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บทคัดย่อ
	 บทความนี้นำาเสนอวิธีการสร้างและการใช้แบบทดสอบซีเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	 	 ซึ่ง

แบบทดสอบซีได้มีการพัฒนามาจากแบบทดสอบโคลซ		เนื่องจากแบบทดสอบโคลซ	มีข้อจำากัดหลายประการ			ในการสร้างแบบทดสอบ

ซีอาศัยทฤษฎีการลดความซ้ำาซ้อน	(Reduced	Redundancy	Theory)	 เช่นเดียวกับแบบทดสอบโคลซ	 	 แต่แบบทดสอบทั้งสองมีความ

แตกต่างกันในเรื่องการเลือกเรื่อง			การตัดคำา		และวิธีให้คะแนน		โดยแบบทดสอบซีมีเกณฑ์ในการเลือกใช้เรื่องสั้นหลายเรื่อง		สำาหรับ

การตัดคำา		ใช้	“กฎของเลขสอง”	(Rule	of	Two)	และสำาหรับวิธีให้คะแนนเป็นแบบตายตัว		ในการใช้แบบทดสอบซีในการทดสอบ			ผู้

เรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการในการเติมคำาให้สมบูรณ์	 นอกจากนี	้ ได้แนะนำาวิธีการสร้างและการใช้แบบทดสอบซีใน

การวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมบนระบบเครือข่าย

คำาสำาคัญ	:	แบบทดสอบซี	แบบทดสอบโคลซ	เชิงบูรณาการ	การลดความซ้ำาซ้อน	กฎของเลขสอง

ABSTRACT
	 This	article	presents	the	construction	and	the	implications	of	the	C-Test	as	an	English	Proficiency	Test.	The	

development	of	the	C-Test	was	prompted	by	the	limitations	of	conventional	cloze	tests;	however,	it	also	implements	the	

framework	of	the	Reduced	Redundancy	Theory.		The	two	tests	differ	in	text	selection,	deletion	techniques,	and	method	

of	scoring.		In	the	C-Test,	varied	passages	are	employed;	the	deletion	is	performed	under	the	“Rule	of	Two”;	and	it	

implements	exact-word	scoring.		In	respect	to	the	implications,	learners	implement	integrative	knowledge	to	restore	the	

words.		The	presentation	of	online	construction	and	detailed	implications	are	included.
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บทนำา
	 แบบทดสอบโคลซและแบบทดสอบซีเป็นแบบทดสอบ

วัดความรู ้ความสามารถทางภาษา	 	 ที ่สามารถวัดความรู ้

ความสามารถของผู้เรียนเชิงบูรณาการ	 (Integrative)	 ซึ่งแบบ

ทดสอบทั้งสองใช้ทฤษฎีเดียวกัน	 คือ	 ทฤษฎีการลดความซ้ำา

ซ้อน	 (Reduced	 Redundancy)	 	 ซึ่งกล่าวไว้ว่า	 ในภาษาพูด

และภาษาเขียนมีข้อความสื่อสารที่ซ้ำาซ้อนกันอยู	่ 	 หากมีการลด

ความซ้ำาซ้อนโดยการตัดคำาออกไป	 ข้อความที่เหลือก็ยังคงใช้

สื่อความหมายได้	 	 	 ซึ่งแบบทดสอบทั้งสองมีความเหมือนกันที่

ใช้กลวิธีในการตัดคำาเพื่อลดความซ้ำาซ้อน	 และมีความต่างกัน

ในลักษณะของการตัดคำา	 	 ตลอดจนการเลือกใช้เรื่องสำาหรับทำา

แบบทดสอบ	และวิธีการให้คะแนน		

แบบทดสอบโคลซ
แบบทดสอบโคลซเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายหลัง

จากการนำาเสนอของ			เทย์เลอร	์		(Taylor,	1953)							ซึ่ง

ได้พัฒนาแบบทดสอบโคลซ	 	 ภายใต้กรอบแนวคิดของการลด

ความซ้ำาซ้อน	 	 ในการลดความซ้ำาซ้อน	 ยกตัวอย่างเช่นภาษา

ไทยที่คนไทยมีความรู้ความสามารถในฐานะเจ้าของภาษา	 	 ดัง

นั้น	 หากมีการตัดคำาใดในเรื่องที่จะสื่อสารออกไปบ้าง	 เรื่องนั้นก็

ยังคงมีข้อความเหลือมากพอที่จะเข้าใจได	้และหากให้เติมความ

ให้สมบูรณ์		ก็ทำาได้โดยง่าย				แม้คำาหรือตัวอักษรบางส่วนจะ

ถูกตัดออกไป	 	 	 เจ้าของภาษาก็จะยังคงสามารถเติมความได้

สมบูรณ์		ฉะนั้น	แบบทดสอบโคลซ		จึงสามารถนำามาใช้ในการ

วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนได้เป็นอย่างด	ี			

แบบทดสอบโคลซ	 	 มีแนวคิดตามจิตวิทยาเกสตัลท์	

(Gestalt	Psychology)	กล่าวคือแบบทดสอบนี้จะให้ความสำาคัญ

กับลักษณะเชิงบูรณาการมากกว่าลักษณะที่เป็นส่วนย่อย	 ดัง

แสดงให้เห็นในภาพข้างล่างนี	้

แนวคิดจิตวิทยาเกสตัลท	์ กล่าวไว้ว่า	 “ในการมองดู

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะเชิงบูรณาการที่แตกต่างจากส่วนย่อย (Fultz, n.d).

