปนขอสอบอัตนัยจะวัด
พฤติกรรมดานนี้ไดดี
ตัวอยาง
33. จงแตงกลอนสุภาพ 2 บท
34. ใหนักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “เด็กไทยในอุดมคติ”
35. ใหนักเรียนแตงเรื่องสั้นใหสอดคลองกับความหมายของ “เฒาหัวงู” ฯลฯ

38

36. โจทยปญหาขอใดสอดคลองกับสมการ
น ÷ 7 =5
ก. มีสม น. ผล แบงใสถุง 7 ถุง ไดถุงละ
5 ผล เดิมมีสมกี่ผล
ข. มีเงิน น. บาท ซื้อสมุดวันละ 7 บาท
เหลือเงิน 5 บาท ไดสมุดกี่เลม
ค. ซื้อปลาทู น. กก แบงขายไป 7 กก
เหลือ 5 กก. เดิมมีปลาทูกี่ ก.ก.
ง. มีเงินน.บาท ซึ่งขนม 7 ชิ้น เทา ๆ กัน
เหลือเงิน 5 บาท เดิมมีเงินกี่บาท
จ. ใชน้ําดื่มวันละ 7 ขวด เหลือ 5 ขวด

37. ขอใดที่เรียงขอความ 1-4 ที่กาํ หนดใหแลว
ไดความที่สุด
1. ของมนุษย
2. ยอมเหมือนกัน
3. ธรรมชาติ
4. พื้นฐาน
ก. 4 – 3 – 1 – 2
ข. 3 – 4 – 1 - 2
ค. 3 - 1 – 4 – 2
ง. 3 - 2 – 4 – 1
จ. 4 - 1 – 3 – 2

5.20 สังเคราะหแผนงาน (Production of Plans and Proposed set of opearations)
เปนการวัดความสามารถในการกําหนดแนวทาง การวางโครงการหรือวางแผน
ลวงหนา เพื่อใหการดําเนินงานราบรื่นและบรรลุผลตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดไว คําถามจึงนิยม
ถามเชนเดียวกับการสังเคราะหขอความโดยใหบรรยาย เสนอแผนการ วางแผนกิจกรรม ขัน้ ตอนการปฏิบัติ
และปญหาที่อาจมีรวมทั้งวิธีแกไข
ตัวอยาง
38. จงแสดงวิธีการทดลองวา “เมื่อใสปุยตนผักกาดใหพอดี ตนผักกาดจะเจริญเติบโตเร็ว”
39. ควรใชวิธีการใดตรวจสอบสมมติฐานนี้จึงจะทราบวาจริงหรือเท็จ
40. ใหนักศึกษาจัดทําโครงการสอนหนวยใดหนวยหนึ่ง
41. นักเรียนจะใชวิธีการวิเคราะหวาน้ํายาในขวดนี้เปนอะไร จึงไมเปนอันตราย
42. การทดลองเพื่อหาความหนาแนนของน้ําแข็ง
ควรระวังเรื่องใดเปนพิเศษ
ก. น้ําหนักของน้ําแข็ง
ข. อุณหภูมิของน้ําแข็ง
ค. ปริมาตรของน้ําแข็ง
ง. ความบริสุทธิ์ของน้ําแข็ง
จ. โพรงอากาศในกอนน้ําแข็ง

