
การสร้างข้อสอบแบบเลอืกตอบ 
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การสร้างข้อสอบแบบปรนัย 
 (Objective Examination)  

MCQ, True-false, Matching  
 
ปัจจุบันนิยมใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลอืกตอบที ่
เป็น One best choice 
        



กรณทีีค่วรใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
1. ผู้สอบมีจ านวนมาก 

2. ต้องการน าข้อสอบไปวเิคราะห์และเกบ็ไว้ใช้ใหม่ 

3. ต้องการครอบคลุมรายละเอยีดของเนือ้หา 

4. ต้องการวดัความรู้ ไม่ใช่วดัทกัษะ หรือเจตคต ิ

5. มีเวลาออกข้อสอบมาก  ต้องการผลการสอบเร็ว 

 
 



Multiple choice question 
ประกอบด้วย 
1. Item : ข้อสอบทั้งข้อ 

2. Stem  :  โจทย์  

3. Lead in / Question : ค าถาม 

4. Answer set / Option   :  ชุดค าตอบ, ตัวเลอืก 

5. Key / Answer  :  ค าตอบทีถู่กต้อง 

6. Distractor / Foil  :  ตัวลวง 



หลกัการในการสร้างข้อสอบ MCQ 

• ต้องสามารถวดัผลการเรียนรู้ทีส่ าคญั 

• ต้องวดัในส่ิงทีต่รงกบัวตัถุประสงค์ของแต่ละวชิา 

• เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ถูกทดสอบ 

• ข้อสอบแต่ละข้อควรเป็นอสิระจากกนั 

• เรียงล าดับจากข้อง่ายไปหายาก 



• ความยาวต้องเหมาะสมกบัเวลาที่ก าหนดให้ท า มีเวลา
เผือ่ส าหรับการทบทวน 

• มักใช้จ านวน 50 ข้อต่อ 60 นาท ี

• จ านวนข้อสอบทีจ่ะให้ความเทีย่งสูงคอื 80 ข้อขึน้ไป 

• ความยากง่ายพอเหมาะ (ง่าย 25%, ปานกลาง 50%, 

ยาก 25%) 

• ไม่ควรสร้างข้อสอบที่โจทย์ส้ัน แต่ค าตอบยาว 
 

 



 การสร้างโจทย์ / ค าถาม (Stem) 

1. ใช้ค าน้อยทีสุ่ดทีอ่่านแล้วได้ใจความ ไม่เยิน่เย้อ            

ภาษาทีใ่ช้ควรชัดเจน ตรงจุดทีต้่องการถาม                    

ไม่ใช้ค าย่อที่ไม่มาตรฐาน หรือใช้ถ้อยค าที่ก ากวม 

 

  

 

 

• แต่ละข้อต้องถามเพยีงประเด็นเดียว 

 



 ตัวอย่าง 
  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี แต่งงานแล้ว ภรรยาอายุ 27 ปี 
อาชีพ กรรมกรแบกหาม รายได้วนัละ 160 บาท ภูมลิ าเนาอยู่
จังหวดัอยุธยา มบุีตร 2 คน ชายหน่ึงคน หญงิหน่ึงคน อายุ 4 
ปี และ 1 ปี มาโรงพยาบาลด้วยเร่ือง ปวดไหล่และต้นคอมาก
มา 3 วนั  ตรวจร่างกายพบ L.M. of right shoulder, pain at 
S.J.     

  จงให้การวนิิจฉัยสาเหตุทีเ่ป็นไปได้มากทีสุ่ด 

•   



  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี แต่งงานแล้ว ภรรยาอายุ 27 ปี อาชีพ 
กรรมกรแบกหาม รายได้วนัละ 160 บาท ภูมิล าเนาอยู่จงัหวดัอยุธยา 
มีบุตร 2 คน ชายหน่ึงคน หญงิหน่ึงคน อายุ 4 ปี และ 1 ปี มา
โรงพยาบาลด้วยเร่ือง ปวดไหล่และต้นคอมากมา 3 วนั  ตรวจร่างกาย
พบ L.M. of right shoulder, pain at S.J.                 
 จงให้การวนิิจฉัยสาเหตุทีเ่ป็นไปได้มากทีสุ่ด 

  ใช้ข้อความทีไ่ม่จ าเป็น เยิน่เย้อ 

   ใช้ค าย่อทีไ่ม่มาตรฐาน  



 ปรับปรุงใหม่ : 
  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี อาชีพ กรรมกรแบกหาม มา
โรงพยาบาลด้วยเร่ือง ปวดไหล่และต้นคอมากมา 3 วนั  ตรวจ
ร่างกายพบ Limited movement of right shoulder, 
pain at shoulder joint                                                       
 จงให้การวนิิจฉัยสาเหตุทีเ่ป็นไปได้มากทีสุ่ด  

