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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนส�าหรับผู้เรียนไทยที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น

วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือฉบับใหม่ โดยแบบทดสอบมาตรฐานวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนส�าหรบัผูเ้รยีนไทยพฒันาขึน้เพือ่ใช้ในการวดัความสามารถในการเรยีนรูข้อง

ผู้เรียน การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งตรวจสอบความตรงเชิงปัจจัยของแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้แบบจ�าลองพหุลักษณะพหุวิธี (multitrait-multimethod model) 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในจังหวัดเชียงใหม่

และกรุงเทพมหานครฯ จ�านวน 375 ราย

ผลการศกึษา จากผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัและการปรับแบบจ�าลองด้วยการก�าหนด

ตวัแปรแฝงเพิม่เตมิตามแบบจ�าลองพหลุกัษณะพหวุธิ ี(multitrait-multimethod model) สนบัสนนุ

โมเดลการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการอ่าน องค์ประกอบ

ด้านการเขยีน องค์ประกอบด้านการค�านวณ องค์ประกอบด้านทักษะการเรยีนพืน้ฐาน องค์ประกอบ

ด้านความเข้าใจทางด้านวชิาการ และองค์ประกอบด้านความคล่องแคล่วทางวิชาการ (χ2= 91.382 

df = 32, χ2 /df = 2.856, RMSEA = .070, SRMR = .017 และ CFI = .988) 

สรุป ผลจากการวิจัยสนับสนุนว่าแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบ

ทดสอบที่มีโครงสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสม สามารถน�าไปใช้ในการประเมินความสามารถ

ทางการรู้คิดที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการเรียนรู้ได้ต่อไป
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ABSTRACT

Objectives : To examine factor structure of standardized achievement test for Thai 

learners developed by the authors.

Methods : In this study, a new standard test which is a standardized achievement test 

for Thai learners was developed for measures learning abilities of Thai students. 

This study aimed to examine factorial validity of the test using confirmatory factor 

analysis with multitrait-multimethod model. The participants were 375 Thai students 

grade 1-6 in Chiangmai and Bangkok.

Results : According to confirmatory factor analysis and modified model by specifying 

additional latent variables using multitrait-multimethod model, the results supported six 

factors model of academic achievement consisted of reading, writing, mathematics, 

basic academic skill academic comprehension and academic fluency (χ2= 91.382 

df = 32, χ2/df = 2.856, RMSEA = .070, SRMR = .017 and CFI = .988)

Conclusion : The results indicate that the standardized achievement test for Thai 

learners has good factorial structure which can be used for evaluating cognitive abilities 

that related to learning disabilities.
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บทน�า
โรคความบกพร่องทางการเรียนรู ้เป็นปัญหา

ส�าคัญที่พบมากข้ึนในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานใน

ประเทศไทย โดยข้อมูลจากส�านักบริหารการศึกษา 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มจี�านวนนกัเรยีนในระบบการศกึษา

ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้หรอื learning disorders 

สูงถึง 224,223 ราย และความชุกของความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในประเทศเฉพาะในกลุ่มนักเรียนระดับ

ประถมศึกษามีถึงร้อยละ 6.31 ซ่ึงโรคความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ท�าให้เด็กเกิดความยากล�าบากในการใช้

ทักษะทางวิชาการต่างๆ ในการเรียนและยงัส่งผลกระทบ

ต่อความภาคภมูใิจในตนเองของเดก็2,3 จงึท�าให้เดก็กลุม่

นีจ้�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการช่วยเหลอือย่างเหมาะสมเพือ่

ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง 

ทั้งนี้ การจะให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้น้ัน 

เด็กจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อ

น�ามาเป็นข้อมลูส�าคญัในการเข้าถงึสทิธทิีเ่ดก็ควรได้รบั

ความช่วยเหลือ ซึ่งในการวินิจฉัยโรคความบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการ

ประเมินเพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัย โดยในการ

ประเมนิความบกพร่องทางการเรยีนรู ้นอกจากการตรวจ

ระดบัเชาว์ปัญญาของเดก็เพือ่แยกปัญหาการเรยีนจาก

ภาวะสติปัญญาบกพร่องแล้ว แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หรือ achievement test ก็เป็นเคร่ืองมือ

ที่ส�าคัญเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ใช้ในประเทศไทยยังคงมีข้อจ�ากัด เช่น 

ความสอดคล้องกบัหลกัสตูรโดยแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนทีใ่ช้ในปัจจบุนัพฒันาจากหลกัสตูรประถม

ศึกษาพุทธศักราช 2533 แต่หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการ

เรยีนการสอนในปัจจบุนัใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงท�าให้แบบทดสอบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้อยู่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งขาดความครอบคลุม

กับทักษะในการเรียนรู ้ในบางประเด็นท่ีหลักสูตรใน

ปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์

และทักษะในการแก้ปัญหา เป็นต้น4

เมือ่ทบทวนแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ในต่างประเทศท่ีนิยมใช้ในการช่วยวนิิจฉัยเด็กท่ีมคีวาม

บกพร่องทางการเรยีนรู ้เช่น Woodcock Johnson Test 

และ Wechsler Individual Achievement Test (WIAT) 

ตลอดจนแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา เช่น Wechsler 

Intelligence Scale of Children (WISC) ต่างพฒันาขึน้

มาโดยอาศยัทฤษฎเีชาวน์ปัญญา Cattell Horn Carroll 

Theory (CHC Theory) เป็นฐาน ทั้งนี้เพราะ CHC 

theory สะท้อนทักษะการรู้การคิดท่ีเกี่ยวข้องกับเชาวน์

ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างครอบคลุม 

โดยทฤษฎี เชาวน ์ป ัญญา CHC ประกอบด ้วย

องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบแต่ที่นิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลายในการประเมินเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนนั้นมีทั้งหมด 9 องค์ประกอบโดยไม่รวม