43. อยากเขียนตัวเลือกใหมีคุณภาพ
ควรวางแผนการหาตัวลวงอยางไร
ก. อาศัยผูเชี่ยวชาญการวัดผลชวยแนะนํา
ข. อาศัยผูเชี่ยวชาญวิชานั้น ๆ ออกเปน
ตัวอยาง
ค. เอาอยางเพื่อนครูที่ออกขอสอบไดเกง ๆ
ง. เอาจากแนวการตอบของนักเรียนมา
ดัดแปลง
จ. คิดหาเหตุผลไปมาดวยความคิดของตนเอง
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5.30 สังเคราะหความสัมพันธ (Derivation of a set of Abstract Relations)
เปนคําถามที่วัดความสามารถในการเก็บรวมรวมรายละเอียดตาง ๆ เพื่อนํามา
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตรวจสอบหาขอยุติหรือลงสรุป โดยการเชื่อมโยงรายละเอียดเหลานั้น ลักษณะ
ดังกลาวคือความสามารถในการริเริ่มสรางสรรคนั่นเอง โดยคําถามมักจะนํารายละเอียดมาตั้งสมมติฐานใหม
เชื่อมโยงความสัมพันธ หาขอสรุปหรือขอยุติที่เหมาะสม (ไพศาล หวังพานิช. 2526: 115)
ตัวอยาง
44. จงสรุปผลการทดลองที่นักเรียนไดจากการปฏิบัติการทดลอง
45. จงใหเหตุผลหรืออภิปรายวาสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้นบกพรองอยางไร
46. สูตรการหาพื้นที่ของวงกลม (πr2)
47. แสงแดดมีทั้งความรอนและแสงสวาง
จะถูกตองเปนจริงเมื่อใด
แสงนี้สวางมากแตไมรอน ฉะนั้นอาจ
คาดคะเนไดอยางไร
ก. เมื่อวงกลมนั้นไมเล็กจนเปนจุด
ก. เปนแสงฟาแลบ
ข. เมื่อวงกลมนั้นกลมอยางสมบูรณ
ข. เปนแสงไฟนีออน
ค. เมื่อเสนผาศูนยกลางยาวเปน
ค. เปนแสงดวงจันทร
2 เทาของรัศมี
ง. ไมใชแสงดวงอาทิตย
ง. เมื่อเสนรอบวงหางจากจุดศูนยกลาง
จ. ไมใชแสงจากทองฟา
เทากันหมด
จ. เมื่อเสนรอบวงยาวเปน 227 เทาของ
เสนผาศูนยกลาง

6.00 การประเมินคา (Evaluation)
เปนความสามารถในการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของความคิดทุกชนิด เพื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดให การประเมินจึงเปนการแสดงความคิดเห็นที่นําเกณฑ
มาใช ไมใชคิดเฉย ๆ การพิจารณาตัดสินอาจจะเปนในรูปของปริมาณหรือคุณภาพก็ได การประเมิน
รวมความหมายไปถึงการนําความคิดเห็นไปเทียบกับเกณฑที่จําแนกความแตกตางไดเดนชัดและใช
สติปญญาอยางสูงในการพิจารณาตัดสินดวยเหตุผล การวัดพฤติกรรมนี้แบงออกเปนการประเมินโดย
อาศัยขอเท็จจริงภายใน และการประเมินโดยอาศัยเกณฑภายนอก (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 162164)
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6.1 การประเมินโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใน (Judgment in terms of internal evidence)
การประเมินระบบนี้พิจารณาความถูกตองสมเหตุสมผล ความสอดคลองและ
เกณฑภายในอื่น ๆ ในการเขียนขอสอบวัดขั้นประเมินผลนี้มักจะเปนเรื่องการตัดสินใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย
ชอบ-ไมชอบ เหมาะ-ไมเหมาะ ดี-ไมดี พรอมกับเหตุผลประกอบดวยทุกครั้งจนเปนที่แนใจ เพราะการ
พิจารณานี้มีขอเท็จจริง มีเกณฑและมีเหตุผลกําหนดเอาไว
ตัวอยาง
43. การทดลองตามที่แสดงมานั้น เหมาะสมถูกตองหรือไม เพราะอะไร
44. การแกปญหาวิธีแรกดีกวาวิธีที่ 2 ในดานใด
45. การที่จะดูวาขอสอบขอนั้นวัดสิ่งที่ตองการวัดหรือไมโดยดูที่คาอํานาจจําแนก เหมาะสมหรือไม
46. ถาพิจารณาตามลักษณะกลอนของสุนทรภู
47. ทานเห็นดวยหรือไดที่วาเพชรควรมีราคาสูง
การใชสัมผัสใน ของขอใดดอยที่สุด
ก. กระเรียนรอนรองกองเมื่อสองยาม
ก. เห็นดวย เพราะเปนสิ่งหายาก
ข. ตองเที่ยวเตร็ดเตรหาที่อาศัย
ข. เห็นดวย เพราะมีความแวววาวมาก
ค. จะตองไปปนตนนาขนพอง
ค. เห็นดวย เพราะมีความแข็งเปนเยี่ยม
ง. ชางพาทีฉอเลาะพูดเพราะพราย
ง. ไมเห็นดวย เพราะเปนสิ่งที่เปราะงาย
จ. เหมือนคบคนหวานนอกยอมขมใน
จ. ไมเห็นดวย เพราะเปนสวนหนึ่งของ
ถานธรรมดา
6.2 การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายนอก (Judgment in terms of external criteria)
เปนการประเมินที่อาศัยเกณฑหรือมาตรฐานจากภายนอก เกณฑเหลานี้อาจเปนเกณฑที่สังคมหรือระเบียบ
ประเพณีกําหนดก็ได เกณฑจากวิชาหนึ่งเกี่ยวของกับวิชาหนึ่งก็ได (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2539 : 166)
ตัวอยาง
48. วรรณคดีฉบับใดมีเนื้อเรื่องใกลเคียงกับ
สภาพจริงของมนุษยมากที่สุด
ก. สามกก
ข. สังขทอง
ค. รามเกียรติ์
ง. พระอภัยมณี

