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บทที่ 1: 
แนวคิดเกี่ยวกับการสรรหาและ




 เลือกสรรบุคคลและเครื่องมือ



 ที่ใช้ในการเลือกสรรบุคคล


การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ เป็นภารกิจที่สำคัญขององค์การ เพราะเป็นภารกิจที่จะ
ทำให้องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานขององค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   

ความหมายของการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

การสรรหาบุคคล (Recruitment) หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และคณุลกัษณะอืน่ๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานใดงานหนึง่มาจำนวนหนึง่ ซึง่หากองคก์ารสามารถสรรหาบคุคลทีม่ี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการให้มาสมัครได้ตามจำนวนที่ต้องการ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเลือกสรร
บุคคลมากยิ่งขึ้น 

การเลือกสรรบุคคล (Selection) หมายถึง การพิจารณาบุคคลที่ได้สรรหามาทั้งหมด และเลือกสรรเพื่อ
ให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดเอาไว้ 

การเลือกสรรบุคคล จึงเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลนี้ เป็นสิ่งที่สามารถทดสอบหรือวัดได้ 
โดยมีสมมติฐานว่า บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรให้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้
รับการเลือกสรร  

จุดมุ่งหมายในการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตาม  
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ไดก้ำหนดใหม้กีารดำเนนิการไดห้ลายวธิ ี เชน่ การสอบแขง่ขนั 
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น การคัดเลือกบรรจุ 
เป็นต้น สำหรับวิธีการสอบแข่งขัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ น.ร.1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  
ก.พ. ได้กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการทั้งในตำแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยแบ่งหลักสูตรการทดสอบออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
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ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป กำหนดให้ทดสอบ 2 วิชา 

 1) วิชาความสามารถทั่วไป

 2) วิชาภาษาไทย

การเลือกสรรบุคคลในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป กำหนดให้ ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบหรือจะ
มอบหมายให้ส่วนราชการอื่นๆ เป็นผู้ดำเนินการสอบก็ได้ 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติหรือวิธีอื่นวิธีใด 
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีได้ตามความเหมาะสม 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดให้ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรม โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือ
อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความเหมาะสมด้านบุคลิกภาพ อารมณ์ 
ทัศนคติ แรงจูงใจ คุณลักษณะทางจริยธรรม รวมถึงสมรรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ทั้งนี้ หลักสูตรการทดสอบ มีจุดมุ่งหมายในการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 3 ประการ คือ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสามารถหรือศักยภาพในการเรียนรู้
ของบุคคล เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถเรียนรู้ หรือฝึกฝนให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
รวมทั้งสามารถพัฒนาให้ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการปฏิบัติ
งานทั้งในด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลที่แสดงถึง
ความพร้อม ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 

จากจุดมุ่งหมายของการเลือกสรรบุคคลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การเลือกสรรบุคคลเป็นการพิจารณา
บุคคลในลักษณะองค์รวม (Whole - person Approach) โดยพิจารณาเลือกสรรบุคคลทั้งในด้านความรู้   
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง หรือ เป็นการเลือกสรร  
เพื่อให้ได้ทั้ง “คนดี และคนเก่ง” เข้ามารับราชการ 

คุณลักษณะของบุคคลเพื่อการเลือกสรรบุคคล

คุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น 
จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ทั่วไปและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  

2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ โดยเฉพาะทักษะ
ที่เกิดจากการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะทางช่าง ฯลฯ 

3. ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความสามารถเชิงปัญญา ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เป็นความ
สามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น ความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำ   
ความสามารถในการวางแผนงาน ฯลฯ 

4. คุณลักษณะอื่นๆ (Other Characteristics) หมายถึง คุณลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ซึ่งมักเป็นคุณลักษณะภายในจิตใจของบุคคล เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ 
คุณลักษณะทางจริยธรรมรวมทั้งสมรรถนะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
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ทั้งนี้ คุณลักษณะของบุคคล มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้ 

จุดมุ่งหมายในการเลือกสรรบุคคล คุณลักษณะของบุคคล 

 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

 - ศักยภาพการเรียนรู้ การฝึกฝนเพื่อการปฏิบัติงาน 

ความสามารถ (Ability) 

 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 - ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ความรู้ (Knowledge)  

ทักษะ (Skill)  

ความสามารถ (Ability) 

 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 - แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางจริยธรรม 

สมรรถนะต่างๆ 

คุณลักษณะอื่นๆ (Other Characteristics) 

รูปแบบของการวัดคุณลักษณะของบุคคล

รปูแบบของการวดัคณุลกัษณะของบคุคลเพือ่การเลอืกสรรบคุคล จะประกอบดว้ยรปูแบบการวดั 3 ดา้น ดงันี้ 

1. การวัดด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการวัดความรู้ในเนื้อหาต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการวัดพฤติกรรมด้านการคิด ซึ่งตามทฤษฎีการวัดด้านพุทธิพิสัยของ Bloom และคณะ ได้แบ่ง
พฤติกรรมด้านการคิด ออกเป็น 6 ระดับ ด้วยกัน คือ 

1. ความจำ/ความรู้ (Memory/Knowledge) เป็นความสามารถในการระลึก (Recall) สิ่งที่ได้เรียนรู้มา 
หรือประสบการณ์ที่ได้จากสภาพแวดล้อม 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจับประเด็น อธิบายความ การเชื่อมโยง
ความหมายของเรื่องราวความคิดต่างๆ 

3. การนำไปใช้ (Application) เป็นการนำความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวของเหตุการณ์ แล้วแตกย่อย
เป็นรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ หรืออธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นได้ 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานสิ่งย่อยๆ ของเรื่องราวให้เป็น
เรื่องเดียวกัน โดยมีการคิดริเริ่ม ดัดแปลงและปรับปรุง 

6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยและตีค่าของเรื่องราว เหตุการณ์
อย่างมีหลักเกณฑ์  

2. การวัดด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการวัดทักษะ ความชำนาญ หรือพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลจากการนำความรู้สู่การปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ เช่น ทักษะทางช่าง ทักษะ
คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

3. การวัดด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นการวัดคุณลักษณะภายในจิตใจของบุคคล เช่น 
ทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางจริยธรรม รวมถึงสมรรถนะต่างๆ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกสรรบุคคล

เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกสรรบุคคลมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น การประเมินจากใบสมัคร การทดสอบ
ข้อเขียน การทดสอบทางจิตวิทยา ฯลฯ สำหรับเครื่องมือที่นิยมใช้ในการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ได้แก่   
การทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ โดยการทดสอบข้อเขียนนิยมใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปและการทดสอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ส่วนการสัมภาษณ์นั้นจะใช้ในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง  

นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้เพื่อการเลือกสรรบุคคล ยังสามารถจำแนกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์  
ที่ใช้ในการแบ่งประเภท ตัวอย่างเช่น 

1. การแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการทดสอบ เช่น
- แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (General Ability Test) 
- แบบทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (Specific Knowledge Test) 
- แบบทดสอบทัศนคติ (Attitude Test) 
- แบบทดสอบความสนใจ (Interest Test) 
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)   

2. การแบ่งตามวิธีการทดสอบ เช่น
- การทดสอบข้อเขียน (Written Test) 
- การทดสอบปากเปล่า (Oral Test) 
- การทดสอบการปฏิบัติ (Performance Test)  

3. การแบ่งตามการดำเนินการสอบ เช่น
- การทดสอบเป็นกลุ่ม (Assemble Test) 
-  การทดสอบเฉพาะกลุ่ม (Unassemble Test) 

4. การแบ่งตามเวลาที่ใช้ในการทดสอบ เช่น
- การทดสอบแบบจำกัดเวลา (Speed Test) 
- การทดสอบแบบไม่จำกัดเวลา (Power Test) 
  

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกสรรบุคคล

การกำหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการเลือกสรรบุคคล ควรกำหนดโดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคล
ที่ต้องการวัดและประเมินเป็นหลัก ทั้งนี้ ควรครอบคลุมขอบเขตการวัดคุณลักษณะทั้งในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) ไม่ควรใช้เครื่องมือเพื่อวัด
คุณลักษณะเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เพราะจะทำให้วัดได้ไม่ครอบคลุมคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
ตำแหน่งที่จะเลือกสรร 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกสรรบุคคล นับว่ามีความสำคัญที่ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน  
การเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งเป็นอย่างยิ่ง เพราะการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพจะทำให้
สามารถเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีคุณลักษณะตามที่ต้องการได้ ซึ่งการที่จะได้บุคคลที่มี
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยอาศัยการวัดและการประเมินผล  

ความหมายของการวัดและการประเมินผล

การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการสืบค้น หารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวน ปริมาณหรือ
คุณลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งอาจเป็นวัตถุ สิ่งของ สภาพต่างๆ หรือบุคคล โดยอาศัยวิธีการ หรือเครื่องมือ  
เป็นหลักในการวัด เช่น การวัดอุณหภูมิ การวัดส่วนสูง น้ำหนัก หรือคะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ฯลฯ  
(ไพศาล หวังพานิช, 2543 ) 

 การวัดมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
1. การกำหนดจุดมุ่งหมายของการวัด ว่าต้องการวัดสิ่งใด และเหตุผลที่ต้องการวัด 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม การสังเกต หรือการสัมภาษณ์ ฯลฯ 

3. การแปลผลและการนำผลไปใช้ เช่น คะแนนที่ได้จากการทดสอบ ความสูง ความยาว ฯลฯ  

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการพิจารณา ตัดสิน ลงสรุป เกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือ
คุณลักษณะของสิ่งต่างๆ หรือของบุคคล โดยใช้ผลที่ได้จากการวัด และอาศัยเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณา  

 การประเมินผล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ (ชวลิต ชูกำแพง, 2551) 

1. ข้อมูลที่ได้จากการวัด ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวัด (Measurement) เช่น ความสูงที่วัดได้ ความยาวที่
วัดได้ หรือผลคะแนนจากการทดสอบ เป็นต้น 

2. เกณฑ์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของคะแนนจุดตัด หรือบรรทัดฐานที่ผู้ประเมินตั้งไว้ 

3. การตัดสินความหมาย เช่น การสรุปผลว่า สอบได้ - ตก เก่ง อ่อน สูง ต่ำ เป็นต้น   

หลักการวัดและการประเมินผล

ในการวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ ควรดำเนินการตามหลักการวัดและการประเมินผล ดังนี้   
(ไพศาล หวังพานิช, 2543) 

บทที่ 2: 
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ




 เพื่อเลือกสรรบุคคล
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1. กำหนดสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน ว่าต้องการวัดคุณลักษณะอะไรบ้าง เช่น   
ความรู้ ความสามารถ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต้องวัด และกำหนดขอบข่ายของการวัดและการประเมินผล 
เพื่อให้การวัดและการประเมินผลสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมและตรงตามเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการวัดและ
ประเมินผล  

2. ดำเนินการวัดและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

 โดยเริ่มตั้งแต่ การวางแผนการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงค์ของการวัดและการประเมินผล 
กำหนดคุณลักษณะ กำหนดชนิดหรือประเภทของเครื่องมือที่จะใช้ กำหนดระบบการตรวจให้คะแนน รวมทั้งวิธีการ
ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรมแก่ผู้สอบมากที่สุด  

3. ใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพเพื่อให้ผลของการวัดมีความเชื่อถือได้  

ข้อควรคำนึงในการวัดและการประเมินผล

 ในการวัดและการประเมินผลเพื่อเลือกสรรบุคคล มีข้อควรคำนึง ดังนี้ 
1. ต้องเข้าใจในสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนว่าในตำแหน่งที่จะเลือกสรรบุคคลนั้น 

ต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะใดบ้าง มากน้อยเพียงใด 

2. ควรวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมคุณลักษณะของบุคคลทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเลือกสรร 

3. ไมค่วรตดัสนิใจประเมนิผล โดยใชเ้ครือ่งมอืชนดิใดชนดิหนึง่เพยีงเครือ่งมอืเดยีว หรอืวดัคณุลกัษณะ  
เพยีงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ตัวอย่างเช่น ในการเลือกสรรบุคคลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
ไม่ควรวัดเฉพาะด้านความรู้ ซึ่งเป็นการวัดในขอบเขตการวัดด้านพุทธิพิสัยเพียงด้านเดียว แต่ควรวัดให้ครอบคลุม
การวัดด้านจิตพิสัยด้วย เช่น การให้บริการ ทักษะการติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 