องค์ประกอบ Gt ทีเ่กีย่วข้องกบัความเรว็ของการตดัสนิใจ/

ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทั้งนี้จากองค์ประกอบ

ทัง้ 9 องค์ประกอบ คณะผูวิ้จยัได้ทบทวนวรรณกรรมเพ่ิม

เติมและพัฒนาแบบทดสอบตามองค ์ประกอบท่ี

เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ Fluid 

intelligence (Gf) คือ การสร้างและท�าความเข้าใจ

เกีย่วกบัมโนทศัน์ต่างๆ การเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่าง

แบบแผน ความสามารถในการสรุปอ้างอิง และ

การประยุกต์ใช้ความรู ้ในการลงมือแก้ปัญหาใหม่, 

Crystallize intelligence (Gc) คือ ความรู้อันเกิดจาก

การส่ังสมประสบการณ์และการเรยีนรู ้และการขัดเกลา

ทางสังคม ซึ่งสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านภาษาและ

การเข้าใจภาษา, auditory processing (Ga) คือ 

กระบวนการรับรู้ข้อมูลจากการได้ยินและกระบวนการ
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ท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุและจัดการข้อมลูเสยีง

ทีไ่ด้รบัจากการฟัง, processing speed (Gs) คอื ความ

สามารถในการลงมือกระท�างานพื้นฐานง่ายๆ ได้อย่าง

อัตโนมัติและคล่องแคล่ว และความสามารถในการ

สนใจจดจ่อและการคงความสนใจในขณะท�างาน, 

reading and writing (Grw) คือ ความรู้กว้างและรู้ลึก

เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานในการอ่านและเขียน ประกอบ

ด้วย ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการสะกดค�าความ

สามารถในการอ่านอย่างคล่องแคล่ว การอ่านจับใจ

ความส�าคญั (ความเข้าใจในเรือ่งทีอ่่าน) ตลอดจนทกัษะ

การเขียน, quantitative knowledge (Gq) คือ ความรู้

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการค�านวณทั้งความรู ้

ในเชิงกว้างและเชิงลึก ตลอดจนการใช้เหตุผลเชิง

คณิตศาสตร์ 5-7

จากความส�าคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้พัฒนา

แบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูฉ้บบั

ต้นแบบโดยใช้ CHC theory เป็นฐาน เพื่อใช้ส�าหรับ

การช ่ วยในการวินิ จฉั ย เด็ ก ที่ มี ความบกพร ่ อง

ทางการเรียนรู้ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้น ที่เน้น

การประเมินความสามารถทางการรู้คิดที่เก่ียวข้องกับ

ทักษะทางวิชาการ 3 ด้านหลัก คือ การอ่าน (reading) 

การเขยีน (writing) และการค�านวณ (mathematics) ซึง่

สามารถแบ่งออกเป็นแบบทดสอบย่อยจ�านวน 11 แบบ

ทดสอบ ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านพยัญชนะและค�า 

แบบทดสอบโจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ แบบทดสอบ

การสะกดค�า แบบทดสอบการอ ่านจับใจความ 

แบบทดสอบการค�านวณ แบบทดสอบการเขียน 

แบบทดสอบการออกเสียง แบบทดสอบการอ่าน

ออกเสียง แบบทดสอบความคล่องในการอ่านประโยค 

แบบทดสอบความคล่องในการค�านวณทางคณติศาสตร์ 

และแบบทดสอบความคล่องในการเขียนประโยค 

ก่อนการศึกษาครั้งนี้ แบบทดสอบฉบับนี้ได้มี

การตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาของแบบทดสอบผ่าน

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของ

เน้ือหาของข้อค�าถาม ความตรงเชิงเน้ือหา รวมถึง

ความอ่อนไหวต่อประเด็นทางวัฒนธรรม และผู้วิจัยได้

น�าแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ฉบับท่ีปรับปรุงแล้วไปด�าเนินการศึกษาน�าร่อง (pilot 

study) ซึง่เป็นการตรวจสอบว่าค�าชีแ้จงของแบบสอบถาม 

ข้อค�าถามและการบรหิารการทดสอบ (test administration) 

ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนมีความชัดเจนและ

เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงชั้นหรือไม่ ซึ่งท�าให้ได้

แบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรูฉ้บบั

ต้นแบบ (prototype)

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาเพิ่มเติมในส่วน

ของความตรงเชิงปัจจัย (factorial validity) ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน (construct 

validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบว่าแบบ

จ�าลองการวัดของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รยีนไทยมคีวามสอดคล้องกบัทฤษฎี

รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบต่อไป อันจะน�ามาสู่

เป้าหมายปลายทางคือเครื่องมือที่ช่วยการวินิจฉัยและ

การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้

ต่อไป

วิธีการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยการเลือก

โรงเรียนและการเลือกนักเรียน ในส่วนของการเลือก

โรงเรียนเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองใช้

เครือ่งมอื (try out study) การเลอืกโรงเรยีนทีจ่ะเกบ็ข้อมลู

จึงใช้การเลือกตามสะดวก  (convenience sampling) 

โดยก�าหนดพื้นท่ีเก็บข้อมูลเป็นจังหวัดเชียงใหม่และ
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กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในแต่ละจังหวัด

ผู ้วิจัยเลือกโรงเรียน 2 แห่ง เป็นโรงเรียนที่สังกัด

ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง และโรงเรียนที่

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 

1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง 

ในส่วนของการเลอืกหน่วยตวัอย่างทีเ่ป็นนักเรยีน 

ผูว้จิยั ใช้การสุม่แบบกลุม่ (cluster random sampling) 

