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บทคัดย่อ 
 
 การวจิยัการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยั
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาศึกษา 
ปีท่ี 1 - 6 ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ 
(norms) และคู่มือการใชแ้บบทดสอบ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
ท่ีไดม้าจากประชากรโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) จ านวน 367 คน 
แบบทดสอบมีลกัษณะลกัษณะแบบทดสอบประเภทปรนยัแบบจบัคู่ และประเภทอตันยัแบบเติมค าและ
แบบตอบสั้น มีทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ 1) การทดสอบการอ่าน ประกอบด้วย การอ่านพยญัชนะหรือค า  
การอ่านประโยค การอ่านรู้เร่ือง หรือความเขา้ใจในการอ่านและ 2) การทดสอบการเขียน ประกอบดว้ย 
การเขียนพยญัชนะหรือค า การเขียนประโยค/การเขียนเร่ืองจากภาพ ผลการศึกษาพบวา่  
 1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยให้ผู ้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเน้ือหา 
ในขอ้สอบกบัระดบัชั้น มีดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 โดยมีความยากง่าย อ านาจจ าแนกราย
ขอ้ และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั แบ่งเป็นระดบัชั้น ไดแ้ก่  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.78 มีอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.13 ถึง 0.67 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีได้จากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.081 ถึง 0.428 และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนราย
ดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.509 ถึง 0.982 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.693 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.76 มีอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.14 ถึง 0.61 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีได้จากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.097 ถึง 0.452 และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนราย
ดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.538 ถึง 0.977 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.747 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.03 
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.71 มีอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.14 ถึง 0.60 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีได้จากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.091 ถึง 0.449 และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนราย
ดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.547 ถึง 0.981 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.728 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.68 มีอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.15 ถึง 0.50 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีได้จากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.109 ถึง 0.529 และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนราย
ดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.544 ถึง 0.987 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.610 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.67  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.62 มีอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.14 ถึง 0.54 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีได้จากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.119 ถึง 0.454 และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนราย
ดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.509 ถึง 0.982 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
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ระหวา่งคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.660 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.05  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.68 มีอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.21 ถึง 0.59 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีได้จากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.152 ถึง 0.459 และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนราย
ดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.525 ถึง 0.980 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.741 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83  
 2) เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา แบ่งตามระดบัชั้น ไดแ้ก่  

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่  6 ถึง 47 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T29  ถึง  T71 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่ 5 ถึง 25 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ 
มีค่าตั้งแต่  T12  ถึง  T78 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่ 5 ถึง 44 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ มีค่าตั้งแต่  T10  ถึง T81 และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 42 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่า
ตั้งแต่  T9  ถึง  T77 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 43 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T10  ถึง  T79 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 34 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่า
ตั้งแต่  T11  ถึง  T77 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 42 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T8  ถึง  T77 และแบบทดสอบวดั
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 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
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 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่ 19 ถึง 78 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T19  ถึง  T78 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 35 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่า
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บทที ่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาส าหรับคนพิการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ี 
จดัการศึกษาให้ทนัสมยั ยืดหยุ่น มีรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กและเยาวชนพิการ หรือท่ีมีความบกพร่องอย่างทั่วถึง และเอ้ือต่อการน าไปปฏิบัติได ้
อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ ทั้ งน้ีโดยหลักการต้องไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมถึงการจัดการศึกษา 
ในลกัษณะพิเศษส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
การส่ือสารและการเรียนรู้หรือร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้
หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาสเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ และให้บุคคลดงักล่าว 
มีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีหน้าท่ีรับผิดชอบพฒันาเด็กท่ีมีความ
บกพร่อง  และเ ด็กก ลุ่ม เ ส่ียงในลักษณะบูรณาการ เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลยุท ธ์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ดา้น คือ ดา้นการประกนัสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ดา้นการพฒันา
คุณภาพการศึกษา และดา้นการพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 2) 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 2) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องออกเป็น 9 กลุ่ม คือ 1) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน (หูหนวกและหูตึง) 3) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ (รวมเด็กเจ็บป่วยเร้ือรัง) 5) บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
6) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  
8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน โดยมีแนวทางในการปฏิบติังานดา้นการจดัการศึกษา
ร่วมกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรอ่ืนในลกัษณะร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ และร่วม
รับผิดชอบ (Collaboration) การสังเคราะห์งานดา้นการจดัการเรียนร่วมสู่ภาคปฏิบติั โดยก าหนด
แนวทางการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ปลอดจากอุปสรรค (Barrier-based) 
ท่ีจะขดัขวางการเรียนรู้ของเด็กอยา่งเต็มศกัยภาพและตั้งอยูบ่นฐานของสิทธิ (Rights-based) เพื่อให้
บรรลุถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี (Full Participation) และความเสมอภาค (Equality) ท าให ้
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คนพิการมีสิทธิในการเลือกด ารงชีวิตอิสระมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และมีศกัยภาพเป็นผูใ้ห้แก่
สังคมและประเทศชาติ ทั้งน้ีโรงเรียนตอ้งมีการปรับหลกัสูตร วธีิการหรือเทคนิคการสอน การวดัผล
ประเมินผล การปรับสภาพแวดลอ้ม เพื่อช่วยใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้ไดใ้นโรงเรียนทัว่ไปและมีการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีขีดจ ากดันอ้ยท่ีสุด (The Least Restrictive Environment : LRE) พร้อมทั้งตอ้งจดัหรือ
ประสานงานใหมี้การบริการสนบัสนุนเพิ่มเติมแก่เด็กหรือนกัเรียนแต่ละบุคคล 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดส้รุปผลการด าเนินการการจดัการศึกษา
ส าหรับคนพิการและผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาในส่วนของการจัดการเรียนร่วม (พุทธชาติ  
โปธิบาล, 2552 : 41) ว่า ในปีงบประมาณ 2549 เด็กพิการในวยัเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวน 219,388 คน (ทั้ง 9 ประเภทความพิการ) 
โดยเรียนอยู่ในโรงเรียนทัว่ประเทศประมาณ 20,000 โรง ปัจจุบนั ได้ด าเนินการตามนโยบาย 
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการอย่างทัว่ถึง และพฒันาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นกัเรียนพิการ โดยไดจ้ดัการศึกษาส าหรับคนพิการท่ีเรียนร่วมในโครงการลกัษณะต่าง ๆ รวมไปถึง
การพฒันาครูท่ีสอนเด็กพิการเหล่านั้นในโรงเรียนเหล่านั้น จาก 4 โครงการมี 1 โครงการท่ีให้
ความส าคญัแก่ “เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)” ไดแ้ก่ โครงการ 
ท่ีกล่าวถึงโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  ซ่ึงในขณะท่ี
ประเทศไทยยงัไม่มีสถิติจ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้อย่างชัดเจน แต่มีการประมาณ 
การจ านวนโดยนกัวิชาการหลายคน ไดป้ระมาณจ านวนบุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในประเทศ
ไทยโดยอิงเกณฑ์ผลการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาซ่ึงพบว่าบุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ในสหรัฐอเมริกามีถึงร้อยละ 17 ของประชากร ดงันั้นจึงประมาณการวา่ประเทศไทยซ่ึงมีประชากร
รวม 62 ล้านคน คิดเป็น 10,540,000 คน (ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ,2548 : 7) จะเห็นได้ว่า 
จ  านวนนกัเรียนท่ีมีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้มีจ านวนมากข้ึน และอาจมีแนวโน้มจ านวน
ของนกัเรียนท่ีมีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 จากการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
ไดมี้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนรวม ปีการศึกษา 2558 - 2559 ท่ีผ่านมา  
จากการสัมภาษณ์ครูผู ้สอนในระดับชั้ นประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ  านวน 22 โรงเรียน เก่ียวกบัผลการด าเนินงานการจดัการเรียนรู้ พบว่า 
ปัญหาการด าเนินงานท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัการ
ทางการศึกษาพิเศษและหลกัการเรียนรวม โดยครูผูส้อนส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้
ดา้นการศึกษาพิเศษ และมีปัญหาดา้นการประสานความร่วมมือของผูป้กครองให้รับทราบปัญหา
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และการมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน จึงท าให้การจดัการเรียนการสอนตอ้งจดัโดยครูผูส้อนเพียง
คนเดียว ปัญหารองลงมา ไดแ้ก่ การคดักรองภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ไดเ้รียนรู้วิธีการ
คดักรองอยา่งถูกวิธี จึงท าให้นกัเรียนเหล่าน้ีจะตอ้งเรียนรู้เหมือนเด็กปกติทัว่ไป และตอ้งเขา้สอบ 
วดัระดบัความรู้ระดบัชาติ (National Test: NT) และการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัชาติ 
(O-NET) อยูเ่ป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนอยูใ่นกลุ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รี ยนระดับต ่ า  ประกอบกับ ในปัจ จุบัน เข้า สู่ ก ารป ฏิ รูปการ ศึกษาในทศวรรษ ท่ีสอง
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพิการในทศวรรษท่ีสอง  
(พ.ศ.2552 – 2561) โดยมีวสิัยทศัน์วา่ คนพิการไดรั้บการศึกษาตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ทัว่ถึง และ
เสมอภาค และเน้นการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของครูในขอ้ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1 เน้นว่า 
การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลใหเ้หมาะสมส าหรับคนพิการ 
โดยส่งเสริมการวิจัย พฒันามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ งการจดัหลักสูตร 
นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบการศึกษา การวดัและประเมินผล 
ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
 จากสถิติการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2558 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีจ  านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้  ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 มีจ  านวนเท่ากบั 1,529  คน และในปีการศึกษา 2559  
มีจ านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 มีจ  านวนเท่ากบั 1,481 
คน และในปีการศึกษา 2560 มีจ  านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ณ ว ันท่ี  
10 มิถุนายน 2560 มีจ  านวนเท่ากบั 1,628 คน จากจ านวนดงักล่าวมีแนวโน้มจ านวนนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จะเพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงจ านวนท่ีเพิ่มมากข้ึน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
จึงจ าเป็นต้องทบทวนกระบวนการคดักรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีน ามาสู่
จ านวนท่ีมากข้ึน ประกอบกับการทดสอบทางการศึกษาท่ีมีผลต่อน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน จึงท าให้นักเรียนบางส่วนท่ีมีการเรียนรู้ช้า แต่ไม่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้อย่างแท้จริงต้องกลายเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ดว้ยเหตุผลทางการประเมินคุณภาพการศึกษาเท่านั้น 
  ผู ้วิจัยในฐานะศึกษานิเทศก์ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ผู ้นิ เทศทางการศึกษา และนักวิชาการ 
ด้านการศึกษาพิ เศษ เ กิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ส าหรับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ซ่ึงจักน าไปสู่ประสิทธิภาพของการคัดกรองและวินิจฉัยของครู 
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ในการลงข้อคิดเห็นระบุแนวโน้มความบกพร่องให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงแบบทดสอบจะเป็น
เคร่ืองมือในการช่วยเหลือครูผูส้อนแต่ละชั้นเรียนสามารถแยกผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ช้า ออกจากความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และช่วยลดปริมาณของนักเรียนท่ีเป็นผูท่ี้บกพร่องทางการเรียนรู้เทียม 
ออกจากนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จริง เพื่อท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้ถูกตอ้ง ถูกวิธี และ
เหมาะสมในแต่ละบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ในการศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นการพฒันาเคร่ืองมือการทดสอบด้านการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย โดยแยกเป็นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เน้นค าพื้นฐานชั้นเรียน 
ทกัษะท่ีส าคญัจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และน าเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปพฒันา
ความเช่ือมัน่ในระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต่อไป ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบของนกัเรียนจะใช้เป็นขอ้มูลร่วมในการบ่งช้ี วินิจฉัย และให้การช่วยเหลือทางการศึกษา
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program) ซ่ึงหวงัผลท่ีไดรั้บหากผูเ้รียนผา่นการใชเ้คร่ืองมือแบบทดสอบแลว้ 
จะช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาสไปสู่ความส าเร็จทางการเรียน รวมถึงครูผูส้อนสามารถวินิจฉัยไดแ้ม่นย  าข้ึน
ในระดับหน่ึง และคาดหวงัว่าผลพวงจากการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการพฒันาการจัด
การศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในการจดัการเรียนรวมทีมีประสิทธิภาพอยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไปได ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษาในการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ใน 2 ประเด็น ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 2. เพื่อสร้างเกณฑป์กติ (norms) และคู่มือการใชแ้บบทดสอบ 
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ค าถามการวจิัย 
 1. คุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัย
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นอยา่งไรบา้ง 
 2. เกณฑป์กติ (norms) และคู่มือการใชแ้บบทดสอบ ควรเป็นอยา่งไร 
 

ขอบเขตการวจิัย 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจยัการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี ใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ  านวน 127 โรงเรียน จ านวน 7,119 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
คน้ควา้คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
ท่ีไดม้าจากประชากรโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) จ านวน 367 คน 
ตามล าดบัขั้นการสุ่ม ไดแ้ก่ ประมาณกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ โดยใชต้ารางของยามาเน่ 
(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538 : 298 ; อา้งอิงมาจาก Yamane, 1970 : 886 - 887) ดงัน้ี 
        1) เพื่อใชท้ดสอบคร้ังท่ี 1 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ียอมให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 367 คน 
        2) เพื่อใชท้ดสอบคร้ังท่ี 2 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ียอมให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 367 คน 
        3) เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ียอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 367 คน 
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 2. ขอบเขตด้านตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ในการวิจยัการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี มีตวัแปรการวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยั
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย นกัเรียนระดบัประถม
ศึกษาปีท่ี 1 - 6 
 3. ขอบเขตด้านเน้ือหาทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ซ่ึงเน้ือหาท่ีใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบท่ี
เน้นการประเมินทกัษะส าคญัท่ีเน้ือหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซ่ึงครูผูส้อน
เลือกเน้ือหาเพื่อการประเมินให้เหมาะสมกับการวินิจฉัยนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ในดา้นการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ประกอบดว้ย  
  3.1 ทกัษะการอ่าน ไดแ้ก่ การวดัความสารถดา้นการออกเสียงพยญัชนะ การอ่าน
สะกดค า การอ่านค าท่ีตรงตามมาตราตวัสะกด การอ่านค าท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด การอ่านค า
ควบกล ้า การอ่านตามเสียงวรรณยกุต ์โดยใชบ้ญัชีค าพื้นฐานในแต่ละระดบัชั้น และทดสอบต่อหนา้
ผูใ้หก้ารทดสอบ 
  3.2 ทกัษะการเขียน ไดแ้ก่ การวดัความสารถดา้นการเขียนพยญัชนะ การเขียนค า 
ท่ีตรงตามมาตราตวัสะกด การเขียนค าท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด การเขียนค ายาก การเขียน 
ตามค าบอก การเขียนประโยค โดยใช้บญัชีค าพื้นฐานในแต่ละระดบัชั้น และทดสอบต่อหน้าผูใ้ห้
การทดสอบ 
  3.3 คุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ย 
   1) ความยากง่าย (difficulty) ของขอ้สอบ 
   2) อ านาจจ าแนก (discrimination) ของขอ้สอบ 
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   3) ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (validity) 
       3.1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) 
       3.2) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) 
   4) ความเช่ือมัน่ (reliability) 
 
 4. ขอบเขตด้านสถานทีแ่ละเวลา 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ใช้สถานท่ีในการด าเนินการ ไดแ้ก่ โรงเรียนจดัการเรียนรวมในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และมีระยะเวลาในการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 
  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัย
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในคร้ังน้ีไดป้ระโยชน์จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ครูผู ้สอนพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ โดยสามารถสามารถคดักรอง วินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ถูกต้อง และ
น ามาใช้ในการวางแผนผ่านการเขียนแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program: IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเป็นระบบมากข้ึน 
 2. ส่งเสริมให้ครูผู ้สอนสามารถผลิตแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับความสามารถและ 
ความตอ้งการของผูเ้รียน มีความน่าเช่ือถือได ้โดยผา่นการวจิยัและการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
 3. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนสามารถพฒันาตนเองในการจดัการเรียนการสอน และการใช้วิจยั 
เป็นฐานในการพฒันาแนวทางการทดสอบเพื่อการวินิจฉยันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 4. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเม่ือไดรั้บการทดสอบ 
เพื่อระบุถึงความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และครูมีคู่ มือการแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ี 
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ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
ความสามารถในการอ่าน และการเขียน  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการอ่าน 

การเขียนภาษาไทย ท่ีสอดคล้องต่อระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู่ โดยเน้ือหาเก่ียวกบัความสามารถ 
ในการอ่าน และการเขียน มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
 ทกัษะการอ่าน ไดแ้ก่ การออกเสียงพยญัชนะ การอ่านสะกดค า การอ่านค าท่ีตรงตามมาตรา
ตวัสะกด การอ่านค าท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด การอ่านค าควบกล ้า การอ่านตามเสียงวรรณยกุต ์ 
 ทกัษะการเขียน ไดแ้ก่ การเขียนพยญัชนะ การเขียนค าท่ีตรงตามมาตราตวัสะกด การเขียน
ค าท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด การเขียนค ายาก การเขียนตามค าบอก การเขียนประโยค 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและการเขียน หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
ตามแนวทางการพฒันานกัเรียนดา้นการอ่าน และการเขียน ท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 โดยอิงรูปแบบลักษณะแบบทดสอบ เพื่อวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
ของผูรั้บการทดสอบเป็นแบบทดสอบท่ีเน้นด้านการอ่าน การเขียน ใช้รูปแบบเติมค า เขียนค า  
สังเกต การแสดงสัญลกัษณ์ 

คุณภาพของแบบทดสอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียน  หมายถึง 
คุณสมบติัของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและการเขียนดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (validity) หมายถึง คุณสมบัติของแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการอ่านและการเขียนได้ตรงตามส่ิงท่ีต้องการวดั ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั
ด าเนินการหาความเท่ียงตรง ดงัน้ี 
         1.1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) หมายถึง คุณสมบติัของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้ตรง 
ตามคุณลักษณะท่ีต้องการวดั ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (index of item objective congruence: IOC) 
         1.2) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) หมายถึง คุณสมบติัของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้ตรงตาม
โครงสร้าง หาโดยพิจารณาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั 
(item – test correlation) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมรายดา้น 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมรายด้านกับคะแนนรวมทั้ งฉบับ ด้วยสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coellicient) 
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2) ความยากง่าย (difficulty) หมายถึง คุณสมบัติของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่านและการเขียนท่ีบอกให้ทราบวา่ขอ้ค าถามนั้น มีคนท าถูกมากนอ้ยเพียงใด วิเคราะห์โดย
ใชเ้ทคนิค 27 % คดัเลือกขอ้สอบท่ีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 

3) อ านาจจ าแนก (discrimination) หมายถึง คุณสมบติัของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่านและการเขียนท่ีสามารถจ าแนกผูต้อบออกเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนสูง กบักลุ่มท่ีมีความสามารถในการอ่าน และการเขียนต ่าไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง
วเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 27 % คดัเลือกขอ้สอบท่ีค่าอ านาจจ าแนกง่ายตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 

4) ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (reliability) หมายถึง คุณสมบัติของแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ไดค้งท่ีแน่นอน  
ซ่ึงค านวณค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนรวม  
ปีการศึกษา 2561 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยไดรั้บการวินิจฉยั
จากครูผูส้อน ท่ีผ่านวิธีการคดักรองเบ้ืองตน้ โดยใช้แบบคดักรองของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่  
ดา้นการอ่าน ดา้นการเขียน หรือดา้นการคิดค านวณ 

ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับการสร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย และการสอนนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบ ผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 กลุ่ม คือ 

1) ก ลุ่มผู ้ท่ี มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์เ ก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการอ่านและการเขียน และมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และการวดัผล
การศึกษา จ านวน 3 คน 

2) กลุ่มครูผูส้อน หมายถึง ครูผูท่ี้มีประสบการณ์ทางการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ  านวน 3 คน 

เกณฑ์ปกติ (norms) หมายถึง ค่าสถิติท่ีบรรยายการแจกแจงคะแนนของนักเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ซ่ึงไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนท่ีบอก
ระดบัของผูส้อบว่าอยูใ่นช่วงใดของกลุ่มประชากรในประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยแสดงลงในตาราง 
ซ่ึงบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนดิบกบัคะแนนทีปกติ (normalized T - score) 
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กรอบความคดิในการวจิัย 
 กรอบแนวคิดในการด าเนินการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

- จ  านวนนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน โดยนกัเรียน
บางส่วนมีผลท่ีไม่ตรง
กบัสภาพความ
บกพร่องทาง 
การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การคดักรองหรือ
ทดสอบมีขอ้จ ากดั 
ในการใชง้าน และ 

ไม่สอดคลอ้งกบั
บริบทของนกัเรียน 

- พฒันาแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าหรับระดบั
ประถมศึกษา จ านวน 6 ชุด 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดั
ความสามารถดา้นการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
- พฒันาคู่มือการทดสอบฯ 
ส าหรับครูผูส้อน 

1) มีแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวนิิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา ท่ีมีคุณภาพ 
2) การทดสอบมีเกณฑ์
ปกติ (norms) และคู่มือ
การใชแ้บบทดสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ี 
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บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัสํานกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดและดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
พ.ศ.2551  
         1.1 หลกัการเรียนภาษาไทย 
         1.2 ทกัษะการเรียนรู้ในภาษาไทย 
         1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
         1.4 กระบวนการเขียนในภาษาไทย 
         1.5 กระบวนการอ่านในภาษาไทย 

2. แนวคิดท่ีเก่ียวกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Children with Learning 
Disabilities: LD) 
         2.1 คาํจาํกดัความของ “เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้” 
         2.2 ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในวยัต่าง ๆ 
         2.3 กลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัแบบทดสอบ 
         3.1 ความหมายแบบทดสอบ 
          3.2 รูปแบบของแบบทดสอบและการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         3.3 คุณลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดี 
         3.4 การสร้างแบบทดสอบ 
         3.5 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมแพร่ เขต 2 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



12 

1. แนวคิดที่เกี่ยวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พ.ศ.2551  
 1.1 หลกัการเรียนภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้าง 
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนั 
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ 
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
ตลอดจนนําไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยงัเป็นส่ือแสดง 
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ เป็นสมบติัลํ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) 
 1.2 ทกัษะการเรียนรู้ในภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนาํไปใชใ้นชีวติจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2) 

การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ  
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อนาํไป 
ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

การเขียน การเขียนสะกดคําตามอักขรวิธี การเขียนส่ือสารรูปแบบต่างๆ การเขียน
เรียงความ ยอ่ความ เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
เขียนเชิงสร้างสรรค ์

การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดลาํดบัเร่ืองราวต่างๆ อยา่งเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโนม้นา้วใจ  

หลักการใช้ภาษาไทย ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกบัโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ 
ในภาษาไทย  

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพนัธ์ และเพื่อความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่ บทร้องเล่น 
ของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม  
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ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความ
ซาบซ้ึงและภูมิใจ ในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 
ในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
 สาระท่ี 2 การเขียน  
 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา
และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 1.4 กระบวนการเขียนในภาษาไทย 

กระบวนการเขียนเป็นการคิดเร่ืองท่ีจะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวนการ
เขียน มี 5 ขั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 38) ดงัน้ี 

1. การเตรียมการเขียน เป็นขั้นเตรียมพร้อมท่ีจะเขียนโดยเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะเขียนบนพื้นฐาน
ของประสบการณ์  กาํหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใช้วิธีการอ่านหนงัสือ 
สนทนา จดัหมวดหมู่ความคิด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบนัทึกความคิดท่ีจะเขียนเป็นรูป
หวัขอ้เร่ืองใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และรายละเอียดคร่าวๆ  

2. การยกร่างขอ้เขียน เม่ือเตรียมหวัขอ้เร่ืองและความคิดรูปแบบการเขียนแลว้ให้นาํความคิด 
มาเขียนตามรูปแบบท่ีกาํหนดเป็นการยกร่างขอ้เขียน โดยคาํนึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่านจะใช้ภาษา
อย่างไรให้เหมาะสมกับเร่ืองและเหมาะกับผู ้อ่ืน จะเร่ิมต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเร่ืองอย่างไร  
ลาํดบัความคิดอยา่งไร เช่ือมโยงความคิดอยา่งไร 
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3. การปรับปรุงขอ้เขียน เม่ือเขียนยกร่างแลว้อ่านทบทวนเร่ืองท่ีเขียน ปรับปรุงเร่ืองท่ีเขียน 
เพิ่มเติมความคิดให้สมบูรณ์ แกไ้ขภาษา สํานวนโวหาร นาํไปให้เพื่อนหรือผูอ่ื้นอ่าน นาํขอ้เสนอแนะ
มาปรับปรุงอีกคร้ัง 

4. การบรรณาธิการกิจ นําข้อเขียนท่ีปรับปรุงแล้วมาตรวจทานคาํผิด แก้ไขให้ถูกต้อง  
แลว้อ่านตรวจทานแกไ้ขขอ้เขียนอีกคร้ัง แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเวน้วรรคตอน 
 5. การเขียนใหส้มบูรณ์ นาํเร่ืองท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้มาเขียนเร่ืองใหส้มบูรณ์ จดัพิมพ ์ 
วาดรูปประกอบ เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือท่ีสวยงามเป็นระเบียบ เม่ือพิมพ์หรือเขียน แล้ว
ตรวจทานอีกคร้ังใหส้มบูรณ์ก่อนจดัทาํรูปเล่ม 
 1.5 กระบวนการอ่านในภาษาไทย 
 การอ่านเป็นกระบวนการซ่ึงผูอ่้านสร้างความหมายหรือพฒันา การตีความระหวา่งการอ่าน
ผูอ่้านจะตอ้งรู้หัวขอ้เร่ือง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาท่ีใกล้เคียงกบัภาษาท่ีใช ้
ในหนังสือท่ีอ่าน โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ทําความเข้าใจกับเร่ืองท่ีอ่าน 
กระบวนการอ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 39) มีดงัน้ี 
 1. การเตรียมการอ่าน ผูอ่้านจะต้องอ่านช่ือเร่ือง หัวข้อย่อยจากสารบญัเร่ือง อ่านคาํนํา 
ให้ทราบจุดมุ่งหมายของหนงัสือ ตั้งจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่าน 
เพื่อหาความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนงัสือตอนใดตอนหน่ึงว่าความยากง่ายอย่างไร หนงัสือ 
มีความยากมากนอ้ยเพียงใด รูปแบบของหนงัสือเป็นอยา่งไร เหมาะกบัผูอ่้านประเภทใด เดาความ 
ว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร เตรียมสมุด ดินสอ สําหรับจดบันทึกข้อความหรือเน้ือเร่ืองท่ีสําคัญ 
ขณะอ่าน 
 2. การอ่าน ผูอ่้านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนท่ีตอ้งการอ่าน ขณะอ่าน
ผูอ่้านจะใช้ความรู้จากการอ่านคาํ ความหมายของคาํมาใช้ในการอ่าน รวมทั้งการรู้จกัแบ่งวรรคตอน 
ดว้ยการอ่านเร็วจะมีส่วนช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดดี้กวา่ผูอ่้านชา้ ซ่ึงจะสะกดคาํอ่านหรืออ่านยอ้นไป
ยอ้นมา ผูอ่้านจะใชบ้ริบทหรือคาํแวดลอ้มช่วยในการตีความหมายของคาํเพื่อทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน 
 3. การแสดงความคิดเห็น ผูอ่้านจะจดบนัทึกข้อความท่ีมีความสําคญั หรือเขียนแสดง 
ความคิดเห็น ตีความข้อความท่ีอ่าน อ่านซํ้ าในตอนท่ีไม่เข้าใจเพื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้อง  
ขยายความคิดจากการอ่าน จบัคู่กบัเพื่อนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตั้งขอ้สังเกตจากเร่ือง 
ท่ี อ่านถ้า เป็นการอ่านบทกลอนจะต้องอ่านทํานองเสนาะดัง ๆ เพื่อฟังเสียงการอ่านและ 
เกิดจินตนาการ 
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 4. การอ่านสาํรวจ ผูอ่้านจะอ่านซํ้ าโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหน่ึง ตรวจสอบคาํและภาษาท่ีใช ้ 
สํารวจโครงเร่ืองของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือท่ีอ่านกบัหนังสือท่ีเคยอ่าน สํารวจและเช่ือมโยง
เหตุการณ์ในเร่ืองและการลาํดบัเร่ือง และสาํรวจคาํสาํคญัท่ีใชใ้นหนงัสือ 
 5. การขยายความคิด ผูอ่้านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน บันทึกข้อคิดเห็น คุณค่า 
ของเร่ือง เช่ือมโยงเร่ืองราวในเร่ืองกบัชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน จดัทาํโครงงานหลกัการอ่าน 
เช่น วาดภาพ เขียนบทละคร  เขียนบันทึกรายงานการอ่าน อ่านเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีผู ้เขียนคนเดียวกัน 
แต่ง อ่านเร่ืองเพิ่มเติม เร่ืองท่ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ีชดัเจนและกวา้งขวางข้ึน 
 ค าบัญชีพืน้ฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (2551) ได้รวบรวมคําบัญชีพื้นฐาน  
ตามโครงการศึกษาคําพื้ นฐานท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา   
พ.ศ. 2529-2531 ประกอบดว้ย  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 708 คาํ เช่น ก็  กางเกง  ไกล กบ กาแฟ เข่า ขน เข้า 
คิด คิ้ว จะ จงัหวะ ช่วย ชวน ซ่อม ซอย เชือก เด็ก ใช่ เดิน โดน ตาํ ถอย ทา โดย ติด ถงั ทาง เป็ดพระ 
มงัคุด ยอด รักษา ฟืน มะนาว เยอะ ละมุด เสือ หญา้ หมอ หิน อาํเภอ แอบ เป็นตน้ 
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 1,098 คาํ เช่น กระดูก กาํแพง ขณะ เข่ือน คางคก เค้ียว 
เงา ง่วง จริยะ เฉย ชะนี เช่น แซง ดา้น ดา้ย ตะเกียบ แตก ถ่าย ท่อง เทียม ธง เน่า บาํรุง เบ่ือ ประชุม 
เป่า เผด็ โผล่ เพลีย ไพเราะ แฟ้ม ภาษา มูมมาม มะดนั ยอม เยาะ ระฆงั เร่ิม ละเอียด วา่ว กางเกงใน 
ของ แข็ง  ค วบ คุ ม  ง า นบ้า น  เจ็บ ป่ วย  ช่ วย เหลื อ  เ ด็ก ช า ย  ตอบ แท น ทัก ท า ย  นัก เ รีย น  
เบิกบาน ป่ินโต ผงซกัฟอก มีดโกน รับประทาน เส้ือผา้ ห่วงใย อาบนํ้า  การ์ตูน อนามยั เป็นตน้ 
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 1,206 คาํ เช่น กฎกติกา ขมีขมนั ขอบคุณ คล่องแคล่ว 
เงอะงะ จระเข ้ฉกรรจ์ เฉลียวฉลาด เชิญชวน ซ่ือสัตย ์ดาวฤกษ ์ตะกร้า ถวาย ทรุดโทรม ธรรมชาติ 
นายพราน บรรยากาศ ประโยชน์ ผลิตภณัฑ์ พร้อมเพรียง พฤติกรรม ภาพเขียน มารยาท ร้องเพลง 
รัฐบาล ละเอียด วรรณกรรม ศิลปะ ส่งเสริม สัญญา หนงัสือพิมพ ์อนุรักษ ์เป็นตน้ 
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 1,270 คาํ เช่น กตญัํู ขา้ราชการ คชสาร คอมพิวเตอร์ 
เจริญ เฉลย ดึกดาํบรรพ์ ตั้งครรภ์ ไตร่ตรอง ทฤษฎี นักขตัฤกษ์ บริษทั ประชาธิปไตย ปาฏิหาริย ์
ผลดัเปล่ียน พระราชดาํรัส พราหมณ์ มหัศจรรย ์ยุโรป ราชสมบติั วาจาสิทธ์ิ วิเคราะห์ วิศวกรรม 
เศรษฐกิจ สรรเสริญ สหกรณ์ หุ่นยนต ์ไหวพริบ องักฤษ อปัลกัษณ์ อุบติัเหตุ เป็นตน้ 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 1,049 คาํ เช่น กรรมสิทธ์ิ กิโลเมตร กษตัริย ์ ขมีขมนั 
ครอบคลุม จกัรวาล ช่วยเหลือ เถาวลัย ์ เทพบุตร ดุริยางค์ ตาํหนิ  ทศกณัฐ ์นกัปราชญ์ บรรยากาศ 
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บณัฑิต ประวติัศาสตร์ ผิวพรรณ พจนานุกรม พิจารณา ภูมิศาสตร์ รณรงค ์ วยัเยาว ์ โศกเศร้า 
สินทรัพย ์หุ่นยนต ์อธิษฐาน อินเทอร์เน็ต อุปสรรค โอษฐ ์เป็นตน้ 

ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 952 คาํ เช่น เกษตรกรรม ก๋วยเต๋ียว เคร่งเครียด 
โฆษณา กฎจราจร ขนบธรรมเนียม ขยุกขยิก คณิตศาสตร์ คร่ําครวญ คอนเสิร์ต เจตนารมณ์ เจดีย ์
จรรโลงใจ ฉนัทลกัษณ์ ตกับาตรเทโว แถลงการณ์ ทศันาจร เทคโนโลยี นยัน์ตา บรรพบุรุษ บริสุทธ์ิ 
บิณฑบาต บุรุษไปรษณีย ์ปราศรัย ผสมผสาน พรรณนา พระราชดาํริ พฤติกรรม ภาพยนตร์ มสัยิด 
รัตนตรัย ลิขสิทธ์ิ วรรณยกุต ์ศรัทธา สรรพสินคา้ สัญลกัษณ์ เหน็ดเหน่ือย อารยธรรม เป็นตน้ 