ต้นไม้ต้นหนึ่ง	 	 เราจะเห็นเป็นต้นไมห้นึ่งต้น	 	 มิได้มองเห็นมัน

เป็นองค์ประกอบของใบไม้และกิ่งไม้”	 (Stanfield,	 1980:	 715)		

ฉะนั้น	 	 เมื่อนำาแนวคิดนี้มาใช้กับแบบทดสอบโคลซ	 	 จะเห็น

ว่า	 ส่วนที่ถูกตัดออกไปนั้น	 	 ผู้ทำาแบบทดสอบที่มีความรู้ความ

สามารถทางภาษาจะเห็นส่วนที่หายไปได้โดยการมองเป็นหน่วย

เดียวกัน	 และจะสามารถเติมส่วนที่ถูกตัดออกไปได้ในขณะที่

อ่านเรื่องนั้น	 ซึ่งเป็นลักษณะของการมองเชิงบูรณาการ	 (Sigott,	

2004)	 และในการเติมส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นั้น	 	 ผู้อ่าน

ก็จะใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ต่างๆ	 ในการเติมเรื่องนั้น	

(Heaton,	1975;	Oller,	1979	 	 	 อ้างใน	Boonsathorn,	et.al,	

2007:	9)	

แบบทดสอบโคลซมีสองแบบคือ	 แบบที่หนึ่งเป็นการตัด

คำาอย่างมีระบบ	(Systematic	Deletion)	ซึ่งจะตัดคำาในเรื่องตาม

ที่ต้องการ	เช่น	ทุก	ๆ	คำาที่	5,	6,	7,	8	หรือ	9	และแบบที่สอง

เป็นการตัดคำาตามเหตุผล	(Rational	Deletion)	ซึ่งจะตัดคำาตาม

คำาไวยากรณ	์ หรือคำาเนื้อหาตามที่ผู้สร้างต้องการ	 	 ผู้ทำาแบบ

ทดสอบโคลซจะต้องเติมคำาที่ถูกตัดให้ได้ความสมบูรณ์ดังเดิม	

(Restoration)	 สำาหรับวิธีการให้คะแนนของแบบทดสอบโคลซมี

สองวิธ	ี (Brown,	 2004)	 	 	 คือ	 ให้คะแนนกับคำาตอบที่ถูกต้อง

เหมือนคำาที่ถูกตัด	(Exact-Word	Scoring)	และให้คะแนนกับคำา

ตอบที่เหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาและเป็นที่เข้าใจในบริบท

นั้น	(Acceptable-Word	Scoring)

    ข้อจำากัดของแบบทดสอบโคลซ

หลังจากความนิยมในการใช้แบบทดสอบโคลซ		นักวิชาการ

ก็ได้พบข้อจำากัดของแบบทดสอบโคลซหลายประการ	 	 ซึ่งราท์ซ

และไคลน์แบร์ลีย์	 ได้กล่าวถึงข้อจำากัดของแบบทดสอบโคลซ	 ไว้

ดังนี	้(Raatz	&	Klein-Braley,	1981:	117)

1.การตัดคำาอย่างมีระบบนั้น	 คำาที่ถูกตัดอาจมิใช่เป็นคำาที่

เป็นตัวแทนที่ดีของเรื่องนั้น
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2.เรื่องที่ใช้	(Text)		รวมทั้งอัตราการตัดคำา	(Deletion	Rate)	

และ	 คำาที่เริ่มนับเพื่อการตัดคำา	 (Starting	 Point)	 	 มีผลต่อ

คุณภาพของแบบทดสอบในด้านความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 และ	

ความตรง	(Validity)	

3.สัดส่วนของคำาที่ถูกตัด	 	 ที่เป็นคำาไวยากรณ	์ (Structure)	

และ	 คำาเนื้อหา	 (Content	 Words)	 มีผลต่อความยากง่ายของ

แบบทดสอบ

4.ผู้สร้างแบบทดสอบ	 ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่า	

เรื่องที่ใช	้ รวมทั้งอัตราการตัดคำา	 และคำาที่เริ่มนับเพื่อการตัดคำา	

จะมีผลกระทบอย่างไรต่อแบบทดสอบ

5.แบบทดสอบโคลซที่ใช้การตัดคำาทุกคำาที่	 8,	 9	 หรือ	 10	

เพื่อให้ได้จำานวนข้อ	50	ข้อ	จะต้องใช้เรื่องที่มีความยาวมาก

นอกจากนี้	 	 แบบทดสอบโคลซยังมีปัญหาในด้านวิธีการ

ให้คะแนน		ซึ่งจะให้คะแนนทั้งคำาตอบที่ตอบถูกต้องตรงกับคำาที่

ตัด		และคำาตอบที่เป็นที่ยอมรับ				ซึ่งการให้คะแนนเช่นนี้ทำาให้

เกิดปัญหา			ดังนี้		(Raatz	&	Klein-Braley,	1981:	118)

1.การให้คะแนนเฉพาะคำาตอบที่ถูกต้องตรงกับคำาที่ถูก

ตัด		แม้จะมีความเป็นปรนัย	(Objective)			แต่ไม่เหมาะกับผู้

เรียนที่เรียนเป็นภาษาที่สอง	หากผู้เรียนไม่เคยได้รับการฝึกฝนให้

ทำาแบบทดสอบโคลซมาก่อน

2.การให้คะแนนกับคำาตอบที่เป็นที่ยอมรับ			ไม่มีความ

เป็นปรนัย			

3.วิธีให้คะแนนมีผลต่อคะแนนที่ผู้ตอบได้รับ

4.ไม่จำาเป็นต้องใช้การให้คะแนนท้ังสองแบบกับผู้เรียนระดับสูง

 