4. ในการวัดและการประเมินผลครั้งใดๆ ก็ตาม ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการวัดเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการวัดด้านจิตพิสัย ซึ่งเป็นการวัดสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถวัดได้โดยตรง 
คุณลักษณะต่างๆ มักเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งทำให้การวัดคลาดเคลื่อน  
ได้ง่าย การวัดด้านจิตพิสัยจึงควรใช้เครื่องมือหลายๆ ชนิดเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล 

ความหมายของการทดสอบ (Testing)

ในการดำเนินการวัดและประเมินผลเพื่อเลือกสรรบุคคลนั้น โดยทั่วไปจะต้องดำเนินการอยู่ภายใต้สิ่งที่
เรียกว่า “การทดสอบ” ซึ่งความหมายของการทดสอบ มีดังนี้  

การทดสอบ (Testing) หมายถึง ระเบียบวิธีการที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สอบแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งออกมาให้สังเกตเห็นและวัดได้ เพื่อทราบว่าผู้สอบมีสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

การทดสอบเพื่อเลือกสรรบุคคล จึงเป็นการทำนายแนวโน้มพฤติกรรมของผู้สอบโดยมีสมมติฐานว่า   
ผลคะแนนของผู้สอบจะเป็นสิ่งทำนายว่าผู้สอบมีสิ่งที่ต้องการวัดมากน้อยเพียงใด  
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การทดสอบสามารถกระทำได้หลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ การทดสอบข้อเขียน เนื่องจาก 

1. ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผลการทดสอบสามารถแสดงในรูปของผลคะแนนที่มองเห็นได้ 

ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

2. สามารถใช้ทดสอบกับกลุ่มคนจำนวนมากๆ ได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ  

3. ดำเนินการได้สะดวกและง่ายกว่าวิธีอื่นๆ    

ความหมายของข้อสอบ หรือ แบบทดสอบ (Test)

ข้อสอบ หรือ แบบทดสอบ (Test) หมายถึง เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้วัดความรู้ ความสามารถ 
คุณลักษณะต่างๆ ที่สร้างขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้สอบแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะต่างๆ   
เพื่อวัดว่าผู้สอบมีสิ่งที่ต้องการวัดมากน้อยเพียงใด  

การทดสอบจะถูกต้อง มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของข้อสอบเป็นสำคัญ   
โดยเฉพาะในการเลือกสรรบุคคล การสร้างข้อสอบที่ดีเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เพราะจะส่งผลต่อ  
การทำนายพฤติกรรมความสามารถของบุคคลโดยตรง 

คุณลักษณะของข้อสอบที่ดี

 ข้อสอบที่ดีควรประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. ความตรง (Validity) หมายถึง ข้อสอบที่สามารถวัดได้ตรงในสิ่งที่ต้องการวัด หรือวัดได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด เช่น ถ้าต้องการเลือกสรรบุคคลในตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ซึ่งต้องวัดความรู้  
ความสามารถด้านบัญชี เนื้อหาหรือหลักสูตรการทดสอบจะต้องกำหนดให้สามารถวัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับ
เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาบัญชีที่จะใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น  

ความตรง อาจพิจารณาได้หลายลักษณะ ดังนี้
 1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หมายถึง ข้อสอบที่สามารถวัดได้ตรงตามเนื้อหาและ

พฤติกรรมที่ต้องการวัดตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการทดสอบ และเป็นตัวแทนที่ดีของเนื้อหาที่ต้องการวัด 

 1.2 ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) หมายถึง ข้อสอบที่สามารถวัดได้ตรงกับ
คุณลักษณะหรือกรอบแนวคิด หรือทฤษฎีที่ต้องการวัด  

 1.3 ความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) หมายถึง ข้อสอบที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพ
ความเป็นจริงของบุคคล เช่น ผู้ที่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์สูง ก็ควรทำคะแนนในข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ได้สูง เป็นต้น 

 1.4 ความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive validity) หมายถึง ข้อสอบที่เมื่อนำไปวัดแล้ว สามารถ
ทำนายได้ว่า บุคคลนั้นจะสามารถสำเร็จในการเรียนหรือทำงานชนิดนั้นๆ ได้ดีเพียงใด หรือให้ผลตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น บุคคลที่สอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ได้คะแนนดี ก็แสดงว่า   
บุคคลนั้นจะสามารถเรียนสายวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ได้ดีในอนาคต ความตรงเชิงพยากรณ์นี้  
จำเป็นมากสำหรับทั้งการสอบแข่งขัน และการสอบวัดความถนัดเพื่อการศึกษา  
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2. ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง คุณลักษณะของข้อสอบที่สามารถวัดแล้วได้ผลคงที่สม่ำเสมอ   
ไม่ว่าจะนำไปใช้วัดกี่ครั้งก็ตาม เช่น ผู้สอบที่ได้คะแนนสูงในการสอบครั้งแรก เมื่อให้ทดสอบด้วยข้อสอบเดิมอีกครั้ง 
ก็ควรได้คะแนนสูงด้วย  

3. ความเปน็ปรนยั (Objectivity) หมายถงึ ขอ้สอบทีม่คีวามชดัเจนหรอืผูส้อบอา่นแลว้เขา้ใจไดต้รงกนั 
ให้คะแนนได้ตรงกัน และแปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน ข้อคำถามที่ใช้วัดต้องมีความชัดเจน ไม่กำกวม   
มีวิธีการให้คะแนนที่เป็นระบบ มีหลักเกณฑ์  

4. มีความยากง่ายที่เหมาะสม (Difficulty) หมายถึง ข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับเนื้อหา 
หรือมีข้อสอบที่ยากและง่ายผสมกัน โดยยึดหลักว่า โดยเฉลี่ยแล้วควรมีความยากง่ายปานกลาง หรือมีผู้สอบ
ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมดตอบถูก อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ในกรณีการสอบที่มีผู้สอบ
จำนวนมาก ความยากง่ายของข้อสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนผู้สอบ และอัตราว่างของตำแหน่งที่ทดสอบ 

5. มีอำนาจจำแนก (Discrimination) หมายถึง ข้อสอบที่สามารถจำแนกผู้สอบที่มีความสามารถ  
สูง – ต่ำ ออกจากกันได้ หรือ สามารถแสดงความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการวัดได้ เช่น ข้อสอบที่มีอำนาจจำแนกสูง 
ผู้สอบที่มีความรู้ความสามารถสูง จะทำข้อสอบข้อนั้นๆ ได้มาก และผู้สอบที่มีความสามารถต่ำ จะทำข้อสอบข้อ
นั้นๆ ไม่ได้เลย หรือได้น้อย 

6. มีความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง ข้อสอบที่ใช้ทดสอบนั้นให้ความเสมอภาคกับผู้สอบทุกคน   
ไม่ลำเอียงเข้ากับผู้สอบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปิดโอกาสให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งได้เปรียบกว่าผู้สอบคนอื่น 
การสร้างข้อสอบที่มีความยุติธรรมควรยึดหลักการสร้างข้อสอบที่ดี และครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด 

7. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ข้อสอบนั้นสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีความคุ้มค่า
ทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย เช่น ข้อสอบชุดหนึ่งมี 200 ข้อ กำหนดเวลาสอบ 3 ชั่วโมง ส่วนอีกชุดหนึ่งมี 100 ข้อ 
ใช้เวลาสอบ 1.30 นาที ถ้าคุณภาพของข้อสอบทั้ง 2 ชุดเท่ากัน คือ มีความตรงและความเที่ยงใกล้เคียงกันแล้ว 
แสดงว่า ข้อสอบชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่า เพราะใช้เวลาน้อยกว่า แต่ให้ผลเท่ากับชุดแรก  

คุณลักษณะของผู้สร้างข้อสอบ

การสรา้งขอ้สอบใหม้คีณุภาพดนีัน้ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายประการ เชน่ การวางแผนการดำเนนิงาน 
การกำหนดคุณลักษณะของสิ่งที่จะวัด เป็นต้น แต่สิ่งที่จะทำให้ข้อสอบดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้สร้างข้อสอบเป็นสำคัญ 
โดยผู้สร้างข้อสอบที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรู้ในเนื้อหา รายละเอียดของสิ่งที่ต้องการทดสอบเป็นอย่างดี 

2. รู้จุดมุ่งหมายของสิ่งที่ต้องการทดสอบ หรือคุณลักษณะที่ต้องการทดสอบ เพื่อที่จะสร้างข้อสอบได้
ตรงตามจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ต้องการทดสอบ 

3. รู้หลักการเขียนข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ วิธีการสร้างข้อสอบเพื่อที่จะสร้างข้อสอบได้อย่างมีคุณภาพ 

4. มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถใช้ภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน รัดกุมซึ่งจะช่วยให้ข้อสอบมีความ
ชัดเจน มีความเป็นปรนัย ผู้สอบทุกคนอ่านแล้วเข้าใจได้ตรงกัน และตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้สร้างข้อสอบ  
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ในการสร้างข้อสอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกสรรบุคคล โดยเฉพาะการวัดคุณลักษณะของบุคคล
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ 
โดยผู้สร้างข้อสอบควรดำเนินการตามแนวทางการสร้างข้อสอบที่สำคัญๆ ดังนี้ 

1. การกำหนดหลักสูตรการทดสอบ

ก่อนที่จะดำเนินการสร้างข้อสอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกสรรบุคคลนั้น ผู้สร้างข้อสอบควร
วิเคราะห์ลักษณะงานของตำแหน่งเป้าหมายที่จะเลือกสรรก่อน เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตำแหน่งที่
ต้องการเลือกสรร ว่าจะทดสอบความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอย่างใดบ้างแล้วจึงกำหนดแนวทาง และวิธี
การทดสอบ หรือที่เรียกว่า “การกำหนดหลักสูตรการทดสอบ”  

การกำหนดหลกัสตูรการทดสอบนี ้ สามารถดำเนนิการไดห้ลายวธิ ี เชน่ การใชเ้ทคนคิวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
สำคัญ (Critical Incident Technique) โดยระบุพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะที่ต้องการวัด การใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์งานแบบวิเคราะห์ภารกิจ (Task Analysis) การใช้คณะผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert Committees) 
เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเลือกสรร 

 วิธีการกำหนดหลักสูตรการทดสอบ 
สำหรับวิธีการกำหนดหลักสูตรการทดสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลในคู่มือฉบับนี้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะวิธี

การใช้คณะผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert Committees) เพื่อวิเคราะห์งานและกำหนดหลักสูตรการทดสอบ 
เพราะเป็นวิธีที่สามารถดำเนินการได้ ค่อนข้างสะดวก ไม่ยุ่งยาก โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert committees) ได้แก่ การตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การปฏิบัติงานของตำแหน่งที่จะเลือกสรร ซึ่งอาจเป็นผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป 
หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ สำหรับจำนวนของผู้เชี่ยวชาญควรพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยหากจำนวนผู้เชี่ยวชาญมีน้อยเกินไปอาจได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมงานที่ปฏิบัติ กรณีที่มี
ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเกินไปก็อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานได้ 

2. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถหา

ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ สำหรับให้คณะผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อกำหนดขอบเขตความรู้ความสามารถที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

ของตำแหน่งที่ต้องการทดสอบ  

บทที่ 3: 
การสร้างข้อสอบเพื่อใช้เป็น




 เครื่องมือในการเลือกสรรบุคคล
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3. กำหนดลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตำแหน่ง โดยจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกัน

พิจารณาลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติจริงของตำแหน่งที่จะเลือกสรร เพื่อระบุว่าลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติจริงของ

ตำแหน่งมีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติจริงของตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของหน่วย

งานแห่งหนึ่ง มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

- จัดทำข่าว ซึ่งรวมตั้งแต่การหาข่าว เขียนข่าว เผยแพร่และแปลข่าว 

- วิเคราะห์และสรุปข่าวจากสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ 

- ประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ชาวต่างประเทศที่มาติดต่อ ศึกษาดูงาน 

