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บทคัดย่อ 
ที่มา ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการวิจัยเกี่ยวกับแบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญาที่สามารถค้นหาภาวะ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้โดยตรง ซึ่งจากการค้นคว้าพบว่าแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R กล่าวว่า
สามารถใช้กับกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The Visualization and 
Reasoning Battery: VR) และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย 
(Subtest) ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
เชาวน์ปัญญา Leiter-R 
กระบวนการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเด็กและเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จํานวนกลุ่มละ 30 คน ดําเนินการทดสอบเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการ
บริการทางจิตวิทยาคลินิกและคู่มือการทดสอบด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R นําผลการทดสอบที่ได้
ของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน คํานวณหาความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Mann-Whitney U test 
ผลการวิจัย 1.   คะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The 
Visualization and Reasoning Battery: VR) ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบในกลุ่มที่มีเชาวน์ปัญญารวมที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ไม่มีความแตกต่างกัน  

2.   คะแนนคุณลกัษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest Composite Score) จากผล
การทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ของเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) การเรียงลําดับ [Sequential Order 
(SO)] : (เกมสิง่ที่ตามมา : The which comes next game)  
สรุป ในการวิจัยคร้ังนี้ยังไม่สามารถบอกได้ถึงความบกพร่องเฉพาะของเด็กแอลดี บอกได้เพียงจุดสังเกตที่
พบจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R เท่าน้ันที่พบว่ารูปแบบคะแนนมาตรฐาน (profile) ของเด็กแอลดี
และเด็กปกติไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน มีเพียงกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) ด้านการเรียงลําดับ 
(Sequential Order: SO) ที่เด็กแอลดีทําได้ตํ่ากว่าเด็กปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

คําสําคัญ: เชาวน์ปัญญา, เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้, แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter 
International Performance Scale-Revised (Leiter-R) 
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The Pilot Study of Intelligence Quotient in children with and without Learning disability 
by Intelligence Testing of Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R) 

 
Vanida Chanintayuthwong1, Prasert Chuta1, Chantanee Mungkhetklang1, Adjima Siripiboonphol1 

 

Abstract 
Background There was not yet found any research related to the intelligence test that 
have a directly effects on learning disabilities in Thailand. The Leiter International 
Performance Scale-Revised (Leiter-R) argued that it can be especially used with certain type 
of learning disabilities. The purpose of this research were to compare Intelligence Quotient 
from the Visualization and Reasoning Battery (VR) and to compare characteristic’s profile of 
subtest scale score in children with and without Learning disability by Intelligence Testing of 
Leiter-R. 
Procedure The subjects were purposive sample of 30 children with learning disabilities and 
30 children without learning disabilities.  Examiners have to determine by the clinical needs 
of individual testing with intelligence test Leiter-R. The results of these two groups have to 
compare by Mann-Whitney U test.  
Results  

1. There was not found the different from composite score of the Visualization and 
Reasoning Battery (VR) between children with and without Learning disability within 
group of average intelligence from the result of Leiter-R. 

2. There was found only one different between subtest composite score from Leiter-R 
between children with and without Learning disability which was Sequential Order 
(SO): The which comes next game. 

Conclusion While the finding in this current research cannot conclude that what is the 
specific part of learning disabilities in children, it can mark the interesting point from Leiter-R 
which was not found the different between characteristic’s profile of composite score but 
the Sequential Order (SO) was only one subtest scale score that have significant different at 
.05  
 

Key word: Intelligence, Children with learning disabilities, The intelligence testing of Leiter 
International Performance Scale-Revised (Leiter-R) 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของสังคมในโลกปัจจุบัน

เป็นอย่างมาก ทั้งผลกระทบทางด้านบวกและทางด้านลบ ซึ่งการจัดการกับสิ่งเหล่าน้ีจําเป็นต้องอาศัยบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถในสังคมน้ันๆ ดังน้ันการให้ความสนใจถึงเรื่องพัฒนาการของบุคคลถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากหากบุคคลได้รับการกระตุ้นและการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามช่วงวัยน้ันๆ  จะทําให้มีพัฒนาการเกิดข้ึนอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพได้  แต่
สําหรับบุคคลบางกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษจําเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการช่วยเหลือต้ังแต่ช่วงต้นของชีวิต 

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีหลายประเภท ทั้งที่ต้องได้รับการจัดการดูแลแบบพิเศษแยกต่างหากจาก
เด็กปกติและที่สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้ค่อนข้างกลมกลืน เด็กกลุ่มหน่ึงที่แม้ไม่จําเป็นต้องแยกออกจาก
เด็กปกติแต่ควรต้องค้นหาเพ่ือให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คือ กลุ่มเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning Disability ใช้ช่ือย่อว่า LD, แอลดี)  ซึ่งเป็นเด็กที่มีความยากลําบากในการเรียนรู้ทั้งที่มีระดับ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่าเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน ภาวะ
บกพร่องดังกล่าวไม่ได้เกิดมาจากปัญหาทางการได้ยิน ปัญหาด้านการมองเห็น ปัญหาด้านเชาวน์ปัญญาหรือ
การขาดโอกาสทางการศึกษา ลักษณะอาการแสดงออกในรูปของปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การคํานวณ  
เช่น อ่านหนังสือไม่ออก เขียนสะกดคําไม่ได้ อ่านจับใจความไม่ได้ หรือเขียนตัวอักษรคล้ายมองจากกระจกเงา 
ไม่สามารถแก้โจทย์เลขได้ ฯลฯ โดยอาจมีปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน ปัญหาเหล่าน้ี
ส่งผลให้เด็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าระดับเชาวน์ปัญญา โดยมากเด็กมักถูกคาดหวังค่อนข้างสูง
เน่ืองจากดูรู้เร่ือง แต่กลับมีผลสอบไม่ดี ผู้ที่ไม่เข้าใจจึงใช้การ ดุ ว่า ตําหนิ เค่ียวเข็ญ ฯลฯ การท่ีเด็กเรียนรู้แบบ
ปกติไม่ได้ ทั้งๆท่ีเชาวน์ปัญญาดีน้ันมักทําให้เด็กมีความหงุดหงิดใจ รู้สึกตัวเองโง่เด็กมักถูกเพ่ือนๆ ล้อ ถูกผู้ใหญ่
ตําหนิว่าไม่พยายาม เด็กจะมีปฏิกิริยาต่อประสบการณ์ดังกล่าวในหลายลักษณะ เช่นอาจมีอาการวิตกกังวล 
ซึมเศร้า หรือไม่ก็มีพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งก็ทําให้ปัญหาการเรียนที่มีอยู่น้ันแย่ลงไปอีก ส่งผลทําให้เด็กมอง
ภาพพจน์ตัวเองไม่ดี รู้สึกมีปมด้อย จนอาจพัฒนาเป็นปัญหาอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล และ
ปัญหาพฤติกรรม (ด้ือ ต่อต้าน ก้าวร้าว หนีเรียน) ตามมา ในสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีใครเข้าใจเร่ืองแอลดี มากนัก
คนที่เป็นแอลดีเลยต้องประสบปัญหา หลายคนปรับตัวไม่ได้และต้องออกจากโรงเรียนบางคนกลายเป็น
อันธพาลเกเร บางคนหางานทําไม่ได้ เป็นต้น ในเด็กบางคนที่เป็นแอลดีอาการจะหายไปได้เมื่อโตขึ้น เช่ือว่า
สาเหตุมาจากสมองกลุ่มน้ีพัฒนาช้า แต่ในที่สุดก็สามารถพัฒนาไปได้ แต่ในเด็กส่วนใหญ่อาการยังคงอยู่ หากไม่
ทําการช่วยเหลือแล้ว การเรียนรู้ที่สับสนและลําบากมักนําไปสู่การล้มเหลวในการเรียนและปัญหาทางอารมณ์ 
ปัจจุบันประเทศไทยพบว่ามีเด็กแอลดีมากขึ้น จากข้อมูลของสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย1 พบว่า ประมาณ
ว่า 1 ใน 10 ของเด็กทั่วไปมีปัญหาทางการเรียนจนต้องได้รับการศึกษาพิเศษและเกือบคร่ึงหน่ึงของเด็กใน
จํานวนน้ี เป็นแอลดีและจากการคาดเดาอย่างไม่เป็นทางการแต่ถูกหลักวิชาการพบว่าเด็กประเภทน้ีมีอยู่ใน
ระบบโรงเรียนในประเทศไทยไม่ตํ่ากว่า 900,000 คน และหากรวมเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียนและรวมผู้ใหญ่ที่
เป็นเด็กแอลดี แต่ไม่เป็นเผยตัวเองแล้ว จะมีบุคคลที่เป็นแอลดีมากกว่า 4 ล้านคน และยังพบว่าเด็กในวัยเรียน
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ร้อยละ 6-10 จะมีอาการแอลดีนอกจากน้ันพบปัญหาในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงในอัตราส่วน 4 : 1  
สอดคล้องกับการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน2 ในปี 2548 ที่พบว่ามีนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้จํานวน 113,465 คน คิดเป็นร้อยละ 47.58 ของจํานวนนักเรียนที่มีความพิการทั้งสิ้น
จํานวน 238,479 คน นอกจากน้ี ดร.สุจินดา ผ่องอักษร3,4 ได้ให้สัมภาษณ์ถึง “สถานการณ์กลุ่มแอลดีใน
ประเทศไทยและแนวทางการป้องกันและแก้ไข” ไว้ว่า ในปี 2550 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้มีการประเมินนักเรียนด้วยแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และ ออทิ
สซึม (KUS-SI Rating Scale : ADHD/ LD/ Autism) ซึ่งพัฒนาโดย ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญวิทย์  พรนภดล คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ใน 2,700 โรงเรียนทั่วประเทศ จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทั้งหมดประมาณ 30,000 โรงเรียน พบว่ามีเด็กที่เป็นแอลดีแล้วจํานวนกว่า 50,000 คน จึงอาจเป็นไป
ได้ว่าจะมีเด็กที่เป็นแอลดีทั่วประเทศจํานวนกว่า 130,000 คน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีแผนที่จะประเมินให้ครบทั้งกว่า 30,000 โรงเรียนภายในปี 2552-2554” แต่อย่างไรก็ตามการสํารวจ
หรือค้นหาเด็กแอลดีที่ผ่านมายังเป็นเพียงการคัดกรองเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งการจะวินิจฉัยเด็กว่ามีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้หรือไม่น้ัน นอกจากนักการศึกษาแล้วยังต้องอาศัยทีมบุคลากรทางการแพทย์ และแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาคลินิกที่มีความเป็นมาตรฐานและเช่ือถือได้ เพ่ือวินิจฉัยเพ่ิมเติมว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
น้ันเกิดจากปัญหาอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่ เช่น ปัญหาสมาธิสั้น (เด็กแอลดีร้อยละ 15-20 มีอาการสมาธิสั้น/ADHD 
ร่วมด้วย)1,2 ความบกพร่องทางเชาวน์ปัญญา หรือปัญหาทางด้านอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เด็กมีปัญหาทางการเรียน 
มีความสามารถปัจจุบันอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นการจัดประเภทเด็กให้เด็กได้เข้ารับบริการทางการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด3 เน่ืองจากเด็กแอลดีจัดเป็นเด็กที่มีความพิการประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
สําหรับผู้พิการ พ.ศ. 25514,5  ที่มีสิทธิได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีความสอดคล้องกับความสามารถ
ทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละบุคคลอีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เด็กได้รับบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์อํานวยความสะดวก รวมท้ังการให้การช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังน้ันการศึกษาและวิจัยแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่มีความเป็นมาตรฐานให้มีเพ่ิมมากขึ้นจึงมี
ความสําคัญย่ิง เพ่ือให้มีทางเลือกในการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความ
เหมาะสม และช่วยให้การตรวจวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยํารวมทั้งมีความสมบูรณ์มากขึ้น   

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีผู้ วิจัยได้เลือกแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter International 
Performance Scale-Revised (Leiter-R) ซึ่งเป็นแบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญาชนิดหน่ึง ที่กล่าวว่าสามารถ
ใช้กับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้6,7 แต่ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการวิจัยว่าแบบทดสอบชนิดน้ี
สามารถค้นหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็กไทยได้เช่นเดียวกับงานวิจัยในต่างประเทศ และจากการท่ี
แบบทดสอบดังกล่าวเป็นการวัดความสามารถท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาษา จึงมีผลกระทบของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมเกิดข้ึนน้อย ดังน้ันจึงเป็นไปได้ว่าน่าจะสามารถคัดแยกเด็กแอลดีในประเทศไทยได้เช่นเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยของแบบทดสอบดังกล่าว ที่ผ่านมานักจิตวิทยาคลินิกไทยได้นําแบบทดสอบมาตรฐานที่
สร้างขึ้นในต่างประเทศมาใช้กับประชากรไทยหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะแบบทดสอบท่ีใช้วัดระดับเชาวน์
ปัญญาสําหรับเด็กน้ันมีทั้ง Stanford Binet (Binet), Kaufman Assessment Battery for Children (K-
ABC), Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), Colored Progressive Matrices (CPM)  แม้
แบบทดสอบเหล่าน้ีจะสามารถบอกระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือค่าไอคิวของเด็กได้ แต่
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แบบทดสอบแต่ละชนิดสามารถบอกถึงระดับความสามารถของเด็กในรายละเอียดได้แตกต่างกัน บาง
แบบทดสอบความสามารถบอกได้ทั้งความสามารถด้านภาษาและการกระทํา เช่น Wechsler Intelligence 
Scale-Revised/ Third Edition, Stanford Binet Intelligence Scale Fifth Edition บางแบบทดสอบบอก
ความสามารถด้านการกระทําเพียงอย่างเดียว เช่น Arthur Point Performance Test revised บาง
แบบทดสอบบอกความสามารถด้านการกระทําได้เฉพาะการจัดการทางการมองเห็นเพียงอย่างเดียว เช่น 
Progressive Matrices, TONI III, C-TONI แต่แบบทดสอบที่สามารถค้นหาหรือใช้ได้ดีกับเด็กที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนักจากแบบทดสอบที่วัดระดับ
เชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียว ซึ่งจําเป็นต้องทําควบคู่กับแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกอ่ืนๆ เช่น Bender 
Visual Motor Gestalt Test หรือ แบบทดสอบสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือนําไปประกอบการวินิจฉัย 
นอกจากน้ันในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการวิจัยเก่ียวกับแบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญาที่สามารถค้นหาภาวะ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้โดยตรง จากการค้นคว้าพบว่าแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R6,7 เป็น
แบบทดสอบท่ีดําเนินการทดสอบแบบรายบุคคล ใช้เวลาประมาณ 90 ถึง 120 นาที ถูกออกแบบมาเพ่ือ
ประเมินความสามารถทางการรู้คิดในเด็กและวัยรุ่น ต้ังแต่อายุ 2 ปี 0 เดือน ถึง 20 ปี 11 เดือน เป้าหมายของ
การพัฒนาเคร่ืองมือน้ีคือ เพ่ือสร้างแบบวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านที่ไม่ใช้ภาษา ความจําและสมาธิ 
ที่เช่ือถือได้และมีความแม่นตรง ประกอบด้วยแบบวัดเชาวน์ปัญญาด้านที่ไม่ใช้ภาษาในการใช้เหตุผลที่เป็น
อิสระจากประสบการณ์/การเรียนรู้ (fluid reasoning) และความสามารถในการมองเห็น ซึ่งโดยมากเด็กแอลดี
มักจะสังเกตเห็นความบกพร่องได้อย่างชัดเจนเม่ือเด็กเร่ิมเข้าเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา8 การวิจัยคร้ังน้ีจึง
เลือกใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ในกลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา เพ่ือประโยชน์การพัฒนาและ
ศึกษาประสิทธิภาพของแบบทดสอบเข้ามาช่วยประกอบการวินิจฉัยต้ังแต่วัยประถมศึกษา และแม้เด็กแอลดีจะ
มีความบกพร่องแตกต่างจากเด็กปกติอย่างเห็นได้ชัดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่
สามารถบอกได้ถึงปัญหาเฉพาะว่าเด็กบกพร่องเร่ืองใด ซึ่งเด็กแอลดีมักพบว่ามีความบกพร่องด้านต่างๆ ดังน้ี 
สมาธิไม่ดี การวางแผนและจัดระบบ (Organize) ไม่ดี (ทํางานแบบสับสน ไม่เป็นข้ันตอน) การประสานงาน
ของสายตา-กล้ามเน้ือ (Visual-motor Coordination) ไม่ดี คิดแบบนามธรรมหรือคิดแก้ปัญหาไม่ค่อยดี 
แยกแยะสี ขนาดและรูปร่างไม่ออก สับสนเรื่องทิศ เรื่องซ้าย-ขวา (บางรายถนัดซ้ายหรือถนัดทั้งซ้ายและขวา) 
รวมท้ังมีปัญหาเร่ืองความจํา ทั้งระสั้นและระยะยาว ไม่ค่อยดี9 จะเห็นได้ว่าโดยมากเป็นความสามารถทางการ
มองเห็นและการใช้สมาธิ ซึ่งจากแบบทดสอบ Leiter-R สามารถวัดความสามารถทางการมองเห็น การใช้
เหตุผล ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ สมาธิและความจําทางการมองเห็น อันเป็นความสามารถพ้ืนฐานทาง
การศึกษาที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก ดังน้ันเพ่ือที่จะนําแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา 
Leiter-R มาเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการนําไปใช้ทางคลินิกกับกลุ่มเด็กแอลดีการเปรียบเทียบระดับ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กแอลดีและเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ที่กล่าวว่า
สามารถใช้กับกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้น้ัน น่าจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนใน
คุณลักษณะของแต่ละแบบทดสอบย่อย (subtest) ระหว่างเด็กแอลดีกับเด็กปกติ การวิจัยคร้ังน้ีจึง
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ทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญา และคุณลักษณะความแตกต่างของ
ความสามารถระหว่างเด็กแอลดีกับเด็กปกติที่คาดว่าน่าจะเห็นได้ชัดเจนจากแบบทดสอบดังกล่าว เพ่ือเป็น
ข้อมูลสําหรับพัฒนามาตรฐานการตรวจวินิจฉัยเชาวน์ปัญญาเด็กแอลดีด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 
อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ด้านความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา อันจะนําไปสู่การให้บริการและเพ่ือหาแนวทางรักษา 
หรือเพ่ือการจัดระดับการศึกษาที่เหมาะสมกับระดับศักยภาพของเด็กต่อไป  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The 

Visualization and Reasoning Battery: VR) ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest) ระหว่างเด็กปกติ
และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากผลการทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The Visualization and 

Reasoning Battery: VR) ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากแบบทดสอบ 
Leiter-R มีความแตกต่างกัน 

2. คุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest) จากผลการทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ระหว่าง
เด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความแตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชาการที่ศึกษา คือ เป็นเด็กทั้งชายและหญิงที่เป็นเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการ

เรียนรู้ที่กําลังศึกษาหรืออยู่ในเกณฑ์การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี 
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียนโรงเรียนโบสถ์แม่พระฟาติมาและ/หรือโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ และ

เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นว่ามีหรือสงสัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เด็กแอลดี) 
ที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ในระหว่างหรือเคยรับบริการในสถาบันราชานุกูล สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ/หรือโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter International Performance Scale-Revised 
(Leiter-R) โดยเปรียบเทียบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการมองเห็นและการใช้เหตุผล 
(The Visualization and Reasoning Battery: VR) และศึกษาคุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย 
(Subtest) จากผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ระหว่างเด็กปกติและเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คอื แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter International 
Performance Scale-Revised (Leiter-R) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
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ได้เครื่องมือประเมินศักยภาพทางเชาวน์ปัญญาสําหรับเด็ก ที่สามารถคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ออกจากเด็กปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมาตรฐาน 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เด็กแอลดี) คือ เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กและ

วัยรุ่นว่ามีหรือสงสัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามมาตรฐาน DSM-IV-TR  
เด็กปกติ คือ เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี (เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป) ไม่เคยสอบตก มี

ความประพฤติเรียบร้อยจากการรายงานของทั้งครูประจําช้ันและบิดามารดา และไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือสงสัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือพฤติกรรมผิดปกติ ตามมาตรฐาน 
DSM-IV-TR 