แบบทดสอบซี (C-Test)
									จากข้อจำากัดของแบบทดสอบโคลซดังกล่าว		ราท์ซและ

ไคลน์แบร์ลีย์	(Raatz	&	Klein-Braley,	1981)			ได้พัฒนาแบบ

ทดสอบซ	ีซึ่งใช้ทฤษฎีการลดความซ้ำาซ้อน	ที่กล่าวไว้ว่า	ในภาษา

พูดและภาษาเขียนมีเรื่องสื่อสารที่ซ้ำาซ้อนกันอยู่	 	 หากมีการลด

ความซ้ำาซ้อนโดยการตัดบางส่วนของเรื่องออก	 เรื่องที่เหลือก็จะ

ยังคงใช้สื่อความหมายให้ผู้ทำาแบบทดสอบสามารถเติมความได้

สมบูรณ์ดังเดิม	 ฉะนั้น	 ในการเติมเรื่องให้สมบูรณ์เป็นการแสดง

ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้ทำาแบบทดสอบได้เป็นอย่าง

ดี	 	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ทำาแบบทดสอบต้องใช้ความรู้ความสามารถ				

รวมทั้งความรู้เดิมและประสบการณ์อื่นๆ	 ในการเติมเรื่องให้

สมบูรณ์			(Raatz	&	Klein-Braley,	1981)		นอกจากนี	้สโปลสกี	

(Spolsky,1971,	1973	อ้างใน		Sigott,	2004)	ได้สนับสนุนว่าภาษา

ที่เป็นธรรมชาติจะมีความซ้ำาซ้อน	 และความซ้ำาซ้อนนี้มีไว้เพื่อ

ช่วยป้องกันเรื่องซึ่งอาจถูกเสียงดังรบกวนขณะส่งผ่านเรื่องจากผู้

ส่งไปยังผู้รับ			ฉะนั้น	การลดความซ้ำาซ้อนก็ยังคงทำาให้เรื่องนั้น

เป็นที่เข้าใจได	้	ซีกอท	(Sigott,	2004)		ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า	การ

รู้ภาษาไม่ได้หมายถึงการรู้ส่วนย่อยของภาษา		แต่หมายถึงการรู้

ภาษาที่เกี่ยวข้องกับความซ้ำาซ้อนที่อยู่ในระบบภาษาด้วย	 ดังนั้น	

ความสามารถในการเข้าใจเรื่องที่ถูกลดความซ้ำาซ้อน	จึงเป็นการ

ประเมินความสามารถทางภาษาของผู้นั้นโดยรวมด้วย

แบบทดสอบซีประกอบด้วยเรื่องสั้น	 ๆ	 ที่สมบูรณ์ใน

ตัว	จำานวน	4	-	6	เรื่อง		การตัดจะเริ่มตัดที่ประโยคที่สอง		ตัด

ทุกๆ	คำาที่สอง		และตัดครึ่งที่สอง	(second	half)	ของคำา	และ

จะไม่ตัดตัวเลขและคำานามเฉพาะ	 	 หากคำาที่จะตัดมีจำานวนตัว

อักษรเป็นเลขคี่	 ให้ตัดครึ่งที่ใหญ่กว่า	 และแสดงครึ่งที่เล็กกว่าไว้			

สำาหรับคำาที่มีอักษรตัวเดียวคือ	I	และ	a			จะไม่ตัด		และการตัด

จะดำาเนินไปจนได้จำานวนคำาตามที่ต้องการ		คือ	20	หรือ	25	คำา	

ต่อหนึ่งเรื่อง	 	 และให้คงส่วนที่เหลือของเรื่องไว	้ 	 ดังนั้น	 	 แบบ

ทดสอบซีหนึ่งชุดจะประกอบ		ด้วยแบบทดสอบย่อย	(Sub-Tests)	

ที่สร้างมาจากเรื่องสั้น	ๆ	ตั้งแต่		4	-	6	เรื่อง		แต่ละเรื่อง	หรือ

แต่ละแบบทดสอบย่อย	 มีคำาที่ถูกตัดครึ่งที่สองของคำา	 จำานวน	

20-25	คำา	หรือ	20-25	ข้อ		ฉะนั้นในแบบทดสอบซีหนึ่งชุดจึงมี

จำานวนข้อรวมกัน	ตั้งแต่	100	ข้อขึ้นไป



ปีที่	10	ฉบับที	่1	เดือน	มกราคม	–	มิถุนายน	2553		111

	 	 	 	 	 	 	 	 	 จากตัวอย่าง	 	 จะเห็นได้ว่าหากเป็นแบบทดสอบ

โคลซ	 ช่องว่างที่ให้ไว้จะสามารถเติมคำาตอบให้ถูกต้องที่เป็นคำา

ไวยากรณ์หรือคำาเนื้อหาได้หลายคำาไม่ตายตัว		แม้เจ้าของภาษา

เองก็เชื่อว่าจะตอบไม่เหมือนกัน	 	 ทำาความหนักใจให้ผู้เรียนที่

ไม่ใช่เจ้าของภาษาเป็นอย่างยิ่ง	 	 เมื่อเปรียบเทียบจำานวนข้อ		

แบบทดสอบโคลซจะสร้างได้น้อยกว่าแบบทดสอบซี	 	 เนื่องจาก

การกำาหนดคำาที่ตัด	 	 ซึ่งอาจเริ่มจากทุกคำาที	่5,	6,	7,	8	 	 หรือ	

9	 	 	 ในขณะที่แบบทดสอบซีตัดทุกคำาที่สอง	 ทำาให้แบบทดสอบ

ซีมีจำานวนข้อที่มากกว่า	 	 	 และการตัดเพียงครึ่งที่สองของคำา	

(Second	 Half)	 	 ทำาให้มีครึ่งคำาแรกเป็นแนวทางในการเติมคำา

ให้สมบูรณ์	 ซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดของผู้ทำาแบบทดสอบ

ได้ด้วย	 	 และยังช่วยให้การทำาข้อสอบง่ายขึ้น	 	 อย่างไรก็ด	ี 	 ผู้

ทำาแบบทดสอบก็ต้องใช้ความรู	้ ความสามารถ	 และความเข้าใจ

ในการเติมคำาให้สมบูรณ์	 	 	ยกตัวอย่างคำาง่าย	ๆ	 เช่น	i_	 	คำา

ตารางที่ 1 ตัวอย่างแบบทดสอบซีเปรียบเทียบกับแบบทดสอบโคลซ

C-Test Procedure Cloze Procedure, Fixed-Ratio Deletion (every fifth word)

TAKING  PICTURES

Do you ever think back to occasions when you shared fun 

times with others?