- เตรียมการประชุม ตั้งแต่การนัดหมาย เตรียมวาระการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานต่าง
ประเทศ และชาวต่างประเทศ 

- สรุปและจดรายงานการประชุม เป็นภาษาไทย – ภาษาต่างประเทศ 

- ร่างคำปราศัย ภาษาไทย – ภาษาต่างประเทศ 

- จัดทำหนังสือตอบ หนังสือหารือ ภาษาไทย – ภาษาต่างประเทศ 

- แปลกฎ ระเบียบ หนังสือ เอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน 

- จัดทำหนังสือวารสาร ภาษาไทย – ภาษาต่างประเทศ 

- ทำหน้าที่ล่าม /เลขานุการ/พิธีกร/มัคคุเทศก์ 

4. กำหนดขอบเขตความรู้ความสามารถที่ต้องการทดสอบ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาถึงความรู้ 
ความสามารถที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้นๆ สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นักบัญชีปฏิบัติการ ฯลฯ อาจกำหนดหลักสูตรการทดสอบจากเนื้อหาตามหลักสูตรที่ศึกษามาแล้วก็ได้ แต่ถ้าเป็น
ตำแหน่งที่ต้องการความรู้ความสามารถที่ไม่ได้เน้นความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หรือนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีวุฒิ  
การศึกษาที่หลากหลาย ควรกำหนดหลักสูตรการทดสอบให้มีเนื้อหาการทดสอบที่สามารถทำนายความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

- ความรู้ความสามารถที่ต้องการทดสอบ ควรพิจารณาว่าต้องการผู้มีความรู้ความสามารถด้าน  
ใดบา้ง ซึง่ควรเปน็ความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตังิานในระดบัแรกบรรจ ุมใิชค่วามรูค้วามสามารถของผูท้ีป่ฏบิตังิาน
มานานแล้ว  

- สำหรับความรู้ความสามารถที่จำเป็นแต่เป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะในหน่วยงาน เช่น 
กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานบางอย่าง ควรพิจารณาความเหมาะสมในการทดสอบเพราะอาจเป็นเนื้อหาที่  
ไม่จำเป็นต้องทดสอบในระดับแรกบรรจุ เนื่องจากสามารถใช้วิธีการฝึกอบรมเมื่อได้รับการบรรจุแล้วได้ เป็นต้น  

- กรณีมีความรู้ความสามารถบางอย่างที่ไม่เหมาะสมจะทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน   
อาจกำหนดให้สอบด้วยเครื่องมืออื่นๆ ได้ เช่น การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบปากเปล่า เป็นต้น 
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5. กำหนดขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องการทดสอบ  

 เมื่อคณะผู้เชี่ยวชาญได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติแล้ว ก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาสรุป  
เพื่อกำหนดขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องการทดสอบ ดังตัวอย่างลักษณะงานตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ซึ่งเน้น
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำมาสรุปขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องการทดสอบ ได้ดังนี้  

การอ่าน การพูด การฟัง การเขียน การแปล 

 ข่าวจากแหล่งต่างๆ 

 รายงานการประชุม 

 โครงการความรว่มมอื 

 โครงการวิจัย  

 ข่าวสารทั่วไป 

 การอธิบายเกี่ยวกับ
ภารกจิของหนว่ยงาน 

 การตดิตอ่ทางโทรศพัท์ 

 พิธีกร 

 การอธิบายข้อมูล
เกีย่วกบัขนบธรรมเนยีม
วัฒนธรรมไทย 

 การสนทนา 

 การประชุม 

 ขา่วจากวทิย/ุโทรทศัน์ 

 บนัทกึการประชมุ 

 สรุปการประชุม 

 ข่าว 

 บัตรเชิญ 

 คำปราศัย/ คำกลา่ว 
หรอื สนุทรพจน์ 

 วาระการประชุม 

 จดหมายเชิญ 

 จดหมายโต้ตอบ 

 โครงการ 

 เอกสาร 

 บทความ 

 คำกลา่วหรอืสนุทรพจน์ 

 ข่าว 

 ล่ามแปล 

- จากตัวอย่าง สามารถสรุปเนื้อหาการทดสอบในวิชา “ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ” 
โดยมีขอบข่าย ดังนี้  

 ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน การเขียน การแปล การฟังและการ
พูดเกี่ยวกับข่าว จดหมายโต้ตอบ เอกสาร บทความ คำกล่าว /สุนทรพจน์ โครงการ รายงาน สรุปรายงานต่างๆ 
ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 ส่วน ดังนี้ 

 - การอ่านและการเขียน  (100 คะแนน)  

 - การแปล                  (50 คะแนน) 

 - การสื่อสารโดยการพูด  (50 คะแนน)  

6. กำหนดคะแนนที่ต้องการทดสอบ  

 ควรกำหนดคะแนนให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ต้องการทดสอบ เช่น ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
อาจจะเนน้การทดสอบวชิาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษดา้นการอา่นและการเขยีนมาก จงึกำหนดเปน็ 100 คะแนน 
ส่วนการแปลและการสื่อสารโดยการพูด ก็อาจกำหนดคะแนนเท่ากันคือ 50 คะแนน เป็นต้น 

7. กำหนดระยะเวลาในการทำตอบ ควรกำหนดให้สัมพันธ์กับเนื้อหาและคะแนนที่จะทดสอบ กรณีที่
เป็นข้อสอบอัตนัยจะใช้เวลามากกว่าข้อสอบแบบปรนัย หรือการสอบปฏิบัติงานบางอย่างควรคำนึงถึงระยะเวลาที่
เหมาะสมสำหรับการทดสอบด้วย โดยไม่ควรกำหนดเวลาให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป  
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8. สรรหาและกำหนดจำนวนกรรมการสร้างข้อสอบ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีความรู้  
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ต้องการทดสอบ เพื่อให้สามารถสร้างข้อสอบได้ครอบคลุมตาม
เนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการทดสอบ สำหรับจำนวนกรรมการสร้างข้อสอบแต่ละเนื้อหาหรือแต่ละวิชา   
ถ้าเป็นไปได้ควรมีจำนวนมากกว่า 1 คนขึ้นไป เพื่อให้กรรมการสามารถสร้างข้อสอบได้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
หลักสูตรการทดสอบ และควรสรรหากรรมการไว้สำรองสำหรับการตอบปฏิเสธเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว 

9. กำหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด  

 ในการสร้างข้อสอบเพื่อวัดด้านพุทธิพิสัย ตามทฤษฎีการวัดพฤติกรรมด้านการคิดหรือความสามารถ
ทางสติปัญญาของ Bloom และคณะ สามารถแบ่งพฤติกรรมด้านการคิดเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

1. ความรู้/ความจำ (Knowledge/Memory)  

 เป็นการวัดความสามารถในการระลึก (Recall) สิ่งที่ได้เรียนรู้มา หรือประสบการณ์ที่ได้จาก
สภาพแวดล้อม เน้นการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น 

 - แปลคำศัพท์ คำนิยาม คำแปล เรื่องราว จำนวน วัตถุประสงค์ หน้าที่ ประโยชน์ฯลฯ  

 - ระบวุธิกีาร ลำดบัขัน้ตอน ระเบยีบแบบแผน ประเภท หมวดหมู ่เกณฑก์ารปฏบิตัใินเรือ่งตา่งๆ  

 - แสดงความรู้รวบยอด เช่น หลักการ ข้อคิด ข้อสรุป ทฤษฎี ฯลฯ 

2. ความเข้าใจ (Comprehension)  

 เป็นการวัดความสามารถในการจับประเด็นสำคัญของเรื่องราว การเชื่อมโยงความหมายของ
เรื่องราวต่างๆ หรือสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้ ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น  

 - แปลความหมายของเรื่องหรือสิ่งที่เป็นเงื่อนงำให้คิด เช่น ความหมายของคำ ภาพ   
ข้อความ หรือการเปรียบเทียบความหมายในเรื่องราว หรือการยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับความหมาย 

 - ตีความหมาย เช่น ถามแง่มุมความหมายของเรื่อง ภาพ ข้อความ ความคิด โดยให้เป็นสิ่ง
ใหม่ที่สอดคล้องกับความหมายเดิม 

 - ขยายความ เชน่ ถามความคดิในการคาดคะเน พยากรณ ์โดยใชข้อ้เทจ็จรงิเดมิเปน็ขอ้มลู ฯลฯ 

3. การนำไปใช้ (Application)  

  เป็นการวัดการนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ต่างๆ ไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น  

 - การให้เลือกวิธีการ เลือกเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหา  

 - การให้อธิบาย 

 - การนำไปปฏิบัติ  

  ฯลฯ 
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                  4. การวิเคราะห์ (Analysis)  

 เป็นการวัดความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว เหตุการณ์ หรือแจกแจงรายละเอียดของ
เรื่องราว ข้อความ ความคิด รวมทั้งการปฏิบัติออกเป็นประเด็นย่อยๆ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
ได้ความจริง คุณสมบัติหรือเหตุผลของสิ่งนั้นๆ ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น  

 - การสรุปประเด็นสำคัญ วัตถุประสงค์ สาเหตุ องค์ประกอบ  

 - การหาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของเหตุและผล  

 - การหาหลักการ โครงสร้างหลัก หลักการในการปฏิบัติ หลักวิชาต่างๆ รูปแบบ  

 - กลวิธีของเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ การกระทำ หรือความคิดต่างๆ  

  ฯลฯ 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 

 เป็นการวัดความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยๆ ของเรื่องราว โดยมีการริเริ่ม ดัดแปลง 
และปรับปรุงให้มีโครงสร้างที่ดีขึ้น ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น  

 - การจัดทำข้อเสนอ หรือการวางแนวทางปฏิบัติ  

 - การจัดทำโครงการ/แผนงาน  

  ฯลฯ  

6. การประเมินค่า (Evaluation) 

 เป็นการวัดความสามารถในการวินิจฉัย ตีราคา ลงสรุป ตัดสินเรื่องราว ความคิด เหตุการณ์
และการกระทำว่า ดี – เลว / เหมาะ – ไม่เหมาะ ฯลฯ อย่างมีหลักเกณฑ์ ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น 

 - การประเมินความถูกต้องเหมาะสมของเรื่องราว  

 - การให้คุณค่าหรือประโยชน์ของวิธีการ การกระทำ ผลปฏิบัติ  

 - การแสดงความสมเหตุสมผลของการกระทำ  

  ฯลฯ 

ทั้งนี้ การกำหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตำแหน่งและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เช่น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานภาย
ใต้คำสั่งหรือการกำกับตรวจสอบของหัวหน้างาน ควรเน้นวัดพฤติกรรมในระดับความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้
เป็นหลัก สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็นตำแหน่งที่ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์   
การแก้ปัญหา ควรวัดพฤติกรรมตั้งแต่ระดับความเข้าใจ การนำไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ  
การประเมินค่า 
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2. การกำหนดแผนผังการสร้างข้อสอบ

การกำหนดแผนผังการสร้างข้อสอบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การกำหนดพิมพ์เขียวการทดสอบ   
(Test Blueprint) เป็นการกำหนดกรอบหรือแนวทางในการสร้างข้อสอบ เพื่อกำหนดขอบเขตของการทดสอบ   
ใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาและพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถกำหนดสิง่ทีจ่ะวดัไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ตวัอยา่งเชน่ 
ในเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งควรพิจารณาว่าจะสร้างข้อสอบวัดพฤติกรรมในระดับต่างๆ อย่างละกี่ข้อ และจำนวน
ข้อสอบรวมทั้งหมดควรเป็นเท่าใด จากนั้นจึงนำมาสร้างตารางแผนผังการสร้างข้อสอบเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด  

 (สามารถดูแนวทางการจัดทำแผนผังการสร้างข้อสอบได้ใน ภาคผนวก 1)  

3. การเลือกประเภทข้อสอบ

ข้อสอบที่นิยมใช้ในการวัดด้านพุทธิพิสัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
1. ข้อสอบแบบปรนัย 

