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บทคััดย่่อ 
วัตถุุประสงค์ เพื่่�อพื่ัฒนาแบบทดสอบวััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนสำหรับผ้�เรียนไทย และเพื่่�อตรวัจสอบคุุณสมบัต์การวััดทาง

จ์ตวั์ทยาซึ่่�งประกอบด�วัยการตรวัจสอบคุวัามตรงเชิ์งเน่�อหาและการวั์เคุราะห์ข้�อคุำถาม 

วธิกีารศกึษา การศึก่ษาในคุรั�งนี�แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได�แก่ ระยะที�หน่�งการพื่ฒันามาตร (scale development) เป็นการพื่ัฒนาแบบ

ทดสอบมาตรฐานวััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนสำหรับผ้�เรียนไทย และระยะที�สอง การทดลองใชิ�แบบทดสอบ (try-out) ในกลุ่ม

ตัวัอย่างนักเรียนไทยจำนวัน 375 คุน เพื่่�อวั์เคุราะห์ข้�อคุำถาม โดยการทดสอบคุวัามยากง่ายและอำนาจจำแนกข้องข้�อคุำถาม 

ผลการศึกษา แบบทดสอบวััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนสำหรับผ้�เรียนไทยที�พื่ัฒนาข้่�นประกอบด�วัย 11 แบบทดสอบย่อย คุ่อ 

การอ่านพื่ยัญชินะและคุำ, โจทย์ปัญหาคุณ์ตศึาสตร์, การสะกดคุำ, การอ่านจับใจคุวัาม, การคุำนวัณ, การเข้ียน, การออกเสียง, 

การอ่านออกเสียง, คุวัามคุล่องในการอ่านประโยคุ, คุวัามคุล่องในการคุำนวัณคุณ์ตศึาสตร์ และคุวัามคุล่องในการเขี้ยนประโยคุ 

แบบทดสอบที�พื่ัฒนาผ่านการตรวัจสอบคุวัามตรงเชิ์งเน่�อหาจากผ้�เชิี�ยวัชิาญ ผลการศึ่กษาพื่บวั่าแบบทดสอบมีคุวัามยากง่าย

และอำนาจจำแนกข้องข้�อคุำถามเหมาะสม

สรุป ผลการศ่ึกษาสนับสนุนคุวัามตรงเช์ิงเน่�อหา คุวัามยากง่ายและอำนาจจำแนกข้องข้�อคุำถามข้องแบบทดสอบมาตรฐาน

วััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนสำหรับผ้�เรียนไทย เกณฑ์์ปกต์ข้องแบบทดสอบคุวัรจะได�รับการพื่ัฒนาต่อไป

คำสำคัญ   คุวัามบกพื่ร่องทางการเรียน แบบทดสอบวััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียน

การพัฒนาและการวิเคัราะห์ข้อคัำาถามของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรีย่น สำาหรับผู้เรีย่นไทย่เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย่
คัวามบกพร่องทางการเรีย่น 
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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 

Janyaporn Jiamjaroenkul

The Development and Item Analysis
of the Standardized Achievement Test for Thai Learners
for Aiding in Diagnosing Learning Disorder
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บทนำา
 คุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้� หร่อ Specific Learning 

Disorder1 คุอ่ภาวัะที�เด็กมีคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนโดยมีทกัษะ

ต�ำกวัา่คุวัามสามารถข้องเดก็ในวััยเดยีวักนัอยา่งมาก แบง่ออกเปน็ 

3 ประเภท คุ่อ คุวัามบกพื่ร่องทางการอ่าน, คุวัามบกพื่ร่องทางการ

เข้ียน, และคุวัามบกพื่ร่องทางคุณ์ตศึาสตร์ ซ่ึ่�งคุวัามบกพื่ร่อง

ทางการเรียนนี�ไม่ได�เก์ดจากคุวัามผ์ดปกต์ข้องร่างกาย ระบบ

ประสาท คุวัามผด์ปกตท์างพัื่ฒนาการ การข้าดการศ่ึกษา หรอ่คุวัาม

ผ์ดปกต์ทางสต์ปัญญา ปี 2558 มีการสำรวัจเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่อง

ทางการเรียนในประเทศึโดยสำนักบร์หารการศึ่กษา สำนัก

คุณะกรรมการการศึก่ษาข้ั�นพ่ื่�นฐาน (สพื่ฐ.) พื่บวัา่มจีำนวันมากถง่ 

224,223 ราย และยังพื่บวั่ามีคุวัามชิุกมากถ่งร�อยละ 6.3 ในกลุ่ม

เด็กนักเรียนระดับชิั�นประถมศ่ึกษา2 โดยคุวัามบกพื่ร่องทาง 

การเรยีนร้�นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อการเรยีนข้องเดก็แล�วั ยงัพื่บว่ัา

อาจนำไปส้่ปัญหาเชิ์งสุข้ภาพื่จ์ตและพื่ฤต์กรรมตามมาได� เชิ่น 

เดก็อาจมคีุวัามไมม่ั�นใจในตนเอง มองตนเองในแงล่บ ร้�สก่ตง่เคุรียด

และกดดนัจากการเรยีน มคีุวัามวัต์กกงัวัลได�ง่าย อาจส่งผลต่อการ

ปรับตัวัเข้�ากับสังคุม และอาจนำมาซึ่่�งโรคุซึ่่มเศึร�าได�ในอนาคุต3 

ในปัจจุบันการตรวัจประเม์นเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่อง

ทางการเรียนในประเทศึไทยสามารถทำได�ตั�งแต่ในโรงเรียน โดยมี

เคุร่�องมอ่ที�สามารถคุดักรองเดก็เบ่�องต�น คุอ่ แบบคุดักรองนกัเรยีน

ที�มีภาวัะสมาธิ์์ สั�น บกพื่ร่องทางการเรียนร้� และออท์ซ่ึ่ม [KUS-SI 

Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs)]4 โดยให�คุร้ระบุ

ระดับคุวัามถี�หร่อคุวัามรุนแรงข้องพื่ฤต์กรรมที�เป็นปัญหาจาก

พื่ฤต์กรรมที�สังเกตเห็น แบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์์คุ่อ ไม่เคุย, เล็กน�อย, 

คุ่อนข้�างมาก และบ่อยมาก และทำการสรุปคุะแนนเพื่่�อแบ่งกลุ่ม

ตามระดับคุวัามเสี�ยงข้องอาการที�คุร้สังเกตเห็น แบบทดสอบ 

Kasetsart Basic Academic Skills Test (KBAST)5 เป็นแบบ

ทดสอบที�ใชิ�ทดสอบกบัเดก็รายบคุุคุลประกอบด�วัย 4 แบบทดสอบ

ย่อย คุ่อ การอ่านคุำ, การสะกดคุำ, คุวัามเข้�าใจประโยคุ และการ

คุำนวัณทางคุณ์ตศึาสตร์ แบ่งออกเป็นสองแบบทดสอบคุ่้ข้นาน 

เคุร่�องม่อดังกล่าวัทดสอบโดยคุร้ผ้�สอนเพื่่�อคุ�นหาปัญหาเบ่�องต�น 

และนำมาซึ่่�งวัน์จ์ฉัยัที�ลก่ซึ่่�งมากข้่�นในกระบวันการเช์ิงคุลน์ก์ตอ่ไป 

ในการตรวัจว์ันจ์ฉััยทางคุล์นก์ ประกอบไปด�วัยการตรวัจ

ประเม์นโดยจ์ตแพื่ทย์ ร่วัมกับการทดสอบทางจ์ตวั์ทยาคุล์น์ก ซึ่่�ง

การทดสอบดังกล่าวัแบ่งออกเป็น 2 ส่วัน6 คุ่อ การวััดระดับ

เชิาวันป์ญัญา และการตรวัจผลสมัฤทธิ์์�ทางการเรยีน (achievement 

test) โดยเคุร่�องม่อการตรวัจผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนที�ใชิ�กันอย่าง

แพื่ร่หลายในปัจจุบันคุ่อ Wide Range Achievement Teat – Thai 

(WRAT-Thai)7 การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ด�าน คุ่อ การอ่านคุำ 

การเข้ียนสะกดคุำตามคุำบอก และด�านคุณ์ตศึาสตร์ 

อย่างไรก็ตามแบบทดสอบ WRAT-Thai ยังมีข้�อจำกัด8 

ดังต่อไปนี� ประการที�หน่�ง คุ่อ คุำศึัพื่ท์ที�ใชิ�คุ่อนข้�างล�าหลัง ไม่ใชิ่คุำ

ที�สามารถพื่บได�ในชีิวั์ตประจำวัันข้องเด็ก ประการที�สองแบบ

ทดสอบมีการวััดทักษะที�ไม่คุรอบคุลุมในทุกด�าน เชิ่น ไม่มีการ

ทดสอบด�านคุวัามเข้�าใจทางคุณ์ตศึาสตร์, การเข้ียนประโยคุ, หร่อ

การอ่านจับใจคุวัามเป็นต�น ประการที�สามเกณฑ์์ปกต์ที�ใชิ�ไม่

สามารถเป็นตัวัแทนข้องกลุ่มประชิากรข้องเด็กไทยทั�งประเทศึได� 

จากข้�อจำกดัที�กล่าวัมาข้�างต�น นอกจากมผีลกระทบในเช์ิงข้องการ

ตรวัจวั์น์จฉััยเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียน ซึ่่�งจ์ตแพื่ทย์และ

