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อาจารย์ประจ าภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 การวัดคุณลักษณะภายในที่เกี่ยวกับความสามารถ(Ability)ของบุคคลเป็นการวัดที่ต้องอาศัยข้อสอบ
หรือแบบสอบเป็นสิ่งเร้าเพ่ือกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมาด้วยการตอบสนองต่อข้อ 
สอบ ผลการตอบจะออกมาในรูปของคะแนนแล้วอ้างอิงไปอธิบายหรือท านายความสามารถท่ีแท้จริงของ 
บุคคล การที่จะสามารถอธิบายหรือท านายความสามารถของบุคคลได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ข้อสอบหรือแบบสอบว่าให้ผลการวัดที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการวัดมากน้อยเพียงใด 
ทั้งนี้ข้อสอบหรือแบบสอบที่มีคุณภาพถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีในการวัดพฤติกรรมที่เป็นตัวแทนของมวล
พฤติกรรมที่ต้องการศึกษาทั้งหมด ดังนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาคุณภาพของข้อสอบและแบบ
สอบมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนาดังกล่าวสามารถแยกตามโครงสร้างของแบบสอบ(Test Structure) 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ โครงสร้างแบบสอบแบบเอกมิติ(Unidimensional Test Structure)และโครงสร้างแบบสอบแบบพหุ
มิติ(Multidimensional Test Structure) ซึ่งการพัฒนาข้อสอบหรือแบบสอบตามโครงสร้างทั้งสองแบบนั้น
ด าเนินการอยู่ภายใต้แนวคิดทฤษฎีการทดสอบอันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทดสอบ วิธีการ
แก้ปัญหาการทดสอบและการพัฒนาเครื่องมือการทดสอบ ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักวัดผลสามารถท าการสร้าง
และพัฒนาแบบสอบให้มีคุณภาพ สามารถแปลความหมายผลการวัดได้ถูกต้องและสามารถน าสารสนเทศไปใช้
ส าหรับการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม(ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 38)  

บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาข้อสอบหรือแบบสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ
(Multidimensional Item Response Theory:MIRT) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนสร้างข้อสอบ 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารต ารา ที่เก่ียวข้องกับ
เนื้อหาวิชาที่ต้องการออกข้อสอบ  โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดเนื้อหาวิชาที่ต้องการจะออกข้อสอบ ผู้สร้างข้อสอบจะต้องก าหนดขอบเขตเนื้อหา 
มาตรฐานการเรียน และสาระการเรียนรู้ 
  1.2 ก าหนดโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ 
   มี 2 ประเภท คือ โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติเชิงส ารวจ (Exploratory MIRT 
Model) และโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติเชิงยืนยัน (Confirmatory MIRT Model) ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดย Exploratory MIRT Model เป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและผู้สอบมากกว่า 1 มิต ิเพ่ือให้โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลโดย
ไม่ได้ก าหนดจ านวนขององค์ประกอบไว้ล่วงหน้า ซึ่งตรงข้ามกับ Confirmatory MIRT Model เป็นโมเดลที่
เกี่ยวข้องกับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในมิติที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์



องค์ประกอบ โดยการวิเคราะห์จะเก่ียวข้องกับการระบุความสัมพันธ์ของข้อสอบไปยังมิติต่างๆ โมเดลที่นิยมใช้
เป็นโมเดลที่ขยายมาจาก UIRT  ได้แก่   
   1.2.1  โมเดลโลจิสติกแบบพหุมิติ (Multidimensional Logistic Model)  
    โมเดลโลจิสติกตามทฤษฎี UIRT จะประกอบด้วยโมเดลโลจิสติก 1, 2 และ 3 พารามิเตอร์ 
โมเดล MIRT ก็เช่นเดียวกัน จะประกอบไปด้วยโมเดลโลจิสติก 1, 2 และ 3 พารามิเตอร์ แต่จะต่างกันใน
จ านวนมิติที่ศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้  
    1.2.1.1 โมเดลโลจิสติกแบบพหุมิติ 1 พารามิเตอร์ (Multidimensional Rasch Model)  
 

