
4. เทคนิคการสอบ 
                                                                                                                     อรนุช  กันสิทธ์ิ 

                                                                                                          นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกทานตองมีการเตรียมความพรอมกอนการ
สอบเสมอเพ่ือการลดความวติกกังวล ลดความเครียดในการสอบ ดังนี ้

เตรียมตัวกอนนักศึกษาสอบ 
 1.ทบทวน ทอง ทฤษฎี ตัวบท มาตรา หรือนิยามตามวัตถุประสงคของชุดวิชาท่ีลงทะเบียน
เรียนอยางเขาใจ 
 2.เตรียมหลักฐานท่ีใชในการเขาสอบคือบัตรประจํานักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการตองมีใหพรอมท้ัง 2 บัตร 
 3.อุปกรณส่ิงท่ีตองใชในการสอบ เชนดินสอ 2Bข้ึนไปควรเตรียมไว 2-3 แทง เหลาให
เรียบรอย ยางลบดินสอ ปากกา 2-3 ดาม ไมบรรทัด นาฬกิา  
 4.สถานท่ีสอบ มหาวิทยาลัยจะเปนผูท่ีจัดสถานท่ีสอบและแจงใหกับนกัศึกษาดังนั้นเม่ือ
นักศึกษาไดรับการแจงขอมูลแลวตองสํารวจสถานท่ีสอบวาต้ังอยูท่ีใด เดินทางไปไดอยางไรและ
นักศึกษาตองไปใหถึงหองสอบกอนเวลา 30 นาที พรองท้ังตองเขาใจเร่ืองขอปฎิบัติตนในการสอบ 
 5.เคร่ืองแตงกาย นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพนยิมเชนหญิงควนสวมเส้ือ 
กระโปรง รองเทาหุมสนหรือรัดสน ชายสวมกางเกง โดยสอดชายเส้ือไวในกางเกง โดยสอด
ชายเส้ือไวในกางเกงและสวมรองเทาหุมสน 
 6.การเตรียมสภาพจิตใจใหปกติ มีความม่ันคงและมีความม่ันใจอยางเต็มท่ีในการสอบโดย
การมีความศรัธาในตนเองเช่ือถือวาตนเองตองทําได กลาท่ีจะคิดหรือกระทําและท่ีสําคัญคือรัก
ตนเอง      

การทําขอสอบแบบปรนยั ( Objective Test )      
    
  ขอสอบปรนัย จะประกอบดวย 2 สวน คือคําถาม และคําตอบ ตัวคําถามของ
ขอสอบปรนัยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูตอบไดแสดงความรูความสามารถตาง ๆ ตามท่ีผูถามตองการ 
ซ่ึงจะวดัต้ังแตความจําผิวเผินไปจนถึง ความเขาใจ ท่ีลึกซ้ึง การวิเคราะห การสังเคราะห  การ
นําไปใชได ตลอดจนถึงการประเมินคาของชุดวิชานัน้ๆ  คําถามแตละขอจะถามเฉพาะจุดเล็ก ๆ 
ของเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของชุดวิชา และเปนไปตามวัตถุของหนวยของตอน ดังนั้น
การทําขอสอบจํานวนมากจึงตองใชเวลาในการคิดและการตอบเปนสวนใหญ จึงสรางความวิตก
กังวลในการทําขอสอบได นักศึกษาจึงควรทําความเขาใจวาขอสอบปรนัยเปนอยางไร 



ขอสอบปรนัยท่ีมหาวิทยาลัยนิยมออกขอสอบคือ 

1. แบบเลือกตอบ (multiple choice test) 

 ลักษณะขอสอบประเภทนี้ จะประกอบดวยโจทยหรือขอความท่ีเปนประโยคท่ีสมบูรณเปน
ตัวคําถาม (stem) เพื่อวดัความรูความสามารถ และตัวเลือกตั้งแต 3 ตัวเลือกข้ึนไปอีก 1 ชุด รวมเปน 
1 ขอ ในตัวเลือกนั้นจะมีท้ังคําตอบถูก (key) และคําตอบผิด(distracter) ท่ีเปนตัวลวงมาใหนกัเรียน
พิจารณา  

