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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส�ำหรับผู้เรียนไทยที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือฉบับใหม่ โดยแบบทดสอบมาตรฐานวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนส�ำหรับผูเ้ รียนไทยพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้ในการวัดความสามารถในการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งตรวจสอบความตรงเชิงปัจจัยของแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้แบบจ�ำลองพหุลักษณะพหุวิธี (multitrait-multimethod model)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในจังหวัดเชียงใหม่
และกรุงเทพมหานครฯ จ�ำนวน 375 ราย
ผลการศึกษา จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการปรับแบบจ�ำลองด้วยการก�ำหนด
ตัวแปรแฝงเพิม่ เติมตามแบบจ�ำลองพหุลกั ษณะพหุวธิ ี (multitrait-multimethod model) สนับสนุน
โมเดลการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการอ่าน องค์ประกอบ
ด้านการเขียน องค์ประกอบด้านการค�ำนวณ องค์ประกอบด้านทักษะการเรียนพืน้ ฐาน องค์ประกอบ
ด้านความเข้าใจทางด้านวิชาการ และองค์ประกอบด้านความคล่องแคล่วทางวิชาการ (χ2= 91.382
df = 32, χ2 /df = 2.856, RMSEA = .070, SRMR = .017 และ CFI = .988)
สรุป ผลจากการวิจัยสนับสนุนว่าแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบ
ทดสอบที่มีโครงสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ในการประเมินความสามารถ
ทางการรู้คิดที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการเรียนรู้ได้ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงสร้างองค์ประกอบ ผู้เรียนไทย
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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.
Keywords : achievement test, factor structure, Thai learners
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บทน�ำ

โรคความบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ เ ป็ น ปั ญ หา
ส�ำคัญที่พบมากขึ้นในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ประเทศไทย โดยข้อมูลจากส�ำนักบริหารการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนในระบบการศึกษา
ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ learning disorders
สูงถึง 224,223 ราย และความชุกของความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในประเทศเฉพาะในกลุ่มนักเรียนระดับ
ประถมศึกษามีถึงร้อยละ 6.31 ซึ่งโรคความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ท�ำให้เด็กเกิดความยากล�ำบากในการใช้
ทักษะทางวิชาการต่างๆ ในการเรียนและยังส่งผลกระทบ
ต่อความภาคภูมใิ จในตนเองของเด็ก2,3 จึงท�ำให้เด็กกลุม่
นีจ้ ำ� เป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเพือ่
ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง
ทั้งนี้ การจะให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้นั้น
เด็กจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อ
น�ำมาเป็นข้อมูลส�ำคัญในการเข้าถึงสิทธิทเี่ ด็กควรได้รบั
ความช่วยเหลือ ซึ่งในการวินิจฉัยโรคความบกพร่อง
ทางการเรี ย นรู ้ นั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล จากการ
ประเมินเพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัย โดยในการ
ประเมินความบกพร่องทางการเรียนรู้ นอกจากการตรวจ
ระดับเชาว์ปญ
ั ญาของเด็กเพือ่ แยกปัญหาการเรียนจาก
ภาวะสติปัญญาบกพร่องแล้ว แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หรือ achievement test ก็เป็นเครื่องมือ
ที่ส�ำคัญเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ใช้ในประเทศไทยยังคงมีข้อจ�ำกัด เช่น
ความสอดคล้องกับหลักสูตรโดยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีใ่ ช้ในปัจจุบนั พัฒนาจากหลักสูตรประถม
ศึกษาพุทธศักราช 2533 แต่หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบนั ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงท�ำให้แบบทดสอบผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้อยู่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งขาดความครอบคลุม
กั บทั กษะในการเรี ยนรู ้ ใ นบางประเด็ นที่ หลั กสู ตรใน
ปัจจุบันได้ให้ความส�ำคัญ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะในการแก้ปัญหา เป็นต้น4
เมือ่ ทบทวนแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ในต่างประเทศทีน่ ยิ มใช้ในการช่วยวินจิ ฉัยเด็กทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น Woodcock Johnson Test
และ Wechsler Individual Achievement Test (WIAT)
ตลอดจนแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา เช่น Wechsler
Intelligence Scale of Children (WISC) ต่างพัฒนาขึน้
มาโดยอาศัยทฤษฎีเชาวน์ปญ
ั ญา Cattell Horn Carroll
Theory (CHC Theory) เป็นฐาน ทั้งนี้เพราะ CHC
theory สะท้อนทักษะการรู้การคิดที่เกี่ยวข้องกับเชาวน์
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างครอบคลุม
โดยทฤษฎี เ ชาวน์ ป ั ญ ญา CHC ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบแต่ที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการประเมินเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นมีทั้งหมด 9 องค์ประกอบโดยไม่รวม
องค์ประกอบ Gt ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเร็วของการตัดสินใจ/
ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทั้งนี้จากองค์ประกอบ
ทัง้ 9 องค์ประกอบ คณะผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเพิม่
เติ ม และพั ฒ นาแบบทดสอบตามองค์ ป ระกอบที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ได้ แ ก่ Fluid
intelligence (Gf) คือ การสร้างและท�ำความเข้าใจ
เกีย่ วกับมโนทัศน์ตา่ งๆ การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบแผน ความสามารถในการสรุ ป อ้ า งอิ ง และ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ใ นการลงมื อ แก้ ป ั ญ หาใหม่ ,
Crystallize intelligence (Gc) คือ ความรู้อันเกิดจาก
การสัง่ สมประสบการณ์และการเรียนรู้ และการขัดเกลา
ทางสังคม ซึ่งสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านภาษาและ
การเข้าใจภาษา, auditory processing (Ga) คือ
กระบวนการรับรู้ข้อมูลจากการได้ยินและกระบวนการ
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ท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมและจัดการข้อมูลเสียง
ทีไ่ ด้รบั จากการฟัง, processing speed (Gs) คือ ความ
สามารถในการลงมือกระท�ำงานพื้นฐานง่ายๆ ได้อย่าง
อัตโนมัติและคล่องแคล่ว และความสามารถในการ
สนใจจดจ่ อ และการคงความสนใจในขณะท� ำ งาน,
reading and writing (Grw) คือ ความรู้กว้างและรู้ลึก
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการอ่านและเขียน ประกอบ
ด้วย ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการสะกดค�ำความ
สามารถในการอ่านอย่างคล่องแคล่ว การอ่านจับใจ
ความส�ำคัญ (ความเข้าใจในเรือ่ งทีอ่ า่ น) ตลอดจนทักษะ
การเขียน, quantitative knowledge (Gq) คือ ความรู้
พื้นฐานทางคณิต ศาสตร์และการค�ำนวณทั้งความรู้
ในเชิ ง กว้ า งและเชิ ง ลึ ก ตลอดจนการใช้ เ หตุ ผ ลเชิ ง
คณิตศาสตร์ 5-7
จากความส�ำคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้พัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูฉ้ บับ
ต้นแบบโดยใช้ CHC theory เป็นฐาน เพื่อใช้ส�ำหรับ
การช่ ว ยในการวิ นิ จ ฉั ย เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการเรียนรู้ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้น ที่เน้น
การประเมินความสามารถทางการรู้คิดที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะทางวิชาการ 3 ด้านหลัก คือ การอ่าน (reading)
การเขียน (writing) และการค�ำนวณ (mathematics) ซึง่
สามารถแบ่งออกเป็นแบบทดสอบย่อยจ�ำนวน 11 แบบ
ทดสอบ ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านพยัญชนะและค�ำ
แบบทดสอบโจทย์ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ
การสะกดค� ำ แบบทดสอบการอ่ า นจั บ ใจความ
แบบทดสอบการค� ำ นวณ แบบทดสอบการเขี ย น
แบบทดสอบการออกเสี ย ง แบบทดสอบการอ่ า น
ออกเสียง แบบทดสอบความคล่องในการอ่านประโยค
แบบทดสอบความคล่องในการค�ำนวณทางคณิตศาสตร์
และแบบทดสอบความคล่องในการเขียนประโยค
ก่อนการศึกษาครั้งนี้ แบบทดสอบฉบับนี้ได้มี
การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบทดสอบผ่าน
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ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของ
เนื้ อ หาของข้ อ ค� ำ ถาม ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา รวมถึ ง
ความอ่อนไหวต่อประเด็นทางวัฒนธรรม และผู้วิจัยได้
น�ำแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับที่ปรับปรุงแล้วไปด�ำเนินการศึกษาน�ำร่อง (pilot
study) ซึง่ เป็นการตรวจสอบว่าค�ำชีแ้ จงของแบบสอบถาม
ข้อค�ำถามและการบริหารการทดสอบ (test administration)
ตลอดจนเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนมี ค วามชั ด เจนและ
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงชั้นหรือไม่ ซึ่งท�ำให้ได้
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูฉ้ บับ
ต้นแบบ (prototype)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาเพิ่มเติมในส่วน
ของความตรงเชิงปัจจัย (factorial validity) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ ง ของความตรงเชิ ง ภาวะสั น นิ ษ ฐาน (construct
validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบว่าแบบ
จ�ำลองการวัดของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนไทยมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบต่อไป อันจะน�ำมาสู่
เป้าหมายปลายทางคือเครื่องมือที่ช่วยการวินิจฉัยและ
การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้
ต่อไป

