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1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  
2. การคิดสังเคราะห์ (Synthesis Thinking) 
3. การคิดอย่างสร้างสรรค ์(Creative Thinking)  
4. การคิดอย่างมวีิจารณญาณ (Critical Thinking)  
5. การคิดเป็นระบบ (Systems Thinking)  
          

ความสามารถด้านการคิดที่สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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การประเมินความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน 

• การประเมินในกิจกรรมเรียนรู้ในหลักสูตร 

   ประเมินจากมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่มสาระฯต่างๆ 
   (Content based Assessment) 

• การประเมินนอกเหนือจากกิจกรรมเรียนรู้ในหลักสูตร 

   ประเมินจากนิยาม/องค์ประกอบของความสามารถ 
   ด้านการคิด (Free Content based Assessment) 
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1. ศึกษานิยามการคิดที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภทของการคิด
และวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีว้ัด 

2. ระบุความสามารถด้านการคิด  (การคิดวิเคราะห์  การคิด
สงัเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดเชิงระบบ) ท่ีจะวดั 

3. ก าหนดกรอบโครงสร้างของเคร่ืองมือ โดยระบุน า้หนักของ
เคร่ืองมือในแต่ละการคิด โดยก าหนดประเภท/รูปแบบ
ข้อสอบ  ให้กระจายครบทุกประเภท/รูปแบบ 

 

ขัน้ตอนการพฒันา 
เคร่ืองมือวดัความสามารถด้านการคิด 
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4. ก าหนดของข่ายของสถานการณ์ ที่ใช้วัดความสามารถด้านการ
คดิแต่ละคดิ (โดยยดึนิยามของการคิดเป็นหลัก) ทัง้นีส้ถานการณ์
ควรยกข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เกดิขึน้ในชีวติจริงและเหมาะกับ
ระดบัพฒันาการของผู้เรียน    

5. สร้างโจทย์/ข้อค าถาม  -วัดการคิดตามนิยามการคดิที่ก าหนด 

6. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (การพจิารณาความเที่ยงตรง       
โดยพจิารณาความสอดคล้องของเคร่ืองมือกับนิยามการคิดที่
ต้องการวัด) 

 

 

ขัน้ตอนการพฒันา 
เคร่ืองมือวดัความสามารถด้านการคิด (ตอ่) 
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รปูแบบข้อสอบ 
วดัความสามารถในการคิด 

- แบบเลือกตอบ 
- แบบเขียนตอบ 
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รูปแบบข้อสอบเลือกตอบ 

1. แบบค าตอบเดียว 

(Multiple choice: MC) 

 
2. แบบหลายค าตอบ 
(Multiple-selection 
/Multiple Response: 

MS) 

3. แบบเชิงซ้อน 
(complex multiple 

choice: CM) 

4. แบบกลุ่มค าตอบ
สัมพันธ(์Responses 

related: RR) 

เลือกตอบ 
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      อึ่งอ่างตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมบึง มันนึกว่าตัวเองเก่งกว่าใคร ๆ วันหนึ่งอึ่งอ่าง
ขึ้นมานอนผึ่งแดดอยู่ริมบึง มันได้ยินเสียงผึ้งบินมา อึ่งอ่างอยากสู้กับผึ้งจึงดึง     
ใบบัวมาบังตัว พอผึ้งมากินน้ าที่ริมบึง มันก็แลบลิ้นจะท าร้ายผึ้ง ผึ้งรู้ว่าถูกอึ่งอ่าง
เล่นงาน จึงใช้เหล็กในต่อย อึ่งอ่างรู้สึกปวดลิ้นมาก มันส านึกผิดที่คิดท าร้ายผึ้ง   
ผึ้งจึงช่วยดึงเหล็กในออกให้ อึ่งอ่างซาบซึ้งและไม่อวดเก่งอีกเลย 

9. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน สามารถน าไปใช้ในเรื่องใด 
           1)  ถ้ามีภัยมาถึงตัวต้องยอมรับ    
           2)  ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความมัน่ใจ 
           3)  ถ้าถูกท าร้ายต้องป้องกันตัวเอง 
           4)  ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติชีวิตจะมีสขุ  

ค าตอบ ตัวเลือก 4 

ตัวอย่างข้อสอบ NT  
ด้านภาษา (LITERACY) 

 

1. แบบค าตอบเดียว (multiple choice) 
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2. แบบเลือกหลายค าตอบ (Multiple-selection) 

     เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบ ที่มีข้อ
ค าถามเอื้อให้คิดค าตอบได้หลากหลาย
ค าตอบ มีค าตอบถูกมากกว่า 1 ค าตอบ 
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2. แบบเลือกหลายค าตอบ (Multiple-selection) 

ข้อสอบข้อที่ ๓๖. ข้อใดบ้างท่ีเป็นกีฬาบุคคลประเภทคู่  
  ๑. เปตองประเภทชายคู่และหญิงคู่ 
  ๒. แบดมินตันประเภทชายคู่และหญิงคู่ 
  ๓. เซปักตะกร้อประเภทชายคู่และหญิงคู่ 
  ๔. วอลเลย์บอลชายหาดประเภทชายคู่และหญิงคู่ 

 

การให้คะแนน    ตอบถูก 1 ค าตอบ ได้ 1 คะแนน   
  ตอบถูก 2 ค าตอบ ได้ 2 คะแนน 
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2. แบบเลือกหลายค าตอบ (Multiple-selection) 

ข้อสอบข้อที่ ๓๖. ข้อใดที่เป็นกีฬาบุคคลประเภทคู่ (ตอบ 2  ค าตอบ)  
  ๑. เปตองประเภทชายคู่และหญิงคู่ 
  ๒. แบดมินตันประเภทชายคู่และหญิงคู่ 
  ๓. เซปักตะกร้อประเภทชายคู่และหญิงคู่ 
  ๔. วอลเลย์บอลชายหาดประเภทชายคู่และหญิงคู่ 

 

การให้คะแนน    ตอบถูก 1 ค าตอบ ได้ 1 คะแนน   
  ตอบถูก 2 ค าตอบ ได้ 2 คะแนน 
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3. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน  
(complex multiple choice) 

 

    เป็นลักษณะข้อสอบที่มีข้อค าถามย่อย
รวมอยู่ในข้อเดียวกัน โดยข้อค าถามแต่ละ
ข้อจะถามข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงหรือ
ข้อสรุปจากเร่ืองที่อ่าน   
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3. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน  
(complex multiple choice) 

 ครูสมศักดิ์วัดส่วนสูงนักเรียนชายหญิง ได้ค่าเฉล่ียสว่นสูงของนักเรียน
หญิงเท่า 155 ซม. ค่าเฉลี่ยส่วนสูงนักเรียนชาย 165 ซม.  ต่อมามี
นักเรียนมาเข้าใหม่ 2 คน แล้วน ามาวัดส่วนสูงแล้ว พบว่า คะแนน
เฉลี่ยส่วนสูงนักเรียนหญิงและชายไม่เปลี่ยนแปลง 

ข้อสรุป ความเป็นไปได้ 

นักเรียนที่เข้ามาใหม่เป็นผู้ชายทั้งสองคน ได้  /ไม่ได ้
นักเรียนชายที่เข้าใหม ่2 คน มีส่วนสูง 160 และ 170 ซม. ได้  /ไม่ได ้
นักเรียนหญิงที่เข้าใหม่ 2 คน มีส่วนสูง 155 ซม. ทั้งสองคน ได้  /ไม่ได ้

นักเรียนที่เข้ามาใหม่เป็นผู้ชาย1คนสงู 165 ซม.  
และหญิง 1คน สูง 160 ซม. 

ได้  /ไม่ได ้
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4. แบบกลุ่มค าตอบสัมพันธ ์
 (Responses related) 

   เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบมากกว่า 
1 ข้อ  ที่มีเงื่อนไขให้คิดที่ต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กัน โดยค าตอบในข้อที่แรก 
จะต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตอบข้อ
ค าถามต่อไป    
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4. แบบกลุ่มค าตอบสัมพันธ ์
 (Responses related) 

   4.1 ค าถามสัมพันธ ์

   4.2 ค าตอบสัมพันธ ์
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4.1 แบบกลุ่มค าตอบสัมพันธ์ (โจทย์สัมพันธ)์ 

การให้คะแนน  ตอบถูกทั้ง 2 ข้อ ถึงจะได้คะแนน 
 ตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้คะแนน 

     ข้อสอบข้อที่ 17. Situation: Ben tells Rose that he is going to a stationery shop. 
 Rose: I need some writing paper. _A_ 
 Ben: _B_ 
 Rose: That’s all. Thanks. 
   A. 1. Have you got some? 
    2. Do you buy some writing paper? 
    3. Can you buy me some, please? 
    4. Have you bought some writing paper? 
 B. 1. All right. Anything else? 
  2. I think I can. Any more? 
  3. Sure, I should buy it. 
  4. Of course, I must buy some more. 
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4.2 แบบกลุ่มค าตอบสัมพันธ์ (ค าตอบสัมพันธ)์ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2553 