2. ข้อสอบแบบอัตนัย 

ข้อสอบแบบปรนัย

ข้อสอบแบบปรนัย แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบเลือกตอบ 

2. แบบถูก – ผิด 

3. แบบจับคู่ 

4. แบบเติมคำ 

1. แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ข้อสอบจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นคำถามและส่วนที่เป็นคำตอบ 
ส่วนที่เป็นคำถามจะป็นข้อความ เขียนในลักษณะประโยคคำถาม ส่วนคำตอบมีลักษณะเป็นตัวเลือกให้เลือกหลาย
ตัวเลือก ในแต่ละข้ออาจมีตัวเลือก ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ตัวเลือก ข้อสอบรูปแบบนี้เป็นข้อสอบที่มีการกำหนดคำตอบไว้
ล่วงหน้า ผู้สอบต้องเลือกตอบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง หรือหลายตัวเลือกก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขคำถาม  

ข้อดี – ข้อจำกัด ของข้อสอบแบบเลือกตอบ  

ข้อดี ข้อจำกัด 

1. สามารถวัดพฤติกรรมด้านการคิดได้หลายระดับ ตั้งแต่ 
ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และประเมินค่า 

1. สร้างยากในการที่จะหาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการ
วัดพฤติกรรมด้านการคิดระดับสูง ซึ่งต้องใช้เวลาสร้าง
ข้อสอบนานพอสมควร 

2. ถามคำถามได้มากข้อในเวลาจำกัด ทำให้สามารถ

ครอบคลุมเนื้อหาได้กว้างขวาง 

2. ผู้ตอบสามารถเดาคำตอบได้ 

3. ตรวจง่าย รวดเร็ว การให้คะแนนถูกต้อง แน่นอน 3. ไม่เหมาะที่จะวัดการเสนอความคิดและการเขียน 
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2. ข้อสอบแบบถูก – ผิด เป็นข้อสอบที่เปิดโอกาสให้ตอบได้เพียง 2 ทาง ซึ่งมีความหมายแย้งกันอยู่ 
เมื่อมีคำตอบได้เป็น 2 ทาง ลักษณะข้อสอบจะมีรูปแบบคำถามที่เป็นสถานการณ์ซึ่งมีทั้งถูกหรือผิดคละกันไป  

ข้อดี – ข้อจำกัด ของข้อสอบแบบถูก – ผิด  

ข้อดี ข้อจำกัด 

1. สามารถวัดพฤติกรรมด้านการคิดในระดับความรู้ความ
จำได้ดี 

1. มีอำนาจจำแนกต่ำกว่าข้อสอบแบบอื่นๆ  

2. ออกข้อสอบได้ง่าย ผู้ตอบใช้เวลาน้อยในการทำตอบ  2. ไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ตอบผิดนั้นเพราะอะไร เพราะมี
ตัวเลือกเพียงสองตัว 

3. ตรวจได้ง่าย รวดเร็ว ยุติธรรม มีความเป็นปรนัย 3. มีโอกาสเดาถูกได้ง่ายเพราะมีลักษณะการเลือกตอบ
แบบหนึ่งในสอง 

3. แบบจับคู่ เป็นข้อสอบที่กำหนดรายการของข้อความของรายการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ขอ้ความของอกีรายการหนึง่ ลกัษณะขอ้สอบจะประกอบดว้ยคำถามเขยีนไวใ้นสดมภซ์า้ย โดยเวน้วา่งไวห้นา้ขอ้เพือ่
ให้ผู้ตอบเลือกหาคำตอบที่เขียนไว้ในสดมภ์ขวา ข้อสอบแบบนี้เปิดโอกกาสให้ผู้ตอบเดาข้อหลังๆ ที่เหลือไม่กี่คู่ได้ 
ผู้ตอบต้องเสียเวลาในการอ่านทบทวนไปมาหลายเที่ยว เพื่อหาความสัมพันธ์แต่ละคู่  

ข้อดี – ข้อจำกัด ของข้อสอบแบบจับคู่  

ข้อดี ข้อจำกัด 

1. สามารถวัดพฤติกรรมด้านการคิดในระดับความรู้  
ความจำได้ดี 

1. ยากที่จะใช้วัดพฤติกรรมด้านการคิดในระดับสูง เช่น  
การสังเคราะห์ การประเมินค่า 

2. สร้างง่ายและตรวจให้คะแนนได้รวดเร็ว 2. ข้อสอบแต่ละข้อมีโอกาสเดาถูกไม่เท่ากัน  

4. แบบเติมคำ เป็นข้อสอบที่มีการเรียงรูปประโยคหรือข้อความที่ไม่สมบูรณ์ โดยเว้นช่องว่างไว้ให้  
ผู้ตอบเตมิคำหรอืขอ้ความ ใหป้ระโยคหรอืขอ้ความสมบรูณ ์โดยการเขยีนคำตอบเปน็คำๆ เดยีว หรอืประโยคสัน้ๆ  

ข้อดี – ข้อจำกัด ของข้อสอบแบบเติมคำ 

ข้อดี ข้อจำกัด 

1. สร้างได้ง่ายกว่ารูปแบบอื่นๆ 1. บางครั้งอาจเกิดปัญหาในการให้คะแนน 

2. เดาคำตอบถูกได้ยาก เพราะต้องเขียนคำตอบเอง 2. ตรวจให้คะแนนยากกว่าข้อสอบปรนัยประเภทกำหนด
คำตอบ 

3. เหมาะสำหรับวัดข้อเท็จจริงในเนื้อหาวิชา โดยเฉพาะ
พฤติกรรมด้านการคิดระดับความรู้ความจำ 

3. ไม่เหมาะสำหรับการวัดพฤติกรรมด้านการคิดในระดับสูง 
เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

ข้อสอบแบบอัตนัย
ข้อสอบแบบอัตนัย เป็นข้อสอบที่มีคำถาม หรือโจทย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบมีอิสระในการวางแผน  

การตอบ การรวบรวมความรู้ ความคิด แล้วเรียบเรียงเป็นคำพูดของตนเอง โดยคำตอบที่คาดหวังต้องมีความยาว
มากกว่า 1 ประโยค แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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1. แบบไม่กำหนดขอบเขตการตอบ  

 เป็นการถามโดยให้อิสระแก่ผู้ตอบในการพิจารณาการตอบ และไม่จำกัดขอบเขตการตอบ  
ปริมาณของคำถามขึ้นอยู่กับลักษณะคำถามและระดับความรู้ของผู้ตอบ จึงต้องกำหนดเวลาในการทำตอบให้
เหมาะสม คำถามลักษณะนี้ใช้วัดพฤติกรรมด้านการคิดในระดับการสังเคราะห์และการประเมินค่าได้ดี  

2. แบบกำหนดขอบเขตการตอบ 

 เปน็คำถามทีก่ำหนดขอบเขตการตอบ ซึง่อาจจะกำหนดเปน็เชงิปรมิาณของการตอบ เชน่ จำนวนคำ
จำนวนบรรทัด หรือจำนวนหน้าของคำตอบ หรือกำหนดทิศทาง หัวข้อ หรือเนื้อเรื่องในการตอบ เป็นต้น 

ลักษณะคำถามของข้อสอบแบบอัตนัย
ข้อสอบแบบอัตนัย สามารถเขียนคำถามได้หลายลักษณะ และวัดระดับพฤติกรรมด้านการคิดที่ต้องการ

วัดได้ทั้ง 6 ระดับ ตัวอย่างลักษณะคำถาม เช่น 

1. ให้เปรียบเทียบ 
2. ให้หาความสัมพันธ์ของสาเหตุกับผล 
3. ให้ตัดสิน 
4. ให้สรุปความ 
5. ให้สรุปอ้างอิง 
6. ให้อนุมาน 
7. ให้จำแนกประเภท 
8. ให้สร้างขึ้นใหม่ 
9. ให้ประยุกต์ใช้ 
10. ให้วิเคราะห์ 
11. ให้สังเคราะห์ 
12. ให้ประเมิน 

ข้อดี – ข้อจำกัด ของข้อสอบแบบอัตนัย 

ข้อดี ข้อจำกัด 

1. วัดพฤติกรรมด้านการคิด เช่น การรวบรวมความคิดให้
สมบูรณ์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ได้ดี  

1. วัดเนื้อหาได้จำกัด เพราะออกข้อสอบได้น้อยข้อ จึงไม่
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 

2. สะดวกและง่ายต่อการเขียนคำถาม 2. ตรวจข้อสอบยากและเสียเวลามาก 

3. ผู้ตอบมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่  3. การตอบขึ้นอยู่กับความสามารถด้านภาษา 

4. ป้องกันการเดาได้ดี 4. การตรวจให้คะแนนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้ตรวจ 
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การใช้ข้อสอบแบบอัตนัย

 ข้อสอบแบบอัตนัย ควรใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
1. ต้องการวัดพฤติกรรมด้านการคิดในระดับสูง ในกรณีที่ต้องการมุ่งเน้นการเสนอความคิด การแก้

ปัญหา ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ การวิพากษ์วิจารณ์ การตัดสินใจ เป็นต้น 

2. ผู้สอบมีจำนวนน้อย การตรวจสามารถทำได้อย่างเป็นปรนัย เชื่อถือได้ และทันเวลา สภาวะของ  
ผูต้รวจไมม่ผีลตอ่คะแนนของผูส้อบมากนกั ถา้ตอ้งการใชข้อ้สอบแบบอตันยักบัผูส้อบจำนวนมาก ผูส้รา้งขอ้สอบตอ้ง
มั่นใจว่ามีเวลาเพียงพอและสามารถตรวจได้อย่างมั่นใจ 

3. มีเวลาสร้างข้อสอบน้อย ถ้าหากมีเวลาจำกัดจนไม่สามารถสร้างข้อสอบแบบอื่นได้อย่างมีคุณภาพ 
ควรใช้ข้อสอบแบบอัตนัยจะเหมาะสมกว่า เพราะประหยัดเวลา และตัดความยุ่งยากต่างๆ ในการเตรียมข้อสอบ 

4. ไม่ต้องการใช้ข้อสอบซ้ำอีก ถ้ามั่นใจว่าข้อสอบที่ใช้นั้นจะไม่นำไปใช้ในโอกาสอื่นหรือกับผู้สอบกลุ่ม
อื่น ใช้ทดสอบเพียงครั้งเดียวก็ควรที่จะใช้ข้อสอบแบบอัตนัยมากกว่าข้อสอบรูปแบบอื่น เพราะการสร้างข้อสอบ  
รปูแบบอืน่ตอ้งลงทนุสงูและใชเ้วลามาก การทดสอบเพยีงครัง้เดยีวแลว้ไมน่ำมาใชต้อ่ จะทำใหไ้มคุ่ม้คา่ในการลงทนุ 

5. มีความมั่นใจในการตรวจ เมื่อใดที่ผู้สร้างข้อสอบมั่นใจว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความชัดเจนมี  
การกำหนดขอบเขตการตอบที่เหมาะสม รวมทั้งมีความมั่นใจว่ามีเวลาในการตรวจผลการสอบได้อย่างเป็นธรรม   
การใช้ข้อสอบแบบอัตนัยย่อมให้ผลที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ยิ่งหย่อนกว่าการใช้ข้อสอบรูปแบบอื่นๆ  

4. การสร้างข้อสอบ

ในการสร้างข้อสอบแต่ละครั้ง “ข้อสอบ” แต่ละข้อถือว่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะนำไปใช้วัดความสามารถ
ของผู้สอบ การสร้างข้อสอบ จึงควรดำเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

1. ควรสร้างข้อสอบให้เป็นไปตามแผนผังการสร้างข้อสอบที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทดสอบได้
ครอบคลุมทั้งในด้านเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

2. กำหนดจำนวนข้อของข้อสอบให้มีเพียงพอที่จะทำให้การวัดมีคุณภาพ และควรคำนึงถึงเวลาที่ต้อง
ใช้วัดด้วย 

3. ในการสร้างข้อสอบในแต่ละข้อ ต้องสามารถวัดพฤติกรรมตามที่กำหนดได้อย่างแท้จริง โดย  
คำถามแต่ละข้อสามารถบ่งบอกได้ถึงระดับความสามารถบางประการของผู้สอบ เช่น ความเข้าใจในสิ่งที่ทดสอบ 
หรือสามารถวิเคราะห์เรื่องราวได้ เป็นต้น  

4. ข้อคำถามแต่ละข้อควรถามเฉพาะสิ่งที่สำคัญ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องราวสำคัญที่ผู้สอบ
ควรรู้ หรือสามารถนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติหรือแก้ปัญหา   