 1.1 ประเภทคําถามเด่ียว (single question) เปนขอสอบเลือกตอบท่ีแตละขอมุงถามเพียง
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ และสมบูรณในตัวเอง โดยไมเกี่ยวพันธกับขออ่ืน ๆ เลย ซ่ึงแตละขอจะ
เปนอิสระตอกนั 

 1.2 ประเภทตัวเลือกคงท่ี (constant choice) ขอสอบประเภทน้ี ในแตละตอนจะมี 
ตัวเลือกอยูชุดหนึ่งใหนักศึกษาพิจารณาตัวเลือกเหลานี ้แลวนําไปตอบคําถามท่ีกําหนดมาใหหลาย
คําถาม หรืออาจกลาวไดวาเปนขอสอบที่มีคําถามหลายขอแตมีตัวเลือกอยูชุดเดยีว ซ่ึงขอสอบชนิดนี้
พัฒนามาจากขอสอบแบบจับคู แตมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากขอสอบแบบจับคู 
 1.3 ประเภทสถานการณ (situational test) คําถามชนิดนีจ้ะประกอบดวยขอความ รูปภาพ 
ของจริง หรือเร่ืองราวอะไรสักอยางหนึ่งมาเสนอเราใจใหนักศึกษาเกิดความคิดกอนเปนตอนนํา 
จากนั้นจึงต้ังคําถามหลาย ๆ ขอ หลาย ๆ แงมุมท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น คําถามชนิดนีมี้คุณคาตรงท่ี
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิเบ็ดเสร็จของการศึกษาไดเปนอยางดี อีกท้ังยังสามารถวัดสมรรถภาพสมอง
ข้ันสูงไดงายกวาขอสอบประเภทอ่ืน ๆ 
  
เทคนิคและวิธีเลือกคําตอบในขอสอบ 
 เทคนิคการทําขอสอบปรนัย 
 
       1.ตองอานคําส่ังและศึกษาทําขอสอบท้ังฉบับในภาพรวมกอน  

2.วางแผนการใชเวลาในการทําขอสอบ 

3. ตัดตัวเลือกท่ีผิดชัดๆ  เพื่อกําจัดตัวลวงจะไดพจิารณาตดัสินใจตัวเลือกอื่นๆ ท่ีเห็นวาถูก 

4.ระวังโจทยท่ีมีคําปฎิเสธซอน  เชน ไมใช, ใช  เม่ือพบโจทยลักษณะนี้ตองพยายามคิดวิเคราะห
เพื่อหาประเดน็ท่ีถูกตองกอน 

5.วิเคราะห  แยกแยะ  เปรียบเทียบ ทุกๆ ตัวเลือกจะคลายๆ กันมากเพ่ือหาขอท่ีถูกท่ีสุด  



6.สังเคราะห  มีลักษณะประมวลตัวเลือกอ่ืนๆ ท่ีถูกมาอยูในขอเดยีวกันแตนักศึกษาตองหาขอท่ี
ถูกที่สุด 

      7.พบขอสอบที่ยากควรทําเคร่ืองหมายและขามไปกอนหลังจากนัน้กลับมาพิจารณาอีกคร้ังหากมี       
      เวลาเพียงพอควรทบทวนโดยการอานท้ังคําถามและคําตอบอีกคร้ังหนึ่ง  
วิธีเลือกคําตอบในขอสอบ 

ขอสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวนใหญมีคําตอบคําตอบใหเลือก 5  

คําตอบ ซ่ึงนักศึกษาสามารถใชวิธีการตอไปน้ีชวย ในกรณีท่ีไมรูคําตอบท่ีถูกตองได 

1) กําจดัคําตอบท่ีผิดอยางเหน็ไดชัดออกไปกอน ใหเหลือตัวเลือกนอยลง เพื่อท่ีคําตอบของ 