นักจ์ตวั์ทยาคุล์น์กต�องมีคุวัามระมัดระวัังในการใชิ�ผลคุะแนนจาก

แบบทดสอบแล�วั ยงัส่งผลให�ไม่สามารถอธิ์บ์ายข้�อจำกัดข้องเด็กที�

มีคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้�ให�กับโรงเรียนหร่อผ้�ปกคุรองเข้�าใจ

ได�ชัิดเจน ทำให�การวัางแผนการช่ิวัยเหล่อหร่อการจัดก์จกรรม

กระตุ�นทักษะที�เหมาะสมกับศึักยภาพื่ที�แท�จร์งข้องเด็กทำได�อย่าง

ยากลำบาก

จากที�กลา่วัมา คุณะผ้�วัจั์ยจง่มคีุวัามมุง่หมายที�จะพื่ฒันา

แบบทดสอบมาตรฐานวััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนสำหรับผ้�เรียน

ไทยเพื่่�อประกอบการวั์น์จฉััยคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้� ให�เป็น

เคุร่�องม่อที�มีคุวัามสอดคุล�องกับหลักส้ตรแกนกลางการศึ่กษาข้ั�น

พื่่�นฐาน พื่.ศึ. 2551 ซึ่่�งเป็นหลักส้ตรที�ใชิ�ในปัจจุบัน รวัมถ่งมุ่งหวััง

ให�เปน็เคุร่�องมอ่ที�สามารถวัดัทกัษะที�คุรอบคุลมุมากข่้�น ในบทคุวัาม

ว์ัจัยฉับับนี�มีวััตถุประสงคุ์เพ่ื่�อนำเสนอกระบวันการวั์จัยและ

ผลการศ่ึกษาในส่วันข้องกระบวันการพัื่ฒนาแบบทดสอบ และ

การตรวัจสอบคุุณลักษณะการวััดทางจ์ตม์ต์ซึ่่�งประกอบไปด�วัย 

การตรวัจสอบคุวัามตรงเชิ์งเน่�อหา (content validity) และ

การวั์เคุราะห์ข้�อคุำถาม (item analysis) อันประกอบไปด�วัย 

คุวัามยากง่ายและอำนาจจำแนก เพื่่�อตรวัจสอบคุุณสมบัต์ข้อง

แบบทดสอบให�มีมาตรฐาน สามารถนำไปพื่ัฒนาเกณฑ์์ปกต์และ

สามารถใชิ�ในการตรวัจวั์น์จฉััยและให�คุวัามชิ่วัยเหล่อเด็กที�มี

คุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้�ได�อย่างมปีระสท์ธิ์ภ์าพื่มากที�สดุต่อไป

วิธีการศึึกษา
บทคุวัามวัจั์ยฉับับนี�เป็นสว่ันหน่�งข้องโคุรงการพัื่ฒนาและ

ศึ่กษาคุุณสมบัต์การวััดทางจ์ตม์ต์ข้องแบบทดสอบมาตรฐาน

วััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนข้องผ้�เรียนไทย คุณะผ้�วั์จัยดำเน์นการ
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เก็บข้�อม้ลภายใต�การรับรองจากคุณะกรรมการจร์ยธิ์รรมในคุน 

มหาวัท์ยาลยัเชิยีงใหม ่หนงัสอ่รบัรองโคุรงการวัจ์ยัเลข้ที� CMUREC 

No.61/006 โดยในส่วันข้องบทคุวัามฉับับนี�จะนำเสนอกระบวันการ

วั์จัย 2 ระยะ ได�แก่ ระยะที� 1 ระยะพัื่ฒนาแบบทดสอบ (scale 

development) และระยะที� 2 การทดลองใชิ�แบบทดสอบ (try-out) 

ในส่วันข้องการวั์เคุราะห์ข้�อคุำถาม

 ระยะที� 1 การพัฒนาแบบทดสอบ

 ในระยะนี�มีกระบวันการวั์จัยดังต่อไปนี� 

 ข้ั�นตอนที� 1 : การระดมคุวัามเหน็จากผ้�ทรงคุณุวัฒ์ุ ผ้�ว์ัจยั

ได�มีการทบทวันวัรรณกรรมที�เกี�ยวัข้�องกับการสร�างแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียน และได�จัดประชิุมเพื่่�อเช์ิญผ้�ทรงคุุณวุัฒ์

จำนวัน 12 ท่าน ประกอบด�วัย จ์ตแพื่ทย์เด็กและวััยรุ่น และ

นักจ์ตวั์ทยาคุล์น์ก ซึ่่�งมีประสบการณ์ตรงในการตรวัจประเม์นและ

ชิ่วัยเหล่อเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้� เพื่่�อทราบถ่งปัญหา

และข้�อจำกัดที�พื่บในการทำงาน รวัมถ่งระดมคุวัามเห็นเกี�ยวักับ

คุวัามคุาดหวัังและประเด็นสำคุัญที�คุวัรมีแบบสร�างทดสอบ 

เพื่่�อใชิ�เป็นแนวัทางในการพัื่ฒนาแบบทดสอบวััดผลสัมฤทธิ์์�

ทางการเรียนสำหรับผ้�เรียนไทย

ข้ั�นตอนที� 2 : การพัื่ฒนาแบบทดสอบต�นแบบ (prototype) 

