
การพัฒนาเครื่องมอืวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
                                                                                                         ดร.ผดุงชัย  ภูพัฒน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน เปนกระบวนการที่ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่
แสดงถึงพัฒนาการและความกาวหนาในการเรียนรูดานตางๆ    ขอมูลสารสนเทศเหลานี้สงเสริมให
ผูสอนและผูเรียนทราบจุดเดนและจุดดอย ดานการสอนและการเรียนรู และเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตน    การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน ยึดหลักการสําคัญดังนี้ 

1.  การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน ตองกระทําอยางตอเนื่อง และควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน 

2.  การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน  ตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมาย
ของหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู 

3.  การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน   ควรประเมินใหครอบคลุมทุกดานไมวาจะ
เปนความรูความเขาใจเนื้อหา   คุณลักษณะที่พึงประสงคและทักษะกระบวนการตางของผูเรียน  

4.  การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน   ตองนําไปสูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
นักเรียนรอบดาน  

5. การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน   ตองเปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถของตน  
 

การใชผลการวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน  ทําใหผูสอนไดสารสนเทศสําหรับนําไป 
ใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียน การวัดและประเมินการเรียนรู
ของผูเรียน  สามารถการวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียนทั้งกอน ระหวาง และหลงัการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน จึงสามารถนําสารสนเทศไปใชประโยชนไดดังนี้ 
 1. การประเมินกอนเริ่มตนการเรียนการสอน เพื่อจัดวางตําแหนงผูเรียน หรือประเมิน
ความรู/ทักษะพื้นฐานของผูเรียนกอนเริ่มกิจกรรม อันจะไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน และเตรียมการสําหรับ
การปูพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนตองมีมากอน 
 2. การประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบความรูความสามารถ ทักษะของ
ผูเรียนขณะที่การเรียนการสอนยังคงดําเนินอยู อันจะไดสารสนเทศยอนกลับที่เปนประโยชนตอการ
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ติดตามดูความกาวหนาหรือพัฒนาการในการเรียนรู ตลอดจนจุดบกพรองในการเรียนรูของผูเรียน
สําหรับปรับปรุงแกไขและซอมเสริม 
 3. การประเมินหลังส้ินสุดการเรียนการสอนเพื่อสรุปผลการเรียนรูของผูเรียน อันจะได
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินพัฒนาการและระดับสัมฤทธิผลของผูเรียน 

วิธีการวัดและประเมินการเรียนรูมีหลากหลาย  ผูสอนควรเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินการเรียนรูที่นิยมใช เชน การทดสอบ  การสัมภาษณ 
การสอบถาม การสังเกต การตรวจผลงาน การใชแฟมสะสมงาน เปนตน แตละวิธีสามารถใช
เครื่องมือวัดไดแตกตางกันตามความเหมาะสม ตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  วิธีการวัดและประเมินการเรียนรูและตัวอยางเครื่องมือ 
 

วิธีการวัด ตัวอยางเครื่องมือ 
การทดสอบ (Testing) แบบสอบขอเขียน (Written Test) 

แบบสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) 
แบบวัด (Scale) 

การสัมภาษณ (Interview) แบบสัมภาษณ (Interview guide) 
การสอบถาม (Inquiry) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การสังเกต (Observation) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

แบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 
แบบบันทึก (Record) 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
การใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) แบบบันทึก (Record) 

แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินตนเอง 

การใชศูนยการประเมิน 
(Assessment Center Method) 

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
แบบบันทึก (Record) 
แบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 
แบบประเมินพฤติกรรม 
แบบประเมินผลงาน 
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แบบทดสอบ (Test)  
แบบทดสอบ คือ ชุดของคําถามที่สรางขึ้น เพื่อใหผูถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมอยางใด

อยางหนึ่งออกมาใหผูสอบสังเกตไดและวัดได แบบทดสอบ เปนเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 
ซ่ึงถือวาเปนสติปญญาของมนุษยวามีความรูหรือไมเพียงใดที่ซอนแฝงอยูในตัวบุคคลทั้งในดาน
พฤติกรรมความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และอื่น ๆ   แบบทดสอบถาใชเกณฑการแบง
ตามลักษณะการตอบ แบงออกเปน  2  ประเภท ดังนี้  
 1. แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง (Subjective or Essay Type)   

แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง มีลักษณะเดนที่ใหอิสระแกผูสอบ แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) แบบจํากัดคําตอบ (Restricted Response Question) เปนแบบคําถามที่จํากัดให
ตอบในเนื้อหา ปกติจะจํากัดใหแคบและสั้นลงดวยการกําหนดขอบเขตและประเด็นคําตอบ 

2) แบบไมจํากัดคําตอบ(Extended Response Question) เปนแบบทดสอบที่ผูตอบมี
สิทธิในการตอบอยางเสรี 

2.  แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Type)   
 แบบทดสอบแบบปรนัย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

1) แบบถูกผิด (True -False) คําถามชนิดนี้ถามถึงความจริง หลักการ กฎตาง ๆ และ
การตีความ  เชน ใหเขียนเครื่องหมายลงในหนาขอที่ทานเห็นวาถูก ( ) หรือผิด ( X ) เปนตน  

2) แบบจับคู (Matching) ลักษณะของขอสอบจะมี 2 คอลัมน คอลัมนหนึ่งจะเปนชุด
ของคําถาม อีกคอลัมนหนึ่งจะเปนชุดของคําตอบ ซ่ึงผูตอบจะเลือกคําตอบที่ถูกตองเพื่อให
สอดคลองกับคําถาม 

3) แบบเลือกตอบ (Multiple -Choice) ขอสอบแบบนี้แตละขอกระทง (Item) จะ
ประกอบดวยสองสวน สวนแรกของโจทย (Stem) อีกสวนหนึ่งเปนตัวเลือก (Alternative) มีตั้งแต 3 
ตัวเลือกถึง 5 ตัวเลือก ซ่ึงมีทั้งตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกและตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ผิดเรียกวาตัว
ลวง   แบบทดสอบแบบนี้จะวัดความสามารถของสมองไดตั้งแตขั้นต่ําถึงขั้นสูงๆ โดยคําตอบใน
ตัวเลือกนั้นจะมีขอถูกอยูเพียงขอเดียวสวนขออ่ืน ๆ เปนตัวลวง (Distracters) 
  

หลักการสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
 การสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบมีหลักการและขอเสนอแนะ  ดังนี้   
 ตัวคําถาม (Stem) 
 1. ตัวคําถามมีความหมายสมบูรณในตัวเอง และถามปญหาอยางเฉพาะเจาะจง 
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 2. ตัวคําถามแตละขอควรเขียนใหส้ัน ชัดเจน และใชภาษาที่เขาใจงาย 
 3. ตัวคําถามควรสรางดวยประโยคบอกเลา หลีกเล่ียงการใชประโยคปฏิเสธ หากจําเปนให
ขีดเสนใตประโยคปฏิเสธนั้น แตถาเปนประโยคปฏิเสธซอนไมควรใชเด็ดขาด เพราะประโยค
ปฏิเสธจะอานเขาใจยากกวาประโยคบอกเลา 
 4. ตัวคําถามแตละขอจะตองถามปญหาเพียงประเด็นเดียว 
 5. ตัวคําถามแตละขอตองเปนอิสระกัน อยาใหเกี่ยวของกัน เพื่อปองกันการแนะตัวเลือกถูก
ใหขออ่ืน 
 6. ตัวคําถามควรเขียนดวยภาษางายๆ ศัพทเทคนิคไมจําเปนก็ไมควรใช  หากใชควรใช
ภาษาอังกฤษกํากับหรือแปลความหมายไวดวย 

