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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบที่ได้จาก
การแปลแบบทดสอบ Rorschach ด้วยระบบ Klopfer และระบบ R-PAS
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพศึกษาเฉพาะกรณี โดยการน�ำผลแบบทดสอบ Rorschach ของผู้ป่วย
ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่าเป็นโรคทางจิตเวชจ�ำนวน 10 ราย มาแปลผลด้วยระบบ Klopfer และระบบ
R-PAS โดยการแปลผลระบบ Klopfer ได้ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เท่านั้น ส่วนใน
ระบบ R-PAS นั้นใช้ interpretive guide ซี่งได้จากการประมวลคะแนนผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นจึงน�ำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์เพื่อหาแบบแผน (patterns) ใน 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้าน
กระบวนการรูค้ ดิ (cognitive processing) ด้านการรับรูแ้ ละการคิด (perception and thinking) ด้านความเครียด
และการรับมือกับปัญหา (stress and coping) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship)
ผลการศึกษา ในด้านกระบวนการรูค้ ดิ (cognitive processing) ทัง้ สองระบบให้ขอ้ มูลเรือ่ งการน�ำเชาวน์ปญ
ั ญา
ที่มีไปใช้ แต่ในระบบ R-PAS ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกระบวนการคิดและลักษณะการคิด ในด้านการรับรู้และ
การคิด (perception and thinking) ทั้งสองระบบให้ข้อมูลเรื่องการรับรู้ความเป็นจริงรวมถึงพยาธิสภาพทางจิต
แต่ระบบ R-PAS ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเรือ่ งคุณภาพของการรับรูแ้ ละการคิดรวมถึงระดับความรุนแรงของพยาธิสภาพ
ทางจิต ในด้านความเครียดและการรับมือกับปัญหา (stress and coping) ทั้งสองระบบให้ข้อมูลเรื่องแนวโน้ม
ความเครียด ความวิตกกังวล และปฏิกริ ยิ าโต้ตอบต่อสถานการณ์ตา่ งๆ แต่ในระบบR-PAS ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเรือ่ ง
ความเสี่ยงที่จะท�ำร้ายตนเอง ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship) ระบบ Klopfer
เน้นเรื่องของบุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคลิกภาพที่มีต่อความสัมพันธ์ ขณะที่ระบบ R-PAS เน้นเรื่องของ
ความสามารถในการท�ำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
สรุป การแปลผลแบบทดสอบ Rorschach ด้วยระบบ R-PAS แตกต่างจากระบบ Klopfer โดยระบบ R-PAS
สามารถให้ขอ้ มูลทางคลินกิ ทีล่ กึ และกว้างมากขึน้ และมีเกณฑ์ในการตัดสินทีค่ อ่ นข้างชัดเจนโดยเทียบกับคะแนน
มาตรฐานและเกณฑ์ปกติ จึงควรน�ำระบบ R-PAS มาทดลองใช้ในประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์และ
ข้อจ�ำกัดของระบบ R-PAS มากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ แบบทดสอบ Rorschach ระบบ R-PAS ระบบ Klopfer แบบทดสอบทางจิตวิทยา
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ABSTRACT
Objectives : To analyze and compare the differences and relationships between the interpretations
using the R-PAS and the Klopfer systems.
Materials and Methods : This study used the case study method. Rorschach responses of 10 patients
diagnosed with mental disorders by psychiatrists were interpreted using the Klopfer and R-PAS
systems. For the Klopfer system, only the quantitative analysis was used. For the R-PAS system,
the interpretive guides generated from the scores processed through the online system were used.
The data were analyzed for differences and relationships to find patterns in four areas: cognitive
processing, perception and thinking, stress and coping, and interpersonal relationship.
Results : With respect to cognitive processing, both systems provided information regarding the
application of intelligence but the R-PAS system provided additional information regarding the cognitive
process and nature. With respect to perception and thinking, both systems provided information
regarding reality testing including psychopathology but the R-PAS system provided additional
information on the quality of perception and thinking including severity of psychopathology. With
respect to stress and coping, both systems provided information relating to the tendencies for stress
and anxiety and reactions to situations but the R-PAS system provided additional information on the
risks for self-harm. With respect to interpersonal relationship, the Klopfer system emphasized
personality and the development of personality as related to relationships while the R-PAS system
emphasized the ability to understand self the others.
Conclusion : Interpretation of the Rorschach responses by the R-PAS system is different from the
Klopfer system whereby the R-PAS system can provide the information with increasing depth and
breadth. The R-PAS system also has well-defined criteria, using standard scores and normative data.
Therefore, the R-PAS system should be used in Thailand in order to better understand its strengths
and limitations.
Keywords : Rorschach, R-PAS system, Klopfer system, psychological test
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บทน�ำ

