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บทคััดย่่อ
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อพััฒนาแบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสำหรัับผู้้�เรีียนไทย และเพื่่�อตรวจสอบคุุณสมบััติิการวััดทาง
จิิตวิิทยาซึ่่�งประกอบด้้วยการตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหาและการวิิเคราะห์์ข้้อคำถาม
วิิธีกี ารศึึกษา การศึกึ ษาในครั้้�งนี้้�แบ่่งออกเป็็น 2 ระยะ ได้้แก่่ ระยะที่่�หนึ่่ง� การพััฒนามาตร (scale development) เป็็นการพััฒนาแบบ
ทดสอบมาตรฐานวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสำหรัับผู้้�เรีียนไทย และระยะที่่�สอง การทดลองใช้้แบบทดสอบ (try-out) ในกลุ่่�ม
ตััวอย่่างนัักเรีียนไทยจำนวน 375 คน เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อคำถาม โดยการทดสอบความยากง่่ายและอำนาจจำแนกของข้้อคำถาม
ผลการศึึกษา แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสำหรัับผู้้�เรีียนไทยที่่�พััฒนาขึ้้�นประกอบด้้วย 11 แบบทดสอบย่่อย คืือ
การอ่่านพยััญชนะและคำ, โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์, การสะกดคำ, การอ่่านจัับใจความ, การคำนวณ, การเขีียน, การออกเสีียง,
การอ่่านออกเสีียง, ความคล่่องในการอ่่านประโยค, ความคล่่องในการคำนวณคณิิตศาสตร์์ และความคล่่องในการเขีียนประโยค
แบบทดสอบที่่�พััฒนาผ่่านการตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ ผลการศึึกษาพบว่่าแบบทดสอบมีีความยากง่่าย
และอำนาจจำแนกของข้้อคำถามเหมาะสม
สรุุป ผลการศึึกษาสนัับสนุุนความตรงเชิิงเนื้้�อหา ความยากง่่ายและอำนาจจำแนกของข้้อคำถามของแบบทดสอบมาตรฐาน
วััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสำหรัับผู้้�เรีียนไทย เกณฑ์์ปกติิของแบบทดสอบควรจะได้้รัับการพััฒนาต่่อไป
คำสำคััญ ความบกพร่่องทางการเรีียน แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
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ABSTRACT

