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การสร�างแบบทดสอบ 

                                                               ว�าท่ีร
อยตรี ดร. จิรายุทธ์ิ  อ�อนศรี  
                                                             หัวหน
างานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ลักษณะของผู�เขียนข�อสอบที่ดี  

 การเขียนข
อสอบให
มีคุณภาพดีต
องอาศัยองค,ประกอบหลายประการ เช�นการวางแผน  การกําหนด
จุดมุ�งหมาย  การกําหนดคุณลักษณะท่ีจะวัด  แต�ส่ิงที่สําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให
ข
อสอบดีได
น้ันคือตัวผู
เขียนข
อสอบมี
ลักษณะและคุณสมบัติอย�างไร บุคคลที่จะเขียนข
อสอบได
ดีควรมีลักษณะท่ีสําคัญ  ดังน้ี 
       1.   มีความรู�ในเน้ือหา   ถ
าขาดความรอบรู
แม
จะเป5ดหนังสือประกอบก็ตามย�อมเขียนข
อสอบให
ดีได
ยาก  
       2.   รู�จุดมุ&งหมายของรายวิชา หรือรู
ลักษณะความสามารถท่ีต
องการจะวัดน้ันเป7นอย�างดีเพื่อจะได
เขียน
ข
อสอบให
สามารถวัดได
ตรงตามจุดมุ�งหมายและลักษณะความสามารถน้ัน ๆ  
      3.   รู�วิธีการถาม  คือรู
เทคนิคและวิธีการต้ังคําถามเพื่อให
สามารถเลือกเฟ:นชนิดของคําถามท่ีเหมาะสม 
พฤติกรรมน้ันควรถามแบบไหน ด
วยคําถามประเภทใดจึงจะเหมาะสม และสามารถถามได
อย�างมีประสิทธิภาพ 
      4.   มีทักษะในการใช�ภาษา เป7นคุณสมบัติท่ีจะช�วยให
ข
อสอบมีความชัดเจนจนเกิด  ความเป7นปรนัย  เพราะ
คําถามท่ีชัดเจน รัดกุม  ใช
ภาษาได
อย�างเหมาะสมน้ันจะช�วยส่ือความหมายให
ผู
สอบเข
าใจความต
องการของผู
ถาม
ได
อย�างตรงจุด 
      5.   มีทักษะในการเขียนและวิจารณ/ข�อสอบ   ถ
าเคยเขียนข
อสอบมามากก็ย�อมเขียนข
อสอบได
คล�อง  ย่ิง
เคยพบเห็นข
อสอบมามาก  ก็ย่ิงทําให
มองแง�มุมการถามได
กว
างขวางข้ึน 
 