                                 
  
    1.2.1.2  โมเดลโลจิสติกแบบพหุมิติชนิด 2 พารามิเตอร์ (Multidimensional 2-
Parameter Logistic Model)  

                                  
 
    1.2.1.3  โมเดลโลจิสติกแบบพหุมิติชนิด 3 พารามิเตอร์ (Multidimensional  
3-Parameter Logistic Model) 
 

                      
 
    1.2.2  โมเดลปกติสะสมแบบพหุมิติ (Multidimensional Normal Ogive Model) 
    เมื่อพิจารณาถึงโมเดลปกติสะสมตามทฤษฎี  IRT  ก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกันระหว่าง  UIRT  
และ  MIRT  ซึ่งประกอบด้วยโมเดลปกติสะสม  ชนิด  1,  2  และ  3  พารามิเตอร์  แต่จะแตกต่างกันใน
จ านวนมิติทีท่ าการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1.2.2.1  โมเดลปกติสะสมแบบพหุมิติ 2 พารามิเตอร์ (Multidimensional 2-
Parameter Normal Ogive Model) 
 

       
 
 
 



     1.2.2.2  โมเดลปกติสะสมแบบพหุมิติกับโอกาสการเดาข้อสอบ (Multidimensional 
Normal Ogive Model With Guessing) 
 

      
 
 2. ก าหนดเนื้อหาที่ต้องการวัด  เป็นการก าหนดน้ าหนักของเนื้อหา ความส าคัญของเนื้อหา เช่น         
ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่องสมการ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 การก าหนดเนื้อหา  และน้ าหนักของเนื้อหา 
 

เรื่อง เนื้อหา ความส าคัญ 

สมการ สมบัติของการเท่ากันของการบวกและลบ 10% 
สมบัติของการเท่ากันของการคูณและการหาร 10% 

การแก้สมการ 40% 
โจทย์สมการ 40% 

รวม 100% 

 
 3. ก าหนดพฤติกรรม(มิติ) ที่ต้องการวัด  เป็นการก าหนดน้ าหนักของพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด  ใน
การที่จะก าหนดว่าในแต่ละเนื้อหาต้องการที่จะให้เกิดพฤติกรรมอะไรบ้างแก่ผู้สอบ   ในที่นี้จะยกตัวอย่าง 2 
มิติ คือ  มิติกระบวนการพุทธิปัญญา กับมิติความรู้    
   มิติกระบวนการ (The Cognitive Process Dimension) หมายถึง ความสามารถในการ
น าเอาความรู้ ความคิด การด าเนินการแก้ปัญหา และการให้เหตุผลของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 6 
กระบวนการ คือ จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ตามล าดับ  ตามแนวคิด
ของบลูมและคณะที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2001 โดย Anderson   
   มิติความรู้ (The Knowledge Dimension) หมายถึง ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่เรียน ทฤษฎี โมเดล โครงสร้าง การจ าแนกแยกแยะ เทคนิค วิธีการและการเข้าใจการคิดของตนเอง 
ซึ่งประกอบด้วย 4 มิต ิคือ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  มโนทัศน์ วิธีด าเนินการ และอภิปัญญา ตามล าดับ  
  ตัวอย่างการก าหนดพฤติกรรม(มิติ)ที่ต้องการวัด  แสดงได้ตามตาราง 2 - 5 
 
 
 
 



ตาราง 2  การก าหนดพฤติกรรม(มิติ) ที่ตัองการวัด เนื้อหา  สมบัติของการเท่ากันของการบวกและลบ 

 
ตาราง 3  การก าหนดพฤติกรรม(มิติ) ที่ตัองการวัด เนื้อหา  สมบัติของการเท่ากันของการคูณและหาร 

 
ตาราง 4  การก าหนดพฤติกรรม(มิติ) ที่ตัองการวัด เนื้อหา  การแก้สมการ 

 
 
 
 
 
 

มิติด้านความรู้ จ านวน
ข้อ 

มิติด้านกระบวนการ 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า /สร้างสรรค์ 
ข้อเท็จจริง 3 3     