ความสามารถด้านการรับรู้ทางการมองเห็นและใช้เหตุผล คือ ความสามารถที่ ได้จาก The 
Visualization and Reasoning: VR) ในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ทั้ง 6 แบบทดสอบย่อย 
(subtest) ดังน้ี 

1. ภาพพ้ืนหลัง [Figure ground (FG): (เกมค้นหา: The Find it game)]  
2. อุปมัย/เปรียบเทียบ [Design Analogies (DA): เกมสี่เหลี่ยมแสนสนุก (The Funny 

squares game)]  
3. เติมรูปทรงให้สมบูรณ ์ [Form Completion (FC): เกมวางไว้ด้วยกัน (The put together 

game)] 
4. เรียงลําดับ [Sequential Order (SO): เกมสิ่งที่ตามมา (The which comes next game)] 
5. ทําซ้ํารูปแบบเดิม [Repeated Patterns (RP): เกมซ้ําแล้วซ้ําอีก (The over and over 

game)] 
6. พับกระดาษ [Paper Folding (PF): เกมพับได้ (The folding game)] 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาถึงเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้กําหนดลําดับหัวข้อที่ศึกษาดังน้ี 
1. ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

1. ความเป็นมา 
2. สาเหตุ/ระบาดวิทยา 
3. กระบวนการเรียนรู้ 
4. ลักษณะอาการ 
5. การตรวจวินิจฉัย 

2. ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 
1. ความหมายของความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 

3. แบบทดสอบ Leiter-R 
1. ประวัติความเป็นมา 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบ Lerter-R 
3. ลักษณะของแบบทดสอบ Leiter-R  
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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ความเป็นมาของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู ้(เด็กแอลดี) 
ก่อนหน้าน้ีเด็กแอลดีมักได้รับการตัดสินให้เป็นกลุ่มเดียวกับเด็กปัญญาอ่อน เพราะเด็กเหล่าน้ีมีปัญหา

บางอย่างคล้ายคลึงกับปัญหาของเด็กปัญญาอ่อน จึงถูกจัดให้เรียนในช้ันเดียวกัน ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 19407 
ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเด็กเหล่าน้ีอย่างจัง และพบว่าเด็กสองกลุ่มน้ีมีปัญหาแตกต่างกัน นักการศึกษาพิเศษจึง
ได้พยายามพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของเด็กและได้มีการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น ต้ังแต่ในช่วง
ปี ค.ศ. 19507 เป็นต้นมา จึงพบว่าเด็กเหล่าน้ีส่วนมากมีปัญหาในการรับรู้ทางการฟัง การรับรู้ทางสายตา ทํา
ให้ไม่สามารถรับรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ดี จึงทําให้มีปัญหาในการเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านภาษาและ
คณิตศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามเด็กเหล่าน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยังไม่จัดให้เป็นเด็กที่ต้องได้รับบริการทาง
การศึกษาพิเศษแต่อย่างใด และในช่วงปี ค.ศ. 19607 มีผู้ให้ความสนใจกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มาก
ขึ้น ในปี ค.ศ. 19637 ดร.แซมูเอล เคิร์ค นักศึกษาชาวอเมริกัน เป็นผู้ก่อต้ังช่ือเด็กกลุ่มน้ีว่า “Learning 
Disabilities” หรือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือเป็นผู้ที่มีความความยุ่งยาก ลําบากในการเรียน เพ่ือใช้
อธิบายบุคคลที่มีความยากลําบากในการเรียนรู้บางด้านเช่นการอ่าน การสะกดคํา หรือด้านคณิตศาสตร์ ซึ่ง
เป็นคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาปี ค.ศ. 1972 Cruickshank7 ได้ให้คําจํากัดความเพ่ิมเติม
ว่าหมายถึง “เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ พูดติดอ่าง ไม่เข้าใจรูปทรงเรขาคณิตแม้จะเรียนอยู่ในช้ันมัธยมแล้วก็
ตาม แต่เด็กก็ยังพอเรียนหนังสือได้และเรียนได้ดีด้วย ผู้ปกครองและจิตแพทย์มักบอกว่า เด็กเหล่าน้ีมีความเก็บ
กดทางอารมณ์ ผู้ปกครองรายงานว่าเด็กเหล่าน้ีชอบกัดเล็บ กินอาหารเลอะเทอะ ห้องนอนสกปรกไม่เป็น
ระเบียบ ไม่ชอบอาบนํ้า ไม่ค่อยแปรงฟัน ส่วนครูรายงานว่า เด็กไม่ค่อยฟังครูสอน ก้าวร้าว บางคนไว้ผมยาว  
และชอบหนีจากหอพักในหมาวิทยาลัยไปค้างคืนข้างนอกกับแฟนสาว ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากการที่เขาเป็น
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้” หลังจากน้ันในปี ค.ศ. 19757 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศให้ใช้กฎหมาย
การศึกษาพิเศษบังคับให้ทุกโรงเรียนในสหรัฐอเมริการับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียน8 ทําให้เด็กที่มี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับงบประมาณทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ สมาคมต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้เร่ิมเกิดข้ึน ในช่วงปี ค.ศ. 19807 ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจและต่อสู้เพ่ือเด็กมากขึ้น 
ในทางวิชาการน้ันทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ได้รับความนิยมลดน้อยลง และมีทฤษฎีใหม่ ๆ เกิดข้ึน และ
ต้ังแต่ในปี ค.ศ. 19907 เป็นต้นมา ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ได้แพร่หลายไปอย่าง
กว้างขวางทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อีกทั้งในสหรัฐอเมริกา ได้มีการออกกฎหมายใหม่
เกี่ยวการศึกษาพิเศษ ช่ือ Individuals with Disabilities Education Act ใช้ช่ือย่อว่า IDEA7 ในกฎหมายน้ี
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็นกลุ่มหน่ึงที่จะต้องได้รับการศึกษาพิเศษและเป็นกลุ่มที่มีจํานวนมากกว่าเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ8 นอกจากน้ันสํานักงานการศึกษาของสหรัฐ7 (U.S. office of Education) 
ได้ให้ความหมายของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า “ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้” คือ ความผิดปกติของ
กระบวนการทางจิตวิทยา (psychological process) ที่เก่ียวข้องกับความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษา ด้าน
การพูด หรือด้านการเขียน ส่งผลให้บุคคลมีปัญหาในด้านการฟัง การคิด การอ่าน การเขียน หรือด้าน
คณิตศาสตร์ นอกจากน้ียังหมายรวมถึงความบกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ความบกพร่อง
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ในการฟังและพูด (aphasia) ความบกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) แต่ไม่ครอบคลุมไปถึงเด็กที่มีปัญหาในการ
เรียนรู้ อันเน่ืองมาจากปัญหาทางสายตา ปัญหาทางการได้ยิน ปัญหาทางร่างกาย บกพร่องทางสติปัญญา การ
ด้อยโอกาสทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ส่วนรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกากําหนดไว้ไนกฎหมาย
การศึกษาพิเศษ PL 94 – 142 ที่ว่าการด้อยความสามารถในการเรียนรู้ หมายถึง ความผิดปกติอย่างหน่ึงหรือ
มากกว่าเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ความผิดปกติน้ีเกี่ยวข้องกับความเข้าใจทางภาษา หรือการใช้ภาษา 
การพูดหรือการเขียน ซึ่งอาจแสดงออกมาให้เห็น ได้แก่ บกพร่องทางการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การ
เขียน การสะกดคําหรือการคํานวณทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงสภาพความบกพร่องอ่ืน ๆ ด้วย คือ ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ บาดเจ็บทางสมอง สมองทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์  แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ อันเน่ืองมาจากการเห็น การฟัง การเคล่ือนไหวบกพร่อง มีความแปรปรวนทางอารมณ์ ด้อยทาง
สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสํานักงานการศึกษาของสหรัฐ (U.S. office of Education) ได้ให้คํา
นิยามของคําว่าความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า “ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ “ หมายถึง ความผิดปกติของ
กระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological Process) อย่างหน่ึง ซึ่งเก่ียวข้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ภาษา การพูด หรือการเขียน ทําให้บุคคลท่ีมีความผิดปกติดังกล่าวด้อยความสามารถในการฟัง การคิด 
การอ่าน การเขียน หรือการคํานวณทางคณิตศาสตร์ คําน้ีมีความหมายรวมไปถึงความบกพร่องทางการรับรู้ 
การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ความบกพร่องในการฟังและพูด (Aphasia) ความบกพร่องทางการอ่าน 
(Dyslexia) แต่ไม่ครอบคลุมไปถึงเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ อันเน่ืองมาจากความบกพร่องทางสายตา ความ
บกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางร่างกาย ความบกพร่องทางสติปัญญา การด้อยโอกาสทางวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological Process) หมายถึง ความสามารถใน
การรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร โดยนํามารวมกับเป็นหมวดหมู่ หรือโดยการจําแนกประเภทการเก็บสะสมไว้  และ
การเรียกออกมาใช้เมื่อเวลาต้องการปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กประเภทน้ี มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของ
ระบบประสาท ทําให้พัฒนาการทางสมองไม่ดําเนินไปอย่างราบรื่น ทําให้เด็กเกิดปัญหาในการฟัง การใช้
สายตา การสัมผัส ผลที่ตามมาก็คือ เด็กด้อยความสามารถในด้านความจํา การใช้สมาธิในการจําแนก การ
สังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ การสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งใดส่ิงหน่ึง การแก้ปัญหา การสนองตอบด้วยการพูด 
และการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกเหนือจากน้ัน The America Association for Children 
and Adults with Learning Disabilities (ACLD) 9 ให้คําจํากัดความของปัญหาทางการเรียนรู้ว่า Specific 
Learning Disabilities คือ ภาวะรุนแรงจากการทางนของระบบประสาทที่ถูกรบกวนในเรื่องของพัฒนาการ 
การประมวลข้อมูล และ / หรือการแสดงออกทางภาษา และ / หรือความสามารถท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาษา 
ปัญหาการเรียนรู้เฉพาะทางน้ีและจากภาวะความพิการที่อาจปรากฏขึ้นได้ในเด็กที่มีสติปัญญาสูงและมีระบบ
ประสาทตลอดจนระบบกลไกลที่เหมาะทั้งยังมีโอกาสทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ภาวะน้ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
การแสดงออกและระดับความรุนแรง ภาวะเหล่าน้ีถ้ายังคงดําเนินไปจนตลอดชีวิตจะส่งผลต่อความนับถือ
ตนเอง การศึกษา อาชีพ สังคม และ / หรือกิจกรรม  ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน และยังมีคณะกรรมการร่วม
แห่งชาติว่าด้วยความบกพร่องทางการเรียนรู้ (The National Joint Committee on Learning Disabilities-
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NJCLD)10 ที่ได้ให้ความหมายว่า ความบกพร่องที่มีลักษณะหลากหลายรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดถึง
ความยากลําบากในการฟัง พูด อ่าน เขียน การให้เหตุผล หรือทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยให้ข้อสันนิษฐานว่า 
ความบกพร่องเหล่าน้ีอาจเกิดมาจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและหากเกิดข้ึนแล้วอาจส่งผล
ให้ปัญหาบางอย่างของบุคคลน้ันคงอยู่ไปตลอดชีวิต และแม้ว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้น้ันจะเกิดควบคู่ไป
ความบกพร่องทางร่างกายอ่ืนๆ เช่น ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางสายตา ความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ความบกพร่องทางอารมณ์หรืออิทธิพลจากภายนอกอ่ืนๆ เช่นความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ความด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือการสอนท่ีไม่เหมาะสมแต่ความบกพร่องหรืออิทธิพลภายนอก
เหล่าน้ีไม่ได้เป็นสาเหตุสําคัญของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรง นักวิชาการการศึกษาช่ือ Gearheat7 
ให้ความหมายว่า เด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเท่าเด็กปกติทั่วไป หรือบางคนอาจฉลาดกว่าเด็กปกติทั่วไปแต่เด็ก
เหล่าน้ีมีปัญหาในการเรียน ทําให้มีผลการเรียนตํ่าเมื่อเทียบกับเด็กอ่ืนในวัยเดียวกัน ทําให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งในประเทศไทย ศรียา  นิยมธรรม9 ได้ให้ความหมาย
ว่า เป็นความผิดปกติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของกระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่
เก่ียวข้องกับความเข้าใจ การใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียน ซึ่งความผิดปกติน้ีอาจเห็นได้ในลักษณะของการมี
ปัญหาในการรับฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการคํานวณ ตลอดจนการรับรู้ว่าเป็นผล
มาจากการทํางานของสมองแต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาในการเรียนอันเน่ืองมาจากการมองไม่เห็น ปัญญาอ่อน 
การไม่ได้ยิน การเคลื่อนไหวผิดปกติ อารมณ์แปรปรวน หรือการด้อยโอกาสทางการศึกษา 

จากนิยามท่ีหน่วยงานหรือบุคคลได้ให้ความหมายไว้เหล่าน้ัน เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด ดังน้ัน
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถสรุปได้พอสังเขปได้ว่า หมายถึง เด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะ 
โดยอาจมีความบกพร่องเพียงปัญหาเดียวหรือมากกว่า จากผลกระทบด้านกระบวนการทางจิตวิทยาทําให้เด็ก
เหล่าน้ีมีปัญหาทางการใช้ภาษา ทั้งการพูดและการเขียน โดยไม่รวมเด็กที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อยทางการเรียน 
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดแรงเสริม ด้อยโอกาสทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หรือเป็นเพราะครูสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันการพิจารณาความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงต้องอาศัยลักษณะร่วมกันคือ มีระดับ
สติปัญญาปกติหรือมีสติปัญญาอยู่ในช่วงเช่นเดียวกับเด็กปกติแต่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะตํ่ากว่าปกติ และ
จะต้องไม่มีความพิการหรือความบกพร่องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย ระบบ
ประสาทการสมัผัสและวัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง 

 
สาเหตุ/ระบาดวิทยาของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนเน่ืองมาจากเด็กไม่สามารถเรียนได้ดีเท่ากับ
เด็กปกติทั่วไป การค้นหาความบกพร่องของเด็กส่วนมากเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางสาธารณสุข บุคลากร
ทางการศึกษาอาจจําเป็นต้องรับรู้ไว้ เพ่ือจะได้หาทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกับปัญหาของเด็กต่อไป 
ปัจจุบันภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้น้ันมีสาเหตุมาจากอะไรยังไม่มีผู้เช่ียวชาญให้คําตอบที่ชัดเจนได้แต่มี
รายงานการวิจัยที่สนับสนุนว่า เด็กแอลดีน่าจะมีสาเหตุมาจากการของสมองที่ผิดปกติไปทําให้ไม่สามารถรับ
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และส่งข้อมูลในแบบปกติได้ นอกจากน้ียังมีปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเขา้มาเก่ียวข้องด้วย 
เบญจพร ปัญญายง10 ได้กลา่วถึงสาเหตุของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ดังน้ี 

1. พยาธิสภาพทางสมอง  
1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในหลายประเทศ มีความ

เช่ือว่า  สาเหตุสําคัญที่ทาํให้เด็กเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนได้ดีน้ัน เน่ืองมาจากการได้รับ
บาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage) อาจจะเป็นการได้รับบาดเจ็บก่อนคลอด ระหว่างคลอด 
หรือหลังคลอดก็ได้ การบาดเจ็บน้ีทําให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ 
อย่างไรก็ตามการได้รับบาดเจ็บอาจไม่รุนแรงนัก (Minimal brain dysfunction) สมองและ
ระบบประสาทส่วนกลางยังทํางานได้ดีเป็นส่วนมาก มีบางส่วนเท่าน้ันที่มีความบกพร่องไป
บ้าง ทําให้เด็กมีปัญหาในการรับรู้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก แต่ปัญหานี้ยังไม่
เป็นที่ยอมรับทัง้หมด เพราะเด็กบางคนอาจเป็นกรณียกเว้นได้ และจากการศึกษาเด็กท่ีมี
บาดแผลทางสมอง เช่นเด็กท่ีคลอดก่อนกําหนด เด็กท่ีคลอดมาแล้วนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ ตัว
เหลืองหลังคลอด ฯลฯ แต่มีสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ พบว่ามีปัญหาทางด้านการอ่านร่วม
ด้วย 

2. ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออกทางด้านภาษา
และสมองซกีซา้ยจะมีขนาดโตกว่าสมองซีกขวา แต่ในเด็กแอลดีสมองซกีซ้ายและซีกขวาจะมี
ขนาดเท่ากันและมีความผิดปกติอ่ืนที่สมองซีกซ้ายด้วย 

3. ความผิดปกติของคลื่นสมอง เด็กแอลดีจะมีคลื่นแอลฟาที่สมองซีกซ้ายมากกว่าเด็กปกติ 
 

2. พันธุกรรม งานวิจัยจํานวนมากระบุตรงกันว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้บางอย่างสามารถถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมได้ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าจากการศึกษาเป็นรายกรณีพบว่า เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
บางคน อาจมีพ่ีน้องเกิดจากท้องเดียวกัน มีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกันหรืออาจมีพ่อแม่ พ่ี น้อง หรือ
ญาติใกล้ชิดมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาในการอ่าน การเขียน และการ
เข้าใจภาษา ในครอบครัวที่มสีมาชิกมีประวัติเป็นแอลดี โดยที่ พ่อ แม ่ มักจะให้ประวัติว่าเมื่อตอน
เด็กๆ พ่อ แม่ เองก็เคยมลีักษณะคล้ายๆกันน้ี เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการอ่านบางรายจะมีความผิด
ปกติของโคโมโซมคู่ที ่ 15 อย่างไรก็ตามปัจจัยทางด้านพันธุกรรมน้ียังมีข้อถกเถียงกันว่าภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้อาจเกิดมาจากการที่เด็กเรียนรู้จากพฤติกรรมที่ พ่อ แมท่ําหรือไม่ นอกจากน้ันยังมี
รายงานการวิจัยที่น่าเช่ือถือได้กล่าวไว้ว่า เด็กฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเด่ียวกัน (Identical Twin) มี
พบว่าฝาแฝดคนหน่ึงมีปัญหาในการอ่านฝาแฝดอีกคนมักมีปัญหาในการอ่านเช่นเดียวกัน แต่ปัญหาน้ี
ไม่พบบ่อยนักสําหรับฝาแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ (Fraternal Twin) จึงอาจโดยสรุปได้ว่าปัญหาใน
การเรียนรู้อาจสืบทอดทางพันธุกรรมได้ 

3. สิ่งแวดล้อม สาเหตุทางสภาพสิ่งแวดล้อมน้ี หมายถึง สาเหตุอ่ืน ๆ ทีม่าใช่การได้รับบาดเจ็บทางสมอง 
และกรรมพันธ์ุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังการคลอด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การที่เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายล่าช้าด้วยสาเหตุบางประการ การที่
ร่างกายได้รับสารบางประการอันเน่ืองมาจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดล้อม การขาดสารอาหารในวัย
ทารกและในวัยเด็ก การสอนที่ไม่มีประสทิธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสทางการศึกษา เป็น
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ต้น แม้ว่าองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมเหล่าน้ีจะไม่ใช่สาเหตุที่กอ่ให้เกิดความบกพร่องทางการ
เรียนรู้โดยตรง แต่องค์ประกอบเหล่าน้ีอาจทําให้สภาพการเรียนรู้ของเด็กมีความบกพร่องมากข้ึน  
 
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์16 กล่าวว่า นักวิจัยได้พยายามหาสาเหตุที่ชัดเจนขึ้นโดยหวังว่าในอนาคตอาจจะ

ป้องกันและอาจจะช่วยให้วินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยํา ปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการ
ยอมรับโดยส่วนใหญ ่ คือ ความบกพร่องทางการเรียนรู้มีรากฐานมาจากความผิดปกติของโครงสร้างและการ
ทํางานของสมองหรือหลายๆ กรณีความผิดปกติน้ันเกิดขึ้นต้ังแต่ก่อนคลอดและมีงานวิจัยทางพันธุกรรมได้ให้
หลักฐานท่ีสรุปได้ว่า ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยเฉพาะภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน และ
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์น้ันอาจมีส่วนเก่ียวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
นอกจากน้ัน ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา17 กล่าวไว้ว่า เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือแอลดีน้ันพบ