โดยสุม่ห้องเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ของแต่ละโรงเรยีนขึน้

มาชั้นละ 1 ห้อง จากนั้นจึงด�าเนินการเชิญชวนให้เข้า

ร่วมโครงการวจิยัตามรายช่ือทีสุ่ม่ได้จนได้ผูเ้ข้าร่วมวจิยั 

30 คน/ชั้น/จังหวัด 

ทั้งนี้การก�าหนดจ�านวนกลุ ่มตัวอย่างในการ

ศกึษาพจิารณาจากความเหมาะสมของสถติทิีใ่ช้ในการ

ตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตมิติ ซ่ึงการศึกษา

ระยะนี้ ใช ้การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

(confirmatory factor analysis) โดย Hair, Black, 

Tatham, และ Anderson เสนอว่า กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า

ของการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัควรมปีระมาณ 

100-150 คน หากมจี�านวน 300 คนถอืว่าเหมาะสม8 เช่น

เดยีวกบั Comrey และ Lee ทีเ่สนอจ�านวนกลุม่ตวัอย่าง

ส�าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันว่าหากมี

จ�านวน 200 ราย ถือว่าพอใช้ จ�านวน 300 ราย จัดว่าดี 

และ 500 ราย จัดว่าดีมาก9 การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยจึง

ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างข้ันต�า่ในการศกึษา 300 คน อย่างไร

ก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนแต่ละชั้นเรียน กลุ ่ม

ตัวอย่างจึงมีทั้งสิ้น 375 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา

ครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป ประกอบด้วย เพศ 

ระดับชั้น อายุ และกลุ่มโรงเรียนที่สังกัด 

2. แบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนฉบับต้นแบบ (prototype) ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

ประกอบด้วย 11 แบบทดสอบย่อย ได้แก่ 1) แบบ

ทดสอบการอ่านพยัญชนะและค�า ในแบบทดสอบย่อยนี้

ผูร้บัการทดสอบจะต้องระบตุวัอกัษรตามโจทย์ทีก่�าหนด

โดยการชีแ้ละในข้ออืน่ๆ ผู้รบัการทดสอบจะต้องอ่านค�า

ท่ีก�าหนดโดยการอ่านออกเสียง 2) แบบทดสอบโจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผู้รับการทดสอบจะต้องฟัง

โจทย์คณิตศาสตร์จากนั้นจะต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อหา

วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการน�ามาใช้แก้ปัญหาได้

อย่างถูกต้อง 3) แบบทดสอบการสะกดค�า ในแบบ

ทดสอบย่อยน้ีผู้รับการทดสอบต้องอาศัยทักษะในการ

เขียนพยัญชนะ สระ หรือค�า ตามโจทย์ที่ผู้ทดสอบบอก 

โดยข้อเริ่มต้นของแบบทดสอบจะประเมินทักษะในการ

ขีดเขียนพื้นฐาน ในข้อถัดมาจะเป็นการให้ผู ้รับการ

ทดสอบเขยีนตวัอกัษรและสระตามค�าบอก และในข้อที่

ยากขึ้นจะเป็นการเขียนค�าตามค�าบอก 4) แบบทดสอบ

การอ่านจับใจความ โดยผู้รับการทดสอบต้องอาศัย

ความสามารถในการเข้าใจจากการอ่าน และความ

สามารถในการเข้าใจมโนทศัน์ของค�าและความสมัพนัธ์

ระหว่างค�า ซึ่งจะให้ผู ้รับการทดสอบเลือกค�าตอบที่

ถูกต้องจากตัวเลือกที่แสดงถึงประโยคที่ผู้ทดสอบอ่าน

และการดูรูปภาพหรืออ่านประโยคแล้วเติมค�าใน

ช่องว่างให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 5) แบบทดสอบการ

ค�านวณ ในแบบทดสอบย่อยนี้จะเป็นการระบุจ�านวน

ตามท่ีผู้ทดสอบบอกโดยการชี้ภาพค�าตอบที่ตรงกับ

จ�านวน จากนั้นจึงเป็นการเขียนตัวเลขและเครื่องหมาย

ทางคณิตศาสตร์ตามโจทย์ ส่วนข้ออื่นๆ ที่เหลือเป็น

โจทย์คณติศาสตร์ทัง้บวก ลบ คณู หาร เศษส่วน ทศนยิม

และเรขาคณิต 6) แบบทดสอบการเขยีน ในแบบทดสอบ

ย่อยน้ีจะเป็นการแต่งประโยคท่ีมีความหมายจากโจทย์

ปัญหาท่ีมกีารก�าหนดเงือ่นไขในการแต่งประโยคไว้ ท้ังน้ี

ความยากของข้อค�าถามจะเพิ่มข้ึนตามความยาว

ของข้อความท่ีต้องเขียน ความยากของค�าศัพท์และ

ความซับซ้อนของเนื้อหาในโจทย์ 7) แบบทดสอบ
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การออกเสยีง ในแบบทดสอบย่อยนีผู้ร้บัการทดสอบต้อง