 As y__  reflect o_  people a__  places, d_ you some_____  

find  i_  difficult 

t_  recall t__  details? D_  you t__  to reme____  faces, b__  

too  of___  only 

ha__  a fo___  picture i_  your mi__? Taking snap_____ 

can fi__  in t__ 

details and make past events seem real again! 

TAKING  PICTURES

Do you ever think back to occasions when you shared 

fun times with others? As you reflect on  _____  and 

places, do you  _____  find it difficult to _____  the 

details?  Do you _____ to remember faces, but _____ 

often only have a _____ picture in your mind? _____ 

snapshots can fill in _____ details and make past _____ 

seem real again!

Full text: TAKING  PICTURES

Do you ever think back to occasions when you shared fun times with others? As you reflect on people and places, 

do you sometimes find it difficult to recall the details? Do you try to remember faces, but too often only have a foggy 

picture in your mind? Taking snapshots can fill in the details and make past events seem real again! 

(62 words, Readability 7.3)

ตอบอาจเป็น	it,	in,	is	หรือ	if	ก็ได้		ผู้ทดสอบต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบ	โดยการดูในระดับประโยค	(Sentential	Level)		จึงจะ

สามารถเติมคำาตอบที่ถูกต้องได	้	ผู้ทดสอบไม่สามารถใช้ความรู้

แค่ระดับคำา(Word	Level)	เท่านั้น	มาทำาแบบทดสอบนี้

       แบบทดสอบซีกับกลไกกฎของเลขสอง  (Rule of Two)

	 	 	 	 	 กฎของเลขสองคือ	 กลไกของการตัดคำาในแบบทดสอบซี					

ซ่ึงจะเร่ิมตัดต้ังแต่ประโยคท่ีสอง	ตัดทุก	ๆ 	คำาท่ีสอง	และตัดครึ่งคำา

ที่สอง			ซึ่งเฮสท์ติงส์	(Hastings,	2002)	ได้อธิบายถึงกฎของเลข

สองไว้ว่า	 เหตุผลที่ต้องเริ่มตัดที่ประโยคที่สองก็เช่นเดียวกับแบบ

ทดสอบโคลซ	 คือ	 ประโยคแรกที่ไม่ตัดเพื่อจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ใจความหลักและรูปแบบของเรื่องนั้นแก่ผู้ทำาแบบทดสอบ	 และ

การตัดทุก	 ๆ	 คำาที่สองจะเป็นตัวแทน	 (Representativeness)	

ที่ดีของเรื่องนั้น	 ส่วนการตัดครึ่งคำาที่สอง	 ทำาให้การเติมคำาให้
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สมบูรณ์ง่ายขึ้น	และได้คำาตอบเหมือนกับคำาที่ตัดออกไป		

	 อาจมีคำาถามว่า	 	 หากทุก	 ๆ	 คำาที่สองเป็นตัวแทนที่

ดีของเรื่อง	 แล้วทำาไมไม่ตัดทั้งคำา	 	 ตัดเพียงครึ่งคำาหลังทำาไม		

เฮสท์ติงส์	(Hastings,	2002)	 ได้วิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนว่า	 การ

ตัดทั้งคำาจะทำาให้มีคำาที่เติมได้หลายคำา	 ซึ่งทำาให้ข้อสอบยากเกิน

ไป	ดังตัวอย่างนี้				

       I _____ you _____ agree _____ exact _____ is _____ .

ฉะนั้น	การตัดเพียงครึ่งคำาที่สอง 	จะทำาให้ได้คำาตอบที่

แน่นอนในการให้คะแนน	 	 	 และครึ่งคำาแรกที่เหลือไว้มีข้อมูลให้

ผู้ทดสอบที่มีความรู้ความสามารถทำาข้อสอบนี้ได้		ดังตัวอย่างนี้

I th_ _ _ you wi_ _ agree th_ _ exact sco_ _ _ _ is 

desir_ _ _ _ .

								จะเห็นได้ว่า		กฎของเลขสอง		นี้	มหัศจรรย์ที่สามารถ

เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดกับแบบทดสอบโคลซในเรื่องการตัดคำา			