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยการเลือก
โรงเรียนและการเลือกนักเรียน ในส่วนของการเลือก
โรงเรียนเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองใช้
เครือ่ งมือ (try out study) การเลือกโรงเรียนทีจ่ ะเก็บข้อมูล
จึงใช้การเลือกตามสะดวก (convenience sampling)
โดยก�ำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นจังหวัดเชียงใหม่และ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2563

Examining the Factor Structure of the Standardized Achievement Test for
Thai Learners
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในแต่ละจังหวัด
ผู ้ วิ จั ย เลื อ กโรงเรี ย น 2 แห่ ง เป็ น โรงเรี ย นที่ สั ง กั ด
ส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง และโรงเรียนที่
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง
ในส่วนของการเลือกหน่วยตัวอย่างทีเ่ ป็นนักเรียน
ผูว้ จิ ยั ใช้การสุม่ แบบกลุม่ (cluster random sampling)
โดยสุม่ ห้องเรียนในแต่ละระดับชัน้ ของแต่ละโรงเรียนขึน้
มาชั้นละ 1 ห้อง จากนั้นจึงด�ำเนินการเชิญชวนให้เข้า
ร่วมโครงการวิจยั ตามรายชือ่ ทีส่ มุ่ ได้จนได้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
30 คน/ชั้น/จังหวัด
ทั้ ง นี้ ก ารก� ำ หนดจ� ำ นวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการ
ศึกษาพิจารณาจากความเหมาะสมของสถิตทิ ใี่ ช้ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตมิติ ซึ่งการศึกษา
ระยะนี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(confirmatory factor analysis) โดย Hair, Black,
Tatham, และ Anderson เสนอว่า กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำ
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันควรมีประมาณ
100-150 คน หากมีจำ� นวน 300 คนถือว่าเหมาะสม8 เช่น
เดียวกับ Comrey และ Lee ทีเ่ สนอจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
ส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันว่าหากมี
จ�ำนวน 200 ราย ถือว่าพอใช้ จ�ำนวน 300 ราย จัดว่าดี
และ 500 ราย จัดว่าดีมาก9 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึง
ก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างขัน้ ต�ำ่ ในการศึกษา 300 คน อย่างไร
ก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สั ด ส่ ว นแต่ ล ะชั้ น เรี ย น กลุ ่ ม
ตัวอย่างจึงมีทั้งสิ้น 375 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ
ระดับชั้น อายุ และกลุ่มโรงเรียนที่สังกัด
2. แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนฉบับต้นแบบ (prototype) ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
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ประกอบด้วย 11 แบบทดสอบย่อย ได้แก่ 1) แบบ
ทดสอบการอ่านพยัญชนะและค�ำ ในแบบทดสอบย่อยนี้
ผูร้ บั การทดสอบจะต้องระบุตวั อักษรตามโจทย์ทกี่ ำ� หนด
โดยการชีแ้ ละในข้ออืน่ ๆ ผูร้ บั การทดสอบจะต้องอ่านค�ำ
ที่ก�ำหนดโดยการอ่านออกเสียง 2) แบบทดสอบโจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผู้รับการทดสอบจะต้องฟัง
โจทย์คณิตศาสตร์จากนั้นจะต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อหา
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการน�ำมาใช้แก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 3) แบบทดสอบการสะกดค�ำ ในแบบ
ทดสอบย่อยนี้ผู้รับการทดสอบต้องอาศัยทักษะในการ
เขียนพยัญชนะ สระ หรือค�ำ ตามโจทย์ที่ผู้ทดสอบบอก
โดยข้อเริ่มต้นของแบบทดสอบจะประเมินทักษะในการ
ขีดเขียนพื้นฐาน ในข้อถัดมาจะเป็นการให้ผู้รับการ
ทดสอบเขียนตัวอักษรและสระตามค�ำบอก และในข้อที่
ยากขึ้นจะเป็นการเขียนค�ำตามค�ำบอก 4) แบบทดสอบ
การอ่านจับใจความ โดยผู้รับการทดสอบต้องอาศัย
ความสามารถในการเข้าใจจากการอ่าน และความ
สามารถในการเข้าใจมโนทัศน์ของค�ำและความสัมพันธ์
ระหว่างค�ำ ซึ่งจะให้ผู้รับการทดสอบเลือกค�ำตอบที่
ถูกต้องจากตัวเลือกที่แสดงถึงประโยคที่ผู้ทดสอบอ่าน
และการดู รู ป ภาพหรื อ อ่ า นประโยคแล้ ว เติ ม ค� ำ ใน
ช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ 5) แบบทดสอบการ
ค�ำนวณ ในแบบทดสอบย่อยนี้จะเป็นการระบุจ�ำนวน
ตามที่ ผู้ ท ดสอบบอกโดยการชี้ ภาพค� ำ ตอบที่ ตรงกั บ
จ�ำนวน จากนั้นจึงเป็นการเขียนตัวเลขและเครื่องหมาย
ทางคณิตศาสตร์ตามโจทย์ ส่วนข้ออื่นๆ ที่เหลือเป็น
โจทย์คณิตศาสตร์ทงั้ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ทศนิยม
และเรขาคณิต 6) แบบทดสอบการเขียน ในแบบทดสอบ
ย่อยนี้จะเป็นการแต่งประโยคที่มีความหมายจากโจทย์
ปัญหาทีม่ กี ารก�ำหนดเงือ่ นไขในการแต่งประโยคไว้ ทัง้ นี้
ความยากของข้ อ ค� ำ ถามจะเพิ่ ม ขึ้ น ตามความยาว
ของข้อความที่ต้องเขียน ความยากของค�ำศัพท์และ
ความซั บ ซ้ อ นของเนื้ อ หาในโจทย์ 7) แบบทดสอบ
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การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส�ำหรับผู้เรียนไทย
การออกเสียง ในแบบทดสอบย่อยนีผ้ รู้ บั การทดสอบต้อง
อ่านออกเสียงค�ำที่ไม่มีความหมายที่ก�ำหนดไว้ และ
ข้ อ ค� ำ ถามจะยากขึ้ น ตามระดั บ ความซั บ ซ้ อ นของ
พยัญชนะและสระที่ใช้ผสมเป็นค�ำในแต่ละค�ำ 8) แบบ
ทดสอบการอ่านออกเสียง ในแบบทดสอบย่อยนี้ผู้รับ
การทดสอบจะต้องอาศัยทักษะในการสะกดค�ำได้อย่าง
แม่ น ย� ำ และทั ก ษะที่ เ กี่ ย วกั บ จั ง หวะในการพู ด และ
การอ่านออกเสียง ทั้งนี้ข้อค�ำถามในแต่ละประโยคที่ให้
ผู้รับการทดสอบอ่านออกเสียงจะค่อยๆ เพิ่มความยาก
ขึ้นตามล�ำดับ 9) แบบทดสอบความคล่องในการอ่าน
ประโยค แบบทดสอบย่อยนี้ใช้ในการประเมินความไว
ในการอ่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องใช้ความสามารถใน
การอ่านค�ำและการท�ำความเข้าใจประโยคง่ายๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ในการทดสอบแต่ละข้อผู้รับการทดสอบ
