การบงชี้ คัดกรอง และวินจิ ฉัยบุคคลทีม่ ีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซมึ
The Identification, Screening, and Diagnoses for Person with Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, and Learning Disorders, and Pervasive Developmental Disorders/Autism
ดารณี อุทัยรัตนกิจ1 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท1 ณัฐวัฒน งามสมุทร2 ฐาปณีย แสงสวาง1 และ ชนิกานต วังวิเศษกุศล1
Daranee Utairatanakit1, Pawinee Srisukvatananan1, Nattawat Ngamsamut2 , Thapanee Saengsawang1 ,
and Chanikarn Wungwisesgusol 1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการแพทยในการใชแบบคัดกรอง
นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม ไดอยางถูกตอง และบงชี้ คัดกรอง และวินจิ ฉัยบุคคล
ที่มีภาวะบกพรองทั้ง 3 กลุม โดยฝกอบรมบุคลากรที่สนใจ จํานวน 660 คน จาก 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค และ
คณะผูวิจัยไดคัดเลือกบุคลากรที่เขารวมการวิจัย จํานวน 36 คน เพื่อนําแบบคัดกรองไปใชคัดกรองนักเรียน ระดับชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ผลการวิจัยสรุปวา 1) บุคลากรที่เขารวมการวิจัย รอยละ 69.44 สามารถตรวจและแปลผล
แบบคัดกรองไดถูกตองผานเกณฑขั้นต่ํา 90% 2) ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครู พบนักเรียนที่มีภาวะ
บกพรองทั้ง 3 กลุม จํานวน 555 คน โดยมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น รวมกับภาวะบกพรองทางการเรียนรู
จํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 60.36 3) พบความสอดคลองในระดับสูงมากระหวางผลการวินิจฉัยจากจิตแพทย
และผลการบงชี้จากแบบคัดกรอง และ 4) นักเรียนที่มีภาวะบกพรองทั้ง 3 กลุม รอยละ 74.78 มีระดับสติปญญาที่วัด
ดวยแบบทดสอบการคิด วิเคราะห และการใหเหตุผลเชิงนามธรรม อยูในเกณฑเฉลี่ยขั้นต่ําถึงมีความบกพรอง

Abstract
The objective of this research project was to develop personals in education and medication fields in
order that they can effectively use the screening instrument KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs),
identifying and diagnosing person with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Learning Disorders
(LD), and Autism. The training was for 660 interested participants from 5 provinces in 5 regions. The
researchers selected 36 participants to implement the screening instrument with students from grade 1 – 6.
The results of the research were 1) 69.44% of the selected participants was capable to pass the minimum
standard of 90% in verifying and interpreting the screening instrument. 2) The result of teachers’ evaluation of
the three groups of students with disabilities revealed that the highest number (or 60.36 %) of the students were
students with ADHD and LD. 3) The results of psychological diagnosis by the psychiatrist and the screening by
the teachers were higher correlated. 4) The analytical thinking and abstract reasoning abilities of 74.78% of
those 3 groups special needs students were at the low average to intellectual deficit level.