กล่าวคือ	 การตัดทุก	 ๆ	 คำาที่สองจะเป็นตัวแทนที่ดีของเรื่องที่

ตัดและทำาให้ได้สัดส่วนของคำาที่ตัดที่เป็นไปตามคำาไวยากรณ์				

และคำาเนื้อหาเหมาะสมยิ่งขึ้น	นอกจากนี	้การใช้เรื่องในแบบทด

สอบโคลซที่ใช้เรื่องยาวเรื่องเดียว				อาจทำาให้เกิดความลำาเอียง

ด้านเนื้อหา		ดังนั้น		แบบทดสอบซีสามารถแก้ปัญหานี้ได้			โดย

การใช้เรื่องสั้น	ๆ	4-6	เรื่อง	ทำาให้มีเรื่องที่หลากหลาย	ลดความ

ลำาเอียงด้านเนื้อหา	 ผู้ทำาแบบทดสอบไม่เกิดการได้เปรียบหรือ

เสียเปรียบในด้านพื้นความรู้เดิม	 นอกจากนี	้ การตัดทุก	 ๆ	 คำา

ที่สอง	 ทำาให้ได้จำานวนข้อทดสอบมากพอ	 โดยไม่ต้องใช้เรื่อง

ยาวเกินไป	 และแบบทดสอบซียังแก้ปัญหาเรื่องการให้คะแนน

ด้วย	โดยให้คะแนนกับคำาตอบที่เหมือนกับคำาที่ถูกตัดเท่านั้น	ซึ่ง

ลักษณะเช่นนี้	จะทำาให้แบบทดสอบซีมีค่าความเชื่อมั่นสูง	

     ความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบซีและแบบทดสอบโคลซ   

						เน่ืองจากแบบทดสอบซี	พัฒนามาจากแบบทดสอบโคลซ	ฉะนั้น	

แบบทดสอบซีจึงมีความเหมือนกับแบบทดสอบโคลซที่ใช้ทฤษฎี

เดียวกัน	 และวัดความสามารถของผู้เรียนเชิงบูรณาการ	 ตาม

จิตวิทยาเกสตัลท์เหมือนกัน	 	 อย่างไรก็ด	ี 	 แบบทดสอบทั้งสอง

มีความแตกต่างกันหลายด้าน		คือ	การตัดคำา	(Deletion)	การ

เลือกเรื่องเพื่อใช้ในแบบทดสอบ	(Text	Selection)	และวิธีการให้

คะแนน	(Scoring)	พอสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแบบทดสอบโคลซกับแบบทดสอบซีในด้านการตัดคำาการเลือกเรื่อง	และ	วิธีการให้คะแนน

Cloze Tests C-Test
1. การตัดคำา  

				มีการตัดคำาเป็น	2	แบบ		ได้แก่

1.1	การตัดคำาเป็นระบบ			และ

1.2	การตัดคำาตามเหตุผล									

มีการตัดคำาแบบเดียว	คือการตัดคำาโดยใช ้ กฎของเลขสอง     

2.  การเลือกเรื่อง  

	ใช้เรื่องยาวเรื่องเดียว
ใช้เรื่องสั้น	ๆ			จำานวน	4-6	เรื่อง

3.  วิธีการให้คะแนน  

							มีการให้คะแนนสองแบบ	คือ

				3.1	ให้คะแนนกับคำาตอบที่เหมือนคำาที่ถูกตัด

				3.2	ให้คะแนนกับคำาตอบที่ยอมรับได้ในบริบทนั้น		

มีการให้คะแนนแบบเดียว	คือ	ให้คะแนนกับคำาตอบที่

เหมือนกับคำาที่ถูกตัด	
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หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบซี
 1.การสร้างแบบทดสอบซี	 มีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ

ตาม	 รวมทั้งเกณฑ์ในการเลือกเรื่องสำาหรับใช้สร้างแบบทดสอบ

ซี	ตามความเห็นของราท์ซและไคลน์แบร์ลีย	์ 	(Raatz	&	Klein-

Braley,	1981)	พอสรุปได้ดังนี้

	 2.เรื่องที่นำามาใช้ในแบบทดสอบซีสั้นกว่าแบบทดสอบ

โคลซมาก	 	 และเรื่องสั้นๆ	 ที่นำามาสร้างเป็นแบบทดสอบซีจะมี

จำานวนข้ออย่างน้อย	100	ข้อ

	 3.การตัดคำาจะต้องตายตัว

	 4.คำาที่ถูกตัดจะต้องเป็นตัวแทนของเรื่องที่นำามาทด	

สอบ	 เรื่องที่นำามาทำาเป็นแบบทดสอบต้องไม่มีความลำาเอียงด้าน

เนื้อหา	

	 5.การให้คะแนน	ให้เฉพาะคำาตอบที่ตอบถูกต้องเหมือน

คำาที่ถูกตัดออกไปเท่านั้น	เพื่อให้ข้อสอบมีความเป็นปรนัย

	 6.เจ้าของภาษาต้องสามารถทำาแบบทดสอบได้ถูกต้อง	

90%	หรือมากกว่า		หากเจ้าของภาษาไม่สามารถทำาแบบทดสอบ

ได้สมบูรณ์	 	 แบบทดสอบนั้นก็ไม่สามารถนำามาใช้กับผู้ทดสอบ

ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา	 แบบทดสอบซีจะมีค่าความเชื่อมั่นสูง	 มี

ความตรง		และสร้างได้ง่าย

หลักเกณฑ์ในการเลือกเรื่อง
 1.ราท์ซและไคลน์แบร์ลีย์	 (Raatz	&	Klein-Braley,	2002:	

85)	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกเรื่อง	 ที่จะนำามาใช้ในการ

สร้างแบบทดสอบซ	ีสรุปได้ดังนี้

	 2.ต้องเป็นเรื่องที่สมบูรณ์ในตัว	 มีระดับความยากง่ายและ

เนื้อหาเหมาะสมกับผู้ทดสอบ	 	 ไม่มีคำาศัพท์	 หรือเนื้อหาเฉพาะ

ด้าน		และไม่เป็นเรื่องจากตำานาน	นิยาย	หรือ	แนวตลก

	 ราท์ซและไคลน์แบร์ลีย์ได้เสนอแนะแหล่งที่จะนำาเรื่องมา

ใช้สร้างแบบทดสอบซ	ี คือ	 จากวรรณกรรมที่เขียนจากเรื่องจริง	

(Non-Fictional	Books)	หนังสือพิมพ์		นิตยสาร		แผ่นพับ		และ

เรื่องจากใบปลิว	หรืออาจใช้เรื่องที่เขียนโดยเจ้าของภาษา		หรือ

จากหนังสือเรียนสำาหรับผู้เรียนภาษาเป็นภาษาต่างประเทศ	 หรือ

ใช้เรื่องที่เทียบเคียงได้กับหนังสือเรียนก็ได้	 	 ทั้งนี้	 	 อาจมีการ

ดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม		การเลือกเรื่อง		ต้องไม่เอื้อ

ประโยชน์ใด	ๆ	แก่ผู้ทดสอบในการนำาความรู้เฉพาะด้านมาใช้ใน

การทำาแบบทดสอบ	(Klein-Braley	&	Raatz,	1984)	 	นอกจากKlein-Braley	&	Raatz,	1984)	 	นอกจาก&	Raatz,	1984)	 	นอกจากRaatz,	1984)	 	นอกจากนอกจาก