หลักทั่วไปในการเขียนข�อสอบ 
 

ข
อสอบที่ใช
ในการสอบวัดแต�ละครั้งเป7นเพียงตัวแทนของคําถามที่นําไปใช
วัดความสามารถของผู
เรียนเท�าน้ัน  จึง
ใช
ข
อสอบทําหน
าที่วัดเพียงบางส�วนแล
วนําผลไปสรุปเป7นความสามารถโดยส�วนรวมทั้งหมดของผู
เรียน  จึงควร
คํานึงถึงหลักสําคัญ ๆ  ดังต�อไปน้ี 
           1.   เขียนข�อสอบให�ครอบคลุม คําถามควรจะเป7นตัวแทนท่ีสามารถวัดได
ครบถ
วนทุกประสบการณ,การ
เรียนรู
และความสามารถ ซ่ึงจะมีลักษณะดังน้ี  
                 1.1  เขียนข
อสอบทุกเรื่อง  ทุกเน้ือหาท่ีสอน  หรือที่มีในหลักสูตร 
                 1.2  เขียนข
อสอบทุกพฤติกรรมการเรียนรู
ครบถ
วนตามจุดมุ�งหมายของหลักสูตร 
                 1.3  เขียนข
อสอบแต�ละเน้ือหาและพฤติกรรมอย�างได
สัดส�วน เน้ือหาใด พฤติกรรมใด  มีความสําคัญ
มากก็ควรถามมาก  ถ
าสําคัญน
อยก็ควรถามน
อย 
            วิธีการสร
างข
อสอบให
ครอบคลุมน้ัน สามารถทําได
โดยอาศัยตารางวิเคราะห,หลักสูตร     
            2.   เขียนข�อสอบถามแต&ส่ิงที่สําคัญ เป7นการถามความสามารถในการเรียนรู
ที่มีความสําคัญหรือควร
แก�การถาม  หรือถามส่ิงท่ีเป7นแก�นสาร  สาระสําคัญของเรื่องราว  ซ่ึงมีลักษณะ  ดังน้ี 
                  2.1  เขียนข
อสอบในส่ิงท่ีเป7นประโยชน,  เป7นเรื่องราวสําคัญท่ีควรรู
  และสามารถนําไปใช
เป7นหลัก
ปฏิบัติ  หรือแก
ปAญหาในชีวิตของเด็กได
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                  2.2  เขียนข
อสอบถามส่ิงที่มีคุณค�าในวิชาน้ันโดยตรง ถือว�าเป7นเรื่องราวที่เด็กควรทราบ  ถ
าไม�
ทราบส่ิงน้ันถือว�าไม�บรรลุเป:าหมายของการเรียนเรื่องน้ันอย�างแท
จริง 
                   2.3  เขียนข
อสอบถามส่ิงท่ีบ�งบอกถึงความสามารถของเด็ก 
                   2.4  เขียนข
อสอบถามส่ิงท่ีมีข
อยุติแน�นอนตามหลักวิชา 
             3.  เขียนข�อสอบถามให�เด็กได�ใช�ความคิด  ซ่ึงมีลักษณะ  ดังน้ี 
                  3.1  เขียนข
อสอบไม�ถามตรงตามตํารา แต�ควรถามให
ต
องใช
ความรู
จากตําราท่ีเคยเรียนมาเป7น
พื้นฐานเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบ  แปลความหมายต�ออีกช้ันหน่ึง 
                  3.2  เขียนข
อสอบไม�ถามตามท่ีครูบอก  ควรจะมีการพลิกแพลงคําถามให
เด็กต
องใช
ส่ิงท่ีครูบอก
นํามาเป7นเพียงพื้นฐานของการคิดหรือพิจารณาต�อไป 
                  3.3  เขียนข
อสอบไม�ถามส่ิงที่สังเกตเห็นได
จากสังคม หรือส่ิงแวดล
อมโดยตรง 
             4.   เขียนข�อสอบถามส่ิงที่เป6นแบบอย&างในทางที่ดี  เพราะในช�วงเวลาของการสอบน้ันเด็กมีโอกาสที่
จะเรียนรู
จากข
อสอบได
 
             5.  เขียนข�อสอบถามให�จําเพาะเจาะจง ใช
คําถามที่ชัดเจน อย�าให
คลุมเครือจนเด็กแต�ละคนเข
าใจ
คําถามไปคนละทาง  คําถามประเภทวกวน  สองแง�สองมุม  ควรหลีกเล่ียงเป7นอย�างย่ิง  ทั้งน้ีย�อมต
องอาศัย
ความสามารถในการใช
ภาษาของผู
เขียนข
อสอบ 

 

การสร�างข�อสอบอัตนัย 

 