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คํานํา
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการแพทยในการใชแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรอง
ทางการเรียนรู และออทิซมึ และบงชี้ คัดกรอง และวินจิ ฉัยบุคคลที่มภี าวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และ
ออทิซมึ
ตรวจเอกสาร
จากผลการดําเนินงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพรองทาง
การเรียนรู : ระยะที่ 1 การสรางกระบวนการและเครื่องมือที่เปนมาตรฐานสําหรับการคัดกรองนักเรียน ไดกอใหเกิด
ผลผลิต “แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม” [KUS–SI Rating Scales:
ADHD/ LD/ Autism (PDDs)] ที่สรางขึ้นเพื่อใชคัดกรองนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 อายุระหวาง 6 – 13 ป
11 เดือน ที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม (ดารณี, 2548) เปนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เปน
มาตรฐานที่ไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการทางเทคนิคทั้งเชิงประจักษ และตรรกศาสตร และสรางเกณฑปกติ
ระดับประเทศดวยกลุมตัวอยางมาตรฐานระดับประเทศ (ดารณี, 2550) ดังนั้น ผูที่นําแบบคัดกรอง KUS–SI Rating
Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) ไปใชตองดําเนินการคัดกรองดวยกระบวนการที่เปนมาตรฐาน ทางคณะผูวิจัย
ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดทําการศึกษาวิจัยตอเนื่องโดยมุงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและ
การแพทยใหสามารถใชแบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) เพื่อบงชี้ คัดกรอง
นักเรียนที่มีภาวะบกพรองทั้ง 3 กลุม ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2549
จากการศึกษาระบบการใหคะแนนแบบทดสอบทางสติปญญา Draw – A – Person : A Quantitative
Scoring System (DAP) พบวา เมื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนผูใหการทดสอบไดตามเกณฑที่กําหนดไดรับ
การฝกอบรมกระบวนการบริหารการทดสอบและฝกปฏิบัติการตรวจใหคะแนนรูปวาดจากผูเชี่ยวชาญแลว ผูรับ
ฝกอบรมตองฝกปฏิบัติการตรวจใหคะแนนรูปวาดในแบบทดสอบความสามารถ I และ II โดยกําหนดเกณฑตา่ํ สุด คือ
ตองตรวจใหคะแนนรูปวาดไดถูกตอง 90% จึงจะถือวาผูรับการฝกอบรมมีทักษะการตรวจใหคะแนนเพียงพอที่จะ
ตรวจใหคะแนนรูปวาดไดอยางถูกตอง เชื่อถือได และสามารถดําเนินการทดสอบเด็กดวยแบบทดสอบ DAP ไดตอไป
(Naglieri, 1988) แบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) เปนเครื่องมือทางจิตวิทยา
ประเภทหนึ่ง ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดเกณฑต่ําสุดของการตรวจใหคะแนนแบบ คัดกรองไดถูกตอง 90% เชนเดียวกับ
แบบทดสอบทางสติปญญา DAP เพื่อกําหนดวาผูผานการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการใชแบบคัดกรอง KUS–SI
Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) สามารถใชแบบคัดกรองไดอยางถูกตอง และเชื่อถือได

อุปกรณและวิธกี าร
การวิจัยครั้งนี้มวี ิธีการดําเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงคการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการแพทยใหสามารถใชแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น
บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม
1.1 กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและการแพทยเพื่อใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซมึ และสามารถ

ใชแบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมการใชแบบคัดกรอง
1.2.1 กําหนดหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย ลักษณะและความตองการพิเศษ พัฒนาการดาน
ตางๆ การจัดการกับพฤติกรรมอยางสรางสรรค การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความตองการพิเศษ ลักษณะ
วิธีการใช และการฝกปฏิบัติการใชแบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs)
1.2.2 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย บุคลากรทางการศึกษาหรือการแพทย
ที่จบการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานในหนวยงานทางการศึกษาหรือการแพทย และมีประสบการณ
การทํางานกับนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม
1.3 กําหนดระยะเวลาและสถานที่ฝกอบรม หลักสูตรฝกอบรมมีกําหนดระยะเวลา 2 วัน รวม 12 ชัว่ โมง
จัดขึ้นใน 5 จังหวัด5 ภูมิภาค ไดแก จังหวัดขอนแกน สงขลา พิษณุโลก สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร
1.4 รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ หัวหนาโครงการวิจัย เปนวิทยากรฝกอบรมตามหลักสูตร จัดขึ้นเมื่อ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
1.5 บุคลากรทางการศึกษาและการแพทยที่สนใจเขารับการฝกอบรม มีจํานวนทั้งสิ้น 660 คน จาก 320
หนวยงาน
1.6 ผูเชี่ยวชาญติดตามผลการใชแบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs)
ของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม
1.7 ตรวจประเมินประสิทธิภาพของผูประเมินในการคํานวณอายุนกั เรียน และแปลผลคะแนนแบบคัด
กรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) เฉพาะบุคลากรครูที่ผานการฝกอบรม จํานวน 36 คน
จาก 36 โรงเรียน ที่แจงความประสงคเปนเครือขายการวิจัย และปฏิบัติตามขอตกลงของเครือขายการวิจัย
2. การบงชี้ และคัดกรองบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม แบงวิธีดําเนินการ
เปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การบงชี้ และคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโนมภาวะบกพรองทั้ง 3 กลุม โดยครู
2.1.1 ครูที่ผานการฝกอบรมการใชแบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism
(PDDs) จํานวน 36 คน จาก 36 โรงเรียน นําแบบคัดกรองไปใหครูผูสอนประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมบงชี้
ถึงแนวโนมภาวะบกพรองทั้ง 3 กลุม เปนรายบุคคล โดยอธิบายใหครูผูสอนเขาใจขอความที่บง บอกพฤติกรรมรายขอ
อยางชัดเจน กอนประเมินพฤติกรรมนักเรียนในแบบคัดกรอง
2.1.2 ครูที่ผานการฝกอบรมตรวจความครบถวนสมบูรณของแบบคัดกรองแตละฉบับ
พรอม
คํานวณอายุนักเรียน และแปลผลคะแนนแบบคัดกรอง ใหถูกตองตามรายละเอียดในคูมอื การใชแบบคัดกรอง
2.2 การประเมินทางจิตวิทยานักเรียน โดยนักจิตวิทยา
2.2.1 ขอความรวมมือจากผูปกครอง กรอกขอมูล 1) แบบขออนุญาตผูปกครอง และ 2) Conners’
Parent Rating Scales และครูผูสอน กรอกขอมูล 1) Conners’ Teacher Rating Scales และ 2) แบบกรอกขอมูล
นักเรียน เพือ่ ใชเปนขอมูลสําหรับการตรวจวินิจฉัยนักเรียนของจิตแพทย
2.2.2 นักจิตวิทยาลงพื้นที่ประเมินทางจิตวิทยานักเรียนเปนรายบุคคลตามโรงเรียนตางๆ เฉพาะ
นักเรียนที่ผูปกครองอนุญาตเทานั้น เครื่องมือทีใ่ ชในการประเมินทางจิตวิทยา ประกอบดวย 1) แบบทดสอบ

สติปญญา Draw – A - Person : A Quantitative Scoring System (DAP) 2) Matrix Analogies Test : Expanded
Form (MAT : EF) และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานการอานคํา การเขียนสะกดคํา และ