49. ถายึดหลักประชาธิปไตย การที่นางรจนา
เลือกเจาเงาะถือเปนความผิดหรือไม
ก. ผิด เพราะไมทําตามบิดามารดา
ข. ผิด เพราะไมมีสิทธิจะทําเชนนั้น
ค. ผิด เพราะทําตามความเห็นของตน
ง. ไมผิด เพราะทําตามเสรีภาพ
41

จ. ขุนชางขุนแผน

จ. ไมผิดเพราะทําดวยความเสมอภาค
คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการศึกษา

ในการนําเครื่องมือวัดผลการศึกษาแตละประเภทไปใช หากเครื่องมือที่นําไปวัดไมมี
คุณภาพหรือคุณภาพไมดีพอ ผลการวัดก็จะผิดพลาด ซึ่งอาจจะสงผลตอการนําไปใชได ดังนั้นจึง
จําเปนตองสรางเครื่องมือและทดลองเครื่องมือกอนเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือนั้น ๆ ซึ่งคุณลักษณะของ
เครื่องมือวัดผลที่ดี มีดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity)
ความเทีย่ งตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือวัดผลนั้นสามารถวัดคุณลักษณะที่ตองการ
จะวัดไดหรือไม ไมใชวัดสิ่งอืน่ ที่ไมไดกําหนดไววาจะวัด ประเด็นนี้ถือวามีความสําคัญที่สุด เพราะตัวแปร
ทางการศึกษาที่ตองวัดนั้น มักมีลักษณะเปนนามธรรม สังเกตเห็นไดยาก
คุณลักษณะนี้จัดเปนความสําคัญเปนยอดของคุณลักษณะอื่น ๆ เปนที่ปรารถนาของ
เครื่องมือวัดผลทั้งหลาย สมควรที่จะไดรับทราบความหมาย ชนิด และวิธกี ารไว เพื่อจะไดใชเปนหลักเกณฑ
สําหรับตีคุณคาของแบบทดสอบตาง ๆ ไดถูกตอง
ลักษณะของความเที่ยงตรง แบงไดเปน 4 ลักษณะ คือ
1) เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หมายความวา ขอสอบฉบับนั้นมีคําถาม
สอดคลองตรงตามเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร สามารถวัดเนื้อหาสาระที่ตองการวัด
ไดครบถวน หรือวัดไดครบตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด
2) เที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง เครื่องมือนั้นสามารถวัด
พฤติกรรมและสมรรถภาพดานตาง ๆ ไดตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวและเปนไปตามหลักการของ
ทฤษฎีนั้น ๆ อยางครบถวน มิใชถามแตความจําเปนสวนใหญ
3) ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึงลักษณะของเครื่องมือที่
สามารถวัดไดตรงตามสภาพความเปนจริงของผูที่ถูกวัดในขณะนั้น ความเที่ยงตรงตามสภาพนี้เราไม
สามารถวัดไดจริง ๆ โดยใชแบบทดสอบ แตเราตองเอาคะแนนของเด็กไปเปรียบเทียบกับสภาพจริง
ของเด็กวาดูสอดคลองกันหรือไม
4) ความเที่ยงตรงตามพยากรณ (Predictive Validity) หมายถึงเครื่องมือที่สามารถให
ขอมูลไดสอดคลองกับผลการเรียนในภายหนา วิธีหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบชนิดนี้ทําไดโดย
นําคะแนนที่สอบไดไปหาความสัมพันธกับคะแนนที่ไดในอนาคตวามีความสอดคลองตรงกันนาเชื่อถือ
ไดหรือไมเพียงใด
2. ความเชื่อมั่น (Reliability)
