4. เทคนิคการสอบ
อรนุช กันสิทธิ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกทานตองมีการเตรียมความพรอมกอนการ
สอบเสมอเพื่อการลดความวิตกกังวล ลดความเครียดในการสอบ ดังนี้
เตรียมตัวกอนนักศึกษาสอบ
1.ทบทวน ทอง ทฤษฎี ตัวบท มาตรา หรือนิยามตามวัตถุประสงคของชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนอยางเขาใจ
2.เตรียมหลักฐานที่ใชในการเขาสอบคือบัตรประจํานักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการตองมีใหพรอมทั้ง 2 บัตร
3.อุปกรณสิ่งที่ตองใชในการสอบ เชนดินสอ 2Bขึ้นไปควรเตรียมไว 2-3 แทง เหลาให
เรียบรอย ยางลบดินสอ ปากกา 2-3 ดาม ไมบรรทัด นาฬิกา
4.สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะเปนผูทจี่ ัดสถานที่สอบและแจงใหกับนักศึกษาดังนั้นเมื่อ
นักศึกษาไดรบั การแจงขอมูลแลวตองสํารวจสถานที่สอบวาตั้งอยูทใี่ ด เดินทางไปไดอยางไรและ
นักศึกษาตองไปใหถึงหองสอบกอนเวลา 30 นาที พรองทั้งตองเขาใจเรือ่ งขอปฎิบัติตนในการสอบ
5.เครื่องแตงกาย นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพนิยมเชนหญิงควนสวมเสื้อ
กระโปรง รองเทาหุมสนหรือรัดสน ชายสวมกางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง โดยสอด
ชายเสื้อไวในกางเกงและสวมรองเทาหุมสน
6.การเตรียมสภาพจิตใจใหปกติ มีความมั่นคงและมีความมั่นใจอยางเต็มที่ในการสอบโดย
การมีความศรัธาในตนเองเชือ่ ถือวาตนเองตองทําได กลาที่จะคิดหรือกระทําและที่สําคัญคือรัก
ตนเอง
การทําขอสอบแบบปรนัย ( Objective Test )
ขอสอบปรนัย จะประกอบดวย 2 สวน คือคําถาม และคําตอบ ตัวคําถามของ
ขอสอบปรนัยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูตอบไดแสดงความรูค วามสามารถตาง ๆ ตามที่ผูถามตองการ
ซึ่งจะวัดตั้งแตความจําผิวเผินไปจนถึง ความเขาใจ ที่ลึกซึ้ง การวิเคราะห การสังเคราะห การ
นําไปใชได ตลอดจนถึงการประเมินคาของชุดวิชานัน้ ๆ คําถามแตละขอจะถามเฉพาะจุดเล็ก ๆ
ของเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของชุดวิชา และเปนไปตามวัตถุของหนวยของตอน ดังนั้น
การทําขอสอบจํานวนมากจึงตองใชเวลาในการคิดและการตอบเปนสวนใหญ จึงสรางความวิตก
กังวลในการทําขอสอบได นักศึกษาจึงควรทําความเขาใจวาขอสอบปรนัยเปนอยางไร