มโนทัศน์ 5  5    
วิธีด าเนินการ 2  2    

อภิปัญญา       

มิติด้านความรู้ จ านวน
ข้อ 

มิติด้านกระบวนการพุทธิปัญญา 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า /สร้างสรรค์ 
ข้อเท็จจริง 5 5     

มโนทัศน์ 2  2    

วิธีด าเนินการ 3   3   
อภิปัญญา       

มิติด้านความรู้ จ านวน
ข้อ 

มิติด้านกระบวนการพุทธิปัญญา 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า /สร้างสรรค์ 
ข้อเท็จจริง 5 5     

มโนทัศน์ 10  10    

วิธีด าเนินการ 25   25   
อภิปัญญา       



ตาราง 5  การก าหนดพฤติกรรม(มิติ) ที่ตัองการวัด เนื้อหา  โจทย์สมการ 

 
ขั้นที่ 2 สร้างแบบทดสอบ 
 สร้างแบบทดสอบแบบเขียนตอบ โดยสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ(Multiple Choice Item) จ านวน 
5 ตัวเลือก เรื่อง สมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเนื้อหาที่ก าหนด ตามมิติด้านกระบวนการและมิติด้าน
ความรู้  
ขั้นที่ 3 หาคุณภาพของข้อสอบ 
 1. สร้าง  Q-matrix  เป็นการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความตรงเชิง
เนื้อหาและความเหมาะสมของการระบุกระบวนการพุทธิปัญญากับข้อสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 การพิจารณาความเหมาะสมของการระบุกระบวนการพุทธิปัญญากับข้อสอบ 
ให้พิจารณาความเหมาะสม ดังนี้ 
   ให้ +1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่ากระบวนการพุทธิปัญญาที่ระบุมีความจ าเป็น 
ต่อการตอบข้อสอบได้ถูกต้อง 
   ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่ากระบวนการพุทธิปัญญาที่ระบุมีความจ าเป็น 
ต่อการตอบข้อสอบได้ถูกต้อง 
   ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่ากระบวนการพุทธิปัญญาที่ระบุไม่มีความจ าเป็น 
ต่อการตอบข้อสอบได้ถูกต้อง 
  1.2 การพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหา ให้พิจารณาความสอดคล้อง ดังนี้ 
   ให้ +1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามเนื้อหา 
   ให้ 0   คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามเนื้อหา 
   ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่ตรงตามเนื้อหา 
 ผู้ที่ท าการออกข้อสอบแบบพหุมิติจะต้องท าการก าหนดมิติที่จ าเป็นต่อการตอบข้อสอบได้ถูกต้องอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อดูว่าในการตอบข้อสอบได้ถูกต้องในข้อนั้น ๆ ผู้ตอบได้ใช้มิติอะไรบ้างในการตอบข้อสอบได้ถูก        
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างกระบวนการพุทธิปัญญา  มีรายละเอียดดังนี้ 

มิติด้านความรู้ จ านวน
ข้อ 

มิติด้านกระบวนการพุทธิปัญญา 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า /สร้างสรรค์ 
ข้อเท็จจริง 5 5     