ข
อสอบแบบอัตนัย เป7นข
อสอบท่ีประกอบด
วยคําถามท่ีมีจํานวนข
อไม�มากนัก ไม�มีคําตอบให
เลือกตอบ  ผู
ตอบ
จะต
องคิดหาคําตอบเองโดยบูรณาการความรู
และความคิดแล
วแสดงออกเป7นภาษาเขียนอย�างถูกต
องและ
สมเหตุสมผลตามหลักวิชาของศาสตร,น้ัน ๆ   
           หลักในการสร�างข�อสอบแบบอัตนัย    
                     การสร
างข
อสอบแบบอัตนัยมีหลักการดังน้ี 
           1.   ขั้นเตรียมหรือข้ันวางแผนการสร�างข�อสอบ  ต
องกระทําส่ิงต�อไปน้ี 
                 1.1  ต้ังวัตถุประสงค,ของการสร
างข
อสอบอัตนัยว�ามุ�งวัดพฤติกรรมด
านใด  
                 1.2  จัดทําตารางวิเคราะห,หลักสูตรหรือตารางวิเคราะห,เน้ือหาวิชา  เพื่อกําหนดว�า ข
อสอบต
องวัด
เน้ือหาและพฤติกรรมด
านใด 
          2.   ข้ันสร�าง เป7นข้ันของการสร
างข
อสอบตามตารางวิเคราะห,เน้ือหาวิชา โดยอาจมีจํานวนข
อสอบ
มากกว�าที่กําหนด  ซึ่งจะดําเนินการคัดท้ิงภายหลัง  ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการสร
างข
อสอบอัตนัยมีดังน้ี 
                 2.1  ควรเป7นข
อสอบท่ีสามารถวัดพฤติกรรมระดับสูงที่ไม�สามารถวัดด
วยข
อสอบชนิดอ่ืน ๆ 
                 2.2  ควรมีกรอบโครงสร
างของข
อคําถามท่ีแจ�มชัดไม�กํากวม พร
อมทั้งระบุถึงระยะเวลาท่ีใช
ในการ
ตอบ 
                 2.3   ข
อสอบควรเน
นคําตอบส้ัน ๆ เน
นคําตอบท่ีมีขอบเขตจํากัด  
                 2.4   ไม�ควรสร
างข
อสอบอัตนัยแบบให
เลือกทําเป7นบางข
อ  เพราะอาจเกิดความไม�เป7นธรรมสําหรับ
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ผู
ตอบที่เก�งซ่ึงมีแนวโน
มว�าจะเลือกทําข
อท่ียากหรือมีลักษณะท
าทาย  และผู
ตอบอาจเกิดความลังเลในการ
เลือก  ทําให
เสียเวลาซ่ึงส�งผลต�อคะแนนการสอบ 
                 2.5  ควรสร
างข
อสอบให
เหมาะสมกับความสามารถและวุฒิภาวะของผู
ตอบ 
                 2.6  ควรสร
างข
อสอบให
มีรูปแบบใหม� สถานการณ,ใหม� ซึ่งมีลักษณะท
าทาย    กระตุ
นพัฒนาการ
ของผู
ตอบในด
านความสามารถของสมองในระดับสูง 
            3.  ข้ันสร�างคู&มือเฉลยคําตอบและการให�คะแนน เป7นข้ันของการเฉลยคําตอบท่ีมีโอกาสเป7นไปได

พร
อมท้ังกําหนดกฏเกณฑ,การให
คะแนน 
            4.  ขั้นทบทวนและคัดเลือกข�อสอบ  ดังน้ี  
                  4.1  ตรวจสอบว�าข
อสอบแต�ละข
อท่ีสร
างวัดตามวัตถุประสงค,ท่ีต้ังหรือตามตารางวิเคราะห,เน้ือหา
หรือไม� 
                  4.2  คาดคะเนว�าข
อสอบแต�ละข
อมีระดับความยากระดับใด  พร
อมท้ังพิจารณาว�ามีโอกาสที่จะมี
ผู
ตอบถูกหรือไม�  ถ
าคาดว�าจะไม�มีก็ควรตัดท้ิง หรือปรับปรุงให
ง�ายข้ึน 
                   4.3  คัดเลือกข
อสอบตามจํานวนข
อท่ีต
องการ พร
อมท้ังพิจารณาว�าจํานวนข
อที่คัดเลือกให