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ความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงเสนคงวาของคะแนนในการวัดแตละครั้ง หรือกลาว
ไดวา เครื่องมือนั้นวัดครั้งใด ก็ไดคาเดิมไมเปลี่ยนแปลง
ผลของการวัด ไมวาจะเปนคะแนนหรืออันดับที่ก็ตาม เมื่อวัดไดผลออกมาแลวสามารถ
เชื่อถือไดในระดับสูงจนสามารถประกันไดวา ถามีการตรวจสอบวัดผลซ้ําอีกไมวากี่ครั้งก็จะไดผล
ใกลเคียงและสอดคลองกับผลการวัดเดิมนั่นเอง
3. ความเปนปรนัย (Objectivity)
ความเปนปรนัย หมายความวา ทุกฝายที่เกี่ยวของกับการวัดผลครั้งนั้นมีความเห็น
สอดคลองกันในเรื่องของคําถาม คาของคะแนนหรืออันดับที่ที่วัดได ตลอดจนการแปลงคาคะแนนเปน
ผลประเมินในการตัดสินคุณคาก็สอดคลองตรงกัน
การพิจารณาความเปนปรนัยของแบบทดสอบมีหลายประการ คุณสมบัติความเปนปรนัย
ของแบบทดสอบที่สําคัญ ไดแกคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้
1) ชัดแจงในความหมายของคําถาม ขอสอบที่เปนปรนัย ทุกคนที่อานขอสอบไมวา
จะเปนผูสอบหรือผูตรวจขอสอบยอมจะเขาใจตรงกันไมตีความไปคนและแง
2) ตรวจใหคะแนนไดตรงกัน ขอสอบที่มีความเปนปรนัย ไมวาจะเปนผูออกขอสอบ
หรือใครก็ตามสามารถตรวจใหคะแนนไดตรงกัน ขอสอบที่ผูตรวจเฉลยไมตรงกัน
แสดงใหเห็นถึงความไมชัดเจนในคําถามหรือคําตอบ
3) แปลความหมายของคะแนนไดตรงกัน โดยทั่วไปขอสอบปรนัยนั้นผูตอบถูกจะได
1 คะแนน ตอบผิดจะได 0 คะแนน จํานวนคะแนนที่ไดจะแทนจํานวนขอที่ถูก
ทําใหสามารถแปลความหมายไดชัดเจนวาใครเกง ออนอยางไร ตอบถูกมากนอย
ตางกันอยางไร
4. ความยากงาย (Difficulty)
ความยากงายของขอสอบ พิจารณาไดจากผลการสอบของผูสอบเปนสําคัญ ขอสอบใด
ที่ผูสอบสวนมากตอบถูก คาคะแนนเฉลี่ยของขอสอบสูงกวา 50% ของคะแนนเต็ม อาจกลาวไดวาเปน
ขอสอบที่งายหรือคอนขางงาย ขอสอบที่มีความยากงายพอเหมาะคะแนนเฉลี่ยของขอสอบควรมีประมาณ
50% ของคะแนนเต็มคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 50% แสดงวาเปนขอสอบคอนขางยาก
ขอสอบที่ดีควรมีความยากงายพอเหมาะ ไมยากหรืองายเกินไป ขอสอบฉบับหนึ่ง
ควรมีผูตอบถูกไมต่ํากวา 20 คน และไมเกิน 80 คนจากผูสอบ 100 คน นั่นคือคา P อยูระหวาง .20-.80
จึงถือวาเปนขอสอบที่มีคาความยากงายพอเหมาะ
5. อํานาจจําแนก (Discrimination)
อํานาจจําแนก คือ ลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถแบงเด็กออกเปนประเภทตาง ๆ
ไดทุกระดับ ตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด แมวาจะเกงออนกวากันเพียงเล็กนอยก็สามารถชี้จําแนกใหเห็นได
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ขอสอบที่มีอํานาจจําแนกสูงนั้น เด็กเกงมักตอบถูกมากกวาเด็กออนเสมอ ขอสอบที่ทุกคนทําถูกหมด
จะไมสามารถบอกอะไรเราไดเลย หรือผิดหมดไมสามารถบอกไดวาใครเกงหรือออน
6. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
เครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เครื่องมือที่ทําใหไดขอมูลไดถูกตองเชื่อถือได
โดยลงทุนนอยที่สุดไมวาจะเปนการลงทุนในแงเวลา แรงงาน และทุนทรัพย รวมทั้งความสะดวกสบาย
คลองตัวในการรวบรวมขอมูล ขอสอบที่มีประสิทธิภาพสามารถใหคะแนนไดเที่ยงตรงและเชื่อถือมาก
ที่สุด โดยใชเวลา แรงงานและเงินนอยที่สุด แตประโยชนที่ไดจากการสอบคุมคา ขอสอบที่พิมพผิด
ตกหลมมาก จํานวนหนาไมครบ รูปแบบของแบบทดสอบเรียงไมเปนระเบียบทําใหผูสอนเกิดความสับสน
มีผลตอคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทั้งสิ้น การจัดรูปแบบของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
เพื่อใหดูงายมีความเปนระเบียบเรียบรอยนิยมพิมพแบงครึ่งหนากระดาษ
7. ความยุติธรรม (Fair)
ความยุติธรรม ขอสอบที่ดีตองไมเปดโอกาสใหเด็กไดเปรียบเสียเปรียบกัน เชน ขอสอบ
บางฉบับครูไปเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งตรงกับเรื่องที่เด็กทํารายงานในบางกลุม ทําใหกลุมนั้น
ไดเปรียบคนอื่น ๆ ขอสอบบางขอใชคําถามหรือขอความที่แนะคําตอบ ทําใหนักเรียนใชไหวพริบเดา
ได การใชขอสอบแบบอัตนัยเพียง 5 หรือ 10 ขอ มาทดสอบเด็กนั้น ไมอาจสรางความยุติธรรมในการ
สอนใหแกเด็กได เพราะผูสอบมีโอกาสเก็งขอสอบไดถูกมากกวาแบบปรนัยที่ถามถึง 100 ขอ
8. คําถามถามลึก (Searching)
ขอสอบที่ถามลึกไมถามแตเพียงความรูความจําเทานั้น แตจะถามวัดความเขาใจการนํา
ความรูที่ไดเรียนไปแลวมาแกปญหา วิเคราะห ตลอดจนสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมาจนทายที่สุดคือการ
ประเมินผลคําถามที่ถามลึกนั้นผูตอบตองคิดคนกอนถึงจะสามารถหาคําตอบได มิใชเพียงแตระลึกถึง
ประสบการณตาง ๆ เพียงตื้น ๆ ก็ตอบปญหาได แตเปนแบบทดสอบที่วัดความลึกซึ้งทางวิชาการตาม
แนวดิ่งมากกวาจะวัดตามแนวกวาง
9. คําถามยั่วยุ (Exemplary)
คําถามยั่วยุ ไดแก คําถามที่มีลักษณะทาทายใหเด็กอยากคิดอยากทํา มีลีลาการถามที่
นาสนใจ ไมถามวนเวียนซ้ําซากนาเบื่อหนาย การใชรูปภาพประกอบก็เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหขอสอบ
นาสนใจ ขอสอบที่ยากเกินไปทําใหผูสอบหมดกําลังใจที่จะทํา สวนขอสอบที่งายเกินไป ก็ไมทาทาย
ใหอยากทํา การเรียงคําถามจากของายไปหายากเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหขอสอบมีลักษณะทาทายนาทํา
10. จําเพาะเจาะจง (Definite)
คําถามที่ดีตองไมถามกวางเกินไป ไมถามคลุมเครือหรือเลนสํานวนใหเด็กงง เด็กอานแลว
ตองเขาใจชัดเจนวาครูถามอะไร สวนจะตอบไดหรือไมอยูที่ความสามารถของผูตอบเปนสําคัญ
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วิธีวิเคราะหขอสอบอยางงายโดยใชสูตร
การวิเคราะหขอสอบแบบนี้ใชกลุมสูง 25% และกลุมต่ํา 25% มาวิเคราะห เทคนิค
วิธีการเพียงแตนับจํานวนความถี่จากตารางจําแนกคําตอบของกลุมสูงกลุมต่ําในแตละขอแลวนํามา
คํานวณหาคา p และ r จากสูตรตอไปนี้