5. ข้อคำถามที่ใช้ควรถามให้ลึก ข้อสอบที่ดีไม่ควรถามเพียงรายละเอียดตามตำราซึ่งใช้เพียงความจำก็
สามารถตอบได้ แต่ควรถามให้ผู้ตอบได้ใช้ความคิด หรือต้องอาศัยการพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนจึงจะตอบได้ 
ไม่ถามตรงตามตำรา หรือถามทำให้ผู้สอบระลึกสิ่งเดิมได้โดยตรง แต่ควรพลิกแพลงให้นำความรู้จากตำราที่เรียน
มาพิจารณา เปรียบเทียบ แปลความหมายได้ 

6. ระดับความยาก – ง่ายของข้อสอบควรเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้สอบไม่ควรสร้าง
เนื้อหาที่ยากจนเกินไปหรือง่ายจนเกินไป จนไม่สามารถวัดความรู้ความสามารถของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง 
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7. ข้อคำถามที่ใช้ควรถามในสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ควรถามสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม เพราะ
ในช่วงเวลาของการสอบนั้นผู้สอบมีโอกาสที่จะเรียนรู้จากข้อสอบได้ จึงควรถามสิ่งที่เป็นประโยชน์ ที่ควรแก่  
การเอาเป็นแบบอย่าง 

8. ข้อคำถามควรเฉพาะเจาะจง ใช้คำถามที่ชัดเจน อย่าให้คลุมเครือจนผู้สอบแต่ละคนเข้าใจคำถาม  
ไปคนละทาง คำถามประเภทวกวน ตีความได้หลายแง่มุม ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ต้องอาศัยความ
สามารถในการใช้ภาษาของผู้สร้างข้อสอบเป็นสำคัญ  

5. ข้อแนะนำในการสร้างข้อสอบ

ในการสรา้งขอ้สอบแตล่ะรปูแบบ มขีอ้แนะนำในการสรา้งขอ้สอบแตล่ะรปูแบบ ดงันี ้(ไพศาล หวงัพานชิ, 2543) 

 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
ข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นข้อสอบที่นิยมใช้ เนื่องจากวัดได้ละเอียด ครอบคลุมเนื้อหา สามารถนำมา

วิเคราะห์คุณภาพเพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการเลือกใช้ในครั้งต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อสอบรูปแบบนี้มีจุด
บกพร่องที่สำคัญ คือการเดาของผู้สอบ ดังนั้นการสร้างจำเป็นต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างมาก เพื่อลด
โอกาสการเดาได้ถูกต้องของผู้สอบ โดยจะต้องพิถีพิถันทั้งการเขียนคำถามและตัวเลือกให้มีประสิทธิภาพ   
ข้อแนะนำในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ มีดังนี้ 

1. การเขียนคำถามของข้อสอบแบบเลือกตอบ มีข้อแนะนำดังนี้ 

1.1 ถามให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ คือ ถามเป็นประโยคคำถาม มีประเด็นที่จะถามชัดเจน และ  
มีเงื่อนไขหรือข้อมูลเพียงพอในการตอบ 

1.2 ใช้ภาษาที่รัดกุม ไม่ยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น 
1.3 หลีกเลี่ยงคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 
1.4 ไม่ให้คำถามข้อแรกๆ แนะคำตอบข้อหลังๆ 

2. การเขียนตัวเลือก มีข้อแนะนำ มีดังนี้ 

2.1 เขียนตัวเลือกให้รับกับคำถาม  
2.2 ตวัเลอืกตอ้งเปน็เอกพนัธ ์คอื เปน็เรือ่งเดยีวกนั มทีศิทางเดยีวกนั และมโีครงสรา้งสอดคลอ้งกนั 
2.3 ทั้งตัวถูกและตัวลวงต้องถูกผิดตามหลักวิชาและมีตัวถูกตัวเดียว 
2.4 หลีกเลี่ยงตัวเลือกแบบปลายเปิด และปลายปิด (เช่น ถูกทุกข้อ หรือ ผิดทุกข้อ เป็นต้น) 
2.5 ตัวเลือกแต่ละตัวเป็นอิสระจากกัน 
2.6 เรียงลำดับตัวเลือกที่เป็นตัวเลข  
2.7 ไม่แนะคำตอบ โดย  
 - ตัวถูกใช้คำซ้ำกับตัวคำถาม 
 - ตัวถูกเด่นชัด หรือตัวลวงชัดเจนเกินไป 
 - ตัวถูกที่เป็นศัพท์หรือภาษาที่แปลก หรือสะดุดตา  
2.8 ตัวเลือกที่มีขนาดสั้นยาวใกล้เคียงกัน 
2.9 กระจายตำแหน่งตัวถูกให้เหมาะสม 
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 การสร้างข้อสอบแบบถูก – ผิด มีข้อแนะนำ ดังนี้ 
1. ตัวเลือกแต่ละข้อจะต้องเป็นข้อความที่ถูกทั้งหมด – ผิดทั้งหมด 

2. ข้อความต้องกะทัดรัด ได้ใจความสมบูรณ์ ชัดเจน 

3. หลกีเลีย่งการใชค้ำขยาย เชน่ อาจจะ บางอยา่ง ทัง้หมด ฯลฯ เพราะอาจจะเปน็การชีแ้นะคำตอบได้ 

4. ข้อถูก – ผิดควรมีจำนวนเท่าๆ กัน 

5. แต่ละข้อควรมีความยาวใกล้เคียงกัน 

6. หลีกเลี่ยงการเขียนข้อความให้ผิดเป็นกลลวง เช่น ผิดเพราะตัวสะกด เป็นต้น 

7. ไม่ควรใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 

 การสร้างข้อสอบแบบจับคู่ มีข้อแนะนำ ดังนี้ 
1. คำสั่งต้องชัดเจน เฉพาะเจาะจง ต้องกำหนดหลักการในการจับคู่ให้ชัดเจน 

2. จำนวนคู่ไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง 5 – 15 คู่ 

3. จำนวนข้อความในแต่ละรายการไม่ควรเท่ากัน ควรจะมีรายการคำตอบมากกว่ารายการคำถาม

อย่างน้อย 2 ตัวเลือก 

4. รายการคำถาม คำตอบควรอยู่หน้าเดียวกัน 

5. ข้อความที่จับคู่ต้องจับคู่ได้เพียงคู่เดียว 

6. ข้อสอบชุดหนึ่งๆ ควรจะเป็นเนื้อหาเดียวกัน ถ้าเป็นเนื้อหาใหม่ควรจัดเป็นชุดใหม่ต่างหาก 

 การสร้างข้อสอบแบบเติมคำ มีข้อแนะนำ ดังนี้ 
1. ควรสร้างข้อคำถามให้มีคำตอบสั้น ชัดเจน 

2. คำตอบที่จะเติมจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ โดยควรเป็นคำตอบที่เฉพาะเจาะจง 
ไม่ใช่เติมหรือสามารถตอบได้หลายอย่าง 

3. ไม่ควรลอกข้อความจากหนังสือหรือตำรามาตั้งเป็นข้อคำถามโดยตรง หรือตัดข้อความในส่วนที่เป็น
คำตอบออก เพราะอาจทำให้ข้อความกำกวมหรือกว้างเกินไป 

4. ช่องว่างที่เว้นไว้ให้เติมคำตอบ ควรมีความยาวเท่าๆ กัน เพราะถ้าเว้นไม่เท่ากันอาจจะเป็นการแนะ
คำตอบได้ 

5. ในแต่ละข้อ ควรมีช่องว่างไว้ให้เติมคำตอบเพียงช่องเดียว ไม่ควรมีช่องว่างเว้นให้เติมได้หลายแห่ง

มากเกินไป เพราะอาจทำให้ความหมายของข้อความเสียไป หรือคำตอบหลังอาจเป็นผลมาจากคำตอบแรกก็ได้   

ซึ่งถ้าเติมช่องแรกผิดก็จะทำให้การเติมช่องหลังผิดไปด้วย ซึ่งอาจเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้สอบ 

6. ถ้าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับตัวเลขที่มีหน่วย ควรระบุหน่วยที่ต้องการให้ตอบด้วย มิฉะนั้น จะเกิด

ปัญหาว่า ผู้ตอบสามารถตอบตัวเลขต่างหน่วยกัน แต่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยาก

ในการตรวจให้คะแนน 
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 การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย มีข้อแนะนำ ดังนี้ 
1. เขียนข้อคำถามด้วยความระมัดระวัง ใช้ภาษาที่มีความหมายชัดเจน หากคำถามไม่ชัดเจน อาจ

ทำให้ตอบผิดเพราะไม่เข้าใจคำถาม 

2. ถามเฉพาะเจาะจงในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ แต่ต้องไม่เจาะจงจนเกินไป จนจำกัดความคิดเห็นของ
ผู้ตอบ 

3. คำถามควรจะกำหนดลักษณะของการตอบ เพื่อให้ผู้ตอบเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้สร้างข้อสอบว่า 
ต้องการให้ตอบอย่างไร และเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจให้คะแนน 

4. คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ จำนวนหลายๆ ข้อ ดีกว่าคำถามที่ต้องการคำตอบยาวๆ แต่จำนวน
น้อยข้อ เพราะสามารถถามเนื้อหาได้ครอบคลุมมากกว่า 

5. เมื่อสร้างคำถามเสร็จแล้วต้องทดลองตอบคำถามด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขข้อความ
หรือถ้อยคำที่ไม่ชัดเจนของคำถาม และควรจัดให้มีแบบเฉลยในการตรวจให้คะแนนไว้ล่วงหน้าด้วย 

6. ทบทวน ตรวจร่างคำถาม และคำตอบก่อนนำไปใช้จริง 

7. กำหนดเวลาตอบให้สมดุลกับคะแนน และการเขียนตอบอย่างเพียงพอ 

8. ไม่ควรเปิดโอกาสให้มีการเลือกตอบ เพราะการตอบต่างข้อกัน อาจทำให้การเปรียบเทียบผลการ
สอบของผู้ตอบคลาดเคลื่อนได้   

 (สามารถดูตัวอย่างรูปแบบข้อสอบได้ใน ภาคผนวก 2) 

6. การจัดชุดแบบทดสอบ

เมื่อสร้างข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำข้อสอบไปใช้ ผู้สร้างข้อสอบจำเป็นที่จะต้องนำข้อสอบ
มาจัดเป็นชุดแบบทดสอบเพื่อเตรียมสำหรับนำไปใช้ทดสอบ โดยมีขั้นตอนสำคัญๆ ดังนี้ 

1. การตรวจทานและคัดเลือกข้อสอบ โดยพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1.1. รูปแบบของข้อสอบ 
1.2. การวดัไดต้รงตามแผนผงัการสรา้งขอ้สอบทีก่ำหนด ทัง้ในดา้นเนือ้หาและพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั 
1.3. ความถูกต้อง ชัดเจน และความรัดกุมของภาษาที่ใช้ 
1.4. ความซ้ำซ้อนหรือการชี้แนะคำตอบของข้อสอบแต่ละข้อ 
1.5. ความสำคัญหรือคุณค่าของคำถาม 
1.6. ความยาก – ง่ายของข้อสอบ 
1.7. จำนวนข้อสอบที่พอเหมาะกับเวลาที่ใช้สอบ 
1.8. ความถูกต้องของคำตอบ โดยคำตอบนั้นต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ  

1.9. ความลำเอียงของข้อสอบ เช่น ในด้านเนื้อหาก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือไม่ 

ภาษาที่ใช้มีลักษณะเฉพาะทาง หรือลำเอียงด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมหรือไม่ 
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2. การจัดเรียงข้อสอบ มีแนวทางการดำเนินการ โดยควรจัดหมวดหมู่ข้อคำถาม ตามลำดับเนื้อหา
ตามแผนผงัการสรา้งขอ้สอบ ในกรณทีีม่ขีอ้สอบหลายรปูแบบอยูด่ว้ยกนั ควรเรยีงรปูแบบจากงา่ยไปหายาก เชน่ ถา้ชดุ
แบบทดสอบมีทั้งข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย ควรเริ่มจากข้อสอบแบบปรนัยแล้วตามด้วยข้อสอบแบบอัตนัย 
หรือถ้าเป็นข้อสอบแบบปรนัยแต่มีหลายรูปแบบอยู่ด้วยกัน เช่น มีรูปแบบจับคู่ เติมคำ เลือกตอบ ถูก – ผิด ควร
จัดเรียงข้อสอบ โดยเริ่มจาก ถูก – ผิด จับคู่ เติมคำ และเลือกตอบ เป็นต้น  