เหมาะสมกับระยะเวลาในการสอบหรือไม� 
             การให�คะแนนข�อสอบแบบอัตนัย 
             การตรวจให
คะแนนข
อสอบแบบอัตนัย  มี  2  แบบ  ดังน้ี 
             1.  การให�คะแนนแบบจุด หรือแบบวิเคราะห/เป6นส&วน ๆ เป7นวิธีการตรวจให
คะแนนโดยการ
เปรียบเทียบคําตอบกับคําเฉลย   
             2.   การให�คะแนนแบบประเมินค&าหรือแบบภาพรวม เป7นการจัดเตรียมเกณฑ,การให
คะแนนอย�าง
กว
าง ๆ วิธีตรวจให
คะแนนอย�างกว
าง ๆ วิธีตรวจให
คะแนนโดยเปรียบเทียบคําตอบข
อหน่ึงๆ ของทุกคนพร
อมทั้ง
จัดแบ�งตามคุณภาพออกเป7นกลุ�ม 
             ข�อแนะนําในการตรวจให�คะแนน 
              การตรวจให
คะแนนของข
อสอบอัตนัยควรปฏิบัติดังน้ี  
              1. จัดเตรียมคู&มือการตรวจให�คะแนน  สําหรับข
อสอบแบบจํากัดคําตอบต
องมีกฎเกณฑ, การให

คะแนนที่แน�นอนเด�นชัดเป7นระบบ คือการให
คะแนนแบบจุด ส�วนข
อสอบที่ไม�จํากัดคําตอบต
องมีประเด็นหลักท่ีจะ
ให
คะแนน  
              2.   ในการตรวจให�คะแนนควรปฏิบัติดังน ี้ 
                     2.1 ควรตรวจให
คะแนนข
อหน่ึง ๆ ของทุกคนให
เสร็จ  เพื่อป:องกันการลําเอียง  และเพิ่มความ
เช่ือม่ันในการให
คะแนน 
                     2.2 ควรตรวจให
คะแนนข
อหน่ึง ๆ ให
เสร็จ โดยปราศจากการรบกวนหรือ การหยุดพักเป7น
เวลานาน ๆ   
                     2.3 ควรมีการสุ�มตรวจข
อสอบ  โดยไม�ต
องเรียงลําดับคนแรกไปถึงคนสุดท
ายในทุก ๆ ข
อ  เพื่อ
ป:องกันความลําเอียง   
                     2.4  ไม�ควรดูช่ือผู
ตอบ วิธีป:องกันให
ผู
ตอบเขียนช่ือด
านหลังของกระดาษคําตอบแทนที่จะเป7น
หน
าแรกของกระดาษคําตอบ   
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                     2.5 ไม�ควรนําปAจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม�เก่ียวกับเน้ือหาสาระของการตอบมาพิจารณา  เช�น 
ลายมือ  สํานวน  ภาษา การสะกด    แต�ถ
าผู
ตรวจเน
นว�าเป7นส่ิงสําคัญควรแจ
งให
ผู
ตอบทราบล�วงหน
าว�าปAจจัย
เหล�าน้ีมีผลต�อคะแนน พร
อมท้ังแยกคะแนนส�วนน้ีไว
ต�างหาก  
                     2.6 ควรใช
ผู
ตรวจให
คะแนน 2 คน  หรือมากกว�า  เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันของการให
คะแนน  ถ
า
หากหาผู
ตรวจมากกว�า 1 คนไม�ได
  อาจใช
ผู
ตรวจคนเดียวตรวจซํ้า 2 ครั้ง  โดยเว
นช�วงเวลาในการตรวจพร
อมท้ัง
สลับลําดับที่ของข
อสอบ 
               3.  จัดทํารายงานผลการให�คะแนนและเกรด  พร�อมทั้งข�อบกพร&องหรือข�อผิดพลาดของ
ผู�ตอบ เพื่อให
ผู
เรียนได
ทราบว�าตนมีจุดบกพร�องด
านใดเพื่อซ�อมเสริม และเพื่อง�ายแก�การช้ีแจงถึงผลการให
คะแนน
และการตัดเกรด 
 