จะต้องอ่านประโยคที่ง่ายในใจและตอบสนองโดยการ
พิจารณาว่าประโยคนั้นถูกหรือผิดอย่างรวดเร็วโดยท�ำ
เครื่องหมายถูกลงบนค�ำตอบที่เลือกในสมุดค�ำตอบ
โดยให้เวลา 3 นาที 10) แบบทดสอบความคล่องในการ
ค� ำ นวณทางคณิ ต ศาสตร์ แบบทดสอบย่ อ ยนี้ ใ ช้ ทั้ ง
ความรู้เกี่ยวกับการค�ำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
(เฉพาะการบวก การลบ การคูณ) และกระบวนการคิด
อย่างรวดเร็ว โดยโจทย์ในการค�ำนวณพืน้ ฐานทัง้ หมดจะ
อยู่ในสมุดค�ำตอบ และให้เวลา 3 นาที และ 11) แบบ
ทดสอบความคล่องในการเขียนประโยค ส�ำหรับแบบ
ทดสอบนีผ้ รู้ บั การทดสอบจะต้องใช้ความสามารถในการ
เขียนอย่างคล่องแคล่วในการเขียนประโยคพื้นฐานที่มี
ความสมบูรณ์ รวมถึงความสามารถในการสนใจจดจ่อ
และการแก้ปัญหา ทั้งนี้การเขียนประโยคในแต่ละข้อ
ต้องมีความสัมพันธ์กบั โจทย์รปู ภาพทีก่ ำ� หนดไว้ในสมุด
ค�ำตอบและต้องใช้คำ� ทัง้ สามค�ำทีก่ ำ� หนดให้ในการแต่ง
ประโยคซึง่ โจทย์แต่ละข้อจะมีความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ ตาม
ล�ำดับและให้เวลา 5 นาที โดยแบบทดสอบมาตรฐาน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับต้นแบบ (prototype)
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ผ่านการศึกษาน�ำร่องโดยผ่านการประเมินจากผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการ
ศึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาพิเศษ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย และมีการน�ำไปใช้กับกลุ่มนักเรียน
เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมด้ า นภาษาของแบบ
ทดสอบก่อนการตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของ
แบบทดสอบในการวิจัยครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองพร้อมกับผู้ช่วยวิจัยภาคสนามที่ได้รับการฝึก
อบรมในการใช้และบริหารแบบทดสอบรวมถึงวิธีการ
ตรวจให้ ค ะแนนและแปลผลแล้ ว โดยด� ำ เนิ น การ
เก็บข้อมูลหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนังสือ
รับรองโครงการวิจัยเลขที่ CMUREC No.61/006
การเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ในโรงเรี ย น
คณะวิ จั ย จะขออนุ ญ าตครู ป ระจ� ำ ชั้ น เพื่ อ เข้ า ไป
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั และเชิญชวนอาสาสมัครใน
ช่วงเวลาทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อการเรียน ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการ
ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยวาจา จากนั้น
มอบเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งส่วนส�ำหรับเด็กและ
ส�ำหรับผูป้ กครอง และเมือ่ เด็กและผูป้ กครองลงนามเพือ่
เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดย
เก็บข้อมูลเป็นการทดสอบรายบุคคล การทดสอบใช้เวลา
ประมาณ 40-90 นาที โดยเด็กสามารถหยุดพัก หรือ
ขอยุติการทดสอบเมื่อใดก็ได้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
2. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบ
โดยใช้วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงปัจจัย (factorial
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validity) ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(confirmatory factor analysis) โดยพิจารณความ
สอดคล้องกลมกลืนของแบบจ�ำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์ (relative Chi-square = 3:1)
(ค่ า Comparative Fit Index (CFI>0.95) ค่ า
Standardized RMR (SRMR < 0.08 และค่า Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA
< 0.08)10 ทั้งนี้เนื่องจากแบบทดสอบมาตรฐานวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความซับซ้อนและ
มี จ� ำ นวนข้ อ ค� ำ ถามมาก จึ ง ไม่ ส ามารถตรวจสอบ
ความตรงเชิงปัจจัยพร้อมกันได้ในครั้งเดียว ผู้วิจัยจึงใช้
กระบวนการตรวจสอบแบบ incremental approach
โดยการเริ่มต้นตรวจสอบความตรง ทีละแบบทดสอบ
ย่อยตั้งแต่แบบทดสอบย่อย ที่ 1 ถึงแบบทดสอบย่อย
ที่ 8 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงลู่เข้า (convergent
validity) จากค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน โดย
พิจารณาจากค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของข้อ
ค�ำถามแต่ละข้อมีคา่ มากกว่า .32 จะแสดงถึงความตรง
เชิงลู่เข้าที่ด11ี ในส่วนแบบทดสอบย่อยที่ 9 ถึง 11 ได้แก่
ความคล่องในการอ่าน ความคล่องในการค�ำนวณ และ
ความคล่องในการเขียนประโยค มีลักษณะเป็นแบบ
ทดสอบทีใ่ ช้ความเร็ว (speed test) ซึง่ แบบทดสอบทีใ่ ช้
ความเร็วหรือจ�ำกัดเวลานัน้ ผูร้ บั การทดสอบส่วนมากจะ
ตอบค�ำถามช่วงแรกถูกต้องหมด และส่วนมากจะไม่มี
โอกาสตอบค�ำถามช่วงหลังได้เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้าน
เวลา ส่งผลให้ข้อค�ำถามดังกล่าวมีความแปรปรวนต�่ำ
หรื อ ไม่ มี ค วามแปรปรวน ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยทั่วไปในรายข้อค�ำถามดัง
กล่าวจึงมีค่าสูงหรือต�่ำเกินจริง ในการศึกษาครั้งนี้จึงมี
เพียงแบบทดสอบย่อยที่ 1-8
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแต่ละ
แบบทดสอบย่ อ ย เนื่ อ งจากลั ก ษณะค� ำ ตอบเป็ น
dichotomous คื อ 0 และ 1 ซึ่ ง ไม่ เ หมาะสมกั บ
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การประมาณค่าด้วย maximum likelihood ผู้วิจัยจึงใช้
การประมาณแบบ correction to means and variance
of diagonally weight least square (WLSMV) โดยจัด
กระท�ำคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อให้อยู่ในระดับการวัด
แบบ category scale แทน การประมาณค่าเช่นนีส้ ง่ ผล
ให้คา่ พารามิเตอร์ทปี่ ระมาณได้มคี วามถูกต้องมากกว่า
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรม Mplus
version 7.4