ตัวเลือก (Alternative) 
 1. ตัวเลือกทุกตัวในขอเดียวกันจะตองมีความเปนเอกพันธ 
 2. ตัวเลือกทุกตัวควรมีโอกาสถูกพอๆ กัน 
 3. ตัวเลือกทุกตัวควรมีความยากงายพอๆ กัน 
 4. ตัวเลือกในแตละขอควรเรียงตามหลักและเหตุผล หรือเรียงอยางเปนระบบ 
 5. ตัวเลือกในแตละขอตองมีความถูกเพียงตัวเดียว 
 6. ภาษาที่ใชในตัวเลือกไมควรตรงกับตัวคําถาม ถาตองมีจะตองนําไปรวมไวในตัวคําถาม 
 7. ตัวเลือกที่วา ทุกขอขางตนถูกหมด ทุกขอขางตนผิดหมด และไมมีขอใดถูกเลย ไมควร
นํามาใช  เวนแตกรณีใชวัดความสามารถทางคณิตศาสตร 

ขอดีของขอสอบแบบเลือกตอบ 
 1. ใชวัดผลการเรียนรูระดับสูงๆ และที่ซับซอนได 
 2. ตรวจใหคะแนนงายสะดวกและรวดเร็ว 
 3. มีประสิทธิภาพการวัดไดดีกวาขอสอบแบบอื่น ๆ 
 4. มีโอกาสการเดานอยกวาขอสอบปรนัยแบบอื่นๆ 
 5. วัดครอบคลุมเนื้อหาไดมาก จึงมีความตรงตามเนื้อหาสูง 
 6. มีความเที่ยงธรรมในการนาํไปใชวดัผลการเรียนรูสูง เพราะขอสอบแตละขอจะมีความ
เปนปรนัยมาก 

7. เหมาะสมสําหรับเก็บไวใชไดอีก  เพราะสามารถนําไปวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ  ถามีคุณภาพก็เก็บไวใชในโอกาสอื่นตอไปได ถาไมมีคุณภาพก็สามารถนําไปปรับปรุง
แกไข แลวเก็บไวใชไดเชนเดียวกัน 
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ขอจํากัดของขอสอบแบบเลือกตอบ 

 1. สรางใหมีคุณภาพดีๆ สรางไดยาก ตองใชผูมีความรูและทักษะในการสรางขอสอบมา
พอสมควร 
 2. เสียเวลาและแรงงานในการสรางมาก เมื่อเทียบกับขอสอบประเภทอื่นๆ  
 3. ส้ินเปลืองเวลาและการดาษในการพิมพขอสอบมาก 
 4. ถาขอสอบยากมากๆ นักเรียนจะตอบดวยการเดามากขึ้น 
 5. ไมเหมาะที่จะใชวัดความคิดริเร่ิมและความคิดสรางสรรค 
 

ตัวอยางรูปแบบการเขียนขอสอบแบบเลือกตอบ 
1.แบบคําถามโดดหรือคําถามเดี่ยว (Single Question) 
ตัวอยาง   

ขอสอบแบบเลือกตอบ(Multiple Choice)  มีลักษณะเดนกวาขอสอบแบบความเรียง
ในประเด็นใด  

  ก. สรางงาย 
  ข. วัดพฤติกรรมที่ซับซอนไดดีกวา 
  ค. วัดไดครอบคลุมในสิ่งที่ตองการวัด 
  ง. วัดความคิดริเร่ิมสรางสรรคไดดีกวา 
2. แบบตัวเลือกคงท่ี(Constant Choices) 
ตัวอยาง 

ใหใชตวัเลือกตอไปนี้ตอบคาํถามขอ1 -2 
ก. ขอสอบแบบจับคู          ข. ขอสอบแบบถูกผิด 
ค. ขอสอบแบบเลือกตอบ     ง. ขอสอบแบบเติมคําตอบ 

