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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงาน
จิตวิทยา สถาบันราชานุกลู ส�ำหรับใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
วิธีการศึกษา การทบทวนเอกสารงานวิจัยในและต่างประเทศ การสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วย และ
การสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ (IOC) น�ำแบบประเมินปัญหา
พฤติกรรมที่ผ่านการปรับไปประเมินค่าความเชื่อถือได้ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 32 ราย ด้วย
วิธีการหาค่าความเที่ยงระหว่าง ผู้สังเกต (IRR-testing) หาค่า error coefficient (%) และ
ค่า reliability coefficient (%) ซึ่งค่าทีอ่ ยูใ่ นระดับ ทีย่ อมรับได้ควรเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80
ผลการศึกษา แบบประเมินทีผ่ า่ นการพัฒนาจ�ำแนกตามช่วงอายุ ได้แก่ ชุดส�ำหรับเด็กแรกเกิด-2
ปี, 3-5 ปี, 6-12 ปี และ 13-18 ปี รายการประเมินแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มพฤติกรรม ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยกับเนือ้ หาการประเมิน > ร้อยละ 80 (ค่า IOC > 0.5) ในการน�ำแบบประเมินระดับอายุตงั้ แต่
3-18 ปี ไปใช้ แต่มีข้อเสนอให้ปรับเนื้อหาและเกณฑ์ส�ำหรับประเมินพฤติกรรมเด็กแรกเกิด-2 ปี
ก่อนน�ำไปใช้ หลังการปรับเครื่องมือ และน�ำไปหาค่าความเชื่อมั่นในการวัดซ�้ำระหว่าง ผู้สังเกต
IRR-testing โดยหา reliability coefficient (%) กับกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุละ 8 ราย รวม 32 ราย
พบว่าแบบประเมินทุกชุดมีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้คือมากกว่าร้อยละ 80
สรุป แบบประเมินที่พัฒนานี้สามารถใช้ประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กกลุ่มเป้าหมายในบริบท
การให้บริการในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
ค�ำส�ำคัญ แบบประเมิน ปัญหาพฤติกรรม พฤติกรรม บกพร่องทางสติปัญญา
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ABSTRACT
Objective : To develop the evaluation of behavior problems for assessing behavioral
progression of intellectual disability children in Psychological Service, Rajanukul Institute.
Methods : The evaluation of behavior problems for children with intellectual disability
was developed. Initially, the original framework of the evaluation of behavior problems
was drafted from qualitative procedures; for example, reviewing relevant documents
and research studies both in Thailand and international countries, observation of client
behavior and conducting a focus group in experienced clinical psychologists. The
evaluation draft was evaluated by content validity or using index of item-objective
congruence (IOC) from 5 experts and interrater reliability testing between 2 observers
using 32 subjects. The acceptable result of interrater reliability testing is reliability
coefficient above 80%.
Results : The evaluation of behavior problems for children with intellectual disability
consist of 4 versions such as for 0-2 years (19 items), 3-5 years (35 items), 6-12 years
(35 items) and 13-18 years and 7 domains of behaviour problems in children with
intellectual disability (self-control, attention, perception and follow an order, emotion,
inappropriate behaviour, social behaviour and other behavior problems). Over 80
percent of experts’ agreement for version of 3-18 years was approved (IOC > 0.5);
however, the evaluation for 0 - 2 years should be improved. In interrater reliability
testing, there is acceptable reliability coefficient for all versions (> 80 percent).
Conclusion: The evaluation of behavior problems can be used to assess behavior
problems of children with intellectual disability; especially, in the setting of behavioural
modification, Psychological Service, Rajanukul Institute.