นอกจากผ้�วัจ์ยัได�ทบทวันวัรรณกรรมในทฤษฎีตีา่งๆ ที�เกี�ยวัข้�องแล�วั 

เพื่่�อให�เก์ดคุวัามสอดคุล�องกับหลักส้ตรข้ั�นพื่่�นฐานในปัจจุบัน และ

คุรอบคุลุมเน่�อหาสาระการเรยีนการสอนในห�องเรยีน ผ้�วัจั์ยได�มกีาร

จดัประชุิมการสร�างข้�อคุำถาม โดยเช์ิญผ้�เชิี�ยวัชิาญ (expert) จำนวัน 

8 ทา่น ประกอบด�วัยคุณะคุรแ้ละอาจารยม์หาวัท์ยาลยั ซึ่่�งเชิี�ยวัชิาญ

ด�านหลกัสต้รการศึก่ษาระดบัประถมศึก่ษา และมปีระสบการณใ์น

การสอนกลุ่มสาระวั์ชิาภาษาไทยและวั์ชิาคุณ์ตศึาสตร์ รวัมถ่งคุร้

การศึ่กษาพื่์เศึษ นักก์จกรรมบำบัด และนักแก�ไข้การพื่้ด มาให�คุำ

แนะนำแก่ทีมวั์จัยในการสร�างข้�อคุำถามข้องแบบทดสอบย่อยทั�ง 

11 แบบทดสอบ ได�แก่ การอ่านพื่ยัญชินะและคุำ, โจทย์ปัญหา

คุณ์ตศึาสตร์, การสะกดคุำ, การอ่านจับใจคุวัาม, การคุำนวัณ, 

การเข้ยีน, การออกเสยีง, การอา่นออกเสยีง, คุวัามคุลอ่งในการอา่น

ประโยคุ, คุวัามคุล่องในการคุำนวัณคุณ์ตศึาสตร์ และคุวัามคุล่อง

ในการเข้ียนประโยคุ รวัมถ่งได�เกณฑ์์การให�คุะแนนข้องแต่ละ

แบบทดสอบย่อย 

ข้ั�นตอนที� 3 : การว์ัพื่ากษ์แบบทดสอบผ้�ว์ัจัยได�ส่งข้�อ

คุำถามข้องทั�ง 11 แบบทดสอบย่อยไปตรวัจสอบคุวัามตรงเช์ิง

เน่�อหา (content validity) และการตรวัจสอบคุวัามอ่อนไหวัทาง

ด�านวััฒนธิ์รรม (cultural sensitive) โดยผ้�ทรงคุุณวุัฒ์จำนวัน 8 

ท่าน ประกอบไปด�วัยจ์ตแพื่ทย์เด็กและวััยรุ่น คุร้การศ่ึกษาพื่์เศึษ 

อาจารย์ที�ด้แลทางด�านหลักส้ตรการสอน และนักจ์ตวั์ทยาการ

ศึก่ษา ซึ่่�งเปน็ตวััแทนจากภาคุเหนอ่ กรงุเทพื่มหานคุรและปรม์ณฑ์ล 

ภาคุตะวัันออกเฉัียงเหน่อ ภาคุตะวัันตก และภาคุใต� 

 นอกจากนั�นผ้�วั์จัยได�จัดประชิุมวั์พื่ากษ์แบบทดสอบเพื่่�อ

รับฟัังมุมมองข้องผ้�ทรงคุุณวัุฒ์อีกคุรั�ง โดยได�เชิ์ญผ้�ทรงคุุณวัุฒ์ 

ประกอบด�วัยจ์ตแพื่ทย์เด็กและวััยรุ่น กุมารแพื่ทย์ด�านพื่ัฒนาการ

และพื่ฤตก์รรม อาจารย์ด�านจต์วัท์ยาการศ่ึกษา คุรก้ารศ่ึกษาพื่เ์ศึษ 

และนกัแก�ไข้การพื่ด้ มวีัตัถุประสงค์ุเพื่่�อรับฟังัคุวัามเห็นในเช์ิงคุล์นก์ 

คุวัามเหมาะสมข้องการทดสอบ คุวัามชิดัเจนข้องคุำสั�งทั�งในแงข่้อง

คุวัามเข้�าใจข้องผ้�รบัการทดสอบ และผ้�บรห์ารแบบทดสอบ เพื่่�อลด

ข้�อจำกัดที�เก์ดข้่�นจากแบบทดสอบ 

ผ้�วั์จัยนำแบบทดสอบฉับับต�นแบบที�ปรับปรุงแล�วัไป

ดำเน์นการในข้ั�นตอนการศึ่กษานำร่อง (pilot study) เพื่่�อทดสอบ

คุวัามชิัดเจนข้องคุำสั�งในแต่ละข้�อคุำถาม การบร์หารการทดสอบ 

(test administration) คุวัามสอดคุล�องในเกณฑ์์การให�คุะแนน 

รวัมถ่งตรวัจสอบคุวัามเหมาะสมข้องร้ปเล่มแบบทดสอบ และ

กระดาษคุำตอบเม่�อนำมาใชิ�จร์ง โดยเล่อกกลุ่มตัวัอย่างเป็น

เด็กนักเรียนชิายและหญ์ง สัญชิาต์ไทย ระดับชิั�นประถมศึ่กษาปีที� 

1 - 6 ในหลักส้ตรการศ่ึกษาขั้�นพ่ื่�นฐานข้องไทย ในพ่ื่�นที�จังหวััด

เชิียงใหม่จำนวัน 24 คุน หลังจากนั�นผ้�วั์จัยได�นำข้�อสังเกตที�พื่บมา

ปรับแก�แบบทดสอบอีกคุรั�ง จนได�แบบทดสอบวััดผลสัมฤทธิ์์�

ทางการเรียนสำหรับผ้�เรียนไทยเพ่ื่�อใชิ�ประกอบการว์ัน์จฉััยเด็กที�มี

คุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้�ฉับับทดลองใชิ� เพื่่�อนำไปใชิ�ตรวัจสอบ

คุวัามยากง่ายและอำนาจจำแนกข้องข้�อคุำถามในระยะถัดไป

 

 ระยะที� 2 การทดลองใช้ (try out stage) ในส่วนการ

วิเคราะห์์ข้้อคำถุาม

 กลุ่มตัวอย่าง

เน่�องการการศ่ึกษาคุรั�งนี�เป็นการศ่ึกษาเพื่่�อทดลองใชิ�

แบบทดสอบ (try out) การกำหนดข้นาดข้องกลุ่มตัวัอย่างจ่ง

พ์ื่จารณาจากคุวัามเหมาะสมข้องสถ์ต์ที�ใชิ�ในการตรวัจสอบ

คุุณสมบัต์การวััดทางจ์ตม์ต์ การคุำนวัณคุ่าพื่าราม์เตอร์ข้องข้�อ

คุำถามข้องการศ่ึกษานี�อาศัึยทฤษฎีกีารตอบสนองรายข้�อ9 ซ่ึ่�งเสนอ

วั่ากลุ่มตัวัอย่างคุวัรมีจำนวันข้ั�นต�ำ 250 คุน เพื่่�อให�การประมาณ

คุา่พื่ารามเ์ตอร์ด�วัยทฤษฎีกีารตอบสนองรายข้�อมีคุวัามคุงเส�นคุงวัา 

นอกจากนี�กลุ่มตัวัอย่างในแต่ละช่ิวังชิั�นเรียนคุวัรมีไม่ต�ำกวั่า 
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50 คุน10 ดังนั�นกลุ่มตัวัอย่างคุวัรมีจำนวันทั�งส์�นอย่างน�อย 

300 คุน การศึ่กษาคุรั�งนี�มีจำนวันกลุ่มตัวัอย่างทั�งส์�น 375 คุน  

ในการสร�างแบบทดสอบคุรั�งนี�มีการพื่ัฒนาข้�อคุำถาม

บนพื่่�นฐานข้องการใชิ�ภาษาไทยกลางในการส่�อสาร ดังนั�นจ่งเล่อก

กลุม่ตวััอยา่งเดก็นกัเรยีนชิายและหญง์ ในพื่่�นที�จงัหวัดัเชิยีงใหมก่บั

กรุงเทพื่มหานคุรและปร์มณฑ์ล ในโรงเรียนที�มีการเรียนการสอน

ตามหลักส้ตรการศึ่กษาข้ั�นพื่่�นฐานข้องไทย โดยสุ่มเล่อกแบบตาม

สะดวัก (convenience sampling) แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนัก

การศ่ึกษาข้ั�นพื่่�นฐานและโรงเรียนในสังกดัสำนักงานคุณะกรรมการ

ส่งเสร์มการศึ่กษาเอกชิน รวัมทั�งหมด 4 โรงเรียน โดยมีเกณฑ์์ดังนี�

เกณฑ์์คุัดเข้�า

1. เป็นนักเรียนระดับชัิ�นประถมศ่ึกษาปีที� 1 ถ่งชิั�น

ประถมศึ่กษาปีที� 6   

2. สัญชิาต์ไทย 

เกณฑ์์คุัดออก 

1. ไม่ได�ใชิ�ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก หร่อศ่ึกษาอย้่ใน

โรงเรียนที�ไม่ได�ใชิ�ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก 

2. เรียนหนังส่อด�วัยระบบการศึก่ษาที�จัดโดยคุรอบคุรวัั 

(home school)

3. ภาษาหลกัที�ใชิ�ส่�อสารเปน็ภาษามอ่ หรอ่ไมส่ามารถ

ส่�อสารด�วัยภาษาพื่้ดได� 

4. ไม่สามารถเข้�าใจคุำชีิ�แจงข้องแบบทดสอบหร่อไม่

สามารถให�คุวัามร่วัมม่อได�ตลอดการทดสอบ

5. กำลังเข้�ารับการรักษาตัวัในโรงพื่ยาบาลฝ่่ายกาย

หร่อโรงพื่ยาบาลจ์ตเวัชิ

6. กำลังอย้่ในช่ิวังการได�รับยาที�อาจส่งผลกระทบต่อ

การทดสอบ ได�แก่  กลุ่มยา st imulant เชิ่น 

methylphenidate กลุ่มยา benzodiazepine เชิ่น 

lorazepam เป็นต�น

7. มีประวััต์โรคุลมชิัก ลมบ�าหม้ โรคุสมองอักเสบ หร่อ

การผ่าตัดทางสมอง 

8. ได� รั บการวั์น์ จฉัั ยวั่ ามีคุวัามบกพื่ร่องหร่ อมี

พื่ัฒนาการล่าชิ�าทางด�านการร้�การคุ์ด ภาษา สังคุม

และอารมณห์รอ่การปรบัตวัั รวัมถ่งมปีระวัตัห์รอ่ได�

รับการวั์น์จฉััยทางการแพื่ทย์ที�อาจส่งผลต่อ 

การทดสอบ ณ ชิ่วังปัจจุบัน เชิ่น คุวัามบกพื่ร่องทาง

เ ชิ า วั น์ ปั ญ ญ า  ( F 7 0 - 7 9  ต า ม  I C D - 1 0 ) ,  

เด็กปัญญาเล์ศึ, คุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้� โรคุ

คุ วั า ม บ ก พื่ ร่ อ ง ท า ง พื่ั ฒ น า ก า ร ห ล า ย ด� า น  

(F80-89 ตาม ICD-10), โรคุสมาธิ์์สั�น (F90 ตาม 

ICD-10),  โรคุลมชัิก (G40 ตาม ICD-10)  