1. ขอสอบในขอใดนักเรียนมีโอกาสเดาไดสูงสุด  
2. ขอสอบในขอใดสรางไดครอบคลุมเนื้อหา  

3. แบบกําหนดสถานการณ(Situation test) 
ตัวอยาง 
 

หลังจากบรรยายเรื่องความรูทางการวัดและประเมนิผลแลว ผูเขารับการอบรม
สามารถบอกความหมายของการวัดไดถูกตองทุกคน  

 

จากขอความดงักลาวใชตอบคําถามขอ 3 -4  
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3. จากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมขางตน  คําวา บอก เปนองคประกอบใดของ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  ก. ผลการประเมิน  
  ข. เงื่อนไข  
  ค. พฤตกรรมที่คาดหวัง  
  ง. เกณฑ  

4. จากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมขางตน  คําวา ถูกตองทุกคน เปนองคประกอบใด
ของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  ก. ผลการประเมิน  
  ข. เงื่อนไข  
  ค. พฤตกรรมที่คาดหวัง  
  ง. เกณฑ  
 

แบบทดสอบแบบถูกผิด (True -False) 
แบบทดสอบแบบถูกผิดเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเปนการ

นําเสนอขอความเกี่ยวกับความรูและความเขาใจในมโนทัศน หลักการ หรือทฤษฎี โดยใหนักเรียน
พิจารณาเลือกตอบเพียง 2 คําตอบ คือ ถูกและผิดเทานั้น 

การใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด โดยสวนใหญจะพิจารณาจากความถูกผิดของ
คําตอบเปนสําคัญ เชน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 

สภาพการณท่ีควรใชขอสอบแบบถูก – ผิด 
1.  เมื่อเวลาทดสอบมีนอย 
2.  เมื่อตองการวัดสมรรถภาพทางสมอง ที่ไมลึกนัก 
3.  เมื่อตองการวัดความเชื่อที่ผิด ๆ  
4.  เมื่อคําถามมีคําตอบเพียง 2 คําตอบเทานัน้ 

การสรางแบบทดสอบแบบถกูผิดใหมีคุณภาพ มีหลักการดังนี ้
1. ขอความที่ตองการใหพจิารณาวาถูกหรือผิด ตองมีแนวคิดเพียงเรื่องเดียว และตองมี

ประเด็นสําคัญในการตอบอยางชัดเจน 
2. ศัพทและคําทางคณิตศาสตรที่นํามาใชตองเหมาะสมกบัระดับของนกัเรียน  
3. ใชภาษาถกูตอง เขาใจงาย และไมทําใหเกิดความสับสนหรือเขาใจผดิ 
4. คําถามจะตองมีความตรงในการตัดสนิคําตอบถูกหรือผิด 
5. ไมควรใชคําหรือขอความทีเ่ปนการชีน้ําคาํตอบทัง้ที่อยูในขอเดยีวกนัหรืออยูในขออ่ืน 
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    6. ไมควรใชคําปฏิเสธหรือใชคําปฏิเสธซอนปฏิเสธ 

7. เขียนคําชี้แจงหรือคําส่ังใหชัดเจน 
8.   ไมควรใชประโยคที่ผิดครึ่ง ถูกครึ่ง หรือหลาย ๆ ตอน  
 
ตัวอยางขอสอบแบบถูก - ผิด 
คําชี้แจง : จงอานขอความตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมายถูก ( )หนาขอทีถู่กตอง 

ตามหลักวิชาและกาเครื่องหมายผิด ( X )หนาขอที่ผิด 

--- 1.  การวัดผลทางการศึกษาเปนการวดัทีม่ีความคลาดเคลื่อน 
--- 2.  ขอสอบแบบความเรยีงสรางไดยากแตตรวจ ไดงาย 
--- 3.  ขอสอบของครูสมศรีมีความเชื่อมั่นสูงเพราะออกทุกเรื่องที่สอนไป 

 

แบบทดสอบแบบจับคู (Matching) 
แบบทดสอบแบบจับคูเปนแบบทดสอบที่มีลักษณะการนําเสนอคําหรือขอความ 2 สวน