เราจะมีคําตอบท่ีถูกมากข้ึน เชน ถาเหลือตัวเลือก 2 ตัว โอกาสตอบถูกก็คือ 50 – 50 
2) คําตอบท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน มักจะไมใชคําตอบท่ีถูก เชน ถาโจทยถามวา กฎ
ท่ัวไปในการจาํคืออะไร ตัวเลือก  ก. ทองจาํคร้ังละ 1/2 – 1 ช่ัวโมง ค. อานขอมูลนั้นซํ้าๆ นี่
แสดงวาท้ังขอ ก. และ ค. ไมนาใชคําตอบท่ีถูก ทําใหเราสามารถตัดตัวเลือกดังกลาวท้ิงไป
ได 
3) คําตอบท่ีกนิความกวางมักมีโอกาสถูกมากกวาคําตอบท่ีเฉพาะเจาะจง ยกตัวอยาง  
ธุรกิจถูกมองวาเปนเกมการแขงขันเพราะอะไร? 
ก. มีกําหนดเวลา 
ข. มีคนมากมายเขามามีสวนรวม 
ค. มีผูนํา 
ง. มีกฎตางๆ ท่ีไมแนนอน แลวแตผูกําหนด 

จ.มีการวางแผน 
คําตอบ ง. คือคําตอบท่ีควรเลือก เพราะครอบคลุมคําตอบอ่ืนได 

4) คําตอบท่ีตรงขามกัน ขัดแยงกัน ไมมีคําตอบใดก็คําตอบหน่ึง นาจะเปนตัวเลือกท่ีถูก 
ยกตัวอยาง 
เวลาอานหนังสือทบทวนความรูกอนสอบท่ีดีท่ีสุด คือชวงไหน? 
ก. กอนเขานอน 
ข. ระหวางพักกลางวัน 
ค. ชวงสุดสัปดาห 
ง. หลังต่ืนนอน 



จ.ระหวางชวงบายถึงเย็น 
ตัวเลือก ก. และ ง. ตรงขามกนัอยางเห็นไดชัด และคําตอบท่ีถูกคือ ขอ ก. 
5) ขอมูลจากคําถามขออ่ืนๆ สามารถเปนแนวทาง หรือชวยใหคําตอบแกนักศึกษาได ลอง
เวนคําถามขามขอท่ีคิดไมออกนี้ไปกอน แลวทําขออ่ืนๆ ตอ ถามันยังชวยไมไดใหใชวิธีใน
ขอตอไป 
6) เลือกคําตอบท่ียาวท่ีสุดหรือส้ันท่ีสุด โดยพิจารณาจากลักษณะคําตอบท่ีถูกในขออ่ืนๆ 
เพราะสวนใหญแลว ผูออกขอสอบแตละคนมักมีสไตลของตนเอง คือ อาจชอบใหตวัเลือก
ท่ียาวท่ีสุดเปนคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด หรือไมก็ชอบใหคําตอบท่ีกะทัดรัดอธิบายแตนอยเปน
คําตอบท่ีถูก 
 7) ระวังถูกลวงดวยภาษา เพราะคําบางคําสามารถโนมนาวเราใหตอบวาขอความนัน้ถูกได 
ท้ังๆ ท่ีมันผิด คําท่ีวาน้ีไดแก ถา... จําเปนท่ี.... ไมจําเปนท่ี..... 
8) สังเกตคําบอกใบวาขอความน้ันผิด คือถาขอความนั้นมีคําวา “เสมอ ตลอด ไมเลย ไมเคย 
เปนไปไมได” หรือคําในลักษณะคลายๆ กนั ก็มีโอกาสเปนไปไดมากที่มันจะผิด ดังนั้นถา
เราไมแนใจวามันถูกหรือผิด ก็ใหตอบไปวาผิด  
9) ขอความท่ีมีคําแสดงถึงความลังเล ไมแนชัด เชนคําวา บางที ไมคอยจะ กลาวโดยทั่วๆ 
ไปแลว หรือ โดยปกติแลว มักเปนขอความที่ผูออกขอสอบกําหนดใหเปนคําตอบท่ีถูก ตรง
ขามกับกลุมคําในขอ 8) ท่ีแสดงความชัดเจนเต็มท่ี แตมักจะเปนคําตอบท่ีผิด 
 
 

การทําขอสอบอัตนัย ( Essay Test ) 

