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ภาคผนวก 1
แบบเก็บข้ อมูล
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ภาคผนวก 2
รายชื่อ ผู้ประสานงาน ทีมเก็บข้ อมูล
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ภาค/จังหวัด

กทมฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
สงขลา
กระบี่
ภูเก็ต
สตูล
ชุมพร
ยะลา
นครศรี ธรรมราช
สุราษฎร์ ธานี
อุดรธานี
หนองคาย
นครพนม
ร้ อยเอ็ด
ขอนแก่น
นครราชสีมา
สุรินทร์
อุบลราชธานี

จํานวนชุมรุ ม
อาคาร/
หมู่บ้าน
67
61
67
18
3
5
3
6
5
16
12
7
4
3
7
14
18
6
12

ผู้ประสานงานหลัก

รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล
ผศ. นพ. สุ วัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
นพ.ธีรวัฒน์ กรศิลป์, คุณรัชนี สิริยรรยงวงศ์
นพ.จิรพันธ์ เต้ พนั ธ์
นายสมบูรณ์ อัยรักษ์
นส.สุกญ
ั ญา จงเอกวุฒิ
พญ.นภาภรณ์ พานิช
พญ.สมนึก ศิริสวุ รรณ
นพ.ไกรวุฒิ ก้ วนหิ ้น
พญ.อุทมุ พร กําภู ณ อยุธยา
นพ.สัญชัย ปิ ยะพงษ์ กลู
นส.ดวงสมร บูรณะปิ ยะวงศ์
นพ.วิวฒ
ั น์ พุทธิเมธี
นายเจริญ นิลสุ
นพ. คํารณ ไชยศิริ
นายนพดล กมลกลาง
นพ.คิมหันต์ ยงรัตนจิต
นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
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ภาคผนวก 3
คู่มือการใช้ แบบประเมินพัฒนาการเด็กวัย 0-5 ปี
คํานํา
แบบประเมินพัฒนาการเด็กวัย 0-5 ปี ชุดนี ้ได้ รับการประยุกต์มาจากดัชนีชี ้วัดพัฒนาการเด็กไทย โดย
นพ.อุดม ลักษณวิจารณ์ และคณะ ที่ได้ ทําการศึกษาไว้ ในปี พ.ศ.2529 และได้ รับคําแนะนําจาก อาจารย์ พูล
สุข สริ ยาภรณ์ ผู้ร่วมวิจยั ในครัง้ นันเพื
้ ่อการนํามาใช้ ในการประเมินพัฒนาการเด็ก นอกจากนี ้ยังมีการนําเอาบาง
ข้ อทดสอบจากแบบประเมินของต่างประเทศมาเพิ่มเติมในบางช่วงอายุที่มีข้อทดสอบน้ อย
กรณีที่เด็กมีพฒ
ั นาการไม่สมวัยจากประเมินนี ้ ยังไม่อาจสรุปได้ ทนั ทีวา่ เด็กมีพฒ
ั นาการผิดปกติ เด็ก
ควรได้ รับการประเมินซํ ้าอีกภายใน 1-2 สัปดาห์ หากยังพบว่าช้ ากว่าวัย จึงควรส่งต่อแพทย์เพื่อทําการตรวจวิ
นิฉยั ต่อไป
วิธีการใช้ ค่ ูมือ
1. ผู้ทดสอบควรสังเกตหรื อทําการทดสอบโดยตรงกับตัวเด็กก่อนเสมอ ถ้ าเด็กไม่ยอมทําจึงค่อย
สอบถามจากคนเลี ้ยงดูเด็กว่าเด็กเคยทําได้ หรื อไม่ และควรลงบันทึกว่าไม่มีประสบการณ์ในแบบบันทึก ถ้ าเด็กไม่เคยมีโอกาสทํา
2. เริ่ มทําที่ช่วงอายุจริ งของเด็กก่อนเสมอ หากทําได้ ให้ ถอยไปอีก 2 ช่วงอายุ ก่อนหน้ านัน้ เมื่อทําได้
หมดจึงผ่าน แต่ถ้าทําได้ บ้างไม่ได้ บ้าง ให้ ถอยไปจนทําได้ หมด 3 ช่วงอายุติดต่อกันจึงหยุด
การช่วยเหลือตนเองและสังคม
จ้ องหน้ า
1.
วิธีทดสอบ
แม่หรื อผู้ทดสอบจ้ องหน้ าเด็กในระยะห่างประมาณ 2 ฝ่ ามือ หรื อ 8-12 นิ ้วฟุต
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กจ้ องหน้ าแม่หรื อผู้ทดสอบ
2.

3.

4.

ยิ ้มรับ
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ให้ แม่ยิ ้มกับเด็ก
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กยิ ้มรับแม่

จ้ องมือตัวเอง
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

เด็กจ้ องมองมือตัวเองเป็ นช่วงเวลานานหลายวินาที
ให้ ผา่ นถ้ าขณะทดสอบเห็นเด็กทํา หรื อถามคนเลี ้ยงแล้ วตอบว่าเด็กเคยทํา

หยิบของกินใส่ปาก
วิธีทดสอบ
ถามคนเลี ้ยงว่าเด็กเคยหยิบของกิน (อาหารหรื อขนม) ใส่ปากบ้ างหรื อไม่
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าตอบว่าเคย ถ้ าเด็กทําไม่ได้ เพราะไม่เคยมีโอกาสลองทํา ให้ ลงในช่อง
ว่าไม่มีประสบการณ์
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5.

มีทา่ ทีตอ่ คนแปลกหน้ า
วิธีทดสอบ
สังเกตท่าทีของเด็กต่อคนแปลกหน้ า
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กแสดงอาการที่บง่ ว่าผู้ทดสอบเป็ นคนแปลกหน้ า เช่น ร้ อง เปลี่ยน
สีหน้ า ท่าทาง หรื อ อาย

6.

ทําท่าหรื อส่งเสียงบอกความต้ องการ
วิธีทดสอบ
สังเกต หรื อถามคนเลี ้ยงว่าเด็กบอกความต้ องการของตนเองอย่างไร (นอก
เหนือจากการร้ องไห้ ) เช่น เด็กอาจชี ้บอก, ทําท่าเอื ้อมตัวไปหรื อทําเสียงบอก,
ยื่นแขนออกให้ คนอุ้ม, ดึง, พูดบอก
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กทําหรื อคนเลี ้ยงบอกว่าทําได้

7.