โรคุจ์ตเวัชิอ่�นๆ ฯลฯ

ในข้ั�นตอนนี�ผ้�วั์จัยต�องการนำแบบทดสอบที�พื่ัฒนาข้่�น

มาทดลองใชิ� เพ่ื่�อว์ัเคุราะห์ข้�อคุำถาม ได�แก่ การตรวัจสอบคุวัาม

ยากง่ายและอำนาจจำแนกข้องข้�อคุำถาม

เคุร่�องม่อที�ใชิ�ในการศึ่กษา

 เคุร่�องม่อที�ใชิ�ในการศึ่กษาคุรั�งนี� ได�แก่

1. แบบสอบถามข้�อม้ลทั� วั ไปข้องกลุ่ ม ตัวัอย่ าง 

ประกอบด�วัย เพื่ศึ อายุ ระดับชิั�น และกลุ่มโรงเรียน

ที�สังกัด

2. แบบทดสอบวััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนสำหรับ

ผ้�เรียนไทยฉับับทดลองใชิ� (prototype) ที�ผ้�วั์จัย

พื่ัฒนาข่้�น ซ่ึ่�งประกอบด�วัยแบบทดสอบย่อยที�ใชิ�วััด

ทักษะด�านการอ่านภาษาไทย การเขี้ยนภาษาไทย 

และทักษะด�านคุณ์ตศึาสตร์ แบ่งออกเป็น 11 แบบ

ทดสอบย่อย ดังนี� การอ่านพื่ยัญชินะและคุำ, โจทย์

ปัญหาคุณ์ตศึาสตร์, การสะกดคุำ, การอ่านจบัใจคุวัาม, 

การคุำนวัณ, การเข้ียน, การออกเสียง, การอ่าน

ออกเ สียง,  คุวัามคุล่องในการอ่านประโยคุ, 

คุวัามคุล่องในการคุำนวัณคุณ์ตศึาสตร์  และ

คุวัามคุล่องในการเข้ียนประโยคุ

กระบวนการเก็บข้้อมูล

 การเก็บข้�อม้ลทำโดยคุณะผ้�วั์จัยและผ้�วั์จัยร่วัมซึ่่�งเป็น

นักจ์ตวั์ทยาคุล์น์กในพื่่�นที�  ซึ่่�งผ่านการฝึ่กอบรมการบร์หาร

แบบทดสอบและการตรวัจให�คุะแนนจากคุณะผ้�ว์ัจยัหลกั เก็บข้�อมล้

คุรั�งละ 10 - 12 คุนต่อวััน

 คุ ณ ะ วั์ จั ย ข้ อ อ นุ มั ต์ จ า ก ผ้� บ ร์ ห า ร โ ร ง เ รี ย น เ พื่่� อ

ประชิาสัมพื่ันธิ์์รับสมัคุรผ้�เข้�าร่วัมโคุรงการ โดยการต์ดประกาศึ

รบัสมคัุรและประชิาสมัพื่นัธิ์ผ์า่นคุรป้ระจำชิั�น เม่�อได�รายชิ่�อนักเรยีน

ที�สนใจเข้�าร่วัมโคุรงการ ผ้�วัจั์ยดำเนน์การส่งเอกสารชิี�แจงโคุรงการ

และเอกสารย์นยอมถ่งผ้�ปกคุรอง รวัมถ่งตรวัจสอบคุุณสมบัต์การ

เข้�าร่วัมโคุรงการข้องเด็กนักเรียนก่อนการลงเก็บข้�อม้ล การเก็บ

ข้�อมล้เปน็การทดสอบรายบคุุคุล กลุม่ตัวัอยา่งแตล่ะคุนจะผา่นการ

ทำแบบทดสอบเพื่ียงหน่�งคุรั�ง ใชิ�เวัลาประมาณ 60 - 90 นาที โดย
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เลอ่กช่ิวังเวัลาที�ไมก่ระทบกับการเรียน ใชิ�สถานที�ภายในโรงเรียนที�

มีคุวัามสงบ ไม่มีเสียงรบกวันจากภายนอก

 หลงัจากการเกบ็ข้�อมล้ ผ้�ว์ัจยัและอาสาสมคัุรดำเนน์การ

ตรวัจให�คุะแนนภายในหน่�งวััน เพื่่�อป้องกันการตกหล่นข้องข้�อม้ล 

รวัมถ่งการทำ Inter-rater เพื่่�อตรวัจสอบคุวัามถ้กต�องข้องการให�

คุะแนนและการรวัมคุะแนนในแบบทดสอบ 

แผนการวิเคราะห์์ข้้อมูล

 สถ์ต์พื่รรณนา ได�แก่ คุวัามถี� ร�อยละ ส่วันเบี�ยงเบน

มาตรฐาน

 การวั์เคุราะห์ข้�อคุำถาม ประกอบไปด�วัยคุวัามยากง่าย

และอำนาจจำแนกข้องแบบทดสอบ โดยการว์ัเคุราะห์อาศึัยทั�ง

ทฤษฎีีการทดสอบแบบดั�งเด์ม (classical test theory) และทฤษฎีี

การตอบสนองรายข้�อ (item response theory) 

ผลการศึึกษา
1. ข้้อเสนอแนะทางผู้ทรงคุณวุฒิ

จากการประชิุมเพื่่�อข้อคุวัามเห็นจากจ์ตแพื่ทย์เด็กและ

วััยรุ่น และนักจ์ตวั์ทยาคุล์น์ก พื่บวั่าแบบทดสอบเด์มมีข้�อจำกัดอย้่ 

3 ประการ ประการแรก คุ่อ แบบทดสอบ WRAT-Thai6 เป็นแบบ

ทดสอบที�ถก้พื่ฒันาข้่�นในป ีพื่.ศึ. 2540 อ�างอง์จากแบบเรยีนภาษา

ไทยชิุดพื่่�นฐาน ตามหลักส้ตรแกนกลางประถมศึ่กษา พืุ่ทธิ์ศึักราชิ 

2533 ทำให�มีคุวัามไม่สอดคุล�องกับหลักส้ตรแกนกลางการศึ่กษา

ข้ั�นพื่่�นฐานที�ใชิ�อย้ใ่นระบบการศึก่ษาไทยในปจัจบุนั คุำศึพัื่ทท์ี�ใชิ�มี

คุวัามล�าหลัง สง่ผลให�คุะแนนที�ได�จากแบบทดสอบอาจไม่ใช่ิคุวัาม

สามารถที�แท�จร์งข้องเด็ก ประการที�สองแบบทดสอบ WRAT-Thai 

มีการวััดทักษะที�ไม่คุรอบคุลุม คุ่อ ไม่มีการวััดทักษะคุวัามเข้�าใจ

ทางคุณ์ตศึาสตร์, การเขี้ยนประโยคุ, การอ่านจับใจคุวัาม รวัมถ่ง

ไม่มีการวััดคุวัามคุล่องในการใชิ�ทักษะ ทำให�ผลการทดสอบไม่

สามารถอธิ์์บายข้�อจำกัดข้องเด็กได�อย่างชัิดเจน ส่งผลให�ไม่

สามารถวั์น์จฉััยแยกโรคุคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้�ออกจาก

ปัญหาอ่�นๆ ที�เกี�ยวัข้�อง เชิ่น คุวัามบกพื่ร่องทางเชิาวัน์ปัญญา 

การข้าดโอกาสทางการศึ่กษา หร่อเด็กที�มีปัญหาทางด�าน

ระบบประสาท เป็นต�น ส่งผลต่อการวัางแผนการช่ิวัยเหลอ่เพื่่�อพื่ฒันา

ทกัษะข้องเด็กในข้ั�นถัดไป ประการที�สาม เกณฑ์์ปกตข์้องแบบทดสอบ 

เน่�องจากกลุ่มตัวัอย่างที�ใชิ�ในการศ่ึกษาจำกัดเพีื่ยงเดก็นกัเรียนชิั�น

ประถมศึก่ษาปีที� 1 - 6 ในเข้ตพื่ระนคุร กรงุเทพื่มหานคุร ทำให�ไม่

สามารถเป็นตัวัแทนข้องกลุ่มประชิากรเด็กไทยทั�งประเทศึได� 

นอกจากนี�ผ้�ทรงคุุณวุัฒ์มีข้�อเสนอแนะที�สำคัุญสำหรับ

การพื่ัฒนาแบบทดสอบฯ ดังต่อไปนี� 

ข้�อเสนอทางทฤษฎีอีย้เ่บ่�องหลังแบบทดสอบ อ�างอง์จาก

ทฤษฎี ีCattell-Horn-Carroll (CHC) theory11 ซึ่่�งเป็นทฤษฎีีพื่่�นฐาน

ในการอธิ์์บายคุวัามสามารถทางการร้�คุ์ดที�ได�รับการยอมรับและ

เปน็พื่่�นฐานในการสร�างแบบทดสอบทางเชิาวันป์ญัญา12 และแบบ

ทดสอบผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียนในต่างประเทศึ โดย CHC theory 