คณิตศาสตร ใชเวลาประเมิน ประมาณ 60 – 90 นาที ตามความสามารถของนักเรียนรายบุคคล
2.2.3 นักจิตวิทยาตรวจใหคะแนน และแปลความหมายของคะแนนที่ไดจากการประเมินทาง
จิตวิทยานักเรียนทั้งหมด ตามหลักการประเมินทางจิตวิทยาอยางถูกตอง
3. การตรวจวินิจฉัยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม
3.1 การตรวจวินิจฉัยนักเรียน โดย นพ.ณัฐวัฒน งามสมุทร จิตแพทยเด็กและวัยรุน โรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ
3.1.1 จิตแพทยลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัยนักเรียนเปนรายบุคคลตามโรงเรียนตางๆ โดยใชขอ มูลผล
การประเมินทางจิตวิทยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และขอมูลจากผูปกครองและครู ประกอบการตรวจวินิจฉัย ทั้งนี้
จิตแพทยจะไมทราบขอมูลผลการคัดกรองนักเรียนจากแบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism
(PDDs) กอนลวงหนา
3.1.2 จิตแพทยออกเอกสารใบรับรองแพทยใหกับนักเรียนที่มีภาวะบกพรอง เพื่อรับรองความ
บกพรองของนักเรียนกอนสงนักเรียนเขารับการรักษาในสถานพยาบาลตางๆ หรือใหความชวยเหลือทางการศึกษา
ตอไป
3.1.3 ศึกษาความตรงตามเกณฑการทํานาย โดยการตรวจสอบความตรงในการจําแนก ดวย
การศึกษาความสอดคลองกันระหวางผลการวินิจฉัยจากจิตแพทย และผลการบงชี้ คัดกรอง ดวยแบบคัดกรอง
KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs)

ผลการทดลองและวิจารณ
การนําเสนอผลการวิจัยครั้งนี้แบงการนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการแพทยในการใชแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น
บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม
1.1 บุคลากรทางการศึกษาและการแพทยที่สนใจเขารับการฝกอบรม จํานวน 660 คน สวนใหญเปน
เพศหญิง (รอยละ 84.72) อายุ 44 ปขึ้นไป (รอยละ 42.13) เปนครูผูสอน (รอยละ 61.09) มีประสบการณ
การทํางานกับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ นอยกวา 3 ป (รอยละ 48.01) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (รอยละ 79.95) และไมเคยเขารวมการฝกอบรมดานการศึกษาพิเศษ (รอยละ 86.39)
1.2 บุคลากรทางการศึกษาและการแพทยที่เขารับการฝกอบรม สะทอนความเห็นวาการฝกอบรมครั้งนี้
ทําใหไดรบั ความรูความเขาใจเกี่ยวกับใชแบบคัดกรอง ลักษณะของนักเรียน เทคนิควิธีการชวยเหลือนักเรียน และ
การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพรองทั้ง 3 กลุม และสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติและขยาย
ผลใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดในระดับมากตรงตามความคาดหวังกอนเขารับการฝกอบรม แสดงวา หลักสูตร
ฝกอบรม และวิทยากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การนําแบบคัดกรอง KUS–SI
Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) ไปใชตอ งไดรบั การฝกอบรมการใชแบบคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญตาม
หลักสูตรการฝกอบรมที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้นและดําเนินการคัดกรองดวยกระบวนการที่เปนมาตรฐาน

1.3 การตรวจประเมินประสิทธิภาพของผูป ระเมินในการคํานวณอายุนักเรียน
และแปลผลคะแนน
แบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) จากแบบคัดกรองที่โรงเรียนเครือขายการวิจัย
สงกลับคืนคณะ ผูวิจยั พบวา มีครูที่ผานการฝกอบรมตรวจประเมินแบบคัดกรองไดถูกตองครบถวนผานเกณฑต่ําสุด
90% จํานวน 25 คน จาก 36 คน คิดเปนรอยละ 69.44 จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวายังมีครูที่ผานการฝกอบรม