ได้ร้อยละ 4 ของเด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนและพบได้มากถึงร้อยละ 50 ในเด็กท่ีได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ีมีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า แต่มีปัญหาด้าน
การเรียนเฉพาะด้าน เช่น ด้านการอ่าน การเขียนและด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเด็กที่มีความผิดปกติด้านการ
อ่านพบได้ประมาณร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ อัตราส่วนระหว่างเพศพบว่าชาย
มากกว่าหญิงประมาณ 3 ถึง 5 เท่า แต่ตัวเลขน้ีอาจเกิดเน่ืองจากเพศชายจะถูกส่งปรึกษามากกว่าเน่ืองจาก
ปัญหาทางด้านพฤติกรรม ในขณะที่เพศหญิงจะมีลักษณะของ วิตกกังวล หรือซึมเศร้า ในบางการศึกษาพบว่า
ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ นอกจากน้ียังมีข้อมูลทีแ่สดงให้เห็นว่าร้อยละ 25 ของเด็กท่ีมีความผิดปกติด้าน
การอ่านมักจะมีโรคสมาธิสั้นร่วมด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาและความบกพร่องของเด็กกลุ่มน้ีจะเริ่มสังเกตเห็นได้
ชัดเจนตอนเริ่มเข้าเรียนแต่ภาวะปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันไป บางคนก็เพียงแต่มี
ปัญหา  เก่ียวการเรียนรู้เพียงเล็กๆ น้อยๆ เช่น เขียนตัวหนังสือโย้ไปเย้มา อ่านคําตก ๆ หล่น ๆ  มีความสับสน
ระหว่าง “ภ กับ ถ” “ b กับ d ” แต่บางคนก็มีปัญหามากมายจนส่งผลให้เกิด ความยุ่งยากลําบากต่อการ
ดําเนินชีวิตประจําวันและกระทบไปถึงผู้คนรอบข้างด้วย นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเช่ือว่า ภาวะที่
ความสามารถในการเรียนของบุคคล    หรอืเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ตํ่ากว่าความสามารถตามอายุ ระดับ
การศึกษา และระดับสติปัญญา  
 
 ระบาดวิทยาของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในประเทศไทยยังไม่พบหลักฐานว่ามีผู้เก็บสถิติ
ข้อมูลที่ชัดเจน แต่จากการศึกษาในต่างประเทศ ประมาณว่า 1 ใน 10 ของเด็กท่ัวไปมีปัญหาการเรียนจนต้อง
ได้รับการศึกษาพิเศษและเกือบคร่ึงหน่ึงของเด็กจํานวนน้ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาของเด็กใน
วัยเรียนพบว่าร้อยละ 6-10 จะมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กชายจะมีปัญหาได้บ่อยกว่าเด็กหญิงใน
อัตราส่วน 4:1 บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สํารวจได้ในปี พ.ศ. 2548 จํานวน 271,815 คน พบว่าได้รับการ
บริการทางการศึกษา จํานวน 16,928 คน คิดเป็นร้อยละ 6.23 ได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early 
Intervention: EI) 1,869 คน ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอ่ืนๆ 15,059 คน ส่วนในรายที่ไม่ได้
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รับบริการจํานวน 254,887 คน คิดเป็นร้อยละ 93.71 จากสถิติสากล อุบัติการณ์ของการเกิดประชากรที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้อย่างตํ่าที่สุด คือ รอ้ยละ ๕ ของจํานวนประชากรทั้งหมด ยังมีบุคคลทีม่ีการเรียนรู้
ผิดปกติตกสํารวจอีกเป็นจํานวนมาก 

 
กระบวนการเรียนรู้ 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข10 อธิบายถึงกระบวนการในการเรียนรู้ว่า โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนซึ่ง

เกิดขึ้นในสมอง ดังน้ี 
 

1. Input หรือ Perception Process กระบวนการน้ีจะเป็นการรับรู้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสเข้าสู่สมอง
ประกอบด้วยการรับรู้ทางการได้ยิน และ ทางการมองเห็น ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการน้ีไม่ได้
เกิดขึ้นในระดับอวัยวะรับสัมผัสแต่เกิดขึ้นในสมองโดยความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระดับน้ีแบ่งออกเป็น 2 
แบบ คือ 

1.1 Visual perception disabilities  
• ปัญหาในการรบัรู้ตําแหน่ง หรือรูปร่างของสิ่งที่เด็กเห็น เช่นการมองเลข 6 เป็น 9 หรือ ภ 

เป็น ถ หรือคําว่า กอด เป็น ดอก เป็นต้น 
• ปัญหาเร่ือง figure ground คือ เด็กไม่สามารถแยกภาพที่สําคัญออกจาก background ได้

ในการอ่านเด็กจําเป็นต้องใช้ทักษะน้ีเพ่ือช่วยในการอ่านอักษรเรียงจากซา้ยไปขวาจนจบ
บรรทัดแล้วจึงเริ่มต้นบรรทัดใหม ่ เด็กท่ีมีปัญหาอาจจะมองข้ามตัวอักษร อ่านซ้ําบรรทัดเดิม 
หรืออ่านสลับขา้มระหว่าบรรทัด 

• ปัญหาเร่ืองระยะห่างและความลึกของสิ่งทีม่องเห็น ทําให้เด็กคํานวณระยะห่างผิดพลาดเดิน
ชนสิ่งของ หรือหยิบสิ่งของพลาดเพราะมือไม่ถึง เป็นต้น 

1.2 Auditory perception disabilities 
• ปัญหาในการแยกแยะความแตกต่างของเสียงในคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันทําให้เด็กไม่

เข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน 
 

2. Integration Process เป็นขั้นตอนของการแปลข้อมลูที่รับเข้ามาตามประสบการณ์ของบุคคล โดย
ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกนํามาจัดลําดับ (sequencing) ให้ความหมาย (abstraction) และจัดระบบ
รวบรวมความคิดรวบยอดระหว่างความคิดใหม่กับความคิดเดิม (organization) ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ีส่งผลให้เด็กมีปัญหาดังน้ี 
2.1 Sequencing disabilities ไม่สามารถจัดเรยีงลําดับเรียงราวต่างๆได้อย่างถูกต้องหรืออาจเรียงคํา

ในประโยคไม่ถกูต้อง เช่น สามารถท่องช่ือวันในหน่ึงสัปดาห์ได้ทั้งหมดแต่ถ้าถามว่าวันอะไรก่อน
วันอาทิตย์เด็กจะสับสนและตอบไม่ได้ ฯ 

2.2 Abstraction disabilities เมื่อข้อมูลได้รับการบันทึกในลาํดับที่ถูกต้องแล้ว จะต้องสามารถแปล
ความหมายของข้อมูลน้ันได้ ซึ่งเด็กแอลดีส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องน้ี เน่ืองจากเป็น
พ้ืนฐานด้านสติปัญญาถ้าเด็กมีความบกพร่องทางด้านนี้แสดงว่าเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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2.3 Organization disabilities เมื่อข้อมูลที่ได้รับเข้าไปมีการจัดลําดับและแปลความหมายเรียบร้อย
แล้วข้อมูลจะมกีารถูกจัดเข้าระบบเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลเดิมที่เคยได้เรียนรู้มาก่อน เด็กบางคน
จะมีความยากลําบากในการดึงข้อมูลส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างภาพรวมหรือสร้างความคิดรวบยอดได้ 
เด็กอาจเข้าใจข้อมูลตามความเป็นจริงแต่ไม่สามารถตอบคําถามที่แสดงถึงแนวคิด (concept) 
ของเร่ืองได้ การทํางานจะมีลักษณะไม่เป็นระบบระเบียบ เช่นเขียนรายงานไม่เป็นระบบ หรือมี
ปัญหาเร่ืองการจัดระบบเวลาเป็นต้น 
 

3. Memory Process เป็นการเก็บบันทึกข้อมูลเพ่ือเก็บสะสมเป็นประสบการณ์และนาํออกมาใช้ หรือ
แก้ไขใหม่ในภายหลังได้ ความจําแบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื 

• Short-term memory คือ ความจําระยะสั้นเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลช่วงสั้นขณะท่ีมีความ
ต้ังใจมีสมาธิอยู่ เช่น การทวนหมายเลขโทรศัพท์หลังจากที่เพ่ิงได้ยิน 

• Long-term memory คือ ความจําระยะยาวเป็นการเก็บข้อมูลซึง่ทําให้ข้อมูลคงอยู่เป็น
เวลานาน  

ในเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้น้ันมักจะม ี Long-term memory ดีเมื่อจําได้แล้วมกัจะไม่ลืมแต่จะมี
ปัญหาเร่ือง Short-term memory ซึ่งต้องอาศัยการเรียนซ้ําๆ จึงจะมี Long-term memory ได้ 

 
4. Output Process เป็นการนําข้อมูลออกมาใช้ผ่านทางการพูด หรือการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การ

เขียน การวาดภาพ หรือการแสดงท่าทาง ซึ่งเด็กที่มีปัญหาในขั้นตอนนี้เราอาจจะสังเกตได้ว่าเด็ก
สามารถเริ่มการสนทนาได้อย่างปกติแต่เมื่อต้องตอบคําถาม เด็กมักจะถามซ้ํา ไม่ทราบว่าควรจะตอบ
อะไร หรือเมื่อถูกบังคับใหต้้องตอบคําถามเด็กจะสับสนพูดวกวน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กอาจจะมี
ความยากลําบากในการทํางานประสานกันของกล้ามเน้ือ เช่นเขียนหนังสือได้ช้า มีปัญหาเร่ืองลายมือ 
เดินสะดุดหรือชนสิ่งของ ทําของตกหล่น มปัีญหาในว่ิงปีนป่าย หรือว่ายน้ํา เป็นต้น 
จากขั้นตอนการเรียนรู้น้ีจะเห็นได้ว่าเด็กอาจมีความผิดปกติในกระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนใดขั้นตอน

หน่ึงหรือหลายข้ันตอนก็ได้ และแสดงลักษณะของความผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบ ดังน้ันเด็กแต่ละคนจึง
ควรได้รับการประเมินและทาํความเข้าใจปัญหาของเด็กเฉพาะรายบุคคลไปเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนให้
ความช่วยเหลือต่อไป 

 
ลักษณะอาการ 
เด็กแอลดีน้ันจะมีอาการมาต้ังแต่แรกเกิด แต่อาการจะปรากฏชัดเจนเมื่อเด็กเร่ิมเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งต้องอาศัยทักษะทางด้านการอ่าน และการเขียนมากขึ้น แต่เด็กบางคนที่มีระดับ
สติปัญญาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอาจจะชดเชยความผิดปกติน้ีด้วยการใช้การจํา อาจจะปรากฏให้เห็นภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ 4 หรือสูงกว่าน้ันก็ได้ เน่ืองจากเด็กจะชดเชยภาวะ
บกพร่องดังกล่าวโดยอาศัยการจํา ลักษณะพบในเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ อย่างหยาบ ๆ ที่พอสังเกตได้ คือ 

1. ดูฉลาดหรือปกติในทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องการเรียน 
2. สะกดคําไม่ได้หรือไม่ถูก 
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3. อ่านช้า อ่านข้าม หรืออ่านเพ่ิมคํา 
4. สับสนกับตัวอักษร เช่น ค - ด, ถ – ภ, ม – น, พ – ผ, b – d, p – q, 6 - 9 ฯลฯ 
5. ไม่เข้าใจค่าของจํานวน เช่น หน่วย สิบ ร้อย พัน ....  
6. มีความบกพร่องในการรับรู้ การจับใจความ 
7. ผลการเรียนไมค่งเส้นคงวา 
8. มีอารมณ์ไม่คงที่ แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ   ฯลฯ 

 
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ อาจจําแนกได้หลายประเภทนักวิชาการศึกษาพิเศษอาจจัดหมวดหมู่ของ

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ปัญหาในการเรียนรู้อาจแฝงอยู่ใน
เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสายตา เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือแม้แต่เด็กปัญญาเลิศบางคน เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ 
อาจจําแนกประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของปัญหาในการเรียนของเด็กได้ดังน้ี 

1. ลักษณะของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านจะมีความ
บกพร่องด้านการจดจําพยัญชนะสระ ขาดทักษะในการสะกดคํา การอ่านจําเป็นต้องใช้ความสามารถ
ในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษร (Graphemes) และการออกเสียงของตัวอักษรน้ัน 
(phonemes) ซึ่งเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านส่วนใหญ่จะมีความบกพร่องด้านการรับรู้และการออก
เสียงของตัวอักษร (phonological) คือ มีปัญหาด้านการประยุกต์ใช้กฎของหลักการอ่านภาษา ขาด
ทักษะการสะกดคํา และเรียนรู้ศัพท์ใหม่ได้อย่างจํากัด โดยเฉพาะเมื่อต้องอ่านคําที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
จึงเป็นเหตุให้เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านออกแต่คําศัพท์ง่ายๆ อ่านผิด อ่านตะกุกตะกัก อ่านข้าม 
อ่านเพ่ิมหรือ บิดเบือนคํา เด็กกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถในการอ่านตํ่ากว่าเด็กคนอ่ืนๆ ที่อยู่ในวัย
เดียวกัน 

รูปแบบของการรับรู้และการออกเสียงตัวอักษร (model of phonological) คําต่างๆ
ประกอบด้วยเสียง (phoneme) ที่เป็นส่วนประกอบย่อยของคํา เช่นคําว่า แบท ประกอบด้วย 3 เสียง 
คือ บ, สระ แ-อ, ท โดยรูปแบบน้ีอธิบายว่าก่อนที่เราจะทราบความหมายของคําที่เก็บไว้ในความจํา 
หรือจะนําออกมาจากความจําน้ันจะต้องแตกคําออกมาเป็นเสียงของคําก่อน ซึ่งในภาษาพูดน้ัน
กระบวนการน้ีจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในระดับก่อนสํานึก (preconscious) แต่สําหรับในการอ่านน้ัน
ถึงแม้ว่าจะใช้กระบวนการเดียวกันกับการพูดแต่ก็มีข้อแตกต่างตรงท่ี การอ่านน้ันเป็นคําที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาต้องอาศัยการเรียนรู้ในระดับรู้สํานึก (conscious) โดยการอ่านจะเร่ิมต้นขึ้นเมื่อผู้อ่านแปล
ตัวอักษรที่เห็นแต่ละตัว (visual perception) เป็นเสียง (phoneme) ซึ่งการจะทําเช่นน้ีได้น้ันผู้อ่าน
จะต้องมีการตระหนักรู้ถึงโครงสร้างของการรับรู้และออกเสียงของตัวอักษร (phonological 
awareness) ที่มาประกอบเป็นคําน้ันๆ ในภาษาพูดก่อนและจากน้ันก็ต้องทราบว่าการเรียงกันของ
ตัวอักษรที่เห็นน้ันแทนเสียงอะไรซึ่งการตระนักรู้น้ีจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดการเช่ือมโยงระหว่างตัวอักษรท่ี
เห็นเรียงกันอยู่กับเสียงในภาษาพูด เด็กที่มีปัญหาทางด้านการอ่านจะขาดการตระหนักรู้ใน
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กระบวนการน้ี จึงทําให้ไม่สามารถถอดรหัส (decoding) ตัวอักษรที่เห็นได้จึงไม่เข้าใจความหมายของ
คําๆ น้ัน 
 
ลักษณะท่ีแสดงออกของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน 

• อ่านหนังสือไม่ออก อ่านได้เฉพาะคําง่ายๆ  
• มีปัญหาในการจดจําและสะกดคําตามเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและวรรณยุกต์ 
• อ่านช้า อ่านตะกุกตะกัก อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน 
• อ่านคําผิดเพ้ียนจากคําเดิม เดาคําจากตัวอักษรตัวแรก เช่น เพ่ือน อ่าน เป็น พ่ี , เที่ยว อ่าน

เป็น ที่ , เขา อ่าน เป็น ขา เป็นต้น 
• แยกคําศัพท์ในการอ่านไม่ได้ เช่น พยายาม-พายาย เป็นต้น 
• อ่านคํายากๆ ไม่ได้ เช่น คําควบกล้ํา คําการันต์ คําที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น เพลิดเพลิน 

รัฐมนตรี สัญลกัษณ์ ราชพฤกษ์ เป็นต้น 
• เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ได้อย่าจํากัด อ่านไม่ค่อยจํา (วันน้ีอ่านได้พรุ่งน้ีลืม) 
• สรุปใจความสําคัญหรือเรียงลําดับเหตุการณ์ของเร่ืองที่อ่านไม่ได้ 
• อ่านข้ามคํา อ่านเพ่ิมคํา อ่านผิดประโยค หรือผิดตําแหน่งเป็นต้น 
 

2. ลักษณะของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องด้านการเขียน เด็กท่ีมีปัญหาด้านการเขียนจะมีปัญหาในการเขยีน 
พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์และการันต์ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย จึงเขียนตัวหนังสือและ
สะกดคําผิด มีปัญหาในการเลือกใช้คําศัพท์สําหรับการแต่งประโยคและการสรุปเน้ือความสําคัญ ทํา
ให้ไม่สามารถถา่ยทอดความคิดทางด้านการเขียนได้ตามระดับช้ันแต่เด็กจะสามารถเขียนหนังสือโดย
ลอกตามแบบได้ เด็กกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถในด้านการเขียนตํ่ากว่าเพ่ือนในวัยเดียวกัน โดยปัญหา
ด้านการเขียนน้ันมักจะพบร่วมกันกับปัญหาทางการอ่าน 
 

3. ลักษณะท่ีแสดงออกของภาวะบกพร่องด้านการเขียน  

• การเขียนพยัญชนะเด็กจะเขียนลากเส้นวนๆ ไม่รู้ว่าจะเขียนหัวเข้าในหรือหัวออกนอก ขีด
วนๆ ซ้ําๆ  

• เรียงลําดับตัวอักษรผิด เช่น คาํว่าสถิติ เขียนเป็น สติถิ เป็นต้น 
• เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขน้ันสลับกัน เช่น ม เป็น น , ภ เป็น ถ , 6 เป็น 9 เป็นต้น 
• เขียนพยัญชนะเรียง ก-ฮ ไมไ่ด้ 
• เขียนหนังสือคล้ายมองจากกระจกเงา 
• เขียนคําตามตัวสะกด เช่น คําว่าบริการ เขียนเป็น บอริการ  
• สะกดคําผิด โดยเฉพาะคําที่พ้องเสียง คําสะกดแม่เดียวกัน ตัวการันต์ เช่น อันตลาย 

(อันตราย), บดบาด (บทบาท), แพด (แพทย์) เป็นต้น 
• เขียนหนังสือลอกโจทย์จากกระดานช้าเพราะสะกดผิด 
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• เขียนไม่ตรงบรรทัดเขียนตํ่าหรือเหนือเส้น ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากันไม่เว้นขอบไม่เว้นช่องไฟ 
• จับดินสอหรือปากกาแน่มาก 
• ลบบ่อยๆ เขียนทับคําเดิมหลายคร้ัง เขียนตัวโต 
• มีความบกพร่องในการใช้คําศัพท์ การแต่งประโยค การเว้นวรรค การใช้ไวยากรณ์และการ

เรียบเรียงเน้ือหาในการเขียนโดยมักเลือกใช้คําศัพท์ง่ายๆ ทําใหผู้้อ่ืนอ่านสิ่งที่เด็กเขียนไม่
เข้าใจ 

 
4. ลักษณะของเด็กที่มีภาวะบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ เด็กท่ีมีปัญหาด้านคณิตศาสตร์จะขาดทักษะและ

ความเข้าใจเก่ียวกับตัวเลขและการนับจํานวน การจําสูตรคูณ การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จึงไม่
สามารถหาคําตอบจากการ บวก ลบ คูณ หาร ตามกฎของคณิตศาสตร์ได้เด็กจึงมีความสามารถในการ
คิดคํานวณตํ่ากว่าเด็กคนอ่ืนในวัยเดียวกัน 

 
 ลักษณะท่ีแสดงออกของเด็กที่มีภาวะบกพร่องด้านคณิตศาสตร ์

• ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข (concept of number) ได้แก่ หลักหน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น ฯลฯ 
• นับเลขไปข้างหน้าหรือนับย้อนหลังไม่ได้ 
• คํานวณบวก ลบ คูณ หาร ด้วยการนับน้ิว 
• จําสูตรไม่ได้ 
• เลขลบอาจทําผิดโดยเอาตัวเลขจํานวนน้อยมาลบออกจากจํานวนมา เช่น 25-7 = 22 เด็กจะ