Keywords : evaluation, behavior problems, intellectual disability
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บทน�ำ

“ความบกพร่องทางสติปัญญา (intellectual
disability)” ตามความหมายที่ปรากฏใน ICD-10 ของ
องค์การอนามัยโลก หมายถึง ภาวะทีบ่ คุ คลมีพฒ
ั นาการ
บกพร่องซึ่งท�ำให้มีข้อจ�ำกัดด้านสติปัญญา การเรียนรู้
และการปรับตัวในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน1,2 และตาม
เกณฑ์วินิจฉัยปัจจุบันที่ปรากฏใน DSM-5 ได้มีการ
ปรั บ ชื่ อ ให้ ใ ช้ ค� ำ ว่ า “ความบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา
(intellectual disability)” เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายการลดช่ อ งว่ า งทางสั ง คมและสิ ท ธิ ข อง
ผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสังคมมากขึ้น การประเมิน
ผูบ้ กพร่องทางสติปญ
ั ญาทีค่ รบวงจรประกอบด้วยความ
สามารถด้านสติปญ
ั ญา วุฒภิ าวะทางสังคม การด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน5 การประเมินผูบ้ คุ คลบกพร่องทาง
สติปญ
ั ญามีความส�ำคัญในทางการแพทย์ เนือ่ งจากเพือ่
ช่วยให้เกิดกระบวนการบ�ำบัด ทีส่ อดคล้องกับศักยภาพ
ทางสติปัญญา และระดับความรุนแรงของอาการผู้
บกพร่องทางสติปญ
ั ญาตัง้ แต่ระดับรุนแรงมากไปจนถึง
6
ระดับเล็กน้อย ส�ำหรับประเด็นส�ำคัญในการประเมิน
ผู้บกพร่องทางสติปัญญานอกเหนือจากการวัดความ
สามารถทางเชาวน์ปญ
ั ญา (intelligence quotient: IQ)
และการวัดความสามารถในการปรับตัว หรือวุฒิภาวะ
ทางสังคม (social quotient: SQ) โดยอาศัยแบบทดสอบ
มาตรฐานแล้วควรประเมินพฤติกรรมเพือ่ ใช้ประกอบใน
การวางแผนดูแลและบ�ำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ7
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีโอกาสที่
จะมีปัญหาพฤติกรรมมากกว่าเด็กทั่วไปที่มีพัฒนาการ
ปกติ โดยพบปัญหาพฤติกรรมอยูไ่ ม่นงิ่ สมาธิสนั้ ร้อยละ
9-18 พฤติ ก รรมท� ำ ร้ า ยตนเองร้ อ ยละ 36 ปั ญ หา
พฤติกรรมการแสดงออกซ�้ำๆ หรือการกระตุ้นตนเอง
เช่น ตบมือ เขย่งเท้า ร้อยละ 15-50 ปัญหาการแสดงออก
ทางอารมณ์ ก้าวร้าว ดื้อ เกเร วิตกกังวลร้อยละ 1- 25
พฤติ ก รรมแบบออทิ ส ติ ก ร้ อ ยละ 4-8 9 พฤติ ก รรมที่
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เป็นปัญหาของเด็กกลุ่มนี้ควรได้รับการประเมินเพื่อ
เข้ารับการบ�ำบัดทางพฤติกรรมอย่างทันท่วงที และ
สามารถด�ำรงชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 10 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ
การบ�ำบัดทางจิตวิทยารูปแบบหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
ส� ำ หรั บ ผู ้ บ กพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา โดยเฉพาะผู ้ ที่ มี
ปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นการน�ำเอาหลักการแห่งพฤติกรรม มาประยุกต์
ใช้ เ พื่ อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมอย่ า งเป็ น ระบบเป็ น
หลักการที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้
วางเงื่อนไขและแนวคิดทางจิตวิทยาต่างๆ ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ได้11 หลัก
การส�ำคัญของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ
การสร้างพฤติกรรมใหม่ การลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
และการคงพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง12
การประเมินพฤติกรรมเป็นกระบวนการหลักที่
มีความส�ำคัญในโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เนื่องจากช่วยในการหาข้อมูลเบื้องต้น (baseline data)
เพื่ อ ใช้ พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การวางแผนการ
สอน การบันทึกความก้าวหน้าทางพฤติกรรมทั้งในช่วง
ก่อน และหลังการบ�ำบัด13 ในปัจจุบันมีแบบประเมิน
พฤติกรรมส�ำหรับเด็กในต่างประเทศหลายชุด เช่น The