ใหเลือกเพื่อจับคูกัน สวนที่ 1 คือ คําถามที่มีลักษณะเปนคําหรือขอความซึ่งเปนมโนทัศนเขียนเรียง
เปนแนวตั้ง 1 แถว สวนที่ 2 คือ คําตอบซึ่งเปนคําหรือขอความที่สัมพันธหรือเกี่ยวของกับปญหา 
เขียนเรียงเปนแนวตั้งอีกแถว โดยทั่วไปจํานวนขอของคําตอบจะมีมากกวาคําถาม 

การใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู โดยสวนใหญจะพิจารณาจากความถูกผิดของ
คําตอบเปนสําคัญ เชน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 

สภาพการณท่ีควรใชขอสอบแบบจับคู 
1.  ใชวัดความสามารถในการหาความ สัมพันธระหวางของสองสิ่ง 
2.  เหมาะสําหรับคําถามเกี่ยวกับชื่อคน  ช่ือวัตถุ ส่ิงของ สถานที่ เวลา และ การกระทํา 
 หลักการสรางแบบทดสอบแบบจับคู  มีดังนี้ 
1. ควรเลือกขอความในหัวขอหรือเนื้อหาเดียวกัน (Homogeneous) มาสรางแบบทดสอบ 

 2. ขอความมีความยาวใกลเคียงกัน โดยท่ัวไปจะใชขอความที่ยาวกวาเปนชุดของคําถาม สวน
ขอความที่ส้ันกวาจะเปนชุดของคําตอบ 
 3.  ตองมีจํานวนขอความที่เปนคําตอบมากกวาขอความทีเ่ปนคําถาม 
 4. ขอความที่เปนคําถามและคําตอบจะตองสั้น กะทัดรัด มีความชัดเจน และเปนสาระสําคัญ 

5.  เขียนรายการคําถามไวแถวซาย และตัวเลือกไวแถวขวา 
6.  ควรใชอัตราสวน  3  : 5  ,  5  : 8  แตคําตอบไมควรเกิน 12 
 
 



 8 
 ตัวอยางแบบทดสอบแบบจับคู 
คําชี้แจง  จงนาํตัวอักษรของขอความทางขวามือเขียนลงในชองวางทางซายมือใหสัมพันธ  

กัน 
 

…… 1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู                  A. ความตรง ( Validity ) 
                           สามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวดัได      B. ความเที่ยง ( Reliability ) 
              .…….2. เครื่องมือมีความถูกตองชดัเจนในคําถาม         C. ความยาก ( Difficulty ) 
                          และการตรวจใหคะแนนตรงกัน        D. ความเปนปรนัย ( Objectivity ) 
             …….3. ขวัญใจทําแบบทดสอบฉบับนี้ 2 คร้ังแลวนะ      E. คาอํานาจจําแนก( Discrimination) 

              แตกับปรากฎวาเธอตอบคําถามผิดตรงกัน 
                            ทั้ง 2 ครั้งเลย 
             …….4. ขอสอบขอนี้แปลก คนออนกับตอบถูก 
                           แตคนเกงตอบผิด 
              ……5. ขอสอบนี้ไมมีใครทําไดเลย 

 
 

ขอสอบแบบเติมคําหรือเติมความ (Completion) 
 

แบบทดสอบแบบเติมคําเปนแบบทดสอบที่ใหนักเรียนเขียนตอบ โดยเติมคําตอบหรือเติม
ขอความแบบสั้น ๆ   การใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา โดยสวนใหญจะพิจารณาจากความถูก
ผิดของคําตอบเปนสําคัญ เชน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 

