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คู่มือประกอบการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาข้อสอบรายข้อ 

(Index of Item – Objective  Congruence : IOC) 

หัวข้อพิจารณา 

1. ขอสอบวัดตรงตามสมรรถนะที่มุงวัดตามคุณภาพผูเรียน  
1.1 ตรงตามสาระที่ตองการวัด 

1.2 ตรงตามมาตรฐานการเรยีนรู ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู ้
1.3 ตรงตามระดับการคิด/พฤติกรรมที่ตองการวัด 

2. คุณภาพของ “คําถาม” 

2.1 มีความเปนปรนัย(ผตูอบเขาใจคําถามตรงกับผเูขียนขอสอบ) 
2.2 เปนประโยคคําถามที่มีความสมบูรณ 

2.3 มีการขีดเสนใตคํา/ขอความปฏิเสธ เชน ไมมี 
2.4 กะทัดรัดและชัดเจน (ไมมีคําฟมุเฟอย) 
2.5 ไมมีคํา/ขอความที่ช้ีแนะคําตอบ 

2.6 ไมมีประโยคปฏิเสธและประโยคปฏิเสธซอนปฏิเสธ 

2.7 ใชภาษาที่เหมาะสมกับผสูอบ 

3. คุณภาพของ “ตัวเลือก” 

3.1 ตัวเลือกแตละตัวมีความเปนเอกพันธ (Homogeneous) 

3.2 เรียงลําดับอยางมีระบบ เชน ความยาวของขอความ/ลําดับตัวอักษร/จํานวนตัวเลข/ระยะเวลาหรอืลําดับตามเหตุการณ 

3.3 ไมมีคํา/ขอความซ้ําๆ ในตัวเลอืกทุกตัว 

3.4 มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว และมีคําอธิบายหรือท่ีมาตามหลักวิชา โดยคําตอบไมแปรเปลี่ยนตามเวลาและปราศจากขอโตแยง 

3.5 มีคําอธิบายหรือท่ีมาของตัวลวงแตละตัวอยางถูกตองตามหลักวิชา(ผูอานไดเกิดการเรียนร)ู/มีเหตผุลและไมมีขอโตแยง 

คะแนนรวม 

หมายเหตุการให้คะแนน +1 = ผ่านมากกว่า 80% ผ่านทุกประเด็นหัวข้อ    0 = ผ่านมากกว่า 50% ของข้อพิจารณา     

 -1 = ไม่ผ่านมากกว่า 50% ของข้อพิจารณา 

 

แหล่งอ้างอิง :ส้านักทดสอบการศกึษาแห่งชาติ http://www.niets.or.th  

http://www.niets.or.th/