ตบมือ หรื อสาธุ
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

8.

ดื่มนํ ้าจากแก้ ว
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

บอกให้ เด็ก ตบมือ สาธุ ฯลฯ
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถแสดงท่าทางด้ วยมือได้ 1 อย่าง เช่น ตบมือ สาธุ สลาม
บ้ าย-บาย รักเท่าฟ้า ฯลฯ
สังเกตหรื อถามจากแม่
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถดื่มนํ ้าได้ เอง อาจหกได้ บ้าง

9.

รู้จกั แสดงความรักต่อผู้อื่น
วิธีทดสอบ
ให้ สงั เกต หรื อถามแม่
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กยิ ้มรับแม่ รู้จกั แสดงความรัก เช่น หอมแก้ ม กอด ซบ

10.

กินอาหารเองได้ ด้วยช้ อน
วิธีทดสอบ
ถามจากแม่หรื อสังเกตเด็ก
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กกินอาหารได้ เองโดยใช้ ช้อนอาจหกเล็กน้ อย

11.

รู้จกั ถาม
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ถามแม่วา่ เด็กเคยถามอะไรหรื อไม่ และลองให้ ยกตัวอย่าง
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กเคยถามคําถาม ถึงแม้ จะไม่เข้ าใจคําตอบ

ล้ างมือเองได้
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ถามจากคนเลี ้ยงว่าเด็กล้ างมือเองได้ (โดยไม่จําเป็ นต้ องใช้ สบู)่
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กทําได้

12.

13.

ถอดเสื ้อผ้ าเองได้
วิธีทดสอบ
ถามจากแม่ หรื อสังเกตเด็ก
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กถอดเสื ้อหรื อกางเกงได้ เอง
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14.

บอกชื่อเพื่อน
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ถามเด็กให้ บอกชื่อเพื่อนอย่างน้ อย 1 คน
ให้ ผา่ นเมื่อเด็กตอบชื่อคนที่เป็ นเพื่อน (เฉพาะชื่อและอาจเป็ นชื่อเล่นได้ ) อาจ
เป็ นญาติพี่น้องที่ไม่ได้ อยูบ่ ้ านเดียวกันก็ได้ เป็ นสัตว์เลี ้ยงหรื อเพื่อนในจินตนา
การไม่ได้ ถ้ าเด็กไม่ตอบให้ ถามพ่อแม่วา่ เด็กเคยบอกได้ หรื อไม่

15.

ถ่ายอุจจาระถูกที่
วิธีทดสอบ
ถามจากแม่
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กไปถ่ายอุจจาระในที่เหมาะสมได้ เช่น ห้ องนํ ้า, ในกระโถน หรื อที่ที่
ถูกสอน หรื อยอมรับโดยผู้ใหญ่ในครอบครัว

16.

ถ่ายปั สสาวะถูกที่
วิธีทดสอบ
ถามจากแม่
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็ก ไปปั สสาวะในที่เหมาะสมได้ ในเวลากลางวัน โดยเป็ นที่ที่ได้ รับ
ยอมรับของผู้ใหญ่ในครอบครัว

17.

เล่นซ่อนหา
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ถามแม่วา่ เด็กเคยเล่นซ่อนหากับคนอื่นหรื อไม่
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กเคยเล่นกับผู้อื่น และเข้ าใจกติกาการเล่น หรื อ ทําตามระเบียบได้
ถูกต้ อง

18.

สวมเลื ้อหรื อกางเกงเอง
วิธีทดสอบ
ถามจากแม่ หรื อสังเกตเด็ก
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสวมเสื ้อหรื อกางเกงได้ เอง

19.

ไม่ปัสสาวะรดที่นอนเลยใน 3 เดือนที่ผา่ นมา
วิธีทดสอบ
ถามคนเลี ้ยงว่า เด็กเคยปั สสาวะรดที่นอนอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในช่วง 3 เดือนที่ผา่ น
หรื อไม่
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าตอบว่าไม่เคย

20.

จัดหาอาหารกินเอง
วิธีทดสอบ
ถามจากแม่หรื อสังเกตเด็ก
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถจัดหาอาหารที่เตรี ยมไว้ ให้ กินเองได้ เช่น หาจานไปตัก
ข้ าวมากินเองได้

21.

ไม่ปัสสาวะรดที่นอนเลยใน 4 สัปดาห์ที่ผา่ นมา
วิธีทดสอบ
ถามจากแม่
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กไม่ปัสสาวะรดที่นอนแลยอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ ที่ผา่ นมา

หมายเหตุ

ถ้ าเด็กผ่านข้ อทดสอบที่ 19 ก็จะผ่านข้ อ 21 โดยอัตโนมัติ
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พัฒนาการทางภาษา
1.
ตอบสนองต่อเสียงกระดิ่ง
วิธีทดสอบ
ถือกระดิ่งไว้ ด้านข้ างหูของเด็ก ห่างจากหูเด็กประมาณ 6-8 นิ ้ว โดยเยื ้องไป
ด้ านหลังเล็กน้ อย สัน่ กระดิ่งเบาๆ ถ้ าเด็กไม่มีการตอบสนอง ให้ ลองทําซํ ้าอีก
ครัง้ หลังจากทดสอบข้ ออื่นๆ ไปสักพัก
การให้ คะแนน ผ่านเมื่อเด็กมีปฏิกิริยาตอบสนอง เช่น เคลื่อนไหวตา, สีหน้ าเปลี่ยน, อัตราการ
หายใจเปลี่ยน, มีการขยับแขนขา หรื อหยุดการกระทําใดๆ ที่ทําอยูก่ ่อนได้ ยิน
เสียงกระดิ่ง (ข้ อนีใ้ ช้ การถามไม่ ได้ ต้ องสังเกตเห็นขณะทดสอบเท่ านัน้ )
2.

3.

ทําเสียงอูอา
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

สังเหตุหรื อถามคนเลี ้ยงว่าเด็กทําเสียงในลําคอ เช่น อูอาได้ หรื อไม่
ผ่านถ้ าเด็กทําได้

ฟั งเสียงพูด
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

แม่พดู กับเด็ก
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กแสดงสีหน้ า หยุดนิ่งฟั งเสียง เปลี่ยนท่าทาง

4.

