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ภาคผนวก 1 
แบบเกบ็ข้อมูล 
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ภาคผนวก 2 
รายช่ือ ผู้ประสานงาน ทมีเกบ็ข้อมูล  

 
ลาํดับ ภาค/จังหวัด จาํนวนชุมรุม

อาคาร/
หมู่บ้าน 

ผู้ประสานงานหลัก 

1.  กทมฯ 67 รศ.พญ.พรพนัธุ์ บณุยรัตพนัธุ์ 
2.  ภาคกลาง 61 ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกลุ 
3.  ภาคเหนือ 67 ผศ. นพ. ส ุวฒัน์ จริยาเลศิศกัด์ิ 
4.  สงขลา 18 นพ.ธีรวฒัน์ กรศิลป์, คณุรัชนี สริิยรรยงวงศ์ 
5.  กระบ่ี 3 นพ.จิรพนัธ์ เต้พนัธ์ 
6.  ภเูก็ต 5 นายสมบรูณ์ อยัรักษ์ 
7.  สตลู 3 นส.สกุญัญา จงเอกวฒุิ 
8.  ชมุพร 6 พญ.นภาภรณ์ พานิช 
9.  ยะลา 5 พญ.สมนกึ ศิริสวุรรณ 
10.  นครศรีธรรมราช 16 นพ.ไกรวฒุิ ก้วนหิน้ 
11.  สรุาษฎร์ธานี 12 พญ.อทุมุพร  กําภ ูณ อยธุยา 
12.  อดุรธานี 7 นพ.สญัชยั ปิยะพงษ์กลู 
13.  หนองคาย 4 นส.ดวงสมร บรูณะปิยะวงศ์ 
14.  นครพนม 3 นพ.วิวฒัน์ พทุธิเมธี 
15.  ร้อยเอด็ 7 นายเจริญ นิลส ุ
16.  ขอนแก่น 14 นพ. คํารณ ไชยศิริ 
17.  นครราชสีมา 18 นายนพดล กมลกลาง 
18.  สริุนทร์ 6 นพ.คิมหนัต์ ยงรัตนจิต 
19.  อบุลราชธานี 12 นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ 
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ภาคผนวก 3   
คู่มือการใช้แบบประเมินพฒันาการเดก็วัย 0-5 ปี 

คาํนํา 
 แบบประเมินพฒันาการเดก็วยั 0-5 ปี ชดุนีไ้ด้รับการประยกุต์มาจากดชันีชีว้ดัพฒันาการเดก็ไทย โดย 

นพ.อดุม  ลกัษณวิจารณ์ และคณะ ท่ีได้ทําการศกึษาไว้ในปี พ.ศ.2529  และได้รับคําแนะนําจาก อาจารย์ พลู

สขุ สริยาภรณ์ ผู้ ร่วมวิจยัในครัง้นัน้เพ่ือการนํามาใช้ในการประเมินพฒันาการเดก็ นอกจากนีย้งัมีการนําเอาบาง

ข้อทดสอบจากแบบประเมินของตา่งประเทศมาเพิ่มเติมในบางช่วงอายท่ีุมีข้อทดสอบน้อย 
  
 กรณีท่ีเดก็มีพฒันาการไมส่มวยัจากประเมินนี ้ ยงัไมอ่าจสรุปได้ทนัทีวา่เดก็มีพฒันาการผิดปกติ เดก็

ควรได้รับการประเมินซํา้อีกภายใน 1-2 สปัดาห์ หากยงัพบวา่ช้ากวา่วยั จงึควรสง่ตอ่แพทย์เพ่ือทําการตรวจวิ

นิฉยัตอ่ไป 
 
วธีิการใช้คู่มือ  
 1.  ผู้ทดสอบควรสงัเกตหรือทําการทดสอบโดยตรงกบัตวัเดก็ก่อนเสมอ ถ้าเดก็ไมย่อมทําจงึคอ่ย

สอบถามจากคนเลีย้งดเูดก็วา่เดก็เคยทําได้หรือไม ่และควรลงบนัทกึวา่ไมมี่ประสบ- 
การณ์ในแบบบนัทกึ ถ้าเดก็ไมเ่คยมีโอกาสทํา 
 2.  เร่ิมทําท่ีช่วงอายจุริงของเดก็ก่อนเสมอ  หากทําได้ให้ถอยไปอีก 2 ช่วงอาย ุ ก่อนหน้านัน้  เม่ือทําได้

หมดจงึผา่น  แตถ้่าทําได้บ้างไมไ่ด้บ้าง  ให้ถอยไปจนทําได้หมด 3 ช่วงอายติุดตอ่กนัจงึหยดุ 
 
การช่วยเหลือตนเองและสงัคม 
1. จ้องหน้า 
 วิธีทดสอบ แมห่รือผู้ทดสอบจ้องหน้าเดก็ในระยะหา่งประมาณ 2 ฝ่ามือ หรือ 8-12 นิว้ฟตุ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็จ้องหน้าแมห่รือผู้ทดสอบ 

2. ยิม้รับ 
 วิธีทดสอบ ให้แมยิ่ม้กบัเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ยิม้รับแม ่

3. จ้องมือตวัเอง 
 วิธีทดสอบ เดก็จ้องมองมือตวัเองเป็นช่วงเวลานานหลายวินาที 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าขณะทดสอบเหน็เดก็ทํา หรือถามคนเลีย้งแล้วตอบวา่เดก็เคยทํา 

4. หยิบของกินใสป่าก 
 วิธีทดสอบ ถามคนเลีย้งวา่เดก็เคยหยิบของกิน (อาหารหรือขนม) ใสป่ากบ้างหรือไม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าตอบวา่เคย  ถ้าเดก็ทําไมไ่ด้เพราะไมเ่คยมีโอกาสลองทํา  ให้ลงในช่อง 
   วา่ไมมี่ประสบการณ์ 
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5. มีทา่ทีตอ่คนแปลกหน้า 
 วิธีทดสอบ สงัเกตทา่ทีของเดก็ตอ่คนแปลกหน้า 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็แสดงอาการท่ีบง่วา่ผู้ทดสอบเป็นคนแปลกหน้า  เช่น ร้อง เปล่ียน 
   สีหน้า ทา่ทาง หรือ อาย 