อ่านออกเสียงค�าที่ไม่มีความหมายที่ก�าหนดไว้ และ

ข้อค�าถามจะยากขึ้นตามระดับความซับซ้อนของ

พยัญชนะและสระที่ใช้ผสมเป็นค�าในแต่ละค�า 8) แบบ

ทดสอบการอ่านออกเสียง ในแบบทดสอบย่อยนี้ผู้รับ

การทดสอบจะต้องอาศยัทกัษะในการสะกดค�าได้อย่าง

แม่นย�าและทักษะท่ีเก่ียวกับจังหวะในการพูดและ

การอ่านออกเสียง ทั้งนี้ข้อค�าถามในแต่ละประโยคที่ให้

ผู้รับการทดสอบอ่านออกเสียงจะค่อยๆ เพ่ิมความยาก

ขึ้นตามล�าดับ 9) แบบทดสอบความคล่องในการอ่าน

ประโยค แบบทดสอบย่อยนี้ใช้ในการประเมินความไว

ในการอ่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องใช้ความสามารถใน

การอ่านค�าและการท�าความเข้าใจประโยคง่ายๆ ได้

อย่างรวดเร็ว ในการทดสอบแต่ละข้อผู้รับการทดสอบ

จะต้องอ่านประโยคท่ีง่ายในใจและตอบสนองโดยการ

พิจารณาว่าประโยคนั้นถูกหรือผิดอย่างรวดเร็วโดยท�า

เคร่ืองหมายถูกลงบนค�าตอบที่เลือกในสมุดค�าตอบ 

โดยให้เวลา 3 นาที 10) แบบทดสอบความคล่องในการ

ค�านวณทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบย่อยนี้ใช้ท้ัง

ความรู้เกี่ยวกับการค�านวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

(เฉพาะการบวก การลบ การคูณ) และกระบวนการคิด

อย่างรวดเรว็ โดยโจทย์ในการค�านวณพืน้ฐานทัง้หมดจะ

อยู่ในสมุดค�าตอบ และให้เวลา 3 นาที และ 11) แบบ

ทดสอบความคล่องในการเขียนประโยค ส�าหรับแบบ

ทดสอบนีผู้ร้บัการทดสอบจะต้องใช้ความสามารถในการ

เขียนอย่างคล่องแคล่วในการเขียนประโยคพื้นฐานที่มี

ความสมบูรณ์ รวมถึงความสามารถในการสนใจจดจ่อ

และการแก้ปัญหา ท้ังนี้การเขียนประโยคในแต่ละข้อ

ต้องมคีวามสมัพนัธ์กับโจทย์รปูภาพทีก่�าหนดไว้ในสมดุ

ค�าตอบและต้องใช้ค�าทัง้สามค�าทีก่�าหนดให้ในการแต่ง

ประโยคซึง่โจทย์แต่ละข้อจะมีความซับซ้อนเพิม่ขึน้ตาม

ล�าดับและให้เวลา 5 นาที โดยแบบทดสอบมาตรฐาน

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับต้นแบบ (prototype) 

ผ่านการศึกษาน�าร่องโดยผ่านการประเมินจากผู้ทรง

คุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยจิตแพทย์เด็กและ

วัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการ

ศกึษา ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษาพเิศษ และผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของ

การสื่อความหมาย และมีการน�าไปใช้กับกลุ่มนักเรียน

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษาของแบบ

ทดสอบก่อนการตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของ

แบบทดสอบในการวิจัยครั้งนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองพร้อมกับผู้ช่วยวิจัยภาคสนามที่ได้รับการฝึก

อบรมในการใช้และบริหารแบบทดสอบรวมถึงวิธีการ

ตรวจให้คะแนนและแปลผลแล้ว โดยด�าเนินการ

เก็บข้อมูลหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนังสือ

รับรองโครงการวิจัยเลขที่ CMUREC No.61/006

การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลในโรงเรียน 

คณะวิจัยจะขออนุญาตครูประจ�าชั้นเพื่อ เข ้าไป

ประชาสมัพนัธ์โครงการวจิยัและเชญิชวนอาสาสมคัรใน

ช่วงเวลาทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อการเรยีน ผูว้จิยัด�าเนนิการ

ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยวาจา จากน้ัน

มอบเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวิจัยท้ังส่วนส�าหรับเด็กและ

ส�าหรบัผูป้กครอง และเมือ่เดก็และผูป้กครองลงนามเพือ่

เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจึงด�าเนินการเก็บข้อมูล โดย

เกบ็ข้อมลูเป็นการทดสอบรายบคุคล การทดสอบใช้เวลา

ประมาณ 40-90 นาที โดยเด็กสามารถหยุดพัก หรือ

ขอยุติการทดสอบเมื่อใดก็ได้ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 

2.  ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างองค์ประกอบ 

โดยใช้วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงปัจจัย (factorial 
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validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(confirmatory factor analysis) โดยพิจารณความ

สอดคล้องกลมกลนืของแบบจ�าลองกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์

จากค่าไค-สแควร์สมัพัทธ์ (relative Chi-square = 3:1) 

(ค ่า Comparative Fit Index (CFI>0.95) ค ่า 

Standardized RMR (SRMR < 0.08 และค่า Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA 

< 0.08)10 ทั้งนี้เน่ืองจากแบบทดสอบมาตรฐานวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพัฒนาขึ้นมีความซับซ้อนและ

มีจ�านวนข้อค�าถามมาก จึงไม่สามารถตรวจสอบ

ความตรงเชิงปัจจัยพร้อมกันได้ในครั้งเดียว ผู้วิจัยจึงใช้

กระบวนการตรวจสอบแบบ incremental approach 

โดยการเริ่มต้นตรวจสอบความตรง ทีละแบบทดสอบ

ย่อยตั้งแต่แบบทดสอบย่อย ท่ี 1 ถึงแบบทดสอบย่อย

ที่ 8 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงลู่เข้า (convergent 

validity) จากค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน โดย

พิจารณาจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของข้อ

ค�าถามแต่ละข้อมค่ีามากกว่า .32 จะแสดงถงึความตรง

เชิงลู่เข้าที่ดี11 ในส่วนแบบทดสอบย่อยที่ 9 ถึง 11 ได้แก่ 

ความคล่องในการอ่าน ความคล่องในการค�านวณ และ

ความคล่องในการเขียนประโยค มีลักษณะเป็นแบบ

ทดสอบท่ีใช้ความเรว็ (speed test) ซ่ึงแบบทดสอบทีใ่ช้

ความเรว็หรอืจ�ากดัเวลานัน้ ผูร้บัการทดสอบส่วนมากจะ

ตอบค�าถามช่วงแรกถูกต้องหมด และส่วนมากจะไม่มี

โอกาสตอบค�าถามช่วงหลังได้เนื่องจากข้อจ�ากัดด้าน

เวลา ส่งผลให้ข้อค�าถามดังกล่าวมีความแปรปรวนต�่า

หรือไม่มีความแปรปรวน ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยทั่วไปในรายข้อค�าถามดัง