3. จัดทำคำสั่ง คำชี้แจงในการทำตอบ แบบทดสอบทุกชุดจะต้องมีส่วนแสดงคำสั่ง คำชี้แจงใน  
การทำตอบ โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1. คำชี้แจงทั่วไป (General Direction) เป็นคำอธิบายที่ปรากฏในหน้าแรกของแบบทดสอบ   
ซึ่งเป็นคำชี้แจงที่ต้องการให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ ระยะเวลาที่กำหนดให้ทำตอบ ลักษณะ  
การตอบ เช่น ให้เติมคำ หรือ ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว วิธีการทำตอบ เช่น ให้ทำลงใน
ข้อสอบ หรือให้ทำเครื่องหมายกากบาททับอักษรหน้าข้อที่เลือกลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้ เป็นต้น 

3.2 คำชี้แจงเฉพาะ (Specific Direction) เป็นคำอธิบายที่แทรกอยู่ในบางส่วนของข้อสอบเพื่อ
อธิบายวิธีการทำตอบส่วนนั้นโดยเฉพาะ 

7. การดำเนินการทดสอบ

ในการดำเนินการสอบทุกครั้ง ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ควรจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการทดสอบ โดย  
การเลือกสถานที่สอบที่เหมาะสม มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่มีเสียงดังหรือสิ่งรบกวนสมาธ ิ 
ของผู้สอบ การจัดโต๊ะเก้าอี้ในลักษณะที่เหมาะสมกับการสอบ 

2. กรณทีีม่ผีูด้ำเนนิการทดสอบหลายคน ควรทำความเขา้ใจบทบาทและภาระงานของแตล่ะคนใหต้รงกนั 

3. ควรตรวจสอบความพร้อมของผู้สอบก่อนการทดสอบ เช่น การให้ผู้สอบตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใช้ในการทำตอบ การให้ผู้สอบอ่านคำแนะนำในการทำตอบให้เข้าใจก่อนทำตอบ เป็นต้น 

4. ในกรณีที่มีการดำเนินการพร้อมกันหลายแห่ง หรือหลายครั้ง ควรดำเนินการทดสอบให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ทั้งในการจัดเตรียมชุดแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ อุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการสอบ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการทำตอบที่เหมือนกัน 
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แนวทางการตรวจให้คะแนนข้อสอบ

การตรวจให้คะแนนข้อสอบ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะเป็นการแสดงผล  
การทดสอบของผู้สอบแต่ละคน คะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานที่พร้อมจะเปิดเผยหรือตรวจ
สอบได้ตลอดเวลา ผู้ดำเนินการทดสอบจึงจำเป็นต้องให้คะแนนอย่างเป็นระบบและสามารถอธิบายแก่ผู้สอบได้  

สำหรบัแนวทางการตรวจขอ้สอบทัง้ขอ้สอบแบบปรนยัและแบบอตันยัมดีงัตอ่ไปนี ้(ไพศาล หวงัพานชิ, 2543) 

1. ควรกำหนดคะแนนเต็มสำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง 

2. ควรกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน 

3. การให้คะแนนควรพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นหลัก ไม่ควรให้คะแนนนอกเหนือจากเกณฑ์   
ซึ่งจะทำให้ไม่เป็นธรรม และเกิดความลำเอียงในการให้คะแนน 

4. การให้คะแนนต้องมีความเป็นปรนัย ซึ่งหมายถึง คะแนนที่ให้ต้องชัดเจน แน่นอน คำตอบที่เหมือน
กันหรือคล้ายกันควรได้คะแนนเท่ากัน 

5. ในกรณีที่การให้คะแนนต้องใช้ดุลพินิจเพื่อวินิจฉัยคำตอบ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจหลายคน   
แล้วปรับคะแนนโดยการเฉลี่ย 

วิธีการตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย

 สำหรับการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย สามารถทำได้ 2 วิธี คือ  
1. การตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด (Point System) โดยการตั้งเกณฑ์คำตอบไว้ล่วงหน้า   

แบ่งคะแนนในแต่ละข้อออกตามคำตอบที่ควรจะตอบ กำหนดว่าคำถามนี้ถ้าตอบเกี่ยวกับสิ่งนี้จะให้คะแนนเท่าใด 
หรือตอบในด้านนี้จะให้ได้คะแนนเท่าใด คะแนนที่แยกตามลักษณะคำตอบที่ควรตอบนี้รวมกันแล้วจะเท่ากับ
คะแนนเต็มของข้อสอบข้อนั้นๆ 

บทที่ 4: 
การตรวจให้คะแนนข้อสอบและ




 วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ




25คู่มือการสร้างข้อสอบเพื่อการเลือกสรรบุคคล

2. การตรวจให้คะแนนแบบแจงคุณภาพ (Sorting System) การตรวจด้วยวิธีนี้ควรทำอย่างน้อย  
3 ขั้นตอน ขั้นแรก อ่านคำตอบของผู้สอบแต่ละคนแล้วพิจารณาแยกคุณภาพของคำตอบออกเป็น 3 ระดับ คือ ดี 
ปานกลาง ไม่ดี หรือแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ ต่ำมาก วัตถุประสงค์เพื่อแจกแจง  
คำตอบทัง้หมดออกเปน็สาม หรอืหา้กลุม่ตามคณุภาพ ขัน้ตอ่ไปตอ้งอา่นคำตอบซำ้อกีครัง้หนึง่เพือ่จดัอนัดบัคณุภาพ
ภายในแต่ละกลุ่มให้ลดหลั่นจากสูงสุดไปต่ำสุด ขั้นสุดท้ายเป็นการกำหนดคะแนนคำตอบในแต่ละอันดับตามความ
เหมาะสมและดุลพินิจ 

ข้อแนะนำในการตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย

1. การตรวจให้คะแนนต้องกระทำอย่างตั้งใจ โดยผู้ตรวจต้องอ่านคำตอบของผู้สอบอย่างถี่ถ้วน เมื่อใด
ที่ผู้ตรวจขาดหลักเกณฑ์การให้คะแนนหรือไม่ได้อ่านคำตอบอย่างตั้งใจ คะแนนที่ได้อาจจะออกมาในลักษณะ  
กลางๆ (Central Tendency Error) ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่ว่า เมื่อไม่แน่ใจก็ให้คะแนนกลางๆ ไว้ก่อน คะแนนที่ได้
นั้นก็จะขาดความน่าเชื่อถือ 

2. ไม่ควรดูชื่อของผู้สอบ เพื่อป้องกันการให้คะแนนจากความรู้สึกประทับใจในเรื่องอื่นๆ ของผู้สอบ  
(Halo Effect) เช่น ให้คะแนนจากความคุ้นเคย เป็นต้น 

3. ตรวจคำตอบทีละข้อของทุกคน ไม่ตรวจทุกข้อของแต่ละคน เพราะจะทำให้คะแนนข้อแรกๆ ส่งผล
ถึงคะแนนข้อหลังๆ เช่น เห็นว่าคะแนนข้อแรกๆ ได้คะแนนมาก ข้อต่อไปมักได้คะแนนน้อย หรืออาจเป็นไปใน
ทางตรงกันข้ามก็ได้ การตรวจคำตอบข้อเดียวกันของทุกคน จะช่วยในการเปรียบเทียบคุณภาพการตอบของแต่ละ
คน และตรวจโดยยึดเกณฑ์เดียวกัน 

4. ไม่ควรย้อนกลับไปดูคะแนนของข้อที่ตรวจไปแล้วในการตรวจข้อต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
คะแนนจากข้อหนึ่งมีผลต่อการได้คะแนนในข้ออื่นๆ 

5. ไม่ควรให้คะแนนโดยยึดความถูกต้องทางภาษาเป็นหลัก ถ้าหากมิได้มุ่งวัดความถูกต้องในการเขียน
และการใช้ภาษา ความถูกต้องสละสลวยในการใช้ถ้อยคำสำนวนในการตอบไม่ควรมีอิทธิพลต่อการได้คะแนนมาก
หรือน้อย ผู้ตรวจควรพิจารณาเฉพาะเป้าหมายการตอบ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา หรือความสมเหตุ  
สมผลของความคิดเห็นเป็นหลักในการให้คะแนน 

6. ถ้าเป็นไปได้ควรให้คนอื่นช่วยตรวจสอบผลการตรวจให้คะแนน เพื่อประเมินความเหมาะสม ตาม
หลักการที่ถูกต้องนั้นคะแนนที่ผู้สอบได้รับควรเป็นคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากผู้ตรวจให้คะแนนหลายๆ คน ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากในเชิงปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่อาจปฏิบัติได้ อย่างน้อยผู้ตรวจให้คะแนนควรจะได้ทบทวนความเหมาะสม
ในการตรวจให้คะแนนของตนก่อนที่จะนำคะแนนเหล่านั้นไปใช้ 

7. ควรเขียนวิจารณ์ (Comments) แต่ละคำตอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าทำไมคำตอบนี้จึงได้  
คะแนนเท่านี้ 

การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ

การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นกระบวนการในการตรวจ
สอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของข้อสอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ 
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1. ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 

2. ดัชนีความยากของข้อสอบ (Index of Difficulty) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับนำไปปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้
มากยิ่งขึ้น 

1. ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power)

ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบที่จะจำแนกความ
แตกต่างระหว่างบุคคล หรือสามารถจำแนกผู้สอบที่มีความรู้ความสามารถสูงกับผู้สอบที่มีความสามารถต่ำออก
จากกันได้ถูกต้อง สัญลักษณ์ของค่าอำนาจจำแนก แทนด้วยตัวอักษร r  

 คุณสมบัติของค่าอำนาจจำแนก  
1. ค่าอำนาจจำแนกจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และ 0 ถึง -1 

2. ข้อสอบที่มีค่า r เป็นบวก หมายถึง ผู้สอบที่มีความรู้ความสามารถ จะมีแนวโน้มที่จะตอบถูกใน
ข้อสอบข้อนั้นมาก ส่วนผู้สอบที่มีความรู้ความสามารถน้อยจะมีแนวโน้มตอบข้อนั้นผิดมาก 

3. ข้อสอบที่มีค่า r เป็นลบ หมายถึง ผู้สอบที่มีความรู้ความสามารถจะมีแนวโน้มที่จะตอบข้อนั้นผิด
มาก ส่วนผู้สอบที่มีความรู้ความสามารถน้อย จะมีแนวโน้มที่จะตอบข้อนั้นถูกมาก 

4. ข้อสอบที่มีค่า r ใกล้ 0 หมายถึง ผู้สอบทั้งที่มีและไม่มีความรู้ความสามารถอาจจะตอบถูกหรือผิด 
ก็ได้ ไม่แน่นอน  

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ มีดังนี้ 

ค่าอำนาจจำแนก การประเมินผล 

.40 ขึ้นไป เป็นข้อสอบที่ดี 

.30 - .39 เป็นข้อสอบที่ดี แต่ควรนำไปปรับปรุง 

.20 - .29 เป็นข้อสอบที่พอใช้ได้ แต่ควรนำไปปรับปรุงใหม่ 

ต่ำกว่า .19 เป็นข้อสอบที่ไม่ดี ไม่ควรใช้ 

2. ดัชนีความยากของข้อสอบ (Index of Difficulty)

ดัชนีความยากของข้อสอบ (Index of Difficulty) หมายถึง สัดส่วนของผู้สอบที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต่อ
จำนวนผู้สอบทั้งหมด สัญลักษณ์ของดัชนีความยากของข้อสอบ ใช้แทนด้วยตัวอักษร p   

 คุณสมบัติของดัชนีความยากของข้อสอบ 
1. ค่า p จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง +1 

2. ข้อสอบที่มีค่า p มาก หมายถึง ข้อสอบข้อนั้นมีผู้สอบตอบถูกเป็นจำนวนมาก แสดงว่าข้อสอบง่าย 