          การทําขอสอบอัตนัยเปนขอสอบที่นักศึกษาจะตองคิดหาคําตอบเองท้ังหมด ไมมีโอกาสเดา
สุมคําตอบโดยใชเทคนิคตางๆ เขาชวย ดังตอไปนี ้
1 เขียนส่ิงท่ีนกัศึกษาจําไดลงไปดวยวิธีแบบจดโนตส้ันๆ หรือรหัสยอตางๆ ท่ีทําไว การเขียนส่ิงท่ี
นักศึกษาจําไดลงไปกอน ก็เพื่อปองกันไมใหคําถามในขอสอบทําใหเราสับสน และลดความกลัววา
นักศึกษาจะลืมโนนลืมนี่หลังจากลงมือเขียนขอสอบแลว 
2 แบงเวลาทําขอสอบ โดยอานขอสอบใหหมด แลวพิจารณาวา 
- มีเวลาในการทําขอสอบนานเทาไร 
- มีคําถามกี่ขอ 
- คําถามขอไหนยาก / ขอไหนงาย 
- คําถามแตละขอมีคะแนนเทาไร ถาผูออกขอสอบไมเขียนบอกไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาทุกขอมี
คะแนนเทากนัเม่ือทราบคําตอบขางตนแลวใหแบงเวลาสําหรับทําขอสอบแตละขออยางเหมาะสม 



ตัวอยางเชน ขอสอบชุดหนึ่งใหเวลาทํา 3 ช่ัวโมง คําถาม 4 ขอ มีคะแนนดังนี้ ขอแรก 10 คะแนน ขอ
สอง 20 คะแนน ขอสาม 20 คะแนน ขอสุดทาย 50 คะแนน รวมท้ังหมด 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 
แตถาทุกขอคะแนนเทากนั ใหแบงเวลาเทาๆ กัน และจงอยาใชเวลามากไปกวาท่ีกําหนดนี้ในแตละ
ขอ เชน ถา 30 นาทีแลวยังทําขอ 2 ไมเสร็จ ใหเวนบรรทัดท้ิงไว แลวไปทําขออ่ืน การใชเวลาเกินใน
ขอหนึ่งขอใด จะลดเวลาสําหรับขออ่ืนๆ และสงผลกระทบตอคะแนนโดยตรง คือแทนท่ีจะไดตอบ
ครบถวน ไดคะแนนเต็มจากขออ่ืน เราก็จะตอบไดนอยลง คะแนนนอยลง โดยเฉพาะในขอสุดทาย 
นอกจากนี้การท่ีเราทําไมเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด อาจหมายความวามันยากกวาท่ีคิด ดังนั้นจึงไม
ควรเอาเวลาของขออ่ืนท่ีงายกวาไปทุมเทใหกับมัน 
3 .ทําขอท่ีงายและคะแนนมากกอน จากตัวอยางขางตน ถาขอ 1 (10 คะแนน) กับขอ 3 (20 คะแนน) 
งายสําหรับเรา ใหทําขอ 3 กอน โดยตอบใหชัดเจน ตรงคําถาม ภายในเวลาท่ีส้ันท่ีสุด เพื่อใหมีเวลา
เหลือสําหรับขอท่ีเราคิดวายาก 
                   ส่ิงสําคัญในการทําขอสอบอัตนัยอยางหน่ึงคือ เราตองอานคําถามใหรูแนวาอะไรคือ
คําตอบท่ีผูออกขอสอบตองการ ถึงแมจะตองอานคําถามนั้นหลายรอบก็ตาม เพราะความเขาใจใน
คําถามผิดจะเปนผลเสียอยางมาก ซ่ึงคําถามท่ีเรามักจะพบเห็นในขอสอบอัตนัยกไ็ดแก               

 - ใหเปรียบเทียบ วาของแตละอยางมีอะไรท่ีเหมือนกนั และมีอะไรท่ีตางกัน ตวัอยางการตอบ
ขอสอบแบบนี้คือ 

                       ส่ิงท่ีเหมือนกนั                              ส่ิงท่ีแตกตางกัน 
1 1 
2 2 

- ใหอธิบายความ  บอกวามันคืออะไร เราตองใหคําอธิบายอยางเพยีงพอท่ีจะบงบอกถึงคํานั้น
อยางชัดเจนตัวอยางขอสอบแบบนี้คือ 

-  



ใหบรรยายความหมาย  โดยแบงเปน   สวนคํานํา(ประเดน็คําถาม) 

                                                           เนื้อความ(ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของหรือหลักการและเหตุผล) 

                                                            สรุป(สรุปใจความสําคัญในส่ิงท่ีคําถามตองการ) 

 