กล่าวจึงมีค่าสูงหรือต�่าเกินจริง ในการศึกษาครั้งนี้จึงมี

เพียงแบบทดสอบย่อยที่ 1-8 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแต่ละ

แบบทดสอบย่อย เน่ืองจากลักษณะค�าตอบเป็น 

dichotomous คือ 0 และ 1 ซึ่งไม่เหมาะสมกับ

การประมาณค่าด้วย maximum likelihood ผู้วิจัยจึงใช้

การประมาณแบบ correction to means and variance 

of diagonally weight least square (WLSMV) โดยจัด

กระท�าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อให้อยู่ในระดับการวัด

แบบ category scale แทน การประมาณค่าเช่นน้ีส่งผล

ให้ค่าพารามเิตอร์ทีป่ระมาณได้มคีวามถกูต้องมากกว่า 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรม Mplus 

version 7.4

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 -6 จากโรงเรยีนรฐับาลและเอกชน

ในจงัหวดัเชยีงใหม่กบักรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล

จ�านวนทั้งสิ้น 375 ราย โดยพบว่า สัดส่วนของลักษณะ

ทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างมคีวามใกล้เคยีงกนัสอดคล้องกบั

สัดส่วนที่ก�าหนดไว้เบื้องต้นตามวิธีวิทยา โดยแบ่งเป็น

นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 49.1 และ

นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

ร้อยละ 50.9 สังกดัโรงเรียนรัฐบาลประกอบด้วยโรงเรยีน

รัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 24.3 โรงเรียนรัฐบาล

ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 17.1 และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ 

ร้อยละ 8.3 ส่วนสังกัดโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย

โรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ร้อยละ 24.8 โรงเรยีน

เอกชนในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 21 และโรงเรียนเอกชน

ในเขตปรมิณฑล ร้อยละ 4.5 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญงิ

มากกว่าชาย (ร้อยละ 50.9 และ 49.1 ตามล�าดับ) 

โดยมอีายรุะหว่าง 6 ถงึ 12 ปี (ร้อยละ 14.4, 14.7, 18.7, 

15.7, 19.2, 15.5 และ 1.9 ตามล�าดับ) และศึกษาใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ร้อยละ 16.3, 16.8, 

17.1, 16.8, 16.5 และ 16.5 ตามล�าดับ) 

2. การตรวจสอบความตรง 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบย่อยท้ัง 
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8 ด้าน มคีวามตรงเชงิลูเ่ข้า (convergent validity) และ

โครงสร้างองค์ประกอบ (factor structure) ที่ดี อันเป็น

หลกัฐานสนบัสนนุความตรงปัจจยัของแบบทดสอบย่อย

ทั้ง 8 ด้าน ผู ้วิจัยน�าข้อค�าถามโดยอ้างอิงผลจาก

การวิเคราะห์องค์ประกอบรวมกันเป็นคะแนนรวมของ

แบบทดสอบย่อย แต่ละด้านและคะแนนรวมจากแบบ

ทดสอบย่อยอีก 3 ด้านที่เป็น speed test ไปศึกษา

โครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรวมทั้งฉบับ ซึ่งการศึกษาเป็นการทดสอบ

ว่าแบบจ�าลองสมมุติฐานที่ประกอบไปด้วยตัวแปรแฝง 

3 ตัวได้แก่ การอ่าน การเขียนและ การค�านวณ มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีหรือไม่ โดยใช้การ

วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัผลการเปรียบเทียบ โดย

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแบบจ�าลองสมมุติฐาน

ยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชงิประจักษ์นกั (χ2=259.543, 

df =41, Relative χ2 = 6.330, SRMR=.027, RMSEA = 

.119, CFI = .955) พิจารณาจากค่า relative χ2 

มีค่ามากกว่า 3.0 ค่า และค่า RMSEA ที่มากกว่า .080 

ผู ้วิจัยจึงต ้องด�าเนินการปรับ แบบจ�าลองการวัด 

(respecification) ต่อไป

ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจ�าลองและค่าน�้าหนักองค์ประกอบของข้อค�าถาม

แบบทดสอบ χ2 df χ2/df RMSEA

(90% CI)

CFI ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

min max average

แบบทดสอบการอ่านพยัญชนะและค�า 2674.423 2555 1.046 .011

(.001 - .016)

.999 .499 .999 .855

แบบทดสอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 648.473 527 1.230 .025

(.018 - .031)

.980 .498 .930 .738

แบบทดสอบการสะกดค�า 1770.192 1539 1.150 .020

(.015 - .024)

.994 .403 .987 .796

แบบทดสอบการอ่านจับใจความ 1210.559 1034 1.170 .021

(.016 - .026)

.996 .639 .993 .862

แบบทดสอบการค�านวณ 1108.024 665 1.666 .042

(.039 - .048)

.969 .423 .980 .833

แบบทดสอบการเขียน 281.983 209 1.349 .031

(.021 - .039)