 



 การสร้างโจทย์ / ค าถาม (Stem) 

2.  ควรเขยีนเป็นประโยคค าถามทีส่มบูรณ์ เช่น 

 ตัวอย่าง 

 น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก………….(ไม่ดี) 

 ปรับปรุง 

 น.ส.3 ก. เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้เพือ่อะไร (ด)ี 

  

 

 

• แต่ละข้อต้องถามเพยีงประเด็นเดียว 

 



3. แต่ละข้อต้องถามเพยีงประเด็นเดียว เช่น 

 น.ส.3 ก. เป็นหนังสือที่ใครออกให้เพือ่อะไร (ไม่ดี) 

 น.ส.3 ก. เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้เพือ่อะไร (ด)ี 

  

 

 



4. ควรเขยีนในรูป Positive form มากกว่า Negative form  

 ตัวอย่าง 

 ข้อใดไม่ใช่การแต่งกายทีถู่กระเบียบมหาวทิยาลยั 

 ปรับปรุง 

 ข้อใดเป็นการแต่งกายทีถู่กระเบียบมหาวทิยาลยั 

 
 



5. ถ้าจ าเป็นต้องใช้ค าทีเ่ป็นรูป negative ควรเน้นค าน้ันให้เด่นชัด 

 ไม่ควรใช้ Double negative   

 ตัวอย่าง 

 นักวทิยาศาสตร์ที่ไม่ดต้ีองไม่มีคุณสมบัตอิย่างไร 

 ปรับปรุง 

  นักวทิยาศาสตร์ที่ดต้ีองมีคุณสมบัตอิย่างไร 
 



7. หลกีเลีย่งโจทย์ที่เป็น  Multiple true-false / 

Multidimension  เช่น 

 ข้อใดต่อไปนีถู้กต้อง 

 ก. ข้าราชการได้ประโยชน์ในภาวะเงินเฟ้อ 

 ข. โครงการบ้านเอือ้อาทรคอืโครงการจดัที่พกัอาศัยให้คนชรา 

 ค. ประเทศญีปุ่่นใช้ระบบกฎหมายแตกต่างจากประเทศไทย 

 ง. วชิาวทิยาศาสตร์ต่างจากวชิาอืน่ๆตรงที่มีความแน่นอนชัดเจน 

 จ. หนีอ้าจระงับไปด้วยการแปลงหนีใ้หม่ 



การสร้างตัวเลอืก (Answer set) 

• ตวัเลอืกทีท่ าให้ข้อสอบมคีวามเทีย่งสูงสุดคอื     
5 ข้อ   

• ค าตอบทีถู่กต้องต้องมเีพยีงค าตอบเดยีว 

• ค าตอบทีถู่กต้องและตวัลวงควรสร้างให้มคีวาม
ละม้ายคล้ายคลงึกนัมากทีสุ่ด 

   



การสร้างตัวเลอืก (Answer set) 

• ตัวเลอืกต่าง ๆ ควรสอดคล้องกบัโจทย์ ทั้งไวยากรณ์และ
แบบฟอร์ม 

• ถ้ามภีาษาทีซ่ ้าๆกนัทุกข้อในตวัเลอืก  ให้น าไปรวมไว้ในตวั
ค าถาม 

• ตวัเลอืกแต่ละข้อควรเรียงตามเหตุผล เช่น ตามล าดบั
ตัวเลข  ล าดบัอกัษร  ล าดบัความส้ันยาว 
 

   



การสร้างตัวเลอืก (Answer set) 

• หลกีเลีย่งค าพูดทีช่่วยในการเดาได้ง่าย 

  - มคี าคล้ายกนัอยู่ในโจทย์และค าตอบทีถู่กต้อง 

  - ใช้ค าในค าตอบทีถู่กต้องเหมอืนกบัค าในต าราเรียน 

  - เขยีนค าตอบทีถู่กต้องยาวกว่าหรือส้ันกว่าตวัเลอืกอืน่ๆ  

  - ใช้ตัวเลอืกทีว่่า  ถูกหมดทุกข้อ  ไม่มข้ีอใดถูกต้อง 

  - มตีัวเลอืกทีใ่กล้เคยีงกนัเพยีง 2 ตัว 



การสร้างตัวเลอืก (Answer set) 