6. ทําทา่หรือสง่เสียงบอกความต้องการ 
 วิธีทดสอบ สงัเกต หรือถามคนเลีย้งวา่เดก็บอกความต้องการของตนเองอยา่งไร  (นอก 
   เหนือจากการร้องไห้)  เช่น  เดก็อาจชีบ้อก, ทําทา่เอือ้มตวัไปหรือทําเสียงบอก,  
   ย่ืนแขนออกให้คนอุ้ม, ดงึ, พดูบอก 
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ทําหรือคนเลีย้งบอกวา่ทําได้ 

7. ตบมือ หรือสาธุ 
 วิธีทดสอบ บอกให้เดก็ ตบมือ สาธุ ฯลฯ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถแสดงทา่ทางด้วยมือได้ 1 อยา่ง เช่น ตบมือ สาธุ สลาม  
   บ้าย-บาย  รักเทา่ฟ้า ฯลฯ 

8. ด่ืมนํา้จากแก้ว 
 วิธีทดสอบ สงัเกตหรือถามจากแม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถด่ืมนํา้ได้เอง อาจหกได้บ้าง 

9. รู้จกัแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืน 
 วิธีทดสอบ ให้สงัเกต หรือถามแม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ยิม้รับแม ่รู้จกัแสดงความรัก เช่น หอมแก้ม กอด ซบ 

10. กินอาหารเองได้ด้วยช้อน 
 วิธีทดสอบ ถามจากแมห่รือสงัเกตเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็กินอาหารได้เองโดยใช้ช้อนอาจหกเลก็น้อย 

11. รู้จกัถาม 
 วิธีทดสอบ ถามแมว่า่เดก็เคยถามอะไรหรือไม ่ และลองให้ยกตวัอยา่ง 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็เคยถามคําถาม  ถงึแม้จะไมเ่ข้าใจคําตอบ 

12. ล้างมือเองได้ 
 วิธีทดสอบ ถามจากคนเลีย้งวา่เดก็ล้างมือเองได้  (โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้สบู)่ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ทําได้ 

13. ถอดเสือ้ผ้าเองได้ 
 วิธีทดสอบ ถามจากแม ่ หรือสงัเกตเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ถอดเสือ้หรือกางเกงได้เอง 
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14. บอกช่ือเพ่ือน 
 วิธีทดสอบ ถามเดก็ให้บอกช่ือเพ่ือนอยา่งน้อย 1 คน 
 การให้คะแนน ให้ผา่นเม่ือเดก็ตอบช่ือคนท่ีเป็นเพ่ือน  (เฉพาะช่ือและอาจเป็นช่ือเลน่ได้)  อาจ 
   เป็นญาติพ่ีน้องท่ีไมไ่ด้อยูบ้่านเดียวกนัก็ได้  เป็นสตัว์เลีย้งหรือเพ่ือนในจินตนา 
   การไมไ่ด้   ถ้าเดก็ไมต่อบให้ถามพอ่แมว่า่เดก็เคยบอกได้หรือไม ่  
15. ถ่ายอจุจาระถกูท่ี 
 วิธีทดสอบ ถามจากแม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ไปถ่ายอจุจาระในท่ีเหมาะสมได้ เช่น ห้องนํา้, ในกระโถน หรือท่ีท่ี 
   ถกูสอน หรือยอมรับโดยผู้ใหญ่ในครอบครัว 
 
16. ถ่ายปัสสาวะถกูท่ี 
 วิธีทดสอบ ถามจากแม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ ไปปัสสาวะในท่ีเหมาะสมได้ในเวลากลางวนั  โดยเป็นท่ีท่ีได้รับ 
   ยอมรับของผู้ใหญ่ในครอบครัว 

17. เลน่ซอ่นหา 
 วิธีทดสอบ ถามแมว่า่เดก็เคยเลน่ซอ่นหากบัคนอ่ืนหรือไม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็เคยเลน่กบัผู้ อ่ืน และเข้าใจกติกาการเลน่ หรือ ทําตามระเบียบได้ 
   ถกูต้อง 

18. สวมเลือ้หรือกางเกงเอง 
 วิธีทดสอบ ถามจากแม ่หรือสงัเกตเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สวมเสือ้หรือกางเกงได้เอง 

19. ไมปั่สสาวะรดท่ีนอนเลยใน 3 เดือนท่ีผา่นมา 
 วิธีทดสอบ ถามคนเลีย้งวา่  เดก็เคยปัสสาวะรดท่ีนอนอยา่งน้อย 1 ครัง้ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่น 
   หรือไม ่  
 การให้คะแนน ผา่นถ้าตอบวา่ไมเ่คย 

20. จดัหาอาหารกินเอง 
 วิธีทดสอบ ถามจากแมห่รือสงัเกตเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถจดัหาอาหารท่ีเตรียมไว้ให้กินเองได้  เช่น หาจานไปตกั 
   ข้าวมากินเองได้ 

21. ไมปั่สสาวะรดท่ีนอนเลยใน 4 สปัดาห์ท่ีผา่นมา 
 วิธีทดสอบ ถามจากแม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ไมปั่สสาวะรดท่ีนอนแลยอยา่งน้อย 4 สปัดาห์ ท่ีผา่นมา 

หมายเหต ุ ถ้าเดก็ผา่นข้อทดสอบท่ี 19 ก็จะผา่นข้อ 21 โดยอตัโนมติั 
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พัฒนาการทางภาษา 
1. ตอบสนองตอ่เสียงกระด่ิง 
 วิธีทดสอบ ถือกระด่ิงไว้ด้านข้างหขูองเดก็  หา่งจากหเูดก็ประมาณ 6-8 นิว้  โดยเยือ้งไป 
   ด้านหลงัเลก็น้อย  สัน่กระด่ิงเบาๆ ถ้าเดก็ไมมี่การตอบสนอง  ให้ลองทําซํา้อีก 
   ครัง้หลงัจากทดสอบข้ออ่ืนๆ ไปสกัพกั  
 การให้คะแนน ผา่นเม่ือเดก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง  เช่น เคล่ือนไหวตา, สีหน้าเปล่ียน, อตัราการ 
   หายใจเปล่ียน, มีการขยบัแขนขา หรือหยดุการกระทําใดๆ ท่ีทําอยูก่่อนได้ยิน 
   เสียงกระด่ิง  (ข้อนีใ้ช้การถามไม่ได้  ต้องสังเกตเหน็ขณะทดสอบเท่านัน้) 

2. ทําเสียงออูา 
 วิธีทดสอบ สงัเหตหุรือถามคนเลีย้งวา่เดก็ทําเสียงในลําคอ เช่น ออูาได้หรือไม ่
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ทําได้ 