.996 .382 .903 .623

แบบทดสอบการออกเสียง 890.721 819 1.087 .015

(.003 - .022)

.993 .438 .937 .739

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง 199.557 189 1.055 .012

(.001 - .026)

.999 .636 .996 .856

ถัดมาเมื่อพิจารณาค่าดัชนีปรับปรุงแบบจ�าลอง 

(modification indices) พบว่า ความคลาดเคลื่อนของ

แบบทดสอบย่อยบางด้านมีความสัมพันธ์กันสูง ซึ่ง

หมายความว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์

ระหว่างความคลาดเคล่ือนท่ีไม่สามารถอธิบายได้ด้วย

ตวัแปรแฝง โดยทัว่ไปในการปรบัแบบจ�าลองผูว้จัิยอาจ

ก�าหนดให้ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวมาความสัมพันธ์

กันได ้  แต ่อย ่างไรก็ตามความสัมพันธ ์ระหว ่าง
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ความคลาดเคลือ่นดงักล่าวอาจมแีบบแผนเนือ่งมาจาก

ตัวแปรแฝงอื่นๆ12 ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิ จัย

จงึด�าเนนิการก�าหนดแบบจ�าลองใหม่โดยใช้การทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงสร้างของแบบ

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านมาอันน�ามาสู่

การก�าหนดตัวแปรแฝงเพิ่มเติมตามแบบจ�าลอง

พหุลักษณะพหุวิธี (multitrait-multimethod model) 

โดยจากแบบจ�าลองเร่ิมแรก แบบทดสอบมาตรฐาน

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้ประกอบด้วยการวัด

ลักษณะ (Trait) 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน 

และการค�านวณ ซ่ึงทักษะเหล่าสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน อย่างไรก็ตามการวัดลักษณะทั้ง 3 ด้าน 

ผู้วิจัยใช้แนวทางในการวัด (method) ประกอบด้วย 

การวัดทักษะการเรียนพื้นฐาน (basic academic skill) 

การวัดความเข้าใจทางด้านวิชาการ (academic 

comprehension) และการวัดความคล่องแคล่วทาง

วิชาการ (academic fluency)13 ผู้วิจัยจึงก�าหนดแบบ

จ�าลองโดยเพิ่มส่วนของวิธีการวัดทั้ง 3 ด้านกลายเป็น

แบบจ�าลองพหลุกัษณะ พหวุธิซีึง่ประกอบไปด้วยตัวแปร

แฝงจ�านวนทั้งสิ้น 6 ตัวแปร 

อย่างไรก็ตามการก�าหนดตัวแปรแฝงเพิ่มเติม 

ส่งผลให้เกดิปัญหาการระบคุวามเป็นไปได้เพยีงค่าเดยีว 

(identification problem) ท�าให้ไม่สามารถประมาณค่า

พารามิเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงด�าเนินการก�าหนดแบบจ�าลอง

เพิ่มเติม ตามแบบจ�าลองแบบ correlated trait 

constrained method (CToUM) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง

ที่นักวิชาการเสนอไว้ส�าหรับแก้ปัญหาการระบุความ

เป็นไปได้เพียงค่าเดียวหากแบบจ�าลองด้ังเดิมคือ 

correlated trait-correlated method ไม่สามารถ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้14 ภายหลังจากการก�าหนด

ให้ค�าถามแต่ละคู่มีความสัมพันธ์กันแล้ว โดยผลการ

วเิคราะห์องค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับแก ้ตามแบบจ�าลอง

พหุลักษณะพหุวิธีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ดีพิจารณาจากค่า relative χ2 ยังมีค่าต�่ากว่า 

3.0 ค่า SRMR ท่ีต�า่กว่า .080 ค่า RMSEA ท่ีต�า่กว่า .080 

และค่า CFI มากกว่า .95 และแบบจ�าลองทีป่รับแก้แล้ว

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบ

จ�าลองเดิม (Δ CFI = .033) ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบ

เทียบระหว่างแบบจ�าลองสมมุติฐานและแบบจ�าลอง

พหุลักษณะพหุวิธีแสดงดังตารางที่ 2 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าแบบจ�าลอง

สมมุติฐานที่ปรับแก้ตามแบบจ�าลองพหุลักษณะพหุวิธี

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ซึ่งโครงสร้าง

ของแบบทดสอบและค่าน�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน

สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างแบบจ�าลองสมมุติฐานและแบบจ�าลองพหุลักษณะพหุวิธี

แบบจ�าลอง χ2 df χ2/df RMSEA

(90% CI)

SRMR CFI Δ CFI

แบบจ�าลองสมมุติฐาน 259.543 41 6.330 .119

(.106 - .133)

.027 .955

แบบจ�าลองพหุลักษณะพหุวิธี 91.382 32 2.856 .070

(.054 - .087)

.017 .988 .033
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.947* 

.883* 

.880* 

การอา่นพยญัชนะและคํา 

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

การสะกดคํา 

การคํานวณ 

การเขียน 

การอา่นออกเสียง 

ความคลอ่งในการเขียน

ประโยค 

ความคลอ่งในการคํานวณ

คณิตศาสตร์ 

ความคล่องในการอ่านประโยค 

การออกเสียง 

การอา่นจบัใจความ 

การอ่าน 

การเขียน 

การ

คาํนวณ 

ทกัษะการ

เรียนพืน้ฐาน 

ความเข้าใจ

ทางด้าน

วิชาการ 

.985* 

.917* 

.872* 

.974* 

.873* 

.899* 

.834* 

.954* 

.081* 

.134* 

.221* 

.545* 

.124* 

.183* 

.218* 

ความ

คล่องแคล่ว

ทางวิชาการ 

.118* 

.053* 

= 91.382 df = 32,  = 2.856, RMSEA = .070, SRMR = .017 และ CFI = .988 

* p < .05  

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

χ2= 91.382 df = 32, χ2/df = 2.856, RMSEA = .070, SRMR = .017 และ CFI = .988

* p < .05 

วิจารณ์
การตรวจสอบโครงสร ้างของแบบทดสอบ

มาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวิจัยครั้งนี้

พบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนว่าแบบทดสอบท่ี

คณะผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร ้างที่

เหมาะสม ซึ่งจากการตรวจสอบความตรง (validity) 