สามารถจำแนกคุวัามสามารถที�เกี�ยวัข้�องกับผลสัมฤทธิ์์�ทาง 

การเรียน ได� 9 องค์ุประกอบ ได�แก่ fluid intelligence (Gf) คุ่อ 

กระบวันการคุ์ดเม่�อเผช์ิญกับสถานการณ์ใหม่, crystallized 

intelligence (Gc) คุ่อ คุวัามร้�ที�เกด์จากประสบการณแ์ละการเรยีน

ร้�เด์ม, short-term memory (Gsm) คุ่อ กระบวันการคุวัามจำระยะ

สั�น, visual processing (Gv) คุ่อ กระบวันการรับร้�ข้�อม้ลจากการ

มองเห็นและคุวัามสามารถทางด�านม์ต์สัมพื่ันธิ์์, auditory 

processing (Ga) คุ่อ กระบวันการรับร้�จากการได�ย์น, long-term 

storage and retrieval (Glr) คุ่อ กระบวันการในการจดจำข้�อม้ลส้�

คุวัามจำระยะยาวั, processing speed (Gs) คุ่อ คุวัามสามารถใน

การลงม่อทำอย่างอัตโนมัต์และคุล่องแคุล่วั, reading and writing 

(Grw) คุ่อ คุวัามร้�ในเช์ิงกวั�างและคุวัามร้�ในเช์ิงล่กที�เกี�ยวัข้�องกับ

ทักษะการอ่านและเข้ียน และ quantitative knowledge (Gq) คุ่อ 

คุวัามร้�ในเช์ิงกวั�างและเช์ิงล่กเกี�ยวักับทักษะคุณ์ตศึาสตร์สามารถ

แบง่องค์ุประกอบตามทักษะการอ่านคุำ การเขี้ยน และการคุำนวัณ 

ดังตารางต่อไปนี�

  ข้�อเสนอสำหรับการออกแบบข้�อคุำถาม เน่�องจาก

ธิ์รรมชิาต์ข้องภาษาไทยเป็นภาษาที�มีคุวัามซัึ่บซึ่�อน การอธิ์์บาย

สาเหตุข้องปัญหาเด็กที�มขี้�อจำกัดในการเรียนร้�สามารถระบุได�จาก

หลายปัจจัย ผ้�ทรงคุุณวัุฒ์เห็นคุวัรให�ศึ่กษาปัจจัยดังกล่าวัเพื่์�มเต์ม

เพ่ื่�อสร�างข้�อคุำถามที�สามารถประเม์นได�กวั�างมากข่้�นนอกเหน่อ

จากการอ์งตามหลักส้ตรแกนกลาง13 เพื่ียงอย่างเดียวั คุวัรให�คุวัาม

สำคุญักบัปจัจยัด�านพัื่ฒนาการตามวััยข้องเด็กกอ่นประถมวัยั เช่ิน 

พื่ฒันาการเสียงพ้ื่ดชัิดข้องเด็ก ลำดับคุวัามยากง่ายในการเขี้ยนตัวั

อักษรไทย14 รวัมถ่งทักษะพื่่�นฐานที�เด็กต�องใชิ�ในการเรียนร้�ภาษา

ไทย เชิ่น เส�นพื่่�นฐาน 13 เส�นข้องอักษรไทย15 เป็นต�น ดังนั�นข้�อ

คุำถามที�สร�างข้่�นคุวัรเร์�มวัดัทกัษะตั�งแตร่ะดบัชิั�นกอ่นประถมศึก่ษา 

พื่จ์ารณาให�สอดคุล�องกบัแนวัทางการสอนข้องคุรใ้นแตล่ะระดบัชิั�น 

ทั�งในสาระวั์ชิาภาษาไทยและคุณ์ตศึาสตร์ หร่อเทียบเคุียงกับ

แบบฝ่ึกหัดที�เด็กใชิ�จร์งในชิั�นเรียน เล่อกคุำศึัพื่ท์จากบัญชิีคุำศึัพื่ท์

พ่ื่�นฐานข้องเด็กไทยในแต่ละระดับชัิ�น16 เพ่ื่�อให�สามารถอธ์ิ์บาย
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ตารางที� 1 องคุ์ประกอบข้อง CHC Theory ตามทักษะการอ่าน พื่้ด และคุำานวัณ

ทักษะ องค์ประกอบความสามารถุทางเชาวน์ปัญญาและการรู้การคิด

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

การเข้ียน 
(Writing)

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

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

ปัญหาข้องเด็กที�ทำได�คุะแนนต�ำได�อ ย่างชิัดเจนมากข่้�น 

นอกจากนั�น ผ้�ทรงคุุณวัุฒ์แนะนำวั่าคุวัรมีทีมผ้�เชิี�ยวัชิาญ (expert) 

ที�มีองคุ์คุวัามร้�หลากหลาย ร่วัมพื่ัฒนาข้�อคุำถามกับทีมวั์จัย ได�แก่ 

คุร้ผ้�เชิี�ยวัชิาญด�านหลักส้ตรการศึ่กษาระดับประถมศึ่กษา คุุณคุร้

ผ้�มีประสบการณ์ในการสอนกลุ่มสาระวั์ชิาภาษาไทยและ

วัช์ิาคุณต์ศึาสตร์ คุรก้ารศึก่ษาพื่เ์ศึษ นกักจ์กรรมบำบดัและนกัแก�ไข้

การพื่้ด เป็นต�น

แบบทดสอบต�นแบบ แบ่งออกเป็น 11 แบบทดสอบย่อย 

ประกอบด�วัยการอ่าน 5 ด�าน การเข้ียน  3 ด�าน และการคุำนวัณ 

3 ด�าน  ดังนี�   

ผลการตรวจความตรงข้องแบบทดสอบ หลังจากการ

พื่ัฒนาแบบทดสอบผ้�ว์ัจัยได�มีการส่งแบบทดสอบฉับับต�นแบบที�

สร�างข้่�นไปให�ผ้�ทรงคุณุวัฒุต์รวัจสอบคุวัามตรงเชิง์เน่�อหา (content 

validity) วั่าคุรอบคุลุมหลักส้ตรแกนกลางในระดับชิั�นนั�นๆ และ

คุวัามหมายสมกับพัื่ฒนาการในแต่ละช่ิวังวัยัข้องเด็ก นอกจากนี�ยงั

ตรวัจสอบอ่อนไหวัทางด�านวััฒนธิ์รรม (cultural sensitive) ผ้�วั์จัย

คุัดเล่อกข้�อคุำถามที�มีคุ่าคุวัามสอดคุล�องระหวั่างข้�อคุำถามกับ

วััตถุประสงคุ์ (index of item-objective congruence: IOC) ตั�งแต่ 

0.6 ข้่�นไปเข้�าแบบทดสอบ หากข้�อใดคุ่า IOC ต�ำกวั่า 0.6 หร่อมี

คุวัามอ่อนไหวัทางวััฒนธิ์รรม15 ผ้�วั์จัยร่วัมกันพื่์จารณาแก�ไข้ตาม

คุวัามเห็นข้องผ้�ทรงคุุณวัุฒ์ และตัดข้�อคุำถามที�ไม่เหมาะสมออก

จากแบบทดสอบ 

หลังจากนั�น ผ้�วั์จัยได�ดำเน์นการจัดการประชิุมวั์พื่ากษ์

แบบทดสอบจากผ้�ทรงคุุณวัุฒ์ พื่บวั่าแบบทดสอบที�สร�างข้่�น

สอดคุล�องกับคุวัามคุาดหวัังข้องจ์ตแพื่ทย์เด็กและวััยรุ่นในการ

ตรวัจวั์น์จฉััยเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้� การเรียงลำดับ

ข้�อคุำถามสอดคุล�องกับลำดับการเรียนร้�ข้องเด็กทั�งในด�าน

พื่ัฒนาการและหลักการสอนในชิั�นเรียน คุำอธิ์์บายการบร์หาร

แบบทดสอบสามารถเข้�าใจได�งา่ย เอ่�อตอ่การใชิ�งานจร์งในมมุมอง

ข้องนักจ์ตวั์ทยาคุล์น์กซึ่่�งเป็นผ้�ใชิ�แบบทดสอบ 
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ตารางที� 2 รายละเอียดข้องแต่ละแบบทดสอบย่อย

แบบทดสอบด้านการอ่าน

แบบทดสอบย่อย รายละเอียด องค์ประกอบ CHC

การอ่านพื่ยัญชินะและคุำ เป็นแบบทดสอบที�ให�ผ้�รับการทดสอบชิี�หร่อบอกชิ่�อตัวัอักษรและสระ รวัม
ถ่งสะกดคุำโดยการอ่านออกเสียงคุำศึัพื่ท์ที�กำหนดให�

Grw

การอ่านจับใจคุวัาม เป็นแบบทดสอบที�ให�ผ้�รับการทดสอบทำคุวัามเข้�าใจเกี�ยวักับสัญลักษณ์ 
การจับคุ้่ร้ปภาพื่และเสียง  
การเต์มคุำลงไปในชิ่องวั่างเพื่่�อทำให�ประโยคุที�สมบ้รณ์โดยการพื่้ดตอบ

Grw, Gc

การออกเสียง เป็นแบบทดสอบที�ให�ผ้�รับการทดสอบอ่านออกเสียงคุำซึ่่�งเป็นคุำที�ไม่มี
คุวัามหมาย