สภาพการณท่ีควรใชขอสอบแบบเติมคํา 
1.  เมื่อตองการทดสอบทักษะทางการคํานวณ 
2.  เมื่อตองการวัดความรู ความจําของเนื้อเร่ือง 
3.  เมื่อแบบทดสอบชนิดเลือกตอบใหคําตอบเดนชัดจนเกินไป 
หลักในการสรางขอสอบแบบเติมคําหรือเติมความ 
1.  ควรใชคําถามที่ทําใหผูตอบเห็นทิศทางแนชัดวา ควรตอบไปในแนวทางใด 
2.  หลีกเลี่ยงการใชคําถามที่แนะคําตอบ 
3.  เวนชองวางใหมากพอ และมีความยาวเทากันทุกชอง 
4.  หลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่ลอกจากตํารา 
5.  ขอเดียวควรเติมไดแหงเดยีว และควรอยูทายประโยค 
6.  มีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว และเชือ่ถือได 
7.  ขอความไมสมบูรณและคาํถามสมบูรณควรแยก ไวเปนพวก ๆ 
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8. ใชคําถามที่สามารถตอบไดดวยคํา วลี สัญลักษณ  จํานวน 
9.  ควรใชภาษาที่ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกัน 
      ตัวอยางขอสอบแบบเติมคํา 

       คําชี้แจง  จงเติมคําหรือขอความลงในชองวาง เพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ 
   1.  นายอานนัท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรีคนที_่__  (18) 

                       2.  เมืองหลวงของประเทศญี่ปุนชื่อ________ (โตเกียว) 
                       3.  ขอสอบที่สอบสามารถตอบถูกโดยการเดาไดมาก ไดแกขอสอบแบบ____ (ถูก - ผิด) 

         4.  สูตรกรดไฮโดรคลอริคเขียนอยางไร   (HCl) 
  5.  คา X ในสมการนี้จะเปนเทาใด 2X+5=9   (2) 

 
แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง (Subjective or Essay Type)   

แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง เปนแบบทดสอบที่ใหผูเรียนเขียนตอบ ทีผู่เรยีนมี
สิทธิในการตอบอยางเสรี หรือ  แบบทดสอบที่ผูเรียนมีสิทธิในการตอบอยางจํากัด 

สภาพการณท่ีควรใชแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง  
1.  เมื่อผูเขาสอบมีจํานวนไมมากนัก 

     2.  ไมตองการนําขอสอบไปใชอีก 
         3.  ตองการวัดทักษะดานการเขียนหรือ ความคิดสรางสรรค 
     4.  เมื่อมีเวลาในการสรางขอสอบนอย 

หลักในการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง 
1.  ไมควรใหเลือกทําเปนบางขอ 

 2.   ควรเรียงจากของายไปหาขอยาก 
 3.  ควรบอกจํานวนคะแนนในแตละขอ 
 4.  ควรใหจํานวนขอเหมาะสมกับเวลา 
 5.  ควรเฉลยคําตอบที่ตองการเอาไว 
 6.  ควรวัดใหลึกซึ้งกวาความรูความจํา 

7.  ควรฝกใหผูเรียนตอบขอสอบชนิดนี้บอยๆ 
8.  ควรถามใหตรงกับเนื้อหาและจุดมุงหมายของวิชา 
9.  ควรบอกใหผูสอบทราบลวงหนาวามีการสอบชนิดนี้ 

   10.  ควรเขียนคําถามใหรัดกุม ใชภาษาที่ชัดเจนและ เขาใจงาย      
               11.  ควรปรับความยาวหรือความซับซอนของขอสอบให เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูสอบ 
              12.  แตละขออาจจะใหตอบสั้น ๆ แตเพิ่ม จํานวนขอใหมากขึ้น 
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ตัวอยางเนื้อหาท่ีใชกับแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง    
  -  ใหบอกความคลายคลึง 