แบบทดสอบ Rorschach ถือว่าเป็นเครื่องมือ
เฉพาะทางด้านจิตวิทยาคลินิก ที่ท�ำหน้าที่ช่วยในการ
ตรวจวินิจฉัยเพื่อท�ำความเข้าใจและวางแผนช่วยเหลือ
ผู้รับการทดสอบ โดยที่แบบทดสอบ Rorschach จัดอยู่
ในกลุ ่ ม แบบทดสอบชนิ ด projective ที่ ใ ช้ อ ย่ า ง
แพร่ ห ลายในประเทศไทยและถื อ เป็ น แบบทดสอบ
พื้นฐานที่มีการเรียนการสอนในทุกสถาบันการศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตทางจิตวิทยาคลินิก
ในประเทศไทยมีการใช้แบบทดสอบ Rorschach
ระบบ Klopfer มาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งระบบ
นี้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาการให้ ค ะแนนและการแปลผล
โดย Bruno Klopfer ในปี ค.ศ. 1936 1 และ
ในประเทศไทยโดยได้ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เกณฑ์ ป กติ
(normative data) เพียงครั้งเดียวในปี พ.ศ. 25152
ในขณะทีใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกาได้มกี ารพัฒนา
และใช้แบบทดสอบ Rorschach มาอย่างต่อเนื่อง
ปี ค.ศ. 1974 John E. Exner และคณะได้พยายามวิจัย
เกี่ยวกับการใช้แบบทดสอบ Rorschach ซึ่งในขณะนั้น
มีการใช้ทั่วไปถึง 5 ระบบ3 ได้แก่ ระบบของ Samuel
Beck, Bruno Klopfer, Marqurite Hertz, Zygmund
Piotrowski และ Rapaport and Schafer โดยศึกษา
เปรียบเทียบถึงการด�ำเนินการทดสอบ การให้คะแนน
และการแปลผล เพือ่ ประเมินหาวิธที สี่ มควรน�ำมาใช้จาก
งานวิจัยหลายชิ้น การตีพิมพ์หลายครั้งในท้ายที่สุดก็ได้
ตีพิมพ์ผลงานชื่อ The Rorschach, a comprehensive
system ซึ่งถือเป็นการบูรณาการระบบการให้คะแนน
ทั้ ง 5 แบบเข้ า มาเป็ น ระบบเดี ย วและใช้ ชื่ อ ว่ า
comprehensive system (CS)4 ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้
อย่างกว้างขวางมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน5,6
ในปี ค .ศ. 2012 การพั ฒ นาแบบทดสอบ
Rorschach ระบบ Rorschach performance
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assessment system (R-PAS) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบความส�ำเร็จและยังมีการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง
จนถึงปัจจุบนั โดยระบบ R-PAS เป็นการพัฒนาต่อยอด
มาจากระบบ comprehensive system ที่ John Exner
และคณะได้พัฒนาขึ้น5 ในปัจจุบัน มีการเรียนการสอน
ระบบ R-PAS แทนระบบ comprehensive system ใน
ระดั บ บั ณ ทิ ต ศึ ก ษาสาขาจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามากขึ้น และมีแนวโน้มสูงที่ระบบ R-PAS
จะถูกน�ำมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีการ
ใช้ระบบการแปลผลทางด้านจิตวิทยาคลินิกที่ล้าสมัย
ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ไม่สามารถตีพิมพ์ผลการศึกษา
ในระดับนานาชาติได้ยังจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือใน
บทบาทของนักจิตวิทยาคลินกิ ไทยจะถูกลดทอนลงจาก
การใช้ระบบการแปลผลทีล่ า้ สมัยโดยไม่มเี หตุผล อีกทัง้
ผลทีไ่ ด้จากการตรวจวินจิ ฉัยอาจท�ำให้ไม่สามารถเข้าใจ
และวางแผนช่วยเหลือผู้รับการทดสอบได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากกระบวนการวิเคราะห์บางตัวแปรในเครื่องมือ
นั้นอาจพบว่าการวิเคราะห์แต่เดิมนั้นมีข้อจ�ำกัดและ
ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
ดังนัน้ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการแปลผล
ด้วยระบบ R-PAS และระบบ Klopfer ครั้งนี้ นอกจาก
จะท�ำให้ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละระบบแล้ว
ยั ง เป็ น แนวทางในการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการใช้ แ บบ
ทดสอบ Rorschach ในประเทศไทยโดยค�ำนึงถึงบริบท
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างสังคมไทยและสังคม
ตะวันตกด้วย อีกทั้งสามารถรวบรวมความรู้เบื้องต้นใน
การเผยแพร่ความรู้ใหม่ให้แก่นักจิตวิทยาคลินิก และ
กระตุน้ ให้นกั จิตวิทยาคลินกิ ได้สนใจติดตามพัฒนาการ
ของเครื่องมือทางด้านจิตวิทยาคลินิกที่มีการพัฒนาให้
สอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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วิธีการศึกษา