การสร�างข�อสอบแบบถูกผิด 
 
 ข
อสอบแบบถูกผิดมีลักษณะเป7นข
อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก  ผู
ตอบมีโอกาสเลือกตอบเพียงอย�างใด
อย�างหน่ึง ตัวคําถามของข
อสอบประเภทน้ีจะเขียนในรูปประโยคบอกเล�าธรรมดา  ส�วนใหญ�เข
าใจว�าวัดได
เฉพาะ
ความรู
ความจํา  แต�ความจริงแล
วสามารถวัดความเข
าใจและการนําไปใช
ได
ด
วย                              
            หลักในการสร�างข�อสอบแบบถูกผิด 
            ข
อสอบแบบถูก-ผิด มีหลักในการสร
างดังน้ี  
            1.   เขียนคําส่ังและข
อความที่เป7นท้ังคําถามคําตอบให
ชัดเจน   
            2. ไม�ควรใช
ข
อความปฏิเสธซ
อน  เพราะอาจทําให
ผู
ตอบเข
าใจผิด   
            3.  ไม�ควรใช
ประโยคท่ีมีท้ังถูกและผิดรวมอยู�ด
วยกัน   
            4.  คําตอบของข
อสอบควรถูกหรือผิดตามหลักวิชา  ไม�ใช�ถูกหรือผิดตามความคิดเห็น 
            5.   ควรใช
ข
อความท่ีบอกปริมาณหรือจํานวนที่แน�ชัด   
            6.  ควรใช
คําท่ีมีความหมายชัดเจน   
            7.   ส่ิงที่กําหนดว�าถูกหรือผิดควรเป7นส�วนสําคัญของข
อความ  และเก่ียวข
องกับข
อความ    ที่ถาม   
            8.  ไม�ควรลอกข
อความจากหนังสือเรียน  หรือจากสมุดจดคําบรรยายมาเป7นข
อความท่ีถาม   
            9.  พยายามหลีกเล่ียงข
อความท่ีเป7นคําส่ัง  เพราะคําส่ังน้ันบอกไม�ได
ว�าถูกหรือผิด 
          10.  พยายามให
ข
อสอบแต�ละข
อเป7นอิสระแก�กัน อย�าให
ข
อใดข
อหน่ึงแนะคําตอบข
ออ่ืน ๆ 
          11.  ข
อความแต�ละข
อให
มีความยาวใกล
เคียงกัน ไม�ควรให
ยาวหรือส้ันกว�ากันมากนัก  และถ
าเป7นไปได

ควรเรียงลําดับตามความยาวของข
อความ 
           12.  ควรให
มีจํานวนข
อถูกข
อผิดใกล
เคียงกัน  เป7นการช�วยลดการเดาได
วิธีหน่ึง                  
           13.  ข
อถูกและข
อผิดควรอยู�กระจายกันออกไป  ไม�ควรให
อยู�รวมกันเป7นกลุ�มหรือเรียงกันอย�างมีระบบ 
           14.  ในกรณีที่ข
อสอบหลายประเภทอยู�ในฉบับเดียวกัน  ควรจัดข
อสอบแบบถูกผิดไว
ตอนต
น ๆ ของ
แบบทดสอบ  เพราะเป7นข
อสอบที่ค�อนข
างง�าย  เพื่อเร
าให
เด็กอยากทําข
อต�อ ๆ ไป 
           ข�อดีของข�อสอบแบบถูกผิด 
           1.  ตรวจให
คะแนนง�าย  แน�นอน  และรวดเร็ว 
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           2.  สร
างได
ง�ายและรวดเร็วกว�าข
อสอบอ่ืน ๆ 
           3.  ข
อสอบแต�ละข
อใช
เวลาตอบน
อย  จึงสามารถออกจํานวนข
อมาก ๆได
 