=

H+L
N

r

=

H–L
N
2

=
=
=
=
=

คาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก
จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง
จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา
จํานวนคนในกลุมสูงและต่ํารวมกัน

p

เมื่อ

p
r
H
L
N

ตัวอยาง

วิธีคํานวณ

ขอสอบวิชาภาษาไทยมีผูสอบ จํานวน 120 คน ผูที่อยูในกลุมสูงจํานวน 25% ตอบขอ 3
ถูก 12 คน ผูอยูในกลุมต่ําจํานวน 25% ตอบขอ 3 ถูก 8 คน อยากทราบวาขอสอบขอนี้
มีความยากงายและอํานาจจําแนกเทาไร
จํานวน 25% ของผูสอบ = 25 X 120 = 30 คน
100
ฉะนั้นมีจํานวนคนในกลุมสูง = 30 คน และกลุมต่ํา = 30 คน
หาคาความยากงายและอํานาจจําแนกจากสูตร
ความยากงาย (p)
=
H+L
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N
แทนคา p

=

12 + 8 = .33
60
H–L
อํานาจจําแนก (r)
=
N
2
12 – 8 = .13
แทนคา r
=
30
ฉะนั้นขอสอบขอนี้มีความยากงาย = .33 คาอํานาจจําแนก = .13

การปรับปรุงขอสอบโดยพิจารณาจากคา p และ r
ดังไดกลาวมาแลววาแบบทดสอบที่ดีไมควรยากเกินไป หรืองายเกินไป คา p ควรอยู
ระหวาง .20 ถึง .80 สวนคา r ควรอยูระหวาง .20 ถึง 1.00 ซึ่งหมายถึงแบบทดสอบที่สามารถจําแนก
คนเกงคนออนได แบบทดสอบที่ไมอยูในเกณฑท่ดี ีควรไดรับการปรับปรุงกอนนําไปใชสอบตอไป
การปรับปรุงขอสอบควรพิจารณาคา p และ r ของตัวเลือกทั้งตัวถูกและตัวลวงเปนแนวในการปรับปรุง
ดังตัวอยางผลการวิเคราะหหาคา p และ r ตอไปนี้
ตัวอยาง คา p และ r ของตัวถูก
ขอ

p

r

ความหมายคา p

ความหมายคา r

1
2

.64
.69

.39
-.26

คอนขางงาย
คอนขางงาย

จําแนกได
จําแนกกลับ

ประเมินคุณภาพ
ขอสอบ
เปนขอสอบที่ดี
เปนขอสอบที่ไมดี

3
4
5

.68
.86
.35

.47
.49
.08

คอนขางงาย
งายมาก
คอนขางยาก

จําแนกได
จําแนกได
จําแนกไมได

เปนขอสอบที่ดี
เปนขอสอบที่ไมดี
เปนขอสอบที่ไมดี

6
7
8

.12
.42
.04

.25
.31
-.11

ยากมาก
ยากงายปานกลาง
ยากมาก

จําแนกได
จําแนกได
จําแนกไมได

เปนขอสอบที่ไมดี
เปนขอสอบที่ดี
เปนขอสอบที่ไมดี

9

.92

.26

งายมาก

จําแนกได

เปนขอสอบที่ไมดี

แนวการปรับปรุง
ไมตองปรับปรุง
ทําใหคนเกงตอบถูก
มากกวาคนออน
ไมตองปรับปรุง
ทําใหยากขึ้น
ทําใหคนเกงตอบถูก
มากกวาคนออน
ทําใหงายขึ้น
ไมตองปรับปรุง
ทําใหงายขึ้นและทํา
ใหคนเกงตอบถูก
มากกวาคนออน
ทําใหยากขึ้น
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10