รับรู้และส่งเสียงตอบ
วิธีทดสอบ
ให้ แม่หรื อผู้ทดสอบพูดกับเด็ก
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถส่งเสียงตอบหรื อส่งเสียงในคอโต้ ตอบ

5.

หันหาเสียงเรี ยก
วิธีทดสอบ
ขณะที่เด็กสนใจสิง่ อื่น ให้ ผ้ ทู ดสอบเรี ยกมาจากข้ างหลัง ด้ านซ้ ายหรื อด้ านขวา
ห่างประมาณ 3 ฟุต ควรระวังไม่ให้ เด็กมองเห็นมือผู้ทดสอบหรื อกระดิ่ง
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กหันหาเสียง หรื อถามคนเลี ้ยงว่าเด็กทําได้ หรื อไม่

6.

หัวเราะและส่งเสียงแตกต่างกัน
วิธีทดสอบ
ให้ สงั เกตเด็ก
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าผู้ทดสอบสังเกตเห็นเด็กหัวเราะ และส่งเสียงที่แตกต่างกันเมื่อพอใจ/ไม่พอใจ

7.

เล่นนํ ้าลาย
วิธีทดสอบ
สังเกต หรื อถามคนเลี ้ยงว่าเด็กเล่นนํ ้าลายบ้ างหรื อไม่
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กทําได้
ทําเสียงปาปามามาได้
วิธีทดสอบ
สังเกตหรื อถามคนเลี ้ยงว่าเด็กสามารถทําเสียงที่ใช้ ริมฝี ปาก (นอกเหนือจาก
เสียงในลําคอที่เป็ น “อ”) เช่น ปาปา, พาพา, มามา เป็ นต้ น โดยไม่จําเป็ นต้ อง
มีความหมาย ได้ หรื อไม่
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กทําได้

8.
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9.

หยุดเมื่อบอกว่า “ไม่”
วิธีทดสอบ
สังเกตหรื อถามคนเลี ้ยงว่าเด็กหยุดเมื่อถูกห้ ามว่า “ไม่” หรื อไม่
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กเข้ าใจและหยุด (แม้ จะชัว่ คราว)

10.

เลียนเสียงพูด เช่น จ๋าจ๊ ะ หมํ่าๆ
วิธีทดสอบ
ให้ ผ้ ทู ดสอบหรื อแม่พดู กับเด็ก
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กส่งเสียงตาม เลียนเสียงหมํ่าๆ จ๋าจ๊ ะ

11.

พูด 1 คํา ที่มีความหมาย
วิธีทดสอบ
ให้ ถามแม่วา่ เด็กพูดอะไรได้ บ้าง
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กพูดคําว่า พ่อ แม่ กิน ฯลฯ ได้ คําใดคําหนึง่

12.

ชี ้สิง่ ที่ต้องการ
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ให้ สงั เกตเด็ก
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กชี ้สิง่ ที่ต้องการได้ เช่น นม นํ ้า ประตู ฯลฯ

13.

พูดคําที่มีความหมาย 3 คํา
วิธีทดสอบ
ถามคนเลี ้ยงว่าเด็กพูดคําที่มีความหมายได้ กี่คํา ให้ ยกตัวอย่างประกอบ
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กพูดได้ ตงแต่
ั ้ 3 คําขึ ้นไป โดยไม่รวม “พ่อ”, “แม่”, หรื อชื่อคนหรื อ
สัตว์เลี ้ยงในบ้ าน

14.

บอกสิง่ ที่ต้องการ
วิธีทดสอบ
ถามจากแม่
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กบอกสิง่ ที่ต้องการได้ เช่น นํ ้า นม เที่ยว ฯลฯ

15.

ชี ้อวัยวะบนใบหน้ าได้ เอง อย่างน้ อย 1 ส่วน
วิธีทดสอบ
ถามเด็กว่า หู ตา จมูก ฯลฯ อยูท่ ี่ไหน
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กชี ้ หู ตา จมูก ฯลฯ ตามที่บอกได้ อย่างน้ อย 1 ส่วน
ทําตามคําสัง่ ได้ 2 คําสัง่ ตามตัวอย่าง (“เอาไปให้ แม่”, “เอาไปวางบนโต๊ ะ”)
วิธีทดสอบ
ผู้ทดสอบควรบอกพ่อแม่ให้ อยูเ่ ฉยๆ แล้ วส่งของเล่นอะไรก็ได้ ให้ เด็ก บอกเด็กให้
ทําตามคําสัง่ ทีละคําสัง่ “เอาไปให้ คณ
ุ แม่” “เอาไปวางบนโต๊ ะ”
ผู้ทดสอบและพ่อแม่ ต้ องไม่ช่วยเด็ก
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กวางของได้ ถกู ต้ องตามคําสัง่ ได้ ทัง้ 2 คําสัง่

16.

17.

พูดคํา 2 พยางค์
วิธีทดสอบ
ให้ เด็กพูด
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กพูดคํา 2 พยางค์ได้ เช่น กินข้ าว กินขนม ไปเที่ยว ไปไหน ฯลฯ
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18.

ชี ้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ อย่างน้ อย 3 ส่วน
วิธีทดสอบ
ให้ เด็กชี ้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กชี ้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ อย่างน้ อย 3 ส่วน เช่น แขน ขา
นิ ้วมือ ฯลฯ

19.

พูดคุยโต้ ตอบ ฟั งเข้ าใจมากกว่าครึ่ง
วิธีทดสอบ
สังเกตหรื อถามคนเลี ้ยงว่าเมื่อเด็กพูดคุย คนทัว่ ไปที่ไม่อยูก่ บั เด็กฟั งเข้ าใจมาก
กว่าครึ่งหรื อไม่
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าตอบว่าใช่

20.

เข้ าใจการอธิบาย 2 คํากริยา
วิธีทดสอบ
แสดงรูปภาพสัตว์ตา่ งๆ และคน รวม 4 ภาพ ให้ เด็กดู แล้ วถามว่า “อัน(ตัว) ไหน
บินได้ , พูดได้ , เห่าได้ , หรื อร้ องเหมียวเหมียว ?”
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กตอบหรื อชี ้ถูกตังแต่
้ 2 ข้ อขึ ้นไป

21.