การศึกษานี้มีรูปแบบการศึกษาแบบการศึกษา
เชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (retrospective descriptive
study)
ในการด� ำ เนิ น การผู ้ วิ จั ย ได้ ข ออนุ ญ าตจาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
ปทุมธานี เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการท�ำแบบทดสอบ
Rorschach ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคทาง
จิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างจากจิตแพทย์
จ�ำนวน 10 คน และรายงานแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่
นักจิตวิทยาได้ทำ� ไว้เรียบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์ซงึ่ ในการ
ศึกษาครั้งนี้ต้องการตัวอย่างข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่มีความ
หลากหลาย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้นำ� ผลการทดสอบ
ที่ได้มาลงรหัสด้วยระบบ Klopfer และ ระบบ R-PAS
และวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากทัง้ สองระบบ เพือ่ ให้ได้ผลการ
วิจยั ทีม่ คี วามเทีย่ งตรง น่าเชือ่ ถือ ผูว้ จิ ยั ได้แยกกันลงรหัส
ค�ำตอบแบบทดสอบ Rorschach ทั้งในระบบ Klopfer
และระบบ R-PAS และน�ำการลงรหัสมาตรวจสอบยัน
ความถูกต้อง (cross-check) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของการลงรหัส และตกลงร่วมกันในรายการ
ทีม่ กี ารลงรหัสทีต่ า่ งกัน จากนัน้ จึงน�ำรหัสชุดทีต่ กลงร่วม
กันไปด�ำเนินการวิเคราะห์แปลผลตามแนวทางของ
แต่ละระบบ
การแปลแบบทดสอบ Rorschach โดยระบบ
Klopfer จะมี ก ารให้ ค ะแนนโดยใช้ ตั ว อั ก ษรเป็ น
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงค�ำตอบในลักษณะต่างๆ และมีการ
แบ่งการให้คะแนนออกเป็น 5 หมวด คือ 1.Location
score เป็นการให้คะแนนตามพื้นที่ของหยดหมึกที่ผู้รับ
การทดสอบใช้ เ ป็ น ค� ำ ตอบ 2.Determinant score
เป็นการให้คะแนนตามค�ำอธิบายเพิ่มเติมของผู้รับการ
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ทดสอบถึงกระบวนการคิดต่างๆ จนกลายมาเป็นค�ำตอบ
3.Content score เป็นการให้คะแนนตามชนิดหรือ
เนื้อหาของค�ำตอบ 4.Popularity and Originality
เป็ น การให้ ค ะแนนว่ า ผู ้ รั บ การทดสอบให้ ค� ำ ตอบที่
เหมือนกับคนส่วนใหญ่ หรือให้คำ� ตอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีแต่
ไม่ค่อยพบค�ำตอบเหล่านี้ในการทดสอบ 5.Form level
rating เป็นการให้คะแนนเป็นค่าตัวเลข โดยพิจารณา
จากคุณภาพของค�ำตอบทีผ่ รู้ บั การทดสอบให้วา่ มีความ
เหมาะสมกับภาพหยดหมึกเพียงใด คะแนนที่ได้จะน�ำ
มาค�ำนวณตามสูตรทีก่ ำ� หนดไว้เพือ่ น�ำมาแปลผลต่อไป
โดยวิธีการแปลผลและวิเคราะห์ค�ำตอบแบ่งได้ 2 แบบ
คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative analysis)
โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะแปลผลจากคะแนนที่
ค�ำนวณได้โดยอิงเกณฑ์คะแนนตามที่ก�ำหนดในคู่มือ
โดยไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ ส่วนการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพจะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เนื้ อ หา
(content) และล�ำดับค�ำตอบ (sequence) โดยไม่ได้มี
การค�ำนวณออกมาเป็นคะแนนในการแปลผล
การแปลแบบทดสอบ Rorschach โดย
ระบบ R-PAS พั ฒ นาโดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน
(meta-analysis) โดยใช้ ตั ว แปรหลั ก ในระบบ
comprehensive system จ�ำนวน 65 ตัวแปรกับเกณฑ์
ประเมินภายนอก เช่น การให้คะแนนของผู้สังเกต หรือ
ค�ำวินิจฉัยทางการแพทย์ เป็นต้น และเกณฑ์ประเมิน
ภายใน เช่น การประเมินตนเอง7 ผลจากการวิเคราะห์
อภิมาน แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับความตรง
เชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยมี 13 ตัวแปรที่
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 17 ตัวแปรอยู่ในเกณฑ์ดี 10 ตัวแปร
อยู่ในระดับพอใช้ 13 ตัวแปรอยู่ในระดับต�่ำหรือไม่มี
ความตรงเชิงโครงสร้าง และ 12 ตัวแปรทีไ่ ม่มคี วามตรง
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เชิงโครงสร้าง ผลที่ได้สอดคล้องกับการส�ำรวจผู้ใช้แบบ
ทดสอบ Rorschach ในเชิงคลินิกอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งพบ
ว่าผู้ใช้แบบทดสอบเห็นว่ามีตัวแปรที่มีความเที่ยงตรง
มากกว่าตัวแปรอืน่ ๆ เช่นในด้านความคิดทีบ่ ดิ เบือนหรือ
ด้านความถูกต้องของการรับรู้ ซึง่ ใช้ในการวินจิ ฉัยอาการ
ทางจิต ด้านเหล่านี้จะพบว่ามีความตรงมากที่สุด8
ทัง้ นีใ้ นศึกษาครัง้ นี้ การแปลผลระบบ Klopfer ได้
ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)
เท่านัน้ โดยใช้คะแนนทีค่ ำ� นวณได้เทียบกับเกณฑ์ในคูม่ อื
ส่วนในระบบ R-PAS นั้นใช้ interpretive guide ซี่งได้
จากการประมวลคะแนนจากการลงรหั ส ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ และน� ำ ผลที่ ไ ด้ ม าแปลผลเพิ่ ม เติ ม โดย
พิ จ ารณาเฉพาะตั ว แปรที่ มี ค วามเที่ ย งตรงและมี
หลักฐานสนับสนุนดีทสี่ ดุ จากการศึกษาตัวแปรต่างๆ ซึง่
ปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งของ summary scores and
profiles เท่านัน้ โดยคะแนนดิบ (raw score) จะถูกแปลง
มาเป็นคะแนนมาตรฐาน (standard score) และน�ำไป
เทียบกับเกณฑ์ปกติจากนั้นจึงวิเคราะห์ความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบที่ได้จากทั้ง
สองระบบ โดยผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าหาแบบแผน
(patterns) ตามประเด็นที่มีความสัมพันธ์กัน และสรุป
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ผลการศึกษา

จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการแปลผลแบบ
ทดสอบ Rorschach ระหว่างระบบ Klopfer และระบบ
R-PAS พบว่าทั้ง 2 ระบบให้ข้อมูลทั้งที่เหมือนและ
แตกต่าง และในบางกรณีศึกษาก็พบความเหมือนใน
บางด้านเท่านั้น

Kulvadee Thongpibul et al.

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาคะแนนจากแบบทดสอบ
ใน 4 ด้านด้วยกัน คือ
1. ด้านกระบวนการรูค้ ดิ (cognitive processing)
แสดงถึ ง ระบบการคิ ด จากการรั บ รู ้ สิ่ ง แวดล้ อ มว่ า มี
ลักษณะการรับรู้ที่เรียบง่าย หรือใช้การคิดวิเคราะห์
แยกแยะ และมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ่ ด้ รวม
ถึงลักษณะของการปรับตัวที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด
เช่น การใช้อารมณ์ การเลือกสนใจเฉพาะสิง่ ทัง้ สิง่ ทัว่ ไป
หรือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
2. ด้านการรับรู้และการคิด (perception and
thinking) แสดงถึ ง ความสามารถในการรั บ รู ้ ค วาม
เป็นจริง (reality testing) ว่ามีความถูกต้องหรือเบีย่ งเบน
มากน้อยเพียงใด รวมถึงพยาธิสภาพทางจิต และความ
สามารถในการมองสิ่งที่แตกต่างจากบุคคลอื่น
3. ด้านความเครียดและการรับมือกับปัญหา
(stress and coping) แสดงถึงแนวโน้มของความเครียด
ความวิตกกังวลและปฏิกิริยาโต้ตอบที่แต่ละบุคคลใช้
ตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น การเก็บกดอารมณ์
ความรู้สึก หรือ การตอบสนองอย่างหุนหันพลันแล่น
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal
relationship) แสดงถึงลักษณะปฏิสมั พันธ์และการสร้าง
สั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค ลอื่ น รวมถึ ง การใช้ ก ลไกในการ
ป้องกันตนเองเมือ่ อยูใ่ นรูปแบบของความสัมพันธ์ตา่ งๆ
โดยคะแนนแต่ละด้านประกอบไปด้วยตัวแปร
ดังตารางที่ 1
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการแปลแบบทดสอบ Rorschach ระหว่างระบบ Klopfer
และระบบ Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)

กุลวดี ทองไพบูลย์ และคณะ

ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวแปรในการพิจารณาคะแนนของระบบ Klopfer และ R-PAS
ระบบ Klopfer
กระบวนการรู้คิด (cognitive processing)
Whole score (W%), Detail score (D%), Unusual detail
score (Dd%), Human movement (M), W:M, A%,

การรับรู้และการคิด (perception and thinking)
Form quality (F-), Popular (P)

ระบบ R-PAS
Complexity, form% (F%), F/R, Blend, Synthesis (Sy), Human
movement and weighted color (MC), Human movement and
Weighted color minus potentially problematic determinants
(MC - PPD), Human movement (M),
M Proportion (M/MC), CFC Proportion (CF+C)/SumC)
Ego impairment index-3 (EII-3), Thought and perception
composite (TP-Comp), Weighted sum of the six cognitive
codes (WSumCog), Severe cognitive codes (SevCog),
FQ percentages, FQ-%, WD-%, FQo%, Popular (P)

ความเครียดและการรับมือกับปัญหา (stress and coping)
SumC, C’, FC:CF+C, F%, (FK+F+FC):F, Response
Inanimate movement and diffuse shading (m, Y), Morbid
Time, K scores (K, FK, KF, k, Fk, kF), M:FM
content (MOR), Suicide concern composite (SC-Comp),
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship)
Fc, M:SumC, (FK+Fc):F, (FM+m):Fc+c=C’),
Oral dependency language (ODL%), Space reversal (SR),
Responses to card VII, IX, X
MAP proportion (MAP/MAHP), PHR proportion (PHR/GPHR),
M-, Aggressive content (AGC), Vigilance composite
(V-Comp), H, Cooperative movement (COP), Mutuality of
autonomy health (MAH)

เมื่อแปลผลการทดสอบตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
แล้ว ได้ข้อสรุปของแต่ละระบบ ดังนี้
1. ด้านกระบวนการรูค้ ดิ (cognitive processing)
ในระบบ Klopfer เน้นเรือ่ งของเชาวน์ปญ
ั ญา และการใช้
ความสามารถที่สอดคล้องกับระดับเชาวน์ปัญญา เช่น
ความทะเยอทะยานที่ ม ากเกิ น ไป หรื อ การใช้ ค วาม
สามารถอย่างเหมาะสม ในขณะที่ระบบ R-PAS เน้น
เรื่ อ งความคิ ด อย่ า งซั บ ซ้ อ น ที่ เ ป็ น ผลมาจากความ
สามารถในการดึงศักยภาพภายใน (psychological
resources) มาใช้ เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์
ความใส่ ใ จในรายละเอี ย ด ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น
รวมถึงพยาธิสภาพทางจิต และลักษณะของแต่ละบุคคล
เช่นการกรองความคิดของตนเอง การเก็บกด เป็นต้น
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2. ด้านการรับรู้และการคิด (perception and
thinking) ในระบบ Klopfer ได้อธิบายตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น ในขณะที่ระบบ R-PAS เน้นเรื่องคุณภาพของ
การคิด การรับรูท้ งั้ ทีเ่ หมือนและทีต่ า่ งจากคนอืน่ การใช้
เหตุ ผ ลรวมถึ ง ระดั บ ความรุ น แรงของพยาธิ ส ภาพ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาการจิ ต เภทหรื อ อาการทางจิ ต
นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงบริบทด้านวัฒนธรรมด้วย
3. ด้านความเครียดและการรับมือกับปัญหา
(stress and coping) ทั้งระบบ Klopfer และ R-PAS
ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมรายละเอียดดังกล่าว แต่ในระบบ
R-PAS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะท�ำร้ายตนเอง
โดยพิจารณาจากคะแนนที่เกี่ยวข้อง
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4. ด้ า นความความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
(interpersonal relationship) ในระบบ Klopfer เน้นเรือ่ ง
ของบุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคลิกภาพที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ ในขณะทีร่ ะบบ R-PAS เน้นเรือ่ งของความ
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สามารถในการท� ำ ความเข้ า ใจตนเองและผู ้ อื่ น ซึ่ ง
สัมพันธภาพส่วนบุคคลเป็นส่วนประกอบหลักของการ
ปรับตัว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพทางจิตได้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแปลผลระบบ Klopfer และ R-PAS
ระบบ Klopfer
กระบวนการรู้คิด (cognitive processing)
เน้นเรื่องของเชาวน์ปัญญา และการใช้ความสามารถที่
สอดคล้องกับระดับเชาวน์ปัญญา
การรับรู้และการคิด (perception and thinking)
เน้นเรื่องของเชาวน์ปัญญา และการใช้ความสามารถที่
สอดคล้องกับระดับเชาวน์ปัญญา

ระบบ R-PAS
เน้นเรื่องความคิดอย่างซับซ้อน ที่เป็นผลมาจากความสามารถในการ
ดึงศักยภาพภายในมาใช้ เชาวน์ปญ
ั ญา ความคิดสร้างสรรค์ ความใส่ใจ
ในรายละเอียด ความอยากรู้อยากเห็น รวมถึงพยาธิสภาพทางจิต

เน้นเรือ่ งคุณภาพของการคิด การรับรูท้ งั้ ทีเ่ หมือนและทีต่ า่ งจากคนอืน่
การใช้เหตุผลรวมถึงระดับความรุนแรงของพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้องกับ
อาการจิตเภทหรืออาการทางจิต
ความเครียดและการรับมือกับปัญหา (stress and coping)
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดและการรับมือกับปัญหา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดและการรับมือกับปัญหา
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะท�ำร้ายตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship)
เน้นเรื่องของบุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคลิกภาพที่มี เน้นเรื่องของความสามารถในการท�ำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
ต่อความสัมพันธ์
การปรับตัว

วิจารณ์

การแปลผลตามระบบ Klopfer ส่วนใหญ่เป็นการ
แปลจากตัวแปร 1-2 ตัวและเทียบสัดส่วนของการให้
ค�ำตอบว่าอยู่ในระดับใดตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ท�ำให้
การแปลมีลักษณะการให้รายละเอียดที่ค่อนข้างน้อย
ในขณะที่ระบบ R-PAS การแปลผลส่วนใหญ่เกิดจาก
น�ำตัวแปรหลายตัวเข้ามาแปลผลร่วมกัน และน�ำผลนัน้
มาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนมาตรฐานและเกณฑ์ปกติ
ท� ำ ให้ มี ค วามชั ด เจนในการแปลมากขึ้ น และมี ก าร
อธิบายในรายละเอียดที่มากขึ้น เช่น ด้านกระบวนการ
รู้คิด (cognitive processing) ระบบ Klopfer แปลผล