3. ฟังเสียงพดู 
 วิธีทดสอบ แมพ่ดูกบัเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็แสดงสีหน้า หยดุน่ิงฟังเสียง  เปล่ียนทา่ทาง 

4. รับรู้และสง่เสียงตอบ 
 วิธีทดสอบ ให้แมห่รือผู้ทดสอบพดูกบัเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถสง่เสียงตอบหรือสง่เสียงในคอโต้ตอบ 

5. หนัหาเสียงเรียก 
 วิธีทดสอบ ขณะท่ีเดก็สนใจสิง่อ่ืน  ให้ผู้ทดสอบเรียกมาจากข้างหลงั  ด้านซ้ายหรือด้านขวา 
   หา่งประมาณ 3 ฟตุ  ควรระวงัไมใ่ห้เดก็มองเหน็มือผู้ทดสอบหรือกระด่ิง 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็หนัหาเสียง หรือถามคนเลีย้งวา่เดก็ทําได้หรือไม ่

6. หวัเราะและสง่เสียงแตกตา่งกนั 
 วิธีทดสอบ ให้สงัเกตเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าผู้ทดสอบสงัเกตเหน็เดก็หวัเราะ  และสง่เสียงท่ีแตกตา่งกนัเม่ือพอใจ/ไมพ่อใจ 
 
7. เลน่นํา้ลาย 
 วิธีทดสอบ สงัเกต หรือถามคนเลีย้งวา่เดก็เลน่นํา้ลายบ้างหรือไม ่
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ทําได้ 
8. ทําเสียงปาปามามาได้ 
 วิธีทดสอบ สงัเกตหรือถามคนเลีย้งวา่เดก็สามารถทําเสียงท่ีใช้ริมฝีปาก (นอกเหนือจาก 
   เสียงในลําคอท่ีเป็น “อ”)  เช่น ปาปา, พาพา, มามา เป็นต้น  โดยไมจํ่าเป็นต้อง 
   มีความหมาย ได้หรือไม ่
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ทําได้ 
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9. หยดุเม่ือบอกวา่ “ไม”่ 
 วิธีทดสอบ สงัเกตหรือถามคนเลีย้งวา่เดก็หยดุเม่ือถกูห้ามวา่ “ไม”่ หรือไม ่
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็เข้าใจและหยดุ  (แม้จะชัว่คราว) 

10. เลียนเสียงพดู  เช่น จ๋าจ๊ะ  หม่ําๆ 
 วิธีทดสอบ ให้ผู้ทดสอบหรือแมพ่ดูกบัเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สง่เสียงตาม เลียนเสียงหม่ําๆ จ๋าจ๊ะ 

11. พดู 1 คํา ท่ีมีความหมาย 
 วิธีทดสอบ ให้ถามแมว่า่เดก็พดูอะไรได้บ้าง 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็พดูคําวา่ พอ่ แม ่กิน ฯลฯ ได้คําใดคําหนึง่ 

12. ชีส้ิง่ท่ีต้องการ 
 วิธีทดสอบ ให้สงัเกตเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ชีส้ิง่ท่ีต้องการได้ เช่น นม นํา้ ประต ูฯลฯ 

13. พดูคําท่ีมีความหมาย 3 คํา 
 วิธีทดสอบ ถามคนเลีย้งวา่เดก็พดูคําท่ีมีความหมายได้ก่ีคํา ให้ยกตวัอยา่งประกอบ 
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็พดูได้ตัง้แต ่3 คําขึน้ไป  โดยไมร่วม  “พอ่”, “แม”่, หรือช่ือคนหรือ 
   สตัว์เลีย้งในบ้าน 

14. บอกสิง่ท่ีต้องการ 
 วิธีทดสอบ ถามจากแม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็บอกสิง่ท่ีต้องการได้ เช่น นํา้ นม เท่ียว ฯลฯ 

15. ชีอ้วยัวะบนใบหน้าได้เอง อยา่งน้อย 1 สว่น 
 วิธีทดสอบ ถามเดก็วา่ ห ูตา จมกู ฯลฯ อยูท่ี่ไหน 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ชี ้ห ูตา จมกู ฯลฯ ตามท่ีบอกได้อยา่งน้อย 1 สว่น 
16. ทําตามคําสัง่ได้ 2 คําสัง่ตามตวัอยา่ง  (“เอาไปให้แม”่, “เอาไปวางบนโต๊ะ”) 
 วิธีทดสอบ ผู้ทดสอบควรบอกพอ่แมใ่ห้อยูเ่ฉยๆ แล้วสง่ของเลน่อะไรก็ได้ให้เดก็  บอกเดก็ให้ 
   ทําตามคําสัง่ทีละคําสัง่ “เอาไปให้คณุแม”่   “เอาไปวางบนโต๊ะ” 
   ผู้ทดสอบและพอ่แม ่ ต้องไมช่่วยเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็วางของได้ถกูต้องตามคําสัง่ได้ ทัง้ 2 คําสัง่ 

17. พดูคํา 2 พยางค์ 
 วิธีทดสอบ ให้เดก็พดู 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็พดูคํา 2 พยางค์ได้ เช่น กินข้าว กินขนม ไปเท่ียว ไปไหน ฯลฯ 
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18. ชีส้ว่นตา่งๆ ของร่างกายได้อยา่งน้อย 3 สว่น 
 วิธีทดสอบ ให้เดก็ชีส้ว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ชีส้ว่นตา่งๆ ของร่างกายได้อยา่งน้อย 3 สว่น เช่น แขน ขา  
   นิว้มือ ฯลฯ 

19. พดูคยุโต้ตอบ ฟังเข้าใจมากกวา่คร่ึง 
 วิธีทดสอบ สงัเกตหรือถามคนเลีย้งวา่เม่ือเดก็พดูคยุ  คนทัว่ไปท่ีไมอ่ยูก่บัเดก็ฟังเข้าใจมาก 
   กวา่คร่ึงหรือไม ่
 การให้คะแนน ผา่นถ้าตอบวา่ใช ่

20. เข้าใจการอธิบาย 2 คํากริยา 
 วิธีทดสอบ แสดงรูปภาพสตัว์ตา่งๆ และคน รวม 4 ภาพ ให้เดก็ด ูแล้วถามวา่ “อนั(ตวั) ไหน 
   บินได้, พดูได้, เหา่ได้, หรือร้องเหมียวเหมียว ?”   
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ตอบหรือชีถ้กูตัง้แต ่2 ข้อขึน้ไป 