Objective: To develop the Standardized Achievement Test for Thai Learner (SAT) and to examine
the psychometric properties of SAT, including content validation and item analysis.
Methods: The current study consisted of 2 phases. The first phase was the scale development process.
The second phase was the try-out phase, with 375 Thai students, which investigated item difficulty and
item discrimination.
Results: The SAT comprises 11 subtests; Letter Word Identification, Applied Problems, Spelling, Passage
Comprehension, Calculation, Writing Sample, Word Attack, Oral Reading, Sentence Reading Fluency,
Math Fact Fluency, and Sentence Writing Fluency. The content validation of the SAT was conducted by
the expert panel. Additionally, it was found that the SAT had appropriate item difficulty and item discrimination.
Conclusion: The content validity, item difficulty and item discrimination of The SAT are supported. The norm of
the SAT should be further developed.
Keyword: specific learning disorder, achievement test
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บทนำำ�
	ความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้� หรืือ Specific Learning
Disorder1 คืือภาวะที่่�เด็็กมีีความบกพร่่องทางการเรีียนโดยมีีทักั ษะ
ต่่ำกว่่าความสามารถของเด็็กในวััยเดีียวกัันอย่่างมาก แบ่่งออกเป็็น
3 ประเภท คืือ ความบกพร่่องทางการอ่่าน, ความบกพร่่องทางการ
เขีียน, และความบกพร่่องทางคณิิตศาสตร์์ ซึ่่�งความบกพร่่อง
ทางการเรีียนนี้้�ไม่่ได้้เกิิดจากความผิิดปกติิของร่่างกาย ระบบ
ประสาท ความผิิดปกติิทางพััฒนาการ การขาดการศึกึ ษา หรืือความ
ผิิดปกติิทางสติิปััญญา ปีี 2558 มีีการสำรวจเด็็กที่่�มีีความบกพร่่อง
ทางการเรีี ย นในประเทศโดยสำนัั ก บริิหารการศึึ ก ษา สำนัั ก
คณะกรรมการการศึกึ ษาขั้้น� พื้้�นฐาน (สพฐ.) พบว่่ามีีจำนวนมากถึึง
224,223 ราย และยัังพบว่่ามีีความชุุกมากถึึงร้้อยละ 6.3 ในกลุ่่�ม
เด็็ ก นัั ก เรีี ย นระดัั บ ชั้้� น ประถมศึึ ก ษา 2 โดยความบกพร่่ อ งทาง
การเรีียนรู้้น� อกจากจะส่่งผลโดยตรงต่่อการเรีียนของเด็็กแล้้ว ยัังพบว่่า
อาจนำไปสู่่�ปััญหาเชิิงสุุขภาพจิิตและพฤติิกรรมตามมาได้้ เช่่น
เด็็กอาจมีีความไม่่มั่่น� ใจในตนเอง มองตนเองในแง่่ลบ รู้้สึึ� กตึึงเครีียด
และกดดัันจากการเรีียน มีีความวิิตกกัังวลได้้ง่่าย อาจส่่งผลต่่อการ
ปรัับตััวเข้้ากัับสัังคม และอาจนำมาซึ่่�งโรคซึึมเศร้้าได้้ในอนาคต3
ในปัั จ จุุ บัั น การตรวจประเมิินเด็็ ก ที่่� มีี คว ามบกพร่่ อ ง
ทางการเรีียนในประเทศไทยสามารถทำได้้ตั้้�งแต่่ในโรงเรีียน โดยมีี
เครื่่อ� งมืือที่่�สามารถคััดกรองเด็็กเบื้้�องต้้น คืือ แบบคััดกรองนัักเรีียน
ที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น บกพร่่องทางการเรีียนรู้้� และออทิิซึึม [KUS-SI
Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs)]4 โดยให้้ครููระบุุ
ระดัับความถี่่�หรืือความรุุนแรงของพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาจาก
พฤติิกรรมที่่�สัังเกตเห็็น แบ่่งออกเป็็น 4 เกณฑ์์คืือ ไม่่เคย, เล็็กน้้อย,
ค่่อนข้้างมาก และบ่่อยมาก และทำการสรุุปคะแนนเพื่่�อแบ่่งกลุ่่�ม
ตามระดัั บ ความเสี่่� ย งของอาการที่่�ครููสัังเกตเห็็น แบบทดสอบ
Kasetsart Basic Academic Skills Test (KBAST)5 เป็็นแบบ
ทดสอบที่่�ใช้้ทดสอบกัับเด็็กรายบุุคคลประกอบด้้วย 4 แบบทดสอบ
ย่่อย คืือ การอ่่านคำ, การสะกดคำ, ความเข้้าใจประโยค และการ
คำนวณทางคณิิตศาสตร์์ แบ่่งออกเป็็นสองแบบทดสอบคู่่�ขนาน
เครื่่�องมืือดัังกล่่าวทดสอบโดยครููผู้้�สอนเพื่่�อค้้นหาปััญหาเบื้้�องต้้น
และนำมาซึ่่ง� วิินิิจฉััยที่่�ลึึกซึ้้ง� มากขึ้้น� ในกระบวนการเชิงิ คลิินิิกต่่อไป
ในการตรวจวิินิิจฉััยทางคลิินิิก ประกอบไปด้้วยการตรวจ
ประเมิินโดยจิิตแพทย์์ ร่่วมกัับการทดสอบทางจิิตวิิทยาคลิินิิก ซึ่่�ง
การทดสอบดัั ง กล่่ า วแบ่่ ง ออกเป็็ น 2 ส่่ ว น 6 คืือ การวัั ด ระดัั บ
เชาวน์์ปัญ
ั ญา และการตรวจผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียน (achievement
test) โดยเครื่่�องมืือการตรวจผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนที่่�ใช้้กัันอย่่าง
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แพร่่หลายในปััจจุุบัันคืือ Wide Range Achievement Teat – Thai
(WRAT-Thai)7 การทดสอบแบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน คืือ การอ่่านคำ
การเขีียนสะกดคำตามคำบอก และด้้านคณิิตศาสตร์์
อย่่างไรก็็ตามแบบทดสอบ WRAT-Thai ยัังมีีข้้อจำกััด8
ดัังต่่อไปนี้้� ประการที่่�หนึ่่�ง คืือ คำศััพท์์ที่่�ใช้้ค่่อนข้้างล้้าหลััง ไม่่ใช่่คำ
ที่่�สามารถพบได้้ในชีีวิิตประจำวัันของเด็็ก ประการที่่�สองแบบ
ทดสอบมีีการวััดทัักษะที่่�ไม่่ครอบคลุุมในทุุกด้้าน เช่่น ไม่่มีีการ
ทดสอบด้้านความเข้้าใจทางคณิิตศาสตร์์, การเขีียนประโยค, หรืือ
การอ่่ า นจัั บ ใจความเป็็ น ต้้น ประการที่่� ส ามเกณฑ์์ ป กติิที่่� ใ ช้้ไม่่
สามารถเป็็นตััวแทนของกลุ่่�มประชากรของเด็็กไทยทั้้�งประเทศได้้
จากข้อ้ จำกััดที่่�กล่่าวมาข้า้ งต้้น นอกจากมีีผลกระทบในเชิงิ ของการ
ตรวจวิินิิจฉััยเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเรีียน ซึ่่�งจิิตแพทย์์และ
นัักจิิตวิิทยาคลิินิิกต้้องมีีความระมััดระวัังในการใช้้ผลคะแนนจาก
แบบทดสอบแล้้ว ยัังส่่งผลให้้ไม่่สามารถอธิิบายข้อ้ จำกััดของเด็็กที่่�
มีีความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้�ให้้กัับโรงเรีียนหรืือผู้้�ปกครองเข้้าใจ
ได้้ชััดเจน ทำให้้การวางแผนการช่่วยเหลืือหรืือการจััดกิิจกรรม
กระตุ้้�นทัักษะที่่�เหมาะสมกัับศัักยภาพที่่�แท้้จริิงของเด็็กทำได้้อย่่าง
ยากลำบาก
จากที่่�กล่่าวมา คณะผู้้วิิจั
� ยั จึึงมีีความมุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนา
แบบทดสอบมาตรฐานวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสำหรัับผู้้�เรีียน
ไทยเพื่่�อประกอบการวิินิิจฉััยความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้� ให้้เป็็น
เครื่่�องมืือที่่�มีีความสอดคล้้องกัับหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�น
พื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน รวมถึึงมุ่่�งหวััง
ให้้เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�สามารถวััดทัักษะที่่�ครอบคลุุมมากขึ้้น� ในบทความ
วิิจัั ย ฉบัั บ นี้้� มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ นำเสนอกระบวนการวิิจัั ย และ
ผลการศึึกษาในส่่วนของกระบวนการพััฒนาแบบทดสอบ และ
การตรวจสอบคุุณลัักษณะการวััดทางจิิตมิิติิซึ่่�งประกอบไปด้้วย
การตรวจสอบความตรงเชิิ ง เนื้้� อ หา (content validity) และ
การวิิเคราะห์์ข้้อคำถาม (item analysis) อัันประกอบไปด้้วย
ความยากง่่ายและอำนาจจำแนก เพื่่�อตรวจสอบคุุณสมบััติิของ