• สร้างตวัลวงทีม่ปีระสิทธิภาพ  

  ใช้ค าหรือข้อความทีผู้่เรียนมกัเข้าใจผดิบ่อย ๆ  

  ตวัลวงไม่ควรเป็นข้อความทีต่รงข้ามกบัค าตอบทีถู่กต้อง 
• ค าตอบทีถู่กต้องควรจะกระจาย และควรเรียงต าแหน่งของ
ค าตอบทีถู่กต้องอยู่ในลกัษณะแบบสุ่ม เช่น B  E  D  A  C  D  B  

A E 



ประเทศใดใช้โรงไฟฟ้าระบบนิวเคลยีร์ 

ก. ไทย 

ข. ญีปุ่่ น 

ค. พม่า 

ง. สหรัฐอเมริกา 

จ. ลาว 

มคี าตอบทีถู่กต้องมากกว่าหน่ึงข้อ   

ตวัเลอืกเรียงล าดบัแบบไม่มเีหตุผล 



ที่ธรณีสงฆ์ เป็น 
ก. ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ข. ทรัพย์สินที่ไม่อาจท าสัญญาซ้ือขายกนัได้ 

ค. ทรัพย์สินที่สามารถท าสัญญาซ้ือขายกนัได้ 

ง. ทรัพย์สินของชุมชน 

จ. ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อเจ้าอาวาสเสียชีวติ 

มคี าว่า ทรัพย์สิน ซ ้ากนัทุกตวัเลอืก 

มตีวัลวงทีต่รงข้ามกบัค าตอบทีถู่กต้อง 

 
 



แก้ไข 
ทีธ่รณสีงฆ์ เป็นทรัพย์สินที่มลีกัษณะตามข้อใด 

ก. สมบัตขิองชุมชน 

ข. เป็นมรดกตกทอดของวดั 

ค. สาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 

ง. ไม่อาจท าสัญญาซ้ือขายกนัได้ 

จ. ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อเจ้าอาวาสเสียชีวติ 

 



ข้อใดทีภ่รรยาสามารถยกขึน้เป็นเหตุหย่าตามกฎหมายได้ 

ก. สามนีอกใจ 

ข. สามตีกงาน 

ค. สามไีม่เลีย้งดู 

ง. สามไีม่สนใจลูก 

จ. สามเีป็นอมัพาต ไม่อาจร่วมประเวณไีด้ตลอดชีวติ 

มคี าว่า  สาม ี ซ ้ากนัทุกตวัเลอืก 

ค าตอบทีถู่กต้องยาวกว่าตวัเลอืกอืน่ๆมาก 

 



 สามปีระเภทใดทีภ่รรยาสามารถยกขึน้เป็นเหตุหย่าตาม
กฎหมายได้ 

ก. ตกงาน 

ข. นอกใจบ่อยคร้ัง 

ค. ไม่สนใจช่วยเลีย้งดูลูก 

ง. จงใจทิง้ร้างไปเกนิหน่ึงปี 

จ. ป่วยเป็นโรคตดิต่อทีต้่องรักษา 

 



ประเทศใดทีม่กีารเลอืกตั้งประธานาธิบดี 

ก. ไทย  

ข. ลาว 

ค. เขมร  

ง. พม่า 

จ. สหรัฐอเมริกา 

ค าตอบทีถู่กต้องมลีกัษณะผดิกบัข้ออืน่ 

 
 

 

 

 



ผลไม้ชนิดใดมวีติามนิเอสูง  

ก. ส้ม 

ข. องุ่น 

ค. มะม่วง 

ง. สับปะรด 

จ. ผลไม้สีเหลอืง 

ตวัเลอืกไม่เป็นอสิระขาดจากกนั ค าตอบทีถู่กมมีากกว่าหน่ึงข้อ 

 
 



 ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณใีดทีแ่พทย์สามารถท า
แท้งได้ตามค าร้องขอของหญิง 

 ก. สุขภาพของหญงิ 

 ข. สุขภาพของเดก็ 

 ค. ถูกทั้ง ก และ ข 

 ง. ผดิทั้ง ก และ ข 

 ถ้ามคีวามรู้ว่าข้อ ก หรือ ข ถูกเพยีงข้อใดข้อหน่ึง  กจ็ะ
เหลอืข้อทีต้่องเลอืกเพยีง 2 ข้อ 

 
 



องค์การระหว่างประเทศข้อใดเกีย่วข้องกบัการรักษาสันติภาพ 

ก. องค์การอนามยัโลก 

ข. องค์การอาหารและเกษตร 

ค. องค์การสหประชาชาติ 

ง. กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ ง เป็นตัวเลอืกทีต่ัดออกได้เลยเพราะค าถามคอื องค์การ 