จากหัวข้อด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดคาํต่างๆ โดยใชค้าํบญัชีพื้นฐานในแต่ละระดบัชั้นมากาํหนดเป็นคาํ
ท่ีใช้ในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 เพื่อวินิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Children with Learning 
Disabilities: LD) 

2.1 ความหมายของบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2554 : 23) กล่าววา่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง 

การเรียนรู้ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความผิดปกติในการทาํงานของสมองบางส่วนท่ีแสดงถึงความบกพร่อง
ในกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาจเกิดข้ึนเฉพาะความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้น คือ การอ่าน 
การเขียน การคิดคาํนวณ ซ่ึงไม่สามารถเรียนรู้ในดา้นท่ีบกพร่อง ทั้งท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติ  

จริยา  สงวนรัตน์ (2553 : 8) กล่าววา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ีมี
ความผิดปกติทางการเรียนรู้ เป็นผลให้เด็กมีปัญหาทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  
การสะกดคาํ และการคาํนวณ การหาเหตุผลทางดา้นคณิตศาสตร์ โดยปัญหาดงักล่าวไม่ได ้มีสาเหตุ
มาจากการมองไม่เห็น การไม่ไดย้นิ ร่างกายพิการหรือดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 

ธนิดา ศรีสวสัด์ิ (2554 : 14) กล่าวว่า เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ วา่เป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็น 
การพูด การเขียน หรือการคิดคาํนวณ รวมทั้งสภาพความบกพร่องทางการรับรู้หรือสมองได้รับ
บาดเจ็บเป็นผูท่ี้มีระดับสติปัญญาหรืออยู่ในช่วงเดียวกับเด็กปกติ แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จะตํ่ากวา่ปกติ และจะตอ้งไม่มีความพิการหรือความบกพร่องในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย 
สุขอนามยั ระบบประสาทสัมผสั สังคมและวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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พิมประภา  อินตะ๊หล่อ  (2554 : 5) กล่าววา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้วา่ หมายถึง 
เด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะอย่าง โดยมีความบกพร่องหรือปัญหาหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงอย่าง 
ในกระบวนการทางจิตวิทยาทาํให้เด็กเหล่าน้ีมีปัญหาทางการใช้ภาษาหรือการพูด การเขียน  
การสะกด หรือการคิดคาํนวณ ซ่ึงเกิดจากการทาํงานท่ีผิดปกติของสมอง ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นโดยจะแสดงออกมาในลกัษณะของการนาํไปปฏิบติั 

พชรมน  เฮงตระกูล (2557 : 16) กล่าววา่ เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง  
เด็กท่ีมีความผิดปกติในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยา ทาํให้เด็กมีปัญหาในดา้นการใช้ภาษา 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสะกด และการคิดคาํนวณ ซ่ึงสาเหตุต่างๆ เหล่าน้ีไม่ไดเ้กิด
จากความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน การเคล่ือนไหวของร่างกายหรือความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา และความเสียเปรียบทางสภาพแวดลอ้ม 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง 
เด็กท่ีมีความผิดปกติในด้านการทาํงานของสมองส่วนใดส่วนหน่ึง ซ่ึงส่งผลให้มีปัญหาในด้าน 
การใชภ้าษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสะกด และการคิดคาํนวณ ซ่ึงสาเหตุไม่ไดเ้กิด
จากความพิการด้านต่างๆ และไม่ได้เป็นผลมาจากความเสียเปรียบทางวฒันธรรมหรือการด้อย
โอกาสทางการศึกษา เด็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบั
ความสามารถทางสติปัญญาท่ีแทจ้ริงของเด็ก 

2.2 สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ผดุง อารยะวิญํู (2542 : 12) กล่าวถึง สาเหตุของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
วา่มีสาเหตุมาจากสมองทาํงานผดิปกติ โดยมีรายงานการวจิยัสนบัสนุน ดงัน้ี    
 1. พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเด็กท่ีมีบาดแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อนกาํหนด  
ตวัเหลืองหลงัคลอด เป็นตน้ แต่มีสติปัญญาปกติ พบวา่ มีปัญหาการอ่านร่วมดว้ย 
 2. ความผดิปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออกทางดา้น
ภาษา และสมองซีกซ้ายจะโตกวา่ซีกขวา แต่เด็ก LD สมองซีกซ้ายและซีกขวามีขนาดเท่ากนัและ 
มีความผดิปกติท่ีสมองซีกซา้ยดว้ย 
 3. ความผดิปกติของคล่ืนสมอง เด็ก LD จะมีคล่ืนอลัฟาท่ีสมองซีกซา้ยมากกวา่เด็กปกติ   
 4. กรรมพนัธ์ุ เด็กท่ีมีปัญหาการอ่าน บางรายมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ท่ี 15 และ
สมาชิกของครอบครัวเคยเป็น LD โดยพอ่แม่มกักล่าววา่เม่ือตอนเด็กๆ ตนเคยมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2545: 14) ไดร้ะบุสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 ประการ 
ดงัน้ี  
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  1. ระบบประสาทบกพร่อง เป็นเวลานานหลายสิบปี ไดมี้การพิสูจน์วา่ ความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ (Learning Disabilities) เกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาทซ่ึงอาจเกิดจากการ
พฒันาของระบบประสาทและสมองท่ีผิดปกติ หรือความเสียหาย และความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการพฒันาภายในครรภ ์การขาดออกซิเจนระหวา่งคลอด และการติดเช้ือเป็นตน้ 
 2. พฒันาการดา้นต่าง ๆ ชา้กวา่วยั บางทฤษฎีเช่ือวา่ การดอ้ยความสามารถในการเรียนเกิด
จากพฒันาการท่ีช้ากว่าวยัตามปกติอย่างมาก โดยเฉพาะสมองและระบบประสาท จากการวิจยั  
มกัพบว่านักเรียนเหล่าน้ีพฒันาการล่าช้ากว่าวยัในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น เช่น วุฒิภาวะเชิงทกัษะ 
พฒันาการทางภาษา การทาํงานประสานสัมพนัธ์ของการเห็น และการเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

3. สาเหตุจากพนัธุกรรม มีการศึกษาจาํนวนมากท่ีไดพ้ิสูจน์วา่ความสามารถในการเรียน  
เป็นผลมาจากปัจจยัทางพนัธุกรรม 

4. สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกบัสาเหตุทางพนัธุกรรม มีการศึกษาหลายช้ินท่ีสรุปผล 
การศึกษาวา่ความดอ้ยความสามารถทางการเรียนเกิดจากปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม อาทิ ทุพโภชนาการ รังสี
ตะกัว่ ยา หลอดไฟท่ีเคลือบปรอท (Fluorescent) และการสอนท่ีไร้ประสิทธิภาพ 
 นอกจากน้ีเอกสารเผยแพร่ของสถาบนัราชานุกูล (2555 : 55) ยงัไดก้ล่าวถึงสาเหตุของ 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 
 1. การทาํงานของสมองบางตาํแหน่งบกพร่อง โดยเฉพาะตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
และการใชภ้าษาทั้งการอ่าน การเขียน และการพูด 
 2. พนัธุกรรม โดยพบวา่เครือญาติอนัดบัแรกของเด็กแอลดี ร้อยละ 35 – 40 จะมีปัญหา 
การเรียนรู้ 
 3. การไดรั้บบาดเจบ็ระหวา่งคลอดหรือหลงัคลอด 
 4. ความผดิปกติของโครโมโซม 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ เกิดจาก 3 สาเหตุ
หลกัไดแ้ก่ 1) การไดรั้บบาดเจ็บทางสมอง อาจจะเป็นการไดรั้บบาดเจ็บก่อนคลอด ระหวา่งคลอด 
หรือหลงัคลอดก็ได ้การบาดเจ็บน้ีทาํให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มท่ี  
2) ความบกพร่องทางพนัธุกรรม พ่อ แม่ พี่ นอ้ง แฝด หรือญาติท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เช่น ปัญหา
ในการอ่าน การเขียน การเขา้ใจภาษา สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้และ 3) สภาพแวดลอ้ม 
มลพิษในส่ิงแวดล้อม สารเคมี ยารักษาโรค การขาดสารอาหารในวยัทารกและวยัเด็ก การสอน 
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสทางการศึกษา ก็ส่งผลให้เกิดความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได ้
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2.3 การวนิิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis) 
การวินิจฉัยเพื่อแยกผูท่ี้มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ออกจากโรคทางจิตเวช อ่ืน ๆ 

สามารถพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
            1. ความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability) เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้จะมีความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ หรือสูงกว่า ส่วนเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญานั้น จะมีระดบัความสามารถทางสติปัญญาตํ่ากวา่เกณฑป์กติ คือ IQ ตํ่ากวา่ 70 
            2. ความผิดปกติทางระบบประสาทการรับรู้ (Neurological or Sensory Disorders) ปัญหา
ทางการเรียน เกิดจากการทาํงานของสมองท่ีผดิปกติ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไดรั้บบาดเจ็บ ทางสมอง
บกพร่องทางการเห็น หรือบกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น ซ่ึงความผิดปกติเหล่าน้ีพบได้จาก 
การตรวจทางประสาทวทิยา 
            3. โรคสมาธิสั้น (ADHD) ปัญหาการเรียนท่ีเกิดข้ึนในเด็กกลุ่มน้ีเกิดจากความบกพร่อง 
ของสมาธิท่ีส่งผลให้เด็กในการใช้ความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่
ไม่จาํเป็นตอ้งมีความบกพร่องในทกัษะการเรียน แต่อยา่งไรก็ตามพบว่าทั้งโรคสมาธิสั้นและภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้น้ีเป็นโรคท่ีมกัพบร่วมกนัซ่ึงหากพบว่าเด็กมีอาการเขา้เกณฑ์การวินิจฉัย 
ของทั้ง 2 โรคก็สามารถใหก้ารวนิิจฉยัทั้ง 2 โรค ร่วมกนัได ้

4. ความผดิปกติทางจิต (Psychotic Disorder) ปัญหาทางการเรียนท่ีเกิดจากภาวะบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ต่างจากปัญหาทางการเรียนท่ีเกิดจากโรคจิตเวช หรือโรคจิต เพราะความผิดปกติทาง
จิตจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจนส่งผลกระทบกบัการทาํหนา้ท่ีของบุคคล    
          5. ปัญหาการเรียนของเด็กปกติ : ปัญหาการเรียนในเด็กปกติอาจมีสาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอก เช่น การขาดโอกาสทางการศึกษา การได้รับการเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม เรียนในระบบ                 
สองภาษา ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีสามารถพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยู่ได้หากได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือ 
การเล้ียงดูท่ีเหมาะสม 

2.4 การคัดกรองและการประเมินบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
การคดักรองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจดัประเภทเด็กเพื่อเขา้รับ

บริการทางการศึกษาพิเศษ เด็กท่ีได้รับการคดักรองว่าเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
จะไดรั้บการจดัการเรียนการสอน การใชส่ื้อการสอน ตลอดจนวิธีสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและปัญหาของเด็ก (ดารณี ศกัด์ิศิริผล, 2556: 45) การคดักรองเด็กมีหลายท่าน
เสนอไว ้ดงัน้ี  
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 ผดุง อารยะวิญํู (2554: 42) กล่าวว่า การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการและการคดัแยกอย่างเป็นทางการ  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Identification)  
เป็นการคดัแยกเด็กโดยไม่ใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน ครูอาจใชว้ิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

อย่างเป็นระบบ โดยมีผูส้ังเกตประมาณ 2-3 คน ครูลงมติร่วมกนัว่าเด็กท่ีสังเกตมีปัญหาอะไรบา้ง
ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจคดัแยกประเภทเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี อีกวิธีหน่ึงท่ีโรงเรียน
หลายแห่งใชไ้ดผ้ลมาแลว้ คือ การบนัทึกพฤติกรรมทางการเรียนของเด็กวา่เด็กมีปัญหาในการเรียน
อยา่งไรบา้ง จึงขอกล่าวถึงการคดัแยกเด็กอยา่งไม่เป็นทางการ 2 วธีิ พอสังเขป ดงัน้ี 
             1. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก ครูอาจประเมินผลเด็กเพื่อการคดัแยกเด็กท่ีมีปัญหาทาง 
พฤติกรรมของเด็กได้ โดยการสังเกตพฤติกรรมด้านการเรียนและพฤติกรรมทัว่ไป ตามหัวข้อ 
ต่อไปน้ี 
       1.1 พฤติกรรมดา้นการเรียน 
                       1.1.1 ดา้นภาษาไทย 
                                1) เด็กปฏิบติัตามคาํสั่งครูไดห้รือไม่ เพียงใด 

                  2) เวลาเด็กใช้คาํพูดในการติดต่อส่ือสาร ครูฟังคาํพูดของเด็กแล้วครูเขา้ใจ
หรือไม่เพียงใด 
                      3) ลกัษณะการพูดของเด็ก เด็กพูดเป็นคาํ เป็นประโยคท่ีชดัถอ้ยชดัคาํหรือไม่
เพียงใด 
                     4) เด็กอ่านคาํง่ายๆ ไดห้รือไม่  
      5) ความสามารถในการอ่านของเด็ก เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนในชั้นตํ่ากวา่หรือ
ชา้กวา่เพื่อนในชั้นเรียนหรือไม่ เพียงใด 
                6) เด็กอ่านขา้มบรรทดัหรือไม่ 
                7) เด็กอ่านขา้มขอ้ความหรือไม่ 
                8) เด็กอ่านสลบัตวัอกัษรหรือไม่ 
                9) เด็กลอกคาํศพัทจ์ากกระดานไดห้รือไม่ 
               10) เด็กเขียนตามคาํบอกไดห้รือไม่ 
                   11) ลายมือของเด็กอ่านยากหรือไม่เพียงใด การสะกดคาํ อ่านเป็นคาํ 
ท่ีถูกตอ้งไดห้รือไม ่
                              12) เด็กเขียนตวัอกัษรกลบัหลงัหรือไม่ 
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                              13) เด็กเขียนประโยคถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทยหรือไม่ เพียงใด 
               1.1.2 ดา้นคณิตศาสตร์ 
                1) เด็กนบัเลขไดห้รือไม่ 
                               2) เด็กเขา้ใจความหมายของจาํนวนหรือไม่ 
                3) เด็กนบัจาํนวนตามครูไดห้รือไม่ เพียงใด เช่น ครูใหเ้ด็กพูดตาม  
                4) เด็กบอกขนาดของส่ิงของไดห้รือไม่ 
                5) เด็กบอกความแตกต่างของรูปทรงเรขาคณิตไดห้รือไม่ 
                6) เด็กเขา้ใจความหมายของเงินตราหรือไม่ 
                7) เด็กเขา้ใจมาตรการชัง่ ตวง วดั หรือไม่ 
                 8) เด็กเขา้ใจความหมายของกราฟ แผนท่ี หรือไม่ 
                 9) เด็กทาํเลขไดห้รือไม่ เพียงใด ในการบวก ลบ คูณ หาร 
                 10) เด็กทาํเลขโจทยปั์ญหาไดห้รือไม่ เพียงใด 
                 1.1.3 ดา้นพฤติกรรม 
                 1) เด็กเสียสมาธิง่ายหรือไม่ เพียงใด 
                 2) เด็กมีช่วงความสนใจสั้น หรือไม่ เพียงใด 
                 3) เด็กมีใจจดจ่ออยูก่บักิจกรรมไดน้านหรือไม่ เพียงใด 
                 4) เด็กอยูน่ิ่งเฉยไดน้านหรือไม่ เพียงใด 
                 5) เด็กเดินหรือวิง่ไดค้ล่องแคล่วหรือไม่เพียงใด 
                 6) เด็กหยบิจบัส่ิงของไดดี้หรือไม่ จบัดินสอเขียนหนงัสือได ้หรือไม่ 
                 7) เด็กมีความอดทนต่อการรอคอยไดห้รือไม่ เพียงใด    
                                  8) เด็กจาํส่ิงของไดห้รือไม่ เช่น เกมการจาํส่ิงของ 
                  9) เด็กแสดงความสับสนระหวา่งซา้ย – ขวา หรือไม่เพียงใด 
                10) เด็กทาํงานเสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือไม่ เพียงใด 

2. การบนัทึกพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก ครูผูส้อนจะเขา้ใจปัญหาในการเรียนของเด็ก
ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากครูผูส้อนเป็นคนท่ีมีทกัษะในการสังเกตว่าเด็กในชั้นเรียน 
ของตนมีปัญหาในการเรียนอย่างไรบ้าง เด็กทาํตามคาํสั่งของครูได้หรือไม่ หากทาํได้มากน้อย
เพียงใด หากทาํไม่ไดเ้ด็กแสดงพฤติกรรมอยา่งไรผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีสังเกตพฤติกรรมในการเรียน อาจเป็น
ครูประจาํชั้น ครูประจาํวิชาต่างๆ เช่น วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ ขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวกบัปัญหาของเด็กในการเรียนควรรวบรวมมาจากครู 2 – 3 คน เพื่อให้เห็นปัญหาชดัเจน 
โรงเรียนอาจกาํหนดแบบฟอร์มข้ึน เพื่อใชใ้นการบนัทึกปัญหาในการเรียนของเด็ก เช่น ใชบ้นัทึก
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พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็กในการเรียนซ่ึงแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดให้ครูผูส้อนบันทึก
เก่ียวกับปัญหาท่ีเด็กเผชิญอยู่ในห้องเรียน  ครูพยายามแก้ปัญหาอย่างไร ได้ผลหรือไม่เพียงใด 
ปัญหาเกิดข้ึนในสถานการณ์เช่นใด ครูใชว้ธีิการวดัผลประเมินผลในลกัษณะใด ไดผ้ลหรือไม่ 

การประเมินอย่างเป็นทางการ (Formal Identification) 
เป็นการคดัแยกเด็กโดยใชแ้บบทดสอบ ซ่ึงส่วนมากเป็นแบบทดสอบหรือแบบคดัแยก 

ท่ีเช่ือถือได ้มีคุณภาพดีในต่างประเทศ แบบทดสอบท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในการคดัแยกเด็กท่ีมีปัญหา 
ในการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA) 
2. Detroit Tests of Learning Aptitude 
3. Woodcock - Jonhson Psycho - Educational Bettery 
4. Southern California Sensory Integration Tests 
5. Bender - Gestalt - Visual Perception ,Visual Motor 
6. Frostig Developmental Test 
7. Peabody Individual Achievement Test - Revised 
8. Kanfman Assessment Battery for children 
9. WISC - III 
10. Standford – Binet 
ในประเทศไทย แมว้า่การคดักรอง/คดัแยกและประเมินเด็กท่ีมีความบกพร่อง 

ทางการเรียนรู้ ท่ีผ่านมาอาจต้องอาศยับุคลากรทางการแพทย์เป็นสําคญั แต่อย่างไรก็ตามได้มี  
นกัการศึกษาบางท่านไดพ้ฒันาเคร่ืองมือคดักรอง/คดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ข้ึน 
(สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2554: 37) โดยเคร่ืองมือดงักล่าวได ้มีผูน้าํไปใช้และอา้งอิงถึง
มากข้ึน  เช่น แบบคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซ่ึงพฒันาโดย ศาสตราจารยศ์รียา 
นิยมธรรม และแบบสาํรวจปัญหาในการเรียน ซ่ึงพฒันาโดย ผดุง อารยะวญิํู  

สถาบนัราชนุกูล (2555: 64) กล่าวถึงการวินิจฉัยเด็กแอลดีของแพทยว์่าตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากส่ิงต่อไปน้ี 

1. การซกัประวติั ทั้งดา้นการเล้ียงดู พฒันาการดา้นภาษา การส่ือสาร ประวติัการเรียนตั้งแต่ 
ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ผลการเรียน สมุดการบา้น รายงานจากโรงเรียน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและ
การช่วยเหลือท่ีผา่นมา รวมทั้งประวติัทางพนัธุกรรม เช่น ปัญหาการอ่าน เขียนของญาติ 

2. การคน้หาปัญหาทางจิตใจท่ีอาจเป็นสาเหตุหรือเป็นผลกระทบของปัญหาความบกพร่อง 
ในการเรียนรู้ของเด็ก 
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3. การทดสอบไอคิว และการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2550 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาํเนิน

โครงการพฒันาคุณภาพนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใชเ้คร่ืองมือคดักรองนกัเรียน 
ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม KUS-SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism 
(PDDs) พฒันาโดย ดารณี  อุทยัรัตนกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และ         
ชาญวิทย ์พรนภดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช พยาบาล ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในโรงเรียน แกนนาํจดัการเรียนร่วม จาํนวน 2,700 คน ทั้งน้ี โดยจดั
ใหมี้การฝึกอบรมผูใ้ชแ้บบคดักรองดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถใชแ้บบคดักรองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากการคัดกรอง/คัดแยกและประเมิน เด็กเป็นขั้นตอนสําคัญยิ่ง เพราะก่อนท่ีโรงเรียน 
จะจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมให้กบัเด็กท่ีมีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ไดน้ั้น โรงเรียนตอ้งทราบ
ชดัเจนว่าในโรงเรียนของตนมีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร จาํนวนเท่าใด 
ระดบัชั้นใด และมีความสามารถปัจจุบนัอยูใ่นระดบัใด เพื่อโรงเรียนจะไดว้างแผนการจดัการศึกษา
ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้นการพฒันากระบวนการและเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐาน 
ให้มีเพิ่มมากข้ึน เพื่อผูใ้ช้จะได้เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพอย่างหลากหลายและเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึน จึงมีความสําคญัยิ่ง ซ่ึงจะส่งผลให้การคดักรองคดัแยก การวินิจฉัยและการประเมินเด็กมี
ความถูกตอ้ง แม่นยาํและมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนดว้ย  

นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาํคู่มือการคัดแยกและส่งต่อคนพิการเพื่อรับ
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้กบัทางโรงเรียน โดยเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ใน 3 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมโดยรวม ดา้นพฤติกรรมการเรียนภาษาไทย และดา้นพฤติกรรมการ
เรียนคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 35) อยา่งไรก็ตามแบบทดสอบแต่ละชุดมีขอ้ดีและ
ขอ้บกพร่อง เพราะแบบทดสอบแต่ละชุดสร้างข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์ต่างกนั ดงันั้นการคดัแยก
เด็กควรใช้เคร่ืองมือหลายชุดเท่าท่ีจะสามารถทาํไดเ้ม่ือคดัแยกไดแ้ลว้จึงวางแผนจดัการเรียนการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความสามารถของเด็กต่อไป 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
สามารถกระทาํไดห้ลายวธีิทั้งแบบไม่เป็นทางการ โดยการสังเกตพฤติกรรม หรือการคดักรองอยา่ง
เป็นทางการโดยใช้แบบทดสอบหรือเคร่ืองมือท่ีมาตรฐาน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการคดักรองท่ีมี
ประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีการทดสอบ และเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียดจากครูผูส้อน และผูป้กครอง 
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     2.5 แนวทางการให้ความช่วยเหลือบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  มนทั  สูงประสิทธ์ิ และคณะ (2555 : 55) กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี        
 1.  การช่วยเหลือทางการแพทย ์ เน่ืองจากโรค LD สามารถเกิดรวมกบัโรคอ่ืนๆไดบ้่อย เช่น 
โรคสมาธิสั้ น ดังนั้ นแพทย์จึงมีบทบาทในการประเมิน วินิจฉัยภาวะต่าง ๆ ท่ีเด็กมี รวมถึงให ้
การรักษาภาวะเหล่านั้น เช่น โรคสมาธิสั้น หากไดรั้บยาช่วยสมาธิอาการของโรคก็จะดีข้ึนมาก  

2.  การช่วยเหลือทางการศึกษา  โรงเรียนควรจดัทาํแผนการเรียนรายบุคคลให้สอดคลอ้ง
กบัระดบัความบกพร่องของเด็กแต่ละด้านโดยทาํความเขา้ใจกบัครูถึงปัญหาและความบกพร่อง 
ของเด็ก เนน้การสอนเสริมในทกัษะท่ีบกพร่อง เช่น การสะกดคาํ อ่าน เขียน สอนเป็นกลุ่มยอ่ยหรือ
ตวัต่อตวั คร้ังละ 30-45 นาที สัปดาห์ละ 4-5 วนั การช่วยอ่านบทเรียนให้ฟัง เพื่อให้เด็กได้เน้ือหา 
ความรู้ ไดเ้ร็วข้ึน การใหเ้วลาในการทาํสอบเพิ่มข้ึน เพื่อให้เด็กมีเวลาเพียงพอในการอ่านโจทย ์และ
เขียนตอบ จะช่วยใหเ้ด็กเรียนไดดี้ข้ึน และควรส่งเสริมทกัษะดา้นอ่ืนๆ ท่ีเด็กสนใจ เช่น ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ เพื่อใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

3. การช่วยเหลือจากครอบครัว แพทยช่์วยอธิบายใหเ้ด็กและครอบครัวทราบถึงปัญหาและ 
ความบกพร่องเฉพาะด้านของเด็ก รวมทั้งความรู้สึกของเด็กท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
เปล่ียนพฤติกรรมจากการตาํหนิ ลงโทษ เป็นความเขา้ใจ และสนับสนุนใน การส่งเสริมทกัษะ 
การเรียนรู้ของเด็ก ช่ืนชมเม่ือเด็กทาํสาํเร็จแมใ้นเร่ืองเล็กนอ้ยเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  สถาบนัราชานุกูล (2555 : 75) กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ในโรงเรียน การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเน้นการ
ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาตรงกบัสภาพปัญหา โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนแต่ละคน 
ทั้งน้ีเพื่อพฒันาคุณภาพชีวตินกัเรียน และเพื่อป้องกนัไม่ใหปั้ญหานั้นซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน สามารถใช้กิจกรรม
ช่วยเหลือท่ีสําคญั 7 กิจกรรม ตามแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงครูตอ้งพิจารณา
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 

1. การส่ือสารเพื่อสาํรวจปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือ 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
3. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
4. กิจกรรมซ่อมเสริม 
5. กิจกรรมเพื่อนคู่หู/จบัคู่ buddy 
6. กิจกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง 
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7. กิจกรรมเยีย่มบา้น  
ครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาสามารถใช้เทคนิควิธีการต่างๆ โดยมีครูแนะแนว ครูการศึกษา

พิเศษเป็นท่ีปรึกษา สนบัสนุนองคค์วามรู้ เคร่ืองมือและเทคนิคการดาํเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะปัญหาของนกัเรียนตามความเหมาะสม บางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งจดัใหมี้การประชุมระดบั  
เพื่อขอความเห็นในการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณี และส่งต่อให้ครูแนะแนว และหรือครู
การศึกษาพิเศษในการช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 

นอกจากน้ีการช่วยเหลือเด็กท่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (สถาบนัราชานุกูล, 2555: 79) 
ยงัสามารถทาํได ้ดงัน้ี 

1. ทางการศึกษา ครูประจาํชั้นหรือครูการศึกษาพิเศษจะวางแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล มีการนาํส่ือเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาประกอบในการเรียนการสอน ตามสภาพปัญหาของเด็ก 
เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เทป วดิีทศัน์ เคร่ืองคิดเลข ฯลฯ 

2. ทางการแพทย์ โดยแก้ไขปัญหาเฉพาะท่ีเกิดร่วมด้วย เช่น โรคสมาธิสั้ น ปัญหา 
การประสานงานของกลา้มเน้ือ ปัญหาในดา้นการพูดและการส่ือสาร 

3. การลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีตามมา เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาทางอารมณ์
ปัญหาพฤติกรรม และปัญหาการปรับตวั โดยคดักรองปัญหาแต่แรกเร่ิม ให้กาํลงัใจ และให้ความ
ช่วยเหลือตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

4. การช่วยเหลือดา้นจิตใจ โดยเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบัครอบครัวเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจว่าเป็นความบกพร่องท่ีตอ้งให้การช่วยเหลือ ไม่ตาํหนิติเตียนว่าเป็นความไม่เอาใจใส่
ของเด็ก 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ แนวทางการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยการช่วยเหลือ 3 ดา้นหลกั  คือ 1) การช่วยเหลือทางการแพทย ์เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มกัมีอาการสมาธิสั้นร่วมดว้ย แพทยจึ์งมีบทบาทในการประเมิน วนิิจฉยัภาวะต่าง ๆ  
ท่ีเด็กมี รวมถึงใหก้ารรักษาภาวะสมาธิสั้น หากไดรั้บยาช่วยสมาธิ อาการของโรคก็จะดีข้ึนมาก  
2) การช่วยเหลือทางการศึกษาครูตอ้งมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล นอกจากนั้น 
ยงัเนน้การสอนเสริมในรายวิชาท่ีเด็กไม่ทนัเพื่อน และส่งเสริมทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีเด็กสนใจ เช่น ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 3) การช่วยเหลือจากครอบครัว เม่ือผูป้กครอง
ทราบถึงความบกพร่องเฉพาะดา้นของเด็ก ควรปรับเปล่ียนจากคาํตาํหนิ ลงโทษ มาเป็นเขา้ใจแทน 
และสนับสนุนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก และช่ืนชมเม่ือเด็กทาํสําเร็จเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ 
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3. แนวคิดเกีย่วกบัแบบทดสอบ 
3.1 ความหมายของแบบทดสอบ 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2542 : 72) ให้ความหมาย แบบทดสอบ ว่า เป็นวิธีการเชิง

ระบบท่ีใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้ งแต่ สองคนข้ึนไป ณ เวลาหน่ึง หรือ 
ของบุคคลคนเดียวหรือหลายคนในเวลาต่างกนั 

บราวน์ (อา้งใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ , 2542 : 72) ให้ความหมายแบบทดสอบว่า  
เป็นวิธีการเชิงระบบท่ีใช้สําหรับวดัตวัอย่างพฤติกรรม ตามความหมายแบบทดสอบจะมีลกัษณะ 
ท่ีสาํคญั 3 ประการ 

1) แบบทดสอบเป็นวิธีเชิงระบบ (Systematic Procedure) หมายความวา่ แบบทดสอบนั้น
จะตอ้งมีกฎเกณฑแ์น่นอนเก่ียวกบัโครงการการบริหารจดัการและการใหค้ะแนน 

2) แบบทดสอบเป็นเป็นการวดัพฤติกรรม (Behaviors) ซ่ึงจะวดัเฉพาะพฤติกรรมท่ีวดัได้
เท่านั้นโดยผูต้อบสนองตอบต่อขอ้คาํถามท่ีกาํหนดให ้มิใช่เป็นการวดัโดยตรง 

3) แบบทดสอบเป็นเพียงส่วนหน่ึงของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัทั้งหมด (Sample of all 
possible items) ตามความเป็นจริง ไม่มีแบบทดสอบชุดใดท่ีจะมีขอ้คาํถามวดัพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
ไดท้ั้งหมด ฉะนั้นจึงตอ้งตกลงวา่ขอ้คาํถามในแบบทดสอบเป็นตวัแทนของขอ้คาํถามทั้งหมดท่ีใช้
วดัพฤติกรรมนั้น และถา้ผูต้อบ ตอบขอ้คาํถามใด คาํถามหน่ึงถูก จะตอ้งใหค้ะแนนเท่ากนั 

อุทุมพร(ทองอุไทย) จามรมาน (2545 : 5) แบบทดสอบไดแ้ก่ เคร่ืองมือตรวจสอบทาง 
การศึกษาท่ีกระตุ้นสมองให้แสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงความสามารถของบุคคลนั้ นๆ 
ประกอบด้วยข้อสอบจํานวนหน่ึง ซ่ึงข้อสอบได้แก่ ข้อความหรือข้อคําถามท่ีเก่ียวข้องกับ
จุดมุ่งหมายในการทดสอบ และเน้ือหาสาระท่ีทดสอบเฉพาะอย่างและเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีถูก
ทดสอบ 

ในการวดัความรู้จะใช้แบบทดสอบ ซ่ึงความรู้ในท่ีน้ีมาจากคาํว่า knowledge ซ่ึงพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (หน้า 232) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ ซ่ึงความรู้
เป็นความจริงท่ีมีถูกและผิด ซ่ึงถูกผิดเป็นไปตามหลักวิชาและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถ
ตรวจสอบและพิสูจน์ได ้คาวา่ ความรู้มีลกัษณะเป็นเพียงแนวคิด ของพฤติกรรมหรืออาการเท่านั้น มิได้
มีส่วนประกอบของเน้ือหา รวมด้วยเลย เพราะจะถามว่าท่านมีความรู้หรือไม่ เฉยๆ ไม่ได้เลย ตอ้งมี
เน้ือหาท่ีตอ้งการถามรวมอยูด่ว้ยจึงจะตอบไดเ้ช่น ท่านมีความรู้เร่ืองเมืองไทยหรือไม่ ท่านมีความรู้เร่ือง
สุขภาพหรือไม่ คาํว่า เมืองไทย สุขภาพ เป็นเน้ือหาท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูต้อบแสดงพฤติกรรมหรือ
อาการของความรู้ออกมา แลว้วดัพฤติกรรมหรืออาการของความรู้นั้น 
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ระดบัของความรู้ บลูม (Bloom) ไดแ้บ่งระดบัความรู้ออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1. ความจาํ ได้แก่ความสามารถในการจดจาํหรือระลึกถึงเร่ืองราวท่ีเคยเรียนรู้ เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน 
-  ความรู้จาํเพาะเร่ือง เป็นการระลึกขอ้มูลในส่วนยอ่ย ท่ีเฉพาะเร่ืองและแยกเป็นส่วนโดดๆ 
- ความรู้จาํวิถีทางและวิธีการดาํเนินการเฉพาะเร่ืองเป็นการระลึกถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกับ

ระเบียบแบบแผน ประเพณีแนวโนม้ และลาํดบัก่อนหลงัแยกประเภทและจดัหมวดหมู่ 
- ความรู้จาํเร่ืองสากลและนามธรรม เป็นการระลึกขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการ ขอ้สรุปทัว่ไป 