DBC-P10, The DBC-T10, The CBCL17 แต่อย่างไร ก็ตาม
แบบประเมินพฤติกรรมดังกล่าวถูกสร้างตามบริบทของ
ต่างประเทศ และยังไม่มกี ารแปลใช้เป็นภาษาไทย ส่วน
ในประเทศไทย มีการพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรม
ส�ำหรับเด็ก คือ 1) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ:
strengths and difficulties questionnaire) เป็นแบบ
ประเมิ นของส� ำ นั กพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ตกรมสุ ข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข ที่พัฒนามาจากแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กของ Robert Goodman จิตแพทย์เด็ก
ชาวอังกฤษในการประเมินพฤติกรรมเด็กทั่วไป18 และ
2) แบบส�ำรวจพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist:
TYC) ซึ่ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาและดั ด แปลงจาก child
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behavior checklist ของ Thomas M. Achenbach
แบบส�ำรวจใช้ประเมินปัญหาพฤติกรรมที่พบทั่วไปใน
เด็ก เช่น แบบที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ขาดการ
ควบคุม (externalizing problems) หรือแสดงออกใน
อาการฝ่ายกาย (internalizing problems)19 แต่อย่างไร
ก็ตามเครือ่ งมือทัง้ 2 ชุดเหมาะส�ำหรับใช้ในการประเมิน
พฤติกรรมเด็กปกติมากกว่าการประเมินพฤติกรรมเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญาซึ่งเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่
มีลักษณะเฉพาะ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงาน
จิตวิทยา สถาบันราชานุกูล เป็นโปรแกรมการบ�ำบัด
ทางจิตวิทยาด้วยแนวคิดและเทคนิคการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมส� ำ หรั บ ผู ้ บ กพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา จาก
การทบทวนโอกาสพัฒนาพบว่า การประเมินโดยใช้
แบบประเมินพฤติกรรมชุดเดิมของกลุ่มงานจิตวิทยา
ที่พัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 นั้นมีประเด็น
การประเมินค่อนข้างน้อยจึงท�ำให้รายละเอียดในแบบ
ประเมิ น ไม่ ค รอบคลุ ม พฤติ ก รรมของผู ้ ป ่ ว ยที่ แ พทย์
ส่งมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างไรก็ตามการทบทวน
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมทั้งในและต่างประเทศยัง
ไม่เหมาะสมกับบริบทกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็น เด็กบกพร่อง
ทางสติปัญญา วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ การ
พัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินพฤติกรรมส�ำหรับใช้
ในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�ำหรับใช้ในกลุ่ม
งานจิตวิทยา เนื่องจากโอกาสพัฒนาครั้งนี้จะสามารถ
ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาพฤติกรรมอย่าง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

วัสดุและวิธีการ

การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา
(research and development: R&D) ด�ำเนินการใน
สถาบันราชานุกูลระหว่างเดือนตุลาคม 2559-กันยายน
2560 โครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
วิจัยในคนสถาบันราชานุกูล วันที่ 9 มกราคม 2560
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รหัสโครงการ RI 001/60 ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ขัน้ ตอนการสร้างรายการประเมินปัญหา
พฤติกรรม
การพั ฒ นาแบบประเมิ น ปั ญ หาพฤติ ก รรม
ฉบับร่าง เริ่มจากการทบทวนประเด็นปัญหาพฤติกรรม
ที่พบในเด็กบกพร่องทางพัฒนาหรือสติปัญญาระดับ
ความรุนแรงต่างๆ ทั้งจากการทบทวนเอกสาร งาน
วิ จั ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศควบคู ่ กั บ การสั ง เกต
พฤติกรรมผู้ป่วยที่มารับบริการในโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูลเพื่อน�ำ