   -   ใหอภิปรายอยางกวางขวาง 
   -   ใหบอกปญหาที่จะเกิดขึ้นใหม 
   -   ใหหาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
   -   ใหจัดลําดับเรื่อง ลําดับเหตุการณ 
   -   ใหอธิบายวิธีทําหรือหาเหตุผลประกอบ 
   -    ใหเขียนเคาโครงหรือแผนดําเนินการตาง ๆ 
   -   ใหสรุปความ ยอความ 
   -   ใหบอกความแตกตาง 
   -   ใหนิยามความหมายหรืออธิบาย 
   -   ใหจําแนกประเภทของสิ่งตาง ๆ 
   -   ใหจัดระเบียบขอเท็จจริงขึ้นใหม 
   -   ใหบอกสาเหตุ หรือคาดคะเนผลที่เกิดขึ้น 
   -   ใหอธิบายเหตุผลยอๆเพื่อสนับสนุนหรือคัคคาน 

วิธีการตรวจขอสอบแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง 
1.  ควรเฉลยคําตอบไวลวงหนา 

 2.  ตองไมดูช่ือผูเรียนกอนตรวจ 
 3.  เร่ิมตรวจทีละขอ โดยอานอยางคราว ๆ กอนอยางนอย 1 เที่ยว แลวใชวิธี  
  - ใหคะแนนโดยรวม (Holistic Method) 
  - แบงคะแนนแตละขอออกเปนสวนยอย ๆ (Analytic Method) 

4.  เมื่อจะตรวจขอตอไปควรสลับลําดับคําตอบ ของคนอื่นไวตอนตนบาง 
 5.  ควรตรวจทานคะแนนอีกครั้ง 
  ตัวอยางแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง    
  คําสั่ง จงตอบคําถามตามสถานการณที่กําหนดใหตอไปนี้ 
   ถาประชาชนที่อาศัยอยูในละแวกชุมชนแออัดแหงหนึ่ง เทน้ํามันที่เหลือใชจากการ
ทําอาหารในครัวเรือนลงในทอน้ําทิ้ง ซ่ึงไหลลงสูแหลงน้ําหลังบานเปนเวลานานๆ จะเกิดผลตอ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางไร เพราะเหตุใด 
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  เกณฑการใหคะแนน 
  4  คะแนน อธิบายผลที่เกิดขึ้นตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําและสิ่งแวดลอมไดถูกตอง 
    สามารถบอกเหตุผลดวยวา เพราะอะไรจึงเกิดผลเชนนั้นไดถูกตอง             
                                                ครบถวน และสมบูรณ 
   3  คะแนน อธิบายผลที่เกิดขึ้นตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําและสิ่งแวดลอมไดถูกตอง 
    สามารถบอกเหตุผลดวยวา เพราะอะไรจึงเกิดผลเชนนั้นไดถูกตอง           
                                               บางสวน 
  2  คะแนน อธิบายผลที่เกิดขึ้นตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําและสิ่งแวดลอมไดถูกตอง 
    แตไมสามารถบอกเหตุผลดวยวา เพราะอะไรจึงเกิดผลเชนนั้น 
   1  คะแนน อธิบายผลที่เกิดขึ้นตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําและสิ่งแวดลอมไดถูกตอง 
    บางสวน และไมสามารถบอกเหตุผลดวยวา เพราะอะไรจึงเกิดผลเชนนั้น 

 
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ  
การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยแบบทดสอบ ผูสอนจะตองตัดสินใจวาจะใช

แบบทดสอบประเภทไหน เชน แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple – Choice) แบบทดสอบแบบ
ถูกผิด (True – False)  แบบทดสอบแบบจับคู (Matching) แบบทดสอบแบบเติมคําหรือเติมความ 
(Completion)  และแบบทดสอบแบบเขียนตอบ(Supply Type) ซ่ึงไมวาจะใชแบบทดสอบประเภท
ไหน จะตองสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ ซ่ึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบประกอบดวย 8 
ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1  การระบุวัตถุประสงคของแบบทดสอบ เชน วัดพฤติกรรมการเรียนรู  
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค หรือทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรูทีต่องการวัด เชน  
 1. อธิบายหลักการและขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบได 
 2. คํานวณสถติิพื้นฐานสําหรับการวัดและประเมินผลได 
ขั้นตอนที่ 3 การระบุเงื่อนไขในการทดสอบ  คือ  