บอกสีได้ 1 สี
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

วางบล็อคไม้ สีแดง, เหลือง, นํ ้าเงิน, และเขียวอย่างละ 1 อัน ต่อหน้ าเด็กแล้ ว
ถามเด็กว่าแต่ละอันมีสีอะไร
ผ่านถ้ าเด็กตอบถูกอย่างน้ อย 1 สี

22.

ร้ องเพลงหรื อสวดมนต์ได้
วิธีทดสอบ
ถามแม่หรื อให้ เด็กร้ องเพลง สวดมนต์
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กร้ องเพลง หรื อสวดมนต์หรื อท่องคําโฆษณาได้ 2 ประโยค

23.

บอกเพศ
วิธีทดสอบ

การให้ คะแนน
24.

ถามเด็กว่าหนูเป็ นผู้หญิงหรื อผู้ชาย โดยถ้ าเป็ นเด็กหญิงให้ ถามว่า “หนูเป็ น
เด็กผู้หญิงหรื อเด็กผู้ชาย?” และถามเด็กผู้ชายว่า “หนูเป็ นเด็กผู้ชายหรื อเด็กผู้
หญิง?” และถามซํ ้าถึงคนอื่นซึง่ เป็ นเพศตรงข้ ามกับตัวเด็กว่าคนนันล่
้ ะเป็ นผู้
หญิงหรื อผู้ชายโดยที่คําท้ ายต้ องเป็ นเพศตรงข้ ามกับคนที่ถกู อ้ างถึง
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กบอกเพศชาย-หญิง ได้ ถกู ต้ อง

นับและรู้จํานวน 1
วิธีทดสอบ
วางบล็อคไม้ 8 อันไว้ ตอ่ หน้ าเด็ก วางกระดาษ 1 แผ่นไว้ ข้างๆ บล็อคไม้ บอก
ให้ เด็กหยิบบล็อคไม้ วางบนกระดาษ 1 อัน ถ้ าเด็กทําท่าวางเสร็จแล้ ว ให้ ถาม
เด็กว่า “มีบล็อคไม้ กี่อนั บนกระดาษ?”
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กหยิบเพียง 1 อันและตอบถูก
หมายเหตุ

เมื่อเด็กวางบล็อคไม้ 1 อันบนกระดาษ ผู้ทดสอบควรนับในใจ 3 วินาที รอดูวา่
เด็กจะหยิบบล็อคไม้ อนั ต่อๆ ไปมาวางหรื อไม่ ถ้ าไม่จงึ ค่อยถามคําถาม
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25.

26.

เข้ าใจสัน้ -ยาว
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ถามเด็กว่านิ ้วไหนสันที
้ ่สดุ นิ ้วไหนยาวที่สดุ
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กบอกนิ ้วสัน้ นิ ้วยาว ได้ ถกู ต้ อง (อนุโลมว่านิ ้วโป้งหรื อนิ ้วก้ อย เป็ น
นิ ้วที่สนที
ั ้ ่สดุ ได้ ถ้ ามีความยาวพอๆ กัน)

เล่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นฟั งเข้ าใจหมด
วิธีทดสอบ
ถามคนเลี ้ยงว่าเด็กสามารถเล่าเรื่ องต่างๆ ให้ ฟังได้ หรื อไม่ และฟั งเข้ าใจทังหมด
้
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถเล่าเรื่ อง และฟั งเข้ าใจทังหมด
้

27. จับคูส่ งิ่ ของ

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

วางช้ อน ส้ อม ดินสอ กระดาษ หม้ อ ฝาหม้ อ แล้ วถามว่าอะไรใช้ คกู่ บั อะไร
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กจับคูส่ งิ่ ของได้ ถกู ต้ อง อย่างน้ อย 1 คู่

28.

รู้จกั สี 3 สี
วิธีทดสอบ
วางใบไม้ ดอกไม้ ของเล่น หรื อขันพลาสติกที่มีในบ้ านไว้ ด้วยกัน แล้ วบอกให้
เด็กหยิบอะไรเอ่ยที่มีสี......? ทีละส (อาจใช้ บล็อคไม้ แทนก็ได้ )
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถบอกสีเขียว แดง ดํา เหลือง ฯลฯ ชี ้หรื อหยิบของที่มีสีดงั
กล่าวได้ ถกู ต้ อง 3 สี

29.

รู้คําตรงข้ าม
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

30.

บอกค่าของเงิน
วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ถามคําถามเด็กเช่น กลางคืนมืด แล้ วกลางวันล่ะเป็ นอย่างไร พ่อเป็ นผู้ชาย
แล้ วแม่ละ่ ช้ างตัวใหญ่มดตัว......... ฯลฯ
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กรู้คําตรงข้ ามอย่างน้ อย 1 ข้ อ เช่น กลางคืนมืด กลางวันสว่าง

ผู้ทดสอบหยิบเหรี ยญ 1 บาท 5 บาท และธนบัตร 10 บาท ส่งให้ เด็กดูทีละ
อย่าง แล้ วให้ เด็กบอกจํานวนค่าของเงิน
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กตอบจํานวนค่าของเงินได้ ถกู ต้ อง อย่างน้ อย 2 ใน 3

การมองเห็นและการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
1.
มองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว 4 วินาที
วิธีทดสอบ
หาวัตถุมีสีสดใส เช่น ปลาตะเพียนกลุม่ ไหมพรมสีแดง ผูกแขวนหรื อถือให้ สงู
โดยให้ วตั ถุอยูห่ า่ งจากตาเด็ก 20 เซนติเมตร พยายามสังเกตอาการมองตาม
ของเด็ก ขณะที่แกว่งวัตถุไปมาช้ าๆ
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหวนาน 4 วินาที
2.

คว้ าจับของเมื่อถูกมือ
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วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ขณะเด็กอยูใ่ นท่าหงายหรื ออยูใ่ นตักคนเลี ้ยง เอาด้ ามของกรุ๋งกริ๋ง (หรื อของเล่น
มีเสียงอื่นที่เด็กคุ้นเคย) แตะปลายนิ ้วหรื อหลังมือเด็ก
ผ่านเมื่อเด็กคว้ าของชิ ้นนันนาน
้
2-3 วินาที

3.