Grw, Ga

การอ่านออกเสียง ผ้�รับการทดสอบจะต�องอ่านออกเสียงจากประโยคุ 
ที�กำหนดให�

Grw

คุวัามคุล่องในการอ่านประโยคุ ผ้�รับการทดสอบจะต�องอ่านประโยคุที�กำหนดให� 
ในใจและพื่์จารณาตอบคุำถามวั่าประโยคุนั�นถ้กหร่อผ์ด ซึ่่�งต�องทำให�เร็วั
ที�สุดภายใต�กำหนดเวัลา 3 นาที

Grw, Gs

แบบทดสอบด้านการเข้ียน

การสะกดคุำ เป็นการประเมน์ทกัษะการเขี้ยนข้องผ้�รับการทดสอบ ทั�งในทกัษะข้ั�นพื่่�นฐาน
จากการลากเส�น  
ไปจนถง่การเขี้ยนตวััอักษร การเข้ยีนสระ และการเข้ยีนสะกดคุำตามคุำบอก

Grw

การเข้ียน ผ้�รบัการทดสอบต�องเตม์คุำในช่ิองว่ัางเพื่่�อให�ประโยคุสมบ้รณ์ รวัมถง่แต่ง
ประโยคุตามคุำสั�ง 
ที�กำหนดให� รวัมถง่การแต่งเร่�องราวัและการเข้ยีนประโยคุที�ซึ่บัซึ่�อนมากข่้�น

Grw

คุวัามคุล่องในการเข้ียนประโยคุ แบบทดสอบนี�ผ้�รับการทดสอบจะต�องแต่งประโยคุสั�นๆ โดยใชิ�คุำสามคุำที�
กำหนดให� ซึ่่�งประโยคุต�องสอดคุล�องกับภาพื่ในโจทย์เชิ่นเดียวักัน จำกัด
เวัลาในการทำ 5 นาที

Grw, Gs

แบบทดสอบด้านการคำนวณ

โจทย์ปัญหาคุณ์ตศึาสตร์ เป็นแบบทดสอบที�ให�ผ้�รับการทดสอบฟัังโจทย์ปัญหาทางคุณ์ตศึาสตร์จาก
ผ้�ทดสอบ จากนั�นเล่อกชิี�หร่อตอบคุำตอบด�วัยตนเอง

Gq, Gf

การคุำนวัณ เป็นแบบทดสอบที�ให�ผ้�รับการทดสอบแก�ไข้โจทย์ทางคุณ์ตศึาสตร์ ซึ่่�งต�อง
ใชิ�ทักษะทั�งการบวัก  ลบ เลข้ หร่อทักษะที�ยากย์�งข้่�น

Gq

คุวัามคุล่องในการคุำนวัณคุณ์ตศึาสตร์ แบบทดสอบนี�ผ้�รับการทดสอบจะต�องแก�โจทย์ทางคุณ์ตศึาสตร์อย่างง่ายๆ
ลงไปในกระดาษคุำตอบ 
ให�เร็วัที�สุด ภายในเวัลาที�จำกัดเพื่ียง 3 นาที

Gq, Gs
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ผลการศึกษานำร่อง 

เม่�อนำแบบทดสอบไปทำการศึ่กษานำร่อง (pilot study) 

ในเด็กนักเรียนชิั�นประถมศึ่กษาปีที� 1 - 6 จำนวัน 24 คุน พื่บวั่า

ข้�อคุำถามส่วันมากมีคุวัามชิัดเจนเด็กสามารถเข้�าใจคุำชิี�แจง

ในแต่ละแบบทดสอบย่อยได� องคุ์คุวัามร้�ที�นำมาประเม์นเป็นส์�งที�

เดก็ได�เรยีนร้�ในชิั�นเรยีนจรง์ เกณฑ์ก์ารให�คุะแนนมีคุวัามสอดคุล�อง

กบัทกัษะข้องเดก็ เปน็ต�น และพื่บข้�อสงัเกตที�ต�องนำมาปรบัแก� เชิน่ 

ปรับแก�ร้ปภาพื่ เปลี�ยนร้ปแบบตัวัอักษรที�มีคุวัามคุลุมเคุร่อ เพื่์�ม

คุำชิี�แจงในบางแบบทดสอบให�ชิัดเจนมากย์�งข้่�น รวัมถ่งการปรับ

เปลี�ยนเอกสารแบบบันทก่การทดสอบให�ง่ายต่อการใชิ�งาน เป็นต�น 

2. ผลการทดลองใช้ส่วนข้องการวิเคราะห์์ข้้อคำถุาม 

กลุ่มตัวัอย่างในการศ่ึกษาคุรั�งนี�เป็นนักเรียนระดับชัิ�น

ประถมศึ่กษาปีที� 1 - 6 จำนวัน 375 คุน จากโรงเรียนสังกัดรัฐบาล

และเอกชิน ในพื่่�นที�จังหวััดเชิียงใหม่กับกรุงเทพื่มหานคุรและ

ปร์มณฑ์ล สามารถแบ่งสัดส่วันลักษณะกลุ่มตัวัอย่างได� 

ดังตารางต่อไปนี�  

ในการวั์เคุราะห์ข้�อคุำถามนี�ผ้�วั์จัยดำเน์นการวั์เคุราะห์

ข้�อม้ลจำนวันทั�งส์�น 8 แบบทดสอบย่อย คุ่อ การอ่านพื่ยัญชินะ

และคุำ, โจทย์ปัญหาคุณ์ตศึาสตร์, การสะกดคุำ, การอ่าน

จับใจคุวัาม, การคุำนวัณ, การเขี้ยน, การออกเสียง และการอ่าน

ออกเสียง โดยมีแบบทดสอบย่อยจำนวัน 3 แบบทดสอบที�

ไม่สามารถดำเน์นการได� คุ่อ คุวัามคุล่องในการอ่านประโยคุ, 

คุวัามคุล่องในการคุำนวัณคุณ์ตศึาสตร์ และคุวัามคุล่องในการ

เข้ียนประโยคุ เน่�องจากแบบทดสอบย่อยทั�งสามมีลักษณะเป็น

แบบทดสอบที�ใชิ�คุวัามเร็วั (speed test) ซ่ึ่�งทำให�ผลข้องคุะแนน

ที�ออกมามีข้�อจำกดัด�านเวัลาในการทำ ส่งผลให�หาคุ่าคุวัามแปรปรวัน

ภายในข้องข้�อคุำถามมีคุวัามต่างกันมากจ่งไม่สามารถหาคุวัาม

ยากง่ายและอำนาจจำแนกได�

ตารางที� 3 สัดส่วันร�อยละข้องกลุ่มตัวัอย่าง

ข้้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ

พ้�นที�เก็บข้้อมูล

- จังหวััดเชิียงใหม่ 184 49.1

- กรุงเทพื่ฯ และปร์มณฑ์ล 191 50.9

สังกัดโรงเรียน

- โรงเรียนเอกชิน 189 50.4

- โรงเรียนรัฐบาล 186 49.6

เพศ

- ชิาย 192 51.2

- หญ์ง 183 48.8

ระดับชั�น

- ประถมศึ่กษาปีที� 1 61 16.3

- ประถมศึ่กษาปีที� 2 63 16.8

- ประถมศึ่กษาปีที� 3 64 17

- ประถมศึ่กษาปีที� 4 63 16.8

- ประถมศึ่กษาปีที� 5 62 16.5

- ประถมศึ่กษาปีที� 6 62 16.5
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แบบทดสอบย่อย

CTT IRT

ยากง่าย อำนาจจำแนก ยากง่าย อำนาจจำแนก

เฉลี�ย (Min - Max) เฉลี�ย (min-max) เฉลี�ย (Min - Max) เฉลี�ย (min-max)

1. การอ่านพื่ยัญชินะและคุำ
    (ข้�อคุำถาม 75 ข้�อ)

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. โจทย์ปัญหาคุณ์ตศึาสตร์ 
    (ข้�อคุำถาม 38 ข้�อ)

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. การสะกดคุำ
    (ข้�อคุำถาม 63 ข้�อ)

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. การอ่านจับใจคุวัาม 
    (ข้�อคุำถาม 51 ข้�อ)

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. การคุำนวัณ
    (ข้�อคุำถาม 42 ข้�อ)

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. การเข้ียน
    (ข้�อคุำถาม 22 ข้�อ)

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. การออกเสียง
    (ข้�อคุำถาม 42 ข้�อ)

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. การอ่านออกเสียง
    (ข้�อคุำถาม 21 ข้�อ)

0.524 0.298 - 0.846 0.780 0.309 - 0.973 0.033 -1.673 - 1.659 3.496 1.985 - 6.448

ตารางที� 4 คุ่าคุวัามยากง่ายและอำนาจจำแนกข้องข้�อคุำถาม
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การวัเ์คุราะหข์้�อคุำถาม พื่จ์ารณาด�วัยทฤษฎีกีารทดสอบ