.83

.47

งายมาก

จําแนกได

เปนขอสอบที่ไมดี

ทําใหยากขึ้น

r
.45
.24
.00
-.14
-.26
.49
-.52
-.24
-.19
.08
.09
-.24
.16

หมายเหตุ

จากตัวอยางผลงานวิเคราะหขอสอบขอ 1 ถึงขอ 10 จะเห็นไดวามีขอสอบที่ดีไมตองปรับปรุง
สามารถนําไปใชไดอยู 3 ขอ คือขอ 1,3 และ 7 นอกนั้นตองปรับปรุงทั้งสิ้น ในการปรับปรุงมีหลักงาย ๆ
คือ ถาขอสอบยากไปก็ปรับปรุงใหงายขึ้น ดังเชนขอ 6 และขอ 8 ถาขอสอบงายไปก็ปรับปรุงใหยากขึ้น
ดังเชนขอ 4,9 และ 10 ถาจําแนกไมไดเชนขอ 5 และขอ 8 หรือจําแนกกลับเชนขอ 2 ก็ควรปรับปรุงให
คนเกงตอบถูกมากกวาคนออน ซึ่งอาจใชวิธีปรับปรุงดานภาษาหรือปรับปรุงตัวลวงใหสามารถลวง
คนออนได
สําหรับขอที่จําแนกกลับ (คา r ติดลบ) อาจเปนเพราะคนเกงคิดมากไปจึงตอบผิดก็ได จึงควร
พิจารณาดานภาษาดวยวาเขียนคลุมเครือ วกวนหรือไม
อยางไรก็ตามการพิจารณาตัวลวงจะชวยใหปรับปรุงขอสอบไดงายขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุง
ความยากงายของขอสอบ
ขอ
2