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
ในจังหวัดเชียงใหม่กบั กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
จ�ำนวนทั้งสิ้น 375 ราย โดยพบว่า สัดส่วนของลักษณะ
ทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างมีความใกล้เคียงกันสอดคล้องกับ
สัดส่วนที่ก�ำหนดไว้เบื้องต้นตามวิธีวิทยา โดยแบ่งเป็น
นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 49.1 และ
นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ร้อยละ 50.9 สังกัดโรงเรียนรัฐบาลประกอบด้วยโรงเรียน
รัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 24.3 โรงเรียนรัฐบาล
ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 17.1 และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ
ร้อยละ 8.3 ส่วนสังกัดโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่รอ้ ยละ 24.8 โรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 21 และโรงเรียนเอกชน
ในเขตปริมณฑล ร้อยละ 4.5 กลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าชาย (ร้อยละ 50.9 และ 49.1 ตามล�ำดับ)
โดยมีอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี (ร้อยละ 14.4, 14.7, 18.7,
15.7, 19.2, 15.5 และ 1.9 ตามล�ำดับ) และศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ร้อยละ 16.3, 16.8,
17.1, 16.8, 16.5 และ 16.5 ตามล�ำดับ)
2. การตรวจสอบความตรง
จากข้อมูลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบย่อยทั้ง
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การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส�ำหรับผู้เรียนไทย
8 ด้าน มีความตรงเชิงลูเ่ ข้า (convergent validity) และ
โครงสร้างองค์ประกอบ (factor structure) ที่ดี อันเป็น
หลักฐานสนับสนุนความตรงปัจจัยของแบบทดสอบย่อย
ทั้ ง 8 ด้ า น ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ ค� ำ ถามโดยอ้ า งอิ ง ผลจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบรวมกันเป็นคะแนนรวมของ
แบบทดสอบย่อย แต่ละด้านและคะแนนรวมจากแบบ
ทดสอบย่อยอีก 3 ด้านที่เป็น speed test ไปศึกษา
โครงสร้ า งของแบบทดสอบมาตรฐานวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรวมทั้งฉบับ ซึ่งการศึกษาเป็นการทดสอบ
ว่าแบบจ�ำลองสมมุติฐานที่ประกอบไปด้วยตัวแปรแฝง