21. บอกสีได้ 1 สี 
 วิธีทดสอบ วางบลอ็คไม้สีแดง, เหลือง, นํา้เงิน, และเขียวอยา่งละ 1 อนั ตอ่หน้าเดก็แล้ว 
   ถามเดก็วา่แตล่ะอนัมีสีอะไร 
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ตอบถกูอยา่งน้อย 1 สี 
 
22. ร้องเพลงหรือสวดมนต์ได้ 
 วิธีทดสอบ ถามแมห่รือให้เดก็ร้องเพลง สวดมนต์ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ร้องเพลง หรือสวดมนต์หรือทอ่งคําโฆษณาได้ 2 ประโยค 

23. บอกเพศ 
 วิธีทดสอบ ถามเดก็วา่หนเูป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย  โดยถ้าเป็นเดก็หญิงให้ถามวา่  “หนเูป็น 
   เดก็ผู้หญิงหรือเดก็ผู้ชาย?”  และถามเดก็ผู้ชายวา่ “หนเูป็นเดก็ผู้ชายหรือเดก็ผู้ 
   หญิง?”  และถามซํา้ถงึคนอ่ืนซึง่เป็นเพศตรงข้ามกบัตวัเดก็วา่คนนัน้ละ่เป็นผู้ 
   หญิงหรือผู้ชายโดยท่ีคําท้ายต้องเป็นเพศตรงข้ามกบัคนท่ีถกูอ้างถงึ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็บอกเพศชาย-หญิง ได้ถกูต้อง 

24. นบัและรู้จํานวน 1 
 วิธีทดสอบ วางบลอ็คไม้ 8  อนัไว้ตอ่หน้าเดก็  วางกระดาษ 1 แผน่ไว้ข้างๆ บลอ็คไม้  บอก

   ให้เดก็หยิบบลอ็คไม้วางบนกระดาษ 1 อนั  ถ้าเดก็ทําทา่วางเสร็จแล้ว  ให้ถาม 
  เดก็วา่  “มีบลอ็คไม้ก่ีอนับนกระดาษ?” 
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็หยิบเพียง 1 อนัและตอบถกู 

 หมายเหต ุ เม่ือเดก็วางบลอ็คไม้ 1 อนับนกระดาษ  ผู้ทดสอบควรนบัในใจ 3 วินาที  รอดวูา่

   เดก็จะหยิบบลอ็คไม้อนัตอ่ๆ ไปมาวางหรือไม ่ ถ้าไมจ่งึคอ่ยถามคําถาม 
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25. เข้าใจสัน้-ยาว 
 วิธีทดสอบ ถามเดก็วา่นิว้ไหนสัน้ท่ีสดุ นิว้ไหนยาวท่ีสดุ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็บอกนิว้สัน้ นิว้ยาว ได้ถกูต้อง  (อนโุลมวา่นิว้โป้งหรือนิว้ก้อย เป็น

   นิว้ท่ีสัน้ท่ีสดุได้  ถ้ามีความยาวพอๆ กนั) 
 
26. เลา่เร่ืองท่ีเกิดขึน้ฟังเข้าใจหมด 
 วิธีทดสอบ ถามคนเลีย้งวา่เดก็สามารถเลา่เร่ืองตา่งๆ ให้ฟังได้หรือไม ่ และฟังเข้าใจทัง้หมด 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถเลา่เร่ือง และฟังเข้าใจทัง้หมด  
 
27. จบัคูส่ิง่ของ 
 วิธีทดสอบ วางช้อน ส้อม ดินสอ กระดาษ หม้อ ฝาหม้อ  แล้วถามวา่อะไรใช้คูก่บัอะไร 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็จบัคูส่ิง่ของได้ถกูต้อง อยา่งน้อย 1 คู ่
 
28. รู้จกัสี 3 สี 
 วิธีทดสอบ วางใบไม้ ดอกไม้ ของเลน่ หรือขนัพลาสติกท่ีมีในบ้านไว้ด้วยกนั  แล้วบอกให้ 
  เดก็หยิบอะไรเอย่ท่ีมีสี......?   ทีละส  (อาจใช้บลอ็คไม้แทนก็ได้) 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถบอกสีเขียว แดง ดํา เหลือง ฯลฯ ชีห้รือหยิบของท่ีมีสีดงั 
  กลา่วได้ถกูต้อง 3 สี 
 
29. รู้คําตรงข้าม 
 วิธีทดสอบ ถามคําถามเดก็เช่น กลางคืนมืด  แล้วกลางวนัละ่เป็นอยา่งไร  พอ่เป็นผู้ชาย   
   แล้วแมล่ะ่  ช้างตวัใหญ่มดตวั......... ฯลฯ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็รู้คําตรงข้ามอยา่งน้อย 1 ข้อ เช่น กลางคืนมืด  กลางวนัสวา่ง 
 
30. บอกคา่ของเงิน 
 วิธีทดสอบ ผู้ทดสอบหยิบเหรียญ 1 บาท 5 บาท และธนบตัร 10 บาท  สง่ให้เดก็ดทีูละ 
   อยา่ง  แล้วให้เดก็บอกจํานวนคา่ของเงิน 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ตอบจํานวนคา่ของเงินได้ถกูต้อง อยา่งน้อย 2 ใน 3 
 
การมองเหน็และการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็ 
1. มองตามวตัถท่ีุเคล่ือนไหว 4 วินาที 
 วิธีทดสอบ หาวตัถมีุสีสดใส  เช่น ปลาตะเพียนกลุม่ไหมพรมสีแดง  ผกูแขวนหรือถือให้สงู 
  โดยให้วตัถอุยูห่า่งจากตาเดก็ 20 เซนติเมตร  พยายามสงัเกตอาการมองตาม 
   ของเดก็ ขณะท่ีแกวง่วตัถไุปมาช้าๆ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็มองตามวตัถท่ีุเคล่ือนไหวนาน 4 วินาที 
 
2. คว้าจบัของเม่ือถกูมือ 
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 วิธีทดสอบ ขณะเดก็อยูใ่นทา่หงายหรืออยูใ่นตกัคนเลีย้ง  เอาด้ามของกรุ๋งกร๋ิง (หรือของเลน่ 
   มีเสียงอ่ืนท่ีเดก็คุ้นเคย)  แตะปลายนิว้หรือหลงัมือเดก็ 
 การให้คะแนน ผา่นเม่ือเดก็คว้าของชิน้นัน้นาน 2-3 วินาที 
 