เอื ้อมมือกําบล็อคไม้ ด้วยฝ่ ามือเดียว
วิธีทดสอบ
วางบล็อคไม้ ไว้ ข้างหน้ าเด็ก ในระยะที่เด็กสามารถหยิบได้ กระตุ้นให้ เด็กหยิบ
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถใช้ มือหยิบกําบล็อคไม้

4.

มองตามของตก
วิธีทดสอบ
ขณะเด็กนัง่ อยูใ่ นตักคนเลี ้ยง ถือกลุม่ ไหมพรมสีแดงอยูป่ ระมาณระดับสายตา
เด็ก และล่อให้ เด็กสนใจ เมื่อเด็กจ้ องมองให้ ทํากลุม่ ไหมพรมตกจนพ้ นสายตา
เด็ก (ลงพื ้น) ขณะทําไหมพรมตกห้ ามเคลื่อนไหวมือหรื อแขน ทําซํ ้าได้ ถ้าไม่แน่
ใจว่าเด็กจะมองตามหรื อไม่
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กมองตามกลุม่ ไหมพรมไปที่พื ้น

5.

กําบล็อคไม้ ไว้ ใน 2 มือได้ พร้ อมกัน
วิธีทดสอบ
วางบล็อคไม้ 2 อันไว้ ข้างหน้ าเด็ก กระตุ้นให้ เด็กหยิบบล็อคไม้ เอง ไม่ยื่นเอาให้ เด็ก
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กหยิบและถือบล็อคไม้ ไว้ ในมือได้ ข้างละ 1 อัน

6.

หยิบก้ อนไม้ ใส่ถ้วย
วิธีทดสอบ วางบล๊ อคไม้ 3 อันและถ้ วยไว้ ข้างหน้ าเด็ก กระตุ้นให้ เด็กหยิบบล็อคไม้ ใส่ถ้วย
โดยสามารถพูดหรื อทําให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กใส่บล๊ อคไม้ อย่างน้ อย 1 อันลงในถ้ วย

7. ใช้ นิ ้วหัวแม่มือหยิบลูกเกดร่ วมกับนิ ้วใดนิ ้วหนึง่

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

วางลูกเกดไว้ ข้างหน้ าเด็กในระยะที่เด็กสามารถหยิบได้ กระตุ้นให้ เด็กหยิบลูกเกด
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถใช้ นิ ้วหัวแม่มือกับนิ ้วชี ้ หยิบลูกเกดได้

8.

เทลูกเกดออกจากขวด
วิธีทดสอบ
แสดงการเทลูกเกด (1 เม็ด) ที่อยูใ่ นขวดปากแคบ ออกมาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง 2-3
ครัง้ แล้ วบอกให้ เด็กเอาลูกเกดออกมา ห้ ามพูดคําว่า “เท”
การให้ คะแนน ผ่านถ้ าเด็กทําได้ แม้ จะเขย่าจนลูกเกดมาอยูท่ ี่ปากขวด แล้ วต่อมาเด็กเทออก
ไม่ผา่ นถ้ าเอานิ ้วเข้ าไปเขี่ยออกมา

9.

ต่อบล็อคไม้ 4 ก้ อน (พยายาม 3 ครัง้ )
วิธีทดสอบ
วางบล็อคไม้ ตรงหน้ าเด็ก พูดหรื อแสดงการต่อบล็อคไม้ ให้ เด็กดู ผู้ทดสอบควร
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ยื่นบล็อคไม้ ให้ เด็กที่ละอันจะทําให้ ทดสอบได้ ง่ายขึ ้น ถ้ าเด็กนัง่ บนเก้ าอี ้หรื อตัก
แม่เพื่อต่อบล็อคไม้ บนโต๊ ะ ควรแน่ใจว่าเด็กนัง่ สูงจากขอบโต๊ ะเพียงพอที่ข้อศอก
และมือจะเคลื่อนไหวได้ สะดวก ถ้ าทําไม่ได้ ให้ เด็กลองพยายามทังหมด
้
3 ครัง้
การให้ คะแนน ผ่านมือเด็กทําได้ ทงหมดด้
ั้
วยตนเอง
10. ขีดเขียนเล่นตามอย่าง

วิธีทดสอบ
วางกระดาษและดินสอตรงหน้ าเด็ก พยายามดึงดูดความสนใจของเด็ก แล้ วผู้
ทดสอบขีดเขียนเล่นเป็ นตัวอย่างไปมาบนกระดาษ แล้ วส่งดินสอนันให้
้ เด็ก
พร้ อมกับบอก หรื อ แสดงท่าทางที่ต้องการให้ เด็กเขียนตามผู้ทดสอบแสดงให้ ดู
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถขีดเขียน ลงบนกระดาษ หรื อบนพื ้นดิน หรื อบนพื ้นทราย
ได้ ไม่จําเป็ นว่าเด็กจะถือดินสอหรื อไม้ ในลักษณะใด
11. คลี่ม้วนกระดาษ

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ส่งกระดาษที่ม้วนเป็ นสลาก แล้ วบอกให้ เด็กคลี่ออก โดยผู้ทดสอบทําให้ ดกู ่อน
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กคลี่กระดาษออกได้

12. ลากเส้ นตรง

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ให้ ผ้ ทู ดสอบส่งกระดาษให้ เด็ก แล้ วผู้ทดสอบลากเส้ นตรงในแนวตังเข้
้ าหาตัวเด็ก
แล้ วบอกให้ เด็กทําตามผู้ทดสอบ
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กเขียนเส้ นตรงได้ โดยจะเอียงได้ ไม่เกิน 30 องศาในแนวดิ่ง

13. กํามือและชูนิ ้วโป้ง

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

แสดงการกํามือและชูนิ ้วโป้งชี ้ขึ ้นให้ เด็กดู และกระดิกนิ ้วโป้งเล็กน้ อยแล้ วบอกให้
เด็กทําตาม
ผ่านถ้ าเด็กขยับแต่นิ ้วโป้ง โดยไม่ขยับนิ ้วอื่น

14. ต่อก้ อนไม้ 8 ก้ อน (พยายาม 3 ครัง้ )