ทฤษฎีและโครงสร้าง 
2. ความเขา้ใจ ความสามารถในการอธิบายส่ือความหมายและขยายความในเ ร่ืองราวและ

เหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยคาํพูดหรือภาษาของตน พฤติกรรมท่ีใชว้ดัความเขา้ใจ ไดแ้ก่ 
- การแปลความ เป็นการใหค้วามหมายจบัใจความให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง ของส่ิง

หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตอ้งการส่ือความหมายรวมทั้งการแปลใจความ 
- การตีความเป็นการอธิบายความหมายและสรุปเร่ืองราวดว้ยการจดัระเบียบหรือเรียบเรียง

เน้ือหาใหม่ 
- การขยายความ การเป็นขยายเน้ือหาความรู้ท่ีเน้ือไปกวา่ความรู้ 
3. การนาํไปใช้ เป็นความสามารถท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจอย่างท่องแทใ้นวิธีการ หลกัการ 

แนวคิดหรือนามธรรมเร่ืองนั้นๆ 
4. การวเิคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะ แตกเป็นช้ินส่วนยอ่ยๆจดัเรียงเป็นลาํดบั

ของส่วนยอ่ยๆนั้นใหเ้ห็นความสาํคญั 
5. การสังเคราะห์เป็นความสามารถในการรวม ผสมผสานส่วนย่อยๆ เขา้ดว้ยกนัให้เป็น

เร่ืองเดียวในลกัษณะการจดัเรียงรวบรวมท่ีมีแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
6. การประมาณค่าเป็นความสามารถในการตดัสินคุณค่าของส่ิงต่างๆทั้งเน้ือหาและวิธีการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการท่ีเกิดข้ึนอาจจะกาํหนดข้ึนเองจากความรู้ประสบการณ์ 
3.2 รูปแบบของแบบทดสอบและการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 นิศารัตน์ ศิลปเดช (2542 : 122) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีนิยม
ใชก้นัมี 2 รูปแบบ คือ 
 1. แบบทดสอบปากเปล่า (Oral test) ใช้สําหรับการซกัถามโตต้อบกนั ซ่ึงไดร้ายละเอียด
มากแต่ก็ใชเ้วลามาก เหมาะสาํหรับผูเ้ขา้สอบจาํนวนนอ้ย 
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 2. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Paper-Pencil test) เป็นแบบท่ีให้ผูเ้ขา้สอบไดเ้ขียนคาํตอบ
ลงบนกระดาษ นิยมใชเ้ม่ือมีผูเ้ขา้สอบจาํนวนมากและมีเวลาจาํกดั ลกัษณะของแบบทดสอบชนิดน้ี
แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
     2.1 ความเรียง (Essay type) หรือแบบปลายเปิด คือ ผูต้อบไดเ้รียบเรียงความคิด เหตุผล 
เจตคติ ความรู้สึกต่างๆ ได้โดยอิสระ ภายใตห้ัวขอ้หรือคาํถามท่ีกาํหนด ซ่ึงใช้วดัความสามารถ 
ในการสังเคราะห์ไดดี้  
     2.2 แบบจาํกดัคาํตอบ (Fixed response type) เป็นแบบทดสอบท่ีมีคาํตอบถูกไวใ้ห้ภายใต้
เง่ือนไขท่ีกําหนดอย่างจาํกัด โดยทั่วไปยงัแบ่งได้อีกหลายแบบ เช่น แบบถูกผิด แบบเติมคํา  
แบบจบัคู่และแบบเลือกตอบ 
     2.3 แบบทดสอบการปฏิบติั (Performance test) เป็นการทดสอบให้ผูเ้ขา้สอบไดแ้สดง
พฤติกรรมออกมา โดยลงมือปฏิบัติจริงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น การทดสอบความสามารถ 
ในทางช่าง ทางดนตรี ทางกีฬา เป็นตน้ 
 สมนึก ภทัทิยธนี (2546 : 73-82) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือแบบทดสอบท่ีครูสร้างกับแบบทดสอบมาตรฐาน แต่เน่ืองจากครูต้องทาํ
หน้าท่ีวดัผลนักเรียน คือ เขียนข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีตนได้สอน ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับ
แบบทดสอบท่ีครูสร้างและ มีหลายแบบ แต่ท่ีนิยมใชมี้ 6 แบบดงัน้ี 
 1. ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง (Subjective or Essay test) ลกัษณะทัว่ไป เป็นขอ้สอบ
ท่ีมีเฉพาะคาํถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และข้อคิดเห็น 
ของแต่ละคน 
 2. ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) ลกัษณะทัว่ไป ถือไดว้า่ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด 
คือขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือก แต่ตวัเลือกดงักล่าวเป็นแบบคงท่ีและมีความหมาย ตรงกนั
ขา้ม เช่น ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 
 3. ขอ้สอบแบบเติมคาํ (Completion test) ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบท่ีประกอบดว้ยประโยค
หรือขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์ ให้ผูต้อบเติมคาํ หรือประโยค หรือขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไวน้ั้น 
เพื่อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
 4. ขอ้สอบแบบตอบสั้ นๆ (Short answer test) ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบประเภทน้ีคลา้ย
ขอ้สอบแบบเติมคาํ แต่แตกต่างกันท่ีข้อสอบแบบตอบสั้ นๆ เขียนเป็นประโยคคาํถามสมบูรณ์ 
(ขอ้สอบเติมคาํเป็นประโยคท่ียงัไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผูต้อบเป็นคนเขียนตอบ คาํตอบท่ีตอ้งการ     
จะสั้นและกะทดัรัดไดใ้จความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 
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 5. ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching test) ลกัษณะทัว่ไป เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึง โดยมี
คาํหรือขอ้ความแยกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ให้ผูต้อบเลือกจบัคู่วา่แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึง (ตวัยืน) 
จะคู่กบัคาํ หรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ี 
ผูอ้อกขอ้สอบกาํหนดไว ้
 6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ี 
จะประกอบดว้ย 2 ตอน คือตอนนาํหรือคาํถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกน้ี 
จะประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีเป็นคาํตอบถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ปกติจะมีคาํถามท่ีให้นกัเรียน
พิจารณา แล้วหาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอ่ืนๆ และคาํถามแบบ
เลือกตอบท่ีดีนิยมใช้ตวัเลือกท่ีใกล้เคียงกัน ดูเผินๆ จะเห็นว่าทุกตวัเลือกถูกหมด แต่ความจริง 
มีนํ้าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนั 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2542 : 84) รูปแบบของแบบทดสอบ แบ่งไดแ้ตกต่างกนั 
ตามเกณฑท่ี์ใช ้ดงัน้ี 

1) แบ่งตามลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีใชว้ดั แบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
1.1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ 

ความเขา้ใจตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ แบบทดสอบประเภทน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1.1.1) แบบทดสอบท่ีครูสร้างเอง (Teacher –Made Test) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้าง
กนัโดยทัว่ไป เม่ือตอ้งการใช้ก็สร้างข้ึน ใช้แล้วก็เลิกกนั ถ้านาํไปใช้อีกก็ตอ้งตดัแปลง ปรับปรุง
แกไ้ข เพราะเป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนใชเ้ฉพาะคร้ัง อาจยงัไม่มีการวเิคราะห์หาคุณภาพ 

1.1.2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบท่ีได ้
มีการพฒันาด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติมาแล้วหลายคร้ังหลายหน จนมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งด้าน 
ความตรง ความเท่ียง ความยากง่าย อาํนาจจําแนก ความเป็นปรนัยและมีเกณฑ์ปกติ ( norm)  
ไวเ้ปรียบเทียบดว้ย รวมความแลว้ตอ้งมีมาตรฐานทั้งดา้นการดาํเนินการสอบและแปลผลคะแนน 
ท่ีได ้

1.2) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัสมรรถภาพ 
ทางสมองของคนว่า มีความรู้ ความสามารถมากน้อยเพียงใด และมีความสามารถทางด้านใด 
เป็นพิเศษ แบบทดสอบประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1.2.1) แบบทดสอบความถนดัทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบ
ความถนดัท่ีวดัความสามารถทางวิชาการวา่มีความถนดัในวิชาอะไร ซ่ึงจะแสดงถึงความสามารถในการ
เรียนต่อแขนงวชิานั้น และจะสามารถเรียนไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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1.2.2) แบบทดสอบความถนดัพิเศษ (Specific Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบ 
ท่ีใช้วดัความสามารถพิเศษของบุคคล เช่น ความถนัดทางดนตรี ทางการแพทย์ ทางศิลปะ เป็นต้น  
ใช้สําหรับการแนะแนวการเลือกอาชีพ เช่น แบบทดสอบวดัความถนดัทางศิลป์ (ญาณภทัร สีหะมงคล 
www.ntc.ac.th/news/research/02/test.ppt) 

1.3) แบบทดสอบบุคคล – สังคม (Personal-Social Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดั
บุคลิกภาพและการปรับตวัเขา้กบัสังคมของบุคคล 

2. ถา้แบ่งตามรูปแบบของการถามการตอบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
2.1) แบบวดัความเรียง (Essay Test) แบบน้ีจะกาํหนดคาํถามให้ผูต้อบจะตอ้งเรียบเรียง 

คาํตอบเอง 
การวดัความรู้ดว้ยคาํถามแบบความเรียงหรือท่ีรู้จกัวา่ เป็นแบบอตันยั รูปแบบจะมีเฉพาะตวั

คาํถามเท่านั้ น ส่วนคาํตอบจะเว้นท่ีว่างหรือกําหนดกระดาษคาํตอบให้ไวเ้ป็นพิเศษ สําหรับ 
ให้ผูต้อบเขียนคาํตอบลงไปเองผูต้อบมีอิสระในการตอบคาํถามแบบน้ีจะมีปัญหาในการตรวจ 
ให้คะแนนทั้ งความเป็นธรรมและความสะดวกรวดเร็ว ฉะนั้ นจึงไม่นิยมไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

แบบทดสอบอตันยั คือ แบบทดสอบท่ีมีลกัษณะ ผูต้อบตอ้งเขียนบรรยายตอบ ผูต้อบมีสิทธิ
จะเขียนตอบอย่างเสรี อาจจะมีคาํตอบถูกหลาย ๆ ทาง คาํตอบของขอ้สอบขอ้เดียวกนั อาจจะมี 
ความแตกต่างทั้งในดา้นคุณภาพและความถูกตอ้ง แบบทดสอบอตันยั แบ่งประเภทได ้ดงัน้ี 

(1) แบบไม่จาํกดัตอบ (extended response) ขอ้สอบแบบอตันยัแบบไม่จาํกดัคาํตอบน้ี 
ให้อิสระเสรีแก่นกัเรียนอย่างเต็มท่ี ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอ้มูลเท็จจริง
ต่างๆ มาใช้ในการสอน โดยทัว่ไปข้อสอบแบบน้ีจะให้นักเรียนแสดงความสามารถ ซ่ึงจาํ เป็น 
ตอ้งอาศยัการสังเคราะห์และการประเมินผล ขอ้สอบน้ีนบัวา่มีคุณค่าอยา่งยิ่งในการวดักระบวนการ
ทางสมองท่ีสูงข้ึน 

(2) แบบจาํกดัตอบ (restricted response) ขอ้สอบแบบน้ีมกัจะกาํหนดขอบเขตแบบฟอร์ม
และ เน้ือท่ีเฉพาะให้นักเรียนไม่มีอิสระเสรีในการตอบมากนัก แบบทดสอบน้ีให้ตอบสั้ นกว่า 
แบบแรก คาํตอบอยู่ภายในขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นวงจาํกดั โดยทัว่ไปแลว้จะกาํหนดขอบข่ายและ
ความยาวในการตอบไวด้ว้ย 

(3) แบบอตันยัประยุกต์ หรือเรียกทัว่ไปว่า แบบ MEQ (Modified Essay Question)  
เป็นแบบทดสอบคาํถามปลายเปิด เสนอกรณีศึกษา ตามลาํดบัเหตุการณ์ และให้ขอ้มูลเป็นตอนๆ 
แลว้มีคาํถามแทรกเป็นระยะๆ ขอ้มูลนั้นเก่ียวสัมพนัธ์กบัคาํถามมากหรือน้อย ผูต้อบตอ้งตดัสินใจ
เลือกขอ้มูลมาสังเคราะห์คาํตอบ คาํถามแต่ละขอ้เป็นอิสระกนั ขอ้สอบแบบ MEQ กาํหนดให้ผูส้อบ
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ทาํข้อสอบโดยใช้ขอ้มูลเฉาพะหน้านั้นๆ มิให้ยอ้นกลับไปแก้ขอ้สอบท่ีทาํไปแล้วหรือเปิดไปดู
ขอ้มูลขา้งหนา้ 

แบบทดสอบ MEQ มีขอ้ดี สามารถวดัความสามารถในกระบวนการแกปั้ญหา มีความเป็น
ปรนยัสูง มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการปฏิบติัจริง วดัความสามารถในการกาํหนดปัญหาและ
วางแผนการจดัการปัญหา เปิดโอกาสให้ไดต้รวจสอบเจตคติ เหมาะการการสอนแบบเอาปัญหา  
เป็นตวัตั้ง และการสอนแบบบูรณาการ การใชแ้บบทดสอบ MEQ ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะสามารถช่วยทั้งผูเ้รียนและผูส้อนได ้

2.2) แบบทดสอบสั้นและเลือกตอบ (Short Answer and Multiple Choice Test) หรือท่ีรู้จกั
กนัทัว่ไปคือ แบบปรนยั (Objective Test) แบบน้ีจะกาํหนดคาถามให ้และกาํหนดใหต้อบสั้นๆ หรือ
กาํหนดคาํตอบมาใหเ้ลือก ผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบตามนั้น แบ่งเป็น 

1) แบบถูก – ผิด (True – False Item) กาํหนดขอ้ความมาให้และให้ตอบว่า  
ถูก หรือ ผดิ ใช่ หรือ ไม่ใช่ จริง หรือ ไม่จริง อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

- แบบขอ้ความเดียวรูปแบบท่ีพบกนัทัว่ไป คือ กาํหนดขอ้ความท่ีสมบูรณ์มาให ้
ผูต้อบจะตอ้งตอบวา่ ถูก หรือ ผดิ เช่น 

….ประเทศไทยไม่นบัรวมจงัหวดันราธิวาส 
….การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปการศึกษา มาแลว้ 3คร้ัง 

- แบบสองขอ้ความสัมพนัธ์กนั รูปแบบน้ีกาํหนดขอ้ความมาให้ สองข้อความ  
การตอบถา้ขอ้ความทั้งสองสัมพนัธ์กนัตามหลกัวชิาการใหต้อบถูก ถา้ไม่สัมพนัธ์ใหต้อบผดิ เช่น 

…… แม่นํ้าปิง นครสวรรค ์
…..แม่นํ้าแคว เชียงใหม่ 
….แม่นํ้าเจา้พระยา กาญจนบุรี 

- แบบขอ้ความหลกัตามหลงัด้วยขอ้ความย่อย รูปแบบน้ีตวัคาํถามเป็นขอ้ความ
หลักและตวัคาํตอบเป็นข้อความย่อย แต่ละข้อความหลักจะมีหลายข้อความย่อยท่ีมีทั้ งถูกและ  
ผดิ คละกนั เช่น ตวัอยา่ง จงัหวดัเชียงราย 

…..อยูเ่หนือสุดของประเทศ 
…..มีพื้นท่ีส่วนหน่ึงติดกบัทะเล 

2) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) รูปแบบทัว่ไปของแบบวดัชนิด
เลือกตอบจะมีตวัคาํถามซ่ึงเขียนเป็นประโยคสมบูรณ์และมีตวัเลือกตอบ กาํหนดไวใ้ห้เลือกตอบ
อาจจะมี 3 4 5 หรือ 6 ตวัเลือกในส่วนท่ีเป็นตวัเลือกตอบประกอบดว้ยตวัถูกและตวัลวง คาํถาม 
แบบเลือกตอบมีหลายชนิด 
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- แบบตัวเลือกตอบถูกตัวเดียว แบบน้ีตัวเลือกตอบต้องมีตัวถูกเพียงตัวเดียว 
นอกนั้นเป็นตวัลวง เช่น 

อาํเภอหลงัสวนอยูใ่นจงัหวดัใด 
ก. นครราชสีมา   ข. สุราษฎร์ธานี 
ค. ชุมพร   ง. ระนอง 

- แบบตวัเลือกตอบถูกมากท่ีสุด แบบน้ีตวัเลือกจะถูกทุกขอ้ แต่มีเพียงตวัเดียว 
ท่ีถูกท่ีสุด 

ทาํไม ปัจจุบนัสัตวป่์าจึงมีจานวนนอ้ยกวา่ 50 ปีท่ีแลว้ 
ก. สัตวป่์าเกิดนอ้ย   ข. ป่าไมถู้กทาลายไปมาก 
ค. คนนิยมกินสัตวป่์ามากข้ึน  ง. มีคนเพิ่มมากข้ึน 

- แบบใหเ้ลือกตวัเลือกผดิ รูปแบบน้ีตรงกนัขา้มกบัแบบแรก 
ในขอ้ต่อไปน้ี อะไรไม่ใช่กระบวนการของการวจิยั 
ก. เคร่ืองมือ   ข. กลุ่มตวัอยา่ง 
ค. ช่ือเร่ือง   ง. นกัวจิยั 

- แบบเปรียบเทียบ รูปแบบตวัคาถามจะบอกส่ิงของสองส่ิงเปรียบเทียบกนั ให้เห็น
ความสัมพนัธ์โดยใชเ้กณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น มะม่วงสัมพนัธ์กบัดก  ปลาสัมพนัธ์กบัอะไร 

มะม่วง:ดก  ปลา:? 
ก. เยอะ   ข. ชุก 
ค. ชุม   ง. หลาย 

3) แบบให้ตอบสั้น (Short Answer Item) เป็นแบบท่ีผูต้อบตอ้งคิดหาคาํตอบเอง แต่จาํกดั
คาํตอบเพียงสั้นๆ เท่านั้น มี 3 รูปแบบ คือ 

- แบบขอ้คาํถามสมบูรณ์ (Completion Item) รูปแบบการถามจะใชป้ระโยคท่ีมี
เน้ือหาสมบูรณ์ แต่ใหต้อบสั้นๆ เพียงคาตอบเดียว เช่น มุมในส่ีเหล่ียมรวมกนัเป็นก่ีองศา ........ 

- แบบขอ้ความไม่สมบูรณ์ (Incomplete Statement) รูปแบบการถามจะใชป้ระโยค
ท่ีเป็นขอ้ความไม่สมบูรณ์ เม่ือเติมคาหรือวลีลงไปจะทาให้ประโยคสมบูรณ์ เช่น มุมในส่ีเหล่ียม
รวมกนัเป็น ........ องศา 

- แบบเติมคาํท่ีมีความสัมพนัธ์ รูปแบบการถามจะตั้งคาถามด้วยประโยคหลัก 
แล้วตามด้วยหรือข้อความย่อยๆ เวน้ว่างไวใ้ห้หาคาํตอบเติม คาํตอบท่ีจะเติมจะต้องสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัคาํหรือขอ้ความยอ่ยนั้นๆ 
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4) แบบจบัคู่ (Matching Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะการนาํเสนอดว้ยคาํวลีหรือ
ขอ้ความ 2 ส่วนเพื่อจบัคู่กนั ส่วนท่ี 1 คือคาํถามท่ีมีลกัษณะเป็นคาํถามหรือขอ้ความซ่ึงเป็นมโน
ทศัน์เขียนเรียงเป็นแนวตั้ง 1 แถว ส่วนท่ี 2 คือ คาํตอบซ่ึงเป็นคาํถามหรือขอ้ความท่ีสัมพนัธ์หรือ
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา เขียนเรียงเป็นแนวตั้งอีกแถว โดยทัว่ไปจาํนวนข้อของคาํตอบจะมีมากกว่า
คาํถาม การสร้างแบบทดสอบแบบจบัคู่ใหมี้คุณภาพ มีหลกัการดงัน้ี 

(1) ควรเลือกขอ้ความในหวัขอ้หรือเน้ือหาเดียวกนัมาสร้างแบบทดสอบ 
(2) ข้อความมีความยาวใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปจะใช้ข้อความท่ียาวกว่าเป็น 

ชุดของคาํถาม ส่วนขอ้ความท่ีสั้นกวา่จะเป็นชุดของคาํตอบ 
(3) ตอ้งมีจาํนวนขอ้ความท่ีเป็นคาํตอบมากกวา่ขอ้ความท่ีเป็นคาํถาม 
(4) ข้อความท่ีเป็นคาํถามและคาํตอบจะต้องสั้ น กะทดัรัด มีความชัดเจน และ 

เป็นสาระสาํคญั 
3) แบ่งตามลกัษณะของการตอบ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท 

3.1) แบบทดสอบปฏิบติั (Performance Test) เป็นแบบทดสอบดว้ยการให้ปฏิบติั
ทาํจริงๆ เช่น การแสงดละคร การช่างฝีมือ การพิมพดี์ด การทดลอง เป็นตน้ 

3.2) การทดสอบเขียนตอบ (Paper-pencil Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใชก้นัทัว่ไป  
ซ่ึงใชก้ระดาษและดินสอหรือปากกาเป็นอุปกรณ์ช่วยตอบ ผูต้อบตอ้งเขียนตอบทั้งหมด 

3.3) แบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการทดสอบท่ีให้ผูต้อบพูดแทน 
การเขียนมักจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู ้ถามกับผู ้ตอบ เช่น การสอบสัมภาษณ์ การสอบ
วทิยานิพนธ์ของบางสถาบนั 

4) แบ่งตามเวลาท่ีกาํหนดใหต้อบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
4.1) แบบทดสอบท่ีใช้ความเร็ว (Speed Test) เป็นแบบทดสอบท่ีกาํหนดเวลา 

ใหจ้าํกดั ตอ้งตอบภายในเวลานั้น มกัจะมีจานวนขอ้คาถามมากๆ แต่ใหเ้วลานอ้ยๆ 
4.2) แบบทดสอบให้เวลามาก (Power Test) เป็นแบบทดสอบท่ีไม่กาํหนดเวลา 

ใหเ้วลาตอบอยา่งเตม็ท่ี ผูต้อบจะใชเ้วลาตอบเท่าใดก็ได ้เสร็จแลว้เป็นเลิกกนั 
5) แบ่งตามลกัษณะเกณฑท่ี์ใชว้ดั จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

5.1) แบบทดลองอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Test) เป็นแบบทดสอบท่ีสอบ 
วดัตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ หรือ ตามเกณฑภ์ายนอก ซ่ึงเป็นเน้ือหาของวชิาการเป็นหลกั 

5.2) แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Test) เป็นแบบทดสอบ 
ท่ีเปรียบเทียบผลระหวา่งกลุ่มท่ีสอบดว้ยกนั 
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 3.3 คุณลกัษณะของแบบทดสอบทีด่ี 
สมนึก ภทัทิยธนี (2546 : 67-71) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพควรมีลกัษณะ 

ท่ีดี 10 ประการ ดงัน้ี 
1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง คุณภาพของแบบทดสอบ ท่ีสามารถวดัได้ตรงกับ

จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ หรือวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ความเท่ียงตรงจึงเปรียบเสมือน
หวัใจของแบบทดสอบ ลกัษณะความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ ความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา ความเท่ียงตรงโครงสร้าง ความเท่ียงตรงตามสภาพ และความเท่ียงตรงตามการพยากรณ์ 

2. ความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึง ลกัษณะของแบบทดสอบทั้งฉบบัท่ีสามารถวดั 
ไดค้งท่ีคงวาไม่เปล่ียนแปลง ไม่วา่จะทาํการทดสอบใหม่ก่ีคร้ังก็ตาม 

3. ความยติุธรรม (Fair) หมายถึง ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีไม่เปิดโอกาสให ้
มีความได้เปรียบเสียเปรียบในกลุ่มผูเ้ข้าสอบด้วยกัน ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนทาํข้อสอบได ้
โดยการเดา ไม่ให้นกัเรียนท่ีไม่สนใจในการเรียนทาํขอ้สอบไดดี้ ผูท่ี้ทาํขอ้สอบไดค้วรเป็นนกัเรียน
ท่ีเรียนเก่ง และขยนั 

4. ความลึกของคาํถาม (Searching) ขอ้สอบแต่ละขอ้จะตอ้งไม่ถามผิวเผินหรือถามประเภท
ความรู้ความจาํ แต่ตอ้งถามให้นักเรียนนาํความรู้ความเขา้ใจไปคิดดดัแปลงแก้ปัญหาจึงจะตอบ
ขอ้สอบได ้

5. ความย ัว่ยุ (Exemplary) หมายถึง แบบทดสอบท่ีนกัเรียนทาํดว้ยความสนุกเพลิดเพลิน 
ไม่เบ่ือหน่าย 

6. ความจาํเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ขอ้สอบท่ีมีแนวทางหรือทิศทางการถาม    
การตอบตอ้งชดัเจน ไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเมด็ใหน้กัเรียนงง 

7. ความเป็นปรนยั (Objective) แบบทดสอบจะเป็นปรนยัจะตอ้งมีคุณสมบติั 3 ประการ คือ 
 7.1 ตั้งคาํถามให้ชัดเจน ทาํให้ผูเ้ขา้สอบทุกคนเขา้ใจความหมายได้ถูกต้องและ

ตรงกนั เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ครูผูส้อนจะทาํการตรวจสอบระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
โดยทาํการวดัผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะวดัแบบใดข้ึนอยู่กบัลกัษณะและธรรมชาติของวิชา อาจวดัด้าน 
การปฏิบติัหรือดา้นเน้ือหา ถา้เป็นดา้นเน้ือหานิยมวดัโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ท่ีสามารถ
วดัไดค้รอบคลุมทั้งดา้นเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 7.2 ตรวจใหค้ะแนนไดต้รงกนั แมว้า่จะตรวจหลายคร้ังหรือหลายคนก็ตาม 
 7.3 แปลความหมายของคะแนนไดเ้หมือนกนั 
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8. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีจาํนวนขอ้มากพอประมาณ ใชเ้วลา
พอเหมาะ ประหยดัค่าใช้จ่าย จดัทาํแบบทดสอบด้วยความประณีต สามารถตรวจให้คะแนน 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงการมีส่ิงแวดลอ้มในการสอนท่ีดี 

9. อาํนาจจาํแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของขอ้สอบในการจาํแนกผูส้อบ
ท่ีมีคุณลกัษณะ หรือความสามารถแตกต่างกนัออกจากกนัไดข้อ้สอบท่ีดีจะตอ้งมีอาํนาจจาํแนกสูง 

10. ความยาก (Difficulty) หมายถึง จาํนวนคนท่ีตอบข้อสอบได้ถูกหรืออตัราส่วน 
ของคนตอบถูกกบัจาํนวนคนทั้งหมดท่ีเขา้สอบมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัทฤษฎีท่ีเป็นหลกัยึด เช่น  
ตามทฤษฎีการวดัแบบอิงกลุ่ม ขอ้สอบท่ีดีคือขอ้สอบท่ีไม่ง่ายหรือยากเกินไป หรือความยากง่าย
พอเหมาะ ส่วนทฤษฎีการวดัแบบอิงเกณฑ์นั้น ความยากง่ายไม่ใช่ส่ิงสําคญั ส่ิงสําคญัอยูท่ี่ขอ้สอบ
นั้น ไดว้ดัในจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดัไดจ้ริงหรือไม่ ถา้วดัไดจ้ริงก็นบัวา่เป็นขอ้สอบท่ีดี 

 
3.4 การสร้างแบบทดสอบ 
บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 56-58) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนโดยดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. วิเคราะห์จุดประสงคเ์น้ือหาวิชาและทาํตารางกาํหนดลกัษณะขอ้สอบขั้นแรกสุดตอ้งทาํ
การวิเคราะห์ว่าวิชาหรือหัวขอ้ท่ีสร้างขอ้สอบวดัผลน้ีมีจุดประสงค์ของการสอนหรือจุดประสงค์
การเรียนรู้อะไรบา้งทาํการวเิคราะห์เน้ือหาวิชาวา่มีโครงสร้างอยา่งไรจดัเขียนหวัขอ้ใหญ่หวัขอ้ยอ่ย
ทุกหวัขอ้พิจารณาความเก่ียวโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหาเหล่านั้นจากนั้นก็จดัทาํตารางกาํหนด
ลกัษณะขอ้สอบหรือท่ีเรียกวา่ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรตารางน้ีมี 2 มิติคือดา้นเน้ือหากบัสมรรถภาพ
ท่ีตอ้งการวดัเขียนหัวขอ้เน้ือหาท่ีเป็นหัวขอ้เร่ืองใหญ่ๆตามหลกัสูตรวิชานั้นลงไปในแต่ละแถว 
ของตารางตามลําดับส่วนด้านบนจะเป็นสมรรถภาพซ่ึงได้จากการวิเคราะห์จุดประสงค์และ 
ในการทาํตารางกาํหนดลักษณะของข้อสอบนั้ นขั้นแรกสุดพิจารณาว่าจะออกข้อสอบทั้งหมด 
ก่ีข้อเขียนจาํนวนขอ้ลงในช่องรวมช่องสุดท้ายจากนั้นพิจารณาว่าหัวขอ้เร่ืองใดสําคญัมากน้อย 
เขียนลําดับความสําคัญลงไปแล้วกําหนดจํานวนข้อสอบท่ีจะวดัในแต่ละหัวข้อตามอันดับ
ความสาํคญัจากนั้นกาํหนดจาํนวนขอ้ในแต่ละช่องจาํนวนขอ้สอบท่ีจะวดัในแต่ละช่องข้ึนอยูก่บัวา่
เร่ืองนั้นตอ้งการให้เกิดสมรรถภาพในดา้นใดมากนอ้ยกวา่กนัการวิเคราะห์จุดประสงคใ์นการสร้าง
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแนวความคิดในการวดัท่ีนิยมกนัได้แก่การเขียนข้อสอบวดั 
ตามการจดัประเภทจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) ซ่ึงจาํแนกจุดประสงค์
ทางการศึกษาดา้นพุทธิพิสัยออกเป็น 6 ประเภทไดแ้ก่วดัดา้นความรู้ความจาํ (Knowledge) วดัดา้น
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ความเขา้ใจ (Comprehension) วดัดา้นการนาํไปใช ้(Application) วดัดา้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
วดัดา้นสังเคราะห์ (Synthesis) และดา้นประเมินค่า (Evaluation) 
 2. กาํหนดแบบของขอ้คาํถามและศึกษาวธีิการเขียนขอ้สอบทาํการพิจารณาและตดัสินใจวา่
จะใชข้อ้คาํถามรูปแบบใดศึกษาวิธีการเขียนขอ้สอบศึกษาวิธีการเขียนขอ้สอบหลกัการเขียนคาํถาม
สมรรถภาพต่างๆศึกษาเทคโนโลยใีนการเขียนขอ้สอบเพื่อนาํมาใชเ้ป็นหลกัในการเขียนขอ้สอบ 
 3. เขียนข้อสอบโดยใช้ตารางกาํหนดลักษณะของข้อสอบท่ีจดัทาํไวข้ั้นท่ี 1 เป็นกรอบ 
ซ่ึงจะทาํให้สามารถออกขอ้สอบวดัไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้เน้ือหาและทุกสมรรถภาพส่วนรูปแบบ
และเทคนิคในการเขียนขอ้สอบยดึตามท่ีศึกษาในขั้นท่ี 2  

4. ตรวจทานข้อสอบนําข้อสอบท่ีได้เขียนไวใ้นขั้นท่ี 3 มาพิจาณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง 
โดยพิจารณาความถูกตอ้งตามตารางกาํหนดลกัษณะขอ้สอบหรือไม่ภาษาท่ีใช้เขียนมีความชดัเจน
เขา้ใจง่ายเหมาะสมดีแลว้หรือไม่ตวัถูกตวัลวงเหมาะสมกบัเขา้กบัหลกัเกณฑ์หรือไม่หลงัพิจารณา
ขอ้บกพร่องแลว้นาํเอาขอ้วจิารณ์นั้นมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 5. พิมพ์แบบทดสอบฉบบัทดลองนาํขอ้สอบทั้งหมดมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบโดยพิมพ ์
คาํช้ีแจงหรือคาํอธิบายวิธีการทาํแบบทดสอบไวท่ี้ปกของแบบทดสอบอย่างละเอียดและชัดเจน 
การจดัพิมพรู์ปแบบใหเ้หมาะสม 
 6. ทดลองใชว้ิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุงนาํแบบทดสอบไปทดลองกบักลุ่มท่ีคลา้ยกนั
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะสอบจริงซ่ึงได้เรียนในวิชาเน้ือหาท่ีจะสอบแล้วนําผลการสอบมาตรวจ 
ใหค้ะแนนทาํการวเิคราะห์คุณภาพคดัเลือกเอาขอ้ท่ีมีคุณภาพเขา้เกณฑ์ตามจาํนวนท่ีตอ้งการถา้ขอ้ท่ี
เขา้เกณฑ์มีจาํนวนมากกวา่ท่ีตอ้งการก็ตดัขอ้ท่ีมีเน้ือหามากกวา่ท่ีตอ้งการซ่ึงเป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจ
จาํแนกตํ่าสุดออกตามลาํดบันาํเอาผลการสอบท่ีคิดเฉพาะขอ้สอบเขา้เกณฑ์เหล่านั้นมาคาํนวณหาค่า
ความเช่ือมัน่ 
 7. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัจริงนาํขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกและระดบัความยากเขา้เกณฑ์
ตามจาํนวนท่ีตอ้งการในขั้นตอนท่ี 6 มาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัท่ีจะใชจ้ริงซ่ึงจะตอ้งมีคาํช้ีแจง
วิธีทําด้วยและในการพิมพ์นอกจากใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมแล้วควรคํานึงถึงความประณีต  
ความถูกตอ้งซ่ึงจะตอ้งตรวจทานใหดี้ 
 สมนึก ภัททิยธนี (2551 ข : 97) ได้กล่าวสรุปถึงการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวว้า่ 
 1. ครูผูส้อนควรทาํความเข้าใจข้อสอบแต่ละชนิดและทุกคร้ังท่ีจะออกข้อสอบชนิดใด 
ควรคาํนึงถึงหลกัการออกขอ้สอบชนิดนั้นๆดว้ย 
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 2. ขอ้สอบชนิดใดก็ตามหากมีคุณสมบติัเป็นไปตามคุณลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดีหลาย
ประการก็เป็นขอ้สอบท่ีดีมากเท่านั้น 
 3. ปัจจุบนันกัเรียนมีจาํนวนมากการพิมพ์และการตรวจขอ้สอบสามารถใช้เคร่ืองจกัรกล
แทนการตรวจดว้ยคนจึงควรใชข้อ้สอบแบบเลือกตอบ 
 4. โดยทัว่ไปในการสอบแต่ละคร้ังน่าจะใช้ขอ้สอบเพียง 2 ชนิดก็มีประสิทธิภาพเพียงพอ
แลว้ได้แก่ขอ้สอบอตันัยหรือความเรียงกบัขอ้สอบแบบเลือกตอบส่วนขอ้สอบชนิดอ่ืนๆน่าจะใช้
เป็นเพียงแบบฝึกหัดหรืออาจจะใช้งานทดสอบย่อยเพื่อย ัว่ยุจูงใจให้นกัเรียนสนใจในวิชาท่ีกาํลงั
สอนและสามารถพฒันาใหเ้ป็นขอ้สอบ 2 ชนิดน้ีกล่าวคือ 
  4.1 ถา้เป็นขอ้สอบแบบกาถูก–กาผดิควรพฒันาใหเ้ป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
  4.2 ถา้เป็นขอ้สอบแบบจบัคู่ควรพฒันาใหเ้ป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบชนิดตวัเลือกคงท่ี 
  4.3 ถา้เป็นขอ้สอบเติมคาํหรือตอบสั้นๆควรพฒันาให้เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
(ถา้ใหต้อบสั้นๆ) หรือแบบอตันยั (ถา้ใหต้อบยาวๆ) 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีสําคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีให้ขอ้สนเทศ
แก่ครูและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาว่าการสอนบรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา
มากน้อยเพียงใด และสะท้อนถึงการจดัการเรียนการสอนว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด และตอ้งปรับปรุงแกไ้ข หรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นแบบทดสอบท่ีใช้จะตอ้งมีคุณภาพ 
ในทุกๆ ดา้น จึงจะสามารถใชผ้ลการสอบเพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ 
 3.5 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ สรุปพอสังเขปดงัน้ี 

1) ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นคุณภาพของแบบทดสอบท่ีหมายถึง แบบทดสอบ 
ท่ีสามารถวดัได้ตรงตามลักษณะหรือจุดประสงค์ท่ีต้องการจะวดั ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญ 
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ความถนัด เจตคติ จริยธรรม บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ แบบทดสอบ 
ทุกฉบบัจะตอ้งมีคุณภาพดว้ยความเท่ียงตรงจึงจะเช่ือไดว้่าเป็นแบบทดสอบท่ีดี และผลท่ีไดจ้าก 
การวดัจะถูกตอ้งตรงตามท่ีตอ้งการ 

ความเท่ียงตรงในการวดัจาํแนกตามคุณลกัษณะหรือจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดัแบ่งไดเ้ป็น 
(Jack R. Fraenkel and Norman E.Wallen, 2006 : 151) 

(1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง วดัไดต้รงตามเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 
(2) ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์ (Criterion – Related Validity)หมายถึง ผลการวดัได้สัมพนัธ์

กบัเกณฑท่ี์ตอ้งการ มี 2 ลกัษณะ 



38 

- ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ ใช้การประเมิน เช่น ความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติ  
ตอ้งสอดคลอ้งกนั มีลกัษณะวดัเวลาเดียวกนั (x และ y เวลาเดียวกนั) หรือ การท่ีผูว้ิจยัประเมินใช้
ขอ้สอบประเมิน กบัการท่ีคนท่ีรู้จกัประเมิน ไดผ้ลประเมินตรงกนั แสดงวา่ตรงตามสภาพ 

- ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ ใช้การประเมิน เช่น ความสามารถแต่ มีลักษณะวดัเวลา
ต่างกนั โดยวดัปัจจุบนั และวดัในอนาคต (x และ y เวลาต่างกนั) 

(3) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง วดัไดต้รงตามลกัษณะหรือ
ตามทฤษฏี ครอบคลุมตามคุณลกัษณะของโครงสร้างของเคร่ืองมือมาตรฐาน 

2) ดัชนีความยากของข้อสอบหรือดัชนีค่าความง่ายของข้อสอบ  เป็นดชันีท่ีแสดงถึงระดบั
ความยากง่ายของขอ้สอบซ่ึงสามารถหาได ้ทั้งขอ้สอบแบบปรนยั และแบบอตันยั 

3) ดัชนีค่าอ านาจจ าแนก สําหรับอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบอิงเกณฑ์นั้นจะเป็นค่าอาํนาจ
จาํแนกระหว่างกลุ่มท่ียงัไม่ได้รับการเรียนรู้หรือกลุ่มท่ียงัไม่รู้ (Non master) กบักลุ่มท่ีได้รับ 
การเรียนรู้ แลว้หรือท่ีรู้แลว้ (Master) ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบอิงเกณฑ์ท่ีเช่นเดียวกบัขอ้สอบ 
อิงกลุ่มคือมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 

4) ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ หมายถึง ความคงท่ีของคะแนนท่ีไดจ้าก
การสอบนกัเรียนคนเดียวกนัหลายคร้ังในแบบทดสอบชุดเดิม ซ่ึงก็คือคุณสมบติัของแบบทดสอบ 
ท่ีสามารถให้คะแนนแก่ผูส้อบไดอ้ย่างคงท่ีแน่นอนหรือพูดง่าย ๆ คือวดัก่ีคร้ังก็ได้คาตอบท่ีคงท่ี
เหมือนเดิม ค่าความเช่ือมัน่ จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 

5) ความเป็นปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบ หมายถึง ผลของการสอบชุดขอ้สอบ
นั้น ๆ สะทอ้นถึงความสามารถของผูเ้รียน อย่างแทจ้ริง ไม่ไดมี้อิทธิพลของผูส้อนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
ความเป็นปรนยั ไดแ้ก่  

- ความเป็นปรนัยในการถาม หรือ ความชัดเจนในการถาม คือ อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน 
ไม่ตอ้งการ การตีความ เพิ่มเติม  

- ความเป็นปรนยัในการใหค้ะแนน หรือ ความชดัเจนในการใหค้ะแนน หมายถึง ตรวจแลว้
ใหค้ะแนนตรงกนั ไม่วา่ผูต้รวจจะเป็นใคร 

- ความเป็นปรนัยในการแปลผลหรือชัดเจนในการแปลผล หมายถึงแปลผลได้ตรงตาม
สภาพท่ีเป็นจริงของสภาพผูท้าการทดสอบ 

6) ความสะดวกใช้ (Usability) หมายถึง ความสามารถในการนาเคร่ืองมือไปใช้ 
ในสถานการณ์ท่ีตอ้งการไดดี้ 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัคน้ควา้ไดส้ร้างการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบั
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ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นลักษณะ
แบบทดสอบประเภทปรนยัแบบจบัคู่รูปภาพกบัคาํ สําหรับวดัความสามารถดา้นการอ่านระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และประเภทอตันัยแบบเติมคาํ และแบบตอบสั้ น โดยใช้คาํ ประโยค หรือ
ขอ้ความท่ีใชค้าํท่ีปรากฏในชั้นเรียน หรือสถานการณ์ท่ีนกัเรียนพบในชีวติประจาํวนั 
 
4. แนวคิดเกีย่วกบับริบทของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 4.1 ทศิทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้กําหนดทิศทาง/แนวทาง 
การดาํเนินงานในการบริหารจดัการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด (ข้อมูล
สารสนเทศสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2, 2561 : 1) ดงัน้ี 
 วสัิยทศัน์ 
 เป็นองค์กรพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 พนัธกจิ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงและ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตรและ
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
 4. พฒันาระบบริหารการจดัการศึกษาโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ค่านิยม (Value) 
 “มีความโปร่งใส ใส่ใจบริการ ประสานสัมพนัธ์ ทาํงานเป็นทีม” 
 “สพป.พร 2”  ส : สุจริต 
   พ : พอเพียง 
   ป : ประสิทธิภาพ 
   พ : พากเพียร 
   ร : รู้รักสามคัคี 
   + ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  + ยอดเยีย่ม 
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 เป้าประสงค์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 1. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตร และค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
 4. ผูเ้รียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒันาการ
เหมาะสมตามวยั มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีทกัษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะตรงตามสายงานและ
มีวฒันธรรมการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
 6. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งทัว่ถึงเสมอภาคและ
เป็นธรรม 
 7. สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเน้นการทาํงานแบบบูรณาการมีเครือข่าย
การบริหารจดัการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 8. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีงานวิจยัท่ีสามารถนาํผลไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา 
 9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการพฒันาส่ือเทคโนโลยีและระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  กลยทุธ์ท่ี 2 ปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
  กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
  กลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการจดัการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีสูงใหเ้หมาะสมตามบริบท 
ของพื้นท่ี 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
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  กลยทุธ์ท่ี 5 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรการวดัและประเมินผล 
ท่ีเหมาะสม เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 6 พฒันาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
  กลยทุธ์ท่ี 7 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยทุธ์ท่ี 8 ส่งเสริมสนบัสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาทาํวจิยั และ 
นาํผลการวจิยัไปใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี 9 พฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีวฒันธรรมการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
  กลยุทธ์ท่ี 10 พฒันาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ให้สามารถปฏิบติังานสมรรถนะตาม
สายงานอยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีวฒันธรรมการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
  กลยทุธ์ท่ี 11 พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 12 เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 13 ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
  กลยทุธ์ท่ี 14 ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวติและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี 15 สร้างความเขม้แข็งในการทาํงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหาร 
และการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ท่ี 16 ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมีจุดเน้น 
เช่นเดียวกบัจุดเนน้ของสาํนกังานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.2 บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมแพร่ เขต 2 
 สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 234 หมู่ท่ี 4 ตาํบลห้วยออ้  
อาํเภอลอง จังหวดัแพร่  54150  มีเขตพื้นท่ีบริการ  4  อาํเภอ คือ อาํเภอสูงเม่น อาํเภอเด่นชัย  
อาํเภอลอง และอาํเภอวงัช้ิน 
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 ทศิทาง  
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอเมืองแพร่  อาํเภอหนองม่วงไข่และอาํเภอสอง จงัหวดัแพร่  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัสุโขทยั  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัลาํปาง  
 สภาพทัว่ไป 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 80  และเป็นพื้นท่ีราบประมาณร้อยละ 20 ส่วนท่ี
เป็นพื้นท่ีราบใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพของประชากร มีแม่นํ้ ายมไหลผา่นพื้นท่ีทุกอาํเภอ 
ตั้งแต่อาํเภอสูงเม่น  เด่นชยั  ลองและวงัช้ิน  มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 3,548 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
52.82  ของพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ทั้งหมด ขอบเขตการปกครองพื้นท่ีท่ีตั้งสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แบ่งเป็น  4 อาํเภอ 33  ตาํบล 332 หมู่บา้น มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวม 39 แห่ง จาํแนกเป็นเทศบาลตาํบล  11 แห่ง  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  28  แห่ง อาํเภอท่ีมี
จาํนวนตาํบลและหมู่บา้นมากท่ีสุด  คือ  อาํเภอสูงเม่น  รองลงมาคือ  อาํเภอวงัช้ิน  อาํเภอลองและ
อาํเภอเด่นชัย  ตามลาํดบั ในเขตพื้นท่ีท่ีตั้งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
รวม 4 อาํเภอ  มีประชากรทั้งส้ิน  167,781 คน  (ขอ้มูล ณ  เดือน มิถุนายน  2558  อา้งอิง:จากระบบ
สถิติทางการทะเบียนเวบ็ไซต ์stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php)  
 ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีราบเชิงเขา อาํเภอท่ีมีประชากรหนาแน่น 
มากท่ีสุด  คือ อาํเภอสูงเม่น รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอเด่นชยั  อาํเภอลองและอาํเภอวงัช้ิน  ตามลาํดบั  
 กลุ่มโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ไดจ้ดัให้มี 
การแบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 16 กลุ่มโรงเรียน จาํนวน 127 โรงเรียน ดงัน้ี  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา  จาํนวน  7  โรงเรียน  ประกอบดว้ย โรงเรียนวดัมงคล
ถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)  โรงเรียนวดัสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) โรงเรียนบ้านค่างาม 
(อตัตราษฎร์บาํรุง) โรงเรียนบ้านนํ้ าฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์
รังสรรค)์ โรงเรียนบา้นกวาง(ลือราษฏร์วฒันา) โรงเรียนดอนมูลวทิยาคาร  
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร จาํนวน 12 โรงเรียน ประกอบดว้ยโรงเรียนบา้นเวียงทอง
(เวียงทองวิทยาคาร) โรงเรียนบา้นเข่ือนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) โรงเรียนบา้นผาสุก(ราษฎร์บาํรุง)  
โรงเรียนบา้นกาศ(วฒันาประชานุกูล) โรงเรียนบา้นม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) โรงเรียนบา้นสบสาย
(จนัทร์พฒัน์ประชาสรรค์) โรงเรียนบา้นวงัวน(ราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบา้นปงพร้าว(ประชารัฐ
วทิยา)โรงเรียนบา้นแม่สายดอนทนั(คาํแวงประชาอุทิศ) โรงเรียนบา้นร่องกาศใต(้รัฐราษฎร์บูรณะ) 
โรงเรียนวดัตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค)์ โรงเรียนชุมชนบา้นร่องกาศ(ศรีวทิยาคาร)  
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 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มโรงเรียนนํ้ าชาํ-หวัฝาย จาํนวน  8  โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นดอน
ชยั(กนัทราษฎร์วทิยาคาร) โรงเรียนช่องลมจนัทิมาประชาพิทกัษโ์รงเรียนวดัศรีดอก(ประชาพฒันา) 
โรงเรียนบา้นทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนบา้นร่องแค(ป่าผึ้งสามคัคี) โรงเรียนบา้น
ร่องเส้ียว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย)์ โรงเรียนดอนแกว้(รัฐประชาสรรค์) โรงเรียนชุมชนบา้นบวกโป่ง
(พรหมราษฎร์อุปถมัภ)์  
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มโรงเรียนสูงเม่น จาํนวน 7 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 
โรงเรียนวดัสร่างโศก โรงเรียนบา้นหวัดง โรงเรียนบา้นปงท่าขา้ม(ปงประชานุกูล) โรงเรียนวดัโชค
เกษม(เกษมราษฎร์บาํรุง) โรงเรียนบา้นปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บาํรุง) โรงเรียนวดัพระหลวง
(อภิชยัราษฎร์สงเคราะห์)  
 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง จาํนวน 8 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนบา้นไผ่ล้อม
(สาํนกังานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) โรงเรียนบา้นนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวทิยาคาร) โรงเรียนบา้น 
นาตุม้(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) โรงเรียนบา้นหวัทุ่ง(สามคัคีวิทยาคาร) โรงเรียนบา้นแม่รัง(จดัสรร
ราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนบา้นคา้งตะนะวทิยา โรงเรียนบา้นเคม็(รัฐประสาทราษฎร์บาํรุง)  
 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มโรงเรียนห้วยออ้ จาํนวน 11 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบา้นปากกาง
(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ)์ โรงเรียนบา้นท่าเด่ือ โรงเรียนบา้นนาแก โรงเรียนรักเมืองไทย 2 โรงเรียน
บา้นแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนบา้นแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พฒันา) โรงเรียนอนุบาลจรูญลอง 
รัตนาคาร โรงเรียนบา้นแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) โรงเรียนบา้นแก่งหลวง(รถไฟรัฐราษฎร์
บพิธ) โรงเรียนบา้นนาหลวง(สํานกังานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) โรงเรียนบา้นดอนมูล(สุวรรณสา
ราษฎร์บาํรุง)  
 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มโรงเรียนผาเวียง จาํนวน 8 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นปง(วฒันา
วิทยาคาร) โรงเรียนบา้นผามอก(ประชานุเคราะห์) โรงเรียนบา้นนํ้ าริน(คุรุราษฎร์รังสรร) โรงเรียน
บา้นเหล่า(รัฐราษฎร์บาํรุง ) โรงเรียนบา้นแหลง(คุรุประชาสามคัคี) โรงเรียนบา้นม่อน (ปัญญาฉลาด
ราษฎร์นุกูล) โรงเรียนบา้นแป้น(รัฐราษฎร์วทิยา)โรงเรียนอิมอรัญ  
 กลุ่มท่ี 8 กลุ่มโรงเรียนป่ินทอง จาํนวน 6 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นปิน 
(ปินประชาราษฎร์) โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บาํรุงวิทย์) 
โรงเรียนบา้นบ่อ โรงเรียนบา้นแม่หลู(้รัฐราษฎร์รังสรรค)์ โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ตา้(ราษฎร์รัฐพฒันา)  
 กลุ่มท่ี 9 กลุ่มโรงเรียนฝ่ังนที จาํนวน 5 โรงเรียน ประกอบดว้ย  โรงเรียนปากจอกวิทยา  
โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านวงัเลียง โรงเรียนบ้านอา้ยล่ิม (ล่ิมราษฎร์
สามคัคี) โรงเรียนประชารัฐวทิยาคาร  
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 กลุ่มท่ี 10 กลุ่มโรงเรียนวงัช้ิน จาํนวน  7  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบา้นนาใหม่ 
โรงเรียนบา้นวงัช้ิน โรงเรียนบา้นวงัเบอะ โรงเรียนบา้นวงัแฟน  โรงเรียนบา้นหาดร่ัว โรงเรียนบา้น
ใหม่(สมบติัทวปีระชาสรรค)์ โรงเรียนบา้นป่ายบุ  
 กลุ่มท่ี 11 กลุ่มโรงเรียนแม่พุง  จาํนวน 11 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นคา้งปินใจ 
โรงเรียนบา้นวงักวาง โรงเรียนบา้นวงัขอนป่าไผ ่โรงเรียนบา้นแม่แฮด โรงเรียนบา้นแม่ต้ืด โรงเรียน
บา้นป่าคาป่าม่วง  โรงเรียนบา้นปางไฮ โรงเรียนบา้นปางมะโอ โรงเรียนบา้นคา้งคาํปัน โรงเรียน
สวนป่าแม่สรอย โรงเรียนบา้นขนุหว้ย  
 กลุ่มท่ี 12 กลุ่มโรงเรียนเวียงด้งนคร จาํนวน 8 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนบา้นแม่ 
กระต๋อม โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย โรงเรียนบ้านม่วงคาํ 
โรงเรียนบา้นแม่ขมิง  โรงเรียนบา้นแม่ขมวก โรงเรียนบา้นแพะทุ่งเจริญ โรงเรียนบา้นสองแคว  
 กลุ่มท่ี 13 กลุ่มโรงเรียนนาพูน  จาํนวน  6  โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนบา้นนาพูน 
โรงเรียนบ้านนาปลากั้ ง   โรงเรียนบ้านวงัลึก โรงเรียนบ้านแม่แปง  โรงเรียนบ้านไร่หลวง   
โรงเรียนบา้นเปาปมดงยาง (มิตรภาพท่ี 155)    
 กลุ่มท่ี 14 กลุ่มโรงเรียนอุดรพฒันา จาํนวน 9 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นแช่ฟ้า
โรงเรียนบ้านแม่จอก  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ โรงเรียนบ้านค้างใจ 
โรงเรียนบา้นแม่สิน โรงเรียนบา้นสบป้าก โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ป้าก โรงเรียนบา้นสลก  
 กลุ่มท่ี 15 กลุ่มโรงเรียนเด่นชยัพนา  จาํนวน  10  โรงเรียน  ประกอบดว้ย  โรงเรียนบา้นแม่
จัว๊ะ โรงเรียนบา้นเด่นชุมพล โรงเรียนชุมชนบา้นปงป่าหวาย โรงเรียนบา้นแม่ยุน้ โรงเรียนบา้น
สวนหลวง โรงเรียนบา้นแม่พวก โรงเรียนบา้นดงสุระ  โรงเรียนบา้นห้วยไร่  โรงเรียนบา้นห้วยลาก
ปืน โรงเรียนบา้นนํ้าแรม  
 กลุ่มท่ี 16 กลุ่มโรงเรียนประตูลา้นนา จาํนวน 10 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนเด่นไชย
ประชานุกูล  โรงเรียนบา้นห้วยกูด โรงเรียนเด่นทพัชยั โรงเรียนบา้นนํ้ าโคง้ โรงเรียนชุมชนบา้น
ปากพวก โรงเรียนบา้นบ่อแกว้ โรงเรียนบา้นป่าไผ ่ โรงเรียนบา้นปางเคาะ โรงเรียนบา้นไทรยอ้ย 
โรงเรียนบา้นปากปาน  
  โรงเรียนเรียนรวมในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  อาํเภอ
สูงเม่น โรงเรียนบา้นม่วง โรงเรียนบา้นแม่สายดอนทนั เปิดสอนระดบัก่อนประถม และชั้น ป.1 ,  
ป.2 โรงเรียนบา้นปงพร้าว เปิดสอนระดบั ชั้น ป.3-ป.4 โรงเรียนบา้นร่องกาศใต ้เปิดสอนระดบัก่อน
ประถม และชั้น ป.5-ป.6 อาํเภอลอง โรงเรียนบา้นนาแก โรงเรียนอิมอรัญ โรงเรียนบา้นห้วยแม่ตา้ 
โรงเรียนบา้นหวัทุ่ง โรงเรียนบา้นท่าเด่ือ โรงเรียนรักเมืองไทย 2 อาํเภอเด่นชยั โรงเรียนบา้นดงสุระ 
โรงเรียนชุมชนบา้นปากพวก อาํเภอวงัช้ิน โรงเรียนบา้นป่ายุบ โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย โรงเรียน
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บา้นขุนห้วย โรงเรียนบา้นคา้งคาํปัน โรงเรียนบา้นแม่จอก เปิดสอนระดบัก่อนประถม โรงเรียน
บา้นปางไฮ เปิดสอนระดบัก่อนประถม และชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบา้นปางมะโอ เปิดสอนระดบั
ก่อนประถม และชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนบา้นคา้งใจ เปิดสอนระดบัก่อนประถม และชั้น ป.1-ป.3 
 ดังนั้ นในการบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จึงจาํเป็นตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน 
ท่ีกาํลงัศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อให้ไดผ้ลคะแนน
มาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบับริบทในพื้นท่ีต่อไป 
 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยั
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ (2555: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทย 
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนส่ือประสมท่ีมีผลป้อนกลบัต่างกนั  
มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาบทเรียนส่ือประสมท่ีมีผลป้อนกลบัต่างกนัในการพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และศึกษาผลการใชบ้ทเรียนส่ือประสมท่ีมี
ผลป้อนกลบัต่างกนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ระยะ ท่ี 1 เป็นครูผูส้อนจาํนวน 15 คน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 584 คน จากโรงเรียนแกนนําเรียนร่วม เลือกมาโดยวิธี
เจาะจง ระยะท่ี 2 เป็นนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ดา้นการอ่าน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จาํนวน 24 คน ระยะท่ี 3 เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 66 คน รูปแบบ 
การศึกษาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การวิจัยเชิงพฒันา แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ  
1) Product design & development 2) Product evaluation 3) Validation of tool or technique 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
ใช้ส่ือการศึกษา 2) แบบคดักรอง/คดัแยกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
 3) บทเรียนส่ือประสมท่ีมีผลป้อนกลบัต่างกนั 4) แบบประเมินบทเรียนส่ือประสม 5) แบบทดสอบ
วดัทกัษะการอ่านภาษาไทย การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติคาํนวณ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ทาง (One-Way Anova) และสถิติวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ  
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนส่ือประสมท่ีมีผลป้อนกลบัต่างกนั  
3 รูปแบบ พบวา่ รูปแบบท่ี 1 ผลป้อนกลบัแบบขอ้ความและเสียง เท่ากบั 82.17/100 รูปแบบท่ี 2 ผล
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ป้อนกลบัแบบภาพและเสียง เท่ากบั 83.17/80 รูปแบบท่ี 3 ผลป้อนกลบัแบบขอ้ความ ภาพและเสียง 
เท่ากบั 84.67/100 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) นกัเรียนท่ีมีความพร่องทางการเรียนรู้
ดา้นการอ่าน เม่ือเรียนดว้ยบทเรียนส่ือประสมท่ีมีผลป้อนกลบัต่างกนั โดยผลป้อนกลบัแบบท่ี 1 คือ 
ขอ้ความและเสียง มีคะแนนทกัษะการอ่านภาษาไทยต่างกบัผลป้อนกลบัแบบท่ี 3 คือ ข้อความ  
ภาพและเสียง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลป้อนกลบัแบบท่ี 1 คือ ขอ้ความและเสียง 
กบั ผลป้อนกลบัแบบท่ี 2 คือภาพและเสียง มีคะแนนทกัษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านไม่แตกต่างกนั โดยผลป้อนกลบัแบบท่ี 3 คือ ขอ้ความ  
ภาพ และเสียง มีคะแนนความสามารถทกัษะการอ่านภาษาไทยสูงสุด 

สุชาดา พุม่ศรีอินทร์ (2556: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการเขียนสะกด
คาํของนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ดว้ยการใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดคาํตามหลกัการ
เช่ือมโยงคําพ้องเสียง มีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเ ขียนสะกดคํา 
ของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการใช้ชุดฝึกการเขียน
สะกดคาํตามหลกัการเช่ือมโยงคาํพอ้งเสียง โดยตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นนกัเรียนท่ีมีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้และประสบปัญหาดา้นความสามารถในการเขียน จาํนวน 2 คน เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวดัวิจิตรการนิมิตร ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง ดาํเนินการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเล็ก เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั 
วนัละ 50 นาที รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 15 คร้ังการทดลองประกอบด้วย 3 ช่วงคือช่วงระยะก่อน 
การทดลอง ช่วงระยะการทดลอง และช่วงระยะหลังการทดลองเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ประกอบดว้ย 1) ชุดฝึกการเขียนสะกดคาํจาํนวน 5 ชุดฝึก 2) แผนการจดัการเรียนรู้ ในการวิจยัคร้ังน้ี
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หลังได้รับการสอนเขียนด้วยการใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดคํา 
ตามหลกัการเช่ือมโยงคาํพอ้งเสียงสูงกวา่ก่อนการทดลองสอนเขียน 
 บุษยา ปักการะนงั (2557: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 1) เพื่อสร้างแบบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดา้น
ความเท่ียงตรง ความยากง่าย อาํนาจจาํแนก และความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยมีวิธีดาํเนินการ
ศึกษาเป็นลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) มีขั้นตอนดาํเนินการ
ศึกษา 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจยั(Research) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการเก่ียวกบั 
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การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) การพฒันา (Development) การสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) การดาํเนินการวิจยั (Implementation) การทดลองใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) การประเมินผล (Evaluation) การประเมินแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 
921 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึน จาํนวน 90 ขอ้ เป็นแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน คือ 
สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม  
2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
ท่ีสร้างข้ึน มีคุณภาพ ดงัน้ี ความเท่ียงตรง มีค่าเท่ากบั 0.67 แสดงวา่ แบบทดสอบมีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งเน้ือหากบัตวัช้ีวดั แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 พบว่า มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.35 – 0.66  
ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.30 – 0.66 และมีค่าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบัมีค่า 0.90 แบบทดสอบฉบบั
ท่ี 2 พบวา่ มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.35 – 0.63 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.34 – 0.61 และ 
มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัมีค่า 0.89 แบบทดสอบฉบบัท่ี 3 พบวา่ มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.26 – 
0.76 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.26 – 0.57 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัมีค่า 0.78 
 สุทธิวรรณ พีรศัก ด์ิโสภณ (2557: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการพัฒนาแบบทดสอบ 
วดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  
1) สร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเ คราะห์สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ีสาม โดยวิเคราะห์หาคุณภาพขอ้สอบรายขอ้ ไดแ้ก่ ค่าความยาก ค่าอาํนาจจาํแนก  
หาคุณภาพทั้งฉบบั ได้แก่ ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ และ 2) ตรวจสอบการทาํหน้าท่ีต่างกนั 
ของขอ้สอบ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552–2553 จาํนวน 803 ถึง 935 คน ของโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบทดสอบวดัความสามารถด้าน 
การคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ ํานวนหกฉบับ ผลการศึกษาพบว่า  
1) แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทั้งหกฉบบัมีค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ 
เม่ือใชว้ธีิทฤษฏีการตอบขอ้สอบ มีดงัน้ี ค่าอาํนาจจาํแนก (a) มีค่าตั้งแต่ 0.116 ถึง 3.659 ค่าความยาก
มีค่าตั้ งแต่ -2.626 ถึง 4.957 ค่าการเดามีค่าตั้ งแต่ 0.045 ถึง 0.396 ค่าอินฟอร์เมชั่นสารสนเทศ 
ของแบบทดสอบฉบบั ข และ ง มีค่าสูงสุดท่ีประมาณ 2 แบบทดสอบฉบบั ฉ มีค่าตํ่าสุดประมาณ 
0.50 สําหรับค่าความเช่ือมัน่เม่ือใชสู้ตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 มีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.6460 ถึง 



48 

0.8146 และ 2) จาํนวนข้อสอบท่ีทาํหน้าท่ีต่างกันคิดเป็นร้อยละ 13 และส่วนใหญ่เป็นข้อสอบ 
ท่ีโอกาสเพศชายจะตอบถูกมากกวา่เพศหญิง 
 สุไรละ บิลตะเยบ็ (2558: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการสร้างแบบทดสอบทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัสงขลา ให้มีคุณภาพ
รวมทั้งสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) และคู่มือการใชแ้บบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัสงขลา จาํนวน 
700 คน จาก 30 โรงเรียน ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบทดสอบ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 13 ทกัษะ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 1 ฉบบั 
60 ข้อผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.64 ถึง 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.29 ถึง 0.79 ค่าอํานาจจําแนก 
อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.69 และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ งฉบับเท่ากับ 0.90 ค่าเฉล่ีย 
ของแบบทดสอบเท่ากับ 24.48 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบเท่ากับ 12.34  
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดัของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 3.90 และเกณฑ์ปกติ 
ของแบบทดสอบมีช่วงคะแนนที-ปกติอยูร่ะหวา่ง T12 ถึง T82 นอกจากน้ีไดคู้่มือการใชแ้บบทดสอบ
และเกณฑป์กติสาํหรับใชใ้นการแปลผลคะแนน 

เอกพล แสนโคตร (2558: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่อง
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองสมการและการแกส้มการ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและการแกส้มการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – 
stage random sampling) การดาํเนินการสร้างแบบทดสอบเร่ิมจากสร้างแบบทดสอบสํารวจชนิด 
ให้แสดงวิธีทาํ เติมคาํตอบ พร้อมทั้งให้เหตุผล เพื่อคน้หาขอ้บกพร่องในการตอบผิดของผูเ้รียน 
หลงัจากนั้นรวบรวมคาํตอบผิดนามาสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยนาํ
คาํตอบท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบผดิในแบบทดสอบสาํรวจมาสร้างเป็นเป็นตวัลวง แลว้นาํไปทดลอง
สอบ 3 คร้ัง ผลการวจิยัพบวา่ แบบทดสอบวนิิจฉยัฉบบัท่ี 1 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20–0.46 มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 และมีคะแนนจุดตดัเท่ากบั 10 คะแนน แบบทดสอบวินิจฉยัฉบบัท่ี 2 มีค่า
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อาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.22–0.58 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 และมีคะแนนจุดตดัเท่ากบั 13 คะแนน
แบบทดสอบวนิิจฉยัฉบบัท่ี 3 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.29–0.74 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 และ
มีคะแนนจุดตดัเท่ากบั 14 คะแนน และค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง  
3 ฉบบั ท่ีพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาและดา้นวดัผลพบวา่ มีค่าเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ 
 ลดัดา ดาวสว่าง (2560: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาแบบทดสอบมาตรฐานวิชา
คณิตศาสตร์สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาแบบทดสอบมาตรฐานวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีครอบคลุมเน้ือหามาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ตามแบบทดสอบ
โอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ ด้านดัชนีความสอดคล้อง ค่าอาํนาจจาํแนก ค่าความยากง่าย และ 
ค่าความเช่ือมั่น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางนา จาํนวน 513 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบทดสอบมาตรฐานวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างข้ึน จาํนวน 70 ขอ้ เป็นแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน คือ 
สอดคลอ้งกบัสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสอดคลอ้งสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัตามแบบทดสอบโอเน็ต 2) แบบทดสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีสร้างข้ึน จาํนวน 70 ขอ้ มีคุณภาพดงัน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00 จาํนวน 
65 ขอ้ นาํมาปรับเป็นแบบทดสอบฉบบัท่ี 1 จาํนวน 60 ขอ้ เพื่อนาํมาใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  
1 โรงเรียน และฉบบัท่ี 2 จาํนวน 40 ขอ้ เพื่อนาํมาใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 3 โรงเรียน ทดลอง
คร้ังท่ี 1 โดยใช้แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 จาํนวน 60 ขอ้ ใช้กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1 โรงเรียนพบว่า  
มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.23 – 0.77 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.77 และมีค่าความ
เช่ือมั่นทั้ งฉบับ มีค่า 0.84 จาํนวน 40 ข้อ นํามาปรับเป็นแบบทดสอบฉบับท่ี 2 จาํนวน 40 ข้อ  
เพื่อนาํมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 3 โรงเรียน 