แบบทดสอบให้้มีีมาตรฐาน สามารถนำไปพััฒนาเกณฑ์์ปกติิและ
สามารถใช้้ในการตรวจวิินิิจฉัั ย และให้้ความช่่ ว ยเหลืือเด็็ ก ที่่� มีี
ความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ ต่่อไป
วิิธีีการศึึกษา
บทความวิิจััยฉบัับนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของโครงการพััฒนาและ
ศึึ ก ษาคุุ ณ สมบัั ติิ การวัั ด ทางจิิตมิิติิของแบบทดสอบมาตรฐาน
วััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนไทย คณะผู้้�วิิจััยดำเนิินการ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT
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เก็็บข้้อมููลภายใต้้การรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมในคน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ หนัังสืือรัับรองโครงการวิิจััยเลขที่่� CMUREC
No.61/006 โดยในส่่วนของบทความฉบัับนี้้�จะนำเสนอกระบวนการ
วิิจััย 2 ระยะ ได้้แก่่ ระยะที่่� 1 ระยะพััฒนาแบบทดสอบ (scale
development) และระยะที่่� 2 การทดลองใช้้แบบทดสอบ (try-out)
ในส่่วนของการวิิเคราะห์์ข้้อคำถาม
ระยะที่่� 1 การพััฒนาแบบทดสอบ
ในระยะนี้้�มีีกระบวนการวิิจััยดัังต่่อไปนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 : การระดมความเห็็นจากผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ ผู้้วิิจั
� ยั
ได้้มีีการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างแบบทดสอบ
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน และได้้จััดประชุุมเพื่่�อเชิิญผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
จำนวน 12 ท่่าน ประกอบด้้วย จิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�น และ
นัักจิิตวิิทยาคลิินิิก ซึ่่�งมีีประสบการณ์์ตรงในการตรวจประเมิินและ
ช่่วยเหลืือเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้� เพื่่�อทราบถึึงปััญหา
และข้้อจำกััดที่่�พบในการทำงาน รวมถึึงระดมความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
ความคาดหวัั ง และประเด็็ น สำคัั ญ ที่่� คว รมีี แ บบสร้้างทดสอบ
เพื่่� อ ใช้้เป็็ น แนวทางในการพัั ฒ นาแบบทดสอบวัั ด ผลสัั ม ฤทธิ์์�
ทางการเรีียนสำหรัับผู้้�เรีียนไทย
ขั้้น� ตอนที่่� 2 : การพััฒนาแบบทดสอบต้้นแบบ (prototype)
นอกจากผู้้วิิจั
� ยั ได้้ทบทวนวรรณกรรมในทฤษฎีีต่า่ งๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
เพื่่�อให้้เกิิดความสอดคล้้องกัับหลัักสููตรขั้้�นพื้้�นฐานในปััจจุุบััน และ
ครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน ผู้้วิิจั
� ยั ได้้มีีการ
จััดประชุุมการสร้้างข้อ้ คำถาม โดยเชิญ
ิ ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ (expert) จำนวน
8 ท่่าน ประกอบด้้วยคณะครููและอาจารย์์มหาวิิทยาลััย ซึ่่ง� เชี่่ย� วชาญ
ด้้านหลัักสููตรการศึกึ ษาระดัับประถมศึกึ ษา และมีีประสบการณ์์ใน
การสอนกลุ่่�มสาระวิิชาภาษาไทยและวิิชาคณิิตศาสตร์์ รวมถึึงครูู
การศึึกษาพิิเศษ นัักกิิจกรรมบำบััด และนัักแก้้ไขการพููด มาให้้คำ
แนะนำแก่่ทีีมวิิจััยในการสร้้างข้้อคำถามของแบบทดสอบย่่อยทั้้�ง
11 แบบทดสอบ ได้้แก่่ การอ่่านพยััญชนะและคำ, โจทย์์ปััญหา
คณิิตศาสตร์์, การสะกดคำ, การอ่่านจัับใจความ, การคำนวณ,
การเขีียน, การออกเสีียง, การอ่่านออกเสีียง, ความคล่่องในการอ่่าน
ประโยค, ความคล่่องในการคำนวณคณิิตศาสตร์์ และความคล่่อง
ในการเขีียนประโยค รวมถึึงได้้เกณฑ์์การให้้คะแนนของแต่่ละ
แบบทดสอบย่่อย
ขั้้�นตอนที่่� 3 : การวิิพากษ์์แบบทดสอบผู้้�วิิจััยได้้ส่่งข้้อ
คำถามของทั้้�ง 11 แบบทดสอบย่่อยไปตรวจสอบความตรงเชิิง
เนื้้�อหา (content validity) และการตรวจสอบความอ่่อนไหวทาง
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ด้้านวััฒนธรรม (cultural sensitive) โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำนวน 8
ท่่าน ประกอบไปด้้วยจิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�น ครููการศึึกษาพิิเศษ
อาจารย์์ที่่�ดููแลทางด้้านหลัักสููตรการสอน และนัักจิิตวิิทยาการ
ศึึกษา ซึ่่ง� เป็็นตััวแทนจากภาคเหนืือ กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคตะวัันตก และภาคใต้้
นอกจากนั้้�นผู้้�วิิจััยได้้จััดประชุุมวิิพากษ์์แบบทดสอบเพื่่�อ
รัับฟัังมุุมมองของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิอีีกครั้้�ง โดยได้้เชิิญผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ประกอบด้้วยจิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�น กุุมารแพทย์์ด้้านพััฒนาการ
และพฤติิกรรม อาจารย์์ด้้านจิิตวิิทยาการศึกึ ษา ครููการศึกึ ษาพิิเศษ
และนัักแก้้ไขการพููด มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� รัับฟัังความเห็็นในเชิงิ คลิินิิก
ความเหมาะสมของการทดสอบ ความชััดเจนของคำสั่่�งทั้้�งในแง่่ของ
ความเข้า้ ใจของผู้้รั� บั การทดสอบ และผู้้บ� ริิหารแบบทดสอบ เพื่่อ� ลด
ข้้อจำกััดที่่�เกิิดขึ้้�นจากแบบทดสอบ
ผู้้�วิิจััย นำแบบทดสอบฉบัับต้้นแบบที่่�ปรัับปรุุงแล้้วไป
ดำเนิินการในขั้้�นตอนการศึึกษานำร่่อง (pilot study) เพื่่�อทดสอบ
ความชััดเจนของคำสั่่�งในแต่่ละข้้อคำถาม การบริิหารการทดสอบ
(test administration) ความสอดคล้้องในเกณฑ์์การให้้คะแนน
รวมถึึงตรวจสอบความเหมาะสมของรููปเล่่มแบบทดสอบ และ
กระดาษคำตอบเมื่่� อ นำมาใช้้จริิง โดยเลืือกกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งเป็็ น
เด็็กนัักเรีียนชายและหญิิง สััญชาติิไทย ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่�
1 - 6 ในหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานของไทย ในพื้้�นที่่�จัังหวััด
เชีียงใหม่่จำนวน 24 คน หลัังจากนั้้�นผู้้�วิิจััยได้้นำข้้อสัังเกตที่่�พบมา
ปรัั บ แก้้แบบทดสอบอีี ก ครั้้� ง จนได้้แบบทดสอบวัั ด ผลสัั ม ฤทธิ์์�
ทางการเรีียนสำหรัับผู้้�เรีียนไทยเพื่่�อใช้้ประกอบการวิินิิจฉััยเด็็กที่่�มีี
ความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้ฉบั
� บั ทดลองใช้้ เพื่่อ� นำไปใช้้ตรวจสอบ
ความยากง่่ายและอำนาจจำแนกของข้้อคำถามในระยะถััดไป
ระยะที่่� 2 การทดลองใช้้ (try out stage) ในส่่วนการ
วิิเคราะห์์ข้้อคำถาม
กลุ่่�มตััวอย่่าง
เนื่่�องการการศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาเพื่่�อทดลองใช้้
แบบทดสอบ (try out) การกำหนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างจึึง
พิิจารณาจากความเหมาะสมของสถิิติิที่่� ใ ช้้ในการตรวจสอบ
คุุณสมบััติิการวััดทางจิิตมิิติิ การคำนวณค่่าพารามิิเตอร์์ของข้้อ
คำถามของการศึกึ ษานี้้�อาศััยทฤษฎีีการตอบสนองรายข้อ้ 9 ซึ่่ง� เสนอ
ว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างควรมีีจำนวนขั้้�นต่่ำ 250 คน เพื่่�อให้้การประมาณ
ค่่าพารามิิเตอร์์ด้้วยทฤษฎีีการตอบสนองรายข้อ้ มีีความคงเส้้นคงวา
นอกจากนี้้� ก ลุ่่�มตัั ว อย่่ า งในแต่่ ล ะช่่ ว งชั้้� น เรีี ย นควรมีี ไ ม่่ ต่่ ำกว่่ า
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT

Journal of the Psychiatric Association of Thailand

50 คน 10 ดัั ง นั้้� น กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งควรมีี จ ำนวนทั้้� ง สิ้้� น อย่่ า งน้้อย
300 คน การศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีจำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสิ้้�น 375 คน
ในการสร้้างแบบทดสอบครั้้�งนี้้�มีีการพััฒนาข้้อคำถาม
บนพื้้�นฐานของการใช้้ภาษาไทยกลางในการสื่่�อสาร ดัังนั้้�นจึึงเลืือก
กลุ่่�มตััวอย่่างเด็็กนัักเรีียนชายและหญิิง ในพื้้�นที่่�จังั หวััดเชีียงใหม่่กับั
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ในโรงเรีียนที่่�มีีการเรีียนการสอน
ตามหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานของไทย โดยสุ่่�มเลืือกแบบตาม
สะดวก (convenience sampling) แบ่่งเป็็นโรงเรีียนสัังกััดสำนััก
การศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานและโรงเรีียนในสัังกััดสำนัักงานคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน รวมทั้้�งหมด 4 โรงเรีียน โดยมีีเกณฑ์์ดัังนี้้�
เกณฑ์์คััดเข้้า
1. เป็็ นนัั ก เรีียนระดัับ ชั้้�น ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึงชั้้�น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6
2. สััญชาติิไทย
เกณฑ์์คััดออก
1. ไม่่ได้้ใช้้ภาษาไทยเป็็นภาษาหลััก หรืือศึึกษาอยู่่�ใน
โรงเรีียนที่่�ไม่่ได้้ใช้้ภาษาไทยเป็็นภาษาหลััก
2. เรีียนหนัังสืือด้้วยระบบการศึึกษาที่่�จัดั โดยครอบครััว
(home school)
3. ภาษาหลัักที่่�ใช้้สื่่อ� สารเป็็นภาษามืือ หรืือไม่่สามารถ
สื่่�อสารด้้วยภาษาพููดได้้
4. ไม่่สามารถเข้้าใจคำชี้้�แจงของแบบทดสอบหรืือไม่่
สามารถให้้ความร่่วมมืือได้้ตลอดการทดสอบ
5. กำลัังเข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาลฝ่่ายกาย
หรืือโรงพยาบาลจิิตเวช
6. กำลัังอยู่่�ในช่่วงการได้้รัับยาที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อ
การทดสอบ ได้้แก่่ กลุ่่�มยา stimulant เช่่ น
methylphenidate กลุ่่�มยา benzodiazepine เช่่น
lorazepam เป็็นต้้น
7. มีีประวััติิโรคลมชััก ลมบ้้าหมูู โรคสมองอัักเสบ หรืือ
การผ่่าตััดทางสมอง
8. ได้้รัั บ การวิินิิจฉัั ย ว่่ า มีี คว ามบกพร่่ อ งหรืือมีี
พััฒนาการล่่าช้้าทางด้้านการรู้้�การคิิด ภาษา สัังคม
และอารมณ์์หรืือการปรัับตััว รวมถึึงมีีประวััติิหรืือได้้
รัั บ การวิินิิจฉัั ย ทางการแพทย์์ ที่่� อ าจส่่ ง ผลต่่ อ
การทดสอบ ณ ช่่วงปััจจุุบััน เช่่น ความบกพร่่องทาง
เชาวน์์ ปัั ญ ญา (F70-79 ตาม ICD-10),
เด็็กปััญญาเลิิศ, ความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้� โรค
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คว า ม บ ก พร่่ อ ง ท า ง พัั ฒ น า ก า ร ห ล า ย ด้้ า น
(F80-89 ตาม ICD-10), โรคสมาธิิสั้้�น (F90 ตาม
ICD-10), โรคลมชัั ก (G40 ตาม ICD-10)
โรคจิิตเวชอื่่�นๆ ฯลฯ
ในขั้้�นตอนนี้้�ผู้้�วิิจััยต้้องการนำแบบทดสอบที่่�พััฒนาขึ้้�น
มาทดลองใช้้ เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อคำถาม ได้้แก่่ การตรวจสอบความ
ยากง่่ายและอำนาจจำแนกของข้้อคำถาม
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการศึึกษา
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ได้้แก่่
1. แบบสอบถามข้้ อ มููลทั่่� ว ไปของกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง
ประกอบด้้วย เพศ อายุุ ระดัับชั้้�น และกลุ่่�มโรงเรีียน
ที่่�สัังกััด
2. แบบทดสอบวัั ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� ท างการเรีี ย นสำหรัั บ
ผู้้� เ รีี ย นไทยฉบัั บ ทดลองใช้้ (prototype) ที่่� ผู้้� วิิจัั ย
พััฒนาขึ้้�น ซึ่่�งประกอบด้้วยแบบทดสอบย่่อยที่่�ใช้้วััด
ทัักษะด้้านการอ่่านภาษาไทย การเขีียนภาษาไทย
และทัักษะด้้านคณิิตศาสตร์์ แบ่่งออกเป็็น 11 แบบ
ทดสอบย่่อย ดัังนี้้� การอ่่านพยััญชนะและคำ, โจทย์์
ปััญหาคณิิตศาสตร์์, การสะกดคำ, การอ่่านจัับใจความ,
การคำนวณ, การเขีียน, การออกเสีียง, การอ่่าน
ออกเสีี ย ง, ความคล่่ อ งในการอ่่ า นประโยค,
ความคล่่ อ งในการคำนวณคณิิตศาสตร์์ และ
ความคล่่องในการเขีียนประโยค
กระบวนการเก็็บข้้อมููล
การเก็็บข้้อมููลทำโดยคณะผู้้�วิิจััยและผู้้�วิิจััยร่่วมซึ่่�งเป็็น
นัั ก จิิตวิิทยาคลิินิิกในพื้้� น ที่่� ซึ่่� ง ผ่่ า นการฝึึ ก อบรมการบริิหาร
แบบทดสอบและการตรวจให้้คะแนนจากคณะผู้้วิิจั
� ยั หลััก เก็็บข้อ้ มููล
ครั้้�งละ 10 - 12 คนต่่อวััน
	ค ณ ะ วิิจัั ย ข อ อ นุุ มัั ติิ จ า ก ผู้้� บ ริิ ห า ร โ ร ง เ รีี ย น เ พื่่� อ
ประชาสััมพัันธ์์รัับสมััครผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ โดยการติิดประกาศ
รัับสมััครและประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นครููประจำชั้้น� เมื่่อ� ได้้รายชื่่อ� นัักเรีียน
ที่่�สนใจเข้า้ ร่่วมโครงการ ผู้้วิิจั
� ยั ดำเนิินการส่่งเอกสารชี้้แ� จงโครงการ
และเอกสารยิินยอมถึึงผู้้�ปกครอง รวมถึึงตรวจสอบคุุณสมบััติิการ
เข้้าร่่วมโครงการของเด็็กนัักเรีียนก่่อนการลงเก็็บข้้อมููล การเก็็บ
ข้อ้ มููลเป็็นการทดสอบรายบุุคคล กลุ่่�มตััวอย่่างแต่่ละคนจะผ่่านการ
ทำแบบทดสอบเพีียงหนึ่่�งครั้้�ง ใช้้เวลาประมาณ 60 - 90 นาทีี โดย
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT
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เลืือกช่่วงเวลาที่่�ไม่่กระทบกัับการเรีียน ใช้้สถานที่่�ภายในโรงเรีียนที่่�
มีีความสงบ ไม่่มีีเสีียงรบกวนจากภายนอก
หลัังจากการเก็็บข้อ้ มููล ผู้้วิิจั
� ยั และอาสาสมััครดำเนิินการ
ตรวจให้้คะแนนภายในหนึ่่�งวััน เพื่่�อป้้องกัันการตกหล่่นของข้้อมููล
รวมถึึงการทำ Inter-rater เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องของการให้้
คะแนนและการรวมคะแนนในแบบทดสอบ
แผนการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
สถิิติิพรรณนา ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน
การวิิเคราะห์์ข้้อคำถาม ประกอบไปด้้วยความยากง่่าย
และอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ โดยการวิิเคราะห์์อาศััยทั้้�ง
ทฤษฎีีการทดสอบแบบดั้้�งเดิิม (classical test theory) และทฤษฎีี
การตอบสนองรายข้้อ (item response theory)
ผลการศึึกษา
1. ข้้อเสนอแนะทางผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
จากการประชุุมเพื่่�อขอความเห็็นจากจิิตแพทย์์เด็็กและ
วััยรุ่่�น และนัักจิิตวิิทยาคลิินิิก พบว่่าแบบทดสอบเดิิมมีีข้้อจำกััดอยู่่�
3 ประการ ประการแรก คืือ แบบทดสอบ WRAT-Thai6 เป็็นแบบ
ทดสอบที่่�ถููกพััฒนาขึ้้น� ในปีี พ.ศ. 2540 อ้้างอิิงจากแบบเรีียนภาษา
ไทยชุุดพื้้�นฐาน ตามหลัักสููตรแกนกลางประถมศึึกษา พุุทธศัักราช
2533 ทำให้้มีีความไม่่สอดคล้้องกัับหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้น� พื้้�นฐานที่่�ใช้้อยู่่�ในระบบการศึกึ ษาไทยในปััจจุุบันั คำศััพท์ที่่์ ใ� ช้้มีี
ความล้้าหลััง ส่่งผลให้้คะแนนที่่�ได้้จากแบบทดสอบอาจไม่่ใช่่ความ
สามารถที่่�แท้้จริิงของเด็็ก ประการที่่�สองแบบทดสอบ WRAT-Thai
มีีการวััดทัักษะที่่�ไม่่ครอบคลุุม คืือ ไม่่มีีการวััดทัักษะความเข้้าใจ
ทางคณิิตศาสตร์์, การเขีียนประโยค, การอ่่านจัับใจความ รวมถึึง
ไม่่มีีการวััดความคล่่องในการใช้้ทัักษะ ทำให้้ผลการทดสอบไม่่
สามารถอธิิบายข้้ อ จำกัั ด ของเด็็ ก ได้้อย่่ า งชัั ด เจน ส่่ ง ผลให้้ไม่่
สามารถวิินิิจฉััยแยกโรคความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้�ออกจาก
ปััญหาอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ความบกพร่่องทางเชาวน์์ปััญญา
การขาดโอกาสทางการศึึ ก ษา หรืือเด็็ ก ที่่� มีี ปัั ญ หาทางด้้าน
ระบบประสาท เป็็นต้้น ส่่งผลต่่อการวางแผนการช่่วยเหลืือเพื่่อ� พััฒนา
ทัักษะของเด็็กในขั้้น� ถััดไป ประการที่่�สาม เกณฑ์์ปกติิของแบบทดสอบ
เนื่่�องจากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการศึึกษาจำกััดเพีียงเด็็กนัักเรีียนชั้้น�
ประถมศึกึ ษาปีีที่่� 1 - 6 ในเขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร ทำให้้ไม่่
สามารถเป็็นตััวแทนของกลุ่่�มประชากรเด็็กไทยทั้้�งประเทศได้้
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นอกจากนี้้�ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิมีีข้้อเสนอแนะที่่�สำคััญสำหรัับ
การพััฒนาแบบทดสอบฯ ดัังต่่อไปนี้้�
ข้อ้ เสนอทางทฤษฎีีอยู่่�เบื้้�องหลัังแบบทดสอบ อ้้างอิิงจาก
ทฤษฎีี Cattell-Horn-Carroll (CHC) theory11 ซึ่่�งเป็็นทฤษฎีีพื้้�นฐาน
ในการอธิิบายความสามารถทางการรู้้�คิิดที่่�ได้้รัับการยอมรัับและ
เป็็นพื้้�นฐานในการสร้้างแบบทดสอบทางเชาวน์์ปัญ
ั ญา12 และแบบ
ทดสอบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนในต่่างประเทศ โดย CHC theory
สามารถจำแนกความสามารถที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ผลสัั ม ฤทธิ์์� ท าง
การเรีียน ได้้ 9 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ fluid intelligence (Gf) คืือ
กระบวนการคิิดเมื่่� อ เผชิิ ญ กัั บ สถานการณ์์ ใ หม่่ , crystallized
intelligence (Gc) คืือ ความรู้้ที่่� เ� กิิดจากประสบการณ์์และการเรีียน
รู้้�เดิิม, short-term memory (Gsm) คืือ กระบวนการความจำระยะ
สั้้�น, visual processing (Gv) คืือ กระบวนการรัับรู้้�ข้้อมููลจากการ
มองเห็็ น และความสามารถทางด้้านมิิติิสัั ม พัั น ธ์์ , auditory
processing (Ga) คืือ กระบวนการรัับรู้้�จากการได้้ยิิน, long-term
storage and retrieval (Glr) คืือ กระบวนการในการจดจำข้้อมููลสู้้�
ความจำระยะยาว, processing speed (Gs) คืือ ความสามารถใน
การลงมืือทำอย่่างอััตโนมััติิและคล่่องแคล่่ว, reading and writing
(Grw) คืือ ความรู้้�ในเชิิงกว้้างและความรู้้�ในเชิิงลึึกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ทัักษะการอ่่านและเขีียน และ quantitative knowledge (Gq) คืือ
ความรู้้�ในเชิิงกว้้างและเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับทัักษะคณิิตศาสตร์์สามารถ
แบ่่งองค์์ประกอบตามทัักษะการอ่่านคำ การเขีียน และการคำนวณ
ดัังตารางต่่อไปนี้้�
ข้้อเสนอสำหรัับการออกแบบข้้อคำถาม เนื่่�องจาก
ธรรมชาติิของภาษาไทยเป็็นภาษาที่่�มีีความซัับซ้้อน การอธิิบาย
สาเหตุุของปััญหาเด็็กที่่�มีข้ี อ้ จำกััดในการเรีียนรู้ส้� ามารถระบุุได้้จาก
หลายปััจจััย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเห็็นควรให้้ศึึกษาปััจจััยดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อสร้้างข้้อคำถามที่่�สามารถประเมิินได้้กว้้างมากขึ้้�นนอกเหนืือ
จากการอิิงตามหลัักสููตรแกนกลาง13 เพีียงอย่่างเดีียว ควรให้้ความ
สำคััญกัับปััจจััยด้้านพััฒนาการตามวััยของเด็็กก่่อนประถมวััย เช่่น
พััฒนาการเสีียงพููดชััดของเด็็ก ลำดัับความยากง่่ายในการเขีียนตััว
อัักษรไทย14 รวมถึึงทัักษะพื้้�นฐานที่่�เด็็กต้้องใช้้ในการเรีียนรู้้�ภาษา
ไทย เช่่น เส้้นพื้้�นฐาน 13 เส้้นของอัักษรไทย15 เป็็นต้้น ดัังนั้้�นข้้อ
คำถามที่่�สร้้างขึ้้น� ควรเริ่่ม� วััดทัักษะตั้้�งแต่่ระดัับชั้้น� ก่่อนประถมศึกึ ษา
พิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการสอนของครููในแต่่ละระดัับชั้้น�
ทั้้�งในสาระวิิชาภาษาไทยและคณิิตศาสตร์์ หรืือเทีียบเคีียงกัับ
แบบฝึึกหััดที่่�เด็็กใช้้จริิงในชั้้�นเรีียน เลืือกคำศััพท์์จากบััญชีีคำศััพท์์
พื้้�นฐานของเด็็กไทยในแต่่ละระดัับชั้้�น16 เพื่่�อให้้สามารถอธิิบาย
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT

นิพนธ์ต้นฉบับ

Journal of the Psychiatric Association of Thailand

จรรยพร เจียมเจริญกุล

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของ CHC Theory ตามทักษะการอ่าน พูด และคำ�นวณ
ทักษะ

องค์ประกอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและการรู้การคิด

การอ่าน
(Reading)

Grw- reading and writing
Gc- crystallized intelligence
Ga- auditory processing
Glr- long term retrieval
Gsm- short term memory
Gs- processing speed
Gf- fluid intelligence
Gv- visual processing

การเขียน
(Writing)

Grw- reading and writing
Gc- crystallized intelligence
Ga- auditory processing
Gsm- short term memory
Gs- processing speed

คณิตศาสตร์ (Mathematics)

Gq- quantitative knowledge
Gf- fluid reasoning
Gv- visual processing
Gc- crystalized intelligence
Gsm- short term memory
Glr- long term retrieval
Gs- processing speed

ปัั ญ หาของเด็็ ก ที่่� ท ำได้้คะแนนต่่ำได้้อย่่ า งชัั ด เจนมากขึ้้� น
นอกจากนั้้�น ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิแนะนำว่่าควรมีีทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญ (expert)
ที่่�มีีองค์์ความรู้้�หลากหลาย ร่่วมพััฒนาข้้อคำถามกัับทีีมวิิจััย ได้้แก่่
ครููผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านหลัักสููตรการศึึกษาระดัับประถมศึึกษา คุุณครูู
ผู้้� มีี ป ระสบการณ์์ ใ นการสอนกลุ่่�มสาระวิิชาภาษาไทยและ
วิิชาคณิิตศาสตร์์ ครููการศึกึ ษาพิิเศษ นัักกิิจกรรมบำบััดและนัักแก้้ไข
การพููด เป็็นต้้น
แบบทดสอบต้้นแบบ แบ่่งออกเป็็น 11 แบบทดสอบย่่อย
ประกอบด้้วยการอ่่าน 5 ด้้าน การเขีียน 3 ด้้าน และการคำนวณ
3 ด้้าน ดัังนี้้�
ผลการตรวจความตรงของแบบทดสอบ หลัังจากการ
พััฒนาแบบทดสอบผู้้�วิิจััยได้้มีีการส่่งแบบทดสอบฉบัับต้้นแบบที่่�
สร้้างขึ้้น� ไปให้้ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา (content
validity) ว่่าครอบคลุุมหลัักสููตรแกนกลางในระดัับชั้้�นนั้้�นๆ และ
ความหมายสมกัับพััฒนาการในแต่่ละช่่วงวััยของเด็็ก นอกจากนี้้�ยังั
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Vol. 67 No.2: 2022

ตรวจสอบอ่่อนไหวทางด้้านวััฒนธรรม (cultural sensitive) ผู้้�วิิจััย
คััดเลืือกข้้อคำถามที่่�มีีค่่าความสอดคล้้องระหว่่างข้้อคำถามกัับ
วััตถุุประสงค์์ (index of item-objective congruence: IOC) ตั้้�งแต่่
0.6 ขึ้้�นไปเข้้าแบบทดสอบ หากข้้อใดค่่า IOC ต่่ำกว่่า 0.6 หรืือมีี
ความอ่่อนไหวทางวััฒนธรรม15 ผู้้�วิิจััยร่่วมกัันพิิจารณาแก้้ไขตาม
ความเห็็นของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และตััดข้้อคำถามที่่�ไม่่เหมาะสมออก
จากแบบทดสอบ
หลัังจากนั้้�น ผู้้�วิิจััยได้้ดำเนิินการจััดการประชุุมวิิพากษ์์
แบบทดสอบจากผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ พบว่่ า แบบทดสอบที่่� ส ร้้างขึ้้� น
สอดคล้้องกัับความคาดหวัังของจิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�นในการ
ตรวจวิินิิจฉััยเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้� การเรีียงลำดัับ
ข้้ อ คำถามสอดคล้้องกัั บ ลำดัั บ การเรีี ย นรู้้� ข องเด็็ ก ทั้้� ง ในด้้าน
พััฒนาการและหลัักการสอนในชั้้�นเรีียน คำอธิิบายการบริิหาร
แบบทดสอบสามารถเข้า้ ใจได้้ง่่าย เอื้้อ� ต่่อการใช้้งานจริิงในมุุมมอง
ของนัักจิิตวิิทยาคลิินิิกซึ่่�งเป็็นผู้้�ใช้้แบบทดสอบ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT
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ตารางที่่� 2 รายละเอีียดของแต่่ละแบบทดสอบย่่อย
แบบทดสอบด้้านการอ่่าน
แบบทดสอบย่่อย

รายละเอีียด

องค์์ประกอบ CHC

การอ่่านพยััญชนะและคำ

เป็็นแบบทดสอบที่่�ให้้ผู้้�รัับการทดสอบชี้้�หรืือบอกชื่่�อตััวอัักษรและสระ รวม
ถึึงสะกดคำโดยการอ่่านออกเสีียงคำศััพท์์ที่่�กำหนดให้้

Grw

การอ่่านจัับใจความ

เป็็นแบบทดสอบที่่�ให้้ผู้้�รัับการทดสอบทำความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสััญลัักษณ์์
การจัับคู่่�รููปภาพและเสีียง
การเติิมคำลงไปในช่่องว่่างเพื่่�อทำให้้ประโยคที่่�สมบููรณ์์โดยการพููดตอบ

Grw, Gc

การออกเสีียง

เป็็นแบบทดสอบที่่�ให้้ผู้้�รัับการทดสอบอ่่านออกเสีียงคำซึ่่�งเป็็นคำที่่�ไม่่มีี
ความหมาย