3. ข้อสอบที่มีค่า p น้อย หมายถึง ข้อสอบข้อนั้นมีผู้สอบตอบถูกเป็นจำนวนน้อย แสดงว่าข้อสอบยาก 
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4. เกณฑ์การแปลความหมายของดัชนีความยากของข้อสอบ มีดังนี้ 

ค่าดัชนีความยาก ความหมาย 

 .81 - 1.00 ง่ายมาก 

.61 - .80 ง่าย 

.51 - .60 ค่อนข้างง่าย 

.50 ยากง่ายพอเหมาะ 

.40 - .49 ค่อนข้างยาก 

.20 - .39 ยาก 

.00 - .19 ยากมาก 

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัย

สำหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัยอย่างง่าย ดังนี้ 

1. ตรวจใหค้ะแนนกระดาษคำตอบ แลว้เรยีงคะแนนหรอืกระดาษคำตอบตามลำดบัคะแนนจากมากไปนอ้ย 

2. แบ่งกระดาษคำตอบออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสูง (P
H
) นับจากคะแนนสูงสุด

ลงไปประมาณ 27 % ของการกระดาษคำตอบทั้งหมด และกลุ่มต่ำ (P
L
) โดยนับคะแนนต่ำสุดขึ้นไปประมาณ 27 % 

ของกระดาษคำตอบทั้งหมด ซึ่งในการแบ่งกลุ่มจะแบ่งเป็น 25 % หรือ 50 % ก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สอบทั้งหมด
ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด 

3. หาจำนวนผู้สอบที่ตอบถูกของแต่ละข้อทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำแยกจากกัน 

4. รวมจำนวนผู้สอบที่ตอบถูกของแต่ละข้อระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำหารด้วยจำนวนกระดาษคำตอบ
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำรวมกัน ค่าที่ได้จะเป็นค่าดัชนีความยากของข้อสอบข้อนั้น 

5. นำจำนวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มสูงลบด้วยจำนวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ แล้วหารด้วยจำนวน
กระดาษคำตอบในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ำ ค่าที่ได้จะเป็นค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบข้อนั้น 

สูตรการวิเคราะห์ข้อสอบ 

     P = P
H
 + P

L 

                2n 

     r  = P
H
 - P

L 

        n 

เมื่อ P
H
 = จำนวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 

  P
L
 = จำนวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ 

   n = จำนวนผู้สอบในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ำ 
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ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อแบบง่ายนี้ ยังสามารถทำได้อีกหลายวิธี เช่น การคำนวณสถิติหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Biserial Correlation การใช้ตารางสำเร็จรูปของ Chung Teh Fan ฯลฯ แบบใดแบบ
หนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากหนังสือสถิติทั่วไป หรือหนังสือการวัดและประเมินผลโดยทั่วไปได้ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัย

การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัย จะพิจารณาคุณลักษณะของข้อสอบ 2 ประการ เช่นเดียวกับข้อสอบ
แบบปรนัย ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535) 

1. ดชันคีวามยากของขอ้สอบ หมายถงึ สดัสว่นของความแตกตา่งของคะแนนสงูสดุและตำ่สดุทีเ่ปน็ไปได้ 

2. ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ หมายถึง ตัวแทนความแตกต่างระหว่างผลรวมของคะแนนในกลุ่มสูง
และกลุ่มต่ำที่เป็นสัดส่วนสูงสุดของความแตกต่างของคะแนนที่เป็นไปได้ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อแบบอัตนัย มีวิธีการ ดังนี้ 

1. ตรวจให้คะแนนกระดาษคำตอบ แล้วเรียงคะแนนจากลำดับมากไปน้อย 

2. แบ่งกระดาษคำตอบออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มสูง (PH) นับจากคะแนนมากสุดลงไป
ประมาณ 27 % ของกระดาษคำตอบทั้งหมด และกลุ่มต่ำ (PL) โดยนับคะแนนต่ำสุดขึ้นไปประมาณ 27 % ของ
กระดาษคำตอบทั้งหมด  

ตัวอย่าง ข้อสอบแบบอัตนัยวิชาหนึ่งจำนวน 10 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นำไปทดสอบ
กับผู้สอบจำนวน 20 คน ในการวิเคราะห์ข้อสอบ ได้แบ่งกลุ่มผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสูง จำนวน 27 % 
และกลุ่มต่ำจำนวน 27 % 

ถ้าผู้สอบวิชานั้นมีจำนวน 20 คน 27 % ของผู้สอบจะได้ 5 คน ดังข้อมูลในตาราง 1 

 ตาราง 1 คะแนนของผู้สอบจำนวน 27 % ของกลุ่มสูง 

คนที่ ข้อ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 9 9 8 8 6 5 5 7 9 70 

2 5 4 5 9 9 8 8 6 3 9 66 

3 7 9 8 6 7 8 0 5 6 9 65 

4 2 6 7 8 9 9 6 4 6 6 63 

5 8 8 5 0 2 7 6 9 8 9 62 

รวม 26 36 34 31 35 38 25 29 30 42 326 

คะแนนเต็มที่
เป็นไปได้ 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

P
H
 % 52 72 68 62 70 76 50 58 60 84 65.2 
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3. คะแนนเต็มที่เป็นไปได้ หมายถึง คะแนนเต็มที่ถือว่าทุกคนได้คะแนนข้อนั้นเต็ม จากตัวอย่าง แต่ละ
ข้อคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผู้สอบจำนวน 5 คน ฉะนั้น คะแนนเต็มที่เป็นไปได้เท่ากับ 5 × 10 เท่ากับ 50 คะแนน 

4. P
H
 % ร้อยละของคะแนนที่ได้ สามารถหาได้ โดยนำคะแนนของผู้สอบทั้ง 5 คนรวมกัน แล้วทำเป็น

ร้อยละของคะแนนเต็มที่เป็นไปได้ เช่น ในข้อ 1 ผู้สอบ 5 คน ทำคะแนนรวมกันได้ 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละของ
คะแนนเต็มที่เป็นไปได้จะเท่ากับ (26 /50) × 100 เท่ากับ 52 เป็นต้น 

 ตาราง 2 คะแนนของผู้สอบจำนวน 27 % ของกลุ่มต่ำ 

คนที่ ข้อ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 4 4 9 9 3 8 2 2 3 4 48 

17 0 3 8 3 7 4 8 4 6 4 47 

18 2 9 3 2 9 4 4 3 6 3 45 

19 3 0 2 3 9 4 4 3 9 6 43 

20 4 0 6 4 5 2 2 8 4 5 40 

รวม 15 16 28 21 33 22 20 20 28 22 223 

คะแนนเต็มที่
เป็นไปได้ 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

P
L
 % 30 32 56 42 66 44 40 40 56 44 44.6 

  

ค่าดัชนีความยากและค่าอำนาจจำแนกของแต่ละข้อสามารถคำนวณได้จากสูตร ดังนี้ 

ค่าดัชนีความยาก p = P
H 
% + P

L 
% 

            2 

ค่าอำนาจจำแนก r = P
H
 % - P

L
 % 
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ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 

ข้อ P
H
 % P

L
 % ค่าดัชนีความยากของ

ข้อสอบ 
ค่าอำนาจจำแนก 

1 52 30 41 22 

2 72 32 52 40 

3 68 56 62 12 

4 62 42 52 20 

5 70 66 68 4 

6 76 44 60 32 

7 50 40 54 10 

8 58 40 49 18 

9 60 56 58 4 

10 84 44 63 38 

รวม 65.2 44.6 54.8 20.5 

5. ลักษณะข้อสอบที่มีคุณภาพดี ควรมีค่าดัชนีความยากของข้อสอบระหว่าง 20 – 80 และมีค่าอำนาจ
จำแนกตั้งแต่ 20 ขึ้นไป จากผลการวิเคราะห์ในตาราง 3 ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ ดัชนีความยากอยู่ระหว่าง   
41 – 68 จึงเป็นข้อที่ยากพอดี ส่วนค่าอำนาจจำแนกที่ดีมีจำนวน 5 ข้อ และไม่ดีมีจำนวน 5 ข้อ ข้อที่ค่าอำนาจ
จำแนกไม่ดี ได้แก่ ข้อ 3, 5, 7, 8 และ 9 ซึ่งควรนำไปปรับปรุงแก้ไขถ้าต้องการนำไปใช้ต่อไป 

การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหรือข้อสอบทั้งฉบับ พิจารณาจากคุณลักษณะของข้อสอบที่ดี   
2 ประการ คือ  

1. ความตรง (Validity) หมายถึง ข้อสอบที่สามารถวัดได้ตรงในสิ่งที่ต้องการวัดหรือวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 

ความตรงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถวัดได้ตรงตาม

เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการทดสอบ 
 การตรวจความตรงเชิงเนื้อหา สามารถกระทำได้โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญวิเคราะห์เนื้อหา  

และพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดัตามแผนผงัการสรา้งขอ้สอบกอ่นนำไปใชจ้รงิ ซึง่ในการตรวจสอบความตรง มแีนวทาง ดงันี้ 
 -  เนือ้หาตา่งๆ ทัง้เนือ้หาหลกั เนือ้หารอง วา่มคีวามสมบรูณ ์ถกูตอ้ง ตรงตามทีต่อ้งการวดัหรอืไม่ 

 - ข้อสอบแต่ละข้อ ถามได้สอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือไม่   

หากผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาเห็นตรงกันว่ามีความสอดคล้องกับแผนผังการสร้างข้อสอบแล้ว ก็ถือว่าใช้ได้ 
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1.2 ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดคุณลักษณะ 
หรือวัดได้ตามกรอบแนวคิด หรือทฤษฎีที่ต้องการวัด การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง จึงเป็นการตรวจสอบ
กรอบความคิด ซึ่งอาจประกอบด้วยทฤษฎีและข้อมูลต่างๆ โดยการตรวจสอบสามารถกระทำได้หลายวิธี ในที่นี้ขอ
เสนอวิธีการอย่างง่าย 2 วิธีคือ 

 1.2.1 การตรวจเชิงเหตุผล โดยการตรวจสอบเนื้อหาของข้อสอบว่ามีความสอดคล้องหรือตรง
ตามแนวคิด ทฤษฎีที่กำหนดเป็นโครงสร้างการวัดหรือไม่ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาเป็นผู้ตรวจสอบให้ 

 1.2.2 การตรวจสอบความสอดคล้องภายใน เป็นการตรวจสอบว่า ข้อสอบทั้งหมดนั้นใช้วัดใน
ทฤษฎีหรือโครงสร้างเดียวกันหรือไม่ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับคะแนนรวม
ของแบบทดสอบทั้งชุด 

1.3 ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดได้ตรงตาม
สภาพความเป็นจริงของบุคคล ตัวอย่าง เช่น ในการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ถ้านำแบบทดสอบที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีรัฐบาลไปวัดกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถในงานด้านบัญชีรัฐบาล ถ้าผลการทดสอบ
ปรากฏว่าผู้สอบทำได้คะแนนสูง แสดงว่า ตรงกับสภาพความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติงานด้านนั้นๆ  

1.4 ความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถให้ผลการวัด
ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น ในการสอบคัดเลือก เพื่อให้ไปศึกษาต่อหรือเข้ารับการอบรม 
ถา้นาย ก. ใชแ้บบทดสอบฉบบัหนึง่ในการสอบคดัเลอืก แลว้ไดผ้ลคะแนนสงูเปน็อนัดบัที ่1 เมือ่นาย ก. ไดไ้ปศกึษาตอ่
หรือเข้ารับการอบรมในเนื้อหานั้นๆ แล้วปรากฏว่าผลการศึกษาหรืออบรมได้คะแนนดี ก็แสดงว่าแบบทดสอบที่ใช้
ในการสอบคัดเลือกชุดนั้นมีความตรงเชิงพยากรณ์  