แบบดั�งเดม์(classical test theory) แบบทดสอบการอ่านพื่ยัญชินะ

และการสะกดคุำ มีคุ่าคุวัามยากง่ายอย้่ระหวั่าง 0.205 ถ่ง 0.963 

คุ่าอำนาจจำแนกอย้่ระหวั่าง 0.074 ถ่ง 0.979, แบบทดสอบโจทย์

ปัญหาทางคุณ์ตศึาสตร์ มีคุ่าคุวัามยากง่ายอย้่ระหวั่าง 0.037 ถ่ง 

0.947 คุา่อำนาจจำแนกอย่้ระหว่ัาง 0.074 ถ่ง 0.915, แบบทดสอบ

การสะกดคุำมีคุ่าคุวัามยากง่ายอย้่ระหวั่าง 0.032 ถ่ง 0.973 คุ่า

อำนาจจำแนกอย้่ระหวั่าง 0.053 ถ่ง 0.989, แบบทดสอบการอ่าน

จับใจคุวัาม มีคุ่าคุวัามยากง่ายอย่้ระหว่ัาง 0.303 ถ่ง 0.872 คุ่า

อำนาจจำแนกอย้่ระหว่ัาง 0.225 ถ่ง 0.926, แบบทดสอบการ

คุำนวัณ มีคุ่าคุวัามยากง่ายอย้่ระหวั่าง 0.027 ถ่ง 0.920 คุ่าอำนาจ

จำแนกอย้่ระหวั่าง 0.053 ถ่ง 0.957, แบบทดสอบการเข้ียน มีคุ่า

คุวัามยากง่ายอย้่ระหวั่าง 0.293 ถ่ง 0.926 คุ่าอำนาจจำแนกอย้่

ระหวั่าง 0.149 ถ่ง 0.957, แบบทดสอบการออกเสียง มีคุ่าคุวัาม

ยากง่ายอย้่ระหวั่าง 0.027 ถ่ง 0.899 คุ่าอำนาจจำแนกอย้่ระหวั่าง 

0.053 ถ่ง 0.872, แบบทดสอบการอ่านออกเสียง มีคุ่าคุวัาม

ยากง่ายอย้่ระหวั่าง 0.298 ถ่ง 0.846 คุ่าอำนาจจำแนกอย้่ระหวั่าง 

0.309 ถ่ง 0.973

เม่�อพื่์จารณาผลการวั์เคุราะห์ข้�อคุำถามด�วัยทฤษฎีีการ

ตอบสนองรายข้�อ (item response theory) แบบทดสอบการอ่าน

พื่ยัญชินะและการสะกดคุำ มีคุ่าคุวัามยากง่ายอย้่ระหวั่าง -4.397 

ถ่ง 1.297 คุ่าอำนาจจำแนกอย่้ระหว่ัาง 0.927 ถ่ง 5.816, แบบ

ทดสอบโจทยป์ญัหาทางคุณต์ศึาสตร ์มคีุา่คุวัามยากงา่ยอย้ร่ะหวัา่ง 

-2.934 ถ่ง 2.546 คุ่าอำนาจจำแนกอย้่ระหวั่าง 1.309 ถ่ง 4.456, 

แบบทดสอบการสะกดคุำ มคีุา่คุวัามยากง่ายอย้ร่ะหว่ัาง -3.617 ถง่ 

2.331 คุ่าอำนาจจำแนกอย้่ระหวั่าง 0.98 ถ่ง 6.922, แบบทดสอบ

การอา่นจบัใจคุวัาม มคีุา่คุวัามยากงา่ยอย้ร่ะหวัา่ง -2.159 ถง่ 0.759 

คุ่าอำนาจจำแนกอย้่ระหว่ัาง 0.953 ถ่ง 7.365, แบบทดสอบการ

คุำนวัณ มคีุา่คุวัามยากงา่ยอย้ร่ะหวัา่ง -2.438 ถง่ 2.153 คุา่อำนาจ

จำแนกอย้่ระหวั่าง 1.69 ถ่ง 8.328, แบบทดสอบการเข้ียน มีคุ่า

คุวัามยากง่ายอย้่ระหวั่าง -3.007 ถ่ง 0.999 คุ่าอำนาจจำแนกอย้่

ระหวั่าง 1.315 ถ่ง 6.388, แบบทดสอบการออกเสียง มีคุ่าคุวัาม

ยากง่ายอย้่ระหวั่าง -2.331 ถ่ง 2.231 คุ่าอำนาจจำแนกอย้่ระหวั่าง 

0.988 ถ่ง 3.267, แบบทดสอบการอ่านออกเสียง มีคุ่าคุวัาม

ยากง่ายอย้่ระหวั่าง -1.673 ถ่ง 1.659 คุ่าอำนาจจำแนกอย้่ระหวั่าง 

1.985 ถ่ง 6.448 

 โดยสามารถสรุปคุ่าคุวัามยากง่ายเฉัลี�ยและคุ่าอำนาจ

จำแนกเฉัลี�ยได�ดังตารางที� 4  

วิจารณ์์
 การพัื่ฒนาแบบทดสอบวััดผลสัมฤทธิ์์�ทางการเรียน

สำหรับผ้�เรียนไทย

 แบบทดสอบมาตรฐานวัดัผลสมัฤทธิ์์�ทางการเรยีนสำหรบั

ผ้�เรียนไทยถ้กพัื่ฒนาข่้�นสามารถลดข้�อจำกัดข้องแบบทดสอบเด์ม

ที�ใชิ�ในการวั์น์จฉััยเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนได�ดังนี� 

ประเด็นแรก คุวัามไม่สอดคุล�องกับหลักส้ตร การพื่ัฒนา

แบบทดสอบในคุรั�งนี�มุ่งเน�นให�สอดคุล�องกับหลักส้ตรแกนกลาง

การศ่ึกษาข้ั�นพื่่�นฐานที�ประเทศึไทยใชิ�อย้่ในปัจจุบัน รวัมถ่งให�

คุวัามสำคุัญกับปัจจัยที�เกี�ยวัข้�องกับคุวัามสามารถในการเรียนร้�

ข้องเด็ก ได�แก่การคุำน่งถ่งหลักการเรียนการสอนในชิั�นเรียน และ

พื่ัฒนาการตามวััยข้องเด็ก คุ่าคุวัามสอดคุล�องระหวั่างข้�อคุำถาม

กับวััตถุประสงค์ุ (IOC) อย้่ในเกณฑ์์ดี ได�รับคุวัามเห็นข้องผ้�ทรง

คุุณวัุฒ์ในการวั์พื่ากษ์แบบทดสอบในทางที�ดี โดยข้�อคุำถาม

สามารถใชิ�วั์เคุราะห์เชิ์งเน่�อหาคุำตอบเพื่่�อใชิ�คุ�นหาข้�อจำกัดได�

มากกวัา่เคุร่�องมอ่ที�มอีย้ ่ดงันั�นแบบทดสอบนี�จ่งมีคุวัามสอดคุล�อง

กับบร์บทและคุวัามสามารถข้องผ้�เรียนในปัจจุบันอย่างแท�จร์ง 

ประเด็นที�สอง การลดข้�อจำกัดเร่�องการวััดทักษะที�ไม่

คุลอบคุลุม แบบทดสอบที�พื่ัฒนาข่้�น อ�างอ์งบนพื่่�นฐานทฤษฎีี

คุวัามสามารถทางการร้�คุ์ด Cattell-Horn-Carroll (CHC) theory 

ประกอบด�วัยการประเมน์ทั�งด�านการอ่าน การเข้ยีน และการคุำนวัณ 

แบ่งออกเป็น 11 แบบทดสอบย่อย ซึ่่�งมีการประเม์นทักษะที�

คุรอบคุลุมเกณฑ์์การว์ันจ์ฉัยัโรคุบกพื่ร่องด�านการเรยีนตาม DSM-5 

คุ่อ การอ่านคุำได�ชิ�าหร่ออ่านผ์ดทั�งที�พื่ยายามมากแล�วั มี

คุวัามลำบากในการเข้�าใจคุวัามหมายข้องส์�งที�อา่น มคีุวัามลำบาก

ในการสะกดคุำ มีคุวัามลำบากในการเข้ียนส่�อสาร มีคุวัามลำบาก

ในการเข้�าใจคุวัามหมายข้องตัวัเลข้หร่อการคุำนวัณ และมี

คุวัามลำบากในการให�เหตุผลทางคุณ์ตศึาสตร์ สามารถช่ิวัยให� 

การวัน์จ์ฉัยัคุวัามบกพื่ร่องในการเรียนร้�มคีุวัามแม่นยำย์�งข้่�น รวัมถง่

ผลที�ได�จากการทดสอบจะสามารถนำมาใชิ�ในการวัางแผนการ

ให�คุวัามชิว่ัยเหลอ่ที�เหมาะสมและเฉัพื่าะเจาะจงกบัคุวัามบกพื่รอ่ง

ข้องเด็กที�พื่บจากแบบทดสอบมากย์�งข้่�นด�วัย

 ความยากง่ายและอำนาจจำแนกข้องข้้อคำถุาม

ในการวัเ์คุราะหข์้�อคุำถามเพื่่�อหาคุวัามคุวัามยากงา่ย ใน

แบบทดสอบย่อยทั�ง 8 คุ่อ การอ่านพื่ยัญชินะและการสะกดคุำ 

โจทย์ปัญหาทางคุณ์ตศึาสตร์ การสะกดคุำ การอ่านจับใจคุวัาม 

การคุำนวัณ การเข้ียน การออกเสียง และการอ่านออกเสียง พื่บวั่า
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แบบทดสอบย่อยเกอ่บทั�งหมดมีคุา่เฉัลี�ยอย้ท่ี� 0.40 - 0.60 แสดงถง่