Grw, Ga

การอ่่านออกเสีียง

ผู้้�รัับการทดสอบจะต้้องอ่่านออกเสีียงจากประโยค
ที่่�กำหนดให้้

ความคล่่องในการอ่่านประโยค

ผู้้�รัับการทดสอบจะต้้องอ่่านประโยคที่่�กำหนดให้้
ในใจและพิิจารณาตอบคำถามว่่าประโยคนั้้�นถููกหรืือผิิด ซึ่่�งต้้องทำให้้เร็็ว
ที่่�สุุดภายใต้้กำหนดเวลา 3 นาทีี

Grw, Gs

การสะกดคำ

เป็็นการประเมิินทัักษะการเขีียนของผู้้รั� บั การทดสอบ ทั้้�งในทัักษะขั้้น� พื้้�นฐาน
จากการลากเส้้น
ไปจนถึึงการเขีียนตััวอักั ษร การเขีียนสระ และการเขีียนสะกดคำตามคำบอก

Grw

การเขีียน

ผู้้รั� บั การทดสอบต้้องเติิมคำในช่่องว่่างเพื่่อ� ให้้ประโยคสมบููรณ์์ รวมถึึงแต่่ง
ประโยคตามคำสั่่�ง
ที่่�กำหนดให้้ รวมถึึงการแต่่งเรื่่อ� งราวและการเขีียนประโยคที่่�ซับั ซ้้อนมากขึ้้น�

Grw

ความคล่่องในการเขีียนประโยค

แบบทดสอบนี้้�ผู้้�รัับการทดสอบจะต้้องแต่่งประโยคสั้้�นๆ โดยใช้้คำสามคำที่่�
กำหนดให้้ ซึ่่�งประโยคต้้องสอดคล้้องกัับภาพในโจทย์์เช่่นเดีียวกััน จำกััด
เวลาในการทำ 5 นาทีี

Grw, Gs

โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์

เป็็นแบบทดสอบที่่�ให้้ผู้้�รัับการทดสอบฟัังโจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์จาก
ผู้้�ทดสอบ จากนั้้�นเลืือกชี้้�หรืือตอบคำตอบด้้วยตนเอง

Gq, Gf

การคำนวณ

เป็็นแบบทดสอบที่่�ให้้ผู้้�รัับการทดสอบแก้้ไขโจทย์์ทางคณิิตศาสตร์์ ซึ่่�งต้้อง
ใช้้ทัักษะทั้้�งการบวก ลบ เลข หรืือทัักษะที่่�ยากยิ่่�งขึ้้�น

Gq

ความคล่่องในการคำนวณคณิิตศาสตร์์

แบบทดสอบนี้้�ผู้้�รัับการทดสอบจะต้้องแก้้โจทย์์ทางคณิิตศาสตร์์อย่่างง่่ายๆ
ลงไปในกระดาษคำตอบ
ให้้เร็็วที่่�สุุด ภายในเวลาที่่�จำกััดเพีียง 3 นาทีี

Gq, Gs

Grw

แบบทดสอบด้้านการเขีียน

แบบทดสอบด้้านการคำนวณ
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ผลการศึึกษานำร่่อง
เมื่่�อนำแบบทดสอบไปทำการศึึกษานำร่่อง (pilot study)
ในเด็็กนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1 - 6 จำนวน 24 คน พบว่่า
ข้้ อ คำถามส่่ ว นมากมีี คว ามชัั ด เจนเด็็ ก สามารถเข้้ า ใจคำชี้้� แ จง
ในแต่่ละแบบทดสอบย่่อยได้้ องค์์ความรู้้�ที่่�นำมาประเมิินเป็็นสิ่่�งที่่�
เด็็กได้้เรีียนรู้้ใ� นชั้้น� เรีียนจริิง เกณฑ์์การให้้คะแนนมีีความสอดคล้้อง
กัับทัักษะของเด็็ก เป็็นต้้น และพบข้้อสัังเกตที่่�ต้้องนำมาปรัับแก้้ เช่่น
ปรัับแก้้รููปภาพ เปลี่่�ยนรููปแบบตััวอัักษรที่่�มีีความคลุุมเครืือ เพิ่่�ม
คำชี้้�แจงในบางแบบทดสอบให้้ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงการปรัับ
เปลี่่�ยนเอกสารแบบบัันทึึกการทดสอบให้้ง่่ายต่่อการใช้้งาน เป็็นต้้น
2. ผลการทดลองใช้้ส่่วนของการวิิเคราะห์์ข้้อคำถาม
กลุ่่�มตััวอย่่างในการศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นนัักเรีียนระดัับชั้้�น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 - 6 จำนวน 375 คน จากโรงเรีียนสัังกััดรััฐบาล
และเอกชน ในพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่กัับกรุุงเทพมหานครและ

จรรยพร เจียมเจริญกุล

ปริิมณฑล สามารถแบ่่ ง สัั ด ส่่ ว นลัั ก ษณะกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งได้้
ดัังตารางต่่อไปนี้้�
ในการวิิเคราะห์์ข้้อคำถามนี้้�ผู้้�วิิจััยดำเนิินการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลจำนวนทั้้�งสิ้้�น 8 แบบทดสอบย่่อย คืือ การอ่่านพยััญชนะ
และคำ, โจทย์์ ปัั ญ หาคณิิตศาสตร์์ , การสะกดคำ, การอ่่ า น
จัับใจความ, การคำนวณ, การเขีียน, การออกเสีียง และการอ่่าน
ออกเสีี ย ง โดยมีี แ บบทดสอบย่่ อ ยจำนวน 3 แบบทดสอบที่่�
ไม่่สามารถดำเนิินการได้้ คืือ ความคล่่องในการอ่่านประโยค,
ความคล่่องในการคำนวณคณิิตศาสตร์์ และความคล่่องในการ
เขีียนประโยค เนื่่�องจากแบบทดสอบย่่อยทั้้�งสามมีีลัักษณะเป็็น
แบบทดสอบที่่�ใช้้ความเร็็ว (speed test) ซึ่่�งทำให้้ผลของคะแนน
ที่่�ออกมามีีข้อ้ จำกััดด้้านเวลาในการทำ ส่่งผลให้้หาค่่าความแปรปรวน
ภายในของข้้อคำถามมีีความต่่างกัันมากจึึงไม่่สามารถหาความ
ยากง่่ายและอำนาจจำแนกได้้

ตารางที่่� 3 สััดส่่วนร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ข้้อมููลกลุ่่�มตััวอย่่าง

จำนวน

ร้้อยละ

- จัังหวััดเชีียงใหม่่

184

49.1

- กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล

191

50.9

- โรงเรีียนเอกชน

189

50.4

- โรงเรีียนรััฐบาล

186

49.6

- ชาย

192

51.2

- หญิิง

183

48.8

- ประถมศึึกษาปีีที่่� 1

61

16.3

- ประถมศึึกษาปีีที่่� 2

63

16.8

- ประถมศึึกษาปีีที่่� 3

64

17

- ประถมศึึกษาปีีที่่� 4

63

16.8

- ประถมศึึกษาปีีที่่� 5

62

16.5

- ประถมศึึกษาปีีที่่� 6

62

16.5

พื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููล

สัังกััดโรงเรีียน

เพศ

ระดัับชั้้�น
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ตารางที่่� 4 ค่่าความยากง่่ายและอำนาจจำแนกของข้้อคำถาม
CTT
ยากง่่าย

แบบทดสอบย่่อย
เฉลี่่�ย

189

IRT

(Min - Max)

อำนาจจำแนก
เฉลี่่�ย

(min-max)

ยากง่่าย
เฉลี่่�ย

(Min - Max)

อำนาจจำแนก
เฉลี่่�ย

(min-max)

1. การอ่่านพยััญชนะและคำ
(ข้้อคำถาม 75 ข้้อ)

0.545

0.205 - 0.963

0.720

0.074 - 0.979

-0.383

-4.397 - 1.297

3.428

0.927 - 5.816

2. โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์
(ข้้อคำถาม 38 ข้้อ)

0.489

0.037 - 0.947

0.506

0.074 - 0.915

0.003

-2.934 - 2.546

2.377

1.309 - 4.456

3. การสะกดคำ
(ข้้อคำถาม 63 ข้้อ)

0.490

0.032 - 0.973

0.619

0.053 - 0.989

-0.126

-3.617 - 2.331

3.361

0.98 - 6.922

4. การอ่่านจัับใจความ
(ข้้อคำถาม 51 ข้้อ)