อารยา ผลธัญญา และคณะ

3 ตัวได้แก่ การอ่าน การเขียนและ การค�ำนวณ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีหรือไม่ โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผลการเปรียบเทียบ โดย
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแบบจ�ำลองสมมุติฐาน
ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นกั (χ2=259.543,
df =41, Relative χ2 = 6.330, SRMR=.027, RMSEA =
.119, CFI = .955) พิ จ ารณาจากค่ า relative χ 2
มีค่ามากกว่า 3.0 ค่า และค่า RMSEA ที่มากกว่า .080
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งด� ำ เนิ น การปรั บ แบบจ� ำ ลองการวั ด
(respecification) ต่อไป

ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจ�ำลองและค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของข้อค�ำถาม
χ2

แบบทดสอบ

df

χ2/df

แบบทดสอบการอ่านพยัญชนะและค�ำ

2674.423 2555 1.046

แบบทดสอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

648.473

แบบทดสอบการสะกดค�ำ

1770.192 1539 1.150

แบบทดสอบการอ่านจับใจความ

1210.559 1034 1.170

แบบทดสอบการค�ำนวณ

1108.024 665 1.666

แบบทดสอบการเขียน

281.983

209 1.349

แบบทดสอบการออกเสียง

890.721

819 1.087

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง

199.557

189 1.055

527 1.230

ถัดมาเมื่อพิจารณาค่าดัชนีปรับปรุงแบบจ�ำลอง
(modification indices) พบว่า ความคลาดเคลื่อนของ
แบบทดสอบย่อยบางด้านมีความสัมพันธ์กันสูง ซึ่ง
หมายความว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์
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RMSEA
(90% CI)

CFI

.011
(.001 - .016)
.025
(.018 - .031)
.020
(.015 - .024)
.021
(.016 - .026)
.042
(.039 - .048)
.031
(.021 - .039)
.015
(.003 - .022)
.012
(.001 - .026)

ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
min

max average

.999

.499

.999

.855

.980

.498

.930

.738

.994

.403

.987

.796

.996

.639

.993

.862

.969

.423

.980

.833

.996

.382

.903

.623

.993

.438

.937

.739

.999

.636

.996

.856

ระหว่างความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย
ตัวแปรแฝง โดยทัว่ ไปในการปรับแบบจ�ำลองผูว้ จิ ยั อาจ
ก�ำหนดให้ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวมาความสัมพันธ์
กั น ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
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ความคลาดเคลือ่ นดังกล่าวอาจมีแบบแผนเนือ่ งมาจาก
ตั ว แปรแฝงอื่ น ๆ 12 ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย
จึงด�ำเนินการก�ำหนดแบบจ�ำลองใหม่โดยใช้การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงสร้างของแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมาอันน�ำมาสู่
การก� ำ หนดตั ว แปรแฝงเพิ่ ม เติ ม ตามแบบจ� ำ ลอง
พหุลักษณะพหุวิธี (multitrait-multimethod model)
โดยจากแบบจ�ำลองเริ่มแรก แบบทดสอบมาตรฐาน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้ประกอบด้วยการวัด
ลักษณะ (Trait) 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน
และการค�ำนวณ ซึ่งทักษะเหล่าสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างไรก็ตามการวัดลักษณะทั้ง 3 ด้าน
ผู้วิจัยใช้แนวทางในการวัด (method) ประกอบด้วย
การวัดทักษะการเรียนพื้นฐาน (basic academic skill)
การวั ด ความเข้ า ใจทางด้ า นวิ ช าการ (academic
comprehension) และการวัดความคล่องแคล่วทาง
วิชาการ (academic fluency)13 ผู้วิจัยจึงก�ำหนดแบบ
จ�ำลองโดยเพิ่มส่วนของวิธีการวัดทั้ง 3 ด้านกลายเป็น
แบบจ�ำลองพหุลกั ษณะ พหุวธิ ซี งึ่ ประกอบไปด้วยตัวแปร
แฝงจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวแปร
อย่างไรก็ตามการก�ำหนดตัวแปรแฝงเพิ่มเติม
ส่งผลให้เกิดปัญหาการระบุความเป็นไปได้เพียงค่าเดียว
(identification problem) ท�ำให้ไม่สามารถประมาณค่า
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พารามิเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการก�ำหนดแบบจ�ำลอง
เพิ่ ม เติ ม ตามแบบจ� ำ ลองแบบ correlated trait
constrained method (CToUM) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่นักวิชาการเสนอไว้ส�ำหรับแก้ปัญหาการระบุความ
เป็ น ไปได้ เ พี ย งค่ า เดี ย วหากแบบจ� ำ ลองดั้ ง เดิ ม คื อ
correlated trait-correlated method ไม่สามารถ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้14 ภายหลังจากการก�ำหนด
ให้ค�ำถามแต่ละคู่มีความสัมพันธ์กันแล้ว โดยผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ป รั บ แก้ ต ามแบบจ� ำ ลอง
พหุ ลั ก ษณะพหุ วิ ธี มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ดีพิจารณาจากค่า relative χ2 ยังมีค่าต�่ำกว่า
3.0 ค่า SRMR ทีต่ ำ�่ กว่า .080 ค่า RMSEA ทีต่ ำ�่ กว่า .080
และค่า CFI มากกว่า .95 และแบบจ�ำลองทีป่ รับแก้แล้ว
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบ
จ�ำลองเดิม (Δ CFI = .033) ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบระหว่างแบบจ�ำลองสมมุติฐานและแบบจ�ำลอง
พหุลักษณะพหุวิธีแสดงดังตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แบบจ� ำ ลอง
สมมุติฐานที่ปรับแก้ตามแบบจ�ำลองพหุลักษณะพหุวิธี
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ซึ่งโครงสร้าง
ของแบบทดสอบและค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างแบบจ�ำลองสมมุติฐานและแบบจ�ำลองพหุลักษณะพหุวิธี
χ2

df

χ2/df

แบบจ�ำลองสมมุติฐาน

259.543

41

6.330

แบบจ�ำลองพหุลักษณะพหุวิธี

91.382

32

2.856

แบบจ�ำลอง

RMSEA
(90% CI)
.119
(.106 - .133)
.070
(.054 - .087)
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SRMR

CFI

.027

.955

.017

.988

Δ CFI

.033

การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส�ำหรับผู้เรียนไทย

.985*

.917*

การอ่ าน

.872*

.974*
.873*

อารยา ผลธัญญา และคณะ
12

การอ่านพยัญชนะและคํา
การอ่านจับใจความ

.053*

ทักษะการ
เรี ยนพืน้ ฐาน

การออกเสียง

.081*

การอ่านออกเสียง

.134*

ความคล่องในการอ่านประโยค

.118*
.947*

การเขียน

.899*
.834*

การสะกดคํา

.183*

การเขียน

.218*

ความคล่องในการเขียน
ประโยค

การ
คํานวณ

.880*
.954*
.883*

ความเข้ าใจ
ทางด้ าน
วิชาการ

.221*

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

.545*

การคํานวณ
ความคล่องในการคํานวณ

.124*

ความ
คล่ องแคล่ ว
ทางวิชาการ

คณิตศาสตร์

ภาพที่ 1 โครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที
่ 1 โครงสร้
ผลสัมSRMR
ฤทธิ์ทางการเรี
ยน CFI = .988
χ2= 91.382
df =างของแบบทดสอบมาตรฐานวั
32, χ2/df = 2.856, RMSEA =ด.070,
= .017 และ
= 91.382* pdf<=.0532,
* p < .05