ไปออกแบบรายการ และเกณฑ์การประเมิน จากนั้น
ท�ำ focus group นักจิตวิทยาคลินิกที่ปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูลจ�ำนวน 8 คน เพื่อ
พิจารณารายการประเมิน และเกณฑ์การประเมินปัญหา
พฤติกรรม ยกร่างรายการประเมินจ�ำแนกตามช่วงอายุ
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุดส�ำหรับประเมินปัญหา
พฤติกรรมส�ำหรับเด็กแรกเกิด-2 ปี, 3-5 ปี, 6-12 ปี และ
13-18 ปี แบบประเมินแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ส่วนที่ 2 ค�ำ
ชีแ้ จงในการประเมิน ส่วนที่ 3 รายการประเมินพฤติกรรม
จ�ำนวน 34 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 กลุม่ พฤติกรรมได้แก่ กลุม่
พฤติกรรมด้านการควบคุมตนเอง ด้านสมาธิและความ
สนใจ ด้านการรับรู้ และปฏิบัติตามค�ำสั่ง ด้านอารมณ์
ด้ า นการแสดงพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม ด้ า นสั ง คม
และอื่นๆ ซึ่งแบบประเมินในส่วนนี้ จะแตกต่างกันออก
ไปตามช่วงอายุของเด็ก และส่วนที่ 4 รายการประเมิน
ผลกระทบของพฤติกรรม ส�ำหรับรายการประเมินในส่วน
ที่ 3 นั้น ให้ผู้ประเมินเลือกประเมินพฤติกรรมที่ตรงกับ
ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมหัวข้อนัน้ โดยพิจารณา
เกณฑ์การผ่านประเมินแต่ละระดับดังนี้ 0 คะแนน ใน
กรณีที่เด็กไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์การผ่านประเมินด้านนั้นเลย 1 คะแนนใน
กรณีทเี่ ด็กแสดงพฤติกรรมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในเกณฑ์การ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
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Rajanukul Institute
ผ่านประเมินด้านนัน้ น้อยมาก หรือแสดงพฤติกรรมหลัง
จากได้รับการช่วยเหลือหรือค�ำแนะน�ำอย่างมาก ให้ 2
คะแนน ในกรณีที่เด็กแสดงพฤติกรรมตามที่ก�ำหนดไว้
ในเกณฑ์การผ่านประเมินด้านนั้นได้เป็นบางครั้ง หรือ
แสดงพฤติกรรมหลังจากได้รับการช่วยเหลือหรือค�ำ
แนะน�ำบ้าง และการให้ 3 คะแนน ในกรณีที่เด็กแสดง
พฤติกรรมตามที่ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์การผ่านประเมิน
ด้านนั้นด้วยตนเองทุกครั้ง หรือบ่อยครั้ง หรือไม่ต้องได้
รับการช่วยเหลือหรือค�ำแนะน�ำใดใด
2. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ประเมินปัญหาพฤติกรรมโดยตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่นในการสังเกตระหว่าง
ผู้ประเมิน
การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ฉบั บ ร่ า งนี้ ใ ช้ ก าร
ตรวจสอบความตรง หรือความเที่ยงของแบบประเมิน
(validity) ท�ำการศึกษาคุณภาพแบบประเมินโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานกับเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญาจ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย
จิตแพทย์ 2 คน และนักจิตวิทยาคลินิก 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) หาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ (index
of item-objective congruence: IOC) ในแต่ละข้อ
ค�ำถาม ปรับแก้ขอ้ ค�ำถามทีม่ คี า่ IOC น้อยกว่า 0.5 ตาม
ค� ำ แนะน� ำ ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ตั ด ข้ อ ค� ำ ถามที่ ไ ม่
สอดคล้องออก พัฒนาแบบประเมินฉบับที่ผ่านความ
เห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อน�ำไปทดลองเก็บข้อมูลน�ำร่อง
กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า ง
ผู้สังเกต
น�ำแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมทีผ่ า่ นการปรับ
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปประเมินค่าความ
เชื่อถือได้ (reliability) ด้วยวิธีการหาค่าความเที่ยง
ระหว่างผู้สังเกต (interrater reliability; IRR-testing)
โดยผูว้ จิ ยั สุม่ เลือกผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการในโปรแกรมปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมช่วงอายุละ 8 ราย รวมจ�ำนวน 32 ราย