0.626

0.303 - 0.872

0.620

0.225 - 0.926

-0.729

-2.159 - 0.759

2.914

0.953 -7.365

5. การคำนวณ
(ข้้อคำถาม 42 ข้้อ)

0.477

0.027 - 0.920

0.553

0.053 - 0.957

-0.090

-2.438 - 2.153

3.667

1.69 - 8.328

6. การเขีียน
(ข้้อคำถาม 22 ข้้อ)

0.504

0.293 - 0.926

0.773

0.149 - 0.957

-0.191

-3.007 - 0.999

3.091

1.315 - 6.388

7. การออกเสีียง
(ข้้อคำถาม 42 ข้้อ)

0.457

0.027 - 0.899

0.611

0.053 - 0.872

0.097

-2.331 - 2.231

2.208

0.988 - 3.267

8. การอ่่านออกเสีียง
(ข้้อคำถาม 21 ข้้อ)

0.524

0.298 - 0.846

0.780

0.309 - 0.973

0.033

-1.673 - 1.659

3.496

1.985 - 6.448
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การวิิเคราะห์์ข้อ้ คำถาม พิิจารณาด้้วยทฤษฎีีการทดสอบ
แบบดั้้�งเดิิม(classical test theory) แบบทดสอบการอ่่านพยััญชนะ
และการสะกดคำ มีีค่่าความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง 0.205 ถึึง 0.963
ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง 0.074 ถึึง 0.979, แบบทดสอบโจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ มีีค่่าความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง 0.037 ถึึง
0.947 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง 0.074 ถึึง 0.915, แบบทดสอบ
การสะกดคำมีีค่่าความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง 0.032 ถึึง 0.973 ค่่า
อำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง 0.053 ถึึง 0.989, แบบทดสอบการอ่่าน
จัับใจความ มีีค่่าความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง 0.303 ถึึง 0.872 ค่่า
อำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง 0.225 ถึึง 0.926, แบบทดสอบการ
คำนวณ มีีค่่าความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง 0.027 ถึึง 0.920 ค่่าอำนาจ
จำแนกอยู่่�ระหว่่าง 0.053 ถึึง 0.957, แบบทดสอบการเขีียน มีีค่่า
ความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง 0.293 ถึึง 0.926 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�
ระหว่่าง 0.149 ถึึง 0.957, แบบทดสอบการออกเสีียง มีีค่่าความ
ยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง 0.027 ถึึง 0.899 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง
0.053 ถึึง 0.872, แบบทดสอบการอ่่านออกเสีียง มีีค่่าความ
ยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง 0.298 ถึึง 0.846 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง
0.309 ถึึง 0.973
เมื่่�อพิิจารณาผลการวิิเคราะห์์ข้้อคำถามด้้วยทฤษฎีีการ
ตอบสนองรายข้้อ (item response theory) แบบทดสอบการอ่่าน
พยััญชนะและการสะกดคำ มีีค่่าความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง -4.397
ถึึง 1.297 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง 0.927 ถึึง 5.816, แบบ
ทดสอบโจทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ มีีค่า่ ความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง
-2.934 ถึึง 2.546 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง 1.309 ถึึง 4.456,
แบบทดสอบการสะกดคำ มีีค่า่ ความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง -3.617 ถึึง
2.331 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง 0.98 ถึึง 6.922, แบบทดสอบ
การอ่่านจัับใจความ มีีค่า่ ความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง -2.159 ถึึง 0.759
ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง 0.953 ถึึง 7.365, แบบทดสอบการ
คำนวณ มีีค่า่ ความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง -2.438 ถึึง 2.153 ค่่าอำนาจ
จำแนกอยู่่�ระหว่่าง 1.69 ถึึง 8.328, แบบทดสอบการเขีียน มีีค่่า
ความยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง -3.007 ถึึง 0.999 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�
ระหว่่าง 1.315 ถึึง 6.388, แบบทดสอบการออกเสีียง มีีค่่าความ
ยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง -2.331 ถึึง 2.231 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง
0.988 ถึึง 3.267, แบบทดสอบการอ่่านออกเสีียง มีีค่่าความ
ยากง่่ายอยู่่�ระหว่่าง -1.673 ถึึง 1.659 ค่่าอำนาจจำแนกอยู่่�ระหว่่าง
1.985 ถึึง 6.448
โดยสามารถสรุุปค่่าความยากง่่ายเฉลี่่�ยและค่่าอำนาจ
จำแนกเฉลี่่�ยได้้ดัังตารางที่่� 4
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วิิจารณ์์
การพัั ฒ นาแบบทดสอบวัั ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� ท างการเรีี ย น
สำหรัับผู้้�เรีียนไทย
แบบทดสอบมาตรฐานวััดผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนสำหรัับ
ผู้้�เรีียนไทยถููกพััฒนาขึ้้�นสามารถลดข้้อจำกััดของแบบทดสอบเดิิม
ที่่�ใช้้ในการวิินิิจฉััยเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเรีียนได้้ดัังนี้้�
ประเด็็นแรก ความไม่่สอดคล้้องกัับหลัักสููตร การพััฒนา
แบบทดสอบในครั้้�งนี้้�มุ่่�งเน้้นให้้สอดคล้้องกัับหลัักสููตรแกนกลาง
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ประเทศไทยใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน รวมถึึงให้้
ความสำคััญกัับปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสามารถในการเรีียนรู้้�
ของเด็็ก ได้้แก่่การคำนึึงถึึงหลัักการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน และ
พััฒนาการตามวััยของเด็็ก ค่่าความสอดคล้้องระหว่่างข้้อคำถาม
กัับวััตถุุประสงค์์ (IOC) อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ได้้รัับความเห็็นของผู้้�ทรง
คุุ ณ วุุ ฒิิ ในการวิิพากษ์์ แ บบทดสอบในทางที่่� ดีี โดยข้้ อ คำถาม
สามารถใช้้วิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหาคำตอบเพื่่�อใช้้ค้้นหาข้้อจำกััดได้้
มากกว่่าเครื่่�องมืือที่่�มีอี ยู่่� ดัังนั้้�นแบบทดสอบนี้้�จึึงมีีความสอดคล้้อง
กัับบริิบทและความสามารถของผู้้�เรีียนในปััจจุุบัันอย่่างแท้้จริิง
ประเด็็นที่่�สอง การลดข้้อจำกััดเรื่่�องการวััดทัักษะที่่�ไม่่
คลอบคลุุม แบบทดสอบที่่�พััฒนาขึ้้�น อ้้างอิิงบนพื้้�นฐานทฤษฎีี
ความสามารถทางการรู้้�คิิด Cattell-Horn-Carroll (CHC) theory
ประกอบด้้วยการประเมิินทั้้�งด้้านการอ่่าน การเขีียน และการคำนวณ
แบ่่ ง ออกเป็็ น 11 แบบทดสอบย่่ อ ย ซึ่่� ง มีี ก ารประเมิินทัั ก ษะที่่�
ครอบคลุุมเกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคบกพร่่องด้้านการเรีียนตาม DSM-5
คืือ การอ่่ า นคำได้้ช้้าหรืืออ่่ า นผิิดทั้้� ง ที่่� พ ยายามมากแล้้ว มีี
ความลำบากในการเข้า้ ใจความหมายของสิ่่�งที่่�อ่า่ น มีีความลำบาก
ในการสะกดคำ มีีความลำบากในการเขีียนสื่่�อสาร มีีความลำบาก
ในการเข้้ า ใจความหมายของตัั ว เลขหรืือการคำนวณ และมีี
ความลำบากในการให้้เหตุุผลทางคณิิตศาสตร์์ สามารถช่่วยให้้
การวิินิิจฉััยความบกพร่่องในการเรีียนรู้้มี� คว
ี ามแม่่นยำยิ่่ง� ขึ้้น� รวมถึึง
ผลที่่�ได้้จากการทดสอบจะสามารถนำมาใช้้ในการวางแผนการ
ให้้ความช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกัับความบกพร่่อง
ของเด็็กที่่�พบจากแบบทดสอบมากยิ่่�งขึ้้�นด้้วย
ความยากง่่ายและอำนาจจำแนกของข้้อคำถาม
ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ คำถามเพื่่อ� หาความความยากง่่าย ใน
แบบทดสอบย่่อยทั้้�ง 8 คืือ การอ่่านพยััญชนะและการสะกดคำ
โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ การสะกดคำ การอ่่านจัับใจความ
การคำนวณ การเขีียน การออกเสีียง และการอ่่านออกเสีียง พบว่่า
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT
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แบบทดสอบย่่อยเกืือบทั้้�งหมดมีีค่า่ เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.40 - 0.60 แสดงถึึง
ความยากง่่ายของข้้อคำถามอยู่่�ในเกณฑ์์เหมาะสม18 ยกเว้้นแบบ
ทดสอบย่่อยการอ่่านจัับใจความที่่�ค่อ่ นข้า้ งง่่าย (ความยากง่่ายของ
CTT = 0.626, IRT = -0.729)
เมื่่�อพิิจารณาค่่าความยากง่่ายในรายข้้อ อิิงตามทฤษฎีี
การทดสอบแบบดั้้�งเดิิมควรจะอยู่่�ระหว่่าง 0.20 - 0.80 และทฤษฎีี
การตอบสนองรายข้้อควรมีีค่่าอยู่่�ในช่่วง -2.5 ถึึง +2.519 พบว่่ามีี
คำถามในรายข้้อบางส่่วนที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ง่่าย (มากกว่่า 0.80 ตาม
CTT และน้้อยกว่่ า -2.50 ตาม IRT) อย่่ า งไรก็็ ต ามผู้้� วิิจัั ย ได้้
คงข้อ้ คำถามเหล่่านั้้�นไว้้เพื่่อ� ประโยชน์์ทางคลิินิิก ข้อ้ คำถามดัังกล่่าว
จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการค้้นหาปััญหาของเด็็กที่่�มีีความบกพร่่อง
ทางการเรีียนรู้้� ผู้้�วิิจััยจึึงตััดสิินใจคงข้้อคำถามดัังกล่่าวไว้้
ในทางกลัับกัันพบว่่ามีีความยากง่่ายของรายข้้อคำถาม
ในบางส่่วนที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ยาก (น้้อยกว่่า 0.20 ตาม CTT และ
มากกว่่า 2.50 ตาม IRT) โดยมัักพบในแบบทดสอบย่่อยที่่�เกี่่ย� วข้อ้ ง
กัับทัักษะด้้านการคำนวณ แต่่อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อพิิจารณาเนื้้�อหา
ของข้้อคำถามแล้้วพบว่่าข้้อคำถามมีีความสอดคล้้องกัับหลัักสููตร
แกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2551
การวิิเคราะห์์ข้้อคำถามเพื่่�อหาอำนาจจำแนก พบว่่าข้้อ
คำถามบางข้้อมีีค่่าอำนาจจำแนกที่่�ได้้อิิงตามทฤษฎีีการทดสอบ
แบบดั้้�งเดิิมต่่ำ (<0.20) อย่่างไรก็็ตามเป็็นเพราะในทฤษฎีีการ
ทดสอบแบบดั้้� ง เดิิมอำนาจจำแนกนั้้� น มีี คว ามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
ความยากง่่ายของข้้อคำถาม หากข้้อคำถามที่่�ยากมากหรืือง่่ายมาก
จะส่่งผลให้้อำนาจจำแนกที่่�ได้้มีีค่่าจำกััด18 เนื่่�องจากผู้้�วิิจััยได้้
คงข้้ อ คำถามที่่� ค่่ อ นข้้ า งง่่ า ยเอาไว้้ด้้วยเหตุุ ผ ลทางคลิินิิกดัั ง ที่่�
กล่่าวมา ข้้อคำถามกลุ่่�มนั้้�นจึึงมีีอำนาจจำแนกต่่ำตามไปด้้วย
แต่่อย่่างไรก็็หากพิิจารณาอำนาจจำแนกตามทฤษฎีีการ
ตอบสนองรายข้้อ ผลจากการศึึกษาพบว่่าคำถามเกืือบทั้้�งหมดมีี
อำนาจจำแนกปานกลางขึ้้�นไป (มากกว่่า 0.65) และส่่วนมากมีี
อำนาจจำแนกสููง (มากกว่่า 1.70)19
ข้้อจำกััดและข้้อเสนอแนะ
จากการวิิเคราะห์์ความยากง่่ายของแบบทดสอบ พบว่่า
ในแบบทดสอบการอ่่านจัับใจความ แบบทดสอบการเขีียน และ
แบบทดสอบความคล่่องในการเขีียนประโยค ควรได้้รัับการปรัับปรุุง
เพิ่่�มข้้อคำถามระดัับยากเพื่่�อให้้สามารถวััดได้้ครอบคลุุมทุุกระดัับ
ความสามารถของเด็็ก และในทางปฏิิบััติิจริิงควรกำหนด อายุุฐาน
191