นี้		โกรทจาห์น	และ	สเตมเมอร	์(Grotjahn	&	Stemmer,	1985)	

ยังได้พบว่าในการเลือกใช้เรื่องมาสร้างแบบทดสอบซีนั้น	 	 เรื่อง

ที่ยาก	 จะทำาให้ผู้ทำาแบบทดสอบใช้กลยุทธ์ในการเติมคำาเนื้อหา

มากกว่าคำาไวยากรณ	์ ฉะนั้น	 	 การเลือกใช้เรื่องจึงต้องพิจารณา

อย่างรอบคอบในขั้นตอนนี	้ เพื่อให้ได้แบบทดสอบซีที่เหมาะสม

กับผู้ทำาแบบทดสอบ			

ระดับความยากง่าย (Readability)
	 จากเกณฑ์การเลือกเรื่องและแหล่งที่จะนำาเรื่องมาใช้ใน

การสร้างแบบทดสอบซ	ี จะเห็นได้ว่าแบบทดสอบซีสามารถนำา

มาใช้วัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้หลายระดับ		ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับระดับความยากง่ายของเรื่องที่นำามาใช้			ซึ่งการเลือกเรื่อง

ที่ยากหรือง่าย	 	 สามารถคำานวณได้จากโปรแกรมใน	Microsoft	

Word	 ซึ่งใช้ระดับความยากง่าย	 แบบ	Flesch-Kincaid	Grade	

Level	 	 	 	การหาระดับความยากง่ายของเรื่องนั้น	 	 	ทำาได้โดย

การพิมพ์	 หรือ	 คัดลอกเรื่องลงใน	Word	 หลังจากไฮท์ไลท์เรื่อง

ที่ต้องการหาค่าระดับความยากง่ายแล้ว	ให้คลิกที่	Tools	ซึ่งอยู่ที่	

Toolbar	 และคลิก	Spelling	&	Grammar	 แล้วเลือก	Options	

และคลิกถูกที่ช่องเล็กที่มีข้อความว่า	 Show	 Readability	

Statistics	 หลังจากเรื่องถูกตรวจตัวสะกดและภาษาแล้ว	 ก็จะ

แสดงค่า	Readability	 สำาหรับเรื่องนั้น	 ซึ่งสำาหรับนักศึกษาไทย	

อาจใช้เรื่องที่มีระดับความยากง่ายระหว่าง	5-12		

การสร้างแบบทดสอบซีด้วยตัวเอง
									การสร้างแบบทดสอบซ	ี	สามารถทำาได้โดยนำาหลักเกณฑ์

ต่าง	ๆ	ดังกล่าวข้างต้นมาสร้างแบบทดสอบซีด้วยมือ	(Manual)	

โดยต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดครึ่งคำาที่สองและใช้เวลา

ในการตรวจให้คะแนน	 	 	 ฉะนั้น	 เพื่อให้การสร้างแบบทดสอบ

ซีถูกต้อง	 สมบูรณ์และง่ายขึ้น	 ดร.	 อุลริช	 ราท์ซ	 (Dr.	 Ulrich	

Raatz)	แห่งมหาวิทยาลัย	Duisburg	ที่ประเทศเยอรมัน	ผู้คิดค้น

และริเริ่มการใช้แบบทดสอบซี				ได้แนะนำาให้สร้างแบบทดสอบ

ซีบนระบบเครือข่ายซึ่ง	 โจ	 บลัม	 (Mr.	 Joe	 Blum)	 ได้พัฒนา

ซอฟแวร์นี้ตามแนวคิดการสร้างแบบทดสอบซีของไคลน์แบร์ลีย์	

(Klein-Braley’s	C-test,	1982	อ้างใน	Blum,	2003)			โปรแกรม

นี้ให้ความสะดวกทั้งการสร้างและการตรวจให้คะแนน	 ผู้ที่สนใจ

สามารถเข้ามาใช้โปรแกรมนี้ได	้



114 ศรีปทุมปริทัศน์	ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 การสร้างแบบทดสอบซีจากซอฟแวร์นี	้แบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	

ดังนี้	คือ		การสร้างแบบทดสอบซีสำาหรับผู้สอน	และการทำาแบบ

ทดสอบซีสำาหรับผู้เรียน

การสร้างแบบทดสอบซีสำาหรับผู้สอน
 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบซีสำาหรับผู้สอน		มีดังนี้

	 1.ข้าสู่เวปไซด	์ http://clozeonline.us/	 	 และพิมพ์	 User	

Name	และ	Password	(ซึ่งขอได้จาก	โจ	บลัมที่เวปไซด์นี้เช่นกัน	

หรือติดต่อผู้เขียน)	และคลิก	Log	On

	 2.มื่อเข้าสู่หน้าจอ	 “Create	New	Test”	 	 ให้พิมพ์ชื่อของ

แบบทดสอบในช่องที่ปรากฏคำาว่า	 “Course”	 และ	 รหัสกำากับ

หน้า	 ในช่องที่ปรากฏคำาว่า	 	 “Page	Code”	 	 ซึ่งทั้งสองส่วน

นี้ผู้สร้างแบบทดสอบสามารถกำาหนดเอง	 จะเป็นตัวอักษรหรือ

ตัวเลขก็ได้	แล้วคลิกปุ่ม	[Create	New	Test]