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ท�ำการประเมินโดยผู้ประเมิน (IRR-tester) ที่ผ่านการ
อบรมการใช้แบบประเมินมาแล้ว การประเมินในแต่ละ
ครั้งจะท�ำโดยผู้ประเมินที่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกในกลุ่ม
งานจิตวิทยา สถาบันราชานุกลู จ�ำนวน 2 ราย ซึง่ จะร่วม
สังเกตและประเมินพฤติกรรมในครั้งเดียวกัน แต่แยก
ประเมินในแบบประเมินของตน ภายหลังการประเมิน
น�ำผลการประเมินไปหาค่าความคลาดเคลื่อนของการ
ประเมินปัญหาพฤติกรรมของผู้รับบริการ หรือ error
coefficient ร้ อ ยละ และค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ หรื อ
reliability coefficient ร้ อยละ จากนั้ นสรุ ปปั ญ หา
วางแผน แก้ไขปัญหา และลงบันทึกการติดตามผล
รวมทั้ ง ประเมิ น ซ�้ ำ จนกว่ า ค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
การจ�ำแนกจะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาแยกแสดงเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการทดสอบความตรง และความ
เที่ยงของแบบประเมิน (validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความเชือ่ ถือได้ (reliability)
ด้วยวิธกี ารหาค่าความเทีย่ งระหว่างผูส้ งั เกต (interrater
reliability; IRR-testing)
ส่วนที่ 1 ผลการทดสอบความตรง และความ
เที่ยงของแบบประเมิน (validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของ
แบบประเมิ น ปั ญ หาพฤติ ก รรมจากแบบสอบถามที่
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่านเป็นผู้ประเมินโดยวิธีหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์
(index of item-objective congruence: IOC) โดย
แสดงค่า 1 = เห็นด้วย, 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่เห็น
ด้วย รายละเอียดผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้
1. ค่า IOC ของแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม
ส�ำหรับเด็กแรกเกิด-2 อยู่ระหว่าง 0-1 ในข้อที่มีค่า IOC
= 1 ได้แก่ ข้อที่ 3.1 และ 3.2 ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมดมีความ
เห็นตรงกันว่ารายการประเมินพฤติกรรมเป็นตัวแทนใน
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การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
การวัดพฤติกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์คดิ เป็นร้อยละ
6 (ค่า IOC > 0.5 มีจ�ำนวน 2 ข้อ) ส�ำหรับข้อที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.2-0.4 คิดเป็นร้อยละ 50 (ค่า IOC = 0.2-0.4
มีจ�ำนวน 17 ข้อ) ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำให้ปรับแก้รายการ
ประเมินตามข้อเสนอแนะในข้อที่ 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.3,
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9 และ 7.1
ส่วนข้อที่ได้ IOC = 0 คิดเป็นร้อยละ 44 (ค่า IOC = 0
มีจำ� นวน 15 ข้อ) ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่าควรพิจารณา
ตัดออกเนื่องจากข้อค�ำถามไม่เหมาะสมกับในช่วงวัยนี้
ได้แก่ ข้อที่ 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 4.3, 4.4, 5.4, 5.5,
5.6, 6.4, 6.5, 6.6 และ 6.7
2. ค่า IOC ของแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม
ส�ำหรับเด็ก 3-5 ปีอยูร่ ะหว่าง 0.4-1 ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความ
เห็นว่ารายการประเมินพฤติกรรมของช่วงวัยนี้ที่เป็น
ตัวแทนในการวัดพฤติกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์คิด
เป็นร้อยละ 88 (ค่า IOC > 0.5 จ�ำนวน 30 ข้อ) แต่มเี พียง
รายการประเมินพฤติกรรมบางข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า
0.5 ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำให้ปรับแก้รายการประเมินใน