เทคนิคการโฆษณา ตัวอย่างการโฆษณา 
1. คนเด่นคนดัง เป็นคนแนะน า 
2. เปรียบเทียบแบบก ากวม 
3. ใช้ตัวเลขสถิติสร้างความน่าเชื่อถือ 
4. รับประกัน 
5. ใช้หลักวิทยาศาสตร์มากล่าวอ้าง 

A  ผงซักฟอก “ขาวบริสุทธิ์” ซักคราบไขมันและสิ่งสกปรกได้
ดีกว่า 

B  แบตเตอรี่ยี่ห้อ “ทนทาน” รับประกันตลอดอายุการใช้งาน 
หากไม่พอใจคุณภาพยินดีคืนเงิน 

C  ทันตแพทย ์4 ใน 5 คน แนะน ายาสีฟัน “ขาวสะอาด” 
D  ภราดร ศรีชาพันธ์ ใช้แต่ผลิตภัณฑ์ของ Ecco 
E  จากผลการวิจัยทางการแพทย์มากกว่า 15 ปี เพียง

รับประทานผลิตภัณฑ์มะรุมก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงอาหารที่
คุณรับประทานเข้าไป จะไม่ท าให้น้ าหนักตัวคุณเพิ่มขึ้น 

ข้อสอบข้อที่ ๕๐. ให้เลือกเทคนิคการโฆษณาให้สัมพันธ์กับตัวอย่างการโฆษณา (จับคู่ 5 คู่) 

การให้คะแนน  ตอบถูก 2 คู่ ได้ 1 คะแนน   
 ตอบถูก 3 คู่ ได้ 2 คะแนน 
 ตอบถูก 4 คู่ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 17 



รูปแบบข้อสอบแบบเขียนตอบ (อัตนัย) 

1. แบบจ ากัดค าตอบหรือตอบสั้น  
(restricted-response question) 

4. แบบกลุ่มค าตอบ
สัมพันธ(์ 2. แบบขยายค าตอบหรือตอบอย่างอิสระ 

(extended-response question) 

เขียนตอบ 
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1.แบบจ ากัดค าตอบ 

(restricted-response question) 

 
    เป็นลักษณะข้อสอบที่ให้คิดและเขียน
ค าตอบภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และมี
ขอบข่ายของค าตอบ ที่ชัดเจน 

(ออกยาก แต่ตรวจง่าย) 
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    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันมีความเหมือนและความแตกต่าง
กันอย่างไร 
………………………………………………………………
……………………………........................... 

2. 

ตัวอย่างข้อสอบแบบจ ากัดค าตอบ  
(restricted-response question) 

การคิดวเิคราะห์ :วเิคราะห์หลักการ 
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2. แบบขยายค าตอบหรือไม่จ ากัดค าตอบ 

(extended-response question) 

 
    เป็นลักษณะข้อสอบที่ให้อิสระในการคิด 
โดยเปิดโอกาสให้คิดภายใต้หลักวิชาที่
สมเหตุสมผล ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจนพร้อมแนวค าตอบ 
(ออกง่าย แต่ตรวจยาก) 
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1. จงออกแบบระบบการบ าบัดน า้เสียในสถานศึกษา
ของเราที่มีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

ประเดน็ในการตรวจ 
• เกี่ยวกับการบ าบัดน า้เสีย 
•  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
•  เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
•  มีความเป็นไปได้ 
 

ตัวอย่างข้อสอบแบบขยายค าตอบหรือไม่จ ากัดค าตอบ 
(extended-response question) 
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ดี (3 คะแนน) พอใช้(2คะแนน) ปรับปรุง(1 คะแนน) 
๑. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

๑. มีความคิดในการวาด
ภาพตามความคิดเห็น
ของกลุ่ม 
๒. ไม่ลอกความคิดในการ
วาดภาพของคนอื่น 
๓. ระบายสีอย่างสวยงาม
สอดคล้องกับเซลล์พืช
และเซลล์สัตว ์

ปฏิบัติได้ ๒  
ใน ๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้ ๑ 
ใน ๓ ข้อ 

๒. ความสมบูรณ์ของ
ชิ้นงาน 

๓. การน าเสนอผลงาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบระดับคุณภาพ  