เอา 5 ลบออกจาก 7 แทนเพราะดูว่า 5 เป็นเลขที่มีจํานวนน้อยกว่า แทนที่จะดูว่า 5 เป็น
ตัวแทนของ 15 เป็นต้น 

• ยุ่งยากกับการตีโจทย์ปัญหา หรืออ่านตัวเลขหลายตัว 
• บางคนอาจใช้วิธีท่องจําและเขียนคําตอบได้ แต่เมื่อให้แก้โจทย์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันกลับทํา

ไม่ได้ เช่นไม่สามารถแลกหรือทอนสตางค์ได้ 
• ไม่สามารถทําตามข้ันตอนการคูณ / หารได้โดยเฉพาะเลขหลายหลัก 
• ไม่เข้าใจเร่ืองเวลาสอนเรื่องเวลาได้ยากมาก 
• การคํานวณทําจากซ้ายไปขวา แทนที่จะทําจากขวาไปซ้าย 

 
นอกจากน้ันหากแบ่งให้ละเอียดมากย่ิงข้ึนจะสามารถแบ่งกลุ่มเด็กตามลกัษณะของความบกพร่องได้

หลายลักษณะดังน้ี 
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1. ความบกพร่องทางการฟังและการพูด เด็กเหล่าน้ีอาจแสดงพฤติกรรมทางการพูดดังน้ี 

• มีพัฒนาการทางการพูดล่าช้า 
• ไม่เข้าใจสญัลักษณ์ทางภาษา 
• รู้คําศัพท์น้อย 
• จําแนกเสียงพูดไม่ได้ 
• ใช้อวัยวะในการพูดไม่ถูกต้องทําให้พูดไม่ชัด 
• รู้ว่าจะพูดอะไร แต่พูดออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ 
• ไม่เข้าใจคําพูดของคนอ่ืน 
• พูดไม่เป็นประโยค 
• พูดไม่ถูกหลักภาษาไทย 
• ใช้คําศัพท์ไม่ตรงกับความหมายที่จะพูด 
• พูดแล้วคนอ่ืนฟังไม่รู้เร่ือง 
• ไม่เข้าใจโครงสร้างทางภาษา 

 
เด็กบางคนอาจมีปัญหาเพียงเล็กน้อย บางคนอาจมีปัญหามากในระดับทีรุ่นแรงแตกต่างกัน

ไปตามสภาพความบกพร่องทางการฟังและการพูดน้ีเรียกว่า อะเฟเซีย (Aphasia) เด็กท่ีมีปัญหาเช่นน้ี
เรียกว่า เด็กอะเฟเซีย (Aphasia Child) ความผิดปกติในการฟังและการพูดของเด็กอะเฟเซีย เป็นผล
มาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage)  

 
อย่างไรก็ตามเด็กบางคนอาจพูดไม่ชัด เช่น การพูดด้วยเสียงขึ้นจมูก การพูดติดอ่างหรือการ

พูดไม่ชัดของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางการพูดไม่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวน้ี 
เพราไม่เป็นอาการของการไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา คําศัพท์ และโครงสร้างของประโยคเหมือน
เด็กกลุ่มน้ี 

 
2. ความบกพร่องทางการอ่าน เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านอาจมีพฤติกรรมดังน้ี 

• จาํอักษรไม่ได้ ทําให้อ่านเป็นคําไม่ได้ 
• จําอักษรได้บ้าง แต่อ่านเป็นคําไม่ได้ 
• ระดับความสามารถในการอ่านตํ่ากว่านักเรียนอ่ืนในช้ันเรียนเดียวกัน 
• ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อวัดโดยใช้แบบทดสอบเชาว์

ปัญญาที่เช่ือถอืได้ 
• เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา 
• เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง 
• พูดไม่เป็นประโยค 
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• เด็กสามารถเข้าใจภาษาได้ดี หากเด็กฟังหรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟัง หรือฟังจากเทป แต่ถ้าให้
อ่านเองเด็กจะอ่านไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจหรือจบัใจความไม่ได้ 

• อ่านคําโดยสลับตัวอักษร เช่น  กบ เป็น บก 
มอง เป็น ของ 
ยอด เป็น  ดอย 
กาบ  เป็น บาก เป็นต้น 

• ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใดมาก่อน มาหลังตัวอักษรใดอยู่ซ้ายหรือขวา 
• ไม่สามารถแยกเสียงสระในคาํได้ เช่น แมลง อ่านว่า แม – ลง  หรือ  มะ – แลง – ลง 

เด็กกลุ่มน้ีมีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านเรียกว่า 
เด็กดิสเล็กเซีย (Dyslexia Child) เด็กแต่ละคนจะมีพฤติกรรมดังกล่าวมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกัน 
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3. ความบกพร่องทางการเขียน 

การเขียนเป็นทักษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการฟัง การอ่าน การพูด 
และการเขียน การเขียนเป็นการแสดงออก ซึ่งแนวความคิดของผู้เขียน ซึง่ผู้เขียนจะต้องนําคําในภาษามาร้อย
เรียงกันอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักภาษาไทย เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้มักมีความบกพร่องในการ
เรียงลําดับซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เด็กไมส่ามารถเขียนหนังสือได้ เด็กท่ีมีความบกพร่องในการเขียน อาจ
แสดงพฤติกรรมในการเขียนดังน้ี 

 

• ไม่สามารถลอกคําที่ครูเขียนบนกระดานลงสมุดของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
• เขียนประโยคตามครูไม่ได้ 
• ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 
• บางรายอาจมีปัญหาในการผกูเชือกรองเท้าหรือใช้มือหยิบจับสิ่งของ 
• ใช้สายตาในการจดจําสิ่งของไม่ได้ หรือได้ไม่ดี เด็กอาจบอกได้ว่าภาพที่อยู่บนกระดานคือภาพ

อะไร แต่พอครูหยิบภาพออกไปให้พ้นสายตา เด็กจะจําภาพน้ันไม่ได้และบอกไม่ได้ว่าภาพที่
เห็นเมื่อครู่คือภาพอะไร 

• เขียนไม่เป็นคํา อาจเป็นลายเส้น แต่อ่านไม่ได้ 
• เขียนเป็นประโยคไม่ได้ เรียงคําไม่ถูกต้อง 
• รูปของตัวอักษรที่เขียนอาจไม่แน่นอน ตัวอักษรที่เด็กเขียนแต่ละคร้ังอาจมีรูปทรงที่แตกต่าง

กันไป 
 

ความบกพร่องทางการเขียนน้ี ไม่รวมไปถึงปัญหาของเด็กท่ีเขียนคํายากไม่ได้ อันเน่ืองมาจากการท่ี
เด็กไม่ต้ังใจเรียน เด็กขาดเรียนบ่อย หรือขี้เกียจอ่านหรือเขียนหนังสือ การท่ีไม่ส่งงานท่ีครูมอบหมายให้ทํา 
เป็นต้น 

 

4. ความบกพร่องทางคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบข้ึนด้วยสัญลกัษณ์เช่นเดียวกันกับวิชาภาษาไทย เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ในการรับรู้เก่ียวกับสัญลักษณ์อาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ เด็กท่ีมปัีญหาดังกล่าว อาจแสดงพฤติกรรม
ดังน้ี 

• มีปัญหาในการบอกความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง เช่น หากมีนักเรียนอยู่ในช้ันเรียน 30 คน 
เด็กท่ัวไปมักจะเข้าใจว่า จําเป็นต้องจัดที่น่ังในเด็ก 30 ที ่เพราะเด็ก 1 คนต้องการที่น่ังเพียง 
1 ที่เท่าน้ัน แต่เด็กท่ีมีปัญหามักตอบไม่ได้ว่า เด็ก 30 คน             ควรจัดที่น่ังก่ีที่ 

• ไม้เข้าใจความหมายของจํานวน เด็กอาจนับเลข 1 2 3 4 5 6 .......ได้ แต่ถ้าครูสั่งในหยิบ
ก้อนหินมาวางข้างหน้า 5 ก้อน เด็กจะปฏิบัติไม่ได้ การนับของเด็กเป็นการท่องจํา ไม่ใช่ความ
เข้าใจ 
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• ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่มองเห็น เด็กอาจจะออกเสียงนับเลข 1 2 3 4 
5 ............ได้ แต่ถ้าให้นับจํานวนนกในภาพบนกระดานดําเด็กจะนับไม่ได้ 

• มีปัญหาในการจัดเรียงลําดับ 
• ไม่สามารถจําแนกวัสดุที่มีขนาดต่างกันที่กองรวมกันอยู่ได้  
• ไม่เข้าใจปริมาณ เมื่อขนาดเปลี่ยนไป เช่น ธนบัตรใบละ 20 บาท 1 ใบ มีค่าเท่ากับเหรียญ 5 

บาท จํานวน 4 เหรียญ 
• ทําเลขไม่ได้ไมว่่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หารเพียงอย่างเดียวหรือทั้ง 4 อย่าง 
• ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางคณติศาสตร์ เช่น ไม่เข้าใจว่า 

o เคร่ืองหมาย    +     แปลว่า เพ่ิมข้ึน มากข้ึน 

o เคร่ืองหมาย    -      แปลว่า ลดลง น้อยลง 

o เคร่ืองหมาย    ×     แปลว่า ทวีคูณ  เป็นต้น  

• ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขที่นํามาเรียงกันในทางคณิตศาสตร์ การเรยีงตัวเลขต่างกัน มี
ความหมายต่างกัน มีความหมายต่างกัน  ดังนั้นเด็กประเภทน้ีบางคนไม่เห็นความแตกต่าง
ระหว่าง   10 กับ 01 

32 กับ 23 

51 กับ  15 

ทําให้เด็กไม่สามารถคํานวณเลขได้ 

• ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนในการคํานวณได้ 
• ไม่เข้าใจความหมายการช่ัง การตวง การวัด 
• มีปัญหาในการอ่านแผนที่และกราฟ ถ้าเด็กคนที่มีปัญหาเช่นน้ี น่ังรถไปต่างเมืองกับเพ่ือน 2 

คน เพ่ือนของเขาทําหน้าที่ขับรถ เพ่ือนบอกให้เขาช่วยอ่านแผนที ่ทั้งสองคนน้ีหลงทาง
แน่นอน 

• มีปัญหาในการทําเลขโจทย์ปัญหา เพราะเด็กไม่เข้าใจความหมายของปัญหาที่เป็นโจทย์ จึง
แปลความหมายไมไ่ด้ว่าเมื่อใดจะบวก จะลบ จะคูณ จะหาร 
 

5. ความบกพร่องทางกระบวนการการคิด 

เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้จํานวนมาก มีความลําบากในการคิดกระบวนการใช้เหตุผล หรือแนวทาง
การกําหนดความคิดรวบยอด เช่น คนปกติทั่วไปจะมองที่ภาพรวมของวัตถุก่อน จึงมองส่วนย่อย เด็กท่ีมีปัญหา
ในการเรียนรู้ อาจแสดงพฤติกรรมเก่ียวกับกระบวนการคิดการใช้เหตุผลดังน้ี 
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1. ไม่สามารถบอกความแตกต่าง ของสิ่งที่มองเห็นได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อวัตถุ 2 อย่างหรือ
มากกว่ามีขนาดลักษณะคล้ายคลึงกัน 

2. ไม่สามารถบอกความแตกต่าง ของเสียงที่ได้ยินได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเสียงที่คล้ายคลึงกัน 
หรือหากบอกได้ก็ไม่แน่นอน บางทีบอกได้ บางทีบอกไม่ได้ 

3. ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนใหญ ่
4. มีความจําไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความจําระยะสั้น หรือความจําระยะยาว จึงทําให้เด็กบางคนได้รับ

การวินิจฉัยว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน ทั้ง ๆ ที่เขาควรได้รับการตัดสินว่า เป็นเด็กท่ีมีปัญหาใน
การเรียนรู้ 

5. ไม่มีความมานะอดทนในการประกอบกิจกรรมเลย หรือหากมีก็มีมากจนเกินไป จนบางครั้ง
ทําให้ยากแก่การทําให้เขาเลกิกิจกรรมทีท่ําอยู่ 

6. จําสิ่งที่มองเห็นได้ แต่หากนําสิ่งของน้ันให้พ้นสายตาแล้ว เด็กจะจําสิ่งน้ันไม่ได้เลย มี
พฤติกรรมเหมอืนไม่เคยพบเห็นวัตถุน้ันมาก่อน 

7. ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทนไม่ได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน 
8. มีพฤติกรรมเหมือนคนถูกควบคุมโดยสิ่งอ่ืนที่อยู่ภายนอก เด็กบางคนจึงไม่สามารถควบคุม

ตนเองได้ เสียสมาธิง่าย เพราะสนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องเรียนเสมอ 
9. ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือไม่ก็สนใจมากเกินไป จนยากที่จะดึงความสนใจของเด็กออกจาก

สิ่งของน้ัน ๆ   
10. มีการเคลื่อนที ่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไมส่ามารถอยู่น่ิงเฉยได้นาน 
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6. ความบกพร่องด้านอ่ืน ๆ  
 
ความบกพร่องด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาจจําแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ความบกพร่องเก่ียวสมาธิ ความ

บกพร่องด้านการรับรู้ และความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว นักจิตวิทยาหลายคน กลา่วว่าความบกพร่องทั้ง 
3 ด้าน เป็นลักษณะหน่ึงที่มีปัญหาในการเรยีนรู้ แต่นักวิจยัหลายคนไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามพฤติกรรมจะ
กล่าวดังต่อไปน้ี มักปรากฏในเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้เสมอมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ความบกพร่อง
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

 
ความบกพร่องเก่ียวกับสมาธิ เด็กท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกับสมาธิเรียกว่า เด็กสมาธิสั้น สมาคม

จิตแพทย์อเมริกัน มีข้อกําหนดเก่ียวกับเด็กสมาธิสั้นดังน้ี 
 
การไม่มีสมาธิ 

1. มักทํางานไม่เสร็จ ทํางานหลายอย่างค้างไว้ 
2. ไม่ฟังครู เวลาครูพูด  
3. เสียสมาธิง่าย 
4. ไม่สามารถมใีจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรียนอยู่ได้ 
5. ไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้นาน 

 
ความหุนหันพลันแล่น 

1. แสดงออกโดยไม่มีความย้ังคิดเสมอ 
2. ร่วมกิจกรรมอย่างหน่ึงและยังไม่เสร็จ แต่เร่ิมกิจกรรมอันใหม่อีก 
3. ทํางานเลอะเทอะ ไม่เป็นระบบระเบียบ 
4. ต้องมีคนคอยควบคุมขณะทํางาน 
5. มักส่งเสียงดังในขณะเรียน 
6. ไม่รู้จักคอย 

 
การอยู่ไม่น่ิง 

1. ว่ิงไปมาในห้องเรียน หรือปีนป่ายบ่อย ๆ 
2. น่ังน่ิงได้ไม่นาน หรือสะบัดมอืไปมาติดต่อกันนาน ๆ 
3. ลุกจากที่น่ังบ่อย ๆ 
4. เดินไปมาทั่วห้องเรียน 
5. เคลื่อนไหวอยู่เสมอ หยุดน่ิงไม่ได้ 
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ความบกพร่องเก่ียวกับการเรียนรู้ เด็กอาจแสดงพฤติกรรมดังน้ี 
1. มีปัญหาในการจําแนกสิ่งที่ได้ยิน 
2. ไม่สามารถจําสิง่ที่เคยได้ยิน พบเห็นได้ 
3. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลา 
4. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพ้ืนผิว 
5. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระยะทาง 
6. ไม่มีสามารถแยกวัตถุออกจากฉากหลังได้ 
7. ไม่สามารถจําแนกส่วนย่อยออกจากส่วนใหญ่ได้ 
8. ไม่เข้าใจความหมายของคําว่า ซ้าย – ขวา หน้า – หลัง 
9. การทํางานประสานกันระหว่างมือกับสายตาไม่ดี 

 
ความบกพร่องเก่ียวกับการเคลื่อนไหว  ความบกพร่องเก่ียวกับการเคลื่อนไหวที่จะกล่าวถึงต่อไปน้ีไม่

เก่ียวข้องกับความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของเด็กท่ีได้รับบาดเจ็บทางสมอง (เด็กซีพี) ความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ ่ได้แก่ 

1. กล้ามมัดใหญ่ไม่ดี 
2. กล้ามมัดเล็กไม่ดี 
3. มีการเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว 
4. มีพัฒนาการในการเคล่ือนไหวล่าช้า  

 
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ในวัยต่าง ๆ 
ปัญหาหรือความลําบากในการเรียนรู้ของบุคคลมิได้มีอยู่เฉพาะในวัยเด็กเท่าน้ันในบางรายปัญหาอาจ

มีไปถึงวัยผู้ใหญ่ ในหลายรายหากได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม และทนัเวลาแล้ว ปัญหาต่าง ๆ 
อาจลดลง บางปัญหาอาจหมดไป บางปัญหายังอยู่บ้างไม่มากก็น้อย สภาพปัญหา ลักษณะการประเมินผลและ
การให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาในการเรียนรู้ อาจเป็นดังน้ี 
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1. ระดับช้ันวัยเด็กเล็ก 
สภาพปัญหา ปัญหาที่พบบ่อยในวันเด็กเล็กได้แก่ ปัญหาเก่ียวกับพัฒนาการทางร่างกาย เช่น การ

คลาน การเดิน ปัญหาในการรับรู้ทางภาษา การแสดงออกทางภาษา การรับรู้ทางสายตา การรับรู้ทางการฟัง 
ช่วงความสนใจสั้น การอยู่น่ิงเฉยไม่ได้ การกระตุ้นตัวเอง ทักษะทางสังคม เป็นต้น  

 
การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลเด็กในวัยน้ี ส่วนมากเป็นการทดสอบเพ่ือค้นหา

เด็กกลุ่มเสี่ยง เพ่ือจะได้หาทางช่วยเหลือได้ 
 
การให้ความช่วยเหลือ การช่วยเหลือส่วนใหญ่เน้นทักษะทางภาษา การจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของเด็ก และการแนะแนวผู้ปกครองในการเลี้ยงดูและการช่วยเหลือเด็ก 
 

2. ระดับอนุบาล 
สภาพปัญหา ปัญหาที่พบในเด็กระดับอนุบาลที่ส่อแววว่าจะเป็นเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ใน

โอกาสต่อไปนี้ อาจได้แก่ ปัญหาด้านความพร้อม รวมท้ังความพร้อมทางด้านภาษา และคณิตศาสตร์  เช่น การ
เข้าใจความหมายของจํานวน ทิศทาง เป็นต้น 

 
การรับรู้ทางภาษา การแสดงออกทางภาษา การรับรู้ทางสายตา และการรับรู้ทางการฟัง การให้

เหตุผล พัฒนาการทางกล้ามเน้ือมัดเล็กและกล้ามเน้ือมัดใหญ่ ช่วงความสนใจ การอยู่ไม่น่ิงเฉย ทักษะทาง
สังคม เป็นต้น 

 
การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลมลีักษณะคล้ายคลึงกับเด็กเล็ก น่ันคือ การ

ทดสอบเพ่ือค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง เพ่ือจะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป 
 

3. ระดับประถมศึกษา 
สภาพปัญหา ปัญหาที่พบมากในระดับประถมศึกษา อาจได้แก่ ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน การคํานวณ ทักษะในการเรียนหนังสือ การรับรู้ทางภาษา การอยู่ไม่น่ิงเฉย ปัญหาทางสังคมและ
อารมณ์ ปัญหาในทางการใช้เหตุผล 

 
การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลเด็กในวัยน้ี มุ่งเพ่ือจําแนกประเภทเด็ก เพ่ือค้นหา

ปัญหาที่แท้จรงิของเด็ก จะได้หาทางช่วยเหลือและการแก้ไขให้ดีขึ้น 
 
การให้ความช่วยเหลือ ส่วนมากเป็นการซ่อมเสริมและแก้ไขทักษะของเด็กท่ียังไม่ดี ให้เด็กมีทักษะ

ดีขึ้น ให้เด็กมีทักษะตามที่กาํหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีการช่วยเหลือทางพฤติกรรมของเด็ก เพ่ือให้
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เด็กปรับตัวได้ดีขึ้น รวมท้ังการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเพ่ือให้เข้าใจเด็กและปฏิบัติต่อเด็กได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