ขอสอบปรนัยที่มหาวิทยาลัยนิยมออกขอสอบคือ
1. แบบเลือกตอบ (multiple choice test)
ลักษณะขอสอบประเภทนี้ จะประกอบดวยโจทยหรือขอความที่เปนประโยคที่สมบูรณเปน
ตัวคําถาม (stem) เพื่อวัดความรูความสามารถ และตัวเลือกตั้งแต 3 ตัวเลือกขึ้นไปอีก 1 ชุด รวมเปน
1 ขอ ในตัวเลือกนั้นจะมีทั้งคําตอบถูก (key) และคําตอบผิด(distracter) ที่เปนตัวลวงมาใหนกั เรียน
พิจารณา
1.1 ประเภทคําถามเดี่ยว (single question) เปนขอสอบเลือกตอบที่แตละขอมุงถามเพียง
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และสมบูรณในตัวเอง โดยไมเกี่ยวพันธกับขออื่น ๆ เลย ซึ่งแตละขอจะ
เปนอิสระตอกัน
1.2 ประเภทตัวเลือกคงที่ (constant choice) ขอสอบประเภทนี้ ในแตละตอนจะมี
ตัวเลือกอยูชดุ หนึ่งใหนักศึกษาพิจารณาตัวเลือกเหลานี้ แลวนําไปตอบคําถามที่กําหนดมาใหหลาย
คําถาม หรืออาจกลาวไดวาเปนขอสอบที่มีคําถามหลายขอแตมีตัวเลือกอยูชุดเดียว ซึ่งขอสอบชนิดนี้
พัฒนามาจากขอสอบแบบจับคู แตมีลักษณะทีแ่ ตกตางไปจากขอสอบแบบจับคู
1.3 ประเภทสถานการณ (situational test) คําถามชนิดนีจ้ ะประกอบดวยขอความ รูปภาพ
ของจริง หรือเรื่องราวอะไรสักอยางหนึ่งมาเสนอเราใจใหนักศึกษาเกิดความคิดกอนเปนตอนนํา
จากนั้นจึงตั้งคําถามหลาย ๆ ขอ หลาย ๆ แงมุมที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น คําถามชนิดนีม้ ีคุณคาตรงที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์เบ็ดเสร็จของการศึกษาไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถวัดสมรรถภาพสมอง
ขั้นสูงไดงายกวาขอสอบประเภทอืน่ ๆ
เทคนิคและวิธีเลือกคําตอบในขอสอบ
เทคนิคการทําขอสอบปรนัย
1.ตองอานคําสั่งและศึกษาทําขอสอบทั้งฉบับในภาพรวมกอน
2.วางแผนการใชเวลาในการทําขอสอบ
3. ตัดตัวเลือกที่ผิดชัดๆ เพื่อกําจัดตัวลวงจะไดพจิ ารณาตัดสินใจตัวเลือกอื่นๆ ที่เห็นวาถูก
4.ระวังโจทยทมี่ ีคําปฎิเสธซอน เชน ไมใช, ใช เมื่อพบโจทยลักษณะนี้ตอ งพยายามคิดวิเคราะห
เพื่อหาประเด็นที่ถูกตองกอน
5.วิเคราะห แยกแยะ เปรียบเทียบ ทุกๆ ตัวเลือกจะคลายๆ กันมากเพือ่ หาขอที่ถูกที่สุด

6.สังเคราะห มีลักษณะประมวลตัวเลือกอืน่ ๆ ที่ถูกมาอยูใ นขอเดียวกันแตนักศึกษาตองหาขอที่
ถูกที่สุด
7.พบขอสอบที่ยากควรทําเครื่องหมายและขามไปกอนหลังจากนัน้ กลับมาพิจารณาอีกครั้งหากมี
เวลาเพียงพอควรทบทวนโดยการอานทั้งคําถามและคําตอบอีกครั้งหนึ่ง
วิธีเลือกคําตอบในขอสอบ
ขอสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวนใหญมีคําตอบคําตอบใหเลือก 5
คําตอบ ซึ่งนักศึกษาสามารถใชวิธีการตอไปนี้ชวย ในกรณีที่ไมรูคําตอบที่ถูกตองได
1) กําจัดคําตอบที่ผิดอยางเห็นไดชัดออกไปกอน ใหเหลือตัวเลือกนอยลง เพื่อที่คําตอบของ
เราจะมีคําตอบที่ถูกมากขึ้น เชน ถาเหลือตัวเลือก 2 ตัว โอกาสตอบถูกก็คือ 50 – 50
2) คําตอบที่มีความหมายคลายคลึงกัน มักจะไมใชคําตอบที่ถูก เชน ถาโจทยถามวา กฎ
ทั่วไปในการจําคืออะไร ตัวเลือก ก. ทองจําครั้งละ 1/2 – 1 ชั่วโมง ค. อานขอมูลนั้นซ้ําๆ นี่
แสดงวาทั้งขอ ก. และ ค. ไมนาใชคําตอบทีถ่ ูก ทําใหเราสามารถตัดตัวเลือกดังกลาวทิง้ ไป
ได
3) คําตอบที่กนิ ความกวางมักมีโอกาสถูกมากกวาคําตอบที่เฉพาะเจาะจง ยกตัวอยาง
ธุรกิจถูกมองวาเปนเกมการแขงขันเพราะอะไร?
ก. มีกําหนดเวลา
ข. มีคนมากมายเขามามีสวนรวม
ค. มีผูนํา
ง. มีกฎตางๆ ที่ไมแนนอน แลวแตผูกําหนด
จ.มีการวางแผน
คําตอบ ง. คือคําตอบที่ควรเลือก เพราะครอบคลุมคําตอบอื่นได
4) คําตอบที่ตรงขามกัน ขัดแยงกัน ไมมีคําตอบใดก็คําตอบหนึ่ง นาจะเปนตัวเลือกทีถ่ ูก
ยกตัวอยาง
เวลาอานหนังสือทบทวนความรูกอนสอบที่ดีที่สุด คือชวงไหน?
ก. กอนเขานอน
ข. ระหวางพักกลางวัน
ค. ชวงสุดสัปดาห
ง. หลังตื่นนอน