3. เอือ้มมือกําบลอ็คไม้ด้วยฝ่ามือเดียว 
 วิธีทดสอบ วางบลอ็คไม้ไว้ข้างหน้าเดก็  ในระยะท่ีเดก็สามารถหยิบได้  กระตุ้นให้เดก็หยิบ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถใช้มือหยิบกําบลอ็คไม้ 
 
4. มองตามของตก 
 วิธีทดสอบ ขณะเดก็นัง่อยูใ่นตกัคนเลีย้ง  ถือกลุม่ไหมพรมสีแดงอยูป่ระมาณระดบัสายตา 
   เดก็ และลอ่ให้เดก็สนใจ  เม่ือเดก็จ้องมองให้ทํากลุม่ไหมพรมตกจนพ้นสายตา 
   เดก็ (ลงพืน้) ขณะทําไหมพรมตกห้ามเคล่ือนไหวมือหรือแขน  ทําซํา้ได้ถ้าไมแ่น่ 
   ใจวา่เดก็จะมองตามหรือไม ่
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็มองตามกลุม่ไหมพรมไปท่ีพืน้ 
 
5. กําบลอ็คไม้ไว้ใน 2 มือได้พร้อมกนั 
 วิธีทดสอบ วางบลอ็คไม้ 2 อนัไว้ข้างหน้าเดก็  กระตุ้นให้เดก็หยิบบลอ็คไม้เอง  ไมย่ื่นเอาให้เดก็ 
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็หยิบและถือบลอ็คไม้ไว้ในมือได้ข้างละ 1 อนั 
 
6. หยิบก้อนไม้ใสถ้่วย 
     วิธีทดสอบ       วางบล๊อคไม้ 3 อนัและถ้วยไว้ข้างหน้าเดก็ กระตุ้นให้เดก็หยิบบลอ็คไม้ใสถ้่วย 
  โดยสามารถพดูหรือทําให้ดเูป็นตวัอยา่ง 
 การให้คะแนน   ผา่นถ้าเดก็ใสบ่ล๊อคไม้อยา่งน้อย 1 อนัลงในถ้วย 
 
7.  ใช้นิว้หวัแมมื่อหยิบลกูเกดร่วมกบันิว้ใดนิว้หนึง่  
 วิธีทดสอบ วางลกูเกดไว้ข้างหน้าเดก็ในระยะท่ีเดก็สามารถหยิบได้ กระตุ้นให้เดก็หยิบลกูเกด 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถใช้นิว้หวัแมมื่อกบันิว้ชี ้หยิบลกูเกดได้ 
 
8.  เทลกูเกดออกจากขวด 
 วิธีทดสอบ แสดงการเทลกูเกด (1 เมด็) ท่ีอยูใ่นขวดปากแคบ ออกมาให้ดเูป็นตวัอยา่ง 2-3  
   ครัง้ แล้วบอกให้เดก็เอาลกูเกดออกมา ห้ามพดูคําวา่ “เท” 
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ทําได้ แม้จะเขยา่จนลกูเกดมาอยูท่ี่ปากขวด แล้วตอ่มาเดก็เทออก   
   ไมผ่า่นถ้าเอานิว้เข้าไปเข่ียออกมา 
 
9. ตอ่บลอ็คไม้ 4 ก้อน (พยายาม 3 ครัง้) 
 วิธีทดสอบ วางบลอ็คไม้ตรงหน้าเดก็  พดูหรือแสดงการตอ่บลอ็คไม้ให้เดก็ด ูผู้ทดสอบควร 
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   ย่ืนบลอ็คไม้ให้เดก็ท่ีละอนัจะทําให้ทดสอบได้ง่ายขึน้ ถ้าเดก็นัง่บนเก้าอีห้รือตกั

   แมเ่พ่ือตอ่บลอ็คไม้บนโต๊ะ ควรแน่ใจวา่เดก็นัง่สงูจากขอบโต๊ะเพียงพอท่ีข้อศอก

   และมือจะเคล่ือนไหวได้สะดวก  ถ้าทําไมไ่ด้ให้เดก็ลองพยายามทัง้หมด 3 ครัง้  
 การให้คะแนน   ผา่นมือเดก็ทําได้ทัง้หมดด้วยตนเอง 
 
10. ขีดเขียนเลน่ตามอยา่ง  
 วิธีทดสอบ วางกระดาษและดินสอตรงหน้าเดก็  พยายามดงึดดูความสนใจของเดก็ แล้วผู้ 
  ทดสอบขีดเขียนเลน่เป็นตวัอยา่งไปมาบนกระดาษ แล้วสง่ดินสอนัน้ให้เดก็  
  พร้อมกบับอก หรือ แสดงทา่ทางท่ีต้องการให้เดก็เขียนตามผู้ทดสอบแสดงให้ด ู
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถขีดเขียน ลงบนกระดาษ หรือบนพืน้ดิน หรือบนพืน้ทราย

   ได้ ไมจํ่าเป็นวา่เดก็จะถือดินสอหรือไม้ในลกัษณะใด 
 
11. คล่ีม้วนกระดาษ 
 วิธีทดสอบ สง่กระดาษท่ีม้วนเป็นสลาก แล้วบอกให้เดก็คล่ีออก โดยผู้ทดสอบทําให้ดกู่อน 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็คล่ีกระดาษออกได้ 
 
12. ลากเส้นตรง   
 วิธีทดสอบ ให้ผู้ทดสอบสง่กระดาษให้เดก็ แล้วผู้ทดสอบลากเส้นตรงในแนวตัง้เข้าหาตวัเดก็

   แล้วบอกให้เดก็ทําตามผู้ทดสอบ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็เขียนเส้นตรงได้ โดยจะเอียงได้ไมเ่กิน 30 องศาในแนวด่ิง 
 
13. กํามือและชนิูว้โป้ง 
     วิธีทดสอบ  แสดงการกํามือและชนิูว้โป้งชีข้ึน้ให้เดก็ด ูและกระดิกนิว้โป้งเลก็น้อยแล้วบอกให้ 
   เดก็ทําตาม 
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ขยบัแตนิ่ว้โป้ง โดยไมข่ยบันิว้อ่ืน 
 