จากค่าทีค่ ำ� นวณโดยใช้ตวั แปรเพียง 1-2 ตัว (W%, D%,
Dd%, M, W:M, และ A%) ในขณะที่ระบบ R-PAS
มีค่าตัวแปรบางตัวที่ได้มาจากการการค�ำนวณค่าที่มี
ตัวแปรที่หลากหลาย เช่น ตัวแปร complexity ค�ำนวณ
มาจาก location, space, และ object qualities และ
ความเข้มข้นของ determinants และ contents หรือ
คะแนน index of human movement and weighted
color (MC) to potentially problematic determinants
(PPD) (MC-PPD) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการ
รั บ มื อ กั บ ปั ญ หา ค� ำ นวณมาจาก (M+WSumC)(FM+m+Y+T+V+C’)3
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และระบบ Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)
ด้ า นการรั บ รู ้ แ ละการคิ ด (perception and
thinking) ทั้งระบบ Klopfer และ R-PAS ใช้ตัวแปร P
(popular) ในการแปลผล โดยระบบ Klopfer การแปล
ผลค่า P เน้นการรับรู้ความเป็นจริง (reality testing)
ในขณะที่ระบบ R-PAS เน้นการรับรู้ในรูปแบบที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน วัฒนธรรม หรือการใช้เหตุผล
นอกจากนีก้ ารแปลความหมายของ F- ในระบบ Klopfer
เป็นการอ้างอิงตามคู่มือ ในขณะที่ของระบบ R-PAS
มีการค�ำนวณค่าจากหลายตัวแปร เช่น ego impairment
index-3 (EII-3) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความรุ น แรงของ
ความผิดปกติด้านการคิด ค�ำนวณมาจาก FQ-, M-,
WSumCog, Critical Contents, PHR, GHR, and R
หรือ thought & perception composite (TP-Comp)
ซึง่ ใช้ในการประเมินการรับรูค้ วามเป็นจริง และความคิด
ที่สับสน (thought disorganization) ค�ำนวณมาจาก
FQ-%, WD-%, M-, WSumCog, FAB2 และ R โดยได้
น�ำ FQ- ซึ่งใช้ในการประเมินการรับรู้ความเป็นจริง
(reality testing) มาค�ำนวณร่วมกับตัวแปรอื่นที่ส่งผล
ต่อการรับรู้และการคิด เช่น cognitive codes และ
critical content scores และน�ำค่ามาเปรียบเทียบกับ
คะแนนมาตรฐานและเกณฑ์ปกติ ท�ำให้การแปลผลมี
รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น4
ด้ า นความเครี ย ดและการรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา
(stress and coping) ในการแปลผลด้านความเครียด
และความวิตกกังวล ระบบ Klopfer ใช้การลงรหัส K ซึ่ง
เทียบได้กบั รหัส Y ในระบบ R-PAS ซึง่ พบว่าการแปลผล
ในระบบ Klopfer อธิบายถึงความต้องการความรักความ
อบอุ่น แต่อาจไม่แสดงออก ในขณะที่ระบบ R-PAS
เน้นไปที่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า
ภายนอก นอกจากนีใ้ นระบบ Klopfer เน้นไปทีก่ ลไกการ
ป้องกันตนเองที่ใช้เมื่อเผชิญกับความเครียด ในขณะที่
ระบบ R-PAS ประเมินถึงความเสี่ยงที่จะท�ำร้ายตนเอง
และมีการอธิบายเพิม่ เติมถึงผลกระทบกับความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลโดยเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน
อนึ่งในการแปลผลระบบ R-PAS ไม่มีการวัด reaction
time จึงอาจส่งผลให้ขอ้ มูลส่วนนีต้ า่ งจากระบบ Klopfer
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal
relationship) การแปลผลในระบบ Klopfer ให้ความ
ส�ำคัญกับลักษณะของบุคลิกภาพและรูปแบบของการ
แสดงออก ในขณะที่ระบบ R-PAS เน้นวิธีในการเข้าใจ
ตนเอง ผู้อื่น และความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล นอกจากนีย้ งั มีการตรวจสอบการ
รับรู้ความเป็นจริงว่ามีการรับรู้ที่เหมาะสมหรือไม่
เนื่องด้วยการแปลผลแบบทดสอบ Rorschach
ระบบ R-PAS ได้พัฒนาต่อยอดมาจากระบบการแปล
ผล the comprehensive system ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ระบบการแปลผล 5 ระบบเข้าด้วยกัน คือ ระบบของ
Beck, Hertz, Piotrowski, Rapaport, และ Klopfer
ดังนั้นการแปลผลด้วยระบบ R-PAS จึงมีการแปลผลที่
ทั้งเหมือนและแตกต่างกับระบบ Klopfer โดยระบบ
R-PAS ให้ความหมายของรหัสทีเ่ ปลีย่ นไปตามงานวิจยั
ที่ทันสมัยมากขึ้น รวมถึงมีการค�ำนวณสูตรต่างๆ จาก
หลายตัวแปรทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากผลการวิจยั ท�ำให้
การแปลผลสามารถให้ ข ้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น
รวมถึงเกณฑ์การตัดสินชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบ Klopfer อย่างไรก็ตาม การแปลผลระบบ R-PAS
มีตัวแปรที่ต้องน�ำมาค�ำนวณเพิ่มขึ้น ท�ำให้เวลาที่ใช้ใน
การแปลผลเพิม่ ขึน้ ด้วย อีกทัง้ การแปลผลต้องแปลผ่าน
ระบบออนไลน์เท่านั้น จึงท�ำให้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ซึ่งต่างจากระบบ Klopfer ที่สามารถแปลผลได้อย่าง
รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
ข้อควรพิจารณาก่อนน�ำไปใช้