จ.ระหวางชวงบายถึงเย็น
ตัวเลือก ก. และ ง. ตรงขามกันอยางเห็นไดชัด และคําตอบที่ถูกคือ ขอ ก.
5) ขอมูลจากคําถามขออื่นๆ สามารถเปนแนวทาง หรือชวยใหคําตอบแกนักศึกษาได ลอง
เวนคําถามขามขอที่คิดไมออกนี้ไปกอน แลวทําขออื่นๆ ตอ ถามันยังชวยไมไดใหใชวิธีใน
ขอตอไป
6) เลือกคําตอบที่ยาวที่สุดหรือสั้นที่สุด โดยพิจารณาจากลักษณะคําตอบที่ถูกในขออืน่ ๆ
เพราะสวนใหญแลว ผูออกขอสอบแตละคนมักมีสไตลของตนเอง คือ อาจชอบใหตวั เลือก
ที่ยาวที่สุดเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด หรือไมก็ชอบใหคําตอบที่กะทัดรัดอธิบายแตนอ ยเปน
คําตอบที่ถูก
7) ระวังถูกลวงดวยภาษา เพราะคําบางคําสามารถโนมนาวเราใหตอบวาขอความนัน้ ถูกได
ทั้งๆ ที่มันผิด คําที่วานี้ไดแก ถา... จําเปนที่.... ไมจําเปนที่.....
8) สังเกตคําบอกใบวาขอความนั้นผิด คือถาขอความนั้นมีคําวา “เสมอ ตลอด ไมเลย ไมเคย
เปนไปไมได” หรือคําในลักษณะคลายๆ กัน ก็มีโอกาสเปนไปไดมากที่มันจะผิด ดังนั้นถา
เราไมแนใจวามันถูกหรือผิด ก็ใหตอบไปวาผิด
9) ขอความที่มคี ําแสดงถึงความลังเล ไมแนชัด เชนคําวา บางที ไมคอยจะ กลาวโดยทั่วๆ
ไปแลว หรือ โดยปกติแลว มักเปนขอความที่ผูออกขอสอบกําหนดใหเปนคําตอบที่ถูก ตรง
ขามกับกลุมคําในขอ 8) ที่แสดงความชัดเจนเต็มที่ แตมกั จะเปนคําตอบที่ผิด

การทําขอสอบอัตนัย ( Essay Test )
การทําขอสอบอัตนัยเปนขอสอบที่นักศึกษาจะตองคิดหาคําตอบเองทั้งหมด ไมมีโอกาสเดา
สุมคําตอบโดยใชเทคนิคตางๆ เขาชวย ดังตอไปนี้
1 เขียนสิ่งที่นกั ศึกษาจําไดลงไปดวยวิธแี บบจดโนตสั้นๆ หรือรหัสยอตางๆ ที่ทําไว การเขียนสิ่งที่
นักศึกษาจําไดลงไปกอน ก็เพื่อปองกันไมใหคําถามในขอสอบทําใหเราสับสน และลดความกลัววา
นักศึกษาจะลืมโนนลืมนี่หลังจากลงมือเขียนขอสอบแลว
2 แบงเวลาทําขอสอบ โดยอานขอสอบใหหมด แลวพิจารณาวา
- มีเวลาในการทําขอสอบนานเทาไร
- มีคําถามกี่ขอ
- คําถามขอไหนยาก / ขอไหนงาย
- คําถามแตละขอมีคะแนนเทาไร ถาผูออกขอสอบไมเขียนบอกไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาทุกขอมี
คะแนนเทากันเมื่อทราบคําตอบขางตนแลวใหแบงเวลาสําหรับทําขอสอบแตละขออยางเหมาะสม