14. ตอ่ก้อนไม้ 8 ก้อน (พยายาม 3 ครัง้) 
 วิธีทดสอบ วางบลอ็คไม้ตรงหน้าเดก็  พดูหรือแสดงการตอ่บลอ็คไม้ให้เดก็ด ูผู้ทดสอบควร 
  ย่ืนบลอ็คไม้ให้เดก็ท่ีละอนัจะทําให้ทดสอบได้ง่ายขึน้ ถ้าเดก็นัง่บนเก้าอีห้รือตกั 
  แมเ่พ่ือตอ่บลอ็คไม้บนโต๊ะ ควรแน่ใจวา่เดก็นัง่สงูจากขอบโต๊ะเพียงพอท่ีข้อศอก 
  และมือจะเคล่ือนไหวได้สะดวก   ถ้าเดก็ทําไมไ่ด้ในครัง้แรกให้เดก็ลองพยายาม 
  ทัง้หมด 3 ครัง้  
 การให้คะแนน   ผา่นมือเดก็ทําได้ทัง้หมดด้วยตนเอง 
 
 
15. ผกูเชือก  
 วิธีทดสอบ เอาเชือกให้เดก็ผกูไม้หรือดินสอ 2 ชิน้ (ท่ียงัไมเ่หลา 2 แทง่) เข้าด้วยกนั 
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 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถผกูไม้ 2 ชิน้เข้าด้วยกนัได้ 
 
16. ลอกแบบวงกลม (พยายาม 3 ครัง้)  
 วิธีทดสอบ เขียนวงกลมขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง ประมาณ 5 เซนติเมตร (2 นิว้) กระตุ้นให้ 
   เดก็วาดตาม 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถเขียนวงกลมได้โดยลากเส้นให้ปลายชนกนั ให้โอกาสเดก็  
   3 ครัง้ 
 
17. ลอกแบบส่ีเหล่ียม 
 วิธีทดสอบ เขียนรูปส่ีเหล่ียมให้เดก็ด ูบอกให้เดก็เขียนตาม 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็เขียนรูปส่ีเหล่ียมได้ เส้นกรอบรูปไมจํ่าเป็นต้องเป็นเส้นตรง แม้จะ

   เขียนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าก็ให้ผา่น 
 
การใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 
1.  คอไมห่งายไปข้างหลงัเม่ือถกูดงึขึน้มานัง่  
 วิธีทดสอบ จบัเดก็ให้นอนหงาย จบัมือทัง้ 2 ข้าง แล้วคอ่ยๆ ฉดุเดก็ให้ลกุนัง่ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าศีรษะของเดก็ไมห่งายไปข้างหลงัเม่ืออยูใ่นทา่นัง่ 
 
2.  นอนคว่ํายกศีรษะ 
 วิธีทดสอบ วางเดก็ให้นอนคว่ําลงบนพืน้ราบ 
 การให้คะแนน ให้ผา่น  ถ้าเดก็ยกศีรษะให้คางพ้นจากพืน้ได้ชัว่ครู่ 
 
3.  พลกิคว่ําหรือหงายได้เอง 
 วิธีทดสอบ จบัเดก็ให้นอนหงายหรือคว่ําบนพืน้ราบแล้วปลอ่ยมือออก 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถพลกิคว่ําได้เองหรือหงายได้เอง 
 
4. จบันัง่ได้นาน 10 วินาที 
 วิธีทดสอบ จบัเดก็นัง่บนพืน้ราบ แล้วปลอ่ยมือออก 
 การให้คะแนน  ให้ผา่นถ้าเดก็นัง่ได้ตามลําพงั โดยไมใ่ช้มือยนัและไมล้่มเป็นเวลานาน อยา่ง 
   น้อย 10 วินาที หนือ นบั 1 ถงึ 10 
 
 
 
5.  นัง่ได้เอง  
 วิธีทดสอบ สงัเกตวา่เดก็ลกุขึน้มานัง่ได้เองหรือไม ่
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็นัง่ได้เอง 
 
6.  คลาน 
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 วิธีทดสอบ จบัเดก็ให้นัง่ แล้ว ปลอ่ยให้คลานบนพืน้ราบ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็คลานได้ (ท้องไมส่มัผสัพืน้) 
 
7.  เกาะยืน 
 วิธีทดสอบ ให้เดก็ยืนเกาะวตัถท่ีุไมเ่คล่ือนไหวเช่นโต๊ะ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็เกาะยืนได้ อยา่งน้อย 5 วินาที หรือนบั 1 ถงึ 5 
 
8.  ยืนได้เอง 5 วินาที 
 วิธีทดสอบ ให้เดก็ยืนบนพืน้ ปลอ่ยมือท่ีจบัเดก็ 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ยืนได้เอง อยา่งน้อย 5 วินาที หรือ นบั 1 ถงึ 5 
 
9.  เดินได้เอง  
 วิธีทดสอบ บอกให้เดก็เดินเอง อยา่งน้อย 3 ก้าว ขึน้ไป 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็เดินได้เอง อยา่งน้อย 3 ก้าว โดยไมล้่ม 
 
10. เดินถอยหลงั 
 วิธีทดสอบ บอกให้เดก็เดินถอยหลงั หรือ ลากของเลน่เดินถอยหลงั 
 การให้คะแนน  ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถเดินถอยหลงัได้ 5 ก้าว 
 
11. ขว้างของไปข้างหน้า 
 วิธีทดสอบ ให้เดก็ชแูขนทัง้ 2 ข้าง ขึน้เหนือศีรษะแล้วขว้างของในมือไปข้างหน้า 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ขว้างของไปข้างหน้าได้ 
 
12. เดินขึน้บนัได 
 วิธีทดสอบ ให้เดก็เดินขึน้บนัได 
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็เดินขึน้บนัไดได้เอง 
 
13. ยืนขาเดียว 3 วินาที 
 วิธีทดสอบ บอกให้เดก็ยืนขาเดียว โดยไมย่ดึเกาะสิง่ใด ๆ ผู้ทดสอบหรือแม ่ยืนขาเดียว 
   แสดงให้เดก็ด ู
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็ยืนขาเดียวได้เองโดยไมล้่มนานอยา่งน้อย 3 วินาที หรือ นบั 1 ถงึ 3 
 
14. กระโดดขาเด่ียว 2 ครัง้ 
 วิธีทดสอบ บอกให้เดก็กระโดดขาเดียว 2-3 ครัง้  
 การให้คะแนน ให้ผา่นถ้าเดก็สามารถกระโดดขาเดียวได้ อยา่งน้อย 2 ครัง้ 
 