4. ระดับมัธยมศึกษา 
สภาพปัญหา ปัญหาที่พบได้บ่อย ๆ ในระดับมัธยมศึกษา อาจคล้ายคลึงกับปัญหาที่พบในระดับ

ประถมศึกษา เช่น ทักษะในการอ่าน การคํานวณ การพูด การแสดงออกทางภาษา ทักษะการเสาะ
แสวงหาความรู้ พหุปัญหา และปัญหาทางพฤติกรรมซึ่งถ้าหากไม่ช่วยเหลือแล้ว อาจทาํให้เด็กกลายเป็น
เด็กเกเรได้ 

 
การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลในระดับน้ีส่วนใหญค่ล้ายคลึงกับระดับ

ประถมศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือคัดแยกเด็ก เพ่ือจําแนกปัญหา เพ่ือได้หาทางแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันต่อไป 
 
การให้ความช่วยเหลือ ส่วนมากเป็นการซ่อมเสริม การแก้ไขดัดสันดาน ให้เด็กมีทักษะและ

พฤติกรรมที่ดีขึ้น รวมท้ังการหาทางเลือกให้แก่เด็ก เช่น การให้เด็กเลือกเรียนวิชาที่เด็กสนใจการให้เด็ก
เลือกเรียนวิชาชีพที่เด็กต้องการ เป็นต้น 

 
5. วัยผู้ใหญ ่

สภาพปัญหา ปัญหาในวัยน้ี ปัญหาบางอย่างอาจได้รับการช่วยเหลือแก้ไขลุล่วงไปได้แลว้ แต่บาง
รายอาจมีปัญหาอยู่ โดยปัญหาในรายที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในระดับที่รุนแรง  ในบางรายอาจมีปัญหา
เช่นเดียวกับเด็กในระดับประถมศึกษา เช่น ทักษะในการอ่าน การเขียน การคํานวณ การแสดงออกทางภาษา 
ปัญหาทางสังคมและอารมณ์ เป็นต้น 

 
การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลส่วนมากเป็นการทดสอบเพ่ือจําแนกปัญหาและ

พฤติกรรม เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลผู้น้ันมีปัญหาอะไรบ้างเพ่ือจะได้หาทางแก้ไขหรือช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 
การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะการให้ความช่วยเหลือ ส่วนใหญมุ่่งเน้นการแก้ไข การซอ่มเสริม 

เพ่ือให้บุคคลน้ันมีทักษะที่ดีขึน้ การสอนให้มีทักษะในการเสาะแสวงหาความรู้ การสอนเป็นรายบุคคล การ
ทบทวนเน้ือหาวิชาที่เรียนไปแล้ว ซึ่งเหมาะสาํหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  การฝึกอาชีพซึ่งเหมาะกับผู้ที่
ไม่ได้เรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
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การตรวจวินิจฉัย 
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นลักษณะอาการที่เกิดมาจากหลายสาเหตุและมีลักษณะความ

บกพร่องหลากหลายรูปแบบ สาเหตุบางประการอาจจะเป็นตัวบ่งช้ีไม่ได้ว่า เด็กคนดังกล่าวจะเป็นเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ หากตัดสินจากเพียงสาเหตุเดียว แล้วเด็กคนน้ันต้องเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ แต่
ที่จริงแล้วเด็กคนดังกล่าวไม่ได้เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กคนนั้นอาจจะไม่ได้รับการพัฒนาและ
อาจจะส่งผลกระทบทางด้านสติปัญญาเท่าที่ควรตามที่เด็กควรจะได้รับ การตรวจวินิจฉัยเพ่ือให้ทราบว่าเด็กมี
ภาวะบกพร่องการเรียนรู้หรือไม่อย่างไรน้ัน จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงและจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทีมสหวิชาชีพ เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา นักการศึกษา เป็นต้น โดยการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์น้ันเราจะประเมินเด็กในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. การซักประวัติ เช่นระดับผลการเรียนที่ผ่านมา ประวัติพัฒนาการด้านต่างๆ ประวัติการเจ็บป่วยทาง
กาย ฯลฯ 

2. การตรวจทางร่างกาย ได้แก่ การตรวจทางด้านการมองเห็น และ การตรวจการได้ยิน 
3. การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ เช่นการส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 
4. การตรวจพิเศษทางจิตวิทยาคลินิก ได้แก่การตรวจวัดระดับสติปัญญา เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ

เรียนรู้มักจะมรีะดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า แต่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าระดับ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาที่มีอยู่จริง ซึ่งการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้จะประเมินใน
ด้านการอ่าน การเขียนสะกดคํา การคํานวณ เป็นต้น 
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เกณฑ์การวินจิฉัย 
 

 การวินิจฉัยเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในทางการแพทย์ใช้เกณฑ์การวินิจฉยัตาม DSM–IV–
TR (Diagnostic and Statistical manual of mental disorder Fourth edition Text Revision)9 ได้แบ่ง
ความผิดปกติทางการเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุม่ ดังน้ี 
 

1. ความผิดปกติด้านการอ่าน (Reading disorder) 
a. ความสามารถในการอ่าน เมื่อได้รับการวัดโดยแบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือดูความถูกต้องและ

ความเข้าใจในการอ่านแล้วพบว่าตํ่ากว่าระดับอายุจริง ระดับเชาวน์ปัญญาและระดับ
การศึกษาที่เหมาะสมกับอายุ 

b. ความผิดปกติในข้อ A. ส่งผลรบกวนต่อการศึกษา หรือกจิกรรมในชีวิตประจําวันที่ต้องอาศัย
การอ่าน 

c. ถ้ามีความบกพร่องของระบบประสาทรับรู้อยู่ ความลําบากในการอ่านนี้เกินกว่าความ
บกพร่องทางประสาทที่มีอยู่ 
หมายเหตุ การลงรหัส หากมภีาวะความเจ็บป่วยทางกายหรือประสาทรับรู้บกพร่องให้ลงรหัส

ของภาวะนี้ใน Axis III 
 

2. ความผิดปกติด้านคณิตศาสตร์ (Mathematic Disorder)  
a. ความสามารถในการคํานวณ เมื่อได้รบัการวัดโดยแบบทดสอบมารฐานแล้วพบว่าตํ่ากว่า

ระดับอายุจริง ระดับเชาวน์ปัญญาและระดับการศึกษาที่เหมาะสมกับอายุ 
b. ความผิดปกติในข้อ A. ส่งผลรบกวนต่อการศึกษา หรือกจิกรรมในชีวิตประจําวันที่ต้องอาศัย

การคํานวณ 
c. ถ้ามีความบกพร่องของระบบประสาทรับรู้อยู่ ความลําบากในการคํานวณน้ีเกินกว่าความ

บกพร่องทางประสาทที่มีอยู่ 
หมายเหตุ การลงรหัส หากมภีาวะความเจ็บป่วยทางกายหรือประสาทรับรู้บกพร่องให้ลงรหัส

ของภาวะนี้ใน Axis III 
 

3. ความผิดปกติด้านการเขียน (Disorder of Writhen Expression) 
a. ทักษะการเขียน เมื่อได้รับการวัดโดยแบบทดสอบมาตรฐาน(หรือการประเมินความสามารถ

ในทักษะการเขียน) พบว่าตํ่ากว่าระดับอายุจริง ระดับเชาวน์ปัญญาและระดับการศึกษาที่
เหมาะสมกับอายุ 

b. ความผิดปกติในข้อ A. ส่งผลรบกวนต่อการศึกษา หรือกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ต้องอาศัย
การเขียน (เช่นเขียนประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์และเป็นระบบ) 
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c. ถ้ามีความบกพร่องของระบบประสาทรับรู้อยู่ ความลําบากในการเขียนน้ีเกินกว่าความ
บกพร่องทางประสาทที่มีอยู่ 
หมายเหตุ การลงรหัส หากมภีาวะความเจ็บป่วยทางกายหรือประสาทรับรู้บกพร่องให้ลงรหัส

ของภาวะนี้ใน Axis III 
 

4. Learning Disorder Not otherwise Specified 
การวินิจฉัยกลุม่น้ีใช้สําหรับความผิดปกติในการเรียนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของชนิดจําเพาะของความผิดปกติ

ทางการเรียนรู้ใดโดยกลุ่มน้ีอาจรวมปัญหาทั้ง 3 ด้าน (การอ่าน การคํานวณ และการเขียน) ซึ่งทั้งหมดรบกวน
ต่อผลการศึกษาอย่างมาก แมผ้ลการทดสอบของแต่ละด้านเองไม่ตํ่ากว่าระดับท่ีควรจะเป็นตามอายุระดับ
เชาวน์ปัญญาที่วัดได้และระดับการศึกษาที่เหมาะสมกับอายุ 
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ความสามารถทางเชาวน์ปญัญา 

1. ความหมายของความสามารถทางเชาวน์ปัญญา นักจิตวิทยาหลายท่านได้อธิบายถึงความหมายของ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ตามแนวคิดของตนเองไว้ดังน้ี 
 

 Stodard20 อธิบายว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญา คือความสามารถในการที่จะเข้าใจกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีความยากซับซ้อนและเป็นนามธรรมสามารถนํากิจกรรมดังกล่าวน้ันมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ ความอดทน และความต้ังใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน Alfred Benit20 อธิบายว่า ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา คือ การตัดสินใจที่ดี มี
ความรวดเร็วและถูกต้อง สามารถพิจารณาตนเอง และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม คิดอย่างมีเหตุผล และกระทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยความฉลาด นอกจากน้ัน Wecshler21 อธิบาย
ว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญา คือ ความสามารถโยรวมทั้งหมดของบุคคลทีจะพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมาย 
คิดอย่างมีเหตุผล และจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเทศไทย พร้ิมเพรา ดิษยวณิช22 
เชาวน์ปัญญา หมายถึงความสามารถที่จะเข้าใจโลกตามความเป็นจริง คิดอย่างมีเหตุผลและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องเผชิญกับการท้าทาย เชาวน์ปัญญายังหมายถึง ความสามารถทางการรู้ การ
เรียนรู้ ความจําทั้งในอดีตและปัจจุบัน การจัดแนวคิดทั้งในการใช้คําพูดและตัวเลข ความสามารถในการ
เปลี่ยนความคิดเชิงนามธรรมเป็นภาษาเขียนหรือคําพูด และการใช้ภาษากลับไป เป็นความคิดเชิงนามธรรมยัง
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์รูปทรง และการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมี
ความหมายและแม่นยําตามลําดับก่อนหลัง  
 

จากความหมายดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา คือความสามารถเฉพาะของแต่
ละบุคคลท่ีใช้ในการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการคิดเชิงนามธรรม รวมถึงความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา
และปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องความสามารถทางเชาวน์ปัญญา มีผู้เสนอไว้หลายทฤษฎี ซึ่งมีทฤษฎีที่สําคัญดังน้ี 

Spearman23 นักจิตวิทยาชาวอังกฤษได้อธิบายถึงทฤษฎีองค์ประกอบสองตัว (Two–Factor 
Theory) ว่าเชาวน์ปัญญาประกอบด้วยความสามารถสําคัญ 2 ประการ คือ  

1. ความสามารถทั่วไป (general intelligence หรือ g-factor) ซึ่งเป็นความสามารถพ้ืนฐานของแต่
ละบุคคลผู้ที่มี g สูง จะมีความสามารถในการทํางานทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ที่มี g 
ตํ่า จะมีประสิทธิภาพการทํางานตํ่า  
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2. ความสามารถเฉพาะ (specific intelligence หรือ s–factor) เป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละ 
บุคคล เช่น ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี ศิลปะ หรือความคิดสร้างสรรค์และ
พบว่า g-factor มีค่าสหสัมพันธ์ไม่สูงนักกับ  s-factor  

ความสามารถทั้งสองประการน้ีได้พัฒนาขึ้นมาในแต่ละบุคคลอย่างอิสระทั้งยังได้รับอิทธิพลมาจากการ
ถ่ายทอดคุณลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ มาสู่ลูกหลานมากน้อยแตกต่างกันไป Spearmen 
กําหนดให้ g-factor มีบทบาทเด่น และ s–factor มีบทบาทสําคัญรองลงมา 

 
Thurstone24 อธิบายว่าเชาวน์ปัญญาไม่ได้เป็นความสามารถท่ัวไปเพียงอย่างเดียวแต่ประกอบด้วย

ความสามารถหลากหลายชนิดที่มีอยู่ในตัวบุคคล Thurstone เรียกความสามารถเหล่าน้ีว่า Primary Mental 
Abilities ประกอบด้วย  

1. การคิดหาเหตุผล (Reasoning หรือ R-factor)  
2. ความจํา (Memory หรือ M-factor)  
3. ความสามารถทางตัวเลข (Number หรือ N-factor)  
4. ความรวดเร็วในการรับรู้ (Perceptual Speed หรือ P-factor)  
5. ความเข้าใจภาษา (Verbal Comprehension หรือ V-factor)  
6. ความคล่องแคล่วในการใช้คํา (Word Fluency หรือ W-factor)  
7. การมองมิติของภาพ (Space หรือ S-factor)  

 นอกจากน้ี Thurstone ยังได้สร้างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบน้ี เรียก
แบบทดสอบว่า Primary Mental Ability Test 
 

Cattell25 ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบทั่วไปสองตัวเขาอธิบายว่า ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั่วไป 2 ตัวคือ  

1. Fluid Intelligence “gf”  คือ องค์ประกอบทางเชาวน์ปัญญาที่ได้รับสืบทอดมาจากพันธุกรรม 
เช่น ความสามารถในการคิดหาเหตุผล  คิดแบบนามธรรม  และความสามารถที่จะแก้ปัญหา  

2. Crystallized Intelligence “gc”  คือ เชาวน์ปัญญาที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
Sternberg29 ผู้คิดทฤษฎีสามศรเสนอว่าองค์ประกอบของเชาวน์ปัญญามี 3 องค์ประกอบอธิบายเป็น 

3 ทฤษฎีย่อยดังน้ี 
 1.ทฤษฎีย่อยด้านสิ่งแวดล้อม  (Contextual subtheory) เป็นความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในการ
เลือกสิ่งแวดล้อม ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการปรบัแต่งสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับสภาพของตน 

2.ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential subtheory) เป็นความสามารถทางเชาวน์ปัญญาใน
การแก้ไขปัญหาแปลกใหม่ และความคล่องแคล่วในการจดัลําดับข้ันตอนต่างๆ 
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3.ทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด (Componential subtheory) เป็นความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
ที่เก่ียวข้องกับการรู้ความคิดของตนเอง การปฏิบัติตามความคิด และด้านการแสวงหาความรู้ 

 
Gardner27 นักจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้เสนอทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple 

Intelligence) Gardner เช่ือว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงได้และเช่ือว่า
มนุษย์มีความสามารถทางเชาวน์ปัญญาอยู่หลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน  
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของ Gardner ประกอบด้วยความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 8 แบบ คือ  

1. ด้านการใช้เหตุผลและความสามารถทางคณิตศาสตร์ (logical-mathematic intelligence)  
2. ด้านการใช้ภาษาทั้งการพูดและการเขียน (linguistic-verbal intelligence)  
3. ด้านดนตรี (musical intelligence)  
4. ด้านมิติสัมพันธ์ (visual-spatial intelligence)  
5. ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย (bodily-kinesthetic intelligence)  
6. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (interpersonal intelligence)  
7. ด้านการเข้าใจตนเอง (intrapersonal intelligence)  
8. ด้านธรรมชาติวิทยา (naturalist intelligence)  
Gardner เช่ือว่าบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาสูงหรือเด่นด้านใดด้านหน่ึงอาจจะมีเชาวน์ปัญญาด้อยในอีก

ด้านหน่ึงได้ จะไม่มีใครคนใดคนหน่ึงที่มีเชาวน์ปัญญาสูงหรือตํ่าในทุก ๆ ด้านซึ่งในปัจจุบันทฤษฎีพหุปัญญาของ
การ์ดเนอร์ได้รับความสนใจและการยอมรับจากนักจิตวิทยาและนักการศึกษาอย่างกว้างขวาง  

 
จากทฤษฎีทางเชาวน์ปัญญาทั้งหลายที่กล่าวมาน้ัน เป็นแนวคิดให้นักจิตวิทยาสร้างแบบวัดขึ้นหลาย

ชนิด เพ่ือวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งแบบทดสอบแต่ละชนิดต้องอิงตามทฤษฎีทางเชาวน์ปัญญาไม่
อันใดก็อันหน่ึง ซึ่งแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R อ้างไว้ว่าเป็นแบบทดสอบที่สามารถวัดเชาวน์ปัญญา
ด้านที่ไม่ใช้ภาษาในการใช้เหตุผลที่เป็นอิสระจากประสบการณ์/การเรียนรู้ (Fluid Intelligence) ได้ จึงเป็น
การสร้างขึ้นโดยส่วนหน่ึงอ้างอิงทฤษฎีของ Cattell น่ันเอง ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อเชาวน์ปัญญา27 

1.  พันธุกรรม เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางสายพันธ์จากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน  ซึ่งพิจารณาได้
จาก ระดับของเชาวน์ปัญญา เพศ วัย และเช้ือชาติ 

2.   สิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อเชาวน์ปัญญาน้ัน เร่ิมต่ังแต่การปฏิสนธิ จนถึงการเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ สิ่งแวดล้อมที่สําคญัได้แก่ ความพร้อมในการต้ังครรภ์ อาหาร โรคภัยไข้เจ็บ การประสบอุบัติเหตุ 
การอบรมเลี้ยงดู ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การจัดสิ่งแวดล้อมหรือเง่ือนไขในการเรียนรู้ 
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การวัดเชาวนป์ัญญา 
การวัดเชาวน์ปัญญา เป็นการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดเชาวน์ปัญญาว่าอยู่ในระดับใด ประเภทของ

แบบทดสอบจําแนกออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้ ได้แก่ 
1. แบบทดสอบรายบุคคล ที่นิยมใช้กันในประเทศไทยได้แก่ 

1.1 แบบทดสอบสติปัญญาของ Stanford-Binet (Stanford-Binet Intelligence Scale) ใช้วัด
เพ่ือแยกเด็กที่มีปัญหาด้านเชาวน์ปัญญาออกจากเด็กปกติ แบบทดสอบประกอบด้วย
แบบทดสอบชุดย่อยๆที่เก่ียวกับการตัดสินใจ (Judgment)  การหาเหตุผล (Reasoning) 
และความเข้าใจ (Comprehension) 

1.2 แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของ Wechsler ใช้วัดระดับเชาวน์ปัญญาของบุคคลในวัยต่างๆ ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ 
1.2.1 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence ใช้กับเด็ก 

อายุ 4-6 ปี 
1.2.2 Wechsler Intelligence Scale for Children-Revise (WISC-R) ใช้ทดสอบเด็ก

อายุ 6-16 ปี 
1.2.3 Wechsler Adult Intelligent Scale (WAIS) ใช้ทดสอบบุคคลอายุ 16-75 ปี 

2. แบบทดสอบเป็นกลุ่ม ใช้ในการทดสอบพร้อมกันเป็นกลุ่มทีใ่ช้ในประเทศไทย จะเป็นแบบทดสอบ
เชาว์ปัญญาวัฒนธรรมเสมอภาคเพราะใช้ได้กับบุคคลทุกชาติ ทุกภาษา และทุกวัฒนธรรม เป็น
แบบทดสอบทีไ่ม่ใช้ภาษาถ้อยคําได้แก่ แบบทดสอบ The Progressive Matrices ของ Raven 

 
ในประเทศไทยได้นําแบบทดสอบดังกล่าวมาในเพื่อประเมินเชาวน์ปัญญาเป็นเวลากว่า 30 ปี ซึ่งใน

