
  
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน-ฟิสิกส์                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
************************************************************************************ 
ค าช้ีแจง :: 1) ขอ้สอบมีทั้งหมด 6 หนา้ จ  านวน 45 ขอ้ ใชเ้วลาท า 60 นาที  
     2) จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด โดยใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 
************************************************************************************ 
1) จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 
     1.ปรากฎการณ์ธรรมชาติคนในสมยัโบราณอธิบายวา่เป็นเหตุการณ์ท่ีเทพเจา้และภูตผเีป็นผูก้ระท า 
     2.วชิาฟิสิกส์มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยเนน้การน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่างๆ 
     3. การสังเกต การบนัทึกขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ท าใหเ้กิดการพฒันาความรู้ 
 ค  าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ขอ้ใด 
     ก. 1 และ 2                            ข. 1 และ 3  ค. 2 และ 3                        ง. 1  2 และ 3  
2)  ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
          ก. วชิาฟิสิกส์อยูใ่นสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพท่ีศึกษาเนน้ในเชิงคุณภาพ 
          ข. เทคโนโลยจีะพฒันาตามหลกัการพฒันาวชิาฟิสิกส์เสมอ 
          ค. วชิาฟิสิกส์ตอ้งอาศยัวชิาวศิวกรรมศาสตร์เป็นพื้นฐาน 
          ง. วชิาฟิสิกส์ไม่เนน้การน าไปประยกุต ์
3) จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีวา่ขอ้ใดเป็น “ขอ้มูลเชิงคุณภาพ” 
 1. ลูกฟุตบอลมีลกัษณะเป็นรูปทรงกลม 
 2. โตะ๊เรียนสูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร 
 3. น ้าตาลทรายขาวมีรสหวานกวา่น ้าตาลทรายแดง 
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ขอ้ใด 
 ก. ขอ้ 1 และ 2  ข. ขอ้ 2 และ 3  ค. ขอ้ 1 และ 3  ง. ขอ้ 1,2 และ 3 
4) จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีวา่ขอ้ใดเป็น “ขอ้มูลเชิงปริมาณ” 
 1. เส้ือผา้สีเขม้เหมาะส าหรับคนอว้น 
 2. นกัเรียนเดินทางจากบา้นถึงโรงเรียนใชเ้วลา 20 นาที 
 3. วนัน้ีอากาศร้อนมาก วดัอุณหภูมิได ้38 OC 
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ขอ้ใด 
 ก. ขอ้ 1 และ 2  ข. ขอ้ 2 และ 3  ค. ขอ้ 1 และ 3  ง. ขอ้ 1,2 และ 3 
5)  ถา้ตอ้งการวดัความหนาของกระดาษ 1 แผน่ ควรใชเ้คร่ืองมือวดัชนิดใดจึงจะมีความเหมาะสมท่ีสุด 
      ก. ไมโครมิเตอร์  ข. เวอร์เนียร์  ค.ไมบ้รรทดั              ง. สายวดั 
 



  

6) จากรูปท่ีก าหนดใหอุ้ณหภูมิท่ีอ่านไดโ้ดยตรงและค่าท่ีตอ้งประมาณคือขอ้ใด 
 
 
 
 

ก.   43   องศาเซลเซียส  และ  0.28  องศาเซลเซียส             
ข.  43.00 องศาเซลเซียส และ0.28 องศาเซลเซียส 