คุวัามยากง่ายข้องข้�อคุำถามอย่้ในเกณฑ์์เหมาะสม18 ยกเวั�นแบบ

ทดสอบยอ่ยการอา่นจบัใจคุวัามที�คุอ่นข้�างงา่ย (คุวัามยากงา่ยข้อง 

CTT = 0.626, IRT = -0.729) 

เม่�อพื่์จารณาคุ่าคุวัามยากง่ายในรายข้�อ อ์งตามทฤษฎีี

การทดสอบแบบดั�งเด์มคุวัรจะอย้่ระหวั่าง 0.20 - 0.80 และทฤษฎีี

การตอบสนองรายข้�อคุวัรมีคุ่าอย้่ในชิ่วัง -2.5 ถ่ง +2.519 พื่บวั่ามี

คุำถามในรายข้�อบางส่วันที�อย้่ในเกณฑ์์ง่าย (มากกวั่า 0.80 ตาม 

CTT และน�อยกวั่า -2.50 ตาม IRT) อย่างไรก็ตามผ้�วั์จัยได�

คุงข้�อคุำถามเหลา่นั�นไวั�เพื่่�อประโยชินท์างคุลน์ก์ ข้�อคุำถามดงักลา่วั

จะเป็นประโยชิน์ต่อการคุ�นหาปัญหาข้องเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่อง

ทางการเรียนร้� ผ้�วั์จัยจ่งตัดส์นใจคุงข้�อคุำถามดังกล่าวัไวั�

ในทางกลับกันพื่บวั่ามีคุวัามยากง่ายข้องรายข้�อคุำถาม

ในบางส่วันที�อย้่ในเกณฑ์์ยาก (น�อยกวั่า 0.20 ตาม CTT และ

มากกว่ัา 2.50 ตาม IRT) โดยมักพื่บในแบบทดสอบย่อยที�เกี�ยวัข้�อง

กับทักษะด�านการคุำนวัณ แต่อย่างไรก็ตามเม่�อพื่์จารณาเน่�อหา

ข้องข้�อคุำถามแล�วัพื่บว่ัาข้�อคุำถามมีคุวัามสอดคุล�องกับหลักส้ตร

แกนกลางการศึ่กษาข้ั�นพื่่�นฐาน พื่.ศึ. 2551 

การวั์เคุราะห์ข้�อคุำถามเพื่่�อหาอำนาจจำแนก พื่บวั่าข้�อ

คุำถามบางข้�อมีคุ่าอำนาจจำแนกที�ได�อ์งตามทฤษฎีีการทดสอบ

แบบดั�งเด์มต�ำ (<0.20) อย่างไรก็ตามเป็นเพื่ราะในทฤษฎีีการ

ทดสอบแบบดั�ง เ ด์มอำนาจจำแนกนั�นมีคุวัามสัมพื่ันธิ์์กับ

คุวัามยากงา่ยข้องข้�อคุำถาม หากข้�อคุำถามที�ยากมากหรอ่งา่ยมาก

จะส่งผลให�อำนาจจำแนกที�ได�มีคุ่าจำกัด18 เน่�องจากผ้�วั์จัยได�

คุงข้�อคุำถามที�คุ่อนข้�างง่ายเอาไวั�ด�วัยเหตุผลทางคุล์น์กดังที�

กล่าวัมา ข้�อคุำถามกลุ่มนั�นจ่งมีอำนาจจำแนกต�ำตามไปด�วัย 

แต่อยา่งไรกห็ากพ์ื่จารณาอำนาจจำแนกตามทฤษฎีกีาร

ตอบสนองรายข้�อ ผลจากการศ่ึกษาพื่บวั่าคุำถามเก่อบทั�งหมดมี

อำนาจจำแนกปานกลางข้่�นไป (มากกวั่า 0.65) และส่วันมากมี

อำนาจจำแนกส้ง (มากกวั่า 1.70)19

ข้้อจำกัดและข้้อเสนอแนะ

จากการวั์เคุราะห์คุวัามยากง่ายข้องแบบทดสอบ พื่บวั่า

ในแบบทดสอบการอ่านจับใจคุวัาม แบบทดสอบการเขี้ยน และ

แบบทดสอบคุวัามคุลอ่งในการเขี้ยนประโยคุ คุวัรได�รบัการปรบัปรุง

เพื่์�มข้�อคุำถามระดับยากเพื่่�อให�สามารถวััดได�คุรอบคุลุมทุกระดับ

คุวัามสามารถข้องเด็ก และในทางปฏิ์บัต์จร์งคุวัรกำหนด อายุฐาน 

(basal age) และอายุเพื่ดาน (ceiling age) ให�เหมาะสมกับ

ผ้�รับการทดสอบ 

คุวัรมีการหาเกณฑ์ป์กตร์ะดับชิาต ์(National Norm) โดย

เก็บกลุ่มตัวัอย่างเด็กปกต์ทั�วัประเทศึ และกลุ่มตัวัอย่างที�เป็น

ตัวัแทนเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนตามสัดส่วันประชิากร 

ในข้ั�นต่อไป

เป้าหมายข้องแบบทดสอบถ้กจำกัดเพีื่ยงการตรวัจ

วั์น์จฉััยในนักจ์ตวั์ทยาคุล์น์กเท่านั�น ในอนาคุตอาจมีการพื่์จารณา

ตอ่ยอดแบบทดสอบให�มีคุวัามสั�น กระชัิบ เหมาะสมในสามารถให�

คุร้หร่อผ้�ปกคุรองใชิ�ในการตรวัจคุัดกรองเด็กที�สงสัยมีคุวัาม

บกพื่ร่องทางการเรียนได�มากข้่�น

วั์ธิ์ีการดำเน์นการทดสอบข้องแบบทดสอบที�พื่ัฒนาข้่�น

ใหม่มีรายละเอียดที�คุ่อนข้�างซึ่ับซึ่�อน ดังนั�นเพื่่�อให�สามารถนำผล

การทดสอบมาพื่์จารณาและแปลผลในการวั์น์จฉััยโรคุได�อย่าง

น่าเช่ิ�อถ่อ ผ้�ทดสอบทุกคุนจำเป็นที�จะต�องผ่านการฝึ่กอบรม

การดำเน์นการทดสอบและการตรวัจให�คุะแนนก่อน

คุวัรมีการพัื่ฒนาคุ้่ม่อการวัางแผนการช่ิวัยเหล่อเด็กที�มี

คุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้� หลังจากการตรวัจประเม์นทักษะทั�ง 

11 ด�าน เพ่ื่�อให�สามารถนำผลการทดสอบไปต่อยอด เป็นประโยชิน์

ในการวัางแผนการรักษาเด็กที�มีคุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้�ได�

อยา่งมปีระสท์ธิ์ภ์าพื่และตรงประเดน็ปัญหาข้องเดก็ในแตล่ะคุนได�

มากที�สุด

สรุป
 แบบทดสอบมาตรฐานวัดัผลสมัฤทธิ์์�ทางการเรยีนสำหรบั

ผ้�เรียนไทยเพื่่�อใชิ�ในการวัน์จ์ฉัยัเด็กที�มคีุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้� 

เปน็เคุร่�องมอ่ที�พื่ฒันาข้่�นตามกรอบข้องหลกัสต้รการเรยีนการสอน

ในประเทศึไทยที�เป็นปัจจุบนั คุำนง่ถง่ปัจจัยที�เกี�ยวัข้�องกับการเรียนร้�

ในบร์บทข้องเด็กไทย สามารถใชิ�ในการประเม์นคุวัามสามารถที�

คุรอบคุลุมมากกวั่าแบบทดสอบที�มีอย้่ สอดคุล�องกับวััตถุประสงคุ์

ที�ต�องการวััดในเช์ิงคุลน์ก์ แบบทดสอบมีคุวัามยากง่ายและอำนาจ

จำแนกข้องข้�อคุำถามอย้ใ่นเกณฑ์เ์หมาะสม สามารถเปน็ทางเลอ่ก

ในการนำไปใชิ�เพื่่�อวัน์จ์ฉัยัเด็กที�มคีุวัามบกพื่ร่องทางการเรียนร้�ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การวั์จัยคุรั�งนี�ได�รับการสนับสนุนเง์นทุนจากสำนักงาน
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