ทิวาทิพย์ เพชรขวา้ง (2561: 34) ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
ในการอ่านออกเสียงคาํพื้นฐานสาํหรับ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย
ขอ้บกพร่องในการอ่านออกเสียง คาํพื้นฐาน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่าง 
ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ในกลุ่ม
พฒันาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายแม่ริม 1 จาํนวน 12 คน ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาการอ่านออก
เสียงคาํพื้นฐานร่วมกนัและการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการคน้หาสาเหตุของปัญหา 
การอ่านออกเสียง คาํพื้นฐาน และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา



50 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 412 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
ใช้ในการสํารวจข้อบกพร่องและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการอ่าน 
ออกเสียงคาํพื้นฐาน ผลการศึกษา พบวา่ 1) ไดแ้บบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการอ่านออกเสียง
คาํพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 7 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ แบ่งออกเป็น  
2 ตอน ๆ ละ 10 ขอ้ ตอนท่ี 1 วดัความรู้ความเขา้ใจ เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก และ
ตอนท่ี 2 วดัความสามารถในการอ่านออกเสียง 2) คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย พบว่า  
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.40 – 0.92 ค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 – 0.82 ค่าความเช่ือมัน่ 0.82, 0.82, 0.81, 0.80, 0.84, 
0.83 และ 0.85 ตามลาํดบั 
 จากงานวิจัยข้างต้นทาํให้เห็นว่า การอ่านและการเขียนภาษาไทยเป็นทักษะพื้นฐาน 
ท่ีครูผูส้อนควรพฒันาความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อจะนาํไปใช ้
เป็นทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป และหากครูผูส้อนมีการพฒันาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมกนัตามระบบการวิจยั ทาํให้การพฒันามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ผูศึ้กษา 
จึงเลือกท่ีจะพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัย
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในคร้ังน้ี  
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บทที ่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4. วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยการพัฒนาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ประชากรทีศึ่กษา 
 ในการวิจยัการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี มีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 
นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ  านวน 
127 โรงเรียน จ านวน 7,119 คน 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี
เป็นนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ท่ีไดม้า
จากประชากรโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) จ านวน 367 คน 
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ตามล าดบัขั้นการสุ่ม ไดแ้ก่ ประมาณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ โดยใชต้ารางของยามาเน่ 
(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538 : 298 ; อา้งอิงมาจาก Yamane, 1970 : 886 - 887) ดงัน้ี 
 1) เพื่อใชท้ดสอบคร้ังท่ี 1 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ียอมใหเ้กิด 
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 365 คน 
 2) เพื่อใชท้ดสอบคร้ังท่ี 2 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ียอมใหเ้กิด 
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 365 คน 
 3) เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ียอมใหเ้กิด 
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 365 คน 
 1. ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 
   1.1 ใชใ้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 367 คน 
   1.2 ใช้ในการทดสอบคร้ังท่ี 1 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ียอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 367 คน 
   1.3 ใช้ในการทดสอบคร้ังท่ี 2 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ียอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 367 คน 
 2. แบ่งขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็น 3 ขนาด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544) ดงันั้นจึงแบ่งขนาดโรงเรียน
เป็น 3 ขนาดไดด้งัน้ี 
 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียน 600 – 1,500 คน 
 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียน 121 - 599 คน 
 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียน 0-120 คน 
 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แบ่งขนาดโรงเรียน
ตามเกณฑข์องคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดด้งัน้ี 
 โรงเรียนขนาดกลางมี 29 โรงเรียน 
 โรงเรียนขนาดเล็กมี  98 โรงเรียน 
 3. สุ่มโรงเรียน มาทุกขนาด แบ่งเป็นขนาดกลาง  4 โรง และขนาดเล็ก 10 โรงเรียน เพื่อหา
คุณภาพ และสุ่มโรงเรียน เพื่อท าการทดสอบเคร่ืองมือคร้ังท่ี 1 แบ่งเป็นขนาดกลาง  1 โรง และ
ขนาดเล็ก  3 โรงเรียน และสุ่มโรงเรียน เพื่อท าการทดสอบเคร่ืองมือคร้ังท่ี 2 แบ่งเป็นขนาดกลาง  
4 โรง และขนาดเล็ก 10 โรงเรียน ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละคร้ังกลุ่มตวัอยา่งจะไม่ซ ้ ากนั 
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 4. สุ่มนกัเรียนในโรงเรียนแต่ละขนาดโดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) 
ตามสัดส่วนจ านวนนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 รายละเอียดดงัตาราง 2 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มทดลองเคร่ืองมือ  

โรงเรียน อ าเภอ ขนาด 
จ านวนนักเรียนทีใ่ช้ในการทดสอบ 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 หาคุณภาพ 
เด่นไชยประชานุกูล เด่นชยั กลาง 300   
บา้นทุ่งเจริญ สูงเม่น เล็ก 17   
บา้นศรีดอนไชย ลอง เล็ก 20   
บา้นแพะทุ่งเจริญ วงัช้ิน เล็ก 30   
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ลอง กลาง  300  
บา้นนาใหม่ วงัช้ิน เล็ก  30  
บา้นน ้าแรม เด่นชยั เล็ก  17  
ช่องลมจนัทิมาประชาพิทกัษ ์ สูงเม่น เล็ก  20  
บา้นใหม่ วงัช้ิน กลาง   180 
บา้นเหล่า ลอง กลาง   60 
บา้นบ่อแกว้ เด่นชยั เล็ก   90 
สูงเม่นวทิยาคาร สูงเม่น เล็ก   37 

รวม 367 367 367 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นลกัษณะแบบทดสอบประเภทปรนยัแบบจบัคู่ และ
ประเภทอตันยัแบบเติมค าและแบบตอบสั้น มีทั้งหมด 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1. การทดสอบการอ่าน ไดแ้ก่  
   - การอ่านพยญัชนะหรือค า  
   - การอ่านประโยค 
   - การอ่านรู้เร่ือง หรือความเขา้ใจในการอ่าน 
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  2. การทดสอบการเขียน ไดแ้ก่  
   - การเขียนพยญัชนะหรือค า  
   - การเขียนประโยค/การเขียนเร่ืองจากภาพ 
 ลกัษณะของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบวดัความสามารถ โดยก าหนดลกัษณะแบบทดสอบ
ประเภทปรนยัแบบจบัคู่รูปภาพกบัค า ส าหรับวดัความสามารถดา้นการอ่านระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 และประเภทอตันัยแบบเติมค า และแบบตอบสั้น โดยใช้ค  า ประโยค หรือขอ้ความท่ีใช้ค  า 
ท่ีปรากฏในชั้นเรียน หรือสถานการณ์ท่ีนกัเรียนพบในชีวติประจ าวนั  
 ลกัษณะการก าหนดน า้หนักคะแนนของแบบทดสอบ 
 ลกัษณะการก าหนดน ้ าหนกัคะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดไม่มีค  าตอบหรือ
ตอบมากกวา่ 1 ขอ้ ให ้0 คะแนน 
 ซ่ึงทุกระดบัชั้นจะมีแบบทดสอบชั้นละ 1 ฉบบั ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีรายละเอียด 
แยกตามประเภทของแบบทดสอบ ดงัน้ี 
 

ตาราง 2 แสดงรายละเอียดแบบทดสอบแยกตามประเภทแบบทดสอบ 
 

ระดับ
ช้ัน 

ความ 
สามารถ 

ตอน
ที่ 

ประเภท รูปแบบ ลกัษณะ จ านวน คะแนน 

ป.1 การอ่าน 1 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

1.1 อ่านพยญัชนะ  
1.2 อ่านค า 
1.3 อ่านขอ้ความ 

10 ขอ้ 
10 ขอ้ 
1 ขอ้ 

10 
10 
20 

2 แบบปรนยั - แบบจบัคู่ โยงเส้นจบัคู่
รูปภาพกบัค า 

8 ขอ้ 8 

3 แบบอตันยั - แบบเติมค า เติมค าในประโยค 10 ขอ้ 10 
รวมดา้นการอ่าน ชั้น ป.1 39 ขอ้ 58 

 การเขียน 1 แบบอตันยั - แบบตอบสั้น เขียนตามค าตอบ 10 ขอ้ 10 
2 แบบอตันยั - แบบตอบสั้น แต่งประโยคจาก

ภาพและค า 
5 ขอ้ 20 

รวมดา้นการเขียน ชั้น ป.1 15 ขอ้ 30 
รวมทั้งหมด ชั้น ป.1 54 ขอ้ 88 
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ตาราง 2 แสดงรายละเอียดแบบทดสอบแยกตามประเภทแบบทดสอบ (ต่อ) 
 

ระดับ
ช้ัน 

ความ 
สามารถ 

ตอน
ที่ 

ประเภท รูปแบบ ลกัษณะ จ านวน คะแนน 

ป.2 การอ่าน 1 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านค า  
 

20 ขอ้ 
 

20 
 

  2 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านประโยค 
ในบทความ 

1 ขอ้ 20 

  3 แบบอตันยั - แบบเติมค า เติมค าในประโยค 10 ขอ้ 10 
รวมดา้นการอ่าน ชั้น ป.2 31 ขอ้ 50 

 การเขียน 1 แบบอตันยั - แบบตอบสั้น เขียนตามค าตอบ 10 ขอ้ 10 
  2 แบบอตันยั - แบบตอบสั้น แต่งประโยคจาก

ภาพและค า 
5 ขอ้ 20 

  3 แบบอตันยั - แบบตอบยาว แต่งเร่ืองจากภาพ 1 ขอ้ 20 
รวมดา้นการเขียน ชั้น ป.2 16 ขอ้ 50 
รวมทั้งหมด ชั้น ป.2 47 ขอ้ 88 

ป.3 การอ่าน 1 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านค า  
 

20 ขอ้ 
 

20 
 

  2 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านประโยค 
ในบทความ 

1 ขอ้ 20 

  3 แบบอตันยั - แบบเติมค า เติมค าในประโยค 10 ขอ้ 10 
รวมดา้นการอ่าน ชั้น ป.3 31 ขอ้ 50 

 การเขียน 1 แบบอตันยั - แบบตอบสั้น เขียนตามค าตอบ 20 ขอ้ 20 
  2 แบบอตันยั - แบบตอบยาว แต่งเร่ืองจากภาพ 1 ขอ้ 20 

รวมดา้นการเขียน ชั้น ป.3 21 ขอ้ 40 
รวมทั้งหมด ชั้น ป.3 52 ขอ้ 90 
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ตาราง 2 แสดงรายละเอียดแบบทดสอบแยกตามประเภทแบบทดสอบ (ต่อ) 
 

ระดับ
ช้ัน 

ความ 
สามารถ 

ตอน
ที่ 

ประเภท รูปแบบ ลกัษณะ จ านวน คะแนน 

ป.4 การอ่าน 1 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านค า  
 

20 ขอ้ 
 

20 
 

  2 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านประโยค 
ในบทร้อยกรอง 

1 ขอ้ 20 

  3 แบบอตันยั - แบบเติมค า เติมค าในประโยค 10 ขอ้ 10 
รวมดา้นการอ่าน ชั้น ป.4 31 ขอ้ 50 

 การเขียน 1 แบบอตันยั - แบบตอบสั้น เขียนตามค าตอบ 20 ขอ้ 20 
  2 แบบอตันยั - แบบตอบยาว แต่งเร่ืองจากภาพ 1 ขอ้ 20 

รวมดา้นการเขียน ชั้น ป.4 21 ขอ้ 40 
รวมทั้งหมด ชั้น ป.4 52 ขอ้ 90 

ป.5 การอ่าน 1 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านค า  
 

20 ขอ้ 
 

20 
 

  2 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านประโยค 
ในบทร้อยกรอง 

1 ขอ้ 20 

  3 แบบอตันยั - แบบเติมค า เติมค าในประโยค 15 ขอ้ 15 
รวมดา้นการอ่าน ชั้น ป.5 36 ขอ้ 55 

 การเขียน 1 แบบอตันยั - แบบตอบสั้น เขียนตามค าตอบ 20 ขอ้ 20 
  2 แบบอตันยั - แบบตอบยาว แต่งเร่ืองจากภาพ 1 ขอ้ 20 

รวมดา้นการเขียน ชั้น ป.5 21 ขอ้ 40 
รวมทั้งหมด ชั้น ป.5 57 ขอ้ 95 
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ตาราง 2 แสดงรายละเอียดแบบทดสอบแยกตามประเภทแบบทดสอบ (ต่อ) 
 

ระดับ
ช้ัน 

ความ 
สามารถ 

ตอน
ที่ 

ประเภท รูปแบบ ลกัษณะ จ านวน คะแนน 

ป.6 การอ่าน 1 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านค า  
 

20 ขอ้ 
 

20 
 

  2 แบบปฏิบติั - ทดสอบ 
การอ่าน 

- อ่านประโยค 
ในบทความ 

1 ขอ้ 20 

  3 แบบอตันยั - แบบเติมค า เติมค าในประโยค 15 ขอ้ 15 
รวมดา้นการอ่าน ชั้น ป.6 36 ขอ้ 55 

 การเขียน 1 แบบอตันยั - แบบตอบสั้น เขียนตามค าตอบ 20 ขอ้ 20 
  2 แบบอตันยั - แบบตอบยาว แต่งเร่ืองจากภาพ 1 ขอ้ 20 

รวมดา้นการเขียน ชั้น ป.6 21 ขอ้ 40 
รวมทั้งหมด ชั้น ป.6 57 ขอ้ 95 

 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ขั้นตอนการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ส าหรับน าไปทดสอบกบันกัเรียน เพื่อน าขอ้มูลมาวินิจฉยัขอ้บกพร่องวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนแต่ละคน เพื่อจะไดท้  าการสอนซ่อมเสริมให้นกัเรียนไดต้รงจุด 
และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนของครู โดยมีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 
   1.1 เพื่อหาคุณภาพของวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัย
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนในด้าน ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเท่ียงตรงและ
ความเช่ือมัน่ 
   1.2 เพื่อสร้างเกณฑป์กติ (norms) 
   1.3 สร้างคู่มือการใชแ้บบทดสอบ 
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 2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแบบทดสอบ 
 3. วิเคราะห์เน้ือหาตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 แลว้ เขียนเน้ือหาของวิชาภาษาไทย และจากการวิเคราะห์เน้ือหา มีทั้งหมด  
2 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1. การทดสอบการอ่าน ไดแ้ก่  
   - การอ่านพยญัชนะหรือค า  
   - การอ่านประโยค 
   - การอ่านรู้เร่ือง หรือความเขา้ใจในการอ่าน 
  2. การทดสอบการเขียน ไดแ้ก่  
   - การเขียนพยญัชนะหรือค า  
   - การเขียนประโยค/การเขียนเร่ืองจากภาพ 
 4. สร้างแบบทดสอบเพื่อส ารวจ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประเภทปรนยัแบบจบัคู่ และประเภท
อตันัยแบบเติมค าและแบบเขียนตอบ โดยสร้างให้สอดคล้องกบัเน้ือหาของวิชาภาษาไทย และ 
จากการวิเคราะห์เน้ือหา มีทั้งหมด 5 ด้าน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบแบบทดสอบ 
ในแต่ละขอ้วา่วดัไดต้รงตามเน้ือหาและค าศพัทใ์นแต่ละระดบัชั้น แลว้ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่า
วดัได้ตรง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัไดไ้ม่ตรง แลว้ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ จากนั้นน าผล
คะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of  item – objective 
congruence : IOC) เพื่อคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป (Innes and 
Straker, 2003 : อา้งอิงมาจาก Thorn and Deizt, 1989) และปรับปรุงขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีสอดคลอ้งต ่า
กว่า 0.70 เพื่อใช้ในการทดสอบหาคุณภาพต่อไป แลว้น าแบบทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ  านวน 1 คน และนกัวดัผลท่ีมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนหรือท างานมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี 
จ  านวน 1 คน  และศึกษานิเทศกผ์ูรั้บผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีประสบการณ์มาแลว้
ไม่น้อย 3 ปี จ  านวน 1 คน เป็นผูต้รวจสอบความสอดคล้อง แลว้ปรับปรุงขอ้สอบตามค าแนะน า  
ของผูเ้ช่ียวชาญ การน าผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณ ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้สอบกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั โดยใช้สูตรการหาดชันีความสอดคลอ้งความตรงเชิงเน้ือหา ดงัน้ี 
(Index of Item–Objective Congruence : IOC) (ลว้น สายยศและ องัคณา สายยศ, 2542 : 105)  
โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
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    N
RIOC 

  

   เม่ือ   IOC   คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบประเมิน 
    R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
     N     คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 โดยดชันีความสอดคลอ้งจะมีค่าตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป  
 5. ทดสอบคร้ังท่ี 1 น าแบบทดสอบไปทดสอบกบักลุ่มทดลอง จ านวน 367 คน น าผล 
การทดสอบมาวเิคราะห์ความยากง่ายรายขอ้ และอ านาจจ าแนกรายขอ้ วเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 27 % 
ของกลุ่มสูง และกลุ่มต ่า โดยใช้ตารางจุง เต ฟาน แลว้พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีความยากง่ายตั้งแต่ 
0.20 ถึง 0.80 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และไดป้รับปรุงขอ้ท่ีมีอ านาจจ าแนกต ่ากวา่ 0.20 
ได้ข้อสอบทั้ง 6 ฉบบั เพื่อน าไปทดสอบคร้ังท่ี 2 รวมทั้งหาจุดบกพร่องในการใช้ภาษา วิธีการ
ด าเนินการสอบ ตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดเวลาในคร้ังต่อไป รายละเอียดทั้ง 6 ฉบบั มีดงัน้ี 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 31 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 20 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 10 ขอ้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 30 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 20 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 10 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 3 จ านวน 2 ขอ้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 30 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 2 ขอ้ 
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   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 30 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 20 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 2 ขอ้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 30 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 20 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 2 ขอ้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 30 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 20 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 2 ขอ้ 
 6. ทดสอบคร้ังท่ี 2 โดยน าแบบทดสอบท่ีท าการคดัเลือกจากคร้ังท่ี 1 ทดสอบกบักลุ่มทดลอง 
จ านวน 367 คน น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ วิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 27% โดยใชต้าราง
จุง เต ฟาน เพื่อหาความยากง่ายรายขอ้และอ านาจจ าแนกรายขอ้ แลว้พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีความยาก
ง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกขอ้สอบทั้ง 6 ฉบบั ดงัน้ี 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 20 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 12 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 12 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 10 ขอ้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 20 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 12 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 10 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 3 จ านวน 1 ขอ้ 
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   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 20 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 25 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 25 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 25 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 25 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 25 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   - การอ่าน ตอนท่ี 1  จ านวน 25 ขอ้ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 บทความ 
      - การอ่าน ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 1 จ านวน 25 ขอ้ 
      - การเขียน ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ 
 7. ทดสอบเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยน าขอ้สอบท่ีคดัเลือกไวจ้ากการทดสอบ  
คร้ังท่ี 2 ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 367 คน น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนแล้ว
ตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี 
     7.1 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ค านวณค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตร KR – 20 ของ 
คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) 
     7.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ (construct validity) โดยหาสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้ งฉบับ (item–test correlation) สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมรายด้าน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนน 
รายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 
product – moment correlation coefficient) 
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 9. สร้างเกณฑ์ปกติ (norms) โดยน าคะแนนจากการหาคุณภาพของแบบทดสอบแปลง 
เป็นคะแนนทีปกติ (normalized T-score) แลว้ปรับขยายคะแนนทีปกติโดยใชว้ิธีก าลงัสองต ่าสุด 
(least squares method) 
 10. พิมพ์แบบทดสอบ และคู่มือการใช้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัภาพประกอบ 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2 ขั้นตอนแสดงวธีิการด าเนินการวจิยั 

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถ 

ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วเิคราะห์เน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัวชิาภาษาไทย 

ก าหนดโครงสร้างแบบทดสอบและเขียนแบบทดสอบตามโครงสร้าง 

โดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุง 

ทดสอบคร้ังท่ี 1 : ส.ค. 2561 

วเิคราะห์หาคุณภาพรายขอ้ คดัเลือกและปรับปรุง 

ทดสอบคร้ังท่ี 2 : ก.ย. 2561 

ทดสอบเพื่อหาคุณภาพ 

วเิคราะห์คุณภาพและหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

สร้างเกณฑป์กติและจดัพิมพคู์่มือการใชแ้บบทดสอบ 

วเิคราะห์หาคุณภาพรายขอ้ คดัเลือกและปรับปรุง 



63 

วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. น าหนงัสือจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อขอความ
ร่วมมือจากโรงเรียนท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ติดต่อประสานงานและขออนุญาตผู ้บริหารโรงเรียนต่างๆ ตามกลุ่มตัวอย่าง  
เพื่อก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการทดสอบ 
 3. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ เช่น แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ให้เพียงพอกบั
จ านวนนกัเรียน  
 4. วางแผนด าเนินการสอบ โดยผูว้ิจยัและผูช่้วยคุมสอบ ท าความเข้าใจให้ตรงกัน 
ในวธีิการด าเนินการสอบ 
 5. ช้ีแจงให้นกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงวตัถุประสงค์ในการสอบและขอความร่วมมือ
เพื่อใหผ้ลตรงตามความเป็นจริง 
 6. น าแบบทดสอบวัดความสามารถทั้ ง 3 ด้าน เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ทดสอบหาคุณภาพกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 367 คน 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าสถิติดงัน้ี 
1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 

2532 : 104) 
2. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบทดสอบ 
    2.1 ความยากง่าย (difficulty) และอ านาจจ าแนก หาโดยใช้เทคนิค 27 % ของกลุ่มสูง 

และกลุ่มต ่า (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ, 2543: 191-196) 
    2.2 ความเท่ียงตรง (validity) โดยศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 
           2.2.1 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) ของแบบทดสอบหาโดย

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบว่าขอ้สอบในแต่ละขอ้วดัไดต้รงกบัคุณลกัษณะของความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณหรือไม่ โดยใหค้ะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่วดัไดต้รง , ใหค้ะแนน – 1 เม่ือแน่ใจ 
วา่วดัไดไ้ม่ตรง , โดยใหค้ะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ แลว้น าผลท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
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เพื่อคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป (Innes and Straker, 2003 : อา้งอิง 
มาจาก Thorn and Deizt, 1989) 

          2.2.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ (construct validity) โดยหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายด้าน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายด้านกบั
คะแนนรวมทั้งฉบบั โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s productmoment 
Correlation coefficient) (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ, 2538 : 209-210) 

   2.3 ความเช่ือมัน่และคุณภาพของแบบทดสอบ (reliability) ค านวณโดยใชสู้ตรของวิทนีย์
และซาเบอร์ (Whitney, D.R. & Sabers, D.L., 1970) โดยวิเคราะห์ค่าดชันีอ านาจจ าแนก (Index of 
Discrimination) ค่าดชันีความยาก (Index of Difficulty) การก าหนดจ านวนผูส้อบในกลุ่มเก่งหรือ
อ่อน (N) ใชห้ลกัการ 27% คะแนนในกลุ่มสูงกลุ่มต ่าเพื่อท่ีจะน ามาค านวณหาดชันีอ านาจจ าแนก
และค่าดชันีความยาก (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ, 2538: 197) 

3. สร้างเกณฑป์กติ (norms) โดยน าคะแนนจากการหาคุณภาพของแบบทดสอบ แปลงเป็น
คะแนนทีปกติ (normalized T-score) แลว้ปรับขยายคะแนนทีปกติโดยใชว้ิธีก าลงัสองต ่าสุด (least 
squares method) (เสริม ทศัศรี, 2545: 116-120) 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เป็นแบบประเมินรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของ Likert เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบการบรรยายไดก้ าหนดค่าคะแนนและการแปลความหมายไว ้ดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย   4.51 – 5.00   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย   3.51 – 4.50   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย   2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย   1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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     และการพิจารณาตามจ านวนร้อยละ ดงัน้ี 
         ร้อยละ 80.00 – 100.00  หมายถึง มีการด าเนินการในระดบัมากท่ีสุด 
         ร้อยละ 70.00 – 79.99    หมายถึง มีการด าเนินการในระดบัมาก 
         ร้อยละ 60.00 – 69.99    หมายถึง มีการด าเนินการในระดบัปานกลาง 
         ร้อยละ 50.00 – 59.99    หมายถึง มีการด าเนินการในระดบันอ้ย 
         ต  ่ากวา่ร้อยละ 50.00       หมายถึง มีการด าเนินการในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการเสนอผลวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
n  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
k  แทน  จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
X    แทน  ค่าเฉล่ีย 
S.D.  แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.Emeas  แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดั 
rxy   แทน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
x  แทน  คะแนนรายขอ้ของแบบทดสอบ 
y  แทน  คะแนนรวมทั้งฉบบั 
rtt  แทน  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
T  แทน  คะแนนทีปกติ 
**  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  แทน  คะแนนทีปกติท่ีปรับขยาย 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
1. คุณภาพของแบบทดสอบ 
    1.1 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
    1.2 การทดสอบคร้ังท่ี 1 
          1.2.1 ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
          1.2.2 คดัเลือกและปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบเพื่อน าไปทดสอบคร้ังท่ี 2 
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    1.3 การทดสอบคร้ังท่ี 2 
          1.3.1 ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
          1.3.2 คดัเลือกขอ้สอบเพื่อน าไปทดสอบหาคุณภาพ 
    1.4 การทดสอบเพื่อหาคุณภาพ 
          1.4.1 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ 
          1.4.2 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
2. เกณฑป์กติ และคู่มือการใชแ้บบทดสอบ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
1. คุณภาพของแบบทดสอบ 
    1.1 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ผูว้ิจยัไดน้ าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและ

การเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 ใหใ้หผู้เ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการสอนวชิาภาษาไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
จ  านวน 1 คน และนกัวดัผลท่ีมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนหรือท างานมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี 
จ  านวน 1 คน  และศึกษานิเทศกผ์ูรั้บผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีประสบการณ์มาแลว้
ไม่น้อย 3 ปี จ  านวน 1 คน พิจารณาความเท่ียงตรงตามตามเน้ือหาและค าศพัท์ในแต่ละระดบัชั้น 
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดชันีความ
สอดคลอ้งท่ีค านวณไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 และผูว้ิจยั 
ได้ท าการปรับปรุงข้อสอบท่ีมีดัชนีความสอดคล้องต ่ ากว่า  0.70 ในด้านการใช้ภาษาและ 
การด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหไ้ดแ้บบทดสอบ 6 ฉบบั  

1.2 การทดสอบคร้ังที ่1 
      1.2.1 ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
      ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัย

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีสร้างข้ึนและได้ผ่าน 
การประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าไปทดลองใช้ ( try out) กบันกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 จ  านวน 
367 คน เพื่อวิเคราะห์หาความยากง่ายและอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้โดยใช้เทคนิค 27 % แล้ว
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คดัเลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 
ปรากฏผลการวเิคราะห์ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 

และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.1 1 1 0.36 0.16 ปรับปรุง 
2 0.19 0.07 ตดัออก 
3 0.56 0.24 คดัเลือกไว ้
4 0.16 0.02 ตดัออก 
5 0.56 0.36 คดัเลือกไว ้
6 0.24 -0.12 ตดัออก 
7 0.37 0.30 คดัเลือกไว ้
8 0.25 0.14 ปรับปรุง 
9 0.71 0.61 คดัเลือกไว ้

10 0.34 0.27 คดัเลือกไว ้
11 0.30 0.12 ปรับปรุง 
12 0.31 0.36 คดัเลือกไว ้
13 0.48 0.58 คดัเลือกไว ้
14 0.23 -0.11 ตดัออก 
15 0.30 0.13 ปรับปรุง 
16 0.51 0.50 คดัเลือกไว ้
17 0.54 0.30 คดัเลือกไว ้
18 0.19 -0.10 ตดัออก 
19 0.30 0.35 คดัเลือกไว ้
20 0.13 -0.06 ตดัออก 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.1 
(ต่อ) 

1 21 0.22 -0.27 ตดัออก 
22 0.38 0.37 คดัเลือกไว ้
23 0.31 0.13 ปรับปรุง 
24 0.44 0.14 ปรับปรุง 
25 0.29 0.38 คดัเลือกไว ้
26 0.22 -0.11 ตดัออก 
27 0.20 0.06 ตดัออก 
28 0.28 0.15 ปรับปรุง 
29 0.38 0.33 คดัเลือกไว ้
30 0.30 0.13 ปรับปรุง 

2 1 0.25 0.11 ปรับปรุง 
2 0.65 0.37 คดัเลือกไว ้
3 0.30 0.12 ปรับปรุง 
4 0.19 -0.10 ตดัออก 
5 0.60 0.43 คดัเลือกไว ้
6 0.57 0.40 คดัเลือกไว ้
7 0.24 0.08 ตดัออก 
8 0.47 0.40 คดัเลือกไว ้
9 0.28 0.11 ปรับปรุง 

10 0.38 0.38 คดัเลือกไว ้
11 0.27 0.32 คดัเลือกไว ้
12 0.34 0.16 ปรับปรุง 
13 0.48 0.44 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.1 
(ต่อ) 

2 14 0.71 0.61 คดัเลือกไว ้
15 0.20 -0.10 ตดัออก 

3 1 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้
2 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
3 0.48 0.44 คดัเลือกไว ้
4 0.43 0.37 คดัเลือกไว ้
5 0.23 -0.09 ตดัออก 
6 0.36 0.40 คดัเลือกไว ้
7 0.25 0.14 ปรับปรุง 
8 0.47 0.43 คดัเลือกไว ้
9 0.38 0.38 คดัเลือกไว ้

10 0.33 0.32 คดัเลือกไว ้
11 0.36 0.29 คดัเลือกไว ้
12 0.12 -0.10 ตดัออก 
13 0.26 -0.11 ตดัออก 
14 0.41 0.14 ปรับปรุง 
15 0.32 0.15 ปรับปรุง 

ดา้นการเขียน ป.1 1 1 0.65 0.36 คดัเลือกไว ้
2 0.68 0.35 คดัเลือกไว ้
3 0.70 0.43 คดัเลือกไว ้
4 0.12 -0.08 ตดัออก 
5 0.48 0.26 คดัเลือกไว ้
6 0.39 0.35 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.1 
(ต่อ) 

1 7 0.44 0.38 คดัเลือกไว ้
8 0.60 0.34 คดัเลือกไว ้
9 0.59 0.24 คดัเลือกไว ้

10 0.34 0.35 คดัเลือกไว ้
11 0.32 0.28 คดัเลือกไว ้
12 0.27 0.02 ตดัออก 
13 0.21 -0.11 ตดัออก 
14 0.45 0.47 คดัเลือกไว ้
15 0.38 0.18 ปรับปรุง 
16 0.53 0.46 คดัเลือกไว ้
17 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
18 0.25 0.11 ปรับปรุง 
19 0.28 0.21 คดัเลือกไว ้
20 0.33 0.19 ปรับปรุง 

2 1 0.51 0.41 คดัเลือกไว ้
2 0.34 0.31 คดัเลือกไว ้
3 0.35 0.33 คดัเลือกไว ้
4 0.35 0.23 คดัเลือกไว ้
5 0.14 -0.25 ตดัออก 
6 0.24 -0.10 ตดัออก 
7 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
8 0.30 0.13 ปรับปรุง 
9 0.36 0.29 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.1 
(ต่อ) 

2 10 0.26 -0.11 ตดัออก 

ดา้นการอ่าน ป.2 1 1 0.35 -0.01 ตดัออก 
2 0.65 0.48 คดัเลือกไว ้
3 0.62 0.56 คดัเลือกไว ้
4 0.16 -0.07 ตดัออก 
5 0.50 0.36 คดัเลือกไว ้
6 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
7 0.53 0.25 คดัเลือกไว ้
8 0.35 0.11 ปรับปรุง 
9 0.40 0.22 คดัเลือกไว ้

10 0.22 0.17 ปรับปรุง 
11 0.53 0.50 คดัเลือกไว ้
12 0.15 -0.04 ตดัออก 
13 0.32 0.15 ปรับปรุง 
14 0.46 0.33 คดัเลือกไว ้
15 0.21 0.10 ปรับปรุง 
16 0.38 0.38 คดัเลือกไว ้
17 0.22 0.08 ตดัออก 
18 0.55 0.53 คดัเลือกไว ้
19 0.25 0.14 ปรับปรุง 
20 0.33 0.40 คดัเลือกไว ้
21 0.44 0.53 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.2 
(ต่อ) 

1 22 0.23 0.12 ปรับปรุง 
23 0.38 0.26 คดัเลือกไว ้
24 0.38 0.26 คดัเลือกไว ้
25 0.32 0.05 ตดัออก 
26 0.77 0.27 คดัเลือกไว ้
27 0.33 0.19 ปรับปรุง 
28 0.25 0.11 ปรับปรุง 
29 0.53 0.36 คดัเลือกไว ้
30 0.34 0.20 คดัเลือกไว ้

2 1 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
3 1 0.17 -0.05 ตดัออก 

2 0.19 0.13 ปรับปรุง 
3 0.30 0.27 คดัเลือกไว ้
4 0.16 0.02 ตดัออก 
5 0.28 0.11 ปรับปรุง 
6 0.46 0.47 คดัเลือกไว ้
7 0.64 0.47 คดัเลือกไว ้
8 0.40 0.46 คดัเลือกไว ้
9 0.24 0.28 คดัเลือกไว ้

10 0.12 -0.08 ตดัออก 
11 0.66 0.57 คดัเลือกไว ้
12 0.19 0.07 ตดัออก 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.2 
(ต่อ) 

3 13 0.25 0.25 คดัเลือกไว ้
14 0.22 0.07 ตดัออก 
15 0.47 0.36 คดัเลือกไว ้

ดา้นการเขียน ป.2 1 1 0.30 0.11 ปรับปรุง 
2 0.41 0.45 คดัเลือกไว ้
3 0.38 0.22 คดัเลือกไว ้
4 0.32 0.19 ปรับปรุง 
5 0.19 0.10 ปรับปรุง 
6 0.41 0.48 คดัเลือกไว ้
7 0.24 0.22 คดัเลือกไว ้
8 0.34 0.39 คดัเลือกไว ้
9 0.17 -0.02 ตดัออก 