ข้อที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 จากนี้ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้แยก
ข้อที่ 1.4 ออกมาเป็นข้อเพิม่ เติมอีก 1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ
12 (ค่า IOC < 0.5 จ�ำนวน 4 ข้อ)
3. ค่า IOC ของแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม
ส�ำหรับเด็ก 6-12 ปี อยู่ระหว่าง 0.4-1 ผู้เชี่ยวชาญ
ทัง้ หมดมีความเห็นตรงกันว่ารายการประเมินพฤติกรรม
ของช่วงวัยนี้ที่เป็นตัวแทนในการวัดพฤติกรรมได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ 88 (ค่า IOC > 0.5
จ�ำนวน 30 ข้อ) แต่มีเพียงรายการประเมินพฤติกรรม
บางข้อทีม่ คี า่ IOC น้อยกว่า 0.5 ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแนะน�ำให้
ปรับแก้รายการประเมินในข้อที่ 1.1, 1.4, 4.1 และ 4.2
จากนี้ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้แยกข้อที่ 1.4 ออกมาเป็น
ข้อเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 12 (ค่า IOC < 0.5
จ�ำนวน 4 ข้อ)
4. ค่า IOC ของแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม
ส�ำหรับเด็ก 13-18 ปี อยู่ระหว่าง 0.4-1 ผู้เชี่ยวชาญมี
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ความเห็นว่ารายการประเมินพฤติกรรมของช่วงวัยนี้ที่
เป็นตัวแทนในการวัดพฤติกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 82 (ค่า IOC > 0.5 จ�ำนวน 28 ข้อ) แต่
มีเพียงรายการประเมินพฤติกรรมบางข้อที่มีค่า IOC
น้อยกว่า 0.5 ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำให้ปรับแก้รายการ
ประเมินในข้อที่ 1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 4.1 และ 4.2
จากนี้ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้แยกข้อที่ 1.4 ออกมาเป็น
ข้อเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 18 (ค่า IOC < 0.5
จ�ำนวน 6 ข้อ)
ส่ ว นที่ 2 ผลการศึ ก ษาความเชื่ อ ถื อ ได้
(reliability) ด้วยวิธีการหาค่าความเที่ยงระหว่าง
ผู้สังเกต (interrater reliability; IRR-testing)
น�ำแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมทีผ่ า่ นการปรับ
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปประเมินค่าความ
เชื่อถือได้ (reliability) ด้วยวิธีการหาค่าความเที่ยง
ระหว่างผู้สังเกต (interrater reliability; IRR-testing)
จ�ำนวน 2 คน ซึ่งนักวิจัย 2 คน จะท�ำการเก็บข้อมูลกับ
ผู้ป่วยที่มารับบริการในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ช่วงอายุละ 8 ราย รวมจ�ำนวน 32 ราย เป็นเพศชาย
19 ราย เพศหญิง 13 ราย อายุระหว่าง 1-18 ปี จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าความเชื่อถือได้ หรือ reliability
coefficient ร้อยละ ของแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม
ชุดส�ำหรับเด็กแรกเกิด-2 ปีเท่ากับร้อยละ 96.68 แบบ
ประเมินปัญหาพฤติกรรมชุดส�ำหรับเด็ก 3-5 ปีเท่ากับ
ร้อยละ 94.74 แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมชุดส�ำหรับ
เด็ก 6-12 ปีเท่ากับร้อยละ 98.03 และแบบประเมิน
ปั ญ หาพฤติ ก รรมชุ ด ส� ำ หรั บ เด็ ก 13-18 ปี เ ท่ า กั บ
ร้อยละ 81.58

วิจารณ์

การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ครั้ ง นี้ ใ ช้ ป ระเมิ น ปั ญ หา
พฤติ ก รรมเด็ ก บกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญาใน 7 กลุ ่ ม
พฤติกรรม ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสมาธิและ
ความสนใจ ด้านการรับรู้ และปฏิบัติตามค�ำสั่ง ด้าน
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อารมณ์ ด้านการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้าน
สังคม และอื่นๆ รายการประเมินพฤติกรรมทั้งหมดมี
พืน้ ฐานจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญา9,10 ควบคู่กับ
การสนทนากลุ่มเพื่อดึงประสบการณ์เชิงคลินิกจาก
การสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ท� ำ งานด้ า น
พัฒนาการ และพฤติกรรมเด็กกลุม่ นีจ้ งึ ท�ำให้ได้รา่ งแบบ
ประเมินในเบื้องต้นที่ครอบคลุมปัญหาพฤติกรรมหลัก
ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่เป็นผู้รับบริการหลัก
ในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา
สถาบันราชานุกูล
แบบประเมิ น ปั ญ หาพฤติ ก รรมที่ ใ ช้ ใ นเด็ ก
บกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่อายุ 3-18 ปี มีค่าความ
แม่นตรงในข้อค�ำถามอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญยอมรับ
ว่าข้อค�ำถามถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับประเด็น การ
ประเมิน และสามารถน�ำไปประเมินปัญหาพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุดังกล่าวที่มารับบริการ
ในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา
สถาบั น ราชานุ กู ล แต่ ส� ำ หรั บ แบบประเมิ น ปั ญ หา
พฤติกรรมที่ใช้ในเด็กบกพร่องทางสติปัญญาช่วงแรก
เกิดถึง 2 ปี การประเมินอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้าง
เนื่ อ งจากในช่ ว งวั ย นี้ ป ั ญ หาพฤติ ก รรมบางอย่ า งยั ง
ไม่ ส ามารถประเมิ น ได้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ว่ า
ควรตั ด ข้ อ ประเมิ น เชิ ง พฤติ ก รรมในกลุ ่ ม ดั ง ต่ อ ไปนี้
เนื่องจากข้อประเมินมักพบได้ในพัฒนาการของเด็กใน
ช่วงวัยนี้และยังไม่นับว่าเป็นปัญหาพฤติกรรมส�ำหรับ
เด็กเล็ก อีกทั้งรายการประเมินบางข้อไม่สอดคล้อง
กับพัฒนาการของวัยเด็กเล็กเท่าที่ควร ได้แก่ รายการ
ประเมินกลุ่มพฤติกรรมการควบคุมตนเองในข้อ 1.3
เด็กมักแย่งของจากมือผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต และ
ข้อ 1.4 เด็กไม่สามารถรอคอยเพื่อฟังค�ำถามจนจบและ
มักหุนหันพูดโพล่งค�ำตอบก่อน พูดมาก หรือพูดแทรก
ในขณะเรียนหรือท�ำกิจกรรมอยู่ กลุ่มพฤติกรรมด้าน
สมาธิและความสนใจใน ข้อ 2.2 เด็กนั่งยุกยิก หรือบิด
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ไปมาขณะท�ำกิจกรรม ข้อ 2.4 เด็กท�ำงานสะเพร่า และ
ขาดความรอบคอบ และข้อ 2.5 เด็กท�ำงานช้า หรือ
ท�ำงานไม่เสร็จ กลุ่มพฤติกรรมด้านอารมณ์ในข้อที่ 4.3
เด็กกลัวสถานการณ์ สิง่ ของ บุคคล การกระท�ำ หรือบาง
สิ่งบางอย่างอย่างมากจนเกินเหตุ ทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีความ
น่ากลัว และข้อ 4.4 เด็กกังวลล่วงหน้าในสิ่งที่ยังมา
ไม่ ถึ ง ซึ่ ง ความกั ง วลมี ม ากกว่ า ปกติ เช่ น กลั ว การ
แยกจาก รู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจ กลุ่มพฤติกรรมการ
แสดงออกทีไ่ ม่เหมาะสมในข้อที่ 5.4 เด็กส่งเสียงรบกวน
มีพฤติกรรมถดถอยเมือ่ ถูกขัดใจหรือไม่พอใจ เช่น ร้องไห้
กรีดร้อง ตะโกน ลงไปนอนดิ้นกับพื้น ข้อ 5.5 เด็กเข้าใจ
ภาษาหรือค�ำสัง่ แต่ขดั ขืน ต่อต้านทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
รวมถึงดื้อ และไม่เชื่อฟังที่ผู้ใหญ่บอก และข้อ 5.6 เด็ก
ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรที่เคยท�ำอยู่เป็นประจ�ำ
ส�ำหรับข้อจ�ำกัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ การใช้
ผู้วิจัยสังเกตและเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมกับผู้ป่วยที่มา
รับบริการในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วงอายุ
ละ 8 ราย รวมจ�ำนวน 32 ราย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวน
น้อยในแต่ละช่วงอายุเนื่องจากมีจ�ำนวนผู้รับบริการ
ที่มารับบริการในช่วงของการเก็บข้อมูลไม่มากนัก และ
เนื่องจากการพัฒนาแบบประเมินครั้งนี้เป็นการพัฒนา
ชุดเครื่องมือน�ำร่องในขั้นตอนแรกซึ่งเน้นการพัฒนา
และปรับปรุงรายการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
ให้มีความน่าเชื่อถือ จึงเน้นการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
content validity และ interrater reliability เท่านั้น