          ค.   43.20   องศาเซลเซียส และ 0.08  องศาเซลเซียส         
          ง.  43.28  องศาเซลเซียส  และ 0.00  องศาเซลเซียส 
7) ถา้การบนัทึกความยาวของวตัถุในการวดัคร้ังหน่ึงได ้76.84 เมตร แสดงวา่ในการวดัน้ีใชเ้คร่ืองมือท่ีอ่าน
ไดล้ะเอียดท่ีสุด 
 ก. 1 เมตร  ข. 0.1 เมตร  ค. 0.01 เมตร  ง. 0.001 เมตร 
8) ในการวดัเพื่อหาความหนาเฉล่ียของแผน่ทองแดงบาง  1  แผน่  จากจ านวนทั้งหมด   100 แผน่  โดยใช้
เวอร์เนียร์ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีจะมีผลกระต่อความถูกตอ้งของการวดัมากท่ีสุด 
     ก. เคร่ืองมือวดั                                                      ข. วธีิการวดั 
 ค. ผูท้  าการวดั                                                        ง. สภาพแวดลอ้มขณะท าการวดั 
9)  ขอ้ใดต่อไปน้ีมีเลขนยัส าคญั 3 ตวัทุกตวั 
 ก. 100,1.00,1.12     ข. 1 x 102,2.52,-1.00  

ค. 1.00,0.0100,12.0 x 102    ง. 14.0,123,400 
10) ผลลพัธ์ของปริมาณ 185.42 - 5.6 - 89.89 เป็นเท่าใด 
 ก. 89      ข. 89.9    

ค. 89.93      ง. 90 
11) ผลรวมของปริมาณ 18.425 + 7.21 + 5.0 เป็นเท่าใด 
 ก. 30      ข. 31    

ค. 30.6      ง. 30.635 
12) ชายคนหน่ึงขบัเรือไดร้ะยะทาง 88.00 กิโลเมตร ในเวลา 3.50 ชัว่โมง เขาขบัเรือดว้ยอตัราเร็วเท่าใด 
 ก. 25.1 กิโลเมตรต่อชัว่โมง   ข. 25.14 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
 ค. 25.143 กิโลเมตรต่อชัว่โมง   ง. 25.1429 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
13) ขอ้ใดเปล่ียนหน่วยผดิ 
 ก. 25 MV = 2.5 x 104 kV    ข. 39 g/cm3 =  3.9 x 10-2 kg/ m3     
 ค. 42 km = 4.2 x 107 mm    ง. 68 A = 6.8 x 10-2    mA 
 
 



  

14) หน่วย SI ในขอ้ใดเป็นหน่วยฐานทั้งหมด 
 ก. วนิาที โวลต ์เวเบอร์ ลกัซ์   ข. เมตร องศาเซลเซียส เรเดียน คูลอมบ์ 
 ค. กิโลกรัม โอห์ม แอมแปร์ พาสคาล  ง. แอมแปร์ เคลวนิ แคนเดลา โมล 
15) จากรูป  ตม้น ้ าดว้ยตะเกียงแอลกอฮอล์  โดยเร่ิมตั้งแต่อุณหภูมิของน ้ า  0  องศาเซลเซียส  บนัทึกขอ้มูล
อุณหภูมิของน ้ า ท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงเวลาต่างๆในการน าเสนอข้อมูลโดยน าอุณหภูมิกับเวลามาแสดงโดย     
แผนภูมิทางสถิติ แผนภูมิแบบใดเหมาะสมท่ีสุดส าหรับกรณีน้ี  
         ก.  แผนภูมิเส้นตรง                                      ข. แผนภูมิวงกลม 
        ค.  แผนภูมิแท่ง                                            ง.  ค าตอบเป็นอยา่งอ่ืน 
16) จากขอ้ 15   ระหวา่งอุณหภูมิกบัเวลา  ปริมาณใดท่ีควรเป็นตวัแปรอิสระ 
          ก. อุณหภูมิ              ข. เวลา    
          ค. อุณหภูมิและเวลา              ง. อุณหภูมิหรือเวลา 
17) ปริมาณกายภาพในขอ้ใดท่ีตอ้งบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะสมบูรณ์ 
 ก. แรง งาน ความเร็ว    ข. น ้าหนกั ความเร่ง การกระจดั 
 ค. โมเมนตมั สนามไฟฟ้า ความถ่ี   ง. สนามแม่เหล็ก ความเร็ว พลงังาน 
18) ปริมาณกายภาพในขอ้ใดท่ีบอกเฉพาะขนาดอยา่งเดียวก็สมบูรณ์ 
 ก. มวล ความยาว อุณหภูมิ   ข. ก าลงั แรง ความเร็ว 
 ค. น ้าหนกั เวลา ความเร่ง    ง. ความถ่ี โมเมนตมั การกระจดั 
19) ลูกบอลท่ีก าลงักล้ิงไปบนพื้น มนัสามารถหยดุไดเ้องเพราะเหตุใด 
 ก. ลูกบอลออกแรงกดพื้น    ข. แรงปฏิกิริยาของพื้น 
 ค. แรงเสียดทานของพื้น    ง. แรงท่ีโลกดึงดูดลูกบอล 
20) วตัถุท่ีอยูน่ิ่งหรือความเร็วคงท่ี  แสดงวา่                                                                 