ความตรงเชิงพยากรณ์ ต่างจากความตรงตามสภาพ ในเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็นสำคัญ 
ถ้าหากนำแบบทดสอบนั้นไปวัดในเวลาเดียวกันกับเกณฑ์ที่ต้องการมาหาความสัมพันธ์ก็จะเป็นความตรงตาม
สภาพ แต่ถ้านำไปทดสอบเวลาต่างกัน โดยการนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดสอบก่อน เมื่อเวลาผ่านไประยะ
หนึ่งจึงนำแบบทดสอบที่เป็นเกณฑ์ไปวัด ค่าความสัมพันธ์ที่ได้จะเป็นความตรงเชิงพยากรณ์ ทั้งนี้ การตรวจสอบ
ความตรงทั้งความตรงตามสภาพ และความตรงเชิงพยากรณ์สามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การหาสัมประสิทธิ์
ความตรง (Validity Coefficient) ซึ่งเป็นการสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแบบทดสอบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment สำหรับการตรวจสอบความตรงเชิงพยากรณ์ เป็นต้น 
สำหรับวิธีการอื่นๆ สามารถศึกษาได้จากหนังสือสถิติทั่วไป  

2. ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง แบบทดสอบที่วัดแล้วได้ผลคงที่หรือสม่ำเสมอ เมื่อนำข้อสอบ  

นั้นไปทดสอบกับคนกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม ผลการทดสอบก็จะเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกัน 

การตรวจสอบความเที่ยง มีหลายวิธี ดังนี้
2.1 ความเที่ยงของข้อสอบคู่ขนาน (Parallel Forms) การตรวจสอบความเที่ยงวิธีนี้ ได้จาก  

การใช้แบบทดสอบ 2 ชุด ที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันและมีความยากง่ายใกล้เคียงกันกับผู้สอบกลุ่มเดียวกัน แล้วนำ
แบบทดสอบทั้ง 2 ชุด มาหาค่าความสัมพันธ์ (correlation) ค่าที่ได้แสดงถึงความเที่ยง ทั้งนี้ การที่จะสร้างข้อสอบ
ให้มีเนื้อหาและความยากง่ายใกล้เคียงกันทำได้ค่อนข้างยาก 

2.2 ความเที่ยงจากการสอบซ้ำ (Test – retest) การตรวจสอบความเที่ยงวิธีนี้ ได้จากการนำ
แบบทดสอบชุดเดียวกัน ไปวัดคุณลักษณะในด้านเดียวกันของผู้สอบกลุ่มเดียวกัน จำนวน 2 ครั้ง โดยทิ้งระยะเวลา
ให้ห่างกันพอสมควรประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ แล้วนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง มาคำนวณ  
ค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ถ้าค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทั้ง 2 ครั้งสูง แสดงว่าแบบทดสอบชุดนั้นมีค่า
ความเที่ยงสูง ในการหาค่าความเที่ยงประเภทนี้ หากเว้นระยะห่างระหว่างการสอบครั้งแรกกับการสอบครั้งที่สอง
น้อยเกินไป อาจได้ค่าความเที่ยงสูงกว่าความเป็นจริงเพราะผู้สอบอาจจำวิธีการตอบครั้งแรกได้ 
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2.3 ความเที่ยงจากการแบ่งครึ่งแบบทดสอบ (Split – half) การตรวจสอบความเที่ยงวิธีนี้  
ได้จาก การนำแบบทดสอบชุดหนึ่งไปทดสอบกับผู้สอบครั้งเดียวมาแบ่งเป็น 2 ชุด แล้วนำคะแนนข้อคู่ และข้อคี่
แยกออกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยข้อคู่กับข้อคี่แต่ละส่วนมีเนื้อหาและความยากเหมือนกัน หาค่าความสัมพันธ์   
(Correlation) ของคะแนนข้อคู่และข้อคี่ ซึ่งจะทำให้ได้ค่าความเที่ยงครึ่งเดียว จากนั้นจะต้องนำค่าความสัมพันธ์ที่
ได้นี้ไปหาความเที่ยงของทั้งชุด โดยใช้สูตรการคำนวณค่าสถิติของสเปียร์แมนบราวน์ (Spearman – Brown) อีก
ครั้งหนึ่ง การตรวจสอบความเที่ยงวิธีนี้มักจะได้ค่าความเที่ยงสูงกว่าวิธีอื่น  

2.4 ความเที่ยงจากการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) การตรวจสอบความ
เที่ยงวิธีนี้ ได้จากการใช้ผลการทดสอบเพียงครั้งเดียว แล้วนำมาหาค่าความเที่ยง วิธีที่นิยมใช้กันมาก คือ วิธีการ
ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson)  

ปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงของแบบทดสอบ

ปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงของแบบทดสอบ มีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535) 

1. จำนวนข้อของแบบทดสอบ โดยข้อสอบที่มีจำนวนข้อมากจะมีความเที่ยงมากว่าจำนวนข้อน้อย 
เพราะจำนวนข้อมากจะวัดพฤติกรรมต่างๆ ได้มากกว่า 

2. ความยาก – ง่ายของข้อสอบ ถ้าข้อสอบยากเกินไปหรือง่ายเกินไป จะทำให้ค่าความเที่ยงต่ำ 

3. ความเปน็ปรนยัของขอ้สอบ ถา้ขอ้สอบมคีวามเปน็ปรนยัสงู เนือ่งจากการใชภ้าษาในการเขยีนขอ้สอบ
ชัดเจน ไม่กำกวม ทำให้ผู้สอบเข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน จะทำให้ค่าความเที่ยงสูงขึ้น 

4. การเดาคำตอบ ในกรณีที่ข้อสอบเปิดโอกาสให้เดามาก ค่าความเที่ยงก็จะต่ำกว่าการเปิดโอกาสให้มี
การเดาได้น้อย  

แนวทางการเพิ่มความเที่ยงของแบบทดสอบ

ความเทีย่งของแบบทดสอบนีส้ามารถปรบัปรงุใหเ้พิม่ขึน้ไดโ้ดยมแีนวทาง ดงันี ้(บญุธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ,์ 2535) 

1. ปรับปรุงข้อคำถามให้มีความชัดเจน ไม่กำกวม หรือให้มีความเป็นปรนัยมากที่สุด เพราะข้อสอบ  
ที่กำกวม ไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้สอบเข้าใจได้ต่างๆ กัน ซึ่งจะทำให้้ค่าความเที่ยงลดลงได้ 

2. สร้างข้อสอบให้มีจำนวนข้อมากขึ้น 

3. ปรับปรุงคำชี้แจง คำอธิบายต่างๆ ให้ชัดเจน 

4. จัดสภาพการดำเนินการสอบให้เป็นมาตรฐาน เพราะถ้าสภาพการณ์ที่นำแบบทดสอบไปใช้ต่างกัน 
อาจทำให้ค่าความเที่ยงลดลงได้ 
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1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการทดสอบและระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

2. แยกแยะเนื้อหาวิชาที่ต้องการทดสอบว่าต้องการทดสอบอะไรบ้าง 

- แบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย 
- กำหนดความยาก – ง่ายของเนื้อหาแต่ละวิชา 

3. พิจารณากำหนดความสำคัญของเนื้อหาแต่ละหัวข้อและกำหนดระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

ในการสร้างตารางแผนผังการสร้างข้อสอบถ้ามีกรรมการสร้างข้อสอบมากกว่า 1 คน จะต้องนำตาราง
แผนผังการสร้างข้อสอบของแต่ละคนมารวมกัน แล้วหาผลรวมทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นตารางรวม 

4. กำหนดจำนวนข้อที่ต้องการใช้ โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการสอบ 

ตัวอย่าง ตารางแผนผังการสร้างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
           พฤติกรรม 

เนื้อหา 

ความรู้ ความ 
เข้าใจ 

การนำ  
ไปใช้ 

การ 
วิเคราะห์ 

การ 
สังเคราะห์ 

การ  
ประเมินค่า 

รวม  
(จำนวนข้อ) 

ลำดับ  
ความสำคัญ 

ทดสอบความสามารถ
ในการใชภ้าษาองักฤษ
ดา้นการอา่น เขยีน แปล 
ฟัง และพูดเกี่ยวกับ
จดหมาย เอกสาร 
บทความ โครงการ 
และภาษาที่ใช้ในชีวิต
ประจำวนั โดยแบง่เปน็ 

        

- การอ่าน/เขียน 10 10 10 8 7 5 50 1 
- การแปล 4 5 5 4 4 3 25 2 
- การสื่อสารโดยใช้
ภาษาพูด 

4 4 5 5 4 3 25 3 

รวม (จำนวนข้อ) 18 19 20 17 15 11 100  
อันดับความสำคัญ 3 2 1 4 5 6   

ภาคผนวก 1 
แนวทางการจัดทำแผนผังการสร้างข้อสอบ
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ข้อสอบแบบเลือกตอบ

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน คือพ.ศ. ใด 
1) 2550  
2) 2551 
3) 2552 
4) 2553 

2. คำว่า “ยินดี” มีความหมายตรงกับข้อใด 
1) เมตตา 
2) ปรานี 
3) ปรีดา 
4) ไมตรี 

3. “ช่องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าในเวลาเช้า มีผู้โดยสารยืนต่อกันยาวเหยียด ซึ่งทุกคนต่าง
ภาวนา ขอให้ตนได้เขยิบเข้าไปถึงช่องจำหน่ายบัตรเร็วๆ ” 

ที่ช่องจำหน่ายบัตร/แลกเหรียญมีสภาพเช่นไร 
1) ผู้โดยสารยืนเรียงแถว 
2) มีผู้คนเบียดเสียดกันมาก 
3) ทุกคนแย่งกันซื้อบัตรโดยสาร 
4) การซื้อบัตรโดยสารมีความวุ่นวาย 

ข้อสอบแบบถูก-ผิด

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 10  (ถูก) (ผิด)  

2. สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดเมื่อปี ค.ศ. 1945    (ถูก) (ผิด)  

3. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐบาล     (ถูก) (ผิด)  

   

ภาคผนวก 2 
ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ
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ข้อสอบแบบจับคู่

    คอลัมน์ซ้าย     คอลัมน์ขวา 

  (ชื่อผู้แต่ง - นามปากกา)    (ชื่อหนังสือ) 

…………..1. ทมยันตี   1. เพชรพระอุมา 

................2. ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช  2. ข้างหลังภาพ 

................3. พนมเทียน   3. คู่กรรม 

................4. ศรีบูรพา   4. สี่แผ่นดิน 

       5. ผีเสื้อและดอกไม้ 

       6. ฟ้าจรดทราย 

ข้อสอบแบบเติมคำ

- ผู้แต่งหนังสือเรื่องหลายชีวิตคือ............................... 

- ยุงลายเป็นพาหะของโรค........................................ 

- ชื่อตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ......................................  

ข้อสอบแบบอัตนัย

1. ให้เปรียบเทียบ 
- จงเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง.............. 
- จงเปรียบเทียบวิธีการ............................ 

2. ให้หาความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล 
- ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของ........................ 
- ข้อใดเป็นผลกระทบของ.............................. 

3. ให้ตัดสิน 
- จงอธิบายว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ด้วยกับ.......................... 
- จงให้เหตุผลว่าทำไมจึงเลือกแนวทาง................................ 

4. ให้สรุปความ 
- จงสรุปสาระสำคัญของ...................... 

- จงสรุปเนื้อหาของเรื่อง...................... 

5. ให้สรุปอ้างอิง 
- จงเสนอหลักการที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้ 

6. ให้อนุมาน 
- จากข้อมูลที่เสนอ สิ่งที่จะเกิดผลกระทบมากที่สุดคืออะไร และเกิดเมื่อใด     
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7. ให้จำแนกประเภท 
- จงจัดกลุ่มของ...................ตาม.................... 
- จากข้อมูลที่เสนอสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 

8. ให้สร้างขึ้น 
- จงแสดงให้เห็นว่าถ้า..................ท่านจะทำอย่างไรต่อไป 

9. ให้ประยุกต์ใช้ 
- จงนำหลักการเกี่ยวกับ..............................มาแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ปัญหา.............ได้อย่างไร 

10. ให้วิเคราะห์ 
- จงวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่....................... 
- อะไรเป็นสาเหตุ.............................. 
- องค์ประกอบของระบบ.......................ส่วนใดสำคัญที่สุด เพราะอะไร   

11. ให้สังเคราะห์ 
- ......................ท่านมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร 
- จงเขียนรายงานเรื่อง.................... เพื่อแสดงว่า....................... 

12. ให้ประเมิน 
- จงบรรยายข้อดีและข้อเสียของ.................... 
- จงใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ ประเมิน......................... 
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