	 3.เมื่อเข้าสู่จอ	 “Make	 Test”	 ชื่อของแบบทดสอบและ

รหัสกำากับที่ผู้สร้างแบบทดสอบพิมพ์ไว้จะปรากฏขึ้นในหน้าจอ

นี้	 		จากนั้นให้พิมพ์เรื่องหรือคัดลอกเรื่องใส่ในช่องว่างที่ปรากฏ

อยู่		สามารถใส่เรื่องหลาย	ๆ	เรื่องในช่องว่างที่ปรากฏในหน้าจอ

นี้ได้		โดยให้คั่นแต่ละเรื่องด้วยเครื่องหมาย	>>>	นี้เสมอ	เพื่อให้

โปรแกรมรับรู้ว่าเป็นคนละเรื่อง								และโปรแกรมนี้จะแสดง

เรื่องให้ผู้ทำาแบบทดสอบทีละเรื่อง

	 4.ในหน้าจอ	 “Make	 Test”	 มีคำาแนะนำาในการสร้างแบบ

ทดสอบอย่างชัดเจน		และมีการตั้งค่าแบบสำาเร็จรูปไว	้คือให้ตัด

ทุก	 ๆ	 คำาที่สอง	 จำานวน	20	 คำาต่อหนึ่งเรื่อง	 	 ซึ่งผู้สร้างแบบ

ทดสอบสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้	 เช่น	 สามารถเลือก

จำานวนคำาที่ต้องการจะให้ตัดเป็น	25	 คำาก็ได้	 เป็นต้น	 	 สำาหรับ

คำาเฉพาะ	 หรือคำาที่ไม่ต้องการให้โปรแกรมตัด	 ก็ให้พิมพ์

เครื่องหมาย	*	ข้างหน้าคำานั้น

	 5.เมื่อนำาเรื่องใส่ในช่องว่างเรียบร้อยแล้ว		(ส่วนมากจะเป็น	

5	เรื่อง)	ระหว่างเรื่อง	ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย	>>>		แล้วให้คลิก

ที่ปุ่ม	“Make	Test”		เรื่องที่ใส่ไว้ในช่องว่างก็จะถูกสร้างเป็นแบบ

ทดสอบซีถึง	4	 รูปแบบ	 ดังนี	้ คือ	1)	 รูปแบบที่นักเรียนจะเห็น

ในแบบทดสอบ		2)	รูปแบบทดสอบสำาหรับทำาในกระดาษข้อสอบ	

(Paper	Version)	ซี่งมีช่องว่างเว้นไว้ให้เติม		3)	รูปแบบทดสอบ

ที่มีเรื่องสมบูรณ์พร้อมเครื่องหมายแยกส่วนที่ถูกตัด		และ	4)	รูป

แบบที่แสดงส่วนที่ถูกตัดเป็นสีแดง	ซึ่งทั้งหมดนี้ทำาให้ผู้สร้างแบบ

ทดสอบสามารถตรวจและพิจารณาดูความเหมาะสม	 และความ

ถูกต้อง	 และสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขก่อนนำามาใช้	 ข้อ

สำาคัญคือ	หลังจากมีการแก้ไขแล้ว		ให้คลิก	“Make	Test”	ทุก

ครั้งเพื่อจะได้แบบทดสอบตามที่ผู้สอนต้องการ

	 6.แบบทดสอบจะถูกสร้างขึ้นและพร้อมที่จะให้ผู้เรียนเข้า

ไปทำาในเวปไซด์นี้ได	้ 	 หรือหากผู้สร้างแบบทดสอบต้องการให้ผู้

เรียนทำาในกระดาษ	ก็สามารถคัดลอกแบบทดสอบที่สร้างสำาหรับ

ทำาในกระดาษข้อสอบมาใช้ได้เช่นกัน

การทำาแบบทดสอบซีสำาหรับผู้เรียน
 1.ขั้นตอนในการทำาแบบทดสอบซีสำาหรับผู้เรียน		มีดังนี้	ผู้

เรียนเข้าสู่เวปไซด	์http://clozeonline.us	สำาหรับผู้เรียน	 	และ	

Log	On	โดยการพิมพ์ชื่อ	และ/	หรือนามสกุล/	หรือรหัสประจำา

ตัว/	หรือเลขที่ของผู้เรียนในช่องที	่1	ตามด้วย	E-mail	ในช่องที่	2	

และ	ชื่อของผู้สอน	[Teacher’	Name]	ซึ่งคือ	Directory	ที่คุณโจ	

บลัมสร้างให้ผู้สอนเข้าไปสร้างแบบทดสอบในช่องที่	3	 นี้	 	 ซึ่งผู้

สอนจะต้องเป็นผู้บอกให้ผู้เรียนพิมพ์ลงในช่องนี้เหมือนกันทุกคน	

	 2.เมื่อผู้เรียนใส่ข้อมูลเสร็จและคลิก	Log	On		ก็จะปรากฏ

หน้าจอที่มี		ชื่อแบบทดสอบที่ผู้สอนได้สร้างไว้		ให้ผู้เรียนคลิกที่

ชื่อของแบบทดสอบนั้น		ก็จะปรากฏ	แบบทดสอบย่อยขึ้นมา	ที

ละแบบทดสอบโดยการสุ่ม			ไม่เรียงตามเรื่องที่ผู้สอนได้สร้างไว้

	 3.ในการทำาแบบทดสอบ	 	 ผู้เรียนต้องทำาตามคำาแนะนำาใน

การทำาแบบทดสอบดังนี้	คือให้กดปุ่ม	[Insert]	เพื่อเติมคำาในช่อง

ว่าง	 และเมื่อต้องการแก้ไข	 ให้ใช้ปุ่มลูกศรย้อนกลับไปมาและ

Your score is currently 8 out of 20. Replace more underscores and SUBMIT again,

or skip ahead to the next test in this series,

or end the tests now. (You must click to get credit.)

Thank you for aiding our research. 