ต่างประเทศแบบทดสอบแต่ละชนิดได้มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังมีการพัฒนา
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาชนิดใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นอีกเรื่อยๆ เพ่ือให้การวัดเชาวน์ปัญญาสามารถทําได้ครอบคลุม
สําหรับบุคคลทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างทางชาติพันธ์ุ ภาษา วัฒนธรรมฯ อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีการพัฒนาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาสําหรับคนไทยที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาใช้เพ่ือวัด
กลุ่มประชากรไทย ดังน้ันการนําแบบทดสอบที่พัฒนาและศึกษาความเป็นมาตรฐานมาแล้วจากต่างประเทศมา
ใช้ยังคงเป็นทางเลือกเดียวที่นักจิตวิทยาคลินิกใช้ดําเนินการทดสอบเชาวน์ปัญญาของบุคคลในประเทศไทยมา
ตลอด แต่การนําแบบทดสอบมาตรฐานของต่างประเทศมาใช้กับกลุ่มประชากรไทย จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
คํานึงถึงความเสมอภาคทางวัฒนธรรมและอิทธิพลของภาษาในแบบทดสอบแต่ละชนิด เพ่ือให้การวัดตรงกับ
ความสามารถของคนไทยอย่างแท้จริง 
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แบบทดสอบ Leiter-R6,7 

ประวัติความเป็นมา 
 แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1997 โดย Gale H. Roid และ Lucy J. 
Miller เป็นแบบทดสอบรายบุคคลที่สร้างข้ึนเพ่ือวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านที่ไม่ใช้ภาษาและ
ประเมินการทํางานด้านการรู้คิด (cognitive function) ของเด็กและวัยรุ่นโดยไม่มีอิทธิพลของการศึกษา 
สังคม และประสบการณ์ของเด็กมาเก่ียวข้องซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความน่าเช่ือถือและความเที่ยงตรง เพ่ือใช้
ในการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาโดยรวม (Full Scale IQ) ทั้งในเด็กปกติและเด็กที่ไม่สามารถ
ประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาได้ด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญามาตรฐานอ่ืนๆ เช่น เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการสื่อสาร, เด็กปัญญาอ่อน, เด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2, เด็กบกพร่องทางการได้ยิน, 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว, เด็กที่มีปัญหาด้านสมาธิ/ความสนใจและเด็กที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ นอกจากน้ีคะแนนองค์ประกอบ (composite) จากชุดแบบทดสอบย่อยด้านความสมาธิและ
ความจํา (Attention and Memory: AM) ยังสามารถใช้เพ่ือทําความเข้าใจการประเมินวินิจฉัยปัญหาด้าน
สมาธิและความจํา, ประเมินด้านประสาทจิตวิทยา, ประเมินความบกพร่องของกระบวนการรู้คิดในเด็กที่มี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ช่วยให้เราทราบถึงจุดเด่นและจุดบกพร่องของผู้รับ
การทดสอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือต่อไป 
 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบเชาวนป์ัญญา Leiter R6,7 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาที่พัฒนาขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
น้ันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการและแนวคิดด้านการรู้คิด (cognitive) โดยเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R เพ่ือบ่งช้ีถึงศักยภาพหรือกระบวนการด้านการรู้คิด (cognitive) ที่
เป็นพื้นฐานของความสามารถท่ีวัดได้จากเครื่องมือทดสอบเชาวน์ปัญญา ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้
เข้าใจถึงกระบวนการด้านการรู้คิด (cognitive) ที่สามารถวัดได้จากเคร่ืองมือทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านที่ไม่ใช้
ภาษา ดังน้ันจึงมีการต้ังคําถามข้ึนมาว่า “เราจะเรียนรู้ถึงความสามารถเหล่าน้ีได้อย่างไร” หลังจากนั้นพบว่ามี
งานวิจัยอิสระจํานวนมากท่ีได้อธิบายถึงรูปแบบโครงสร้างของความสามารถด้านการรู้คิด (cognitive) ที่มี
ความสอดคล้องกัน Carroll ได้เสนอทฤษฎี Three-stratum ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้เหตุผลที่เป็น
อิสระจากประสบการณ์/การเรียนรู้-ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/การเรียนรู้ (Fluid-Crystallized) ของ Horn และ 
Cattell และThree–level hierachical ของ Gustafsson ภาพที่ 1.1 แสดงรูปแบบโครงสร้างเชาวน์ปัญญา
ของ Gustafsson ที่ยอดบนสุดของโครงสร้าง คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาทั่วไป หรือ “g” factor ส่วน
ในระดับที่ 2 มีการแบ่งองค์ประกอบให้แคบลงซึ่งประกอบด้วย Fluid intelligence , Crystallized 
intelligence และ General visualization และในระดับที่ 3 ได้มีการแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบในระดับที่ 2 
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ภาพท่ี 1.1 ภาพการแบ่งลําดับขั้นโครงสร้างความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของ Gustafsson 
 
 
 
 
 
- Verbal comprehension (Vc)     - speed of closure(Cs)  - visualization(v) 
- Verbal achievement (Vc Ach)     - memory span(Ms)  - Spatial Orientation (S) 
-Numeral achievement (Num Ach) - Cognitive of figure  - Flexibility of Closure (Cf) 
                                                      Relations (Cfr)                         
     - Induction (I) 

 
ทฤษฎี Three-stratum ของ Carroll (ภาพที่ 1.2) มีรูปแบบการแบ่งลําดับขั้นโดยมี “g” อยู่ที่ยอด

บนสุดและในระดับช้ันที่สองแบ่งออกเป็น 8 ด้านซึ่งคล้ายกับทฤษฎีของ Horn และ Cattell และ Gustafsson 
และในระดับช้ันที่สามได้แบ่งเป็นความสามารถที่มีความเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้นโดยในการพัฒนารูปแบบของ 
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R น้ันถูกออกแบบมาบนพ้ืนฐานของความสามารถทางการรู้คิดที่ไม่ใช้ภาษา 
ตามทฤษฎี hierarchical “g” ที่สร้างโดย Gustafsson และ Carroll ที่ส่วนยอดเป็นเชาวน์ปัญญาทั่วไปหรือ 
“g” factor ที่ระดับทุติยภูมิเป็นการใช้เหตุผลเชิงลึก, การมองเห็น, ความจํา และสมาธิต่อสิ่งที่เห็น และที่
ระดับตติยภูมิ คือ “ปัจจัยพ้ืนฐาน” ที่ถูกวัดด้วยแบบทดสอบย่อย (subtests) มาตรฐานจํานวน 20 
แบบทดสอบย่อย (subtests) 

 
รูปแบบการแบ่งลําดับข้ันของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ประกอบด้วยชุดของความสามารถ

ย่อยที่มีความซบัซ้อนมากขึ้นตามอายุของผู้รับการทดสอบ (ภาพที่ 1.3 A-C) แสดงให้เห็นถึงการแบ่ง
ความสามารถหลักออกเป็นความสามารถด้านย่อยๆ ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ตามช่วงอายุ 
โดยในระดับอายุ 2-5 ปี องค์ประกอบหลักจะประกอบด้วย Fluid reasoning (Gf) , Fundamental 
visualization (Gv) และ Attention ส่วนที่ระดับอายุ 4-5 ปี จะมีการแยกองค์ประกอบด้าน Recognition 
memory เน่ืองจากการทดสอบในข้อทดสอบย่อยด้าน Immediate recognition จะเริ่มที่อายุ 4 ปี และ
ในช่วงอายุ 6 ปี ถึง 10 ปี จะมีองคป์ระกอบเพ่ิมขึ้นอีก 6 ตัวตามจํานวนข้อทดสอบย่อยที่เพ่ิมขึ้นซึ่ง
องค์ประกอบที่เพ่ิมขึ้นมาคือ ด้านการใช้เหตุผล (reasoning: Gf), ด้านการมองเห็น (visual/spatial: Gv), 
ด้านสมาธิ/ความสนใจ (attention) และ องค์ประกอบด้านการจําระยะสั้น (Gsm) และ retrieval (Glr), 
labled recognition memory, การเช่ือมโยงความจํา (Associative memory) และ Memory span ช่วง

General Intelligence (g) 

Crystallized Intelligence Fluid Intelligence General Visualization 
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อายุ 10 ปี ถงึ 20 ปี มีองค์ประกอบหลักเพียง 5 ด้านเน่ืองจากได้ตัดเอาองค์ประกอบด้าน Recognition 
memory ออกไปเพราะเช่ือว่ามีความง่ายเกินไปสําหรับวัยรุ่น 

 
ภาพท่ี 1.2 ภาพการแบ่งลําดับขั้นโครงสร้างความสามารถทางเชาวนป์ญัญาของ Carroll 
  
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g 

Gsm 

Glr 

Gv 

Ga 

Gq 

Gf 

Gs 

Gc 

Concept Formation 

Analysis Synthesis 

Visual Closure 

Picture Recognition 

Visual Matching 

Cross Out 

Memory for Names 

Visual Auditory Learning 

Picture Vocabulary 

Oral Vocabulary 

Incomplete Words 

Sound Blending 

Memory for Sentences 

Memory for words 

Calculation 

Applied Problems 
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ภาพท่ี 1.3 A แสดงภาพ hierarchical Factor Models of the Leiter-R: อายุ 2-5 ปี 
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ภาพท่ี 1.3 B แสดงภาพ hierarchical Factor Models of the Leiter-R: อายุ 6-10 ปี 
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ภาพท่ี 1.3 C แสดงภาพ hierarchical Factor Models of the Leiter-R: อายุ 11-20 ปี 
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ลักษณะของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R6,7  
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R มีชุดอุปกรณ์และแบบฟอร์มมาตรฐานในการทดสอบ ทําการ

ทดสอบเป็นรายบุคคล เวลาที่ใช้ในการทดสอบขึ้นอยู่กับชุดแบบทดสอบ ดังน้ี 
- IQ Screening Assessment ใช้เวลา 25 นาที 
- LD/ADHD Screening Assessment ใช้เวลา 25 นาที 
- Gifted Screening Assessment ใช้เวลา 35 นาที 
- Visualization and Reasoning Battery ใช้เวลา 40 นาที 
- Attention & Memory battery ใช้เวลา 35 นาที 
โดยในชุด Battery มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ชุดทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (Visualization 
and Reasoning battery :VR) วัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านที่ไม่ใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถทางการมองเห็น , การใช้เหตุผล และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial) 
ประกอบด้วย 10 แบบทดสอบย่อย(Subtest) ได้แก่ 

1. Figure ground (FG): (The Find it game)  
2. Design Analogies (DA): (The Funny squares game)  
3. Form Completion (FC): (The put together game) 
4. Matching (M): (The matching game) 
5. Sequential Order (SO): (The which comes next game) 
6. Repeated Patterns (RP): (The over and over game) 
7. Picture Context (PC): (The belong together game) 
8. Classification (C): (The goes together game) 
9. Paper Folding (PF): (The folding game) 
10. Figure Rotation (FR): (The turn it around game) 
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2. ชุดทดสอบความสามาถด้านสมาธิและความจํา (Attention and Memory battery: AM) วัด
ความสามารถด้านสมาธิและความจําด้านที่ไม่ใช้ภาษาประกอบด้วย 10 แบบทดสอบย่อย (Subtest) 
ได้แก่ 

1. Association Paris (AP): (The partner game) 
2. Immediate Recognition (IR): (The something’s missing game) 
3. Forward Memory (FM): (The remembering game) 
4. Attention Sustained (AS): (The Drawing game) 
5. Reverse Memory (RM): (The Backwards game) 
6. Visual Coding (VC): (The changing game) 
7. Spatial Memory (SM): (The place game) 
8. Delayed Pairs: (The partners game again) 
9. Display Pairs (DP): (The something’s missing game again) 
10. Attention Divide (AD): (The do two things at once game) 

 
ในการดําเนินการทดสอบน้ันไม่จําเป็นต้องทําการดําเนินการทดสอบให้ครบทุกแบบทดสอบย่อย 

(Subtest) ขึ้นอยู่กับอายุของผู้รับการทดสอบและวัตถุประสงค์ของการทดสอบซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านที่ไม่ใช้ภาษา (Full Scale IQ) โดยมีข้อ
ทดสอบย่อยที่ใช้วัดดังน้ี  

1. ภาพพ้ืนหลัง [Figure ground (FG)] : (เกมค้นหา : The Find it game) เป็นงานด้านการ
แทรกแซงทางการมองเห็นระดับพ้ืนฐานคล้ายกับการระลึกได้จากการมองเห็น (Visual recall)  
แต่เป็นการผสมสิ่งรบกวนและเพ่ิมรายละเอียดเข้าไปอีก คําตอบที่ถูกต้องสามารถมองเห็นได้ใน
สมุดภาพ (stimulus book) แต่เน่ืองจากต้องรับรู้ในพ้ืนหลังที่ซับซ้อนมากข้ึน  พ้ืนหลังของ
ภาพจึงอาจรบกวนการรับรู้ให้ไม่สามารถจําภาพคําถามได้ ข้อคําถามแรกเป็นข้อที่ง่ายที่สุด 
เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องทําเป็นมากกว่าการแค่การจับคู่ภาพ โดยต้องเลือกภาพใด
ภาพหนึ่งจากภาพที่เป็นพ้ืนหลังทั้งหมด ข้อต่อๆ มาจะมีความยากและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ 
ซึ่งการรับรู้ภาพและพ้ืนหลังเป็นสิ่งที่มีโครงสร้าง มีการศึกษาก่อนหน้าน้ีมานับทศวรรษ พบว่า
ความสามารถที่ได้จากการทดสอบในแบบทดสอบย่อยน้ี (subtest) น้ีเกี่ยวข้องกับการมองหา
ส่วนที่หายไปเพ่ือทําให้สมบูรณ์ (Visual closure) และมีความเก่ียวข้องกับความสนใจ/สมาธิ
และยังเก่ียวข้องกับความยืดหยุ่นในการรับรู้ เช่น ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้ 
ซึ่งต้องเปลี่ยนความสนใจระหว่างรูปภาพที่ไม่ต่อเน่ืองและพ้ืนหลังที่ซับซ้อน โดยจําเป็นต้อง
เปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการมอง กิจกรรมนี้ต้องการวัดทักษะการพิจารณาสิ่งต่างๆ จากการมองและ
ทักษะการมองหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้ความไตร่ตรอง ในขณะที่หากมีลักษณะหุนหัน
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พลันแล่นจะทําให้สุ่มช้ีรูปทรงท่ีคล้ายมากกว่ามุ่งหารายละเอียดของภาพ ความจําระยะสั้นก็
เช่นเดียวกัน เด็กต้องคงมโนภาพของภาพคําถามขณะค้นหาภาพน้ันในสมุดภาพ กิจกรรม
ทดสอบย่อยน้ี (Subtest) เหมาะสําหรับการกระบวนการสังเกตเชิงคุณภาพทางคลินิก เช่น 
ความลําเอียงต่อการรับรู้เพียงด้านเดียวของหน้ากระดาษ ความบิดเบือนในการแยกแยะวัตถุ 
และการสนใจเฉพาะสิ่งที่สะดุดตา 

2. อุปมัย/เปรียบเทียบ [Design Analogies (DA)] : (เกมสี่เหลี่ยมแสนสนุก : The Funny 
squares game) เป็นการวัดความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงแมทริกซ์ (matrix) ซึ่งมีการวิจัย
ไว้อย่างหลากหลายในแบบทดสอบก่อนหน้าน้ี ประกอบด้วย ข้อคําถามทั้งที่แสดงความเป็นเหตุ
เป็นผลไว้และไม่ได้แสดงไว้ให้เห็น ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจมิติสัมพันธ์เชิงนามธรรม แบบอย่าง 
รูปแบบ และ/หรือความสัมพันธ์ของตําแหน่ง เด็กต้องเลือกคําตอบที่เหมาะสมจากภาพคําตอบ
ที่เป็นไปได้ซึ่งข้ึนอยู่กับการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพในเมทริกซ์ กิจกรรมจะมีความยาก
ขึ้น เช่น การเพ่ิมจํานวนภาพที่ต้องเติมในเมทริกซ์จากภาพที่มีไว้ให้แล้ว ซึ่งต้องอาศัยการใช้
เหตุผลเชิงอุปมัยและการเปรียบเทียบในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมทดสอบน้ีวัดความสามารถใน
การขยายความเข้าใจออกไปจากข้อมูลบางส่วนที่ให้ไว้และตั้งสมมติฐานเชิงอุปมานว่าช้ินส่วนใด
ที่สามารถเติมภาพให้สมบูรณ์ รูปแบบของเมทริกซ์ที่ให้ไว้เพ่ือให้รับรู้กฎพ้ืนฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาส่ิงกระตุ้นและการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ 
เด็กที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่นมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนตํ่าเน่ืองจากพวกเขาตอบสนองโดย
ปราศจากการพิจารณาความเป็นไปได้ของการ์ดทั้งหมดและอาจมุ่งความสนใจแรกไปที่สิ่งที่
มองเห็นทั่วไป (เช่น สี รูปทรง) โดยไม่ใช้เวลาเพื่อวิเคราะห์ถึงเหตุผลเชิงนามธรรมระหว่างภาพ
ที่มองเห็น กิจกรรมทดสอบนี้เป็นมากกว่าการค้นหาความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมที่ไม่
เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นความสามารถของสมองซีก
ซ้ายและการวิเคราะห์เชิงมิติสัมพันธ์อีกด้วย กิจกรรมทดสอบน้ีเป็นตัวช้ีวัดความสามารถท่ัวไป 
(General ability) 

3. เติมรูปทรงให้สมบูรณ์ [Form Completion (FC)] : (เกมวางไว้ด้วยกัน : The put together 
game) กิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) น้ีต้องจัดระเบียบสิ่งที่ไม่ได้จัดเรียงหรือช้ินส่วนที่แยก
ย่อย ต้องอาศัยการคิดอย่างยืดหยุ่นซึ่งการแก้ปัญหาต้องมองทั้งในส่วนก่อนหน้าหรือส่วนที่
ตามมาข้างหลัง ทั้งมองเพียงบางส่วนและมองทั้งหมดอันเป็นการบวนการเชิงนิรนัย 
(deductive) เด็กต้องจัดเรียงทั้งในส่วนหน้าและส่วนหลังระหว่างบัตรภาพและสมุดภาพ ต้อง
จดจําภาพในสมุดภาพและบัตรภาพไว้ในใจให้ได้ทั้งในแบบมีโครงสร้างและไร้โครงสร้าง ข้อ
คําถามที่ยากหลายข้อต้องอาศัยการจิตภาพในการสับเปลี่ยนส่วนประกอบต่างๆ ข้อคําถาม
ในช่วงเร่ิมต้นเป็นข้อคําถามที่ง่ายที่สุดเพ่ือให้คุ้นเคยกับวิธีการ กิจกรรมทดสอบ น้ีสามารถใช้ใน
การแยกแยะความสามารถในการรับรู้และการจัดระเบียบส่วนประกอบที่มองเห็น ออกจาก
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ความบกพร่องที่มีพ้ืนฐานมาจากการมองเชิงมิติสัมพันธ์ในกิจกรรมทดสอบย่อยพับกระดาษ 
[Paper Folding (PF)] กิจกรรมทดสอบย่อยน้ีต้องอาศัยการพิจารณาสิ่งที่รับรู้ การระลึกได้ 
และความสามารถในการรับรู้ภาพรวมจากช้ินส่วนแยกย่อย กิจกรรมน้ีวัด “ความสามารถใน
การรับรู้” ในระดับสูงกว่ากิจกรรมทดสอบย่อยการจับคู่ (Matching task) ในขณะที่กิจกรรมนี้
วัดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา แต่สามารถวัดความสามารถในการคิดเชิงมิติสัมพันธ์ได้
ในระดับปานกลางเท่าน้ัน ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับการคิดแบบมีโครงสร้าง การมองเห็นแบบ
องค์รวมในกิจกรรมทดสอบนี้ต้องใช้การคิดเชิงสังเคราะห์ในขณะที่การแทรงแซงความสามารถ
ทางการมองเห็นในกิจกรรมทดสอบย่อยภาพพ้ืนหลัง [Figure ground (FG)] ต้องใช้
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างขององค์ประกอบอ่ืนๆ 