แบบ Analytic Scoring Rubrics 
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ดี (3 คะแนน) พอใช้(2คะแนน) ปรับปรุง(1 คะแนน) 
การวาดรูปเซล์พืชและ
เซลล์สัตว์ 

ผลงานของนักเรียน
แตกต่างจากคนอื่นอย่าง
ชัดเจน  ชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์ถูกต้องตามตาม
ค าสั่ง และมีการน าเสนอ
ผลงานเหมาะสม 

ผลงานของนักเรียน
แตกต่างจากคนอื่นอย่าง
ชัดเจน  ชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์ถูกต้องตามตาม
ค าสั่ง 

ผลงานของนักเรียนไม่
แตกต่างจากคนอื่นอย่าง
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบระดับคุณภาพ  

แบบ Holistic Scoring Rubrics 
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ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบระดับคุณภาพ  

(Scoring Rubrics)  

 1.  ก าหนดระดับหรือคุณภาพที่ต้องการให้คะแนน เช่น  
 2 ระดับ คะแนนเต็ม กับไม่ได้คะแนน  
 3 ระดับ คือ    คะแนนเต็ม  (2 คะแนน) 
   ได้คะแนนบางส่วน (1 คะแนน)  
   ไม่ได้คะแนน   (0 คะแนน)  
2.  พิจารณาข้อค าถามสถานการณ์ แล้วก าหนดประเด็นส าคัญ

ตามจุดประสงค์ของการวัดเพื่อน าไปเป็นประเด็นในแต่ละ
ระดับให้ครบถ้วนและคลอบคลุม  พยายามเรียงตามล าดับ
ความส าคัญของประเด็นที่ต้องการวัด 
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3. วิธีการเขียนค าอธิบายในแต่ละระดับสามารถเขียนได้ 3 รูปแบบ คือ 
แบบที่ 1 ก าหนดค าอธิบายแบบลดลง  หมายถึง การเขียนเกณฑ์การให้คะแนนโดย

เริ่มเขียนเกณฑ์ที่ระดับคุณภาพสูงสุดหรือได้คะแนนเต็มก่อนแลว้ลดคะแนนตาม
คุณภาพที่ลดลง 

แบบที่ 2 ก าหนดค าอธิบายแบบบวกหรือเพิ่มขึ้น  หมายถึง การเริ่มต้นที่ระดับ
คุณภาพต่ าสุดหรือไมไ่ด้คะแนนก่อนแล้วเพิ่มระดับคุณภาพตามระดับคะแนนที่
เพิ่มขึ้นไปตามล าดับ         

แบบที่ 3 ก าหนดค าอธิบายแบบเพิ่มขึ้นและลดลง  หมายถึง การเริ่มต้นที่ระดับ
คุณภาพกลาง(พึงพอใจ/ผ่านเกณฑ์) แล้วเพิ่มระดับคุณภาพตามคะแนนทีเ่พิ่มขึ้น
(ดี/ดีมาก) และลดระดับคุณภาพตามคะแนนทีล่ดลง(ปรับปรุง)ไปตามล าดับ          

  

 

 
ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบระดับคุณภาพ  

(Scoring Rubrics)  
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4.  ตรวจสอบโดยคณะผู้มีส่วนร่วมหรือผู้เชี่ยวชาญทางการวัดผล 

5.  ทดลองใช้เกณฑ์ในการตรวจผลงานที่มีมาตรฐาน/คุณลักษณะ 
  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

6.  หาความสอดคล้องในการตรวจข้อสอบอัตนัยของกรรมการ        
  3 ท่าน ในลักษณะของ inter rater reliability 

7.  ปรับปรุงเกณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
               
 

 
ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบระดับคุณภาพ  

(Scoring Rubrics)  
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ลักษณะความคลาดเคล่ือน 
ในการตรวจข้อสอบอัตนัยที่มาจากผู้ตรวจหรือผู้ประเมนิ 

1. Halo Error: รู้จกัมกัคุ้น 
2. Leniency Error: มองโลกในแง่ด ี(เกนิไป) 
3. Horns Error: มองโลกในแง่ร้าย (เกนิไป) 
4. Central Tendency Error: ยดึทางสายกลาง (ไว้ก่อน) 
5. Modeling Error: ผลสัมพทัธ์ข้างเคยีง 
6. Contrast Error: ขดัแย้งในใจ 
    6.1 Over Qualification Error: ให้ต ่ากว่าความจริง 
    6.2 Under Qualification Error: ให้สูงกว่าความจริง 
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แผนผงัแบบสอบ (Test Blueprint) 