           4.  วิธีการตอบง�ายต�อการเข
าใจเพราะมีโอกาสเลือกเพียง 2 ตัวเลือก 
           5.  ประหยัดค�าใช
จ�าย  ในหน
าหน่ึง ๆ อาจพิมพ,ข
อความได
ถึง 30 ข
อ 
           ข�อจํากัดของข�อสอบแบบถูกผิด 
           ข
อสอบแบบถูกผิดมีข
อจํากัด  ดังน้ี 
           1.  เป5ดโอกาสให
เดาได
มาก  เพราะให
เลือกหน่ึงอย�างจากสองอย�างผู
สอบมีโอกาสเดาถูก 50 เปอร,เซ็นต, 
           2.  มีค�าความเช่ือม่ันค�อนข
างตํ่า  เน่ืองจากข
อสอบแบบถูกผิดน้ันผู
ตอบมีโอกาสเดาได
ถึง  50  เปอร,เซ็นต, 
วิธีแก
ปAญหาการเดาอาจทําได
โดยเพิ่มข
อสอบให
มีจํานวนข
อมาก ๆ ข
อสอบฉบับหน่ึง  ๆ  ไม�ควรมีน
อย
กว�า  50  ข
อ 
 
 
 
การสร�างข�อสอบแบบเติมคํา 
 
ข
อสอบแบบเติมคําเป7นข
อสอบประเภทที่ให
ตอบส้ันๆ มีขอบเขตในการตอบ คําถามอาจอยู�ในรูปคําถามหรือในรูป
ประโยคบอกเล�าที่เป7นข
อความไม�สมบูรณ, โดยเว
นช�องว�างสําหรับให
เติมคําหรือข
อความให
ได
ความถูกต
องสมบูรณ, 
            หลักในการเขียนข�อสอบแบบเติมคํา 
            ข
อสอบแบบเติมคําเป7นข
อสอบที่ง�าย แต�เพื่อให
ได
ข
อสอบที่มีคุณภาพควรปฏิบัติ  ดังน้ี 
            1.  ต้ังคําถามให
มีคําตอบส้ันและชัดเจน  โดยให
มีคําตอบเป7นคํา  หรือวลี 
            2. ไม�ควรลอกข
อความจากหนังสือ  ตํารา  มาต้ังเป7นคําถาม   
            3.  ข
อคําถามโดยท่ัวไปควรต้ังเป7นแบบคําถามมากกว�าข
อความที่ไม�สมบูรณ, เพราะข
อความท่ีไม�สมบูรณ,
อาจทําให
มี คําตอบถูกได
หลายคําตอบ 
            4. ถ
าคําตอบเป7นตัวเลขที่มีหน�วย  ควรระบุหน�วยท่ีต
องการให
ตอบ 
            5. ช�องว�างที่เว
นให
เติมควรจะเว
นให
ทุกข
อมีขนาดเท�ากัน  
            6. ในแต�ละข
อควรมีช�องว�างเว
นไว
ให
เติมคําตอบเพียงช�องเดียว  
            การตรวจให�คะแนนข�อสอบแบบเติมคํา 
            การตอบข
อสอบแบบเติมคําอาจมีการกระจายได
หลายอย�าง เพราะไม�มีคําตอบที่แน�นอนตายตัวให