                                    ก.วตัถุนั้นมีแรงกระท าเป็นศูนยเ์สมอ              
ข.วตัถุนั้นไม่มีแรงกระท าเสมอ   

          ค.วตัถุนั้นมีแรงลพัธ์เป็นศูนยเ์สมอ                
ง. วตัถุนั้นมีแรงกระท าท่ีมีขนาดและทิศทางคงท่ีเสมอ 

21) ในขณะท่ีเรานัง่อยูบ่นเกา้อ้ี มีแรงอะไรกระท าต่อตวัเราบา้ง 
 1. แรงโนม้ถ่วงของโลกดึงตวัเราลง  2. แรงเสียดทานของพื้นเกา้อ้ี 
 3. แรงท่ีเกา้อ้ีดนัตวัเรา 
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ขอ้ใด 
 ก. ขอ้ 1 และ 3  ข. ขอ้ 1 และ 2  ค. ขอ้ 2 และ 3  ง. ขอ้ 1,2 และ 3 
22) ขอ้ใดเป็นผลท่ีเกิดจากแรงโนม้ถ่วงของโลก 
 1. ท าใหว้ตัถุไม่หลุดลอยไปจากโลก  2. ท าใหว้ตัถุมีน ้าหนกั 
 3. ท าใหว้ตัถุท่ีตกอิสระมีความเร่งเท่ากนั   



  

ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ขอ้ใด 
 ก. ขอ้ 1 และ 3  ข. ขอ้ 1 และ 2  ค. ขอ้ 2 และ 3  ง. ขอ้ 1,2 และ 3 
23) ชายคนหน่ึงยนือยูบ่นตาชัง่ซ่ึงวางอยูบ่นพื้นลิฟต ์ขณะลิฟตก์ าลงัเคล่ือนท่ีลง เขม็ของตาชัง่ช้ีตรงเลข 50 
กิโลกรัม อยากทราบวา่ถา้เชือกดึงลิฟตข์าด เขม็ของตาชัง่จะช้ีตรงเลขใด 
 ก. เลขศูนย ์     ข. นอ้ยกวา่ 50 กิโลกรัม  
 ค. มากกวา่ 50 กิโลกรัม    ง. ไม่สามารถสรุปได ้
24) ค ากล่าวต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
  ก. แม่เหล็กคือ สารท่ีสามารถแสดงสมบติัในการดูดและผลกักบัสารแม่เหล็กได ้
  ข. แท่งแม่เหล็กท่ีถูกหกัออกเป็น 2 แท่ง ตรงรอยหกัจะเกิดขั้วต่างชนิดกนั 
  ค. ขั้วเหนือของแม่เหล็กโลกจะอยูท่างขั้วโลกเหนือ 
  ง. เม่ือแขวนแท่งแม่เหล็กให้แกวง่อยา่งอิสระ จะวางตวัในแนวเหนือใตเ้สมอ 
25) เส้นแรงแม่เหล็กใชส้ าหรับบอกส่ิงใด 
 ก. การเคล่ือนท่ีของเขม็ทิศในสนามแม่เหล็ก ข. ทิศของสนามแม่เหล็ก 
 ค. ชนิดของแท่งแม่เหล็ก    ง. ถูกมากกวา่ 1 ขอ้ 
26) ลวดตวัน าสองเส้นวางขนานกนั มีกระแสไฟฟ้าผา่นเขา้ไปในเส้นลวดทั้งสองในทิศท่ีสวนทางกนัจะ
เกิดผลอยา่งไรกบัลวดตวัน าทั้งสอง 
 ก. ลวดทั้งสองเคล่ือนท่ีเขา้หากนั ข. ลวดทั้งสองเคล่ือนท่ีออกจากกนั 
 ค. ลวดตวัน าหน่ึงเคล่ือนท่ีเขา้หาลวดตวัน าอีกเส้นหน่ึง 
 ง. ลวดตวัน าหน่ึงเคล่ือนท่ีออกจากลวดตวัน าอีกเส้นหน่ึง 
27) สนามไฟฟ้ามีทิศตามขอ้ใด 
 ก. ทิศเดียวกบัทิศของแรงท่ีกระท าต่อประจุลบ  

