
เคล็ดลับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย



คุณคิดว่า “ขั้นตอนแรก” 
ของการท าข้อสอบอัตนัย คืออะไร?



ขั้นแรก 
คือ ...................................................................................

-
- มีข้อสอบกี่ตอน มีทั้งหมดกี่ข้อ ก าหนดความยาวหรือไม่ ต้องตอบทุกข้อหรือไม่ 

หรือมีเง่ือนไขอื่น เช่น ให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
-



ลักษณะของข้อสอบอัตนัย 
• ต้องการวัด 
• วัดความจ า 
• วัดความถูกต้องแม่นย าของความรู้
• วัดความเข้าใจ 
• วัดการน าไปใช้ การประยุกต์ใช้ 
• วัดความสามารถในการคิดในระดับสูง คิดสร้างสรรค ์คิดสังเคราะห์ การรับโจทย์ 

วิเคราะห์โจทย์หรือปัญหา
• วัดความสามารถในการจัดระบบความคิด วางแผนการน าเสนอ
• วัดความสามารถในการถ่ายทอดความคิด เรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน



คะแนนมาจาก
• ค าตอบที่ตรงประเด็น ครบประเด็น และถูกต้องตามหลักการ
• การน าหลักการไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
• เรียบเรียงเนื้อหา ถ่ายทอดความคิดเป็นล าดับ ไม่สับสน ชัดเจน
• ภาษาเหมาะสม
•



ลักษณะของ “การเขียนตอบ” ข้อสอบอัตนัยที่ดี

• ด้านรูปแบบ : เขียนแบบเรียงความ มีย่อหน้า
มี
มีการอธิบายขยายความ 
มีการ
เขียนด้วย
เขียนด้วยลายมือหวัดแกมบรรจง



ลักษณะของ “การเขียนตอบ” ข้อสอบอัตนัยที่ดี
• ด้านเน้ือหา   : ตอบ

ตอบ
ยกหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เรียนมาตอบ
อธิบายชัดเจน
น าเสนอความคิดเป็นล าดับ



ลักษณะของ “การเขียนตอบ” ข้อสอบอัตนัยที่ดี
• ด้านภาษา    : ภาษาแบบ.......................หรือ................. อักขรวิธีถูกต้อง

ใช้ภาษาเขียน งดการใช้.....................................................
- เช่น ท าไม ยังไง ซะเลย ค่ะ/ครับ มันก็จะแบบ 

เป็นอะไรที่ ประมาณนี้ ผัว ๆ เมีย ๆ ไม่ได้เรื่อง 
ละการใช้สรรพนาม “มัน” ให้ใช้สิ่งที่โจทย์

- ใช้สิ่งที่โจทย์ถาม มาเป็นประธานของประโยค เช่น 
“อวัจนภาษาถือเป็นสัญลักษณอ์ย่างหนี่งในการสื่อสาร” 

แทน “มันถือเป็นสัญลักษณ.์..” 
ละการระบุตัวตนของเราหรือสรรพนามบุรษุที่ 1 ลงไป 

ยกเว้นโจทย์ถามเชิง “ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อ...” ให้ใช้ “ผม”, “ดิฉัน”



เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
มีขั้นตอนดังนี้
1. อ่านค าถามให้เข้าใจ : ส ารวจสิ่งต่อไปนี้

- ถามเรื่องอะไร ถามถึงสิ่งใด (สังเกต “...........” ในโจทย์”) 
- ต้องการให้เราท าอะไรบ้าง  (สังเกต “.............” ในโจทย์)
- อะไรสัมพันธ์กับอะไร - ก าหนดให้ตอบความยาวเท่าใด

เช่น โจทย์ : การพูดว่า “ไม่” เชิงบวกหมายความว่าอย่างไร และ
การกระท าดังกล่าวจะท าให้เกิดเวลาดี ๆ ได้อย่างไร?

โจทย์ : ค าว่า “data” กับ “information” มีความ
เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร? 



เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
มีขั้นตอนดังนี้
2. ท าความเข้าใจกับ “.......” หรือสิ่งที่โจทย์ถาม ว่าหมายความว่า

อย่างไร คืออะไร
เช่น โจทย์ : จงอธิบายผลเสียของการใช้สื่อสังคมโซเชียลอย่าง

ขาดสติ
ถ้านักศึกษาตอบ “โทรศัพท์มือถือ” หรือ “สมาร์ทโฟน”? 



เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
3. วิเคราะห์ “ค าสั่ง” : ตอบให้ตรงค าตอบ 

ค าถาม ความหมาย
จงอธิบาย การพยายามให้รายละเอียดให้แจ่มแจ้ง .................................