การคดิ องคป์ระกอบ 
ประเภทขอ้สอบ รวม 

ขอ้สอบ MC MS CM RR RE EE 

การคิด 

เป็นระบบ 

การวิเคราะห์หาเหตุผล  2 2 

การล าดับเรื่องราว  2 2 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  1 1 

2 2 1 5 
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แผนผงัแบบสอบ (Test Blueprint) 

การคดิ องคป์ระกอบ 
ประเภทขอ้สอบ รวม 

ขอ้สอบ MC MS CM RR RE EE 

การคิด 

เป็นระบบ 

การวิเคราะห์หาเหตุผล  

1 1 การล าดับเรื่องราว  

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

1 1 
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หลกัการเขียน 
ข้อสอบวดัความสามารถด้านการคิด 

-ข้อค าถาม 
-ตวัเลือก 
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การเขียนข้อค าถามและตัวเลือก 

ข้อค าถาม  

นิยามและความหมาย 
ของการคิด 

สอดคล้อง 

ตัวเลือก  สอดคล้อง 
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หลักการสร้างแบบสอบแบบเลือกตอบ 
  

1.หลักการเขียนตัวค าถาม 
   1) เขียนตวัค าถามหรือตอนน าให้อยู่ในรูปประโยคค าถามที่สมบูรณ์ 
 (ไม่ดี) ช่ือเดมิของประเทศไทย........................... 
  ก. แหลมทอง ข. สุวรรณภมูิ 
  ค. อโยธยา ง. สยาม 
 (ดีขึน้) ช่ือเดมิของประเทศไทยคืออะไร 

  2) เขียนตัวค าถามให้ชัดเจนและตรงจุดที่จะถาม  
 (ไม่ดี) “น า้ดี” เป็นสารที่มีสมบตัเิป็นเบสและช่วยให้ไขมันแตกตวัเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่งถูก

สร้างโดยอวัยวะใด 
  ก. ตับ  ข. ตับอ่อน 
  ค. ล าไส้เล็ก ง. กระเพาะอาหาร 
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3) ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดบัผู้เรียน เช่น 
     (ประถมศึกษา) การปรุงอาหารของพชืต้องใช้อะไร (แสงแดด) 
     (มัธยมศึกษา) องค์ประกอบส าคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพชืคือ 
                       อะไร       (แสงแดด) 
4) พยายามหลีกเล่ียงการใช้ค าถามปฏเิสธหรือ ปฏเิสธซ้อน ถ้า
จ าเป็นต้องใช้ควรขีดเส้นใต้หรือพมิพ์ด้วยตัวหนาตรงค าปฏเิสธนัน้    
       ถ้านักเรียนไม่ทานเนือ้สัตว์นักเรียนจะไม่ได้สารอาหารประเภทใด 
  ก. คาร์โบไฮเดรต  ข. โปรตีน 
  ค. ไขมัน   ง. เกลือแร่ 
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5) ควรถามในเร่ืองที่มีคุณภาพต่อการวัด จงึจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น 
       (ไม่ดี) ควรท าความสะอาดบ้านวันละกี่ครัง้ 
 ก. 1 ครัง้ ข. 2 ครัง้ 
 ค. 3 ครัง้ ง. 4 ครัง้ 
6) ควรถามในหลักวชิานัน้จริงๆ เช่น 
        (ไม่ดี) สิ่งใดต่อไปนีเ้ป็นสิ่งที่มีชีวิต 
 ก. ปลาทอด ข. เป็ดย่าง 
 ค. ลูกอ๊อด ง. หมูหนั  
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7) พยายามหลีกเล่ียงค าถามที่แนะค าตอบ เช่น 
         (ไม่ดี) พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ประกอบอาชีพใด 
 ก. ต ารวจ  ข. ชาวนา 
 ค. ทหาร   ง. ครู 
8) ไม่ควรถามเร่ืองที่ผู้เรียนเคยชนิหรือคล่องปากอยู่แล้ว ควร
ถามให้ผู้เรียนได้ใช้ความคดิหรือพฤตกิรรมทางปัญญาขัน้สูง เช่น 
 (ไม่ดี) พระอาทติย์ขึน้ทางทศิใด 
9) ควรใช้รูปภาพประกอบเป็นตัวสถานการณ์หรือค าถาม หรือ
ตัวเลือกจะท าให้ข้อสอบน่าสนใจยิ่งขึน้ โดยเฉพาะส าหรับเดก็
ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น  
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2. หลักการเขียนตัวเลือก 
 