วิธีทดสอบ
วางบล็อคไม้ ตรงหน้ าเด็ก พูดหรื อแสดงการต่อบล็อคไม้ ให้ เด็กดู ผู้ทดสอบควร
ยื่นบล็อคไม้ ให้ เด็กที่ละอันจะทําให้ ทดสอบได้ ง่ายขึ ้น ถ้ าเด็กนัง่ บนเก้ าอี ้หรื อตัก
แม่เพื่อต่อบล็อคไม้ บนโต๊ ะ ควรแน่ใจว่าเด็กนัง่ สูงจากขอบโต๊ ะเพียงพอที่ข้อศอก
และมือจะเคลื่อนไหวได้ สะดวก ถ้ าเด็กทําไม่ได้ ในครัง้ แรกให้ เด็กลองพยายาม
ทังหมด
้
3 ครัง้
การให้ คะแนน ผ่านมือเด็กทําได้ ทงหมดด้
ั้
วยตนเอง
15. ผูกเชือก

วิธีทดสอบ

เอาเชือกให้ เด็กผูกไม้ หรื อดินสอ 2 ชิ ้น (ที่ยงั ไม่เหลา 2 แท่ง) เข้ าด้ วยกัน
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การให้ คะแนน

ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถผูกไม้ 2 ชิ ้นเข้ าด้ วยกันได้

16. ลอกแบบวงกลม (พยายาม 3 ครัง้ )

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

เขียนวงกลมขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 5 เซนติเมตร (2 นิ ้ว) กระตุ้นให้
เด็กวาดตาม
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถเขียนวงกลมได้ โดยลากเส้ นให้ ปลายชนกัน ให้ โอกาสเด็ก
3 ครัง้

17. ลอกแบบสี่เหลี่ยม

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

เขียนรูปสี่เหลี่ยมให้ เด็กดู บอกให้ เด็กเขียนตาม
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กเขียนรูปสี่เหลี่ยมได้ เส้ นกรอบรูปไม่จําเป็ นต้ องเป็ นเส้ นตรง แม้ จะ
เขียนเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าก็ให้ ผา่ น

การใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่
1. คอไม่หงายไปข้ างหลังเมื่อถูกดึงขึ ้นมานัง่
วิธีทดสอบ
จับเด็กให้ นอนหงาย จับมือทัง้ 2 ข้ าง แล้ วค่อยๆ ฉุดเด็กให้ ลกุ นัง่
การให้ คะแนน ให้ ผา่ นถ้ าศีรษะของเด็กไม่หงายไปข้ างหลังเมื่ออยูใ่ นท่านัง่
2. นอนควํ่ายกศีรษะ

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

วางเด็กให้ นอนควํ่าลงบนพื ้นราบ
ให้ ผา่ น ถ้ าเด็กยกศีรษะให้ คางพ้ นจากพื ้นได้ ชวั่ ครู่

3. พลิกควํ่าหรื อหงายได้ เอง

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

จับเด็กให้ นอนหงายหรื อควํ่าบนพื ้นราบแล้ วปล่อยมือออก
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถพลิกควํ่าได้ เองหรื อหงายได้ เอง

4. จับนัง่ ได้ นาน 10 วินาที

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

จับเด็กนัง่ บนพื ้นราบ แล้ วปล่อยมือออก
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กนัง่ ได้ ตามลําพัง โดยไม่ใช้ มือยันและไม่ล้มเป็ นเวลานาน อย่าง
น้ อย 10 วินาที หนือ นับ 1 ถึง 10

5. นัง่ ได้ เอง

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน
6. คลาน

สังเกตว่าเด็กลุกขึ ้นมานัง่ ได้ เองหรื อไม่
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กนัง่ ได้ เอง
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วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

จับเด็กให้ นงั่ แล้ ว ปล่อยให้ คลานบนพื ้นราบ
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กคลานได้ (ท้ องไม่สมั ผัสพื ้น)

7. เกาะยืน

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ให้ เด็กยืนเกาะวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวเช่นโต๊ ะ
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กเกาะยืนได้ อย่างน้ อย 5 วินาที หรื อนับ 1 ถึง 5

8. ยืนได้ เอง 5 วินาที

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ให้ เด็กยืนบนพื ้น ปล่อยมือที่จบั เด็ก
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กยืนได้ เอง อย่างน้ อย 5 วินาที หรื อ นับ 1 ถึง 5

9. เดินได้ เอง

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

บอกให้ เด็กเดินเอง อย่างน้ อย 3 ก้ าว ขึ ้นไป
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กเดินได้ เอง อย่างน้ อย 3 ก้ าว โดยไม่ล้ม

10. เดินถอยหลัง

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

บอกให้ เด็กเดินถอยหลัง หรื อ ลากของเล่นเดินถอยหลัง
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถเดินถอยหลังได้ 5 ก้ าว

11. ขว้ างของไปข้ างหน้ า

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ให้ เด็กชูแขนทัง้ 2 ข้ าง ขึ ้นเหนือศีรษะแล้ วขว้ างของในมือไปข้ างหน้ า
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กขว้ างของไปข้ างหน้ าได้

12. เดินขึ ้นบันได

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

ให้ เด็กเดินขึ ้นบันได
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กเดินขึ ้นบันไดได้ เอง

13. ยืนขาเดียว 3 วินาที

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน

บอกให้ เด็กยืนขาเดียว โดยไม่ยดึ เกาะสิง่ ใด ๆ ผู้ทดสอบหรื อแม่ ยืนขาเดียว
แสดงให้ เด็กดู
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กยืนขาเดียวได้ เองโดยไม่ล้มนานอย่างน้ อย 3 วินาที หรื อ นับ 1 ถึง 3

14. กระโดดขาเดี่ยว 2 ครัง้

วิธีทดสอบ
การให้ คะแนน
15. ยืนขาเดียว 4 วินาที

บอกให้ เด็กกระโดดขาเดียว 2-3 ครัง้
ให้ ผา่ นถ้ าเด็กสามารถกระโดดขาเดียวได้ อย่างน้ อย 2 ครัง้
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วิธีทดสอบ