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

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

ยกตัวอย่าง
ประกอบ

ยกข้อมูล รูปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ ประกอบ 
ตัวอย่างที่ดี มี 3 แบบ  (1) ..................................................
(2) ตัวอย่างที่ไม่มีในหนังสือ แต.่..........................................
(3) ตัวอย่างที.่......................................................................



เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
3. วิเคราะห์ “ค าสั่ง” : ตอบให้ตรงค าตอบ 

ค าถาม ความหมาย
จงอภิปราย การแยกแยะประเด็นของเรือ่ง วิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุก

ประเด็น ตอบจากหลายแง่มุม บอกทั้งข้อดี-ข้อเสีย บอก
สาเหตุ แนวทางแก้ไข และอาจ............................................
............................................................................................

จง
เปรียบเทียบ

การบอกข้อคล้ายคลึง แตกต่างของสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์
ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป ส าคัญที่ต้อง.......................................................
..........................................................................................................



เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
3. วิเคราะห์ “ค าสั่ง” : ตอบให้ตรงค าตอบ 

ค าถาม ความหมาย
จงบอก

ความสัมพันธ์
การแสดงความเกี่ยวข้อง สืบเนื่องของความคิด
อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่ง หรือ...........................
...........................................................................

จงสรุป ...........................................................................
...........................................................................



เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
3. วิเคราะห์ “ค าสั่ง” : ตอบให้ตรงค าตอบ 

ค าถาม ความหมาย

จงระบุ การชี้ชัด บอกความรู้ที่มีผลตามที่โจทย์ก าหนด
เช่น ...................................................................
..........................................................................

จงวิจารณ์
จงแสดง
ความเห็น

การใช้...............เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ตัดสินหรือประเมินว่า ดี/ไม่ดี ถูกต้องหรือไม่? 
เหมาะสมหรือไม่? น่าเชื่อถือหรือไม่? เพียงใด?



เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
4.  จัดระเบียบของข้อมูล จัดหมวดหมู่ วางโครงเรื่อง

หรือ เรียบเรียงค าตอบเป็นประโยคใจความส าคัญ แล้ว
ยกตัวอย่างหรือประเด็นสนับสนุนแล้วเรียงล าดับ

เช่น โจทย์ : จงระบุบทบาทของภาษา 3 ประการที่ส่งผลต่อการ
เพื่อพัฒนาชาติ
ตอบ ชาติพัฒนาได้ด้วยคน, คนเรียนและใช้ภาษาเพื่อ
พัฒนาความรู้ พัฒนาตนเอง, ภาษาท าให้คนในสังคมเข้าใจ
ตรงกัน โน้มน้าวให้เห็นตรงกันได้, ภาษาช่วยคงอัตลักษณ์
ของชาติ, ภาษาใช้สืบทอดภูมิปัญญาของคนในชาติ



เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
5.  ขึ้นต้นค าตอบด้วยการ “ย้อนค าถาม” 

ยกเว้น การตอบข้อสอบที่มีการยกสถานการณ์ หรือกรณีขึ้นมา
ให้อภิปรายหรือวิจารณ์ ไม่ต้องทวนข้อความหรือค าถาม
ทั้งหมด ใช้เพียง “.............................................................”

เช่น โจทย์ : การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และ 
ออนไลน์ แตกต่างกันอย่างไร จงยกตัวอย่างวิธีการเขียนให้
ชัดเจน
ตอบ การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และ 
ออนไลน์แตกต่างกันที่รูปแบบของการเขียน กล่าวคือ ...



ปัญหา 1 : ตอบไม่ตรงค าถาม                    

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  ให้ขีดเส้นใต้สั้น ๆ ใต้ค าถาม เพื่อ..........................................................................

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

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

ความผิดพลาดในการตอบลักษณะนี้ อาจจะท าให้ถึงกับไม่ได้คะแนนเลย ทั้งนี้นักศึกษาอุตส่าห์
เขียนค าตอบมายาว เช่น ถามวิธีการ แต่ตอบประโยชน์ ถามวิธีการแต่ตอบสถานที่ ฯลฯ เป็นปัญหา
ที่พบบ่อยมาก



ปัญหา 2 : ตอบไม่ครบค าถาม                    

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  เมื่ออ่านโจทย์จบแล้วให.้.......................................................................................

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

นักศึกษาจ านวนมากไม่รอบคอบในการอ่านโจทย์ ในการออกข้อสอบอัตนัย หากอาจารย์ผู้ออก
ข้อสอบต้องการทราบว่านักศึกษามีความรู้ละเอียดเพียงพอหรือไม่ อาจใช้ค าถามมากว่าหนึ่งค าถาม
ในโจทย์ข้อเดียวกัน เช่น ถามประโยชน์พร้อมทั้งวิธีการ หรืออาจถามความเข้าใจพร้อมให้
ยกตัวอย่างประกอบ ** ในโจทย์ข้อใหญ่บางข้ออาจมีถึ งสามสี่ค าถามย่อยก็ เป็นได้  **                
ปัญหาการตอบไม่ครบค าถามอาจท าให้คะแนนที่ได้หายไปเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม



ปัญหา 3 : ตอบค าถามในมุมมองที่แคบมาก                    

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  ต้อง........................................................................................................................