ข. ทิศตรงขา้มกบัทิศของแรงท่ีกระท าต่อประจุบวก 
 ค. ทิศเดียวกบัทิศของแรงท่ีกระท าต่อประจุบวก 
 ง. ทิศตั้งฉากกบัทิศของแรงท่ีกระท าต่อประจุบวก 
28) เส้นแรงไฟฟ้ามีสมบติัตามขอ้ใด 
 1. มีทิศออกจากประจุบวกพุง่เขา้หาประจุลบ  2. ตั้งฉากกบัผวิของวตัถุท่ีมีประจุ 
 3. ส้ินสุดท่ีผวิของตวัน า และไม่ตดักนั 
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือขอ้ใด 
 ก. ขอ้ 1,2 และ 3  ข. ขอ้ 1 และ 2  ค. ขอ้ 1 และ 3  ง. ขอ้ 2 และ 3 
29) สนามไฟฟ้าระหวา่งแผน่ตวัน าขนานท่ีมีประจุบนแต่ละแผน่เท่ากนั แต่เป็นประจุต่างชนิดกนัจะมี
ลกัษณะตามขอ้ใด 
 1. มีทิศออกจากแผน่บวกไปหาแผน่ลบ  2. มีทิศออกจากแผน่ลบไปหาแผน่บวก 
 3. มีความหนาแน่นสม ่าเสมอ 



  

ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือขอ้ใด 
 ก. ขอ้ 1,2 และ 3  ข. ขอ้ 1 และ 2  ค. ขอ้ 1 และ 3  ง. ขอ้ 2 และ 3 
30)  ในการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด โดยการยงิอนุภาคแอลฟาใหไ้ปชนนิวเคลียสของไนโตรเจนไดผ้ล
ตามขอ้ใด 
 ก. มีพลงังานนิวเคลียร์เกิดข้ึน   ข. เกิดการระเบิดอยา่งรุนแรง 

ค. มีนิวเคลียสของไนโตรเจนหลุดออกมา    
ง. มีนิวเคลียสของออกซิเจนและไฮโดรเจนหลุดออกมา 

31) แรงนิวเคลียร์ หมายถึง แรงในขอ้ใด 
 ก. แรงดูดระหวา่งนิวคลีออนในนิวเคลียส           ข. แรงผลกัระหวา่งนิวคลีออนในนิวเคลียส 
 ค. แรงดูดระหวา่งอนุภาคโปรตอนในนิวเคลียส    ง. แรงผลกัระหวา่งอนุภาคโปรตอนในนิวเคลียส 
32) วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีตามเส้นทางดงัรูป ขอ้ความใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งในช่วงท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีจาก A ไป B 
             B 
 