10 0.32 0.28 คดัเลือกไว ้
11 0.27 0.02 ตดัออก 
12 0.28 0.15 ปรับปรุง 
13 0.38 0.33 คดัเลือกไว ้
14 0.30 0.13 ปรับปรุง 
15 0.53 0.25 คดัเลือกไว ้
16 0.50 0.36 คดัเลือกไว ้
17 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
18 0.35 0.11 ปรับปรุง 
19 0.23 0.09 ตดัออก 
20 0.25 -0.15 ตดัออก 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.2 
 

2 1 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้
2 0.18 -0.09 ตดัออก 
3 0.48 0.44 คดัเลือกไว ้
4 0.27 0.16 ปรับปรุง 
5 0.23 -0.10 ตดัออก 
6 0.36 0.40 คดัเลือกไว ้
7 0.34 0.19 ปรับปรุง 
8 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
9 0.25 0.14 ปรับปรุง 

10 0.43 0.37 คดัเลือกไว ้
3 1 0.32 0.14 ปรับปรุง 

2 0.47 0.25 คดัเลือกไว ้
ดา้นการอ่าน ป.3 1 1 0.34 0.15 ปรับปรุง 

2 0.32 0.28 คดัเลือกไว ้
3 0.63 0.32 คดัเลือกไว ้
4 0.37 0.31 คดัเลือกไว ้
5 0.45 0.47 คดัเลือกไว ้
6 0.59 0.24 คดัเลือกไว ้
7 0.21 -0.11 ตดัออก 
8 0.44 0.38 คดัเลือกไว ้
9 0.38 0.18 ปรับปรุง 

10 0.27 0.02 ตดัออก 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.3 
(ต่อ) 

1 11 0.21 -0.11 ตดัออก 
12 0.38 0.18 ปรับปรุง 
13 0.45 0.47 คดัเลือกไว ้
14 0.32 0.15 ปรับปรุง 
15 0.27 0.02 ตดัออก 
16 0.52 0.40 คดัเลือกไว ้
17 0.45 0.37 คดัเลือกไว ้
18 0.38 0.18 ปรับปรุง 
19 0.48 0.27 คดัเลือกไว ้
20 0.41 0.14 ปรับปรุง 
21 0.52 0.22 คดัเลือกไว ้
22 0.63 0.44 คดัเลือกไว ้
23 0.26 -0.11 ตดัออก 
24 0.32 0.21 คดัเลือกไว ้
25 0.51 0.25 คดัเลือกไว ้

2 1 0.37 0.18 ปรับปรุง 
3 1 0.12 -0.10 ตดัออก 

2 0.28 0.11 ปรับปรุง 
3 0.46 0.47 คดัเลือกไว ้
4 0.39 0.12 ปรับปรุง 
5 0.40 0.46 คดัเลือกไว ้
6 0.24 0.28 คดัเลือกไว ้
7 0.12 -0.08 ตดัออก 



77 

ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.3 
(ต่อ) 

3 8 0.68 0.52 คดัเลือกไว ้
9 0.30 0.27 คดัเลือกไว ้

10 0.37 0.17 ปรับปรุง 
11 0.46 0.33 คดัเลือกไว ้
12 0.64 0.47 คดัเลือกไว ้
13 0.20 -0.13 ตดัออก 
14 0.59 0.37 คดัเลือกไว ้
15 0.44 0.28 คดัเลือกไว ้

ดา้นการเขียน ป.3 1 1 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
2 0.35 0.23 คดัเลือกไว ้
3 0.25 0.11 ปรับปรุง 
4 0.33 0.19 ปรับปรุง 
5 0.28 0.21 คดัเลือกไว ้
6 0.17 -0.23 ตดัออก 
7 0.28 0.14 ปรับปรุง 
8 0.36 0.29 คดัเลือกไว ้
9 0.35 0.33 คดัเลือกไว ้

10 0.38 0.18 ปรับปรุง 
11 0.51 0.41 คดัเลือกไว ้
12 0.24 -0.10 ตดัออก 
13 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
14 0.30 0.13 ปรับปรุง 
15 0.53 0.46 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.3  
(ต่อ) 

1 16 0.34 0.31 คดัเลือกไว ้
17 0.19 -0.11 ตดัออก 
18 0.30 -0.05 ตดัออก 
19 0.20 0.06 ตดัออก 
20 0.31 0.16 ปรับปรุง 
21 0.41 0.48 คดัเลือกไว ้
22 0.24 0.22 คดัเลือกไว ้
24 0.19 -0.12 ตดัออก 
25 0.49 0.35 คดัเลือกไว ้
26 0.66 0.43 คดัเลือกไว ้
27 0.25 0.12 ปรับปรุง 
28 0.28 0.15 ปรับปรุง 
29 0.38 0.33 คดัเลือกไว ้
30 0.29 0.11 ตดัออก 

2 1 0.39 0.17 ปรับปรุง 
2 0.50 0.36 คดัเลือกไว ้

ดา้นการอ่าน ป.4 1 1 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
2 0.53 0.25 คดัเลือกไว ้
3 0.19 0.13 ปรับปรุง 
4 0.17 -0.05 ตดัออก 
5 0.30 0.27 คดัเลือกไว ้
6 0.16 0.02 ตดัออก 
7 0.28 0.11 ปรับปรุง 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.4 
(ต่อ) 

1 8 0.46 0.47 คดัเลือกไว ้
9 0.42 0.17 ปรับปรุง 

10 0.34 0.10 ปรับปรุง 
11 0.36 0.40 คดัเลือกไว ้
12 0.25 0.14 ปรับปรุง 
13 0.48 0.44 คดัเลือกไว ้
14 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
15 0.71 0.61 คดัเลือกไว ้
16 0.43 0.37 คดัเลือกไว ้
17 0.23 -0.09 ตดัออก 
18 0.33 0.32 คดัเลือกไว ้
19 0.20 -0.10 ตดัออก 
20 0.47 0.43 คดัเลือกไว ้
21 0.36 0.29 คดัเลือกไว ้
22 0.38 0.38 คดัเลือกไว ้
23 0.27 -0.11 ตดัออก 
24 0.30 0.13 ปรับปรุง 
25 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
26 0.39 0.13 ปรับปรุง 
27 0.36 0.29 คดัเลือกไว ้
28 0.31 -0.06 ตดัออก 
29 0.39 -0.12 ตดัออก 
30 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.4 2 1 0.36 0.15 ปรับปรุง 
3 1 0.38 0.13 ปรับปรุง 

2 0.29 -0.13 ตดัออก 
3 0.59 0.24 คดัเลือกไว ้
4 0.22 0.07 ตดัออก 
5 0.45 0.47 คดัเลือกไว ้
6 0.32 0.28 คดัเลือกไว ้
7 0.21 -0.11 ตดัออก 
8 0.35 0.19 ปรับปรุง 
9 0.63 0.32 คดัเลือกไว ้

10 0.37 0.31 คดัเลือกไว ้
11 0.54 0.47 คดัเลือกไว ้
12 0.32 0.15 ปรับปรุง 
13 0.32 0.08 ตดัออก 
14 0.34 0.10 ตดัออก 
15 0.48 0.37 คดัเลือกไว ้
16 0.38 0.33 คดัเลือกไว ้
17 0.53 0.46 คดัเลือกไว ้
18 0.34 0.31 คดัเลือกไว ้
19 0.29 0.12 ปรับปรุง 
20 0.38 0.19 ปรับปรุง 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.4 1 1 0.32 0.15 ปรับปรุง 
2 0.14 -0.25 ตดัออก 
3 0.52 0.40 คดัเลือกไว ้
4 0.27 0.02 ตดัออก 
5 0.46 0.32 คดัเลือกไว ้
6 0.34 0.31 คดัเลือกไว ้
7 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
8 0.30 0.13 ปรับปรุง 
9 0.53 0.46 คดัเลือกไว ้

10 0.20 -0.09 ตดัออก 
11 0.68 0.52 คดัเลือกไว ้
12 0.30 0.27 คดัเลือกไว ้
13 0.36 0.16 ปรับปรุง 
14 0.65 0.48 คดัเลือกไว ้
15 0.46 0.33 คดัเลือกไว ้
16 0.37 0.19 ปรับปรุง 
17 0.33 0.15 ปรับปรุง 
18 0.41 0.48 คดัเลือกไว ้
19 0.24 0.22 คดัเลือกไว ้
20 0.54 0.23 คดัเลือกไว ้
21 0.38 0.21 คดัเลือกไว ้
22 0.44 0.25 คดัเลือกไว ้
23 0.28 -0.13 ตดัออก 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.4 (ต่อ) 
1 

24 0.47 0.22 คดัเลือกไว ้
25 0.52 0.31 คดัเลือกไว ้

2 
1 0.28 0.12 ปรับปรุง 
2 0.17 -0.05 ตดัออก 

ดา้นการอ่าน ป.5 1 1 0.47 0.43 คดัเลือกไว ้
2 0.39 0.38 คดัเลือกไว ้
3 0.12 -0.08 ตดัออก 
4 0.36 0.29 คดัเลือกไว ้
5 0.25 -0.12 ตดัออก 
6 0.19 -0.15 ตดัออก 
7 0.45 0.18 ปรับปรุง 
8 0.68 0.35 คดัเลือกไว ้
9 0.65 0.36 คดัเลือกไว ้

10 0.32 0.15 ปรับปรุง 
11 0.39 0.25 คดัเลือกไว ้
12 0.33 0.32 คดัเลือกไว ้
13 0.71 0.42 คดัเลือกไว ้
14 0.44 0.28 คดัเลือกไว ้
15 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
16 0.32 0.16 ปรับปรุง 
17 0.25 0.14 ปรับปรุง 
18 0.62 0.32 คดัเลือกไว ้
19 0.30 0.13 ปรับปรุง 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.5 
(ต่อ) 

1 20 0.59 0.33 คดัเลือกไว ้
21 0.39 0.28 คดัเลือกไว ้
22 0.20 -0.13 ตดัออก 
23 0.31 -0.07 ตดัออก 
24 0.27 0.11 ปรับปรุง 
25 0.26 0.12 ปรับปรุง 
26 0.47 0.25 คดัเลือกไว ้
27 0.32 0.14 ปรับปรุง 
28 0.43 0.37 คดัเลือกไว ้
29 0.55 0.26 คดัเลือกไว ้
30 0.23 -0.08 ตดัออก 

2 1 0.33 0.18 ปรับปรุง 
3 1 0.24 -0.10 ตดัออก 

2 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
3 0.33 0.19 ปรับปรุง 
4 0.34 0.31 คดัเลือกไว ้
5 0.28 0.21 คดัเลือกไว ้
6 0.58 0.41 คดัเลือกไว ้
7 0.45 0.29 คดัเลือกไว ้
8 0.67 0.35 คดัเลือกไว ้
9 0.14 -0.25 ตดัออก 

10 0.25 0.11 ปรับปรุง 
11 0.53 0.46 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.5 
(ต่อ) 

3 12 0.32 0.19 ปรับปรุง 
13 0.54 0.47 คดัเลือกไว ้
14 0.32 0.15 ปรับปรุง 
15 0.37 0.14 ปรับปรุง 
16 0.67 0.36 คดัเลือกไว ้
17 0.27 -0.12 ตดัออก 
18 0.44 0.25 คดัเลือกไว ้
19 0.30 0.13 ปรับปรุง 
20 0.38 0.22 คดัเลือกไว ้
21 0.20 -0.09 ตดัออก 
22 0.33 0.15 ปรับปรุง 
23 0.56 0.32 คดัเลือกไว ้
24 0.49 0.22 คดัเลือกไว ้
25 0.56 0.24 คดัเลือกไว ้
26 0.21 0.16 ปรับปรุง 
27 0.26 0.10 ปรับปรุง 
28 0.38 0.11 ปรับปรุง 
29 0.24 0.10 ปรับปรุง 
30 0.41 0.48 คดัเลือกไว ้

ดา้นการเขียน ป.5 1 1 0.67 0.29 คดัเลือกไว ้
2 0.35 0.32 คดัเลือกไว ้
3 0.27 0.15 ปรับปรุง 
4 0.44 0.33 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.5  
(ต่อ) 

1 5 0.38 0.25 คดัเลือกไว ้
6 0.31 0.12 ปรับปรุง 
7 0.56 0.32 คดัเลือกไว ้
8 0.24 -0.11 ตดัออก 
9 0.44 0.25 คดัเลือกไว ้

10 0.62 0.33 คดัเลือกไว ้
11 0.48 0.22 คดัเลือกไว ้
12 0.28 0.24 คดัเลือกไว ้
13 0.35 0.32 คดัเลือกไว ้
14 0.25 0.11 ปรับปรุง 
15 0.33 0.19 ปรับปรุง 
16 0.52 0.24 คดัเลือกไว ้
17 0.17 -0.23 ตดัออก 
18 0.28 0.14 ปรับปรุง 
19 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
20 0.20 -0.13 ตดัออก 
21 0.36 0.16 ปรับปรุง 
22 0.43 0.05 ตดัออก 
23 0.44 0.09 ตดัออก 
24 0.33 0.15 ปรับปรุง 
25 0.42 0.28 คดัเลือกไว ้
26 0.21 0.12 ปรับปรุง 
27 0.35 0.23 คดัเลือกไว ้



86 

ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.5  
(ต่อ) 1 

28 0.28 0.18 ปรับปรุง 
29 0.38 0.22 คดัเลือกไว ้
30 0.59 0.25 คดัเลือกไว ้

2 1 0.31 0.22 คดัเลือกไว ้
2 0.30 0.17 ปรับปรุง 

ดา้นการอ่าน ป.6 1 1 0.45 0.36 คดัเลือกไว ้
2 0.48 0.30 คดัเลือกไว ้
3 0.30 -0.10 ตดัออก 
4 0.25 0.07 ตดัออก 
5 0.19 -0.11 ตดัออก 
6 0.32 0.12 ปรับปรุง 
7 0.56 0.33 คดัเลือกไว ้
8 0.40 0.22 คดัเลือกไว ้
9 0.44 0.28 คดัเลือกไว ้

10 0.22 0.15 ปรับปรุง 
11 0.17 -0.05 ตดัออก 
12 0.35 0.22 คดัเลือกไว ้
13 0.36 0.31 คดัเลือกไว ้
14 0.50 0.25 คดัเลือกไว ้
15 0.56 0.24 คดัเลือกไว ้
16 0.32 0.14 ปรับปรุง 
17 0.26 0.17 ปรับปรุง 
18 0.32 0.12 ปรับปรุง 
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.6 
(ต่อ) 

1 19 0.38 0.22 คดัเลือกไว ้
20 0.36 0.20 คดัเลือกไว ้
21 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้
22 0.60 0.28 คดัเลือกไว ้
23 0.28 0.22 คดัเลือกไว ้
24 0.32 0.12 ปรับปรุง 
25 0.45 0.25 คดัเลือกไว ้
26 0.48 0.23 คดัเลือกไว ้
27 0.20 -0.05 ตดัออก 
28 0.27 0.15 ปรับปรุง 
29 0.38 0.12 ปรับปรุง 
30 0.20 0.10 ปรับปรุง 

2 1 0.30 0.11 ปรับปรุง 
3 1 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้

2 0.16 0.02 ตดัออก 
3 0.17 -0.05 ตดัออก 
4 0.19 0.13 ปรับปรุง 
5 0.30 0.27 คดัเลือกไว ้
6 0.54 0.22 คดัเลือกไว ้
7 0.42 0.31 คดัเลือกไว ้
8 0.33 0.21 คดัเลือกไว ้
9 0.40 0.18 ปรับปรุง 

10 0.53 0.25 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.6 
(ต่อ) 

3 11 0.65 0.48 คดัเลือกไว ้
12 0.46 0.33 คดัเลือกไว ้
13 0.37 0.19 ปรับปรุง 
14 0.33 0.12 ปรับปรุง 
15 0.45 0.18 ปรับปรุง 
16 0.20 -0.12 ตดัออก 
17 0.45 0.18 ปรับปรุง 
18 0.48 0.28 คดัเลือกไว ้
19 0.32 0.17 ปรับปรุง 
20 0.20 -0.12 ตดัออก 

ดา้นการเขียน ป.6 1 
 

1 0.28 0.12 ปรับปรุง 
2 0.41 0.48 คดัเลือกไว ้
3 0.24 0.22 คดัเลือกไว ้
4 0.28 -0.13 ตดัออก 
5 0.17 -0.05 ตดัออก 
6 0.52 0.40 คดัเลือกไว ้
7 0.27 0.02 ตดัออก 
8 0.46 0.32 คดัเลือกไว ้
9 0.32 0.14 ปรับปรุง 

10 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 3 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.6 
(ต่อ) 

1 11 0.60 0.24 คดัเลือกไว ้
12 0.21 -0.11 ตดัออก 
13 0.65 0.26 คดัเลือกไว ้
14 0.45 0.32 คดัเลือกไว ้
15 0.35 0.18 ปรับปรุง 
16 0.32 0.28 คดัเลือกไว ้
17 0.37 0.31 คดัเลือกไว ้
18 0.46 0.32 คดัเลือกไว ้
19 0.24 -0.10 ตดัออก 
20 0.37 0.18 ปรับปรุง 
21 0.32 0.14 ปรับปรุง 
22 0.48 0.32 คดัเลือกไว ้
23 0.19 -0.03 ตดัออก 
24 0.24 0.12 ปรับปรุง 
25 0.44 0.22 คดัเลือกไว ้
26 0.22 0.07 ตดัออก 
27 0.45 0.47 คดัเลือกไว ้
28 0.35 0.12 ปรับปรุง 
29 0.22 0.10 ปรับปรุง 
30 0.32 0.16 ปรับปรุง 

2 1 0.32 0.28 คดัเลือกไว ้
2 0.21 -0.11 ตดัออก 
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จากตาราง 3 พบว่า แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีความยากง่าย และอ านาจจ าแนกในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 91 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.13 ถึง 0.71 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.27 ถึง 0.61 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 78 ขอ้ มีความยากง่าย 
ตั้งแต่ 0.12 ถึง 0.77 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.15 ถึง 0.57 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 78 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.12 ถึง 0.68 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.13 ถึง 0.52 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 83 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.14 ถึง 0.71 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.25 ถึง 0.61 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 92 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.12 ถึง 0.71 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.15 ถึง 0.48 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 83 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.16 ถึง 0.65 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.13 ถึง 0.48 
 
 1.2 .2 คัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขข้อสอบเพ่ือน าไปทดสอบคร้ังที ่2 

ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบจากการทดสอบคร้ังท่ี 1 ผูว้ิจยัได้คดัเลือกไวเ้ฉพาะขอ้สอบท่ีมี
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ส่วนขอ้สอบบางขอ้ท่ีอ านาจ
จ าแนกต ่ากวา่ 0.20 ไดป้รับปรุงขอ้ค าถามและตวัเลือกใหมี้ความกระชบัและถูกตอ้งมากข้ึน ผูว้ิจยัได้
คดัเลือกและปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบในแต่ละระดบัชั้น ดงัน้ี 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 91 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 8 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 1, 8, 11, 15, 23, 24, 28, 30 ตอนท่ี 2 จ านวน 15 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้4 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 3, 9, 12 
ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 7, 14, 15  ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 
20 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 15, 18, 20 ตอนท่ี 2 จ านวน 10 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้
ท่ี 8 จนไดแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 21 ขอ้ ตอนท่ี 2 จ  านวน 12 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 จ  านวน 12 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 17 ขอ้ ตอน
ท่ี 2 จ  านวน 7 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จ านวน 69 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 78 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 8 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 8, 10, 13, 15, 19, 22, 27, 28 ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ ไม่มีขอ้ท่ีไดป้รับปรุง ตอนท่ี 3 จ านวน 15 
ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้2 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 2, 5 ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 20 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้ 
6 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 4, 5, 12, 14, 18 ตอนท่ี 2 จ านวน 10 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 4, 7, 9  
ตอนท่ี 3 จ านวน 2 ข้อ ได้ปรับปรุงใช้ 1 ข้อ คือ ข้อท่ี 1 จนได้แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 26 ข้อ ตอนท่ี 2 จ  านวน 1 ข้อ ตอนท่ี 3 จ  านวน 10 ข้อ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 16 ขอ้ ตอนท่ี 2 จ  านวน 8 ขอ้ ตอนท่ี 3 
จ  านวน 2 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จ านวน 63 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 73 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑแ์ต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 25 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 6 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 1, 9, 12, 14, 18, 20 ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1 ตอนท่ี 3 จ านวน 15 
ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 2, 4, 10 ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้
8 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3, 4, 7, 10, 14, 20, 27, 28 ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1  
จนได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 20 ขอ้ ตอนท่ี 2 จ  านวน 1 ขอ้  
ตอนท่ี 3 จ  านวน 12 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 23 ขอ้  
ตอนท่ี 2 จ  านวน 2 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จ านวน 58 ขอ้  
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 83 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 7 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 3, 7, 9, 10, 12, 24, 26 ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1 ตอนท่ี 3 จ านวน 
20 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 8, 12, 19, 20 ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 25 ขอ้ ได้
ปรับปรุงใช ้5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 8, 13, 16, 17 ตอนท่ี 2 จ านวน 2 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1
จนได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 23 ขอ้ ตอนท่ี 2 จ  านวน 1 ขอ้  
ตอนท่ี 3 จ  านวน 15 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 21 ขอ้  
ตอนท่ี 2 จ  านวน 1 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จ านวน 61 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 92 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 8 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 7, 10, 16, 17, 19, 24, 25, 27 ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1 ตอนท่ี 3 
จ านวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้11 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3, 10, 12, 14, 15, 19, 22, 26, 27, 28, 29 ส่วนดา้น 
การเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้9 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3, 6, 14, 15, 18, 21, 24, 26, 28  
ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ข้อ ได้ปรับปรุงใช้ 1 ข้อ คือ ข้อท่ี 1 จนได้แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 24 ข้อ ตอนท่ี 2 จ  านวน 1 ข้อ ตอนท่ี 3 จ  านวน 26 ข้อ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน 25 ขอ้ ตอนท่ี 2 จ  านวน 2 ขอ้ รวมทั้ง
ฉบบั จ านวน 78 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 83 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 6 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 6, 10, 16, 17, 18, 24 ตอนท่ี 2 จ านวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1 ตอนท่ี 3 จ านวน 
20 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้7 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 4, 9, 13, 14, 15, 17, 19 ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จ  านวน  
30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้9 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 9, 15, 20, 21, 24, 28, 29, 30 ตอนท่ี 2 จ านวน 2 ขอ้ ไม่มีขอ้
ปรับปรุง แต่มีขอ้ตดัออก 1 ขอ้ จนไดแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน ตอนท่ี 1 จ  านวน 25 
ขอ้ ตอนท่ี 2 จ  านวน 1 ขอ้ ตอนท่ี 3 จ  านวน 16 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน 
ตอนท่ี 1 จ  านวน 23 ขอ้ ตอนท่ี 2 จ  านวน 1 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จ านวน 66 ขอ้  
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1.3 การทดสอบคร้ังที ่2 
      1.3.1 ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
      จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก ไดด้งัน้ี 
       ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 

การเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 ซ่ึงผา่นการพิจารณาและแกไ้ขแลว้ทดสอบกบักลุ่มทดลองจ านวน 367 คน แลว้น าคะแนน
มาวิเคราะห์หาความยากง่ายและอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ โดยใช้เทคนิค 27% แลว้คดัเลือกเฉพาะ
ขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง0.80 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ปรากฏผล
วเิคราะห์ดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 

การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.1 1 1 0.48 0.34 คดัเลือกไว ้
3 0.55 0.23 คดัเลือกไว ้
5 0.32 0.17 ปรับปรุง 
7 0.65 0.58 คดัเลือกไว ้
8 0.29 0.30 คดัเลือกไว ้
9 0.35 0.22 คดัเลือกไว ้

10 0.43 0.46 คดัเลือกไว ้
11 0.63 0.59 คดัเลือกไว ้
12 0.38 0.21 คดัเลือกไว ้
13 0.64 0.65 คดัเลือกไว ้
15 0.53 0.31 คดัเลือกไว ้
16 0.47 0.49 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.1 (ต่อ) 1 17 0.47 0.63 คดัเลือกไว ้
19 0.40 0.35 คดัเลือกไว ้
22 0.47 0.22 คดัเลือกไว ้
23 0.40 0.45 คดัเลือกไว ้
24 0.32 0.43 คดัเลือกไว ้
25 0.63 0.27 คดัเลือกไว ้
28 0.35 0.22 คดัเลือกไว ้
29 0.48 0.20 คดัเลือกไว ้
30 0.37 0.18 ปรับปรุง 

2 1 0.70 0.22 คดัเลือกไว ้
2 0.81 0.46 คดัเลือกไว ้
3 0.46 0.45 คดัเลือกไว ้
5 0.61 0.33 คดัเลือกไว ้
6 0.69 0.52 คดัเลือกไว ้
8 0.60 0.58 คดัเลือกไว ้
9 0.77 0.65 คดัเลือกไว ้

10 0.41 0.48 คดัเลือกไว ้
11 0.24 0.22 คดัเลือกไว ้
12 0.38 0.13 ปรับปรุง 
13 0.45 0.32 คดัเลือกไว ้
14 0.65 0.26 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.1 (ต่อ) 3 1 0.44 0.32 คดัเลือกไว ้
2 0.58 0.45 คดัเลือกไว ้
3 0.29 0.18 ปรับปรุง 
4 0.35 0.41 คดัเลือกไว ้
6 0.35 0.46 คดัเลือกไว ้
7 0.47 0.50 คดัเลือกไว ้
8 0.44 0.41 คดัเลือกไว ้
9 0.37 0.42 คดัเลือกไว ้

10 0.37 0.22 คดัเลือกไว ้
11 0.44 0.50 คดัเลือกไว ้
14 0.43 0.26 คดัเลือกไว ้
15 0.46 0.36 คดัเลือกไว ้

ดา้นการเขียน ป.1  1 1 0.47 0.29 คดัเลือกไว ้
2 0.57 0.32 คดัเลือกไว ้
3 0.65 0.25 คดัเลือกไว ้
5 0.44 0.27 คดัเลือกไว ้
6 0.70 0.43 คดัเลือกไว ้
7 0.43 0.18 ปรับปรุง 
8 0.61 0.62 คดัเลือกไว ้
9 0.59 0.47 คดัเลือกไว ้

10 0.68 0.41 คดัเลือกไว ้
11 0.71 0.55 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.1 (ต่อ) 1 14 0.53 0.22 คดัเลือกไว ้
15 0.44 0.24 คดัเลือกไว ้
16 0.39 0.19 ปรับปรุง 
17 0.78 0.33 คดัเลือกไว ้
18 0.44 0.29 คดัเลือกไว ้
19 0.49 0.26 คดัเลือกไว ้
20 0.31 0.20 คดัเลือกไว ้

2 1 0.49 0.39 คดัเลือกไว ้
2 0.53 0.53 คดัเลือกไว ้
3 0.51 0.60 คดัเลือกไว ้
4 0.15 -0.04 ตดัออก 
7 0.66 0.67 คดัเลือกไว ้
8 0.54 0.49 คดัเลือกไว ้
9 0.33 0.15 ปรับปรุง 

ดา้นการอ่าน ป.2 1 2 0.19 -0.29 ตดัออก 
3 0.37 0.38 คดัเลือกไว ้
5 0.39 0.05 ตดัออก 
6 0.63 0.61 คดัเลือกไว ้
7 0.46 0.44 คดัเลือกไว ้
8 0.34 0.46 คดัเลือกไว ้
9 0.47 0.18 ตดัออก 

10 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.2 (ต่อ) 1 11 0.47 0.43 คดัเลือกไว ้
12 0.36 0.29 คดัเลือกไว ้
13 0.38 0.38 คดัเลือกไว ้
14 0.27 -0.11 ตดัออก 
15 0.45 0.25 คดัเลือกไว ้
16 0.48 0.23 คดัเลือกไว ้
18 0.20 -0.05 ตดัออก 
19 0.48 0.37 คดัเลือกไว ้
20 0.37 0.22 คดัเลือกไว ้
21 0.51 0.33 คดัเลือกไว ้
22 0.34 0.31 คดัเลือกไว ้
23 0.20 -0.10 ตดัออก 
24 0.56 0.21 คดัเลือกไว ้
26 0.38 0.33 คดัเลือกไว ้
27 0.53 0.46 คดัเลือกไว ้
28 0.35 0.17 ปรับปรุง 
29 0.42 0.25 คดัเลือกไว ้
30 0.53 0.32 คดัเลือกไว ้

2 1 0.35 0.23 คดัเลือกไว ้
3 2 0.44 0.25 คดัเลือกไว ้

3 0.62 0.33 คดัเลือกไว ้
5 0.48 0.22 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.2 (ต่อ) 3 6 0.40 0.19 ปรับปรุง 
7 0.35 0.32 คดัเลือกไว ้
8 0.32 0.27 คดัเลือกไว ้
9 0.48 0.30 คดัเลือกไว ้

11 0.28 0.24 คดัเลือกไว ้
13 0.48 0.30 คดัเลือกไว ้
15 0.68 0.35 คดัเลือกไว ้

ดา้นการเขียน ป.2 1 1 0.65 0.36 คดัเลือกไว ้
2 0.47 0.23 คดัเลือกไว ้
3 0.53 0.25 คดัเลือกไว ้
4 0.30 0.20 คดัเลือกไว ้
5 0.33 0.21 คดัเลือกไว ้
6 0.45 0.37 คดัเลือกไว ้
7 0.39 0.21 คดัเลือกไว ้
8 0.56 0.33 คดัเลือกไว ้

10 0.40 0.22 คดัเลือกไว ้
12 0.44 0.28 คดัเลือกไว ้
13 0.33 0.21 คดัเลือกไว ้
14 0.30 0.27 คดัเลือกไว ้
15 0.42 0.31 คดัเลือกไว ้
16 0.34 0.21 คดัเลือกไว ้
17 0.54 0.22 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.2 (ต่อ) 1 18 0.37 0.14 ปรับปรุง 
2 1 0.71 0.34 คดัเลือกไว ้

3 0.78 0.54 คดัเลือกไว ้
4 0.44 0.20 คดัเลือกไว ้
6 0.40 0.34 คดัเลือกไว ้
7 0.76 0.62 คดัเลือกไว ้
8 0.45 0.24 คดัเลือกไว ้
9 0.54 0.46 คดัเลือกไว ้

10 0.61 0.57 คดัเลือกไว ้
3 1 0.49 0.43 คดัเลือกไว ้

ดา้นการอ่าน ป.3 1 1 0.36 0.24 คดัเลือกไว ้
2 0.49 0.51 คดัเลือกไว ้
3 0.68 0.59 คดัเลือกไว ้
4 0.45 0.36 คดัเลือกไว ้
5 0.55 0.49 คดัเลือกไว ้
6 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
8 0.65 0.59 คดัเลือกไว ้
9 0.35 0.14 ปรับปรุง 

12 0.36 0.29 คดัเลือกไว ้
13 0.39 0.23 คดัเลือกไว ้
14 0.46 0.19 ปรับปรุง 
16 0.58 0.38 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.3 (ต่อ) 1 17 0.45 0.24 คดัเลือกไว ้
18 0.34 0.31 คดัเลือกไว ้
19 0.46 0.32 คดัเลือกไว ้
20 0.54 0.47 คดัเลือกไว ้
21 0.59 0.37 คดัเลือกไว ้
22 0.44 0.28 คดัเลือกไว ้
24 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
25 0.35 0.23 คดัเลือกไว ้

2 1 0.63 0.52 คดัเลือกไว ้
3 2 0.41 0.24 คดัเลือกไว ้

3 0.41 0.23 คดัเลือกไว ้
4 0.36 0.27 คดัเลือกไว ้
5 0.33 0.16 ปรับปรุง 
6 0.56 0.50 คดัเลือกไว ้
8 0.45 0.35 คดัเลือกไว ้
9 0.38 0.34 คดัเลือกไว ้

10 0.52 0.25 คดัเลือกไว ้
11 0.48 0.30 คดัเลือกไว ้
12 0.39 0.48 คดัเลือกไว ้
14 0.48 0.55 คดัเลือกไว ้
15 0.45 0.24 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.3 1 1 0.47 0.20 คดัเลือกไว ้
2 0.57 0.50 คดัเลือกไว ้
3 0.26 0.31 คดัเลือกไว ้
4 0.55 0.60 คดัเลือกไว ้
5 0.39 0.25 คดัเลือกไว ้
7 0.52 0.58 คดัเลือกไว ้
8 0.68 0.35 คดัเลือกไว ้
9 0.65 0.36 คดัเลือกไว ้

10 0.38 0.28 คดัเลือกไว ้
11 0.39 0.25 คดัเลือกไว ้
13 0.33 0.32 คดัเลือกไว ้
14 0.71 0.42 คดัเลือกไว ้
15 0.44 0.28 คดัเลือกไว ้
16 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
20 0.43 0.09 ตดัออก 
21 0.44 0.31 คดัเลือกไว ้
22 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้
23 0.47 0.25 คดัเลือกไว ้
25 0.30 -0.14 ตดัออก 
26 0.50 0.32 คดัเลือกไว ้
27 0.60 0.28 คดัเลือกไว ้
28 0.45 0.25 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.3 (ต่อ) 1 29 0.48 0.23 คดัเลือกไว ้
30 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้

2 1 0.28 0.22 คดัเลือกไว ้
ดา้นการอ่าน ป.4 1 1 0.32 0.28 คดัเลือกไว ้

2 0.63 0.32 คดัเลือกไว ้
3 0.48 0.32 คดัเลือกไว ้
5 0.37 0.31 คดัเลือกไว ้
7 0.45 0.47 คดัเลือกไว ้
8 0.59 0.24 คดัเลือกไว ้
9 0.43 0.23 คดัเลือกไว ้

10 0.46 0.32 คดัเลือกไว ้
11 0.24 0.22 คดัเลือกไว ้
12 0.28 0.15 ปรับปรุง 
13 0.65 0.32 คดัเลือกไว ้
14 0.52 0.40 คดัเลือกไว ้
15 0.44 0.25 คดัเลือกไว ้
16 0.35 0.23 คดัเลือกไว ้
18 0.41 0.48 คดัเลือกไว ้
20 0.42 0.31 คดัเลือกไว ้
21 0.52 0.40 คดัเลือกไว ้
22 0.30 0.27 คดัเลือกไว ้
24 0.33 0.21 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.4 (ต่อ) 1 25 0.54 0.22 คดัเลือกไว ้
26 0.34 0.20 คดัเลือกไว ้
27 0.53 0.36 คดัเลือกไว ้
30 0.46 0.32 คดัเลือกไว ้