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

โจทย์ที่ต้องการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผู้ตอบต้องสามารถเสนอ
ความเห็นในมุมมองหลายๆ มุมได้ และวิธีการแก้ปัญหาก็สามารถเสนอได้หลายวิธี ปัญหาที่พบคือ 
** เมื่ออาจารย์อ่านค าตอบจะรู้สึกได้ว่าผู้ตอบมองปัญหาด้านเดียว วิเคราะห์ปัญหาน้อยและ
ข้อเสนอแนะมีน้อย **  



ปัญหา 4 : ตอบค าถามโดยไม่อ้างอิงสิ่งที่เรียนมา                    

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  ให้คิดก่อนตอบว่าจะเอาเนื้อหาส่วนไหนที่เคยเรียนมา ตลอดจนความรู้นอกต าราเรียนอะไรบ้างที่จะ
มาเสริมค าอธิบายในค าตอบ เพื่อแสดงให้อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบรู้ว่า นักศึกษาได้อ่านหนังสือและค้นคว้า
ความรู้มา ให้ส านึกในการตอบข้อสอบเสมอว่า ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

แม้ว่าในข้อสอบจะไม่ระบุว่าให้น าเอาทฤษฎีหรือความรู้ที่เรียนมาใช้ในการตอบ แต่นักศึกษาพึงเข้าใจได้เองว่า   
** การตอบข้อสอบที่ดีควรจะอาศัยสิ่งที่เรียนมาในการวิเคราะห์และตอบปัญหา ปัญหานี้ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหา
การไม่อ้างทฤษฎี แต่ยังรวมถึงการที่นักศึกษาไม่มีความรู้รอบตัวมาเสริมค าตอบ ** เพราะนักศึกษาในปัจจุบันไม่
ค่อยได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง และไม่ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือหรือนิตยสาร เพียงแต่อ่านหนังสือเรียน
มาตอบข้อสอบเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะท าให้ท าข้อสอบได้ดีในหลายวิชา  



ปัญหา 5 : ขาดแกนความคิดหรือสาระในค าตอบ

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  การอ่านหนังสือก่อนสอบจะต้องให้เข้าใจ...................................................................

....................................................................................................... ควรเขียนค าตอบให้เป็น
ประโยคลงในกระดาษทดก่อนเพื่อให้มีสาระส าคัญในค าตอบ แล้วพยายามอธิบายให้เข้าใจ อย่า
เขียนค าตอบสั้นจนเกินไป ต้องเขียนให้ละเอียดพอสมควร ไม่เขียนสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับค าถามเพียง
เพื่อให้ค าตอบยาวขึ้น

ค าตอบจ านวนไม่น้อยที่เป็นเพียงค าบรรยายหรือพรรณนา เมื่ออ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกลับไม่พบ
สาระส าคัญในค าตอบ หรืออ่านแล้วมองไม่ออกว่าเป็นการตอบค าถามหรือแก้ไจทย์อย่างไร



ปัญหา 6 : ขาดการล าดับเรื่อง

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  ให.้.......................................................................................................................................

................................................................................................. ส่วนการตอบที่มีรายละเอียดปลีกย่อย 
พยายามให้มีตัวเลข 1, 2, 3…..เพื่อช่วยให้เป็นระเบียบและอ่านง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรฝึกการเขียน
หนังสือไม่ว่าเขียนจดหมาย บทความ เรื่องสั้น ฯลฯ เพื่อให้เกิดความช านาญในการเขียน

แทบทุกครั้งที่ตรวจข้อสอบอัตนัย อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบจะต้องเบื่อกับการเขียนค าตอบของ
นักศึกษาที่เขียนหนังสือแบบศิลาจารึก พ่อขุนรามค าแหงมหาราช กล่าวคือ นอกจากลายมือที่อ่าน
ยากแล้ว ยังไม่มีการย่อหน้า ไม่มีการล าดับเลข และแม้กระทั่งไม่เว้นวรรคในจุดที่ควรเว้นวรรค จนท า
ให้ค าตอบไม่น่าอ่าน และอ่านแล้วก็จับประเด็นไม่ได้ว่าต้องการสื่ออะไรในค าตอบ



ปัญหา 7 : ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  ให้ตอบปัญหาแบบ..............................................................................................................