4. เรียงลําดับ [Sequential Order (SO)] : (เกมสิ่งที่ตามมา : The which comes next game) 
กิจกรรมทดสอบนี้วัดความสามารถพ้ืนฐานในการจับคู่สิ่งที่มองเห็น-การรับรู้ตัวกระตุ้นโดย
ปราศจากองค์ประกอบด้านความจํา ซึ่งสามารถบอกความสามารถท่ีเฉียบแหลมในการรับรู้ วัด
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างจากการมองเห็นและการตระหนักความสอดคล้อง
เชิงมิติสัมพันธ์ ข้อคําถามที่ระดับอายุตํ่าสุดทําได้ง่ายซึ่งใช้เพียงการจับคู่สีหรือรูปทรงและเป็น
ภาพท่ีมีรายละเอียดชัดเจน ข้อต่อๆ มาต้องสนใจรายละเอียดมากข้ึน ซึ่งภาพจะมีขนาดเล็กลง
และมีความชัดเจนน้อยลง กิจกรรมทดสอบนี้ต้องอาศัยความสามารถในการพิจารณาและการ
เปรียบเทียบสิ่ งที่มองเห็นระหว่างรูปภาพ ในขณะที่มีสิ่ งกระตุ้นอ่ืนๆ เ ข้ามารบกวน
ความสามารถเหล่าน้ันด้วย เช่น ตัวเลข รูปแบบการจัดเรียง และตําแหน่งของเส้น กิจกรรมนี้
ต้องอาศัยกระบวนการทางการมองเห็นเป็นพ้ืนฐานโดยต้องใช้ความอดทนและใจเย็น เพ่ือที่จะ
ได้ตรวจสอบความแตกต่างของตัวกระตุ้นที่ค่อยๆ ซับซ้อนมากขึ้นเร่ือยๆ การจับคู่น้ีนับว่าเป็น
กิจกรรมทดสอบที่ง่ายที่สุดในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R และใช้กับเด็กอายุ 2 ถึง  
10 ปี การจัดคู่ รูปแบบพ้ืนฐานในการจับคู่น้ีใช้เพ่ือวัดทักษะการรับรู้ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถทั่วไปของสมองซีกขวา 

5. ทําซ้ํารูปแบบเดิม [Repeated Patterns (RP)] : (เกมซ้ําแล้วซ้ําอีก : The over and over 
game) กิจกรรมทดสอบนี้อาศัยความสามารถในการใช้เหตุผลโดยไม่ต้องใช้ภาษาซึ่งเน้นการ
สร้างกฎที่สัมพันธ์กับลําดับของปัญหาหรือการลําดับข้อมูล เด็กต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งที่มองเห็นเพ่ือค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปหรือลําดับต่อเน่ือง เด็กต้องรับรู้รูปแบบที่เป็นลําดับและ
ต้ังกฎเพ่ือให้รูปภาพมีความสัมพันธ์กัน ทั้งการรับรู้รูปแบบที่เป็นลําดับและความสามารถในการ
สรุปจากข้อเท็จจริง “ภาพรวม (Whole)” เป็นส่วนสุดท้ายซึ่งจะเกิดข้ึนจากการมองตัวกระตุ้น
หลายๆ ตัว 

6. พับกระดาษ [Paper Folding (PF)] : (เกมพับได้ : The folding game) กิจกรรมทดสอบนี้
ต้องอาศัยความสามารถในการเช่ือมเหตุผลเชิงนิรนัยกับความสามารถในการลําดับความคิดใน
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รูปแบบของสัญลักษณ์ อาศัยความเข้าใจกฎและต้องต้ังสมมติฐานจากรูปแบบของตัวกระตุ้นที่
ให้ อาจเป็นในระดับท้ายของการอุปมาซึ่งเด็กจะสามารถสร้าง “ภาพรวม (Whole)” จากการ
รวบรวมองค์ประกอบอ่ืนในรูปแบบต่อเน่ือง ความจําระยะสั้นทําให้เด็กคงการจดจํารูปแบบ
ขณะที่กําลังเลือกบัตรภาพคําตอบซึ่งจําลองรูปแบบหรือ “ลําดับของสิ่งที่เป็นลําดับ” แนวคิด
ของกิจกรรมทดสอบนี้คล้ายกับการทดสอบการรู้คิดในการใช้เหตุผลที่ เ ป็นอิสระจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ (Fluid reasoning) ที่ได้รับการพัฒนาในหลายปีก่อน เด็กต้อง
ค้นหารูปแบบก่อนหน้าเพ่ือที่จะทํารูปแบบที่ เหลือได้สมบูรณ์ กิจกรรมทดสอบน้ียังมี
ความสัมพันธ์กับข้อทดสอบ pattern completion ของ Raven อีกด้วย 
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กระบวนการในการรูค้ิดของแต่ละแบบทดสอบย่อยในแบบทดสอบเชาวน์ปญัญา Leiter-R  
 กระบวนการที่จําเป็นที่อยู่เบ้ืองหลังบางส่วนของทั้ง 6 กิจกรรมทดสอบย่อย (Subtests) ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งน้ี  

ตาราง 1 แสดงกระบวนการรู้คิดของแต่ละแบบทดสอบย่อยในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 
 FG DA FC SO RP PF 

Reasoning Conceptualization 

Deductive Reasoning       

Abstraction/Inductive Reasoning       

Analogies/Relationships       

Generating Rules and 
Understanding Relationships 

      

Part to Whole Relationships       
Perceptual Organization       

Sequential Information       

Pattern Recognition       

Contextual Knowledge       
Visualization       

Scanning/Search       

Visual-Spatial       
Discrimination/Recognition       

Visual Neglect       

Closure       

Memory 

Working       
Attention 

To Detail       
Sustain/Span       

Distractibility       

Processing Style 

Flexibility/Shifting       
Interference Task       
Impulsivity/Inhibition       
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Organization       

แหล่งที่มา Roid, G.M., & Miller, L.J.7 : 122-123 
  
 จากตารางแม้แต่ละกิจกรรมทดสอบย่อย (Subtest) จะต้องการความสามารถต่างๆ ดังที่กล่าวไว้แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะมีความสามารถเด่นและด้อยเพราะแต่ละคนมีความเฉพาะบุคคล  

การคิดคะแนนของแบบทดสอบเชาวน์ปญัญา Leiter-R 
การคิดคะแนนของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R มีขั้นตอนดังน้ี 

1. รวมคะแนนดิบของแต่ละแบบทดสอบย่อย (subtest) ทั้ง 6 แบบทดสอบย่อย (subtest)  
2. นําผลรวมคะแนนดิบของแต่ละแบบทดสอบย่อย (subtest) ไปเปิดตารางเทียบเกณฑ์ปกติ (norm) 

ตามช่วงอายุจะได้คะแนนมาตรฐาน (scale score) 
3. รวมคะแนนมาตรฐาน (scale score) จะได้คะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญารวม (Full Scale 

Score) 
4. นําคะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญารวม (Full Scale Score) ไปเทียบตารางค่าความสามารถ

ทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ได้คะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญารวม (Full Scale IQ) 
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การแปลผลคะแนน 
 การประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของความสามารถในการรู้คิด ต้องระบุถึงคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดใน

รูปแบบคะแนน (profile) ของเด็ก ความแตกต่างระหว่างคะแนนสูงที่สุดและคะแนนตํ่าที่สุด เรียกว่า “การ
กระจัดกระจายของคะแนน (scatter)” และการที่คะแนนมีความกระจัดกระจายกันสูงมักมีความเกี่ยวข้องการ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือข้อจํากัดอ่ืนๆ แต่ยังคงมีคําถามว่า “คะแนนของเด็กแตกต่างกันมากเพียง
พอที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม่” ดังน้ันการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-
R หลายรูปแบบ ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าไอคิวและ/หรือค่ามาตรฐาน (composite score) 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนในแต่ละกิจกรรมทดสอบย่อยแต่ละชนิดกับคะแนนเฉลี่ย

ทั้งหมด (ภายในชุดทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล: VR 
battery) 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนในแต่ละกิจกรรมทดสอบย่อยกับชุดชุดทดสอบ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (VR battery) 

4. การกระจัดกระจายของคะแนนระหว่างกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) 
5. ความแตกต่างอ่ืนๆ เช่น ความแตกต่างของคะแนนในกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) ที่ใช้

ความสามารถใกล้เคียงกัน 
 
ความแตกต่างของคะแนนมาตรฐานมี 2 สิ่งที่เป็นตัวบ่งช้ีความแตกต่างคือ ค่านัยสําคัญทางสถิติและ

ความถี่ของค่ามาตรฐานของกลุ่มประชากรท่ีศึกษา เป็นที่น่าแปลกใจว่าสิ่งเหล่าน้ีอาจมีความความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างปกติ โดยจะให้นํ้าหนักความแตกต่างที่พบจะ
หนักไปที่กลุ่มที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและมีประชากรจํานวนน้อย 
 
ความแตกต่างระหว่างคะแนนไอคิว (IQ) และค่ามาตรฐาน (composite score) 
 คะแนนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติน้ันสามารถใช้แปลผลที่ตามมาได้ หากมีความตาก
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่าความแตกต่างนั้นน่าจะกําหนดโอกาสของความ
แปรปรวนหรือเน่ืองจากคะแนนนั้นไม่เป็นจริง นอกจากนั้นความแตกต่างน้ันอาจจะเป็นจริง (ความน่าจะ
เป็นอยู่ที่ร้อยละ 95) ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถที่แท้จริงของเด็กที่แตกต่างกัน ดังน้ันความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติบ่งช้ีถึง “ข้อที่ทําถูก”  ที่ทําได้แตกต่างกัน ไม่ใช่แค่ได้ 0 แต่มีค่ามากกว่า  
 ความถี่ของคะแนนที่แตกต่างกัน บางครั้งเรียกว่า “อัตราพ้ืนฐาน” ของความแตกต่าง เป็นผลกระทบ
ของความแตกต่างในกลุ่มตัวอย่างปกติ (norm) ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ค่าความแตกต่างที่
แท้จริงน้ันคํานวณจากกลุ่มตัวอย่างปกติ (norm) (เช่น กลุ่มตัวอย่าง 1,719 คนในชุดทดสอบความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (VR battery) และการกระจายความถี่ของการคํานวณ
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ความแตกต่างที่สมบูรณ์ตามด้วยเปอร์เซนต์ไทล์ของการกระจัดกระจายน้ันเพ่ือให้การยกตัวอย่างข้างต้นมีความ
ต่อเน่ืองโดยคะแนนที่แตกต่างกันสามารถตรวจสอบได้ในตารางความท่ีในคู่มือแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา 
Leiter-R ซึ่งแสดงให้เห็นความคะแนนที่แตกต่างกัน 20 คะแนนอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 โดยประมาณ ซึ่งพบ
ได้ไม่บ่อยนักแต่ไม่ได้หาได้ยากจนเกินไป เพ่ือให้ได้ความหมายในเชิงคลินิกความแตกต่างของคะแนนควรจะอยู่
ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 15 หรือไม่ก็ตํ่ากว่าเด็กทั่วไป (ในกลุ่มตัวอย่างปกติ: norm) ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน
อยู่บ้างพอสมควรโดยที่ความแตกต่างน้ันไม่ได้ใช้ในการทํานายความผิดปกติใดๆ  
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การจําแนกระดับสติปัญญาของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 

ตาราง 2 แสดงระดับความสามารถทางทางสติปัญญาที่ไม่เก่ียวข้องกับภาษาจากแบบทดสอบเชาวน์
ปัญญา Leiter-R   

IQ and Composite Scores Subtest Scores Category Percentiles 

130-170 17-19 Very High/Gifted 98-99 

120-129 15-16 High 97-97 

110-119 13-14 Above Average 75-90 
90-109 8-12 Average 25-74 

80-89 6-7 Below Average 9-24 

70-79 4-5 Low 3-8 

55-69 1-3 Very Low and Mild Delay 1-2 

40-54 - Moderate Delay 0.10 

30-39 - Severe Delay 0.04 

แหล่งที่มา Roid, G.M., & Miller, L.J.7 : 104 
  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 

การศึกษาที่ผ่านมาได้มีการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R โดย
การศึกษาของ Hooper และ Bell31 ได้ทดสอบความเท่ียงตรง (validity) ของแบบทดสอบUniversal 
Nonverbal Intelligence Test (UNIT) และแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R  ในนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 100 คน พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .33 - .74 (p < .001) โดยคะแนนรวมของแบบทดสอบ UNIT สูงกว่าคะแนนรวมของแบบทดสอบ
เชาวน์ปัญญา Leiter-R อยู่ 5 จุด มีค่าคะแนนที (T-Score) มีค่าเท่ากับ 4.73 และจากการศึกษา Katherine, 
Nancy, Domenic, Sara, Ami and Fred32 ได้ศึกษาความเที่ยงตรง (validity) และความถูกต้องในการจัด
ประเภทเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องอย่างมาก (low function) โดยใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter 
ฉบับเดิมเปรียบเทียบกับแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ในเด็กออทิสติกที่มีอายุ 4-16 ปี พบว่าคะแนน
ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter ทั้งสองฉบับมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r = .87) และคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบทั้งสองมีความแตกต่างเท่ากับ 3.7 คะแนนซึ่งไม่มีนัยสําคัญทั้งทางระดับสถิติและระดับคลินิก 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีจํานวน 10 ราย ที่มีคะแนนเฉล่ียที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter ทั้งสอง
ฉบับมีคะแนนแตกต่างกัน 24-36 คะแนนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและมีความหมายเชิงคลินิก ข้อมูลสําคัญ
ของทักษะด้านการกระทํา (performance) ที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ในเด็กออทิสติกกลุ่ม
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น้ีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนบนพื้นฐานของผลการประเมินขั้นต้นน้ี กับข้อมูลมาตรฐาน เครื่องมือ
ทดสอบท่ีมีคุณภาพ และคะแนนมาตรฐานตรงกันกับแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ได้รับการเสนอแนะให้นํามาใช้กับเด็กออทิสติก อย่างไรก็ตามเน่ืองจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ได้
มีการพัฒนารูปแบบที่เปลี่ยนไปจากฉบับเดิมซึ่งในทางคลินิกอาจจะมีประสิทธิภาพในการประเมินเด็กที่มีความ
บกพร่องอย่างมาก (low function) มากกว่าแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter ฉบับเดิม นอกจากน้ัน Roid 
และ Miller7 ได้ศึกษาความน่าเช่ือถือ (reliability) ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ในกลุ่มตัวอย่าง 
1,719 คนโดยแบ่งตามช่วงอายุ พบว่าค่าความน่าเช่ือถือในการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (Full 
Scale IQ) ในช่วงอายุ 2-5 ปี, 6-10 ปีและ 11-20 ปีมีค่าความน่าเช่ือถือ (reliability) เท่ากับ .92, .91 และ 
.93 ตามลําดับ   

นอกจากน้ี Roid และ Miller7 ยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถทางสติปัญญาที่
ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R และแบบทดสอบ WISC-III ในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 126 ที่มีอายุ 6-
16 ปี พบว่า คะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญาที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ทั้งสองตัวคือ 
Brief Scale IQ และ Full Scale IQ มีความสัมพันธ์กันอย่างสูง (r = .85 และ .86 ตามลําดับ) กับคะแนน
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (Full Scale IQ) ที่ได้จากแบบทดสอบ WISC-III นอกจากน้ียังพบว่า ทั้ง Brief 
Scale IQ และ Full Scale IQ จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R น้ันมีความสัมพันธ์กันอย่างสูง (r = 
.85) กับคะแนนความสามารถทางด้านการกระทํา (Performance IQ) ของแบบทดสอบ WISC-III แม้ว่า
การศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาระหว่างเด็ก
แอลดีกับเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R แต่จากการศึกษาของ Farrell และ Phelps33 ได้
เปรียบเทียบทักษะด้านการกระทํา (performance) ของเด็กที่มีความบกพร่องทางภาษาจํานวน 43 ราย ด้วย
แบบทดสอบ Universal Nonverbal Intelligence Test (UNIT) และแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leirer-R 
พบว่าคะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญารวม(Full Scale IQ) ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R มี
ความสัมพันธ์กันอย่างสูงที่ระดับ .80 กับคะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (Full Scale IQ) ของ
แบบทดสอบ UNIT  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The Visualization and Reasoning 
Battery: VR) และความแตกต่างของคุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest) ระหว่างเด็กปกติและ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R มีวิธีดําเนินการวิจัยและขั้นตอน
ตามลําดับ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สถานที่ทําการวิจัย 
5. อุปกรณ์การวิจัย 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ข้อพิจารณาทางจริยธรรม 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ประชากร 
 
ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กทั้งชายและหญิงที่เป็นเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี และกําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปกติ

จากโรงเรียนโบสถ์แม่พระฟาติมาและ/หรือโรงเรียนพิบูลยประชาสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่อยู่ระหว่างการมารับบริการหรือเคยรับบริการท่ีสถาบันราชานุกูลหรือ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จํานวนกลุ่มละ 30 คน  

โดยมีเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) ดังนี้ 
1. กลุ่มเด็กปกติ คือ เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี (เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป) ไม่เคยสอบ

ตก มีความประพฤติเรียบร้อยจากการรายงานของทั้งครูประจําช้ันและบิดามารดา และ ไม่เคย
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ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือสงสัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้
หรือพฤติกรรมผิดปกติ ตามมาตรฐาน DSM-IV-TR 

2. กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ว่ามีหรือสงสัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ตามมาตรฐาน DSM-IV-TR ที่กําลังศึกษาใน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  

3. เด็กยินยอมเข้าร่วมโครงการและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการวิจัยและ
ลงซื่อเข้าร่วมการวิจัยในใบยินยอม 

โดยมีเกณฑ์คัดออก(Exclusion Criteria) ดังนี้ 
1. เด็กขอออกจากการวิจัยโดยที่ยังไม่สามารถทําการทดสอบด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-

R ได้สมบูรณ์ 
2. มีปัญหาด้านการมองเห็น 
3. เด็กแอลดีที่ทําการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R และพบว่ามี

ระดับเชาวน์ปัญญาตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 
  
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R) 
Leiter-R สร้างและพัฒนาโดย Gale H. Roid และ Lucy J. Miller6,7 งานวิจัยคร้ังใช้เครื่องมือในชุดทดสอบ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The Visualization and Reasoning 
Battery: VR) เพ่ือศึกษาความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล ซึ่งในส่วนน้ี
ประกอบด้วย 10 แบบทดสอบย่อย (Subtest) ได้แก่ Figure Ground (FG), Design Analogies (DA), Form 
Constancy (FC), Matching (M), Sequential Order (SO), Repeat Pattern (RP), Picture Context 
(PC), Classification (C), Paper Folding (PF) และ Figure Rotation (FR) มีการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐาน 
คะแนนดิบจะแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน (scaled score) และในงานวิจัยคร้ังน้ีเลือกใช้เพียง 6 แบบทดสอบ
ย่อย (Subtest) คือ Figure Ground (FG), Design Analogies (DA), Form Constancy (FC), Sequential 
Order (SO), Repeat Pattern (RP) และPaper Folding (PF) เน่ืองจากเป็นแบบทดสอบย่อย (Subtest) ที่
สามารถใช้ในการคํานวณค่า Fluid reasoning, Brief Scale IQ และ Full Scale IQ ได้ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยคร้ังนี้ อายุระหว่าง 6-11 ปีซึ่งบางแบบทดสอบย่อย (Subtest) ใช้สําหรับอายุตํ่ากว่า 6 ปี หรือไม่ได้ใช้
ในการคํานวณ Full Scale IQ จึงตัดออก 4 แบบทดสอบย่อย (Subtest) ดังน้ี Matching (M), Picture 
Context (PC), Classification (C)และ Figure Rotation (FR) ซึ่งคะแนนมาตรฐานของแบบทดสอบเชาวน์
ปัญญา Leiter-R คํานวณได้จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,719 คน นอกจากน้ันแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา 
Leiter-R ยังมีการศึกษาความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายใน (Internal consistency reliabilities) การ
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ทดสอบซ้ํา (Test – retest reliability) ความสอดคล้องในการตัดสินใจ (Decision consistency reliability) 
และการศึกษาความตรง (Validity) ได้แก่ ความตรงเชิงโครงสร้างและตามเกณฑ์ (Construct and criterion 
validity) คะแนนความสามารถทางสติปัญญาที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ทั้งสองตัวคือ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างสูง (r = .85 และ .86 ตามลําดับ) กับคะแนนความสามารถทางรวมทางเชาวน์ปัญญา 
(Full Scale IQ) ที่ได้จากแบบทดสอบ Wechsler Intelligence Scale of Children-Third Edition (WISC-
III) นอกจากน้ียังพบว่า ทั้ง Brief Scale IQ และ Full Scale IQ จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R น้ันมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสูง (r = .85) กับคะแนนความสามารถด้านการกระทํา (Performance IQ) ของ
แบบทดสอบ WISC-III 
 แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบที่ไม่ใช้ภาษา ทีมผู้วิจัยไม่ได้ทําการหาค่า inter-rater reliability 
เน่ืองจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R เป็นแบบทดสอบที่ไม่ต้องใช้คําสั่งที่เป็นภาษา  
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ติดต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าไปเก็บข้อมูลตามจํานวนที่กําหนด 
2. จัดส่งเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัยให้ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของการวิจัย และการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  
3. ดําเนินการเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่กําหนด  (รวบรวมข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2553-