  3.1 สอบใคร ในที่นี้อาจเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร 
3.2 สอบเมื่อไร กอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน สัปดาหแรก สัปดาหที่ 20 หรือ

สัปดาหสุดทาย 
  3.3 ใชเวลาสอบกี่นาที ซ่ึงขึ้นอยูกับผูสอนเปนผูกําหนด  3.4 สอบดวย
แบบทดสอบแบบใด (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  แบบทดสอบแบบถูกผิด แบบทดสอบแบบจับคู 
แบบทดสอบแบบเติมคําหรือเติมความ และแบบทดสอบแบบเขียนตอบ) 
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ขั้นตอนที่ 4  การทําแผนผังขอสอบหรือพิมพเขียวแบบทดสอบ (Test Blueprint) หรือ

ตารางโครงสรางระหวางเนื้อหา/จุดประสงคการเรียนรูกับพฤติกรรมการเรียนรู     หรือตาราง 2 มิติ มิติ
หนึ่งคือ เนื้อหา อีกมิติหนึ่งคือพฤติกรรมการเรียนรู   ดังตัวอยางการกําหนดพิมพเขียวของ
แบบทดสอบระดับชั้นตาง ๆ 

 
ตัวอยาง  พิมพเขียวแบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  

พฤติกรรมการเรียนรู 
เนื้อหา / จุดประสงคการเรียนรู 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 
รวม 

หนวยท่ี 1: อธิบายหลักการและ
ขั้นตอนการพฒันาแบบทดสอบได 

 
2 

   
2 

 
1 

 
 
5 

หนวยท่ี 2 : คํานวณสถิติพื้นฐาน
สําหรับการวัดและประเมนิผลได 2 

 
4 

 
4 2   12 

หนวยท่ี3 4   2 2  8 

หนวยท่ี 4 1   1 1  3 

หนวยท่ี 5        

............................................................        

รวม        

 
 ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทําตารางเนื้อหา/จุดประสงคการเรียนรูกับพฤติกรรมการเรียนรู     

จํานวนขอ / คะแนนไดแลว จึงลงมือออกขอสอบตามจํานวนและรูปแบบที่ตองการ  
 ขั้นตอนที่ 6 เมื่อออกขอสอบแลว ผูออกขอสอบจะตองตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ

เบื้องตนเกีย่วกับตัวโจทยคําถามและตัวเลือก 
ขั้นตอนที่ 7 จดัทําฉบับ เขียนคําส่ัง / คําชี้แจงในการตอบ ตรวจสอบความถูกตองใน

การพิมพและใชแบบทดสอบ 
ขั้นตอนที่ 8 เมือ่นําแบบทดสอบไปสอบผูเรียนแลว ผูออกขอสอบควรวิเคราะหหา

คุณภาพขอสอบเปนรายขอ เชน คาความยาก ( เปอรเซนตคนตอบถูก) คาอํานาจจําแนก  และความ
เที่ยงทั้งฉบับ เพื่อนําขอมูลไปแกไขปรับปรุง และอาจนํามาใชในคราวตอไปหรือปตอไป 
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ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ 

 
                                              ขั้นท่ี 1 กําหนดจุดมุงหมายของการใชแบบทดสอบ 

 
 

 
ขั้นท่ี 2 การระบุเงื่อนไขในการทดสอบ 

 

ขั้นท่ี 3 วางแผนการสรางแบบทดสอบ  
 
 
 

ขั้นท่ี 4 เขียนขอสอบ 
 
 
                     
 
                                                              

ขั้นท่ี 5    Logical Review ตรวจทานขอสอบ 

 
ทดลองใชแบบทดสอบ ขั้นท่ี 6  

 
 
 
                                                                                           

ขั้นท่ี 7 Empirical Review วิเคราะหผล  (Item  & Test  Analysis) 

 

ขั้นท่ี 8 ปรับปรงุ 