ตวัเลอืก ถูกทุกข้อ สามารถตดัทิง้ได้เลยถ้ารู้ว่าข้อหน่ึงข้อใดผดิ 



ล าไส้เลก็ส่วนต้นมีหน้าทีอ่ะไรเกีย่วกบัอาหาร 

ก. สร้างน า้ย่อย 

ข. ดูดซึมอาหาร 

ค. ขนส่งเกลอืแร่ 

ง. ขับถ่ายของเสีย 

จ. สร้างวติามนิที่จ าเป็น 

มคี าทีเ่หมอืนกนัในโจทย์และค าตอบทีถู่กต้อง 

 
 



 ชายที่มียนีแฝงของโรคธาลาสซีเมีย แต่งงานกบัหญงิที่มียนีแฝง
ของโรคธาลาสซีเมียชนิดเดยีวกนั 

 บุตรของชายหญงิคู่นีจ้ะมีโอกาสเป็นโรคธาลาสซีเมยีเท่าไร 
ก. 25% 
ข. 50% 
ค. 75% 
ง. 100% 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 
ข้อ จ. เป็นตัวลวงที่ไม่เหมาะสม 



การวเิคราะห์ข้อสอบก่อนสอบ 
    เป็นการตรวจคุณภาพของข้อสอบเพือ่ทบทวนความ
เหมาะสม และวเิคราะห์ความยากง่ายเพือ่น าไปหาเกณฑ์
ผ่านขั้นต ่า  (Minimal  passing  level  หรือ MPL) 

 ข้อสอบที่น ามาวเิคราะห์  คอื ข้อสอบ  MCQ 

 วธีิการ : ใช้การหาค่า  Acceptable index (AI) หรือ     
    Difficulty factor (DF) แล้วน ามาค านวณหาค่า 
  MPL 



การหาค่า AI 
 วธีิการของศูนย์พฒันาแพทยศาสตร์ศึกษา Illinoise ให้ผู้สอน
พจิารณาตดัสินใจในตวัเลอืกโดยใช้ตัวเลขก าหนดน า้หนักดงันี ้

1.  ตัวเลอืกทีถู่กให้น า้หนักของตัวเลอืกเท่ากบั  2 
2.  ตัวเลอืกทีผู้่เรียนระดับคาบเส้นตัดสินใจได้ว่าผดิ  ให้น า้หนักของตัวเลอืกน้ัน

เท่ากบัศูนย์ 
3.  ตัวเลอืกทีผู้่เรียนระดับคาบเส้นลงัเล  ไม่แน่ใจว่าผดิหรือถูก ให้ผู้ออกข้อสอบ

พจิารณาให้น า้หนักตัวเลอืกอยู่ระหว่าง 0 - < 2  เช่น 0 , 0.25 , 0.5, 0.75 , 

1, 1.25, 1.5, 1.75  เป็นต้น 
            
  AI   =            น า้หนักของตัวเลอืกทีถู่ก 
                                   ผลรวมของน า้หนักตัวเลอืกทั้งหมด 



ข้อสอบยาก                                   AI    มีค่าต ่า 

ข้อสอบง่าย                                   AI    มีค่าสูง 

เนือ้หาส าคญัและต้องรู้  ควรสร้างข้อสอบที ่ AI  0.6 - 0.8  

เนือ้หาทีค่วรรู้              ควรสร้างข้อสอบที ่ AI  0.4 - 0.59 

เนือ้หาทีน่่ารู้                ควรสร้างข้อสอบที่ AI   0.2 - 0.39 

MPL   =         ผลรวมของ AI  X  100 

                   จ านวนข้อสอบทั้งหมด 



ตัวอย่างการหาค่า AI 

Which  kind of foods  yield  the highest  

biologic  value of protein ? 

   A   Chicken       0.5 

   B    Fish             0.5 

   C    Meat            1 

    D   Milk              2 

    E    Soybean       0 

AI    =                   2                    =   0.5 

                0.5 +0.5+1+2+0 



การหาค่า AI แบบ Ankoff 

• ใช้ผู้เช่ียวชาญ 3-5 คน 

• ให้แต่ละคนคาดเดาว่าค าตอบทีถู่กต้องจะมี
ผู้ตอบถูกประมาณเท่าไร ถ้า 50% กเ็ท่ากบั 0.5  

• น าค่าทีไ่ด้มาหาค่าเฉลีย่ 