การให้ คะแนน

ให้ เด็กยืนห่างที่ยดึ เกาะต่าง ๆ แสดงการยืนขาเดียวให้ เด็กดูก่อนบอกให้ เด็กทํา
ตาม และยืนนานเท่าที่จะนานได้ จับเวลา 4 วินาที หรื อนับ 1-4 ช้ าๆ ให้ เด็กลอง
ทํา 3 ครัง้ จับเวลาครัง้ ที่นานที่สดุ ถ้ าทําไม่ได้ ให้ เด็กสลับขา ทําเหมือนกัน
ผ่านถ้ าเด็กทําได้ ขาใดขาหนึง่ ครบ 4 วินาที

16. เดินต่อเท้ าในแนวเส้ นตรง 4 ก้ าว

วิธีทดสอบ

การให้ คะแนน

แสดง ให้ เด็กดูการเดินบนเส้ นตรง (ที่มองเห็น) โดยเดินแบบต่อเท้ าไปข้ างหน้ า 8
ก้ าว การวางเท้ าแต่ละครัง้ ส้ นเท้ าของเท้ าหน้ าไม่ควรห่างจากนิ ้วเท้ าของเท้ า
หลังเกิน 1 นิ ้ว ให้ เด็กลองพยายามทํา 3 ครัง้
ผ่านเมื่อเด็กเดินได้ อย่างน้ อย 4 ก้ าว โดยไม่ยดึ เกาะอะไร
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ภาคผนวก 4
คู่มือการใช้ และแปลผลแบบทดสอบระดับเชาว์ ปัญญาชนิดที่ไม่ ใช้ ภาษา
(Test of Noverbal Intelligence, second edition : TONI II)
เรี ยบเรี ยงโดย พญ.นิชรา เรื องดารกานนท์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คํานํา
แบบทดสอบชุดนี ้มีใช้ เพื่อวัดประเมินระดับสติปัญญาโดยไม่มีการใช้ ภาษา ดังนันผู
้ ้ ทดสอบควรหลีกเลี่ยงการ
แนะนําแบบทดสอบ อธิบายวิธีทํา หรื อชี ้แนะอื่นๆ โดยการใช้ ภาษาพูดมากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ แบบทดสอบ TONI
ประกอบด้ วยชุดรูปภาพที่มีหลักความเชื่อมโยงต่างๆ กัน และมีช่องว่างที่เป็ นคําถาม ซึง่ ต้ องการให้ ผ้ ถู กู ทดสอบตอบ
โดยเลือกจากตัวเลือกที่มีให้
และเมื่อนํามาเติมในการตอบข้ อถามเหล่านี ้ต้ องอาศัยการแก้ ปัญหาในเชิงนาธรรมบน
ทักษะของการรับรู้และเรี ยนรู้ด้วยการมองเห็น อายุที่สามารถทําแบบทดสอบนี ้ได้ คือ 5 ปี จนถึงวัยผู้ใหญ่
ส่ วนประกอบ
1. สมุดภาพคําถาม
2. แผ่นคําตอบที่มีเฉลยและการให้ คะแนน
3. คูม
่ ือการใช้ แบบทดสอบอย่างง่าย,ค่าคะแนนมาตรฐานที่จะคํานวณมาเป็ นระดับสติปัญญาตาม
ช่วงอายุ (เป็ นมาตราฐานของต่างประเทศ), และตัวอย่างการให้ คะแนนและคํานวน raw score
4. ปากกาแดง
วิธีทดสอบ
1. เตรี ยมการทดสอบ โดยเริ่ มจากเขียนข้ อมูลผู้ถกู ทดสอบไว้ ที่กระดาษคําตอบโดยเดือนและปี เกิดต้ องได้ รับ

การยืนยันอย่างถูกต้ องจากข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ผู้ปกครอง, สมุดสุขภาพ, ทะเบียนของทางสถานีอนามัย เป็ นต้ น
2. การจัดสถานที่ ผู้ทดสอบและผู้ถกู ทดสอบควรนัง่ ในที่มีแสงเพียงพอ และมองเห็นสมุดภาพของภาพคําถาม
จากด้ านเดียวกัน หรื อมองเห็นรูปภาพได้ ชดั เจนเหมือนกัน
3. เริ่ มการทดสอบโดยใช้ training items (6 ข้ อแรก) ก่อน ให้ ผ้ ทู ดสอบชี ้แต่ละภาพของชุดภาพคําถาม
ตามลําดับ จากซ้ ายไปขวาและบนลงล่าง จากนันจึ
้ งกลับมาชี ้ที่ช่องว่าง ซึง่ เป็ นคําถาม ทําท่าทาง สงสัย แล้ วจึงเริ่มไปชี ้
ที่ตวั เลือกคําตอบโดยชี ้ทีละตัวเลือก เมื่อชี ้ตัวเลือกที่หนึง่ ให้ กลับมาชี ้ที่ช่องว่างถ้ าเป็ นคําตอบที่ผิดให้ สนั่ ศีรษะ ถ้ าเป็ น
คําตอบที่ถกู ให้ พยักหน้ า ทําเช่นนี ้จนครบทุกตัวเลือก ถ้ าผู้ถกู ทดสอบทําท่าเข้ าใจ พยายามให้ ทํา training items
ต่างๆ ไปเองแต่ถ้าชี ้แนะจนครบ 6 ข้ อยังไม่เข้ าใจ ให้ เริ่มใหม่อีกรอบตังแต่
้ training item แรก และสามารถใช้ ภาษา
พูดอธิบายประกอบเล็กน้ อยได้ แก่ “หนูดรู ูปพวกนี”้ ขณะที่ชี ้แต่ละช่องของชุดภาพคําถาม, “มีช่องหนึง่ รูปมันหายไป”
ขณะที่ชี ้ช่องว่าง, “ให้ หนูเลือกรูปจากข้ างล่างนี”้ ขณะชี ้แถวคําตอบ, “ดูวา่ รูปไหนควรอยูใ่ นช่องว่างนี”้ และเมื่อเริ่มชี ้ทีละ
ภาพคําตอบให้ ไล่กลับไปที่ช่องว่างคําถามและอธิบายว่า “รูปนี ้ใช่” ถ้ าเป็ นคําตอบที่ถกู ตอบหรื อ “รูปนี ้ไม่ใช่” ถ้ าเป็ น
คําตอบที่ไม่ถกู ต้ อง ถ้ าหลังจากทําแบบฝึ กหัดทัง้ 2 รอบนี ้แล้ ว ยังไม่เข้ าใจ ควรหยุดการทดสอบ
4. เมื่อผู้ถกู ทดสอบเข้ าใจวิธีการ จึงเริ่ มข้ อ 1 ของแบบทดสอบ โดยเริ่ มตามช่วงอายุดงั นี ้
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ถ้ าผู้ถกู ทดสอบอายุ (ปี )
5-7
8-9
10 - 12
13 - 17
18 - 20
21 +