ตัวอยางเชน ขอสอบชุดหนึ่งใหเวลาทํา 3 ชั่วโมง คําถาม 4 ขอ มีคะแนนดังนี้ ขอแรก 10 คะแนน ขอ
สอง 20 คะแนน ขอสาม 20 คะแนน ขอสุดทาย 50 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน เราจะแบง
เวลาออกเปน
- เวลาสําหรับอานขอสอบและทบทวนคําตอบตอนทาย 30 นาที (เหลือ 150 นาที)
- เวลาสําหรับตอบคําถามขอ 1 (10% ของ 150 นาที) 15 นาที
- เวลาสําหรับตอบคําถามขอ 2 (20% ของ 150 นาที) 30 นาที
- เวลาสําหรับตอบคําถามขอ 3 (20% ของ 150 นาที) 30 นาที
- เวลาสําหรับตอบคําถามขอ 4 (50% ของ 150 นาที) 75 นาที
แตถาทุกขอคะแนนเทากัน ใหแบงเวลาเทาๆ กัน และจงอยาใชเวลามากไปกวาที่กําหนดนี้ในแตละ
ขอ เชน ถา 30 นาทีแลวยังทําขอ 2 ไมเสร็จ ใหเวนบรรทัดทิ้งไว แลวไปทําขออื่น การใชเวลาเกินใน
ขอหนึ่งขอใด จะลดเวลาสําหรับขออื่นๆ และสงผลกระทบตอคะแนนโดยตรง คือแทนที่จะไดตอบ
ครบถวน ไดคะแนนเต็มจากขออื่น เราก็จะตอบไดนอยลง คะแนนนอยลง โดยเฉพาะในขอสุดทาย
นอกจากนี้การที่เราทําไมเสร็จภายในเวลาทีก่ ําหนด อาจหมายความวามันยากกวาที่คดิ ดังนั้นจึงไม
ควรเอาเวลาของขออื่นที่งายกวาไปทุมเทใหกับมัน
3 .ทําขอที่งายและคะแนนมากกอน จากตัวอยางขางตน ถาขอ 1 (10 คะแนน) กับขอ 3 (20 คะแนน)
งายสําหรับเรา ใหทําขอ 3 กอน โดยตอบใหชัดเจน ตรงคําถาม ภายในเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อใหมีเวลา
เหลือสําหรับขอที่เราคิดวายาก
สิ่งสําคัญในการทําขอสอบอัตนัยอยางหนึ่งคือ เราตองอานคําถามใหรูแนวาอะไรคือ
คําตอบที่ผูออกขอสอบตองการ ถึงแมจะตองอานคําถามนั้นหลายรอบก็ตาม เพราะความเขาใจใน
คําถามผิดจะเปนผลเสียอยางมาก ซึ่งคําถามที่เรามักจะพบเห็นในขอสอบอัตนัยก็ไดแก
- ใหเปรียบเทียบ วาของแตละอยางมีอะไรที่เหมือนกัน และมีอะไรทีต่ างกัน ตัวอยางการตอบ
ขอสอบแบบนี้คือ
สิ่งที่เหมือนกัน
1
2

สิ่งที่แตกตางกัน
1
2

- ใหอธิบายความ บอกวามันคืออะไร เราตองใหคําอธิบายอยางเพียงพอที่จะบงบอกถึงคํานั้น
อยางชัดเจนตัวอยางขอสอบแบบนี้คือ
-

ใหบรรยายความหมาย โดยแบงเปน สวนคํานํา(ประเด็นคําถาม)
เนื้อความ(ทฤษฎีที่เกี่ยวของหรือหลักการและเหตุผล)
สรุป(สรุปใจความสําคัญในสิ่งที่คําถามตองการ)