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

ในบางค าตอบของนักศึกษา แม้ว่าจะอธิบายปัญหาได้ดีและถูกต้อง แต่พอถึงค าตอบข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหา กลับพบว่าผู้ตอบไม่มีแนวคิดของตนเองในการวินิจฉัย ในเมื่อโจทย์คือมีปัญหาที่จะต้อง
หาวิธีแก้ไข ** ค าตอบที่ดีก็ควรจะมีข้อเสนอแนะว่าจะท าอย่างไร ท าเมื่อไรและควรเน้นด้วยว่าจะ
เริ่มต้นอย่างไร ** แม้ว่าวิธีในการแก้ปัญหาอาจจะมีหลายวิธี เสมือนยาในการรักษาโรค แต่หมอที่
รักษาได้ดีก็คือรักษาครั้งเดียวหาย ไม่ต้องลองยาหลาย ๆ ตัว ในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ดี จึงควรที่
จะระบุว่าจะใช้วิธีการใดที่น่าจะได้ผลดีที่สุดด้วย



ปัญหา 8 : ใช้เวลาไม่คุ้มค่า ไม่วิเคราะห์ค่าคะแนน ไม่วางแผนการใช้เวลา

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

นักศึกษาจ านวนมากใช้เวลาท าข้อสอบไม่คุ้มค่า หลายครั้งใช้เวลาไม่ถึงครึ่งของเวลา
สอบที่ก าหนดให้  แต่พออ่านในค าตอบกลับพบว่า ยังตอบสั้นมาก 

ค าตอบที่สั้น ๆ ก็ยังสามารถเขียนให้ยาวขึ้นเพื่อให้เกิดความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 
เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้น คือ บางข้อที่คะแนนน้อยกลับอธิบายอย่างละเอียด แต่ในข้อที่คะแนน
มาก กลับตอบสั้นนิดเดียว 



ปัญหา 9 : ตอบไม่ละเอียดรอบคอบ                   

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  ............................................................................................................................. .............
ส าหรับสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าเป็นทฤษฎี ชื่อ ค าศัพท์ ฯลฯ ไม่ควรเสี่ยงเขียนลงในค าตอบ หากผิดจะถูกหักคะแนน 
ดังนั้นพยายามเขียนในสิ่งที่รู้จริง นอกเสียจากไม่มีอะไรจะเขียนจริง ๆ และควรมีการเขียนสรุปค าตอบสั้น ๆ 
ในท้ายค าตอบที่เป็นข้อใหญ่

นักศึกษาจ านวนมากเมื่อท าข้อสอบถึงข้อสุดท้ายเสร็จ ก็จะส่งข้อสอบทันที จึงเท่ากับว่านักศึกษาไม่ได้
ทบทวนค าตอบ ไม่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการกรอกข้อมูลที่หัวกระดาษ บางคนไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนกว่า
ข้อสอบมีกี่หน้า กี่ข้อ บางคนลบข้อความแต่ไม่เขียนข้อความใหม่ลงไป

ในการตอบข้อสอบที่เขียนในรอบแรก บางครั้งอาจมีการอ้างอิงหรือเขียนผิดโดยที่นักศึกษาอาจไม่รู้ตัว 
และยังท าให้ไม่มีการเขียนสรุปในท้ายค าตอบ



ปัญหา 10 : ท าข้อสอบไม่ได้แล้วไม่แสวงหาค าตอบที่ถูกต้องมาเป็นความรู้

"ปัญหาและทางแก้ในการตอบข้อสอบอัตนัย"

ทางแก้  นักศึกษาต้องปรับวิธีคิดและเข้าใจให้ถูกต้องว่า ..........................................................
...................................................................................................................................................

หลังจากสอบเสร็จแล้ว นักศึกษาส่วนหนึ่งจะไม่ค่อยสนใจตรวจสอบว่าท าข้อสอบได้หรือไม่ และค าตอบที่ถูกต้อง
คืออย่างไร ทั้งนี้ ** การเรียนมหาวิทยาลัยนั้น วัตถุประสงค์ที่แท้จริงน่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างาน ดังนั้น ** การท าข้อสอบได้ไม่ดี ยังไม่ใช่ปัญหาที่ส าคัญ หากท าข้อสอบไม่ได้แล้ว นักศึกษารีบหา
ความรู้ใหม่เพื่อจะได้อุดช่องว่างทางความรู้ของตน นักศึกษาจ านวนหนึ่งเมื่อสอบเสร็จแล้วก็จะทิ้งต าราเรียน
หรือสมุดเล็กเชอร์ โดยไม่ได้คิดเลยว่า จะน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ในภายหลัง 



ได้เวลาลงมือ
ฝึกวิเคราะห์และท าข้อสอบแล้ว!!!

• ให้นักศึกษาพิจารณาตัวอย่างการตอบข้อสอบต่อไปนี้ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
• ให้นักศึกษาพิจารณาโจทย์ค าถามข้อสอบอัตนัยที่ก าหนดให้
• ลองลงมือเขียนค าตอบ