พบว่า ข้อค�าถามมีความตรงเชิงลู่เข้า (convergent 

validity) โดยข้อค�าถามมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบของ

ข้อค�าถามมากกว่า .32 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบ

ย่อยแต่ละด้านมีความตรงเชิงลู่เข้าที่ดี11 
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจ�าลอง

สมมุติฐานท่ีประกอบไปด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัว ได้แก่ 

การอ่าน การเขียนและการค�านวณ ซ่ึงใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบโครงสร้างของ

แบบทดสอบในครั้งแรกนั้นแม้พบว่าทั้ง 3 ตัวแปรแฝงมี

ความตรงเชงิลูเ่ข้าทีด่แีต่แบบจ�าลองสมมตุฐิานดงักล่าว

ยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจักษ์ซ่ึงเนือ่งมาจากยงั

มีตัวแปรแฝงอื่นๆ ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างแบบทดสอบย่อยได้ด้วย ผู้วิจัยจึงปรับแบบ

จ�าลองด้วยการก�าหนดตัวแปรแฝงเพิ่มเติมตามแบบ

จ�าลองพหุลักษณะพหุวิธี (multitrait-multimethod 

model) พบว่าแบบจ�าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ดี และค่า Δ CFI ที่มีค่าถึง .033 ในขณะที่

ค่า RMSEA มีค่าลดลงถึง .049 แสดงให้เห็นว่าแบบ

จ�าลองพหุลักษณะพหุวิธีมีความเหมาะสมกว่าแบบ

จ�าลอง 3 องค์ประกอบ12 และโดยทั่วไปทั้ง CFI และ 

RMSEA เป็นค่าทีมี่ความไวเหมาะสมในการเปรยีบเทยีบ

แบบจ�าลอง15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นหลักฐาน

สนับสนุนว่าแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนส�าหรบัผูเ้รยีนไทยทีค่ณะผูว้จิยัพฒันาขึน้มี

โครงสร้างขององค์ประกอบที่ดี 

โดยแบบจ�าลองพหุลักษณะพหุวิธีประกอบด้วย

แบบจ�าลองการวัดลักษณะ (trait) 3 องค์ประกอบ 

ซึ่งได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการอ่าน 2) องค์ประกอบ

ด้านการเขียน 3) องค์ประกอบด้านการค�านวณ และ 

วธิกีาร(method) 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ

ด้านทกัษะการเรยีนพืน้ฐาน ซึง่เป็นการประเมนิเกีย่วกบั

ทกัษะเบือ้งต้นทีเ่กีย่วข้องกบัการเรยีนรู้ทางวชิาการและ

เป็นทักษะพื้นฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ข้ันสูง 

วัดด้วยวิธีการทดสอบการจ�ารูปสระและตัวอักษร 

การผสมค�าเพื่อการอ่าน การเขียน และการสะกดค�า 

รวมถึงทักษะเบื้องต ้นที่ เกี่ยวกับการค�านวณทาง

คณติศาสตร์ ได้แก่ ความจ�าตวัเลข ค่าของตวัเลข การจดั

กระท�าเชิงตัวเลข และความหมายของสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ 2) องค์ประกอบด้านความเข้าใจทางด้าน

วิชาการ เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนที่

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนพื้นฐานเพื่อ

ท�าความเข้าใจหลักวิชาการที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น 

วัดด ้วยวิธีการทดสอบความสามารถในการอ ่าน

เพื่อจับใจความส�าคัญของเรื่อง ความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ค�าและไวยากรณ์ของภาษาในการเขียน

เพือ่ส่ือความหมายของเรือ่งราว ตลอดจนการแก้ปัญหา

โจทย ์คณิตศาสตร ์และ 3)  องค ์ประกอบด ้าน

ความคล่องแคล่วทางวิชาการ เป ็นการประเมิน

ความคล่องแคล่วในการใช้ความรู้ทางวิชาการพื้นฐาน

ของผูเ้รยีน วดัโดยการใช้ข้อค�าถามทีง่่ายแต่มจี�านวนข้อ

มากและจ�ากัดเวลาในการท�า โดยผู้เรียนต้องอาศัย

ความเรว็ในการประมวลข้อมลูเพือ่แก้ปัญหาท่ีง่ายแต่มี

จ�านวนมากภายในเวลาที่จ�ากัด เพื่อประเมินความ

คล่องแคล่วของกระบวนการคดิแก้ปัญหาของผูเ้รียนทัง้

ด้านการอ่านประโยค การเขยีนประโยค และการค�านวณ

ทางคณิตศาสตร์

ท้ังน้ีโครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนส�าหรบัผูเ้รยีนไทยในการศกึษาครัง้

น้ีมีความสอดคล้องกับการจัดกลุ่มโครงสร้างของแบบ

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรฐานท่ีใช้ในต่าง

ประเทศนั่นคือ แบบทดสอบ Woodcock-Johnson IV 

ซึ่งนอกเหนือจากองค์ประกอบด้านการอ่าน การเขียน

และการค�านวณแล้ว แบบทดสอบ Woodcock-

Johnson ยังประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นได้แก่ 

องค์ประกอบทักษะทางวิชาการ ความคล่องแคล่วทาง

วชิาการและความเข้าใจทางวชิาการเพือ่การประยกุต์ใช้16 

ซึ่งโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน

ในลักษณะน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้

ทางคลินิก โดยองค์ประกอบด้านการอ่าน การเขียน และ

การค�านวณเป็นองค์ประกอบการรู้คิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนองค์ประกอบทักษะ