ดังนั้นเพื่อให้เครื่องมือน�ำไปขยายผลได้มากขึ้นผู้วิจัย
ควรศึ ก ษาการทดสอบคุ ณ สมบั ติ อื่ น ของเครื่ อ งมื อ
เช่น การเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น การหา internal
consistency หรือ test-retest reliability เป็นต้น
นอกจากนี้การประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็ก
อายุน้อยกว่า 1 ปี ยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนดัง
นั้นการน�ำแบบประเมินนี้ไปใช้กับเด็กเล็ก ผู้วิจัยได้ปรับ
ข้อค�ำถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ คือ ควร
ระบุช่วงอายุพัฒนาการส�ำหรับรายการประเมินบางข้อ
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เช่น ข้อที่ 1.1 และ 1.2 ใช้ประเมินในช่วง 1 ปี 6 เดือน-2
ปี, ข้อที่ 2.1 และ 2.3 ใช้ประเมินในช่วง 6 เดือน-2 ปี,
ข้อที่ 3.3 ใช้ประเมินในช่วง 4 เดือน-2 ปี, ข้อที่ 4.2 และ
7.1 ใช้ประเมินในช่วง 2 ปี, ข้อที่ 5.1 ใช้ประเมินในช่วง
9 เดือน ถึง 2 ปี, ข้อที่ 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.8 และ 6.9
ใช้ประเมินในช่วง 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี
อย่างไรก็ตามหลังการปรับแบบประเมินตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน�ำแบบประเมินที่
ได้ไปทดสอบความเชื่อถือได้ด้วยวิธีการหาค่าความ
เที่ยงระหว่างผู้สังเกต พบว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่น
ในระดับที่มากกว่าค่าที่ยอมรับได้จนถึงระดับสูงกว่า
เกณฑ์ เนื่ อ งจากผู ้ สั ง เกตเป็ น นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ที่ มี
ประสบการณ์ ด ้ า นพั ฒ นาการ และการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในช่วงวัยต่างๆ
และผ่านการอบรม และฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการ
ประเมินปัญหาพฤติกรรมมาแล้วจึงท�ำให้เกิดความรู้
และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ ท�ำให้เกิดความ
เข้าใจในแบบประเมินตรงกัน และสามารถเชื่อมโยง
รายการประเมิ น กั บ พฤติ ก รรมของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้
ถูกต้อง อีกทั้งรายการประเมินแต่ละข้อมีเกณฑ์ และ
ระบบการให้คะแนนการประเมินที่ชัดเจนจึงส่งผลให้
ผู้ประเมินตัดสินใจได้ตรงกันในการให้คะแนนส�ำหรับ
แต่ละรายการปัญหาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างท�ำให้
มีค่าความสอดคล้องกันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จนถึง
ค่าที่ค่อนข้างสูง

สรุป

แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาชุดส�ำหรับประเมินเด็กอายุ 3-5 ปี 6-12 ปี
และ 13-18 ปี มีค่าความตรงด้านเนื้อหาจากความ
เห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ว่าสามารถ
ประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
ตามระดับอายุดังกล่าวได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
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การประเมิน ในขณะที่แบบประเมินชุดส�ำหรับเด็กแรก
เกิดถึง 2 ปี ภายหลังจากการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญก็มีค่าความตรงด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ในการน�ำมาประเมินปัญหาพฤติกรรม เด็ก
บกพร่องทางสติปัญญาช่วงแรกเกิดถึง 2 ปี ส่วนความ
เชื่อมั่น และความเที่ยงจากการวัดซ�้ำของ แบบประเมิน
พฤติกรรม เด็กบกพร่องทางสติปญ
ั ญาทุกช่วงวัยมีคา่ อยู่
ในระดับที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นแบบประเมินที่ได้จากการ
พัฒนาในการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถใช้ประเมิน และติดตาม
ผลปัญหาพฤติกรรม เด็กบกพร่องทางสติปญ
ั ญาในการ
ให้บริการในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงาน
จิตวิทยา สถาบันราชานุกูลได้
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