2 1 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
3 1 0.54 0.25 คดัเลือกไว ้

3 0.65 0.37 คดัเลือกไว ้
5 0.37 0.22 คดัเลือกไว ้
6 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้
8 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
9 0.68 0.32 คดัเลือกไว ้

10 0.59 0.41 คดัเลือกไว ้
11 0.42 0.34 คดัเลือกไว ้
12 0.46 0.25 คดัเลือกไว ้
15 0.64 0.35 คดัเลือกไว ้
16 0.42 0.21 คดัเลือกไว ้
17 0.64 0.50 คดัเลือกไว ้
18 0.29 0.23 คดัเลือกไว ้
19 0.36 0.22 คดัเลือกไว ้
20 0.46 0.32 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.4 1 1 0.57 0.42 คดัเลือกไว ้
3 0.52 0.31 คดัเลือกไว ้
5 0.47 0.40 คดัเลือกไว ้
6 0.32 0.25 คดัเลือกไว ้
7 0.48 0.44 คดัเลือกไว ้
8 0.30 0.16 ปรับปรุง 
9 0.55 0.37 คดัเลือกไว ้

11 0.34 0.20 คดัเลือกไว ้
12 0.68 0.35 คดัเลือกไว ้
13 0.63 0.32 คดัเลือกไว ้
14 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้
15 0.39 0.25 คดัเลือกไว ้
16 0.44 0.28 คดัเลือกไว ้
17 0.68 0.37 คดัเลือกไว ้
18 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
19 0.46 0.33 คดัเลือกไว ้
20 0.55 0.23 คดัเลือกไว ้
21 0.27 0.21 คดัเลือกไว ้
22 0.53 0.46 คดัเลือกไว ้
24 0.45 0.47 คดัเลือกไว ้
25 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้

2 1 0.62 0.37 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.5 1 1 0.49 0.32 คดัเลือกไว ้
2 0.37 0.22 คดัเลือกไว ้
4 0.35 0.22 คดัเลือกไว ้
7 0.65 0.58 คดัเลือกไว ้
8 0.33 0.14 ปรับปรุง 
9 0.62 0.54 คดัเลือกไว ้

10 0.45 0.36 คดัเลือกไว ้
11 0.52 0.27 คดัเลือกไว ้
12 0.48 0.32 คดัเลือกไว ้
13 0.50 0.21 คดัเลือกไว ้
14 0.37 0.24 คดัเลือกไว ้
15 0.42 0.27 คดัเลือกไว ้
16 0.36 0.25 คดัเลือกไว ้
17 0.59 0.34 คดัเลือกไว ้
18 0.24 0.07 คดัเลือกไว ้
19 0.33 0.21 คดัเลือกไว ้
20 0.55 0.42 คดัเลือกไว ้
21 0.42 0.23 คดัเลือกไว ้
24 0.47 0.33 คดัเลือกไว ้
25 0.35 0.22 คดัเลือกไว ้
26 0.38 0.16 ปรับปรุง 
27 0.44 0.23 คดัเลือกไว ้



106 

ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.5 (ต่อ) 1 28 0.32 0.21 คดัเลือกไว ้
29 0.55 0.34 คดัเลือกไว ้

2 1 0.46 0.23 คดัเลือกไว ้
3 2 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้

3 0.20 -0.13 ตดัออก 
4 0.42 0.28 คดัเลือกไว ้
5 0.33 0.05 ตดัออก 
6 0.42 0.21 คดัเลือกไว ้
7 0.38 0.23 คดัเลือกไว ้
8 0.59 0.25 คดัเลือกไว ้

10 0.24 0.09 ตดัออก 
11 0.57 0.22 คดัเลือกไว ้
12 0.48 0.27 คดัเลือกไว ้
13 0.58 0.25 คดัเลือกไว ้
14 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
15 0.34 -0.05 ตดัออก 
16 0.42 0.27 คดัเลือกไว ้
18 0.36 0.05 ตดัออก 
19 0.32 -0.08 ตดัออก 
20 0.45 0.22 คดัเลือกไว ้
22 0.61 0.34 คดัเลือกไว ้
23 0.45 -0.10 ตดัออก 
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.5 (ต่อ) 3 24 0.38 0.07 ตดัออก 
25 0.56 0.23 คดัเลือกไว ้
26 0.41 0.22 คดัเลือกไว ้
27 0.35 0.26 คดัเลือกไว ้
28 0.44 0.31 คดัเลือกไว ้
29 0.31 0.08 ตดัออก 
30 0.57 0.26 คดัเลือกไว ้

ดา้นการเขียน ป.5  1 1 0.28 0.21 คดัเลือกไว ้
2 0.44 0.23 คดัเลือกไว ้
3 0.56 0.31 คดัเลือกไว ้
4 0.31 0.01 ตดัออก 
5 0.64 0.65 คดัเลือกไว ้
6 0.53 0.31 คดัเลือกไว ้
7 0.45 0.28 คดัเลือกไว ้
9 0.35 0.22 คดัเลือกไว ้

10 0.41 0.28 คดัเลือกไว ้
11 0.27 0.05 ตดัออก 
12 0.44 0.33 คดัเลือกไว ้
13 0.38 0.25 คดัเลือกไว ้
14 0.15 0.04 ตดัออก 
15 0.44 0.33 คดัเลือกไว ้
16 0.24 -0.12 ตดัออก 
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.5 (ต่อ) 1 18 0.47 0.38 คดัเลือกไว ้
19 0.43 0.24 คดัเลือกไว ้
21 0.39 0.22 คดัเลือกไว ้
24 0.37 0.25 คดัเลือกไว ้
25 0.48 0.31 คดัเลือกไว ้
26 0.38 0.21 คดัเลือกไว ้
27 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
28 0.67 0.35 ตดัออก 
29 0.42 0.21 คดัเลือกไว ้
20 0.50 0.35 คดัเลือกไว ้

2 1 0.44 0.21 คดัเลือกไว ้
ดา้นการอ่าน ป.6 1 1 0.36 0.40 คดัเลือกไว ้

2 0.19 -0.02 ตดัออก 
6 0.45 0.24 คดัเลือกไว ้
7 0.37 0.26 คดัเลือกไว ้
8 0.44 0.29 คดัเลือกไว ้
9 0.38 0.23 คดัเลือกไว ้

10 0.43 0.37 คดัเลือกไว ้
12 0.23 -0.09 ตดัออก 
13 0.33 0.32 คดัเลือกไว ้
14 0.20 -0.10 ตดัออก 
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.6 1 15 0.47 0.43 คดัเลือกไว ้
16 0.41 0.22 คดัเลือกไว ้
17 0.66 0.31 คดัเลือกไว ้
18 0.39 0.25 คดัเลือกไว ้
19 0.52 0.28 คดัเลือกไว ้
20 0.49 0.22 คดัเลือกไว ้
21 0.52 0.21 คดัเลือกไว ้
22 0.28 -0.07 ตดัออก 
23 0.32 0.43 คดัเลือกไว ้
24 0.54 0.23 คดัเลือกไว ้
25 0.47 0.22 คดัเลือกไว ้
26 0.40 0.45 คดัเลือกไว ้
28 0.33 0.21 คดัเลือกไว ้
29 0.63 0.19 ตดัออก 
30 0.35 0.22 คดัเลือกไว ้

2 1 0.42 0.28 คดัเลือกไว ้
3 1 0.38 0.22 คดัเลือกไว ้

4 0.55 0.34 คดัเลือกไว ้
5 0.46 0.25 คดัเลือกไว ้
6 0.36 0.24 คดัเลือกไว ้
7 0.42 0.31 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการอ่าน ป.6 (ต่อ) 3 8 0.36 0.05 ตดัออก 
9 0.49 0.51 คดัเลือกไว ้

10 0.37 0.20 คดัเลือกไว ้
11 0.45 0.49 คดัเลือกไว ้
12 0.55 0.49 คดัเลือกไว ้
13 0.38 0.21 คดัเลือกไว ้
14 0.47 0.26 คดัเลือกไว ้
15 0.29 0.22 คดัเลือกไว ้
17 0.35 0.23 คดัเลือกไว ้
18 0.43 0.22 คดัเลือกไว ้
19 0.61 0.34 คดัเลือกไว ้

ดา้นการเขียน ป.6 1 1 0.61 0.57 คดัเลือกไว ้
2 0.40 0.34 คดัเลือกไว ้
3 0.49 0.43 คดัเลือกไว ้
6 0.36 0.14 ตดัออก 
8 0.49 0.41 คดัเลือกไว ้
9 0.68 0.59 คดัเลือกไว ้

10 0.45 0.49 คดัเลือกไว ้
11 0.55 0.49 คดัเลือกไว ้
13 0.28 0.00 ตดัออก 
14 0.30 0.27 คดัเลือกไว ้
15 0.57 0.35 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 4 แสดงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน

และการเขียน 
ตอนที่ ข้อที่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

ดา้นการเขียน ป.6 (ต่อ) 1 16 0.53 0.25 คดัเลือกไว ้
17 0.44 0.26 คดัเลือกไว ้
18 0.38 0.20 คดัเลือกไว ้
20 0.31 0.22 คดัเลือกไว ้
21 0.36 0.40 คดัเลือกไว ้
22 0.43 0.37 คดัเลือกไว ้
24 0.34 0.21 คดัเลือกไว ้
25 0.63 0.45 คดัเลือกไว ้
27 0.38 0.25 คดัเลือกไว ้
28 0.27 -0.12 ตดัออก 
29 0.36 0.21 คดัเลือกไว ้
30 0.51 0.25 คดัเลือกไว ้

2 1 0.38 0.23 คดัเลือกไว ้

 
จากตาราง 4 พบว่า แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  

เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีความยากง่ายและอ านาจจ าแนกในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 69 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.78 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.04 ถึง 0.67 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 63 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.19 ถึง 0.76 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.29 ถึง 0.61 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 58 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.71 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.14 ถึง 0.60 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 61 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.68 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.50 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 78 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.62 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.13 ถึง 0.54 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 66 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.19 ถึง 0.68 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.12 ถึง 0.59 
 

     1.3.2 คัดเลือกข้อสอบเพ่ือน าไปทดสอบหาคุณภาพ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายขอ้จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกข้อสอบท่ีมี

ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปและจดัชุดขอ้สอบเพื่อน าไป
ทดสอบหาคุณภาพ ไดข้อ้สอบในแต่ละดา้นดงัน้ี 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1  จ  านวน 69 ขอ้ คดัเลือกขอ้สอบท่ี
อยูใ่นเกณฑจ์ านวน 54 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 63 ขอ้ คดัเลือกขอ้สอบท่ี
อยูใ่นเกณฑจ์ านวน 47 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 58 ขอ้ คดัเลือกขอ้สอบท่ี
อยูใ่นเกณฑจ์ านวน 52 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 61 ขอ้ คดัเลือกขอ้สอบท่ี
อยูใ่นเกณฑจ์ านวน 52 ขอ้ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 78 ขอ้ คดัเลือกขอ้สอบท่ี
อยูใ่นเกณฑจ์ านวน 57 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 66 ขอ้ คดัเลือกขอ้สอบท่ี
อยูใ่นเกณฑจ์ านวน 57 ขอ้ 

ผูว้จิยัได ้น าขอ้สอบมาจดัเขา้ชุดไดร้ะดบัชั้น เพื่อไปทดสอบหาคุณภาพ 
1.4 การทดสอบเพ่ือหาคุณภาพ 
      1.4.1 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ  โดยหาสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์

ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรายดา้น และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั
จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ผลปรากฏดงัตาราง 5-6 
 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.1 ดา้นการอ่าน 1.1 1 0.101** 0.739** 

2 0.120** 0.976** 
3 0.185** 0.739** 
4 0.188** 0.571** 
5 0.143** 0.973** 
6 0.162** 0.980** 
7 0.105** 0.576** 
8 0.234** 0.965** 
9 0.081** 0.955** 

10 0.265** 0.976** 
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ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.1 ดา้นการอ่าน 1.2 1 0.161** 0.571** 

2 0.107** 0.968** 
3 0.152** 0.976** 
4 0.151** 0.965** 
5 0.343** 0.975** 
6 0.414** 0.976** 
7 0.190** 0.553** 
8 0.096** 0.975** 
9 0.296** 0.967** 

10 0.408** 0.964** 
1.3 1 0.194** 0.975** 
2 1 0.459** 0.980** 

2 0.298** 0.541** 
3 0.389** 0.967** 
4 0.253** 0.964** 
5 0.335** 0.974** 
6 0.338** 0.981** 
7 0.217** 0.973** 
8 0.173** 0.961** 
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ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.1 ดา้นการอ่าน 3 1 0.185** 0.975** 

2 0.335** 0.532** 
3 0.346** 0.976** 
4 0.330** 0.980** 
5 0.192** 0.572** 
6 0.416** 0.970** 
7 0.401** 0.982** 
8 0.378** 0.974** 
9 0.334** 0.531** 

10 0.114** 0.965** 
ดา้นการเขียน 1 1 0.242** 0.967** 

2 0.178** 0.975** 
3 0.172** 0.975** 
4 0.286** 0.968** 
5 0.249** 0.962** 
6 0.262** 0.973** 
7 0.263** 0.974** 
8 0.292** 0.531** 
9 0.359** 0.973** 

10 0.125** 0.965** 
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ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.1 ดา้นการเขียน 2 1 0.186** 0.967** 

2 0.376** 0.974** 
3 0.206** 0.966** 
4 0.428** 0.509** 
5 0.334** 0.967** 

ป.2 ดา้นการอ่าน 1 1 0.391** 0.966** 
2 0.165** 0.972** 
3 0.231** 0.974** 
4 0.178** 0.967** 
5 0.146** 0.975** 
6 0.226** 0.538** 
7 0.332** 0.968** 
8 0.403** 0.975** 
9 0.443** 0.977** 

10 0.221** 0.547** 
11 0.251** 0.968** 
12 0.338** 0.963** 
13 0.289** 0.974** 
14 0.277** 0.975** 
15 0.400** 0.933** 
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ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.2 ดา้นการอ่าน 1 21 0.313** 0.959** 

22 0.291** 0.974** 
23 0.301** 0.974** 
24 0.377** 0.547** 
25 0.239** 0.960** 

2 1 0.390** 0.968** 
3 1 0.256** 0.974** 

2 0.097** 0.566** 
3 0.179** 0.974** 
4 0.454** 0.932** 
5 0.283** 0.962** 
6 0.211** 0.923** 
7 0.189** 0.769** 
8 0.234** 0.887** 
9 0.157** 0.562** 

10 0.207** 0.924** 
ดา้นการเขียน 1 1 0.253** 0.918** 

2 0.312** 0.795** 
3 0.452** 0.559** 
4 0.183** 0.774** 
5 0.294** 0.926** 
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ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.2 ดา้นการเขียน 1 6 0.326** 0.951** 

7 0.275** 0.832** 
8 0.187** 0.542** 
9 0.456** 0.910** 

10 0.228** 0.911** 
2 1 0.227** 0.933** 

2 0.193** 0.901** 
3 0.172** 0.936** 
4 0.162** 0.897** 
5 0.323** 0.945** 

3 1 0.314** 0.876** 
ป.3 ดา้นการอ่าน 1 1 0.195** 0.556** 

2 0.296** 0.875** 
3 0.226** 0.947** 
4 0.308** 0.894** 
5 0.175** 0.925** 
6 0.345** 0.582** 
7 0.246** 0.873** 
8 0.320** 0.960** 
9 0.151** 0.768** 

10 0.398** 0.943** 
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ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.3 ดา้นการอ่าน 1 11 0.186** 0.737** 

12 0.178** 0.591** 
13 0.243** 0.873** 
14 0.262** 0.910** 
15 0.115** 0.586** 
16 0.204** 0.965** 
17 0.091** 0.956** 
18 0.165** 0.974** 
19 0.285** 0.945** 
20 0.235** 0.732** 

2 1 0.246** 0.876** 
3 1 0.320** 0.960** 

2 0.198** 0.562** 
3 0.406** 0.940** 
4 0.301** 0.882** 
5 0.376** 0.952** 
6 0.314** 0.561** 
7 0.124** 0.925** 
8 0.252** 0.977** 
9 0.226** 0.958** 

10 0.289** 0.972** 

 



120 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.3 ดา้นการเขียน 1 1 0.252** 0.927** 

2 0.278** 0.875** 
3 0.192** 0.955** 
4 0.246** 0.948** 
5 0.219** 0.972** 
6 0.222** 0.963** 
7 0.268** 0.978** 
8 0.290** 0.731** 
9 0.352** 0.970** 

10 0.175** 0.925** 
11 0.308** 0.864** 
12 0.294** 0.965** 
13 0.449** 0.980** 
14 0.288** 0.547** 
15 0.369** 0.977** 
16 0.213** 0.964** 
17 0.345** 0.974** 
18 0.328** 0.981** 
19 0.207** 0.962** 
20 0.163** 0.971** 

2 1 0.321** 0.969** 

 



121 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.4 ดา้นการอ่าน 1 1 0.262** 0.573** 

2 0.109** 0.968** 
3 0.252** 0.876** 
4 0.253** 0.955** 
5 0.334** 0.965** 
6 0.441** 0.967** 
7 0.190** 0.553** 
8 0.156** 0.975** 
9 0.224** 0.925** 

10 0.409** 0.966** 
11 0.195** 0.974** 
12 0.529** 0.980** 
13 0.198** 0.561** 
14 0.379** 0.987** 
15 0.263** 0.974** 
16 0.332** 0.975** 
17 0.378** 0.961** 
18 0.218** 0.974** 
19 0.183** 0.948** 
20 0.351** 0.968** 

2 1 0.177** 0.932** 

 



122 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.4 ดา้นการอ่าน 3 1 0.188** 0.967** 

2 0.236** 0.951** 
3 0.286** 0.578** 
4 0.322** 0.966** 
5 0.411** 0.975** 
6 0.343** 0.924** 
7 0.241** 0.592** 
8 0.198** 0.967** 
9 0.328** 0.971** 

10 0.229** 0.924** 
ดา้นการเขียน 1 1 0.247** 0.908** 

2 0.403** 0.935** 
3 0.187** 0.914** 
4 0.235** 0.544** 
5 0.246** 0.876** 
6 0.337** 0.981** 
7 0.291** 0.842** 
8 0.415** 0.880** 
9 0.303** 0.967** 

10 0.278** 0.929** 

 
 



123 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.4 ดา้นการเขียน 1 11 0.384** 0.831** 

12 0.194** 0.935** 
13 0.218** 0.875** 
14 0.252** 0.981** 
15 0.277** 0.942** 
16 0.283** 0.922** 
17 0.231** 0.951** 
18 0.355** 0.924** 
19 0.438** 0.779** 
20 0.236** 0.973** 

2 1 0.185** 0.962** 
ป.5 ดา้นการอ่าน 1 1 0.216** 0.974** 

2 0.119** 0.866** 
3 0.279** 0.924** 
4 0.324** 0.972** 
5 0.383** 0.961** 
6 0.241** 0.926** 
7 0.229** 0.869** 
8 0.337** 0.987** 
9 0.292** 0.731** 

10 0.257** 0.944** 

 



124 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.5 ดา้นการอ่าน 1 11 0.225** 0.962** 

12 0.218** 0.876** 
13 0.185** 0.756** 
14 0.275** 0.886** 
15 0.226** 0.967** 
16 0.305** 0.964** 
17 0.173** 0.941** 
18 0.331** 0.582** 
19 0.236** 0.973** 
20 0.320** 0.965** 

2 1 0.199** 0.895** 
3 1 0.232** 0.941** 

2 0.357** 0.522** 
3 0.251** 0.898** 
4 0.209** 0.896** 
5 0.182** 0.950** 
6 0.275** 0.911** 
7 0.190** 0.869** 
8 0.298** 0.987** 
9 0.257** 0.962** 

10 0.229** 0.902** 

 



125 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.5 ดา้นการอ่าน 3 11 0.311** 0.847** 

12 0.230** 0.901** 
13 0.342** 0.875** 
14 0.212** 0.929** 
15 0.197** 0.766** 

ดา้นการเขียน 1 1 0.188** 0.875** 
2 0.276** 0.975** 
3 0.216** 0.967** 
4 0.408** 0.529** 
5 0.320** 0.967** 
6 0.351** 0.925** 
7 0.265** 0.942** 
8 0.206** 0.935** 
9 0.278** 0.951** 

10 0.314** 0.895** 
11 0.223** 0.930** 
12 0.295** 0.975** 
13 0.309** 0.947** 
14 0.332** 0.899** 
15 0.294** 0.937** 

 
 



126 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.5 ดา้นการเขียน 1 16 0.314** 0.921** 

17 0.205** 0.953** 
18 0.196** 0.875** 
19 0.277** 0.828** 
20 0.428** 0.955** 

2 1 0.185** 0.822** 
ป.6 ดา้นการอ่าน 1 1 0.459** 0.920** 

2 0.225** 0.837** 
3 0.187** 0.892** 
4 0.245** 0.972** 
5 0.362** 0.915** 
6 0.215** 0.886** 
7 0.274** 0.965** 
8 0.191** 0.906** 
9 0.216** 0.941** 

10 0.305** 0.984** 
11 0.372** 0.525** 
12 0.209** 0.980** 
13 0.256** 0.973** 
14 0.220** 0.960** 
15 0.156** 0.861** 

 



127 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.6 ดา้นการอ่าน 1 16 0.388** 0.949** 

17 0.405** 0.935** 
18 0.282** 0.905** 
19 0.210** 0.927** 
20 0.199** 0.869** 

2 1 0.214** 0.687** 
3 1 0.177** 0.592** 

2 0.271** 0.926** 
3 0.253** 0.918** 
4 0.302** 0.895** 
5 0.152** 0.976** 
6 0.255** 0.942** 
7 0.378** 0.967** 
8 0.419** 0.928** 
9 0.195** 0.652** 

10 0.216** 0.975** 
11 0.245** 0.762** 
12 0.165** 0.574** 
13 0.253** 0.918** 
14 0.362** 0.895** 
15 0.325** 0.976** 

 



128 

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  
             และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรายดา้นของแบบทดสอบ 
            วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่อง 
            ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ต่อ) 

 

ช้ัน ด้าน ตอนที่ ข้อที่ 
rxy 

ข้อ / ทั้งฉบับ ข้อ / ด้าน 
ป.6 ดา้นการเขียน 1 1 0.325** 0.962** 

2 0.215** 0.920** 
3 0.202** 0.925** 
4 0.187** 0.867** 
5 0.246** 0.935** 
6 0.331** 0.808** 
7 0.242** 0.961** 
8 0.407** 0.952** 
9 0.445** 0.980** 

10 0.267** 0.647** 
11 0.406** 0.551** 
12 0.218** 0.950** 
13 0.376** 0.935** 
14 0.195** 0.902** 
15 0.352** 0.975** 
16 0.441** 0.597** 
17 0.325** 0.962** 
18 0.314** 0.975** 
19 0.199** 0.956** 
20 0.186** 0.875** 

2 1 0.216** 0.931** 

 



129 

จากตาราง 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัจาก
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีค่าตั้งแต่ 0.091 ถึง 0.459 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนดา้นการอ่าน กบัคะแนนรวมทั้ง
ฉบบัแต่ละระดบัชั้น และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนดา้นการเขียน กบัคะแนนรวมทั้ง
ฉบบัแต่ละระดบัชั้น โดยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดา้นการอ่าน มีค่าตั้งแต่ 0.531 ถึง 0.981 และ
ดา้นการเขียน มีค่าตั้งแต่ 0.509 ถึง 0.975 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดา้นการอ่าน มีค่าตั้งแต่ 0.538 
ถึง 0.977 และดา้นการเขียน มีค่าตั้งแต่ 0.542 ถึง 0.951 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดา้นการอ่าน  
มีค่าตั้งแต่ 0.556 ถึง 0.977 และดา้นการเขียน มีค่าตั้งแต่ 0.547 ถึง 0.981 ระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 ดา้นการอ่าน มีค่าตั้งแต่ 0.553 ถึง 0.987 และด้านการเขียน มีค่าตั้งแต่ 0.544 ถึง 0.981 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดา้นการอ่าน มีค่าตั้งแต่ 0.522 ถึง 0.987 และดา้นการเขียน มีค่าตั้งแต่ 
0.529 ถึง 0.975  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ดา้นการอ่าน มีค่าตั้งแต่ 0.525 ถึง 0.984 และดา้น 
การเขียน มีค่าตั้งแต่ 0.551 ถึง 0.980 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกดา้น นั่นคือ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
 
ตาราง 6 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั 
             ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยั 
             ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย 

rxy 

แบบทดสอบส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 0.693** 

แบบทดสอบส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 0.747** 

แบบทดสอบส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 0.728** 

แบบทดสอบส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 0.610** 

แบบทดสอบส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 0.660** 

แบบทดสอบส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 0.741** 
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จากตาราง 7 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่าน และการเขียนภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวม
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กบั
คะแนนรวมทั้งฉบบั สหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ
การเขียนภาษาไทยระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 กับคะแนนรวมทั้ งฉบับ แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กบัคะแนนรวมทั้ง
ฉบบั และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.693  
0.747  0.728  0.610  0.660  และ 0.741 ตามล าดบัและมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกระดบัชั้น  
นัน่คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

 
     1.4.2 ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  
     จากการน าแบบทดสอบ ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 367 คน ผลปรากฏ ดงัตาราง 8 
 

ตาราง 7 แสดงความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
 เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

 
แบบทดสอบ n k คะแนนเตม็ 

X  S.D. S.Emeas rtt 
แบบทดสอบ ชั้น ป.1 60 54 88 58.53 16.06 0.45 0.87 
แบบทดสอบ ชั้น ป.2 60 47 88 59.80 15.93 0.69 1.03 
แบบทดสอบ ชั้น ป.3 60 52 90 60.05 16.48 0.34 0.75 
แบบทดสอบ ชั้น ป.4 62 52 90 58.70 11.04 0.28 0.67 
แบบทดสอบ ชั้น ป.5 62 57 95 57.90 17.70 0.88 1.05 
แบบทดสอบ ชั้น ป.6 63 57 95 56.63 12.54 0.65 0.83 
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จากตาราง 7 คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อ
วนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา แต่ละระดบัชั้น มีดงัน้ี 

คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 54 ขอ้ คะแนนเต็ม 88 
คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 58.53 ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 16.06 ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการวดัเท่ากบั 0.38 และความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 

คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 47 ขอ้ คะแนนเต็ม 88 
คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 59.80 ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.10 ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการวดัเท่ากบั 0.45 และความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.03 

คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 52 ขอ้ คะแนนเต็ม 90 
คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 60.05 ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 16.48 ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการวดัเท่ากบั 0.34 และความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75 

คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 52 ขอ้ คะแนนเต็ม 90 
คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 58.70 ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.10 ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการวดัเท่ากบั 0.28 และความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.67 

คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 57 ขอ้ คะแนนเต็ม 95 
คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 57.90 ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 17.70 ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการวดัเท่ากบั 0.88 และความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.05 

คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 57 ขอ้ คะแนนเต็ม 95 
คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 56.63 ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.54 ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการวดัเท่ากบั 0.65 และความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 
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2. เกณฑ์ปกติ และคู่มือการใช้แบบทดสอบ 
เกณฑป์กติของแบบทดสอบจากการทดสอบหาคุณภาพ ผลปรากฏดงัตาราง 9 

 
ตาราง 8 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
47 71 25 48 
46 70 24 47 
45 69 23 46 
44 68 22 45 
43 67 21 44 
42 66 20 43 
41 65 19 42 
40 64 18 41 
39 63 17 40 
38 62 16 39 
37 61 15 38 
36 60 14 37 
35 59 13 36 
34 57 12 35 
33 56 11 34 
32 55 10 33 
31 54 9 32 
30 53 8 31 
29 52 7 30 
28 51 6 29 
27 50   
26 49   
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จากตาราง 8 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 6 ถึง 47 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T29  ถึง  T71 
 
ตาราง 9 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
25 78 
24 75 
23 72 
22 70 
21 69 
20 65 
19 62 
18 60 
17 56 
16 53 
15 51 
14 48 
13 46 
12 41 
11 37 
10 35 
9 31 
8 29 
7 24 
6 17 
5 12 
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จากตาราง 9 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 5 ถึง 25 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T12  ถึง  T78 
 
ตาราง 10 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
44 81 23 48 
43 79 22 46 
42 77 21 45 
41 75 20 44 
40 73 19 42 
39 71 18 40 
38 70 17 38 
37 68 16 36 
36 67 15 34 
35 65 14 33 
34 63 13 30 
33 62 12 28 
32 61 11 26 
31 59 10 23 
30 57 9 21 
29 56 8 19 
28 55 7 15 
27 53 6 12 
26 52 5 10 
25 51   
24 50   

 



135 

จากตาราง 10 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 5 ถึง 44 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T10  ถึง  T81 
 
ตาราง 11 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
42 77 21 45 
41 75 20 42 
40 73 19 40 
39 72 18 38 
38 71 17 35 
37 70 16 33 
36 68 15 31 
35 67 14 29 
34 66 13 26 
33 64 12 24 
32 62 11 22 
31 60 10 20 
30 59 9 17 
29 57 8 15 
28 56 7 13 
27 55 6 11 
26 54 5 9 
25 53   
24 51   
23 50   
22 48   
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จากตาราง 11 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 5 ถึง 43 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T9  ถึง  T77 
 
ตาราง 12 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
43 79 22 45 
42 77 21 44 
41 74 20 42 
40 72 19 40 
39 70 18 37 
38 68 17 36 
37 67 16 34 
36 65 15 33 
35 63 14 31 
34 62 13 30 
33 61 12 28 
32 59 11 26 
31 57 10 23 
30 56 9 21 
29 54 8 19 
28 53 7 15 
27 52 6 12 
26 51 5 10 
25 50   
24 48   
23 47   

 



137 

จากตาราง 12 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 6 ถึง 43 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T10  ถึง  T79 
 
ตาราง 13 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
34 77 13 33 
33 75 12 30 
32 73 11 26 
31 71 10 24 
30 69 9 21 
29 67 8 18 
28 65 7 15 
27 63 6 13 
26 61 5 11 
25 60   
24 58   
23 56   
22 55   
21 53   
20 51   
19 48   
18 45   
17 43   
16 41   
15 39   
14 36   
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จากตาราง 13 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 5 ถึง 34 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T11  ถึง  T77 
 
ตาราง 14 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
42 77 21 42 
41 75 20 40 
40 73 19 38 
39 71 18 35 
38 69 17 34 
37 67 16 33 
36 65 15 31 
35 63 14 30 
34 61 13 28 
33 59 12 25 
32 57 11 23 
31 56 10 21 
30 54 9 19 
29 53 8 15 
28 52 7 12 
27 51 6 10 
26 50 5 8 
25 48   
24 47   
23 45   
22 43   
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จากตาราง 14 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 5 ถึง 42 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T8  ถึง  T77 
 
ตาราง 15 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
32 73 11 31 
31 71 10 29 
30 69 9 26 
29 67 8 22 
28 65 7 19 
27 63 6 16 
26 61   
25 60   
24 58   
23 56   
22 55   
21 53   
20 51   
19 49   
18 47   
17 45   
16 43   
15 41   
14 39   
13 36   
12 34   
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จากตาราง 15 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 6 ถึง 32 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T16  ถึง  T73 
 
ตาราง 16 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
47 79 25 51 
46 77 24 50 
45 75 23 49 
43 73 22 47 
42 71 21 45 
41 70 20 43 
40 69 19 41 
39 67 18 40 
38 65 17 38 
37 64 16 35 
36 65 15 33 
35 63 14 31 
34 62 13 29 
33 61 12 26 
32 60 11 24 
31 59 10 21 
30 57 9 18 
29 56 8 16 
28 55 7 14 
27 54 6 12 
26 52 5 10 
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จากตาราง 16 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 5 ถึง 47 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T10 ถึง  T79 
 
ตาราง 17 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
34 75 12 35 
33 73 11 33 
32 71 10 31 
31 70 9 29 
30 69 8 26 
29 67 7 24 
28 65 6 21 
27 62 5 18 
26 60 4 14 
25 59 3 11 
24 57   
23 56   
22 54   
21 52   
20 51   
19 49   
18 47   
17 44   
16 42   
15 40   
14 38   
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จากตาราง 17 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 3 ถึง 34 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T11  ถึง  T75 
 
ตาราง 18 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
48 78 26 51 
47 77 25 50 
46 75 24 49 
45 74 23 48 
43 72 22 47 
42 70 21 46 
41 69 20 45 
40 67 19 42 
39 66 18 42 
38 65 17 41 
37 64 16 40 
36 63 15 39 
35 61 14 37 
34 59 13 35 
33 58 12 32 
32 57 11 31 
31 56 10 29 
30 55 9 26 
29 54 8 24 
28 53 7 21 
27 52 6 19 
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จากตาราง 18 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 19 ถึง 78 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T19  ถึง  T78 
 
ตาราง 19 เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

  เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 
35 82 15 43 
34 80 14 41 
33 79 13 38 
32 77 12 35 
31 75 11 32 
30 73 10 30 
29 71 9 27 
28 70 8 24 
27 69 7 21 
26 68 6 19 
25 66 5 16 
24 64   
23 62   
22 60   
21 58   
20 56   
19 55   
18 53   
17 51   
16 49   
15 45   
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จากตาราง 19 พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 5 ถึง 35 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T16  ถึง  T82 
 

ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการสร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบ ประกอบดว้ย 