= 2.856, RMSEA = .070, SRMR = .017 และ CFI = .988

วิจารณ์

การตรวจสอบโครงสร้ า งของแบบทดสอบ
มาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวิจัยครั้งนี้
พบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนว่าแบบทดสอบที่
คณะผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามตรงเชิ ง โครงสร้ า งที่
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เหมาะสม ซึ่งจากการตรวจสอบความตรง (validity)
พบว่า ข้อค�ำถามมีความตรงเชิงลู่เข้า (convergent
validity) โดยข้อค�ำถามมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของ
ข้อค�ำถามมากกว่า .32 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบ
ย่อยแต่ละด้านมีความตรงเชิงลู่เข้าที่ด11ี

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2563

Examining the Factor Structure of the Standardized Achievement Test for
Thai Learners
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลอง
สมมุติฐานที่ประกอบไปด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัว ได้แก่
การอ่าน การเขียนและการค�ำนวณ ซึ่งใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบโครงสร้างของ
แบบทดสอบในครั้งแรกนั้นแม้พบว่าทั้ง 3 ตัวแปรแฝงมี
ความตรงเชิงลูเ่ ข้าทีด่ แี ต่แบบจ�ำลองสมมุตฐิ านดังกล่าว
ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซงึ่ เนือ่ งมาจากยัง
มี ตั ว แปรแฝงอื่ น ๆ ที่ ส ามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์
ระหว่างแบบทดสอบย่อยได้ด้วย ผู้วิจัยจึงปรับแบบ
จ�ำลองด้วยการก�ำหนดตัวแปรแฝงเพิ่มเติมตามแบบ
จ�ำลองพหุลักษณะพหุวิธี (multitrait-multimethod
model) พบว่าแบบจ�ำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ดี และค่า Δ CFI ที่มีค่าถึง .033 ในขณะที่
ค่า RMSEA มีค่าลดลงถึง .049 แสดงให้เห็นว่าแบบ
จ�ำลองพหุลักษณะพหุวิธีมีความเหมาะสมกว่าแบบ
จ�ำลอง 3 องค์ประกอบ12 และโดยทั่วไปทั้ง CFI และ
RMSEA เป็นค่าทีม่ คี วามไวเหมาะสมในการเปรียบเทียบ
แบบจ�ำลอง15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นหลักฐาน
สนั บ สนุ น ว่ า แบบทดสอบมาตรฐานวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนส�ำหรับผูเ้ รียนไทยทีค่ ณะผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มี
โครงสร้างขององค์ประกอบที่ดี
โดยแบบจ�ำลองพหุลักษณะพหุวิธีประกอบด้วย
แบบจ�ำลองการวัดลักษณะ (trait) 3 องค์ประกอบ
ซึ่งได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการอ่าน 2) องค์ประกอบ
ด้านการเขียน 3) องค์ประกอบด้านการค�ำนวณ และ
วิธกี าร(method) 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
ด้านทักษะการเรียนพืน้ ฐาน ซึง่ เป็นการประเมินเกีย่ วกับ
ทักษะเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูท้ างวิชาการและ
เป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้ ขั้ น สู ง
วั ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารทดสอบการจ� ำ รู ป สระและตั ว อั ก ษร
การผสมค�ำเพื่อการอ่าน การเขียน และการสะกดค�ำ
รวมถึ ง ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การค� ำ นวณทาง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ ความจ�ำตัวเลข ค่าของตัวเลข การจัด
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กระท�ำเชิงตัวเลข และความหมายของสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 2) องค์ประกอบด้านความเข้าใจทางด้าน
วิชาการ เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนพื้นฐานเพื่อ
ท�ำความเข้าใจหลักวิชาการที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
วั ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารทดสอบความสามารถในการอ่ า น
เพื่อจับใจความส�ำคัญของเรื่อง ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ค�ำและไวยากรณ์ของภาษาในการเขียน
เพือ่ สือ่ ความหมายของเรือ่ งราว ตลอดจนการแก้ปญ
ั หา
โจทย์ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละ 3) องค์ ป ระกอบด้ า น
ความคล่ อ งแคล่ ว ทางวิ ช าการ เป็ น การประเมิ น
ความคล่องแคล่วในการใช้ความรู้ทางวิชาการพื้นฐาน
ของผูเ้ รียน วัดโดยการใช้ขอ้ ค�ำถามทีง่ า่ ยแต่มจี ำ� นวนข้อ
มากและจ�ำกัดเวลาในการท�ำ โดยผู้เรียนต้องอาศัย
ความเร็วในการประมวลข้อมูลเพือ่ แก้ปญ
ั หาทีง่ า่ ยแต่มี
จ� ำ นวนมากภายในเวลาที่ จ� ำ กั ด เพื่ อ ประเมิ น ความ
คล่องแคล่วของกระบวนการคิดแก้ปญ
ั หาของผูเ้ รียนทัง้
ด้านการอ่านประโยค การเขียนประโยค และการค�ำนวณ
ทางคณิตศาสตร์
ทั้งนี้โครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนส�ำหรับผูเ้ รียนไทยในการศึกษาครัง้
นี้มีความสอดคล้องกับการจัดกลุ่มโครงสร้างของแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรฐานที่ใช้ในต่าง
ประเทศนั่นคือ แบบทดสอบ Woodcock-Johnson IV
ซึ่งนอกเหนือจากองค์ประกอบด้านการอ่าน การเขียน
และการค� ำ นวณแล้ ว แบบทดสอบ WoodcockJohnson ยั ง ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบอื่ น ได้ แ ก่
องค์ประกอบทักษะทางวิชาการ ความคล่องแคล่วทาง
วิชาการและความเข้าใจทางวิชาการเพือ่ การประยุกต์ใช้16
ซึ่งโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้น
ในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้
ทางคลินกิ โดยองค์ประกอบด้านการอ่าน การเขียน และ
การค�ำนวณเป็นองค์ประกอบการรู้คิดที่เกี่ยวข้องกับ
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การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส�ำหรับผู้เรียนไทย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ส่ ว นองค์ ป ระกอบทั ก ษะ
การเรียนพื้นฐาน ความเข้าใจทางด้านวิชาการ และ
ความคล่ อ งแคล่ ว ทางวิ ช าการ เป็ น องค์ ป ระกอบที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความบกพร่ อ งทางการเรี ย น ดั ง นั้ น
โครงสร้ า งของแบบทดสอบมาตรฐานวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนส�ำหรับผู้เรียนไทยที่คณะผู้วิจัยเพิ่มเติม
ตัวแปรแฝงจึงมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับทั้งทฤษฎี
เชาวน์ปัญญา CHC และแบบทดสอบ WoodcockJohnson IV17 และสอดคล้องกับที่ Reynolds และคณะ5
ระบุวา่ ทฤษฎีเชาวน์ปญ
ั ญา CHC เป็นทฤษฎีทมี่ พี นื้ ฐาน
ในการพั ฒ นาทฤษฎี จ ากหลั ก ฐานการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ประจักษ์ที่มีการวิเคราะห์โมเดลรองรับจึงเป็นทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็น
พื้ น ฐานของการพั ฒ นาแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
นอกจากนี้แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นไทยได้ พั ฒ นาขึ้ น ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่
ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน และประกอบด้วยแบบ
ทดสอบย่อยที่ประเมินและครอบคลุมทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน และการค�ำนวณ ตามเกณฑ์การวินิจฉัย
โรคบกพร่ อ งด้ า นการเรี ย นใน Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition
(DSM-5) ได้แก่ การอ่านค�ำไม่ถกู ต้องหรือช้าและต้องใช้
ความพยายามมาก มี ค วามล� ำ บากในการเข้ า ใจ
ความหมายของสิ่งที่อ่าน มีปัญหาความยากล�ำบากใน
การสะกดค�ำ มีปญ
ั หาความยากล�ำบากในการเขียน เช่น
ใช้ไวยากรณ์หรือเว้นวรรคผิด มีปญ
ั หาความยากล�ำบาก
ในการเข้าใจความหมาย ความจริงของจ�ำนวนหรือ
การค�ำนวณ และมีปัญหาความยากล�ำบากกับเหตุผล
เชิงคณิตศาสตร์1 จึงสามารถใช้แบบทดสอบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ในการประเมินความสามารถในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
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ได้รับในปัจจุบันอย่างแท้จริง เพื่อน�ำไปสู่การวินิจฉัย
ภาวะความบกพร่องในการเรียนรูท้ แี่ ม่นย�ำยิง่ ขึน้ รวมถึง
ผลที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบจะสามารถน� ำ มาใช้ ใ นการ
วางแผนการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและเฉพาะ
เจาะจงกับความบกพร่องของเด็กทีพ่ บจากแบบทดสอบ
มากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งแม้ว่า ภาวะการเรียนรู้บกพร่องจะไม่
สามารถรักษาให้หายขาดและไม่มยี าจ�ำเพาะทีใ่ ช้ในการ
รั ก ษาแต่ ก ารรั ก ษาที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเหมาะสม
เฉพาะเจาะจงกับความบกพร่องของเด็กจะช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้18
ดั ง นั้ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ท� ำ ให้ ไ ด้ แ บบทดสอบ
มาตรฐานวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนส�ำหรับผูเ้ รียนไทย
ที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทของหลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอนในประเทศไทยและสามารถใช้ในการประเมิน
ความสามารถทางการรู้คิดที่เกี่ยวข้องกับทักษะทาง
วิชาการท�ำให้มีแบบทดสอบที่เป็นทางเลือกส�ำหรับใช้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก
แบบทดสอบที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจะมีการ
ด�ำเนินการหาเกณฑ์ปกติระดับชาติ (national norms)
และเกณฑ์ปกติตามอายุ (age norms) ในการวิจัยครั้ง
ต่อไป เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ
มาตรฐานมาใช้ประโยชน์ทางการวินิจฉัยและการช่วย
เหลือเด็กอย่างสูงสุด