15. ยืนขาเดียว 4 วินาที 
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 วิธีทดสอบ ให้เดก็ยืนหา่งท่ียดึเกาะตา่ง ๆ แสดงการยืนขาเดียวให้เดก็ดกู่อนบอกให้เดก็ทํา

   ตาม และยืนนานเทา่ท่ีจะนานได้ จบัเวลา 4 วินาที หรือนบั 1-4 ช้าๆ ให้เดก็ลอง

   ทํา 3 ครัง้   จบัเวลาครัง้ท่ีนานท่ีสดุ ถ้าทําไมไ่ด้ให้เดก็สลบัขา ทําเหมือนกนั 
 การให้คะแนน ผา่นถ้าเดก็ทําได้ขาใดขาหนึง่ครบ 4 วินาที 
 
16. เดินตอ่เท้าในแนวเส้นตรง 4 ก้าว 
 วิธีทดสอบ แสดง ให้เดก็ดกูารเดินบนเส้นตรง (ท่ีมองเหน็) โดยเดินแบบตอ่เท้าไปข้างหน้า 8 
   ก้าว  การวางเท้าแตล่ะครัง้ส้นเท้าของเท้าหน้าไมค่วรหา่งจากนิว้เท้าของเท้า

   หลงัเกิน 1 นิว้  ให้เดก็ลองพยายามทํา 3 ครัง้ 
 การให้คะแนน ผา่นเม่ือเดก็เดินได้อยา่งน้อย 4 ก้าว โดยไมย่ดึเกาะอะไร 
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ภาคผนวก 4   
คู่มือการใช้และแปลผลแบบทดสอบระดบัเชาว์ปัญญาชนิดที่ไม่ใช้ภาษา  

(Test of Noverbal Intelligence, second edition : TONI II) 
เรียบเรียงโดย พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
คาํนํา 

 แบบทดสอบชดุนีมี้ใช้เพ่ือวดัประเมินระดบัสติปัญญาโดยไมมี่การใช้ภาษา ดงันัน้ผู้ทดสอบควรหลีกเล่ียงการ

แนะนําแบบทดสอบ อธิบายวิธีทํา หรือชีแ้นะอ่ืนๆ โดยการใช้ภาษาพดูมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ แบบทดสอบ TONI 
ประกอบด้วยชดุรูปภาพท่ีมีหลกัความเช่ือมโยงตา่งๆ กนั และมีช่องวา่งท่ีเป็นคําถาม ซึง่ต้องการให้ผู้ถกูทดสอบตอบ

โดยเลือกจากตวัเลือกท่ีมีให้ และเม่ือนํามาเติมในการตอบข้อถามเหลา่นีต้้องอาศยัการแก้ปัญหาในเชิงนาธรรมบน

ทกัษะของการรับรู้และเรียนรู้ด้วยการมองเหน็ อายท่ีุสามารถทําแบบทดสอบนีไ้ด้ คือ 5 ปี จนถงึวยัผู้ใหญ่ 
 
ส่วนประกอบ 
 1. สมดุภาพคําถาม 
 2. แผน่คําตอบท่ีมีเฉลยและการให้คะแนน 
 3. คูมื่อการใช้แบบทดสอบอยา่งง่าย,คา่คะแนนมาตรฐานท่ีจะคํานวณมาเป็นระดบัสติปัญญาตาม    

ช่วงอาย ุ(เป็นมาตราฐานของตา่งประเทศ), และตวัอยา่งการให้คะแนนและคํานวน raw score 
 4. ปากกาแดง 
 
วธีิทดสอบ 
 1. เตรียมการทดสอบ โดยเร่ิมจากเขียนข้อมลูผู้ถกูทดสอบไว้ท่ีกระดาษคําตอบโดยเดือนและปีเกิดต้องได้รับ

การยืนยนัอยา่งถกูต้องจากข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ เช่น ผู้ปกครอง, สมดุสขุภาพ, ทะเบียนของทางสถานีอนามยั เป็นต้น 
 2. การจดัสถานท่ี ผู้ทดสอบและผู้ถกูทดสอบควรนัง่ในท่ีมีแสงเพียงพอ และมองเหน็สมดุภาพของภาพคําถาม

จากด้านเดียวกนั หรือมองเหน็รูปภาพได้ชดัเจนเหมือนกนั 
 3. เร่ิมการทดสอบโดยใช้ training items (6 ข้อแรก) ก่อน ให้ผู้ทดสอบชีแ้ตล่ะภาพของชดุภาพคําถาม

ตามลําดบั จากซ้ายไปขวาและบนลงลา่ง จากนัน้จงึกลบัมาชีท่ี้ช่องวา่ง ซึง่เป็นคําถาม ทําทา่ทาง สงสยั แล้วจงึเร่ิมไปชี ้

ท่ีตวัเลือกคําตอบโดยชีที้ละตวัเลือก   เม่ือชีต้วัเลือกท่ีหนึง่ให้กลบัมาชีท่ี้ช่องวา่งถ้าเป็นคําตอบท่ีผิดให้สัน่ศีรษะ ถ้าเป็น

คําตอบท่ีถกูให้พยกัหน้า  ทําเช่นนีจ้นครบทกุตวัเลือก  ถ้าผู้ถกูทดสอบทําทา่เข้าใจ พยายามให้ทํา training items 
ตา่งๆ ไปเองแตถ้่าชีแ้นะจนครบ  6 ข้อยงัไมเ่ข้าใจ ให้เร่ิมใหมอี่กรอบตัง้แต ่training item แรก และสามารถใช้ภาษา

พดูอธิบายประกอบเลก็น้อยได้แก่ “หนดูรููปพวกนี”้ ขณะท่ีชีแ้ตล่ะช่องของชดุภาพคําถาม, “มีช่องหนึง่รูปมนัหายไป” 
ขณะท่ีชีช้่องวา่ง, “ให้หนเูลือกรูปจากข้างลา่งนี”้ ขณะชีแ้ถวคําตอบ, “ดวูา่รูปไหนควรอยูใ่นช่องวา่งนี”้ และเม่ือเร่ิมชีที้ละ
ภาพคําตอบให้ไลก่ลบัไปท่ีช่องวา่งคําถามและอธิบายวา่ “รูปนีใ้ช”่ ถ้าเป็นคําตอบท่ีถกูตอบหรือ “รูปนีไ้มใ่ช”่ ถ้าเป็น
คําตอบท่ีไมถ่กูต้อง   ถ้าหลงัจากทําแบบฝึกหดัทัง้ 2 รอบนีแ้ล้ว ยงัไมเ่ข้าใจ ควรหยดุการทดสอบ 
 