4

5

ตัวเลือก
ก
ข
ค
ง
(จ)
(ก)
ข
ค
ง
จ
ก
(ข)
ค
ง
จ

PH
.13
.19
.07
.58
.97
.03
.13
.39
.26
.03
.19

PL
.00
.07
.13
.80
.71
.19
.10
.26
.32
.19
.10
.10

p
.06
.13
.00
.10
.69
.86
.08
.06
.19
.35
.22
.06
.14

ตัวถูก
ตัวถูก

ตัวถูก

จากขอ 2 เมื่อพิจารณาตัวถูก (ขอ จ) จะเห็นไดวาเปนขอสอบที่ไมดีเพราะจําแนกกลับคนเกง
ตอบถูกนอยกวาคนออน เมื่อพิจารณาตัวลวงจะเห็นไดวาตัวลวง ก. และ ขง ลวงคนเกงมากกวาคนออน
(ขอ ก. และ ข. มีคา r เปนบวก แสดงวาคนเกงเลือกตอบมากกวาคนออน) สําหรับตัวลวง ค. จะเห็นได
วาทั้งคนเกงและคนออนไมเลือกตอบเลย แสดงวาลวงไมได ฉะนั้นจึงควรตัดขอ ค. ทิ้ง แลวสรางตัว
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ลวงขึ้นมาใหม และปรับปรุงตัวลวง ก. และ ข. ใหลวงคนออนมากกวาคนเกง สําหรับขอ ง. เปนตัวลวง
ที่ดีแลว เพราะลวงคนออนมากกวาคนเกง
ขอ 4 เปนขอสอบที่ไมดี เพราะงายมากไป จึงตองปรับปรุงใหยากขึ้น โดยปรับปรุงที่ตัวเลือก
ค. และ จ. เพราะไมสามารถลวงทั้งกลุมเกงและกลุมออน จึงทําใหเหลือตัวเลือกที่ผูสอบตองเลือกเพียง
3 ตัวเลือกเทานั้น คือ ขอ ก., ข. และ ง. ฉะนั้นจึงควรตัดตัวเลือก ค. และ จ. ทิ้ง แลวสรางตัวเลือกใหมมาแทน
สําหรับขอ 5 ขอ ข. ซึ่งเปนตัวถูกเปนตัวเลือกไมดี เพราะคนเกงและคนออนตอบถูกในปริมาณ
ใกลเคียงกันมากคือ ในอัตราสวน .39 และ .32 แสดงวาจําแนกไมได ตัวลวงทุกตัวสามารถลวงผูสอบได
จะเห็นไดวามีคนเลือกตอบทุกขอ แตขอ ค. และ จ. เปนตัวลวงที่ไมดีเพราะลวงคนเกงมากกวาคนออน
การวิเคราะหขอสอบรายขอเพื่อหาคาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) เปนการวิเคราะห
ขอสอบแบบอิงกลุม ซึ่งเนนความสามารถในการจําแนกความแตกตางในดานความสามารถในการ
ทําขอสอบเปนสําคัญ เปนการวิเคราะหเพื่อนําไปใชสอบ เพื่อคัดเลือก แขงขันกัน
สวนแบบทดสอบอิงเกณฑนั้น ไมเนนการแขงขันกับผูอื่น แตเนนการแขงขันกับตัวเองระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียนวามีความแตกตางกันอยางไร เพียงไร การวิเคราะหแบบทดสอบอิงเกณฑจึงเปน
การวิเคราะหวาขอสอบสามารถจําแนกผูเรียนวามีความแตกตางกันหรือไมระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ประโยชนของการทําการวิเคราะหขอสอบรายขอ
1. ทําใหทราบคุณภาพของขอสอบเปนรายขอวามีความยากงายขนาดใด มีอํานาจจําแนกดีเพียงใด
2. ทําใหสามารถเลือกขอสอบที่ดีแตละขอ รวมเปนฉบับ เมือ่ แตละขอเปนขอสอบดี ทําใหขอสอบ
ทั้งฉบับเปนขอสอบดีไปดวย
3. ชวยใหผูเขียนขอสอบทราบวาการเขียนขอสอบในลักษณะใดจะไดขอสอบที่ดี
4. ชวยใหผูเขียนขอสอบทราบวาตัวเลือกตัวลวงใดดีหรือไมดีเพียงใด
5. ชวยใหผูเขียนขอสอบสามารถจัดทําขอสอบตางฉบับที่เปนคูขนานกัน
6. เปนพื้นฐานในการสรางขอสอบมาตรฐานและคลังขอสอบตอไป
การวิเคราะหขอทดสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ดังไดกลาวมาแลววาการวิเคราะหขอสอบนั้นมีหลายวิธี บางวิธีก็งายตอการดําเนินการ แตบาง
วิธีการยุงยากสับสนในการดําเนินงานและการคํานวณผลการวิเคราะห ดังนั้นหากเปนไปไดจึงควรใช
คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหขอสอบดวยเหตุผลดังนี้
1. ผลลัพธที่ไดมีความถูกตองและแนนอน
2. การดําเนินการมีความรวดเร็ว
3. สามารถวิเคราะหขอทดสอบไดครั้งละจํานวนมาก
4. ประหยัดเวลาในการดําเนินงาน
48

5. ประหยัดคาใชจาย
แตอยางไรก็ตาม คอมพิวเตอรจะสามารถทํางานใหเราไดครบทั้ง 5 ประการ ดังกลาวมาแลว
หรือไมก็ขึ้นกับโปรแกรมที่มีอยู เพื่อการวิเคราะหนั้นวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพราะลําพังแต
เครื่องคอมพิวเตอรเปนเสมือนหนวยความจําขนาดใหญเทานั้น การที่จะทํางานไดซับซอนเพียงใดนั้น
ขึ้นอยูกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งใหเครื่องทํางาน
ในปจจุบันสามารถวิเคราะหขอสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรได เชน ใชโปรแกรม SPSS/PC
โปรแกรมสิรี (SIREE) ทั้งนีผ้ ูใชตองศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการใชโปรแกรมนั้น ๆ และ
ตองสามารถอานผลจากการวิเคราะหขอสอบดวยโปรแกรมนั้น ๆ ได
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