เริ่มที่ข้อ
A1
A5
A 10
A 15
A 20
A 25

5. เริ่ มข้ อทดสอบจริ งโดยชี ้ที่ช่องว่างของรู ปคําถาม แล้ วทําท่าชี ้กวาดไปตามช่องคําตอบ มองเหมือน

สงสัย แล้ วชี ้กลับไปที่ช่องว่าง ยอมให้ ผ้ ถู กู ทดสอบเลือกคําตอบโดยไม่จํากัดเวลา แต่ไม่ควรนานเกินไป เพราะ
เป็ นที่สงั เกตว่าถ้ าใช้ เวลาเพื่อเลือกคําตอบนานเกินกว่า 20-30 วินาที ผู้ถกู ทดสอบมักเลือกคําตอบที่ผิด เมื่อ
ต้ องการตอบให้ ผ้ ถู กู ทดสอบใช้ วิธีชี ้บอก
6. เมื่อผู้ถกู ทดสอบชี ้ตัวเลือกใด ให้ ผ้ ทู ดสอบกากะบาท ทับหัวข้ อของข้ อเลือกนันในกระดาษคํ
้
าตอบ
7. ให้ ทําข้ อทดสอบไปจนกระทัง่ มีข้อผิด 3 ข้ อใน 5 ข้ อที่ทําติดต่อกันจึงหยุด และนับข้ อที่ถกู สูงสุด
(เลขที่ของข้ อ เช่น A 20) เป็ น ceiling item. (โปรดดูตามแผ่นคําตอบตัวอย่างที่แนบมาพร้ อมกันนี)้
8. หาก item เริ่ มต้ นที่เป็ นไปตามวัยตามข้ อ 4 และเมื่อทําไปจนต้ องหยุดแล้ วคือผิด 3 ใน 5 ข้ อยังไม่
มีข้อที่ตอบถูก 5 ข้ อติดต่อกัน ให้ ถอยกลับไปทําข้ อก่อนหน้ า เรื่ อยๆ จนถูก 5 ข้ อติดต่อกันหรื อจนถึงข้ อ 1 ข้ อที่
สูงสุดของ 5 ข้ อถูกเป็ น basal item
วิธีการคํานวณคะแนนและแปลงเป็ น IQ score
การ identity ceiling และ basal items เป็ นไปตามวิธีข้างต้ นดังที่ได้ อธิบายไว้ ในข้ อ 7 และ 8
ของวิธีทดสอบ แต่อาจมีบางกรณีที่มี ceiling หรื อ basal items มากกว่า 1 ชุด เนื่องจากผู้ถกู ทดสอบไม่ได้
หยุดทําทันทีเมื่อมีข้อผิด 3 ใน 5 true basal item คือข้ อที่อยูใ่ กล้ ceiling มากที่สดุ และ true ceiling
item คือข้ อที่อยูใ่ กล้ basal มากที่สดุ เมื่อได้ basal และ ceiling items แล้ วจึงนํามาคํานวณหา total
raw score และ IQ score ดังต่อไปนี ้
1. เขียนเลขที่ของข้ อ basal item ลงในช่องว่างของ basal ถ้ าไม่มี 5 ข้ อติดต่อกันที่ตอบถูก ให้ เติม
O (ศูนย์) ลงในช่องนัน้
2. นับจํานวนข้ อถูกทังหมดที
้
่อยูร่ ะหว่าง basal และ ceiling items หากไม่มี ceiling ให้ นบั ทุกข้ อ
ถูกจนถึงข้ อสุดท้ าย (โปรดดูตามตัวอย่างที่แนบมาด้ วย) แล้ วจึงรวมข้ อ 1 และ 2 เป็ น total raw score
3. นํา raw score ที่คํานวณได้ ไปเทียบเป็ น IQ score ตามช่วงอายุในตารางที่ให้ มา

แบบทดสอบชนิดไม่ ใช้ ภาษา (TONI 2)
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ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ..................................นามสกุล...................................เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง
โรงเรี ยน...........................................................................ชัน้ .......................................
ชื่อผู้ทดสอบ.....................................................................
ปี
เดือน
วันทดสอบ
.........................
...........................
วันเกิด
.........................
...........................
อายุ
.........................
...........................
การประเมินพฤติกรรมผู้ถูกทดสอบ
กรุณาให้ คะแนนตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
0
=
ไม่เข้ าใจเลย, ทําไม่ได้ , สัมพันธภาพ/สุขภาพไม่ดี
1
=
ค่อนข้ างเข้ าใจช้ า, ทําค่อนข้ างชํ ้า, สัมพันธภาพ/สุขภาพไม่คอ่ ยดี
2
=
ค่อนข้ างเข้ าใจเร็ว, ทําค่อนข้ างเร็ว, สัมพันธภาพ/สุขภาพค่อนข้ างดี
3
=
เข้ าใจเร็ว, ทําได้ เร็ว, สัมพันธภาพ/สุขภาพดี
1.......................เข้ าใจเนื ้อหาของแบบทดสอบ
2.......................เข้ าใจรู ปแบบของการทดสอบ
3.......................คล่องแคล่วว่องไวในการตอบ
4.......................รอบคอบ, ตรวจตราคําตอบถี่ถ้วน
5.......................สุขภาพ
6.......................สัมพันธภาพกับผู้ทําการทดสอบ
ผลการทดสอบ

Score

1. Basal Item #
...................
2. จํานวนข้ อที่ถกู ระหว่าง Basal Item และ Ceiling Item #............
+

...................
3. Total Raw Score
....................
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ภาคผนวก 5
คณะกรรมการอํานวยการ
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ภาคผนวก 6
คณะกรรมการวิชาการ