 4. เม่ือผู้ถกูทดสอบเข้าใจวิธีการ จงึเร่ิมข้อ 1 ของแบบทดสอบ โดยเร่ิมตามช่วงอายดุงันี ้
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 ถ้าผู้ถกูทดสอบอาย ุ(ปี)        เร่ิมท่ีข้อ 
  5 - 7                   A 1 

   8 - 9                   A 5 
10 - 12                   A 10 
13 - 17                   A 15 

 18 - 20                   A 20 
    21 +                   A 25  
 
 5. เร่ิมข้อทดสอบจริงโดยชีท่ี้ช่องวา่งของรูปคําถาม แล้วทําทา่ชีก้วาดไปตามช่องคําตอบ มองเหมือน

สงสยั แล้วชีก้ลบัไปท่ีช่องวา่ง ยอมให้ผู้ถกูทดสอบเลือกคําตอบโดยไมจํ่ากดัเวลา แตไ่มค่วรนานเกินไป เพราะ

เป็นท่ีสงัเกตวา่ถ้าใช้เวลาเพ่ือเลือกคําตอบนานเกินกวา่ 20-30 วินาที ผู้ถกูทดสอบมกัเลือกคําตอบท่ีผิด เม่ือ

ต้องการตอบให้ผู้ถกูทดสอบใช้วิธีชีบ้อก 
 6. เม่ือผู้ถกูทดสอบชีต้วัเลือกใด ให้ผู้ทดสอบกากะบาท  ทบัหวัข้อของข้อเลือกนัน้ในกระดาษคําตอบ 
 7. ให้ทําข้อทดสอบไปจนกระทัง่มีข้อผิด 3 ข้อใน 5 ข้อท่ีทําติดตอ่กนัจงึหยดุ  และนบัข้อท่ีถกูสงูสดุ 

(เลขท่ีของข้อ เช่น A 20) เป็น ceiling item. (โปรดดตูามแผน่คําตอบตวัอยา่งท่ีแนบมาพร้อมกนันี)้ 
 8. หาก item เร่ิมต้นท่ีเป็นไปตามวยัตามข้อ 4  และเม่ือทําไปจนต้องหยดุแล้วคือผิด 3 ใน 5 ข้อยงัไม่

มีข้อท่ีตอบถกู 5 ข้อติดตอ่กนั ให้ถอยกลบัไปทําข้อก่อนหน้า เร่ือยๆ จนถกู 5 ข้อติดตอ่กนัหรือจนถงึข้อ 1  ข้อท่ี

สงูสดุของ 5 ข้อถกูเป็น basal item 
 
วิธีการคํานวณคะแนนและแปลงเป็น IQ score 
 การ identity ceiling และ basal items เป็นไปตามวิธีข้างต้นดงัท่ีได้อธิบายไว้ในข้อ 7 และ 8 

ของวิธีทดสอบ แตอ่าจมีบางกรณีท่ีมี ceiling หรือ basal items มากกวา่ 1 ชดุ เน่ืองจากผู้ถกูทดสอบไมไ่ด้

หยดุทําทนัทีเม่ือมีข้อผิด 3 ใน 5  true basal item คือข้อท่ีอยูใ่กล้ ceiling มากท่ีสดุ และ true ceiling 
item คือข้อท่ีอยูใ่กล้ basal มากท่ีสดุ เม่ือได้ basal และ ceiling items แล้วจงึนํามาคํานวณหา total 
raw score และ IQ score ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เขียนเลขท่ีของข้อ basal item ลงในช่องวา่งของ basal ถ้าไมมี่ 5 ข้อติดตอ่กนัท่ีตอบถกู ให้เติม 

O (ศนูย์) ลงในช่องนัน้ 
 2. นบัจํานวนข้อถกูทัง้หมดท่ีอยูร่ะหวา่ง basal และ ceiling items หากไมมี่ ceiling ให้นบัทกุข้อ
ถกูจนถงึข้อสดุท้าย (โปรดดตูามตวัอยา่งท่ีแนบมาด้วย) แล้วจงึรวมข้อ 1 และ 2 เป็น total raw score 
 3. นํา raw score ท่ีคํานวณได้ไปเทียบเป็น IQ score ตามช่วงอายใุนตารางท่ีให้มา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบชนิดไม่ใช้ภาษา   (TONI 2) 
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ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ..................................นามสกลุ...................................เพศ   [   ] ชาย   [   ] หญิง 
โรงเรียน...........................................................................ชัน้....................................... 
ช่ือผู้ทดสอบ..................................................................... 
                 ปี                    เดือน 
วนัทดสอบ  .........................  ........................... 
วนัเกิด   .........................  ........................... 
อาย ุ         .........................  ........................... 
 
การประเมนิพฤตกิรรมผู้ถูกทดสอบ 
 กรุณาให้คะแนนตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 0 = ไมเ่ข้าใจเลย,  ทําไมไ่ด้,  สมัพนัธภาพ/สขุภาพไมดี่ 
 1 = คอ่นข้างเข้าใจช้า, ทําคอ่นข้างชํา้, สมัพนัธภาพ/สขุภาพไมค่อ่ยดี 
 2 = คอ่นข้างเข้าใจเร็ว, ทําคอ่นข้างเร็ว, สมัพนัธภาพ/สขุภาพคอ่นข้างดี 
 3 = เข้าใจเร็ว, ทําได้เร็ว, สมัพนัธภาพ/สขุภาพดี 
1.......................เข้าใจเนือ้หาของแบบทดสอบ 
2.......................เข้าใจรูปแบบของการทดสอบ 
3.......................คลอ่งแคลว่วอ่งไวในการตอบ 
4.......................รอบคอบ, ตรวจตราคําตอบถ่ีถ้วน 
5.......................สขุภาพ 
6.......................สมัพนัธภาพกบัผู้ ทําการทดสอบ 
 
ผลการทดสอบ                                                                          Score 
1.  Basal  Item  #         
    ................... 
2.  จํานวนข้อท่ีถกูระหวา่ง  Basal  Item  และ  Ceiling Item  #............ 
 +................... 
3.  Total  Raw  Score         
   .................... 
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ภาคผนวก 5 
คณะกรรมการอํานวยการ 
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ภาคผนวก 6 
คณะกรรมการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 