ถึงรอยละ 30 ที่ตรวจใหคะแนนแบบคัดกรองไมผานเกณฑต่ําสุด 90% ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนอยางยิ่งที่ผูที่
นําแบบคัดกรองไปใชประโยชนตองไดรับการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญและตองศึกษาคูมอื การใชแบบคัดกรองอยาง
ละเอียด รอบคอบ รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตามจากผูเชี่ยวชาญในระยะแรกของการนําแบบคัดกรองไปใชปฏิบัติจริง
2. ผลการบงชี้ และคัดกรองบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม แบงการนําเสนอ
ผลการวิจัยเปน 2 สวน ดังนี้
2.1 ผลการบงชี้ และคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโนมภาวะบกพรองทั้ง 3 กลุม โดยครู พบวา
นักเรียนที่มีคะแนนแบบคัดกรองบงชี้วา มีพฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู
และออทิซมึ อยูใ นกลุม ที่ 2 (กลุมเฝาระวัง ติดตาม ทําซ้าํ ) กลุมที่ 3 (กลุม ที่ควรไดรับความชวยเหลือทางการศึกษา)
และกลุม ที่ 4 (กลุมที่ควรสงแพทย เพือ่ รับการตรวจประเมินอยางเรงดวน) มีจํานวน 555 คน แบงเปน
ก) พฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น จํานวน 12 คน (รอยละ 2.17)
ข) พฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น รวมกับภาวะบกพรองทางการเรียนรู จํานวน 335 คน (รอยละ
60.36)
ค) พฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น รวมกับภาวะออทิซมึ จํานวน 2 คน (รอยละ 0.36)
ง) พฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรู จํานวน 48 คน (รอยละ 8.65)
จ) พฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรู รวมกับภาวะออทิซมึ จํานวน 7 คน (รอยละ
1.26)
ฉ) พฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรู รวมกับภาวะสมาธิสั้น และออทิซมึ จํานวน
151 คน (รอยละ 27.20)
จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา นักเรียนที่ไดรบั การบงชี้วา มีพฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น รวม
กับภาวะบกพรองทางการเรียนรู มีจาํ นวนมากที่สุด แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวานักเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษที่เรียนรวมในหองเรียนปกติ สวนใหญมีภาวะบกพรองทางการเรียนรูด านการอาน การเขียน และการคิด
คํานวณ รวมทั้งมีภาวะสมาธิสนั้ รวมดวย ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาทีพ่ บนักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู
และภาวะสมาธิสั้น ประมาณรอยละ 6 – 10 ของเด็กวัยเรียน (วินัดดา, 2545) ผลการศึกษาไมพบนักเรียนที่ไดรับ
การบงชี้วา มีพฤติกรรมภาวะออทิซึมโดยเฉพาะ แตพบพฤติกรรมภาวะออทิซมึ รวมกับภาวะสมาธิสั้นเพียง 2 คน ซึ่ง
เปนไปตามความชุกของผลการตรวจวินิจฉัยภาวะออทิซมึ ที่พบประมาณรอยละ 0.6 ของประชากรทัว่ ไป (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2549) ขอมูลจากแบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) ที่บงชี้วา มี
นักเรียนถึงรอยละ 27.20 ทีม่ ีภาวะสมาธิส้นั รวมกับภาวะบกพรองทางการเรียนรู และออทิซมึ แสดงอยางเดนชัดวามี
นักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู ถึงรอยละ 27.20 ที่มภี าวะสมาธิสั้น และออทิซมึ รวมดวย ดังนั้น ผลการวิจัย
ครั้งนี้ยืนยันตามวัตถุประสงคของการนําแบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) ไปใช

วา ครูตอ งประเมินพฤติกรรมนักเรียนครบทั้ง 5 ดาน เพื่อใหไดขอมูลผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่ครอบคลุมที่