1. ความหมาย 
2. ความมุ่งหมาย 
3. โครงสร้างของแบบทดสอบ 
4. การพฒันาแบบทดสอบ 
5. วธีิด าเนินการสอบ 
6. วธีิการตรวจใหค้ะแนน 
7. เกณฑป์กติของแบบทดสอบ 
8. เกณฑก์ารตดัสิน 
(รายละเอียดดงัปรากฏในภาคผนวก ค) 
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บทที ่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัสํานกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้จิยัมีแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 
สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การวิจัยการพัฒนาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาคุณภาพของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และ
เพื่อสร้างเกณฑป์กติ (norms) และคู่มือการใชแ้บบทดสอบ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ท่ีได้มาจากประชากรโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 
sampling) จาํนวน 367 คน แบบทดสอบมีลกัษณะลกัษณะแบบทดสอบประเภทปรนยัแบบจบัคู่ และ
ประเภทอัตนัยแบบเติมคําและแบบตอบสั้ น มีทั้ งหมด 2 ด้าน ได้แก่ 1) การทดสอบการอ่าน 
ประกอบดว้ย การอ่านพยญัชนะหรือคาํ การอ่านประโยค การอ่านรู้เร่ือง หรือความเขา้ใจในการอ่าน 
และ 2) การทดสอบการเขียน ประกอบด้วย การเขียนพยญัชนะหรือคาํ การเขียนประโยค/การเขียน 
เร่ืองจากภาพ ผลการศึกษาพบวา่  
 1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเน้ือหา 
ในขอ้สอบกบัระดบัชั้น มีดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 โดยมีความยากง่าย อาํนาจจาํแนก
รายขอ้ และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีได้จากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั แบ่งเป็นระดบัชั้น ไดแ้ก่  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.78 มีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.13 ถึง 0.67 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.081 ถึง 0.428 และมีความสัมพนัธ์กัน 
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อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรายดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.509 ถึง 0.982 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายด้านกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.693 และมีนัยสําคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  
มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.76 มีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.14 ถึง 0.61 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.097 ถึง 0.452 และมีความสัมพนัธ์กัน 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรายดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.538 ถึง 0.977 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายด้านกับคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากับ 0.747 และมีนัยสําคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  
มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.03 
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.71 มีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.14 ถึง 0.60 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.091 ถึง 0.449 และมีความสัมพนัธ์กัน 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรายดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.547 ถึง 0.981 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายด้านกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.728 และมีนัยสําคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  
มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.68 มีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.15 ถึง 0.50 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.109 ถึง 0.529 และมีความสัมพนัธ์กัน 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรายดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.544 ถึง 0.987 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายด้านกับคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากับ 0.610 และมีนัยสําคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  
มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.67  
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 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.62 มีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.14 ถึง 0.54 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.119 ถึง 0.454 และมีความสัมพนัธ์กัน 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรายดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.509 ถึง 0.982 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายด้านกับคะแนนรวมทั้ งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.660 และมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  
มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.05  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.68 มีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 
0.21 ถึง 0.59 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ 0.152 ถึง 0.459 และมีความสัมพนัธ์กัน 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรายดา้น มีค่าตั้งแต่ 0.525 ถึง 0.980 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายด้านกับคะแนนรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากับ 0.741 และมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  
มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83  
 2) เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา แบ่งตามระดบัชั้น ไดแ้ก่  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่  6 ถึง 47 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T29  ถึง  T71 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่ 5 ถึง 25 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ 
มีค่าตั้งแต่  T12  ถึง  T78 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่ 5 ถึง 44 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ มีค่าตั้งแต่  T10  ถึง T81 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 42 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมี
ค่าตั้งแต่  T9  ถึง  T77 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 43 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T10  ถึง  T79 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 34 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมี
ค่าตั้งแต่  T11  ถึง  T77 
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 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 42 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T8  ถึง  T77 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  6 ถึง 32 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมี
ค่าตั้งแต่  T16  ถึง  T73 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 47 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T10 ถึง  T79 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  3 ถึง 34 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมี
ค่าตั้งแต่  T11  ถึง  T75 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
มีคะแนนดิบตั้งแต่ 19 ถึง 78 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T19  ถึง  T78 และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 35 คะแนนทีปกติของ
แบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T16  ถึง  T82 

 
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัสํานกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี สามารถอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณภาพของแบบทดสอบ 
1.1 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน

ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดั
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบวา่แต่ละขอ้
คาํถาม สามารถวดัพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ตรงตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ โดยนาํผลคะแนน
ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปคาํนวณดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ทุกขอ้ สอดคลอ้งกบั 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 117) ซ่ึงกล่าววา่ถา้ดชันีความสอดคลอ้งท่ีคาํนวณไดมี้ค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึน
ไป ถือว่าขอ้คาํถามนั้นเป็นตวัแทนลักษณะของกลุ่มพฤติกรรมนั้นและสอดคล้องกับบุญธรรม  
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2531 :132-133) กล่าววา่ ดชันีความสอดคลอ้งท่ีคาํนวณไดมี้ค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
ถือไดว้า่ขอ้คาํถามนั้นเป็นตวัแทนลกัษณะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
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1.2 การทดสอบคร้ังท่ี 1 
1.2.1 ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ 
จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 ปรากฏวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน

ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยผูว้ิจยั
ไดค้ดัเลือกไวใ้ชเ้ฉพาะขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 
ข้ึนไป ส่วนขอ้สอบบางขอ้ท่ีอาํนาจจาํแนกตํ่ากวา่ 0.20 ไดป้รับปรุงขอ้คาํถามและตวัเลือกเพื่อนาํไป
ทดสอบคร้ังท่ี 2 สรุปความยากง่าย อาํนาจจาํแนก และ 

ผลการพิจารณาในแต่ละระดบัชั้นไดด้งัน้ี 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 90 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 8 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 1, 8, 11, 15, 23, 24, 28, 30 ตอนท่ี 2 จาํนวน 15 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้4 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 3, 9, 12 
ตอนท่ี 3 จาํนวน 15 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 7, 14, 15  ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 
20 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 15, 18, 20 ตอนท่ี 2 จาํนวน 10 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้
ท่ี 8 จนไดแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 21 ขอ้ ตอนท่ี 2 จาํนวน 12 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 จาํนวน 12 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 17 ขอ้  
ตอนท่ี 2 จาํนวน 7 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จาํนวน 69 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 78 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 8 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 8, 10, 13, 15, 19, 22, 27, 28 ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ ไม่มีขอ้ท่ีไดป้รับปรุง ตอนท่ี 3 จาํนวน 15 
ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้2 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 2, 5 ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 20 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้ 
6 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 4, 5, 12, 14, 18 ตอนท่ี 2 จาํนวน 10 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 4, 7, 9  
ตอนท่ี 3 จาํนวน 2 ข้อ ได้ปรับปรุงใช้ 1 ข้อ คือ ข้อท่ี 1 จนได้แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 26 ข้อ ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ข้อ ตอนท่ี 3 จาํนวน 10 ข้อ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 16 ขอ้ ตอนท่ี 2 จาํนวน 8 ขอ้ ตอนท่ี 3 
จาํนวน 2 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จาํนวน 63 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 73 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 25 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 6 ขอ้ คือ 
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ขอ้ท่ี 1, 9, 12, 14, 18, 20 ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1 ตอนท่ี 3 จาํนวน 15 
ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 2, 4, 10 ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้
8 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3, 4, 7, 10, 14, 20, 27, 28 ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1  
จนได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 20 ขอ้ ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้  
ตอนท่ี 3 จาํนวน 12 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 23 ขอ้  
ตอนท่ี 2 จาํนวน 2 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จาํนวน 58 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 78 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 7 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 3, 7, 9, 10, 12, 24, 26 ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1 ตอนท่ี 3 จาํนวน 
20 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 8, 12, 19, 20 ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 25 ขอ้ ได้
ปรับปรุงใช ้5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 8, 13, 16, 17 ตอนท่ี 2 จาํนวน 2 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1
จนได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 23 ขอ้ ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้  
ตอนท่ี 3 จาํนวน 15 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 21 ขอ้  
ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จาํนวน 61 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 93 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 8 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 7, 10, 16, 17, 19, 24, 25, 27 ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1 ตอนท่ี 3 
จาํนวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้11 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3, 10, 12, 14, 15, 19, 22, 26, 27, 28, 29 ส่วนดา้น 
การเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้9 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3, 6, 14, 15, 18, 21, 24, 26, 28  
ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ข้อ ได้ปรับปรุงใช้ 1 ข้อ คือ ข้อท่ี 1 จนได้แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 24 ข้อ ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ข้อ ตอนท่ี 3 จาํนวน 26 ข้อ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน 25 ขอ้ ตอนท่ี 2 จาํนวน 2 ขอ้ รวมทั้ง
ฉบบั จาํนวน 78 ขอ้  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 83 ขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑ์แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช้ 6 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 6, 10, 16, 17, 18, 24 ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1 ตอนท่ี 3 จาํนวน 
20 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้7 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 4, 9, 13, 14, 15, 17, 19 ส่วนดา้นการเขียน ตอนท่ี 1 จาํนวน  
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30 ขอ้ ไดป้รับปรุงใช ้9 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 9, 15, 20, 21, 24, 28, 29, 30 ตอนท่ี 2 จาํนวน 2 ขอ้ ไม่มีขอ้
ปรับปรุง แต่มีขอ้ตดัออก 1 ขอ้ จนไดแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน ตอนท่ี 1 จาํนวน 25 
ขอ้ ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ ตอนท่ี 3 จาํนวน 16 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน 
ตอนท่ี 1 จาํนวน 23 ขอ้ ตอนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้ รวมทั้งฉบบั จาํนวน 66 ขอ้ 

1.2.2 คดัเลือกและปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบเพื่อนาํไปทดสอบคร้ังท่ี 2 
ผูว้ิจยัได้คดัเลือก ปรับปรุงแบบทดสอบ และนําแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไวม้าจดัเข้าชุด 

ได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  เพื่อนาํไปทดสอบคร้ังท่ี 2 

จากผลการทดสอบคร้ังท่ี 1 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของลดัดา ดาวสวา่ง (2560: บทคดัยอ่) 
ท่ีได้ศึกษาการพฒันาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงมี 
ผลการศึกษาพบว่า แบบทดสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างข้ึน 
จาํนวน 70 ขอ้ มีคุณภาพดงัน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00 จาํนวน 65 ขอ้ นาํมา
ปรับเป็นแบบทดสอบฉบบัท่ี 1 จาํนวน 60 ขอ้ เพื่อนาํมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 1 โรงเรียน และ
ฉบบัท่ี 2 จาํนวน 40 ขอ้ เพื่อนามาใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 3 โรงเรียน ทดลองคร้ังท่ี 1 โดยใช้
แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 จาํนวน 60 ขอ้ ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 โรงเรียนพบวา่ มีค่าความยากง่าย
อยูร่ะหวา่ง 0.23 – 0.77 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.77 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั มีค่า 
0.84 จาํนวน 40 ข้อ นํามาปรับเป็นแบบทดสอบฉบับท่ี 2 จาํนวน 40 ข้อ เพื่อนํามาใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 3 โรงเรียน 

1.3 การทดสอบคร้ังท่ี 2 
1.3.1 ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของข้อสอบ จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 พบว่า ผล 

การพิจารณาในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 69 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.78 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ -0.04 ถึง 0.67 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกไวใ้ชเ้ฉพาะขอ้สอบท่ีมี
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกข้อสอบท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ปีท่ี 1 จาํนวน 54 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 63 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.19 ถึง 0.76 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ -0.29 ถึง 0.61 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกไวใ้ชเ้ฉพาะขอ้สอบท่ีมี
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ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกข้อสอบท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ปีท่ี 2 จาํนวน 47 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 58 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.71 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ -0.14 ถึง 0.60 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกไวใ้ชเ้ฉพาะขอ้สอบท่ีมี
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกข้อสอบท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ปีท่ี 3 จาํนวน 52 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 61 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.68 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.50 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกไวใ้ชเ้ฉพาะขอ้สอบท่ีมี
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกข้อสอบท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ปีท่ี 4 จาํนวน 52 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 78 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.62 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ -0.13 ถึง 0.54 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกไวใ้ชเ้ฉพาะขอ้สอบท่ีมี
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกข้อสอบท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ปีท่ี 5 จาํนวน 57 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 66 ขอ้ มีความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.19 ถึง 0.68 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ -0.12 ถึง 0.59 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกไวใ้ชเ้ฉพาะขอ้สอบท่ีมี
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกข้อสอบท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ได้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ปีท่ี 6 จาํนวน 57 ขอ้ 
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1.3.2 คดัเลือกและปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบเพื่อนาํไปทดสอบหาคุณภาพ 
ผูว้จิยัไดค้ดัเลือก ปรับปรุงขอ้สอบ และนาํขอ้สอบท่ีคดัเลือกไวม้าจดัเขา้ชุดไดแ้บบทดสอบ

วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เพื่อนาํไปทดสอบหาคุณภาพ 

จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 พบวา่ ผลการศึกษา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุษยา ปักการะนงั 
(2557: บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดา้นความเท่ียงตรง ความ
ยากง่าย อาํนาจจาํแนก และความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 921 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึน จาํนวน 90 ขอ้  
เป็นแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน คือ สอดคลอ้งกบัสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม และมีความเท่ียงตรง มีค่าเท่ากับ 0.67 แสดงว่า แบบทดสอบมี 
ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัตวัช้ีวดั   

1.4 การทดสอบเพื่อหาคุณภาพ 
1.4.1 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 

การเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
โดยหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั คะแนนรายขอ้กบั
คะแนนรายดา้น และคะแนนรายดา้นกบัคะแนนรวมทั้งฉบบัโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายของเพียร์สัน ผลปรากฏดงัน้ี 

1.4.1.1 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมทั้งฉบบั
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ 

1.4.1.2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
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เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 มีนัยสําคญั 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพื่อวินิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 มีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกข้อ และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกขอ้ 

1.4.1.3 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 
คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 กับคะแนนรวมทั้ งฉบับ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 กบั
คะแนนรวมทั้งฉบบั สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายดา้นแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 5 กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายดา้น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีท่ี 6 กับคะแนนรวมทั้ งฉบับ มีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกดา้น 
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1.4.2 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 หาโดยใชสู้ตร 
KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87, 1.03, 0.75, 0.67, 1.05 และ 0.83 
ตามลาํดบั 

จากผลการศึกษา พบว่า สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิวรรณ พีรศกัด์ิโสภณ (2557: 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ สําหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ทั้ง
หกฉบบัมีค่าพารามิเตอร์ของขอ้สอบเม่ือใช้วิธีทฤษฏีการตอบขอ้สอบ มีดงัน้ี ค่าอาํนาจจาํแนก (a)  
มีค่าตั้งแต่ 0.116 ถึง 3.659 ค่าความยากมีค่าตั้งแต่ -2.626 ถึง 4.957 ค่าการเดามีค่าตั้งแต่ 0.045 ถึง 
0.396 ค่าอินฟอร์เมชั่นสารสนเทศของแบบทดสอบฉบับ ข และ ง มีค่าสูงสุดท่ีประมาณ  
2 แบบทดสอบฉบบั ฉ มีค่าตํ่าสุดประมาณ 0.50 สาํหรับค่าความเช่ือมัน่เม่ือใชสู้ตรของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน 20 มีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.6460 ถึง 0.8146 และ 2) จาํนวนขอ้สอบท่ีทาํหนา้ท่ีต่างกนัคิดเป็น
ร้อยละ 13 และส่วนใหญ่เป็นขอ้สอบท่ีโอกาสเพศชายจะตอบถูกมากกวา่เพศหญิง และยงัสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของเอกพล แสนโคตร (2558: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสมการและการแก้สมการ สาหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ แบบทดสอบวินิจฉยัฉบบัท่ี 1 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20–
0.46 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 และมีคะแนนจุดตดัเท่ากบั 10 คะแนน แบบทดสอบวินิจฉัย 
ฉบบัท่ี 2 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.22–0.58 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 และมีคะแนนจุดตดั
เท่ากบั 13 คะแนนแบบทดสอบวินิจฉัยฉบบัท่ี 3 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.29–0.74 มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 และมีคะแนนจุดตดัเท่ากบั 14 คะแนน และค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
ของแบบทดสอบวินิจฉยัทั้ง 3 ฉบบั ท่ีพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาและดา้นวดัผลพบวา่ 
มีค่าเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ อีกทั้งผลการศึกษาหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทิวาทิพย ์เพชรขวา้ง (2561: 34) ไดศึ้กษา 
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียงคาพื้นฐานสาหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีวตัถุประสงค ์ 
เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องในการอ่านออกเสียง คาํพื้นฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ในกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายแม่ริม 1 
จาํนวน 12 คน ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาการอ่านออกเสียงคาํพื้นฐานร่วมกนัและการวิเคราะห์



156 

ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการคน้หาสาเหตุของปัญหาการอ่านออกเสียง คาํพื้นฐาน และนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 
2558 จาํนวน 412 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ใช้ในการสํารวจขอ้บกพร่องและ 
หาคุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการอ่านออกเสียงคาํพื้นฐาน ผลการศึกษา พบวา่ 
1) ได้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียงคาํพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ ํานวน 7 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ๆ ละ 10 ข้อ ตอนท่ี 1  
วดัความรู้ความเข้าใจ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก และตอนท่ี 2 วดัความสามารถ 
ในการอ่านออกเสียง 2) คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉยั พบวา่ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาพิจารณา
จากค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 – 0.92 ค่าอาํนาจจาํแนก
ตั้งแต่ 0.20 – 0.82 ค่าความเช่ือมัน่ 0.82, 0.82, 0.81, 0.80, 0.84, 0.83 และ 0.85 ตามลาํดบั 

 
2. เกณฑ์ปกติและคู่มือการใช้แบบทดสอบ 
ผูว้จิยัสร้างเกณฑป์กติ โดยนาํคะแนนจากการหาคุณภาพแบบทดสอบ มาแปลงเป็นคะแนน

ทีปกติ แลว้ปรับขยายคะแนนทีปกติโดยใชว้ธีิกาํลงัสองตํ่าสุด ผลปรากฏดงัน้ี 
2.1 เกณฑป์กติของแบบทดสอบ 
2.1.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่ 6 ถึง 47 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ 
มีค่าตั้งแต่  T29  ถึง  T71 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  
5 ถึง 25 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T12  ถึง  T78 

ถา้ตอ้งการทราบระดบัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นรายกลุ่มว่าสูงตํ่าเพียงใด 
ใหต้ดัสินตามเกณฑ ์(ชวาล แพรัตกุล, 2520 : 53) ดงัน้ี 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดา้นการอ่านภาษาไทย 
ตั้งแต่ T61 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T51 - T61  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T41 - T51  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T31 - T41  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T31 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่ามาก 



157 

ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T31, T41, T51, T61 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม
ถดัไปเสมอ 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดา้นการเขียนภาษาไทย 
ตั้งแต่ T68 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T58 - T68  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T48 - T58  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T38 - T48  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T38 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T38, T48, T58, T68 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
2.1.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่ 5 ถึง 44 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ 
มีค่าตั้งแต่  T10  ถึง T81 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  
5 ถึง 42 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T9  ถึง  T77 

ถา้ตอ้งการทราบระดบัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นรายกลุ่มว่าสูงตํ่าเพียงใด 
ใหต้ดัสินตามเกณฑ ์(ชวาล แพรัตกุล, 2520 : 53) ดงัน้ี 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดา้นการอ่านภาษาไทย 
ตั้งแต่ T71 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T61 – T71  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T51 – T61  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T41 – T51  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T41 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T41, T51, T61, T71 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดา้นการเขียนภาษาไทย 
ตั้งแต่ T67 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T57 - T67  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T47 - T57  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยปานกลาง 
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ตั้งแต่ T37 - T47  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T37 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T37, T47, T57, T67 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
2.1.3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่ 5 ถึง 43 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ 
มีค่าตั้งแต่  T10  ถึง  T79 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  
5 ถึง 34 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T11  ถึง  T77 

ถา้ตอ้งการทราบระดบัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นรายกลุ่มว่าสูงตํ่าเพียงใด 
ใหต้ดัสินตามเกณฑ ์(ชวาล แพรัตกุล, 2520 : 53) ดงัน้ี 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดา้นการอ่านภาษาไทย 
ตั้งแต่ T69 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T59 – T69  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T49 – T59  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T39 – T49  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T39 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T39, T49, T59, T69 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดา้นการเขียนภาษาไทย 
ตั้งแต่ T67 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T57 - T67  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T47 - T57  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T37 - T47  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T37 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T37, T47, T57, T67 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
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2.1.4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่ 5 ถึง 42 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ 
มีค่าตั้งแต่  T8  ถึง  T77 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่   
6 ถึง 32 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T16  ถึง  T73 

ถา้ตอ้งการทราบระดบัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นรายกลุ่มว่าสูงตํ่าเพียงใด 
ใหต้ดัสินตามเกณฑ ์(ชวาล แพรัตกุล, 2520 : 53) ดงัน้ี 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดา้นการอ่านภาษาไทย 
ตั้งแต่ T67 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T57 - T67  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T47 - T57  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T37 - T47  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T37 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T37, T47, T57, T67 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดา้นการเขียนภาษาไทย 
ตั้งแต่ T63 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T53 - T63  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T43 - T53  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T33 - T43  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T33 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T33, T43, T53, T63 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
2.1.5 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  5 ถึง 47 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ 
มีค่าตั้งแต่  T10 ถึง  T79 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่  
3 ถึง 34 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T11  ถึง  T75 
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ถา้ตอ้งการทราบระดบัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นรายกลุ่มว่าสูงตํ่าเพียงใด 
ใหต้ดัสินตามเกณฑ ์(ชวาล แพรัตกุล, 2520 : 53) ดงัน้ี 

ระดบัชั้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดา้นการอ่านภาษาไทย 
ตั้งแต่ T69 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T59 - T69  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T49 - T59  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T39 - T49  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T39 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T39, T49, T59, T69 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดา้นการเขียนภาษาไทย 
ตั้งแต่ T65 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T55 - T65  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T45 - T55  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T35 - T45  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T35 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T35, T45, T55, T65 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
2.1.6 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่ 19 ถึง 78 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบ 
มีค่าตั้งแต่  T19  ถึง  T78 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคะแนนดิบตั้งแต่   
5 ถึง 35 คะแนนทีปกติของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่  T16  ถึง  T82 

ถา้ตอ้งการทราบระดบัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นรายกลุ่มว่าสูงตํ่าเพียงใด 
ใหต้ดัสินตามเกณฑ ์(ชวาล แพรัตกุล, 2520 : 53) ดงัน้ี 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดา้นการอ่านภาษาไทย 
ตั้งแต่ T68 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T58 - T68  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูง 
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ตั้งแต่ T48 - T58  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T38 - T48  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T38 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T38, T48, T58, T68 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดา้นการเขียนภาษาไทย 
ตั้งแต่ T72 และสูงกวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูงมาก 
ตั้งแต่ T62 – T72  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูง 
ตั้งแต่ T52 – T62  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยปานกลาง 
ตั้งแต่ T42 – T62  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่า 
ตั้งแต่ T42 และตํ่ากวา่  แปลวา่ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยตํ่ามาก 
ถา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนตรงจุดแบ่งพอดี คือ ตั้งแต่ T42, T52, T62, T72 ให้เล่ือนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม

ถดัไปเสมอ 
2.2 คู่มือการใชแ้บบทดสอบ 
ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการสร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 

การเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
สําหรับใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการสอบ เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดของแบบทดสอบ
สามารถช่วยในการนาํแบบทดสอบไปใช้ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ตามความตอ้งการ ซ่ึงคู่มือการใช้
แบบทดสอบประกอบด้วย ความหมาย ความมุ่งหมาย โครงสร้างของแบบทดสอบ การพฒันา
แบบทดสอบ วิธีดาํเนินการสอบ วิธีการตรวจให้คะแนน เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ และเกณฑ์
การตดัสิน 

จากการศึกษาเกณฑ์ปกติและคู่มือการใช้แบบทดสอบ พบว่า สอดคล้องกับการศึกษา 
ของสอดคล้องกับการศึกษาของสุไรละ บิลตะเย็บ (2558: บทคดัย่อ) ท่ีได้ศึกษาการสร้าง
แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา  มีว ัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวดัสงขลา ให้มีคุณภาพรวมทั้ งสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) และคู่มือการใช้
แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัสงขลา จาํนวน 700 คน จาก 30 โรงเรียน ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทกัษะ สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 1 ฉบบั 60 ขอ้ผลการวิจยัพบว่า แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.64 ถึง 1.00 ค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 
0.29 ถึง 0.79 ค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.69 และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
ทั้ งฉบับเท่ ากับ 0.90 ค่ า เฉ ล่ียของแบบทดสอบเท่ากับ  24.48 ค่ า ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของแบบทดสอบเท่ากบั 12.34 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดัของแบบทดสอบทั้งฉบบั
เท่ากบั 3.90 และเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมีช่วงคะแนนที-ปกติอยูร่ะหวา่ง T12 ถึง T82 นอกจากน้ี
ไดคู้่มือการใชแ้บบทดสอบและเกณฑป์กติสาหรับใชใ้นการแปลผลคะแนน  

อีกทั้ ง พบว่า ผลการศึกษาการพัฒนาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
มีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุชาดา พุ่มศรีอินทร์ (2556: 
บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถในการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ดว้ยการใชชุ้ดฝึกการเขียนสะกดคาํตามหลกัการเช่ือมโยงคาํพอ้งเสียง ผลการศึกษา
พบว่า ความสามารถในการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หลงัไดรั้บ
การสอนเขียนด้วยการใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดคาํตามหลกัการเช่ือมโยงคาํพอ้งเสียงสูงกว่าก่อน 
การทดลองสอนเขียน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิชชานนัท ์นิธิวิรุฬห์ (2555: บทคดัยอ่) 
ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้
บทเรียนส่ือประสมท่ีมีผลป้อนกลบัต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
บทเรียนส่ือประสมท่ีมีผลป้อนกลบัต่างกนั 3 รูปแบบ พบวา่ รูปแบบท่ี 1 ผลป้อนกลบัแบบขอ้ความ
และเสียง เท่ากบั 82.17/100 รูปแบบท่ี 2 ผลป้อนกลบัแบบภาพและเสียง เท่ากบั 83.17/80 รูปแบบ 
ท่ี 3 ผลป้อนกลับแบบขอ้ความ ภาพและเสียง เท่ากบั 84.67/100 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 2) นกัเรียนท่ีมีความพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน เม่ือเรียนดว้ยบทเรียนส่ือประสมท่ีมีผล
ป้อนกลับต่างกัน โดยผลป้อนกลับแบบท่ี 1 คือ ข้อความและเสียง มีคะแนนทักษะการอ่าน
ภาษาไทยต่างกบัผลป้อนกลบัแบบท่ี 3 คือ ขอ้ความ ภาพและเสียง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนผลป้อนกลบัแบบท่ี 1 คือ ขอ้ความและเสียง กบั ผลป้อนกลบัแบบท่ี 2 คือภาพและเสียง  
มีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
ไม่แตกต่างกนั โดยผลป้อนกลบัแบบท่ี 3 คือ ขอ้ความ ภาพ และเสียง มีคะแนนความสามารถทกัษะ
การอ่านภาษาไทยสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัสํานกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้
    1.1 ควรนาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยั

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาไปใชก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้
เป็นแนวทางแนวการพฒันานกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย 

    1.2 การใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉยั
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ผูท้ดสอบควรศึกษาคู่มือการใช้
แบบทดสอบให้เขา้ใจ และอธิบายวิธีการทาํแบบทดสอบให้ผูรั้บการทดสอบเขา้ใจตรงกนัเพื่อให้
ความเท่ียงตรงสูงและป้องกนัความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการดาํเนินการสอบ 

    1.3 ควรนาํไปใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั และควรสร้างเกณฑป์กติ สาํหรับกลุ่มนั้น ๆ ก่อน 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการนําการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน

ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาไปใช้กบั
นกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ เช่น ระดบัชั้นมธัยมศึกษา เพื่อนาํผลมาเปรียบเทียบกบัการศึกษาคน้ควา้
คร้ังน้ี 

     2.2 ควรมีการวจิยัเชิงทดลองเพื่อพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดคาํนวณ
ทางคณิตศาสตร์เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

ตรวจสอบแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

 
นายสานิตย ์ โลหะ   ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  
    วฒิุการศึกษา  ศษ.ม. สาขาวชิา การประถมศึกษา 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้และการวดัผล 

นางรจนา  ยอดดี   ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 
   วฒิุการศึกษา  กศ.ม. สาขาวชิา การศึกษาพิเศษ 
   สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ จงัหวดัแพร่ 

ความเช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษและการวดัผล 
นางสาวมณฑารพ  กาศเกษม ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

   วฒิุการศึกษา  กศ.ม. สาขาวชิา จิตวทิยาการแนะแนว 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
ความเช่ียวชาญดา้นภาษาไทย 

นางวรรณี  ใจยวน  ครูชาํนาญการพิเศษ 
   วฒิุการศึกษา  ค.ม. สาขาวชิา หลกัสูตรและการสอน 

โรงเรียนบา้นปากกาง อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 
ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้และการศึกษาพิเศษ 

นางนุชจรี  เก๋ียงคาํ  ครูชาํนาญการพิเศษ 
   วฒิุการศึกษา  ศษ.ม. สาขาวชิา หลกัสูตรและการสอน 
   โรงเรียนวดัศรีดอก อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 

ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้และการศึกษาพิเศษ 
นางศิรินทิพย ์ นนัทวาศ  ครู 

วฒิุการศึกษา  ศษ.ม. สาขาวชิา การสอนภาษาไทย 
    โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 

ความเช่ียวชาญดา้นภาษาไทยและการวดัผล 
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ภาคผนวก ข 
ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  8 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  17 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  18 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  21 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 

 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 24 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
(ต่อ)  25 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 

  26 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 2 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  4 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  10 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 3 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
(ต่อ)  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  8 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  14 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดา้นการเขียน 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  3 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  6 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการเขียน 1 9 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
(ต่อ)  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  13 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  14 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  17 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
 2 1 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  2 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  8 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  10 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  9 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  12 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  17 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  21 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  23 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 24 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
(ต่อ)  25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  27 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  29 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 2 1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
 3 1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 +1 +1 +1 0 +1 0 0.67 
  9 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการเขียน 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  16 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
  17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  18 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
 2 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการเขียน 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
(ต่อ)  2 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 

  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  17 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 2 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  3 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการเขียน 2 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
(ต่อ)  5 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 

  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
 3 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 

 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 10 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
(ต่อ)  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  17 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  18 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  22 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 2 1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
 3 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  4 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 7 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
(ต่อ)  8 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 

  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  10 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  11 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดา้นการเขียน  1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  6 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
  7 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  10 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 0 +1 +1 +1 +1 -1 0.50 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  14 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการเขียน 1 15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
(ต่อ)  16 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 

  17 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  21 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
  22 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  24 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
  25 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  28 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  30 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
 2 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  7 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  10 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  16 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  18 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  21 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 
  22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  23 +1 +1 +1 0 +1 0 0.67 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
(ต่อ)  25 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 

  26 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  27 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 2 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 3 1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  12 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  14 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  15 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 3 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
(ต่อ)  17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  18 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  19 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดา้นการเขียน 1 1 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  2 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  6 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  14 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  16 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  17 0 +1 0 +1 +1 0 0.50 
  18 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการเขียน 1 19 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
(ต่อ)  20 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 

  21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  22 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 2 1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  2 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 

 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 1 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  8 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 10 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
(ต่อ)  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  12 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  13 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  16 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 
  17 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  19 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  20 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  21 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
  22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  24 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  25 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  27 0 +1 +1 +1 +1 -1 0.50 
  28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  29 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 2 1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 3 1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
(ต่อ)  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  3 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  14 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  16 +1 +1 +1 0 +1 0 0.67 
  17 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
  18 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 
  21 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  22 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  23 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 3 24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
(ต่อ)  25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  27 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  28 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
  29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  30 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 

ดา้นการเขียน 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  4 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  7 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  10 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  11 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
  12 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 
  13 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  16 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการเขียน 1 17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
(ต่อ)  18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  19 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  20 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  22 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  23 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  26 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  30 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
 2 1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  3 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  7 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  10 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  14 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  15 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  16 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  19 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  21 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  22 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  23 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 1 24 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
(ต่อ)  25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  29 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  30 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
 2 1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
 3 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  3 +1 0 +1 +1 +1 0 0.67 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  6 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  10 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  13 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการอ่าน 3 16 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
(ต่อ)  17 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 

  18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  20 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 

ดา้นการเขียน 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  3 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  5 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
  6 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  9 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  14 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  16 0 0 0 +1 +1 +1 0.50 
  17 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  18 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 20  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียน 
   ภาษาไทย เพื่อวนิิจฉยัความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ดา้น ตอนท่ี ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการเขียน 1 19 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
(ต่อ)  20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

  21 0 +1 +1 +1 +1 0 0.67 
  22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  23 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  24 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
  25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  26 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
  28 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
  29 0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 
  30 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 
 2 1 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.50 
  2 0 +1 0 +1 +1 +1 0.67 
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ภาคผนวก ค 
คู่มือการใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย  
เพ่ือวนิิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

ภาษาไทย เพ่ือวนิิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ   นายบูรชาติ  ศิริเป็ง 
เกิดวนัท่ี   31  เดือน  กรกฎาคม   พุทธศกัราช   2528 
สถานท่ีเกิด  จงัหวดัเชียงราย 
ท่ีอยู ่   209  หมู่ 6   ตาํบลหว้ยออ้   อาํเภอลอง  จงัหวดัแพร่  54150  
ตาํแหน่ง  ศึกษานิเทศก ์วทิยฐานะชาํนาญการ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา      
สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั    สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ตาํบลหว้ยออ้    

อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 54130 โทรศพัท ์ 054-584130  
 
ประวติัการศึกษา 
 ปี  2541  สาํเร็จชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสันโคง้ (เชียงรายจรูญราษฎร์) 
   อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
 ปี  2544  สาํเร็จชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม 2 
   อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
 ปี  2547  สาํเร็จชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม 2 
   อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
 ปี  2552  สาํเร็จปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) (ค.บ.) 

สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
   อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี  2557  สาํเร็จปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวชิาวจิยัและสถิติการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

   อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 

------------------------------------------------------ 