                     - ใหวจิารณ เม่ือเจอคําถามลักษณะน้ี เราตองเอาทัศนะมาตรฐานของคนท่ัวไปเปน
หลัก ยกเวนในกรณีท่ีผูออกขอสอบระบุชัดเจนวาตองการความคิดเหน็สวนตัวของผูเรียน เชน “ใน
ความคิดเหน็ของนักศึกษา สังคมไทยในสมัยปจจุปนมีขอดีและขอเสียอยางไร” แบบนี้เราถึงแสดง
ความคิดเหน็ของเราได 
                       - ใหลําดับความ ตัวอยางเชน “จงเลาสังไทยในสมยัอดีตจนถึงปจจุบันโดยสังเขป” เร
นักศึกษาตองตอบคําถามประเภทน้ีโดยเรียงลําดับของเหตุการณ โดยใหเขียนเหตุการณตางๆ แบบ
คราวๆ ลงบนดานหลังกระดาษคําตอบกอน จากนัน้จึงนาํเหตุการณมาเขียนขยายความตามลําดับ
นอกจากความเปนมาแลว การใหอธิบายข้ันตอนการทํางานของกระบวนการตางๆ ก็จดัอยูในคําถาม
ประเภทนี้เหมือนกัน 
                    - ใหยกตัวอยาง การตอบคําถามเชนนี้เราจะตองอาศัยประสบการณ และขอเท็จจริง
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเราจะตองยกตัวอยางประกอบ ถานักศึกษาอานคําถามแลวรูสึกวามันยากเหมือนกนั
หมด ทําไมไดเลยสักขอ ใหเร่ิมตนท่ีคําถามท่ีนักศึกษาคิดวาสามารถเขียนอะไรบางอยางเกีย่วกับ
คําตอบได โดยนักศึกษาอาจเร่ิมโดยเขียนอธิบายความหมายแลวพยามยามคิดหาเหตุผลประกอบ 
 
กลยุทธตางๆในการ เพิ่มคะแนนมีดงัตอไปนี ้
- อํานวยความสะดวกใหผูตรวจ โดยในการเขียนแตละยอหนาใหแสดงขอเท็จจริงหรือความคิดเหน็
เพียงหนึ่งอยาง เพื่อใหผูตรวจหาขอเท็จจริงหรือคําตอบท่ีตองการไดงายข้ึน 
- เขียนใหเรียบรอย สะอาดตาที่สุดเทาท่ีจะทําได  
- ใชปากกาสีดาํหรือน้ําเงินเขียนขอความ อยาใชปากกาสีสดใสบาดตา เชน แดง เขียว เราควรใชสี
สดๆ นี้ขีดเสนหรือโยงลูกศรเทานั้น 
- เวนบรรทัดระหวางคําตอบแตละขอไวมากๆ สําหรับเขียนเพิ่มทีหลัง จะไดไมตองเขียนตอหนาอ่ืน 
(แลวบอกผูตรวจวา กรุณาอานคําตอบขอนี้ตอท่ีหนา 9) ซ่ึงทําใหผูตรวจเสียเวลาพลิก
กระดาษคําตอบไปมา 
- ถามีคําถาม 5 ขอ แลวใหเลือกทํา 4 ขอ เม่ือทําท้ัง 4 ขอเสร็จแลว ไมตองขยันไปทําแถมใหอีกขอ 
เอาเวลามาตรวจคําตอบท้ัง 4 ขอ นั้นใหถูกตองครบถวนท่ีสุดจะดีกวา 



- ใชแผนภาพ แผนภูมิ หรือตารางประกอบ ถาลักษณะคําถามเปดโอกาสใหทําเชนนัน้ได เพราะส่ิง
เหลานี้จะนําเสนอความคิดของเราและทําใหผูตรวจเขาใจไดงายข้ึน 
- ถาทําขอสุดทายไมทันจริงๆ ใหเขียนโครงรางของคําตอบแบบคราวๆ ไมตองอธิบายใน
รายละเอียด  

                     ตอไปนี้การทําขอสอบของมสธ.ก็ไมใชเร่ืองยากอีกตอไปแลวขอใหนักศึกษาทุกทาน
ประสบความสําเร็จตามท่ีหวังไวขอเปนกาํลังใจใหทุกทานสําเร็จการศึกษา 
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