นําไปสูการวินิจฉัยอยางละเอียดและใหความชวยเหลือทางการศึกษาและการแพทยตอ ไป
2.2 ผลการประเมินทางจิตวิทยานักเรียน โดยนักจิตวิทยา พบวา
2.2.1 นักเรียนสวนใหญมีระดับสติปญ
 ญาเมื่อทดสอบดวยแบบทดสอบ DAP อยูใ นระดับเกณฑ
เฉลี่ยถึงสูงกวาเกณฑเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 89.95 และแบบทดสอบ MAT อยูใ นระดับเกณฑเฉลี่ยขั้นต่ําถึงมี
ความบกพรอง คิดเปนรอยละ 74.78
2.2.2 นักเรียนสวนใหญมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานคํา การเขียนสะกด
คํา และคณิตศาสตร ที่ต่ํากวาระดับชั้นเรียนทีก่ ําลังศึกษา ณ ปจจุบนั (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550) คิดเปน
รอยละ 88.28 96.21 และ85.58 ตามลําดับ
จากผลการประเมินระดับสติปญ
 ญาพบประเด็นที่นาสนใจ คือ เมือ่ ประเมินนักเรียนดวย
แบบทดสอบ DAP ที่เปนการใหนักเรียนวาดรูปคนผูชาย คนผูหญิง และตนเอง ที่แสดงถึงความสามารถทางสติปญญา
โดยทั่วไป (general intelligence) พบวา มีนักเรียนถึงรอยละ 90 ทีม่ ีระดับสติปญญาอยูใ นเกณฑเฉลี่ยถึงเหนือ
เกณฑเฉลี่ย แตเมื่อประเมินนักเรียนดวยแบบทดสอบ MAT : EF ที่เปนการใหนักเรียนแกปญ
 หาดวยกระบวนการคิด
วิเคราะห และการใหเหตุผลเชิงนามธรรม พบวา มีนักเรียนถึงรอยละ 75 ทีม่ ีระดับสติปญญาอยูใ นเกณฑเฉลี่ยขั้นต่ํา
ถึงมีความบกพรอง เมือ่ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ DAP และ MAT : EF พบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบทดสอบ DAP เทากับ 96.88 แสดงถึงระดับสติปญญาอยูในเกณฑเฉลี่ย ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบทดสอบ MAT : EF เทากับ 79.17 แสดงถึงระดับสติปญญาอยูใ นเกณฑตา่ํ กวาเกณฑเฉลี่ย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการประเมินระดับสติปญ
 ญาของนักเรียนที่ไดรับการบงชี้วามีพฤติกรรมภาวะสมาธิ
สั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา นักเรียนสวนใหญมีความสามารถทางสติปญญา
อยูใ นเกณฑเฉลี่ยมีศักยภาพที่จะเรียนรูไ ด (ผลจากแบบทดสอบ DAP) แตมีปญหามากในดานความสามารถทาง
การคิด วิเคราะห และการใหเหตุผลเชิงนามธรรม (ผลจากแบบทดสอบ MAT : EF) ที่สงผลตอความสามารถทาง
การเรียนรูดานวิชาการ ดังปรากฏชัดเจนจากผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานคํา การเขียนสะกด
คํา และคณิตศาสตร ที่ต่ํากวาระดับชั้นเรียนทีก่ ําลังศึกษา ณ ปจจุบัน (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550) การศึกษา
วิจัยเชิงลึกตอไปวาสิ่งใดเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนกลุมดังกลาวสวนใหญมีความสามารถดานการคิด วิเคราะห และ
การใหเหตุผลเชิงนามธรรมอยูใ นระดับเกณฑเฉลี่ยขั้นต่ําถึงมีความบกพรอง และถานักเรียนไดรับโปรแกรมการเรียนรู
และฝกฝนทักษะการคิดอยางตอเนื่องและเปนระบบอยางเขม จะทําใหนักเรียนมีระดับสติปญญาที่วัดดวยแบบทดสอบ
MAT : EF และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตรเพิม่ ขึ้นหรือไม ถาการจัดโปรแกรมการเรียนรู
สามารถเพิ่มระดับสติปญญา และทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนรูดานการอาน เขียน และคิดคํานวณ
ดีขึ้นตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาจะเปนการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพและปองกันไมใหนักเรียนมีปญหาทาง
การเรียนรูที่รุนแรงขึ้น เมือ่ เขาสูระดับมัธยมศึกษาตอไป
3. ผลการตรวจวินิจฉัยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม
3.1 ผลการตรวจวินจิ ฉัยนักเรียน โดยจิตแพทย พบวา

ก) นักเรียนที่จิตแพทยวินจิ ฉัยวามีภาวะสมาธิสนั้ มีจํานวน 307 คน แบงเปน นักเรียนที่มีผลการ
คัดกรองบงชีว้ ามีพฤติกรรมภาวะสมาธิสั้นอยูในกลุมที่ 1 : กลุมที่อยูใ นเกณฑเฉลี่ย จํานวน 20 คน (รอยละ 6.51)
กลุมที่ 2 : กลุมเฝาระวัง ติดตาม ทําซ้าํ จํานวน 87 คน ( รอยละ 28.34) กลุมที่ 3 : กลุมที่ควรไดรบั ความชวยเหลือ
ทางการศึกษา จํานวน 162 คน (รอยละ 52.77) และกลุมที่ 4 : กลุมที่ควรสงแพทย เพือ่ รับการตรวจประเมินอยาง
เรงดวน จํานวน 38 คน รอยละ (12.38)
ข) นักเรียนที่จิตแพทยวินจิ ฉัยวามีภาวะบกพรองทางการเรียนรูด านการอาน จํานวน 169 คน
แบงเปน นักเรียนที่มีผลการคัดกรองบงชีว้ ามีพฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรูดานการอานอยูใ นกลุมที่ 1
จํานวน 8 คน (รอยละ 4.73) กลุมที่ 2 จํานวน 35 คน (รอยละ 20.71) กลุมที่ 3 จํานวน 91 คน (รอยละ 53.85) และ
กลุมที่ 4 จํานวน 35 คน (รอยละ 20.71)
ค) นักเรียนที่จิตแพทยวินจิ ฉัยวามีภาวะบกพรองทางการเรียนรูด านการเขียน จํานวน 206 คน
แบงเปน นักเรียนที่มีผลการคัดกรองบงชีว้ ามีพฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรูดานการเขียนอยูใ นกลุมที่ 1
จํานวน 9 คน (รอยละ 4.37) กลุมที่ 2 จํานวน 58 คน (รอยละ 28.16) กลุม ที่ 3 จํานวน 92 คน (รอยละ 44.66) และ
กลุมที่ 4 จํานวน 47 คน (รอยละ 22.71)
ง) นักเรียนที่จิตแพทยวินจิ ฉัยวามีภาวะบกพรองทางการเรียนรูด านการคิดคํานวณ จํานวน 159
คน แบงเปน นักเรียนที่มีผลการคัดกรองบงชี้วามีพฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรูด านการคิดคํานวณอยูใ น
กลุมที่ 1 จํานวน 9 คน (รอยละ 5.66) กลุม ที่ 2 จํานวน 46 คน (รอยละ 28.93) กลุม ที่ 3 จํานวน 57 คน (รอยละ
35.85) และกลุม ที่ 4 จํานวน 47 คน (รอยละ 29.56)
จ) มีนักเรียนที่จิตแพทยวินจิ ฉัยวามีภาวะออทิซมึ จํานวน 7 คน แบงเปน นักเรียนที่มีผลการคัด
กรองบงชีว้ ามีพฤติกรรมภาวะออทิซมึ อยูใ นกลุม ที่ 1 จํานวน 3 คน (รอยละ 42.86) กลุม ที่ 2 จํานวน 1 คน (รอยละ
14.28) กลุม ที่ 3 จํานวน 1 คน (รอยละ 14.29) และกลุม ที่ 4 จํานวน 2 คน (รอยละ 28.57)
จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผลการวินิจฉัยของจิตแพทย และผลการบงชี้ดวย
แบบคัดกรอง KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) ดานพฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น และบกพรอง
ทางการเรียนรูมคี วามสอดคลองกันถึงรอยละ 94.00 ขึ้นไป แสดงวา แบบคัดกรองนีม้ ปี ระโยชนอยางยิง่ ตอการบงชี้
และประเมินปญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่ครูสามารถนําไปใชดว ยความมัน่ ใจเพือ่ นําไปสูก ารใหความชวยเหลือ
ทางการศึกษานักเรียนในเบื้องตน กอนที่จะไดรบั การวินจิ ฉัยจากจิตแพทย
3.2 จากการศึกษาความตรงตามเกณฑการทํานาย โดยการตรวจสอบความตรงในการจําแนก ดวย
การศึกษาความสอดคลองกันระหวางผลการวินิจฉัยของจิตแพทย และผลการบงชี้ดวยแบบคัดกรอง KUS–SI Rating
Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) วามีภาวะบกพรอง (คาความไว) และไมมีภาวะบกพรอง (คาความจําเพาะ)
พบวา แบบคัดกรองมีคาความไวสูงสุดในดานพฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรูดานการอาน ผลการศึกษาครั้งนี้
แสดงใหเห็นอยางเดนชัดขอความทีบ่ งบอกพฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรูดานการอานของแบบคัดกรองมี
ความชัดเจนที่ครูผูสอนวิชาภาษาไทยสามารถประเมินไดสอดคลองกับผลการวินิจฉัยของจิตแพทยในระดับสูง ทําให