ข้อจ�ำกัดและข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติการวัด
ทางจิตมิติของแบบทดสอบเท่านั้น อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง
จ� ำ กั ด อยู ่ เ พี ย งนั ก เรี ย นในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการน�ำแบบทดสอบฉบับ
ต้นแบบ (prototype) ไปใช้จึงต้องมีการพัฒนาเกณฑ์
ปกติระดับชาติ (national norms) และเกณฑ์ปกติตาม
อายุ (age norms) และด�ำเนินการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง
ทีม่ คี วามเป็นตัวแทนของประเทศมากกว่านี้ เพือ่ ให้แบบ
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Examining the Factor Structure of the Standardized Achievement Test for
Thai Learners
ทดสอบฉบั บ นี้ ส ามารถใช้ ใ นการให้ ข ้ อ มู ล ส� ำ หรั บ
การวินิจฉัยทางการแพทย์ต่อไป

สรุป

แบบทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส�ำหรับผู้เรียนไทยเป็นแบบทดสอบที่มีความตรงเชิง
โครงสร้างทีเ่ หมาะสม และยังมีความเหมาะสมกับบริบท
ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในประเทศไทย
จึ ง สามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการประเมิ น ความสามารถ
ทางการรูค้ ดิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความบกพร่องทางการเรียนรู้
ได้ต่อไป
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