- ใหวจิ ารณ เมือ่ เจอคําถามลักษณะนี้ เราตองเอาทัศนะมาตรฐานของคนทั่วไปเปน
หลัก ยกเวนในกรณีที่ผูออกขอสอบระบุชัดเจนวาตองการความคิดเห็นสวนตัวของผูเรียน เชน “ใน
ความคิดเห็นของนักศึกษา สังคมไทยในสมัยปจจุปน มีขอ ดีและขอเสียอยางไร” แบบนี้เราถึงแสดง
ความคิดเห็นของเราได
- ใหลําดับความ ตัวอยางเชน “จงเลาสังไทยในสมัยอดีตจนถึงปจจุบันโดยสังเขป” เร
นักศึกษาตองตอบคําถามประเภทนี้โดยเรียงลําดับของเหตุการณ โดยใหเขียนเหตุการณตางๆ แบบ
คราวๆ ลงบนดานหลังกระดาษคําตอบกอน จากนัน้ จึงนําเหตุการณมาเขียนขยายความตามลําดับ
นอกจากความเปนมาแลว การใหอธิบายขั้นตอนการทํางานของกระบวนการตางๆ ก็จดั อยูในคําถาม
ประเภทนี้เหมือนกัน
- ใหยกตัวอยาง การตอบคําถามเชนนี้เราจะตองอาศัยประสบการณ และขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะตองยกตัวอยางประกอบ ถานักศึกษาอานคําถามแลวรูสึกวามันยากเหมือนกัน
หมด ทําไมไดเลยสักขอ ใหเริ่มตนที่คําถามที่นักศึกษาคิดวาสามารถเขียนอะไรบางอยางเกีย่ วกับ
คําตอบได โดยนักศึกษาอาจเริ่มโดยเขียนอธิบายความหมายแลวพยามยามคิดหาเหตุผลประกอบ
กลยุทธตางๆในการ เพิ่มคะแนนมีดงั ตอไปนี้
- อํานวยความสะดวกใหผูตรวจ โดยในการเขียนแตละยอหนาใหแสดงขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น
เพียงหนึ่งอยาง เพื่อใหผูตรวจหาขอเท็จจริงหรือคําตอบที่ตองการไดงา ยขึ้น
- เขียนใหเรียบรอย สะอาดตาที่สุดเทาที่จะทําได
- ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขียนขอความ อยาใชปากกาสีสดใสบาดตา เชน แดง เขียว เราควรใชสี
สดๆ นี้ขีดเสนหรือโยงลูกศรเทานั้น
- เวนบรรทัดระหวางคําตอบแตละขอไวมากๆ สําหรับเขียนเพิ่มทีหลัง จะไดไมตองเขียนตอหนาอืน่
(แลวบอกผูตรวจวา กรุณาอานคําตอบขอนี้ตอที่หนา 9) ซึ่งทําใหผูตรวจเสียเวลาพลิก
กระดาษคําตอบไปมา
- ถามีคําถาม 5 ขอ แลวใหเลือกทํา 4 ขอ เมื่อทําทั้ง 4 ขอเสร็จแลว ไมตอ งขยันไปทําแถมใหอีกขอ
เอาเวลามาตรวจคําตอบทั้ง 4 ขอ นั้นใหถกู ตองครบถวนที่สุดจะดีกวา

- ใชแผนภาพ แผนภูมิ หรือตารางประกอบ ถาลักษณะคําถามเปดโอกาสใหทําเชนนัน้ ได เพราะสิ่ง
เหลานี้จะนําเสนอความคิดของเราและทําใหผูตรวจเขาใจไดงายขึ้น
- ถาทําขอสุดทายไมทันจริงๆ ใหเขียนโครงรางของคําตอบแบบคราวๆ ไมตองอธิบายใน
รายละเอียด
ตอไปนี้การทําขอสอบของมสธ.ก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไปแลวขอใหนักศึกษาทุกทาน
ประสบความสําเร็จตามที่หวังไวขอเปนกําลังใจใหทกุ ทานสําเร็จการศึกษา
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