การเรียนพื้นฐาน ความเข้าใจทางด้านวิชาการ และ

ความคล่องแคล่วทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบท่ี

เ ก่ียวข ้องกับความบกพร ่องทางการเรียน  ดังนั้น

โครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนส�าหรับผู้เรียนไทยที่คณะผู้วิจัยเพิ่มเติม

ตัวแปรแฝงจึงมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับทั้งทฤษฎี

เชาวน์ปัญญา CHC และแบบทดสอบ Woodcock-

Johnson IV17 และสอดคล้องกบัที ่Reynolds และคณะ5 

ระบุว่าทฤษฎีเชาวน์ปัญญา CHC เป็นทฤษฎทีีม่พีืน้ฐาน

ในการพัฒนาทฤษฎีจากหลักฐานการวิเคราะห์เชิง

ประจักษ์ที่มีการวิเคราะห์โมเดลรองรับจึงเป็นทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็น

พ้ืนฐานของการพัฒนาแบบประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

นอกจากนี้แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนส�าหรับผู ้ เรียนไทยได ้พัฒนาขึ้นให ้

สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐานที่

ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน และประกอบด้วยแบบ

ทดสอบย่อยที่ประเมินและครอบคลุมทักษะด้านการ

อ่าน การเขียน และการค�านวณ ตามเกณฑ์การวินิจฉัย

โรคบกพร ่องด ้านการเรียนใน Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 

(DSM-5) ได้แก่ การอ่านค�าไม่ถกูต้องหรอืช้าและต้องใช้

ความพยายามมาก มีความล�าบากในการเข ้าใจ

ความหมายของสิ่งที่อ่าน มีปัญหาความยากล�าบากใน

การสะกดค�า มปัีญหาความยากล�าบากในการเขยีน เช่น 

ใช้ไวยากรณ์หรอืเว้นวรรคผดิ มปัีญหาความยากล�าบาก

ในการเข้าใจความหมาย ความจริงของจ�านวนหรือ

การค�านวณ และมีปัญหาความยากล�าบากกับเหตุผล

เชิงคณติศาสตร์1 จงึสามารถใช้แบบทดสอบทีพ่ฒันาขึน้

ในการประเมนิความสามารถในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้

ครอบคลุมและสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ผู้เรียน

ได้รับในปัจจุบันอย่างแท้จริง เพื่อน�าไปสู่การวินิจฉัย

ภาวะความบกพร่องในการเรยีนรูท้ีแ่ม่นย�ายิง่ขึน้ รวมถงึ

ผลที่ได้จากการทดสอบจะสามารถน�ามาใช้ในการ

วางแผนการให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมและเฉพาะ

เจาะจงกบัความบกพร่องของเด็กทีพ่บจากแบบทดสอบ

มากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งแม้ว่า ภาวะการเรียนรู้บกพร่องจะไม่

สามารถรกัษาให้หายขาดและไม่มยีาจ�าเพาะทีใ่ช้ในการ

รักษาแต่การรักษาท่ีมีความต่อเน่ืองและเหมาะสม

เฉพาะเจาะจงกบัความบกพร่องของเด็กจะช่วยให้เด็กมี

พัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้18

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงท�าให้ได้แบบทดสอบ

มาตรฐานวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนส�าหรบัผูเ้รยีนไทย

ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของหลักสูตรการเรียน

การสอนในประเทศไทยและสามารถใช้ในการประเมิน

ความสามารถทางการรู ้คิดท่ีเก่ียวข้องกับทักษะทาง

วิชาการท�าให้มีแบบทดสอบท่ีเป็นทางเลือกส�าหรับใช้

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก

แบบทดสอบท่ีมีอยู่ อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจะมีการ

ด�าเนินการหาเกณฑ์ปกติระดับชาติ (national norms) 

และเกณฑ์ปกติตามอายุ (age norms) ในการวิจัยครั้ง

ต่อไป เพ่ือให้สามารถน�าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ

มาตรฐานมาใช้ประโยชน์ทางการวินิจฉัยและการช่วย

เหลือเด็กอย่างสูงสุด

ข้อจ�ากัดและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาคุณสมบัติการวัด

ทางจิตมิติของแบบทดสอบเท่านั้น อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง

จ�ากัดอยู ่ เพียงนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม ่และ

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการน�าแบบทดสอบฉบับ

ต้นแบบ (prototype) ไปใช้จึงต้องมีการพัฒนาเกณฑ์

ปกติระดับชาติ (national norms) และเกณฑ์ปกติตาม

อาย ุ(age norms) และด�าเนินการศกึษาในกลุม่ตวัอย่าง

ทีม่คีวามเป็นตวัแทนของประเทศมากกว่านี ้เพือ่ให้แบบ
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ทดสอบฉบับนี้สามารถใช้ในการให้ข ้อมูลส�าหรับ

การวินิจฉัยทางการแพทย์ต่อไป

สรุป
แบบทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ส�าหรับผู้เรียนไทยเป็นแบบทดสอบที่มีความตรงเชิง

โครงสร้างทีเ่หมาะสม และยงัมีความเหมาะสมกบับรบิท

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย 

จึงสามารถน�าไปใช้ในการประเมินความสามารถ

ทางการรูค้ดิทีเ่กีย่วข้องกบัความบกพร่องทางการเรยีนรู้

ได้ต่อไป 
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