ครูสามารถใชแบบคัดกรองเพือ่ บงชี้ และใหความชวยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู
ดานการอานไดอยางมั่นใจ

สวนผลการศึกษาพฤติกรรมภาวะออทิซมึ พบวา มีคาความไวต่ําสุด แตมีคาความจําเพาะสูงสุด
แสดงใหถึงความสอดคลองกันในระดับสูง ระหวางการวินจิ ฉัยของจิตแพทย และการบงชี้ดว ยแบบคัดกรองในการไม
พบพฤติกรรมภาวะออทิซมึ
แตในคาความไวทีอ่ อกมาต่ํานั้นเปนผลจากการที่จิตแพทยวินิจฉัยวานักเรียนมีภาวะ
ออทิซมึ ในระดับปานกลางถึงเล็กนอย โดยที่ครูประเมินวานักเรียนมีพฤติกรรมภาวะออทิซึมอยูในเกณฑเฉลี่ย จํานวน
4 คน ซึ่งพบวาเปนจํานวนที่นอยมากเมือ่ เปรียบเทียบกับนักเรียนที่ประเมินทั้งหมด 555 คน อยางไรก็ตาม
ความคลาดเคลือ่ นนี้มีความสําคัญที่ครูตองตระหนักวาครูผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนักเรียนทีมี
ภาวะออทิซมึ เพื่อที่จะประเมินพฤติกรรมนักเรียนไดตรงตามความเปนจริงมากขึ้น ประกอบกับการวินิจฉัยวานักเรียน
คนใดมีภาวะออทิซมึ นั้น จําเปนตองไดรับการตรวจวินจิ ฉัยอยางละเอียดจากจิตแพทย ขอมูลจากแบบคัดกรองเปน
สวนประกอบหนึ่งของกระบวนการวินจิ ฉัยเทานั้น ครูไมควรเปนผูลงความเห็นในการวินจิ ฉัย แตครูสามารถใชขอ มูล
จากแบบคัดกรองเพือ่ ประโยชนในการวางแผนการใหความชวยเหลือทางการศึกษานักเรียนได

สรุป
ผลการศึกษาครั้งนี้บงชี้วา การที่บุคลากรทางการศึกษาและการแพทยจะนําแบบคัดกรอง KUS–SI
Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs) ไปใชไดอยางถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุดตอการใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการฝกอบรมจาก
ผูเชี่ยวชาญ มีการฝกปฏิบัติ และไดรับการนิเทศอยางเขมในระยะเริ่มแรกของการนําแบบคัดกรองไปใช ครูผูสอนวิชา
ภาษาไทย และคณิตศาสตร สามารถบงชี้ และคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และ
ออทิซึม ไดอยางมั่นใจ และสอดคลองกับสูงกับผลการวินิจฉัยของจิตแพทย สวนภาวะออทิซึมนั้น จําเปนตองไดรับ
การวินิจฉัยจากจิตแพทยโดยใชขอมูลจากแบบคัดกรองประกอบ ผลการประเมินระดับสติปญญาของนักเรียน นํามา
สูขอเสนอแนะถึงความจําเปนเรงดวน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเขมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดใหกับนักเรียนที่
มีภาวะบกพรองทั้ง 3 กลุม ถาผลการฝกทักษะการคิดอยางเขมและตอเนื่องสามารถเพิ่มระดับสติปญญาของ
นักเรียนได ก็จะสงผลดีตอประสิทธิภาพการเรียนรู และปองกันปญหาความลมเหลวในการเรียนเมื่อนักเรียนเขาสู
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอไป

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. 2549. โครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อบุคคลออทิสติก บุคคลทีมีความบกพรองทาง
การเรียนรู และบุคคลสมาธิสั้น. ม.ป.ท.
ดารณี และคณะ. 2548. รายงานการวิจัยเรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพรอง
ทางการเรียนรู : ระยะที่ 1 การสรางกระบวนการและเครือ่ งมือที่เปนมาตรฐานสําหรับการคัดกรองนักเรียน
ที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ดารณี และคณะ. 2550. คูม ือการใชแบบคัดกรองนักเรียนที่มภี าวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด
วินัดดา ปยะศิลป. 2545. ความบกพรองของทักษะในการเรียน (Learning Disorders : LD). จิตเวชเด็กและวัยรุน.
กรุงเทพฯ : บียอนดเอนเตอรไพรส.
Neglieri, J. A. 1988. Draw – A - Person : A Quantitative Scoring System (DAP). U.S.A. : The psychological
Corporation.