ภาพที่ 2 แสดงผลของการทำาแบบทดสอบ
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พิมพ์ทับ		ห้ามใช	้[Del]	หรือ	[Backspace]	

	 4.หากต้องการเริ่มทำาใหม่ให้กดปุ่ม	[Esc]	 	 	 ซึ่งคำาแนะนำา

สำาหรับผู้เรียนในการทำาแบบทดสอบมีอธิบายไว้เช่นกัน	 เมื่อทำา

แบบทดสอบเสร็จคลิกที่ปุ่ม	 [Submit]	 จะปรากฏแบบทดสอบ

เดิมพร้อมคะแนนของการทำาแบบทดสอบนั้นอยู่ใต้แบบทดสอบ			

ดังนี้	เมื่อต้องการทำาแบบทดสอบต่อไป		ให้คลิกที่	[skip ahead 

to the next test in this series]	 	 ใต้แบบทดสอบนั้น	 	 แบบ

ทดสอบย่อยถัดไปก็จะปรากฏ	 	 ทำาเช่นนี้จนครบทุกแบบทดสอบ

ย่อย

	 5.การเริ่มทำาแบบทดสอบย่อยทุกครั้ง	 	 ผู้เรียนต้องกดปุ่ม	

[Insert]		และทำาตามคำาแนะนำาในการทำาแบบทดสอบ		จนครบ

ทุกแบบทดสอบ

	 6.ผู้สอนจำาเป็นต้องกำาหนดเวลาในการทำาแบบทดสอบไว้	

ประมาณแบบทดสอบละ	5-10	นาที		ถ้าเป็นการฝึกหัดก็อาจไม่

ต้องกำาหนดเวลา		แต่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน	

	 7.สำาหรับคะแนนของผู้ทดสอบทั้งหมดผู้สอนสามารถ

เข้าไปดูผลได้ในเวปไซด์เช่นกัน	 	 โดยพิมพ์ชื่อแบบทดสอบที่

ต้องการจะตรวจสอบคะแนน	 	 คะแนนของผู้ทดสอบจะปรากฏ

ใน	Spreadsheet	ในโปรแกรม	Excel	ซึ่งให้ความสะดวกในการ

ดำาเนินการคำานวณหรือรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัย	 	 และผู้สอน

ยังจะได้รับผลของผู้เรียนทาง	E-mail	ด้วย

บทสรุป
  แบบทดสอบซีพัฒนามาจากแบบทดสอบโคลซซึ่งเป็น

แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้

เรียนเชิงบูรณาการ	 (Integrative)	 โดยราท์ซและไคลน์แบร์ลีย์	

(Raatz	&	Klein-Braley,	1981)			เนื่องจากแบบทดสอบโคลซมี

ข้อจำากัดหลายประการ	 	 แบบทดสอบทั้งสองใช้ทฤษฎีเดียวกัน	

คือ	 ทฤษฎีการลดความซ้ำาซ้อน	 (Reduced	 Redundancy)	

อย่างไรก็ตาม	 	 แบบทดสอบทั้งสองมีความแตกต่างกันด้านการ

ตัดคำา	 (Deletion)	 	 การเลือกเรื่องเพื่อใช้ในแบบทดสอบ	 (Text	

Selection)	และวิธีการให้คะแนน	(Scoring) 	กล่าวคือ			แบบ

ทดสอบซีประกอบด้วยเรื่องสั้น	ๆ	ที่สมบูรณ์ในตัว	จำานวน	4	-	6	

เรื่อง		การตัดคำาใช	้“กฎของเลขสอง”		จะเริ่มตัดที่ประโยคที่สอง		

ตัดทุก	ๆ	คำาที่สอง		และตัดครึ่งที่สอง	(Second	half)	ของคำา	

และจะไม่ตัดตัวเลขและคำานามเฉพาะ		หากคำาที่จะตัดมีจำานวน

ตัวอักษรเป็นเลขคี	่ให้ตัดครึ่งที่ใหญ่กว่า	และแสดงครึ่งที่เล็กกว่า				

การตัดจะดำาเนินไปจนได้จำานวนคำาตามที่ต้องการ	 และให้คง

ส่วนที่เหลือของเรื่องไว	้ 	 	 การเริ่มตัดตั้งแต่ประโยคที่สองเพื่อให้

ประโยคแรกมีข้อมูลให้ผู้ทำาแบบทดสอบบ้าง						การตัดทุก	ๆ	

คำาที่สองทำาให้คำาที่ถูกตัดเป็นตัวแทนที่ดีของเรื่องนั้น	 	 ส่วนการ

ตัดครึ่งคำาที่สอง	 	ทำาให้การเติมคำาให้สมบูรณ์ง่ายขึ้น	 และได้คำา

ตอบเหมือนกับคำาที่ตัดออกไป	 	นอกจากนี	้ 	 ในการเลือกเรื่องที่

จะนำามาใช้ในการสร้างแบบทดสอบซี	 	 	 ต้องเป็นเรื่องที่มีระดับ

ความยากง่ายและเนื้อหาเหมาะสมกับผู้ทดสอบ	 	 ไม่มีคำาศัพท์	

หรือเนื้อหาเฉพาะด้าน		และไม่เป็นเรื่องจากตำานาน	นิยาย	หรือ	

แนวตลก		สำาหรับการสร้างแบบทดสอบซ	ี	ผู้สอนสามารถทำาได้

โดยนำาหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ		มาสร้างแบบทดสอบซีด้วยมือ	หรือใช้

โปรแกรมที่ให้ความสะดวกทั้งการสร้างและการตรวจให้คะแนน

ที่	 http://clozeonline.us	 	 สำาหรับผู้เรียนนั้น	 สามารถทำาแบบ

ทดสอบได้ทั้งบนระบบเครือข่าย		และในกระดาษข้อสอบ
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>> ณัฐาภร  คำามะสอน
จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณทิต	 สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ	 คณะบัณฑิตวิทยาลัย	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และศิลปศาสตรมหาบัณทิต	 สาขาภาษาและการสื่อสาร	 คณะภาษาและการสื่อสาร		

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ปัจจุบันทำางานในตำาแหน่ง	 อาจารย์ประจำาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล	 คณะศิลปศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 และกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	ผลงานวิชาการ	เช่น	Web-based	C-Test	as	an	English	Placement	

Test	for	Thai	Students.