1) เขียนตัวเลือกให้เป็นเร่ืองราวเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน  
     เช่น  (ไม่ดี) ควรใช้ส่ิงใด ขุดดนิ ถากหญ้า ขุดแปลงปลูก 
    ก. จอบ  ข. คน 
  ค. พล่ัว  ง. ช้อนปลูก  
2) เขียนตัวเลือกให้มีทศิทางเดียวกัน เพื่อความสะดวกและง่ายต่อ
การพจิารณาของผู้สอบ เช่น 
  (ไม่ดี) ควรเก็บผักสวนครัวในช่วงเวลาใด 
   ก. เวลาเย็น ข. เวลาเช้า 
   ค. เวลาบ่าย ง. เวลาว่าง 
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3) ในแต่ละข้อต้องมีค าตอบที่ถูกต้องเพยีงค าตอบเดยีว เช่น  
        (ไม่ดี) พืน้ที่ของรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าจะหาได้อย่างไร 
 ก. กว้าง × ยาว   ข. สูง × ฐาน 
 ค. กว้าง × ฐาน  ง. สูง + ฐาน จ. กว้าง + ฐาน 
4) เขียนตวัถูก – ตวัลวงให้ถูกหรือผดิตามหลักวชิา เช่น  
       (ไม่ดี) กล้องที่ใช้ส่องดขูองเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึน้เรียกว่าอะไร 
 ก. กล้องโทรทศัน์  ข. กล้องปริทศัน์ 
 ค. กล้องจุลทรรศน์ ง. กล้องชีวทศัน์    จ. กล้องมโนทศัน์ 
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5) เขียนตัวเลือกให้เป็นอิสระจากกัน โดยไม่ให้ตัวเลือกเป็นตัวเดียวกัน
มีความหมายสืบเน่ืองสัมพันธ์กัน หรือครอบคลุมตัวเลือกอ่ืนๆ เช่น 
 ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีพลเมืองประมาณเท่าใด 
 ก. 45 ล้านคนขึน้ไป ข. 50 ล้านคนขึน้ไป 
 ค. 55 ล้านคนขึน้ไป ง. 60 ล้านคนขึน้ไป  
6) ควรเรียงล าดับตัวเลือกที่เป็นตัวเลข โดยอาจจะเรียงจากมากไปหา
น้อยหรือจากน้อยไปหามากกไ็ด้ เพื่อให้ผู้สอบหาค าตอบได้ง่ายขึน้ เช่น 
 (ใช้ได้) การเตรียมแปลงปลูก ควรขุดดนิตากไว้ประมาณก่ีวัน 
 ก. 3 วัน  ข. 4 วัน 
 ค. 5 วัน  ง. 6 วัน  จ. 7 วัน 
  



7) พยายามใช้ตัวเลือกสัน้ ๆ โดยตัดค าซ า้ออกหรือน าค าซ า้ไปไว้ใน
ตัวค าถาม เช่น 

 (ไม่ดี) เต่าเป็นสัตว์ประเภทใด 
               ก. สัตว์มีกระดกูสันหลังพวกเดยีวกับง ู
           ข. สัตว์มีกระดกูสันหลังพวกเดยีวกับกบ 
           ค. สัตว์มีกระดกูสันหลังพวกเดยีวกับหนู 
           ง. สัตว์มีกระดกูสันหลังพวกเดยีวกับเม่น 
      (ดีขึน้) เต่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับสัตว์ชนิดใด 
           ก. ง ู  ข. กบ 
           ค. หนู ง. เม่น   
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8) ควรกระจายต าแหน่งตวัถูกในตัวเลือกทุกตัวให้เท่า ๆ กันใน
ลักษณะสุ่ม (Randomly) ไม่ให้เป็นระบบที่ผู้สอบจะจบัแนวทางได้เพื่อ
ป้องกันการเดาค าตอบ 
9) ค าตอบที่ถูกและค าตอบที่ผดิต้องไม่แตกต่างกันชัดเจนจนเกนิไป 
เช่น (ไม่ดี) ข้อใดไม่เข้าพวก 
  ก. ช้าง  ข. ม้า 
  ค. วัว  ง. ควาย  จ. มะเขือ 
 (ดีขึน้) ข้อใดไม่เข้าพวก 
  ก. ช้าง  ข. ม้า 
  ค. วัว  ง. ควาย  จ. เสือ 