มโนทัศน์ 5  5    
วิธีด าเนินการ 30  5 10 10 5 

อภิปัญญา       



  กระบวนการพุทธิปัญญา (Cognitive Process) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้ 
ความคิด การแก้ปัญหา และการให้เหตุผลของนักเรียน มีลักษณะเป็นสองมิติที่เกี่ยวข้องกับ มิติด้านความรู้และ
มิติด้านกระบวนการ โดยมิติด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 6 กระบวนการ คือ จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ 
วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ตามล าดับ ส่วนมิติด้านความรู้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ วิธีด าเนนิการ และอภิปัญญา ตามล าดับ ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการพุทธิปัญญา
ตามแนวคิดของบลูมและคณะที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2001 โดย Anderson et al (2001; Krathwohl, 2002 : 
212-218) ดังนี้ 
   1. จ าข้อเท็จจริง (Remember of Factual Knowledge) หมายถึง ความสามารถ 
ในการดึงเอาข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาวออกมา เช่น ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ 
(Knowledge of Terminology) ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดหรือส่วนประกอบ (Knowledge 
of Specific Details and Elements) เป็นต้น 
   2. เข้าใจมโนทัศน์ (Understand of Conceptual Knowledge) หมายถึง 
ความสามารถในการตีความ (Interpreting) การยกตัวอย่าง (Exemplifying) การจ าแนกประเภท 
(Classifying) การสรุป (Summarizing) การอนุมาน (Inferring) การเปรียบเทียบ (Comparing) 
และการอธิบาย (Explaining) โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการแบ่งชั้นและจ าแนกประเภท (Knowledge 
of Classifications and Categories) ความรู้เกี่ยวกับหลักการและการสรุปอ้างอิง (Knowledge 
of Principles and Generalizations) และความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี โมเดล และโครงสร้าง 
(Knowledge of Theories Models and Structures) 
   3. ประยุกต์ใช้วิธีด าเนินการ (Apply of Procedural Knowledge) หมายถึง ความสามารถ
ในการด าเนินการงานตามกฎเกณฑ์ (Executing) และการใช้ระเบียบวิธีการเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานใน
สถานการณ์ใหม่ (Implementing) โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับวิธีการท างาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับทักษะและ
วิธีการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนตามล าดับในแต่ละเรื่อง (Knowledge of Subject-Specific Skills and 
Algorithms) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในในแต่ละเรื่อง (Knowledge of Subject-Specific 
Techniques and Methods) และความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในก าหนดวิธีการท างานที่
เหมาะสม (Knowledge of Criteria for Determining When to Use Appropriate Procedures) 
   4. วิเคราะห์มโนทัศน์ (Analyze of Conceptual Knowledge) หมายถึง ความสามารถใน
การแยกส่วนประกอบของสิ่งต่างๆและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ กับโครงสร้างรวมหรือ
ส่วนประกอบเฉพาะเกี่ยวกับความแตกต่าง (Differentiating) การจัดโครงสร้าง(Organizing) และการระบุ
คุณลักษณะ (Attributing) โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการแบ่งชั้นและจ าแนกประเภท 
(Knowledge of Classifications and Categories)ความรู้เกี่ยวกับหลักการและการสรุปอ้างอิง 
(Knowledge of Principles and Generalizations)และความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี โมเดล และโครงสร้าง 
(Knowledge of Theories Models and Structures) 



 
 
 
ตาราง  6  แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของการ
ระบุกระบวนการพุทธิปัญญากับข้อสอบ (Q-matrix) 
 

ข้อสอบ เรื่อง สมการ 
 
เนื้อหา  สมบัติของการเท่ากันของการ
บวกและลบ 

กระบวนการพุทธิปัญญาที่
จ าเป็นต่อการตอบข้อสอบ

ได้ถูกต้อง 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสม
ของกระบวนการ
พุทธิปัญญากับ

ข้อสอบ 

ความเหมาะสม
ของข้อสอบกับ

เนื้อหา 

-1 0 +1 -1 0 +1 
1. ถ้า a = b แล้ว b = a เป็นไปตาม 
สมบัติในข้อใด 
ก. สมบัติการสมมาตร  
ข. สมบัติการถ่ายทอด  
ค. สมบัติการคูณ  
ง. สมบัติการบวก  

 
 

 
 

      

 จ าข้อเท็จจริง 

 เข้าใจมโนทัศน์ 

 ประยุกต์ใช้
วิธีด าเนินการ 

 วิเคราะห์มโนทัศน์ 
 2. 1, 3, 5, 7, 9,..จ านวนในล าดับที่ 
7 คือจ านวนใด 
ก. 11  
ข. 12  
ค. 13  
ง. 14  

 
 

 
 

      

 จ าข้อเท็จจริง 
 เข้าใจมโนทัศน์ 
 ประยุกต์ใช้

วิธีด าเนินการ 

 วิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 2. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม  แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ของความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของการะบุ
กระบวนการพุทธิปัญญา ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแบบทดสอบแบบเขียนตอบหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (Index of Consistency) 
(สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552 : 107) 