Vol. 67 No.2: 2022

จรรยพร เจียมเจริญกุล

(basal age) และอายุุเพดาน (ceiling age) ให้้เหมาะสมกัับ
ผู้้�รัับการทดสอบ
ควรมีีการหาเกณฑ์์ปกติิระดัับชาติิ (National Norm) โดย
เก็็บกลุ่่�มตััวอย่่างเด็็กปกติิทั่่�วประเทศ และกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็น
ตััวแทนเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเรีียนตามสััดส่่วนประชากร
ในขั้้�นต่่อไป
เป้้ า หมายของแบบทดสอบถููกจำกัั ด เพีี ย งการตรวจ
วิินิิจฉััยในนัักจิิตวิิทยาคลิินิิกเท่่านั้้�น ในอนาคตอาจมีีการพิิจารณา
ต่่อยอดแบบทดสอบให้้มีีความสั้้�น กระชัับ เหมาะสมในสามารถให้้
ครููหรืือผู้้� ป กครองใช้้ในการตรวจคัั ด กรองเด็็ ก ที่่� ส งสัั ย มีี คว าม
บกพร่่องทางการเรีียนได้้มากขึ้้�น
วิิธีีการดำเนิินการทดสอบของแบบทดสอบที่่�พััฒนาขึ้้�น
ใหม่่มีีรายละเอีียดที่่�ค่่อนข้้างซัับซ้้อน ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้สามารถนำผล
การทดสอบมาพิิจารณาและแปลผลในการวิินิิจฉััยโรคได้้อย่่าง
น่่ า เชื่่� อ ถืือ ผู้้� ท ดสอบทุุ ก คนจำเป็็ น ที่่� จ ะต้้องผ่่ า นการฝึึ ก อบรม
การดำเนิินการทดสอบและการตรวจให้้คะแนนก่่อน
ควรมีีการพััฒนาคู่่�มืือการวางแผนการช่่วยเหลืือเด็็กที่่�มีี
ความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้� หลัังจากการตรวจประเมิินทัักษะทั้้�ง
11 ด้้าน เพื่่อ� ให้้สามารถนำผลการทดสอบไปต่่อยอด เป็็นประโยชน์์
ในการวางแผนการรัักษาเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้�ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและตรงประเด็็นปััญหาของเด็็กในแต่่ละคนได้้
มากที่่�สุุด
สรุุป
แบบทดสอบมาตรฐานวััดผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนสำหรัับ
ผู้้เ� รีียนไทยเพื่่อ� ใช้้ในการวิินิิจฉััยเด็็กที่่�มีคว
ี ามบกพร่่องทางการเรีียนรู้�้
เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� ตามกรอบของหลัักสููตรการเรีียนการสอน
ในประเทศไทยที่่�เป็็นปััจจุุบันั คำนึึงถึึงปััจจััยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเรีียนรู้�้
ในบริิบทของเด็็กไทย สามารถใช้้ในการประเมิินความสามารถที่่�
ครอบคลุุมมากกว่่าแบบทดสอบที่่�มีีอยู่่� สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
ที่่�ต้้องการวััดในเชิงิ คลิินิิก แบบทดสอบมีีความยากง่่ายและอำนาจ
จำแนกของข้อ้ คำถามอยู่่�ในเกณฑ์์เหมาะสม สามารถเป็็นทางเลืือก
ในการนำไปใช้้เพื่่อ� วิินิิจฉััยเด็็กที่่�มีคว
ี ามบกพร่่องทางการเรีียนรู้ต่�้ อ่ ไป
กิิตติิกรรมประกาศ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนเงิินทุุนจากสำนัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT
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