ข้อเสนอแนะ

ถึงแม้ว่าการศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
ไม่ ม าก แต่ ก็ พ บว่ า การแปลผลด้ ว ยระบบ R-PAS
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Comparative Study of the Rorschach Inkblot Test Interpretation between the
Klopfer System and the Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)
สามารถให้ข้อมูลทางคลินิกที่ลึกและกว้าง (depth and
breadth) มากขึ้น เช่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องความ
เสี่ยงที่จะท�ำร้ายตนเอง การใช้เหตุผล และระดับความ
รุนแรงของพยาธิสภาพทางจิต นอกจากนีม้ เี กณฑ์ในการ
ตัดสินที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเทียบกับคะแนนมาตรฐาน
และเกณฑ์ปกติ จึงควรน�ำระบบ R-PAS มาทดลองใช้ใน
ประเทศไทย เพือ่ ให้เข้าใจถึงประโยชน์และข้อจ�ำกัดของ
ระบบ R-PAS มากขึ้น อันจะท�ำให้สามารถพัฒนาการ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบ Rorschach ในประเทศไทย
ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

สรุป

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการแปลผลแบบ
ทดสอบ Rorschach ระหว่างระบบ Klopfer และระบบ
R-PAS ใน 4 ด้านคือ กระบวนการรู้คิด (cognitive
processing) การรับรู้และการคิด (perception and
thinking) ความเครียดและการรับมือกับปัญหา (stress
and coping) และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
(interpersonal relationship) สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านกระบวนการรู้คิด (cognitive processing)
ในระบบ Klopfer เน้นเรื่องของเชาวน์ปัญญา และการ
ใช้ความสามารถที่สอดคล้องกับระดับเชาวน์ปัญญา
ในขณะที่ระบบ R-PAS เน้นเรื่องความคิดอย่างซับซ้อน
ทีเ่ ป็นผลมาจากความสามารถในการดึงศักยภาพภายใน
(psychological resources) มาใช้ เชาวน์ปญ
ั ญา ความ
คิดสร้างสรรค์ ความใส่ใจในรายละเอียด ความอยากรู้
อยากเห็น รวมถึงพยาธิสภาพทางจิต และลักษณะของ
แต่ละบุคคล
ด้ า นการรั บ รู ้ แ ละการคิ ด (perception and
thinking) ในระบบ Klopfer เน้นการรับรู้ความเป็นจริง
(reality testing) รวมถึงพยาธิสภาพทางจิต และความ
สามารถในการมองสิ่งที่แตกต่างจากบุคคลอื่นในขณะ
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ที่ R-PAS เน้นเรื่องคุณภาพของการคิด การรับรู้ทั้งที่
เหมือนและที่ต่างจากคนอื่น การใช้เหตุผลรวมถึงระดับ
ความรุ น แรงของพยาธิ ส ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาการ
จิตเภทหรืออาการทางจิต นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
บริบทด้านวัฒนธรรมด้วย
ด้ า นความเครี ย ดและการรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา
(stress and coping) ทั้งระบบ Klopfer และ R-PAS
ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ค รอบคลุ ม แนวโน้ ม ของความเครี ย ด
ความวิตกกังวลและปฏิกิริยาโต้ตอบที่แต่ละบุคคลใช้
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว แต่ในระบบ
R-PAS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะท�ำร้ายตนเอง
โดยพิจารณาจากคะแนนที่เกี่ยวข้อง
ด้ า นความความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
(interpersonal relationship) ในระบบ Klopfer เน้นเรือ่ ง
ของบุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคลิกภาพที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ ในขณะทีร่ ะบบ R-PAS เน้นเรือ่ งของความ
สามารถในการท� ำ ความเข้ า ใจตนเองและผู ้ อื่ น ซึ่ ง
สัมพันธภาพส่วนบุคคลเป็นส่วนประกอบหลักของการ
ปรับตัว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพทางจิตได้
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