 
    
 
   เมื่อ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้อง  
     ∑R   แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ    
     N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 3. จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปหาค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ  
  น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนักเรียน มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเชิงซ้อน ด้วยโมเดล
ปกติสะสมแบบพหุมิติ โดยใช้โปรแกรม NOHARM 3.0 หรอืโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่สามารถวิเคราะห์แบบพหุมิติได้ 
เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ได้แก่ ค่าอ านาจจ าแนก (a) และจุดตัดของค่าความยาก แบบพหุมิติ 
(Eassiness Intercept) (d) สว่นค่าโอกาสการเดา (c) ก าหนดให้ทุกข้อมีค่าคงที่เท่ากับ 0.20 (ถ้าข้อสอบเป็น
ชนิด 5 ตัวเลือก) และโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติไม่สามารถการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์การเดา
ได้ รายละเอียดมีดังนี้ 
   3.1ค่าอ านาจจ าแนก(MDISC) 
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    โดย    MDISCi   แทน  ค่าอ านาจจ าแนกรวมของข้อสอบข้อที่ i ใน m มิต ิ

                                        M  แทน  จ านวนของมิติใน -Space 
               aik  แทน  ส่วนประกอบของ ai-เวคเตอร์ของมิติที่ k 
 
   3.2ค่าความยากของข้อสอบ  (MDIFF) 
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       โดย       d  แทน  พารามิเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กับค่าความยากของข้อสอบในแบบสอบ 
 
 ในที่นี้จะยกตัวอย่างข้อสอบที่วัด 3 มิติ โดยการประยุกต์ใช้โมเดลการตอบสนองพหุมิติ 
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ตัวอย่างข้อสอบที่พัฒนาโดยการประยุกต์ใช้โมเดลการตอบสนองพหุมิติ 
 

ข้อสอบ มิติด้านความรู้ มิติด้านกระบวนการพุทธิปัญญา 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ 

a + 14 = -4 , a มีค่าตรงกับข้อใดจึงจะท าให้
สมการเป็นจริง 
         ก. -18 
         ข.-10 
         ค.10 
         ง.18 
         จ.56 

ข้อเท็จจริง     
มโนทัศน์     

วิธีด าเนินการ     

อภิปัญญา     
ค่าพารามิเตอร์ 

a1 0.668 

a2 0.168 
a3 0.620 

a4  
d -0.653 

MDISC 0.927 

MDIFF 0.705 
   
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบนั้นต้องอาศัยทฤษฎีทางการ
ทดสอบเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยทฤษฎีการทดสอบที่น ามาใช้ในการพัฒนาข้อสอบและแบบสอบ
ได้แก่ CTT  UIRT และ MIRT ซ่ึงแต่ละทฤษฎีมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันไป โดย CTT มีแนวคิดในการพัฒนาที่
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่สามารถน าไปใช้ได้เฉพาะกลุ่ม ส่วน UIRT สามารถประมาณความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้สอบได้แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นเอกมิติของข้อสอบ และ MIRT เป็นทฤษฎีที่ต้องการศึกษาประเด็น
การประเมินที่มีความซับซ้อน จะเห็นว่าทฤษฎีการทดสอบที่พัฒนามาก่อนจะส่งผลให้ข้อสอบหรือแบบสอบมี
คุณภาพต่ ากว่าทฤษฎีการทดสอบที่พัฒนาขึ้นมาทีหลังเพื่อผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีเดิม แต่
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีการน าเอาแนวคิดทฤษฎีทั้งเก่าและใหม่มาใช้ในการพัฒนาข้อสอบและแบบสอบ
เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางการวัดผลและประเมินผลให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาข้อสอบหรือ
แบบสอบที่ให้สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก หรือ  ค่าพารามิเตอร์ที่แยกตามมิติ      
ในแต่ละข้อ  นักวิจัยหรือนักวัดผล จึงควรพัฒนาแบบทดสอบพหุมิติ ทีใ่ห้ผลการวัดที่ดีกว่า 
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