ผู
ตอบเลือกตอบเหมือนข
อสอบประเภทอ่ืน ดังน้ันในการตรวจให
คะแนนข
อสอบแบบเติมคําควรกระทําดังน้ี 
            1.  ถ
าข
อสอบมีคําตอบได
หลายอย�าง  ครูควรให
คะแนนคําตอบที่ถูกต
องทุกคําตอบ 
            2.  แต�ละช�องที่ให
เติมคําตอบควรมีคะแนนเท�ากัน 
            3.  ไม�ควรหักคะแนนคําตอบท่ีถูกแต�สะกดผิดเน่ืองจากเราต
องการวัดความรู
ความสามารถมากกว�า
ทักษะในการเขียน คําตอบ 
            4.  ข
อท่ีนักเรียนตอบผิด  ควรเขียนคําตอบท่ีถูกให
ก�อนจะคืนข
อสอบให
นักเรียน 
            5. เพื่อความสะดวกในการตอบ  อาจให
นักเรียนเขียนคําตอบในกระดาษคําตอบ  เวลาตรวจให
คะแนนก็
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เอาคําเฉลยมาวางเทียบจะทําให
ตรวจเร็วข้ึน 
            ข�อดีของข�อสอบแบบเติมคํา 
            1. สร
างได
ง�ายกว�าข
อสอบแบบเลือกตอบและแบบจับคู� เน่ืองจากไม�ต
องเสียเวลาในการคิดหาตัวเลือก 
            2.  มีโอกาสเดาถูกได
ยาก  เน่ืองจากข
อสอบประเภทน้ีผู
สอบต
องคิดหาคําตอบเองไม�ใช�เลือกคําตอบท่ีมี
อยู�แล
ว เหมือนข
อสอบแบบอ่ืน ๆ 
            3. ประหยัดเวลาในการตอบ เพราะให
ตอบส้ัน ๆ  
            4.  ข
อสอบประเภทน้ีมีประโยชน,อย�างย่ิงในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร,  เพราะสามารถ
วัดความรู
เก่ียวกับข
อเท็จจริง  คําศัพท,  กฎเกณฑ,  ความสามารถที่จะหาคําตอบโดยการคํานวณ  ทักษะในการใช

สัญลักษณ,  สมดุล สมการเคมี  ความสามารถท่ีจะตีความหมายของข
อมูล วัดกระบวนการทางปAญญาข้ันสูง  และ
ความสามารถที่จะแปลความหมายจาก  รูปภาพหรือ แผนภูมิที่กําหนดให
 
            ข�อจํากัดของข�อสอบแบบเติมคํา 
            1.  ไม�เหมาะท่ีจะใช
วัดผลการเรียนรู
ท่ีซับซ
อนมาก ๆ 
            2.  มีความยุ�งยากในการให
คะแนน เน่ืองจากอาจมีหลายคําตอบ ท้ังยังเก่ียวข
องกับการใช
ภาษา  การ
สะกดคํา  และลายมือไม�ชัดเจนของผู
ตอบ 
 