 
          A   
 1. ระยะทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีเท่ากบัความยาวของเส้นโคง้ AB 
 2. ขนาดของการกระจดัเท่ากบัระยะทาง 
 3. ระยะทางมีทิศดงัแสดงดว้ยหวัลูกศรในรูป 
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือขอ้ใด 
 ก. ขอ้ 1 เท่านั้น  ข. ขอ้ 2 เท่านั้น  ค. ขอ้ 1 และ 2  ง. ขอ้ 1 และ 3 
33) เด็กคนหน่ึงเดินทางไปทางทิศตะวนัออก 6 เมตร แลว้เดินต่อไปทางทิศเหนืออีก 8 เมตร เด็กคนน้ีเดินได้
การกระจดัและระยะทางก่ีเมตร ตามล าดบั 
 ก. 14,10   ข. 8,14   ค. 10,14   ง. 6,10 
34) จากขอ้ 33 ถา้เด็กคนน้ีใชเ้วลาในการเดินทางทั้งหมด 5 วนิาที เขาจะมีความเร็วเฉล่ียและอตัราเร็วเฉล่ียก่ี
เมตรต่อวนิาที ตามล าดบั 
 ก. 2,5.6   ข. 2,2.8   ค. 5,2.8   ง. 2.8,2 
35) ผกูแถบกระดาษติดกบัถุงทรายแลว้ปล่อยถุงทรายตกอิสระ โดยใหแ้ถบกระดาษเคล่ือนท่ีผา่นเคร่ืองเคาะ
สัญญาณเวลา จุดท่ีปรากฏบนแถบกระดาษจะมีลกัษณะตามขอ้ใด 
 ก. ห่างกนัอยา่งสม ่าเสมอ    ข. ห่างกนัอยา่งไม่สม ่าเสมอ 
 ค. ถ่ีแลว้ห่าง     ง. ห่างแลว้ถ่ี 
36) โยนส้มผลหน่ึงข้ึนไปในแนวด่ิง ความเร็วและความเร่งของส้มขณะถึงจุดสูงสุด เป็นอยา่งไร  
 ก. ทั้งความเร็วและความเร่งเป็นศูนย ์  ข. ความเร็วเป็นศูนย ์แต่ความเร่งไม่เป็นศูนย ์
 ค. ความเร่งเป็นศูนย ์แต่ความเร็วไม่เป็นศูนย ์ ง. ทั้งความเร็วและความเร่งไม่เป็นศูนย ์



  

37) การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย เป็นการเคล่ือนท่ีตามขอ้ใด 
 ก. การเคล่ือนท่ีแบบธรรมดา    

ข. การเคล่ือนท่ีกลบัไปกลบัมาดว้ยอตัราเร็วคงตวั 
ค. การเคล่ือนท่ีข้ึนลงดว้ยอตัราเร็วคงตวั 
ง. การเคล่ือนท่ีกลบัไปกลบัมาโดยมีความเร่ง 

38) ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 
 ก. ความเร่งและการกระจดัอยูใ่นทิศเดียวกนั 
 ข. วตัถุมีความเร่งมากเม่ือการกระจดัมาก 
 ค. ตรงต าแหน่งสมดุล วตัถุมีความเร็วสูงสุด 
 ง. ตรงต าแหน่งท่ีมีความเร็วสูงสุด การกระจดัเป็นศูนย ์
39) ความเร่งของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายแปรผนัตรงกบัส่ิงใด 
 ก. ความเร็วของการเคล่ือนท่ี   ข. การกระจดัจากจุดสมดุล 
 ค. คาบของการเคล่ือนท่ี    ง. ความถ่ีของการเคล่ือนท่ี 
40) แกวง่วตัถุหน่ึงซ่ึงผกูดว้ยเชือก ใหเ้คล่ือนท่ีเป็นวงกลม ขอ้ใดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้ง 
 ก. แรงท่ีกระท าต่อวตัถุมีทิศเดียวกบัความเร่ง ข. ความเร็วมีทิศเดียวกบัความเร่ง 
 ค. ความเร็วมีทิศตรงขา้มกบัความเร่ง  ง. แรงท่ีกระท าต่อวตัถุมีทิศเดียวกบัความเร็ว 
41) ความถ่ีของการเคล่ือนท่ีมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก. เวลาในการเคล่ือนท่ีครบ 1 รอบ  ข. จ  านวนรอบท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้น 1 วนิาที 
 ค. ระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้น 1 รอบ  ง. ความเร็วของวตัถุในการเคล่ือนท่ี 
42) เอาเชือกผกูวตัถุแลว้แกวง่ใหเ้คล่ือนท่ีเป็นวงกลม แรงท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแรงสู่ศูนยก์ลาง คือแรงใด 
 ก. แรงดึงดูดของโลก    ข. แรงท่ีวตัถุดึงเชือก 
 ค. แรงท่ีเชือกดึงวตัถุ    ง. น ้าหนกัของวตัถุ 
43) การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ีลกัษณะใด 
 ก. เป็นเส้นโคง้ท่ีมีความเร็วคงตวั   ข. เป็นเส้นโคง้ท่ีมีความเร่งคงตวัทั้งสองแกน 
 ค. เป็นเส้นโคง้พาราโบลา   ง. มีความเร่งคงตวัในแนวระดบั 
44) เพราะเหตุใดเม่ือขวา้งวตัถุออกไปในแนวระดบั แต่ปรากฏวา่วตัถุเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
 ก. วตัถุหนกัเกินไป    ข. วตัถุมีความเร็วตน้ในแนวด่ิง 
 ค. วตัถุถูกโลกดึงดูดใหมี้ความเร็วแนวระดบัและแนวด่ิงเพิ่มข้ึน 
 ง. วตัถุถูกโลกดึงดูดใหมี้ความเร็วแนวด่ิงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในขณะท่ียงัมีความเร็วแนวระดบั 
45) เม่ือพนกังานขบัรถ หยดุรถอยา่งกะทนัหนั คนท่ีนัง่อยูใ่นรถจะเซถลาไปขา้งหนา้ การท่ีคนเซถลาไป  
ขา้งหนา้นั้น เป็นไปตามกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ใดของนิวตนั 
 ก. ขอ้ท่ี 1  ข. ขอ้ท่ี 2  ค. ขอ้ท่ี 3  ง. ขอ้ท่ี 2 และ 3 
************************************************************************************ 



  

 
ตารางที ่1 ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 
                   พื้นฐาน (ฟิสิกส์) 
 

ขอ้ท่ี เฉลย ความยาก อ านาจจ าแนก  ขอ้ท่ี เฉลย ความยาก อ านาจจ าแนก 
1 ข .37 .64 26 ข .43 .53 
2 ง .67 .36 27 ค .49 .21 
3 ค .61 .66 28 ก .33 .46 
4 ข .33 .28 29 ค .57 .32 
5 ก .26 .53 30 ง .39 .37 
6 ค .31 .42 31 ก .45 .57 
7 ข .47 .28 32 ก .22 .21 
8 ข .51 .52 33 ค .55 .28 
9 ค .43 .36 34 ข .33 .27 

10 ข .55 .60 35 ค .27 .29 
11 ค .29 .43 36 ข .55 .55 
12 ก .53 .31 37 ง .21 .51 
13 ข .36 .21 38 ก .49 .38 
14 ง .55 .48 39 ข .80 .52 
15 ก .52 .41 40 ก .29 .48 
16 ข .55 .58 41 ข .22 .25 
17 ข .76 .31 42 ค .51 .54 
18 ก .67 .42 43 ค .35 .40 
19 ค .39 .48 44 ง .61 .53 
20 ค .57 .65 45 ก .55 .53 
21 ก .53 .73     
22 ง .27 .41     
23 ก .80 .56     
24 ค .59 .58     
25 ข .65 .72     

 
      ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) KR-20 = .85 
 