การสร�างข�อสอบแบบจับคู& 
 
ข
อสอบแบบจับคู�เป7นข
อสอบท่ีกําหนดคําหรือข
อความเป7น 2 คอลัมน, แล
วกําหนดให
ผู
ตอบเลือกคําหรือข
อความ
จากคอลัมน,หน่ึงไปใส�ในคําหรือข
อความอีกคอลัมน,หน่ึงท่ีมีความสัมพันธ,หรือสอดคล
องกัน  ข
อสอบประเภทน้ี
คล
ายกับข
อสอบแบบเลือกตอบ  แต�ตัวเลือกไม�แน�นอนตายตัวเพราะตัวเลือกจะลดลงเรื่อย ๆ เม่ือเลือกตอบไปแล
ว 
           หลักในการสร�างข�อสอบแบบจับคู& 
           ข
อสอบแบบจับคู�มีหลักในการสร
างดังน้ี  
           1.  ให
คําหรือข
อความในคอลัมน,หน่ึงจับคู�ได
กับคําหรือข
อความในอีกคอลัมน,หน่ึงเพียงข
อเดียว   
           2.  ตัวเลือกท่ีอยู�ทางขวามือควรมีจํานวนข
อมากกว�าตัวคําถามที่อยู�ทางซ
ายมืออย�างน
อย 3-4 ข
อ   
           3.  ระบุให
ชัดเจนว�าจะให
จับคู�โดยยึดหลักอะไร   
           4. พยายามให
ตัวเลือกหรือคําตอบที่อยู�ทางขวามือเป7นข
อความส้ัน ๆ เรียงตามลําดับมากน
อย  เพื่อ
สะดวกในการค
นหาคําตอบ 
           5.  ควรเรียงลําดับคําตามลําดับตัวอักษร  และถ
าเป7นตัวเลขหรือ พ.ศ.  ก็ควรเรียงตามลําดับมากน
อยเพื่อ
สะดวกในการค
นหาคําตอบ  และข
อความท่ีจับคู�กันควรอยู�กระจายออกไป 
           6.  ข
อความจับคู�ชุดหน่ึงไม�ควรมีมากข
อเกินไป  ชุดหน่ึง ๆ ควรมีคําถามไม�เกิน 10 ข
อ 
           7.  คําท่ีเป7นคู�กันควรจัดให
กระจายกัน  ไม�ควรให
อยู�ตรงกันหรือเรียงกันอย�างเป7นระบบ 
           8.  ข
อสอบแต�ละชุดควรจัดให
อยู�ในกระดาษหน
าเดียวกัน   
           9.  วิธีการตอบไม�ควรกําหนดให
ยุ�งยาก  อาจตอบง�าย ๆ โดยเอาตัวเลข  หรืออักษรกํากับข
อความมาใส�ไว

หน
าหรือหลังข
อความน้ัน ๆ 
        10.   คําหรือข
อความท่ีจะนํามาจับคู�กันควรเป7นเรื่องราวหรือเน้ือหาเดียวกัน  
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          ข�อดีของข�อสอบแบบจับคู& 
          ข
อสอบแบบจับคู�มีข
อดี  ดังน้ี 
          1.  สร
างได
ง�ายและรวดเร็ว 
          2.  ตรวจให
คะแนนได
ง�าย 
          3.  ถ
าสร
างข
อสอบดีแล
ว  ประมาณ 10 ข
อ  โอกาสที่จะเดาถูกมีน
อย 
          4.  เหมาะสําหรับวัดความสามารถในการหาความสัมพันธ, 
          5.  ประหยัดกระดาษและเน้ือที่ในการออกข
อสอบ 
          ข�อจํากัดของข�อสอบแบบจับคู& 
          ข
อสอบแบบจับคู�มีข
อจํากัด  ดังน้ี 
          1.  มักเป7นข
อสอบวัดความจํามากกว�าท่ีจะวัดสมรรถภาพสมองข้ันสูง 
          2.  แต�ละข
อมีโอกาสในการเดาถูกไม�เท�ากัน ข
อแรกๆ โอกาสในการเดาถูกน
อย ส�วนข
อหลัง ๆ โอกาสใน
การเดาถูกมากข้ึนเพราะตัวเลือกมีน
อยลง 
          3.  เป7นการยากท่ีจะทําให
ปAญหาและคําตอบท้ังหมดเป7นเรื่องเดียวกัน  ซ่ึงทําให
โอกาสที่จะเสนอแนะ
คําตอบหรือช�วยในการเดามีมากข้ึน 
          4.  บางครั้งคําหรือข
อความหน่ึงอาจจับคู�กับคําหรือข
อความอีกด
านหน่ึงได
มากกว�า  1  คําตอบ 
 
 
อ�างอิง  
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  สืบค
นเมื่อวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2561       
http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webpili/unit6/level6-6.html. 
การวิจัยข้ันสูงเพื่อพัฒนาการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยเชียงใหม�.(2552). 
เตือนใจ เกตุษา.(2540). การสร
างแบบทดสอบ1 .(พิมพ,ครัง้ที่ 6 ). กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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