กุมภาพันธ์ 2554) โดยมีทีมนักวิจัยที่ได้อบรมเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับการทําทดสอบด้วยแบบทดสอบ
เชาวน์ปัญญา Leiter-R และทําความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนในการเก็บข้อมูล  ใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที  โดยดําเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล 

4. เตรียมสถานทีแ่ละดําเนินการทดสอบเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการบริการทางจิตวิทยาคลินิกและ
คู่มือการทดสอบด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 

5. อธิบายถึงวิธีการทําแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างชัดเจน  รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีก่อน  
จากน้ันจึงเริ่มการทําแบบทดสอบ 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปีเกิด 
7. ตรวจสอบแบบทดสอบและการให้คะแนน 
8. ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 
9. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 
 
 
สถานทีท่ําการวิจัย  
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กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประ

สาทไวทโยปถัมภ์ และ/หรือโรงเรียนแม่พระฟาติมา/โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค์ 
 
อุปกรณ์การวิจัย  

อุปกรณ์จากชุดแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ดินสอ เคร่ืองเหล่าดินสอ ยางลบปากกาและ
กระดาษ A4 
 
วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติสาํหรับการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์  

1. ใช้สถิติเชิงบรรยาย แจกแจงความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะข้อมูลที่ได้จากแบบ
บันทึกข้อมูลทัว่ไป 

2. นําค่า Composite scores ของ Fluid reasoning, Brief IQ, Full IQ และค่าคะแนนมาตรฐาน 
(Scale score) ของทั้ง 6 แบบทดสอบย่อย (Subtest) ดังน้ี Figure Ground (FG), Design 
Analogies (DA), Form Constancy (FC), Sequential Order (SO), Repeat Pattern (RP), 
Paper Folding (PF) ของทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน คํานวณหาความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ 
Mann-Whitney U test 
 

ข้อพิจารณาทางจริยธรรม 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีได้รับตรวจสอบและอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัยของสถาบันราชานุ
กูลและ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งได้รับการอนุญาตจากผู้อํานวยการสถาบัน/โรงพยาบาล และ
โรงเรียน ถ้ามีเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (คัดเลือกโดยนักจิตวิทยา กรณีเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (เด็กแอลดี) ที่มารับบริการในสถานพยาบาล กรณีเป็นเด็กปกติที่อยู่ในระบบโรงเรียน คัดเลือกโดยครู
ประจําช้ันและครูแนะแนว โดยเด็กที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ พวกเขาจะได้รับเอกสารช้ีแจงโครงการและใบ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการเข้าร่วมงานวิจัยของเด็กต้องได้รับความยินยอมทั้งเด็กและผู้ปกครอง หากฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงไม่ยินยอมก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
 ถ้ามีปัญหาทางจิตสังคม (Psychosocial) เกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นผู้เข้าร่วมในการศึกษา นักวิจัยจะ
แนะนําให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบนักจิตวิทยา/จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพ่ือขอคําแนะนํา ผู้เข้าร่วมการวิจัยและ
โรงเรียนจะได้รบัสรุปรายงานการวิจัย และจะมีการลบข้อมูลที่ระบุช่ือของผู้เข้าร่วม การรายงานผลการวิจัยจะ
อยู่ในรูปของการสรุปภาพรวมไม่สามารถอ้างอิงหรือโยงไปถึงผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละบุคคลได้ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 
1. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The 

Visualization and Reasoning Battery: VR) ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 

2. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest) จากผลการ
ทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ระหว่างเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
การนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้นําเสนอเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติ 
ส่วนที่ 2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The 
Visualization and Reasoning Battery: VR) ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R มีความ
แตกต่างกัน 

2. คุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย(Subtest) จากผลการทดสอบเชาวน์
ปัญญา Leiter-R ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี
ความแตกต่างกัน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (เด็กแอลดี) และเด็กปกติ 
 
ตาราง 3 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเด็กแอลดีและเด็กปกติ 

 
  เด็กปกติ (n=30) เด็กแอลดี (N=30) 
อายุ (ปี)    

 6 5 0 
 7 7 2 
 8 4 7 
 9 4 6 
 10 5 10 
 11 5 5 

 Mean 8.7 9.3 
 SD 1.8 1.2 
เพศ    
 ชาย 12 26 
 หญิง 18 4 
ช้ัน    
 ป. 1 5 0 
 ป. 2 5 5 
 ป. 3 5 9 
 ป. 4 5 10 
 ป. 5 5 4 
 ป. 6 5 2 
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ตาราง 3 (ต่อ) ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเด็กแอลดีและเด็กปกติ 
 

  เด็กปกติ (n=30) เด็กแอลดี (N=30) 
ระดับเชาวน์ปัญญา    
 เกณฑ์ปกติ 15 15 
 สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 15 3 
 ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 0 12 
  

จากตาราง 3  พบว่ากลุ่มตัวอย่างเด็กปกติและเด็กแอลดีมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (อายุเฉลี่ย 8.7 
และ 9.3 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.8 และ 1.2 ตามลําดับ) เด็กแอลดีเพศชายมีจํานวนมากกว่าเด็กปกติ
ประมาณ 2 เท่า และมีจํานวนเพศหญิงน้อยกว่าเด็กปกติประมาณ 4 เท่า เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มเด็กแอลดี
พบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 6 เท่า และเฉพาะกลุ่มเด็กปกติเพศชายและหญิงมีจํานวนใกล้เคียง
กัน เด็กปกติจํานวนช้ันเรียนละ 5 คนเท่าๆ กัน ส่วนเด็กแอลดีพบว่าศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มาก
ที่สุดและใกล้เคียงกับกับประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่พบเด็กแอลดีที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนในช้ัน
เรียนอ่ืนๆ มีจํานวนใกล้เคียงกัน ระดับเชาวน์ปัญญาจากค่ามาตราฐาน (Composite score) ใน FIQ ของ
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R พบว่ากลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดีที่มีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
จํานวนเท่ากันคือ 15 คนหรือครึ่งหน่ึงของกลุ่มเด็กปกติ ส่วนกลุ่มที่มีระดับเชาวน์ปัญญาสูงกว่าเกณฑ์ปกติพบ
ในกลุ่มเด็กปกติมากกว่าเด็กแอลดี 5 เท่า และในกลุ่มเด็กปกติไม่พบว่ามีระดับเชาวน์ปัญญาตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 
แต่ในกลุ่มเด็กแอลดีกลับพบว่ามีระดับเชาวน์ปัญญาต่ํากว่าเกณฑ์ปกติมากถึง 12 คน หรือเกือบครึ่งของกลุ่ม
เด็กแอลดี 
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ตาราง 4 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเด็กแอลดีและเด็กปกติที่มีระดับเชาวน์ปัญญารวม (Full Scale IQ) จาก
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  
  เด็กปกติ (N=15) เด็กแอลดี (N=15) 
อายุ (ปี)    
 6 2 0 
 7 3 1 
 8 0 3 
 9 4 3 
 10 1 6 
 11 5 2 
 Mean 8.9 9.3 
 SD .50 .25 
เพศ    
 ชาย 6 14 
 หญิง 9 1 
ช้ัน    
 ป. 1 2 0 
 ป. 2 3 1 
 ป. 3 1 6 
 ป. 4 4 6 
 ป. 5 1 1 
 ป. 6 4 1 
 
 จากตาราง 4  พบว่ากลุ่มตัวอย่างเด็กปกติและเด็กแอลดีมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (อายุเฉลี่ย 8.9 
และ 9.3 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .50 และ .25 ตามลําดับ) เด็กแอลดีเพศชายมีจํานวนมากกว่าเด็กปกติ
มากกว่า 2 เท่า และมีจํานวนเพศหญิงน้อยกว่าเด็กปกติประมาณ 9 เท่า เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มเด็กแอลดี
พบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 14 เท่า และเฉพาะกลุ่มเด็กปกติเพศชายและหญิงมีจํานวนใกล้เคียงกัน  
จํานวนกลุ่มเด็กปกติในแต่ช้ันเรียนกระจายต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่1-6 ในอัตราส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
ส่วนเด็กแอลดีพบว่าศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3-4 มากที่สุดกว่าช้ันเรียนอ่ืนๆ อย่างชัดเจน ไม่พบเด็ก
แอลดีที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   
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ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
1. ความสามารถในส่วนของการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The Visualization and 

Reasoning Battery: VR) ในเด็กปกติและเด็กแอลดี จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-
R แสดงไว้ในตารางที่ 3 

2. คุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย(Subtest) จากผลการทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 
ของเด็กปกติและเด็กแอลดี แสดงไว้ในตารางที่ 4 

 
ตาราง 5   แสดงคะแนนความสามารถในส่วนของการรับรู้ทางการเห็น (The Visualization and Reasoning 
Battery: VR) ในเด็กปกติและเด็กแอลดีจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R กลุ่มที่มีระดับเชาวน์ปัญญา
รวม (Full Scale IQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 

 เด็กปกติ เด็กแอลดี 
 M SD Minimum 

 Scale 
Score 

Maximum 
Scale 
Score 

M SD Minimum 
 Scale 
Score 

Maximum 
Scale 
Score 

Fluid reasoning 99.73 9.31 80 112 100.40 9.35 88 118 
Brief IQ 103.80 6.21 95 113 102.20 5.50 93 109 
Full IQ 100.60 4.89 90 109 97.73 5.04 90 106 
 
 จากตาราง 5 พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนมาตรฐานตํ่าที่สุดและค่าคะแนน
มาตรฐานสูงที่สุด ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการมองเห็น (The Visualization and 
Reasoning Battery: VR) จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ในเด็กปกติและเด็กแอลดีอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ทั้ง ของ Fluid reasoning, Brief IQ และ Full IQ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกันทั้งหมด  
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ตาราง 6   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคา่มาตรฐาน (Composite Score) ของความสามารถทางเชาวน์
ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็น (The Visualization and Reasoning: VR) ที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์
ปัญญา Leiter-R ระหว่างกลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดี 
 

Composite Scores 

กลุ่มตัวอย่าง 

Z p-value เด็กปกติ(n=15) เด็กแอลดี(n=15) 

M SD M SD 

Fluid reasoning 99.73 9.31 100.40 9.35 -.125 .901 
Brief IQ 103.80 6.21 102.20 5.50 -.772 .440 
Full IQ 100.60 4.89 97.73 5.04 -1.626 .104 

 
 จากตาราง 6 พบว่าคะแนนเฉล่ียของค่ามาตรฐาน (Composite Score) ของความสามาถทางเชาวน์
ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็น (The Visualization and Reasoning: VR) ที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์
ปัญญา Leiter-R ซึ่งประกอบด้วย Fluid Reasoning, Brief IQ และ Full Scale IQ ในเด็กปกติและเด็กแอลดี
ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนมาตรฐาน (Scale Score) ตํ่าที่สุดและสูงที่สุดของคุณลักษณะในแต่ละ
แบบทดสอบย่อย (Subtest) ที่ได้จากการทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็น 
(The Visualization and Reasoning: VR) ในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ของกลุ่มเด็กปกติและเด็ก
แอลดี 
 

 เด็กปกติ (N=15) เด็กแอลดี (N=15) 
 M SD Minimum 

 Scale 
Score 

Maximum 
Scale 
Score 

M SD Minimum 
 Scale 
Score 

Maximum 
Scale 
Score 

Figure Ground: FG 10.27 2.86 5 14 10.00 3.04 2 14 
Design Analogy: DA 8.80 2.89 4 13 7.40 2.61 3 11 
Form Completion: FC 11.27 1.71 7 14 11.80 1.78 9 14 
Sequential Order: SO 11.20 2.17 8 16 8.73 2.54 3 13 
Repeat Pattern: RP 9.33 2.19 6 13 10.73 2.01 7 14 
Paper Folding: PF 9.80 3.18 2 15 9.47 2.03 6 13 
 
 จากตาราง 7 พบว่าคะแนนเฉล่ียของทั้งกลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดีที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา 
Leiter-R ในแบบทดสอบย่อย Form completion: FC มีคะแนนสูงที่สุดโดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ และใน
แบบทดสอบย่อย Design Analogy: DA มีคะแนนตํ่าที่สุดโดยกลุ่มเด็กปกติมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนตํ่า 
ส่วนเด็กแอลดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าปกติ  
  ค่าเฉล่ียของแบบทดสอบย่อย Figure Ground: FG และ Folding Paper: FP ของทั้งสอง
กลุ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีคะแนนใกล้เคียงกัน 
  ค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบย่อย Sequential Order: SO ของทั้งสองกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
โดยกลุ่มเด็กปกติมีคะแนนเฉล่ียปกติค่อนไปทางสูง ส่วนกลุ่มเด็กแอลดีมีค่าคะแนนเฉล่ียปกติค่อนไปทางต่ํา 
  ส่วนค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบย่อย Repeat Pattern: RP ของทั้งสองกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
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ตาราง 8   เปรียบเทียบคุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest Composite Score) ที่ได้จากการ
ทดสอบความสามารถเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการมองเห็น (The Visualization and Reasoning: VR) 
ในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ของเด็กปกติและเด็กแอลดี 
 

Subtests Scores 

กลุ่มตัวอย่าง 

Z p-value เด็กปกติ(n=15) เด็กแอลดี(n=15) 

M SD M SD 

Figure Ground: FG 10.27 2.86 10.00 3.04 -.125 .90 
Design Analogy: DA 8.80 2.89 7.40 2.61 -1.441 .15 
Form Completion: FC 11.27 1.71 11.80 1.78 -.742 .45 
Sequential Order: SO 11.20 2.17 8.73 2.54 -2.571 .01* 
Repeat Pattern: RP 9.33 2.19 10.73 2.01 -1.655 .09 
Paper Folding: PF 9.80 3.18 9.47 2.03 -.613 .54 

* p < .05 

 
 จากตาราง 8 พบว่าคะแนนมาตรฐาน (Scale score) ที่ได้จากการทดสอบความสามารถเชาวน์ปัญญา
ด้านการรับรู้ทางการมองเห็น (The Visualization and Reasoning: VR) ในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา 
Leiter-R ในกลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดีในกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) Sequential Order: SO มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มเด็กแอลดีทําได้ตํ่ากว่ากลุ่มเด็กปกติ 
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บทที่ 5 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย   
 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการมองเห็น (The Visualization and 
Reasoning Battery: VR) และความแตกต่างของคุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest) ของเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เด็กแอลดี) และเด็กปกติโดยใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ใช้เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ศกึษาเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน (Composite scores) ดังน้ี Fluid 
reasoning, Brief IQ, Full IQ และค่าคะแนนมาตรฐาน (Scale score) ในแบบทดสอบย่อย (Subtest) ดังน้ี 
Figure Ground (FG), Design Analogies (DA), Form Completion (FC), Sequential Order (SO), 
Repeat Pattern (RP), Paper Folding (PF) ซึ่งสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ Mann-Whitney U test 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งน้ีจํานวนทั้งหมด 60 คน โดยแบ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (แอลดี) และเด็กปกติจํานวนกลุ่มละ 30 คน ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในงานวิจัยคร้ังน้ี 
คือ เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นว่ามีหรือสงสัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน DSM-IV-TR ที่กําลังศึกษาหรืออยู่ในเกณฑ์การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 และอยู่ในระหว่าง
หรือเคยรับบริการในสถาบันราชานุกูล และ/หรือโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ส่วนเด็กปกติ คือ เด็ก
นักเรียนโรงเรียนโบสถ์แม่พระฟาติมา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี (เกรดเฉลี่ย 3.5 
ขึ้นไป) ไม่เคยสอบตก มีความประพฤติเรียบร้อยจากการรายงานของครูประจําช้ันและ/หรือบิดามารดา และไม่
เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือสงสัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ
พฤติกรรมผิดปกติ ตามมาตรฐาน DSM-IV-TR ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเด็กปกติและเด็กแอลดีมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
คือ 8 ปี 7 เดือนและ 9 ปี 3 เดือนตามลําดับ แต่เพศในแต่ละกลุ่มมีจํานวนแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยเด็ก
ปกติเพศชายและหญิงมีจํานวนใกล้เคียงกันคือเพศชายจํานวน 12 คน เพศหญิง 18 คน ส่วนเด็กแอลดีเพศชาย
มีจํานวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีเพศชายจํานวน 26 คน เพศหญิง 4 คน เด็กปกติจํานวนช้ันเรียนละ 5 
คนต้ังแต่ช้ันประถามศึกษาปีที่ 1- 6 ส่วนเด็กแอลดีในการวิจัยคร้ังนี้พบว่าโดยมากอยู่ระหว่างช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 - 4 โดยมีจํานวนดังน้ี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่มี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 จํานวน 5, 9, 10, 4 และ 2 
คนตามลําดับ 

 
แต่เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเด็กปกติที่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งน้ี ไม่ได้ทําแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาอ่ืนเพ่ือ

คัดเข้า และใช้เกณฑ์ผลการเรียนรู้ในเกณฑ์ดี ไม่เคยสอบตกจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงระดับเชาวน์ปัญญา 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างเด็กแอลดีก็เช่นเดียวกันที่ไม่ได้ทําแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาอ่ืนเพ่ือคัดเข้า ใช้เพียงการวินิจฉัย
ของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จึงไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเชาวน์ของทั้งสองกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังน้ันจากผล
การทดสอบด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R พบว่าระดับเชาวน์ปัญญารวม (Full IQ) ของทั้งสองกลุ่ม
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มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งในกลุ่มเด็กปกติพบว่ามีเด็กมีระดับเชาวน์ปัญญารวม (Full IQ) สูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยอยู่ครึ่งหน่ึง คือ 15 คน จาก 30 คน และในจํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวนเท่ากัน กลุ่มเด็กแอลดีกลับ
พบว่ามีเด็กมีที่ระดับเชาวน์ปัญญารวม (Full IQ) ตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยถึง 12 คน และสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเพียง 3 
คน ซึ่งความแตกต่างในส่วนน้ีส่งผลต่อคะแนนในแต่ละกิจกรรมทดสอบย่อย (Subtests) ไปด้วย ซึ่งหากนํามา
คํานวณเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มแล้ว เป็นไปได้ว่ากลุ่มเด็กแอลดีมีแนวโน้มที่จะมีคะแนนท่ี
ได้จากการทดสอบตํ่ากว่ากลุ่มเด็กปกติอย่างชัดเจนเน่ืองจากระดับสติปัญญารวม (Full IQ) โดยเฉล่ียในกลุ่มตํ่า
กว่า ดังน้ันเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยปราศจากอคติ ผู้วิจัยจึงใช้การตัดกลุ่มเด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญา
รวม (Full IQ) สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยและตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยออกเพ่ือความยุติธรรมระหว่างกลุ่ม และเลือกเพียง
กลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดีที่มีระดับเชาวน์ปัญญารวม (Full IQ) ที่ได้จากการแบบทดสอบอยู่ในระดับปกติ 
(90-109) เพ่ือมาคํานวณหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่าน้ัน 
 
 ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างที่นํามาวิเคราะห์จึงมีรายละเอียดดังน้ี จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน โดย
แบ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติจํานวนกลุ่มละ 15 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเด็กปกติและ
เด็กแอลดีมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 8 ปี 9 เดือนและ 9 ปี 3 เดือนตามลําดับ แต่เพศในแต่ละกลุ่มมีจํานวน
แตกต่างกันมาก โดยเด็กปกติเพศชายและหญิงมีจํานวนใกล้เคียงกันคือเพศชายจํานวน 6 คน เพศหญิง 9 คน 
ส่วนเด็กแอลดีเพศชายมีจํานวนมากกว่าอย่างชัดเจน โดยมีเพศชายจํานวน 14 คน เพศหญิง 1 คน สอดคล้อง
กับข้อมูลของสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย1 กล่าวไว้ว่า พบปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็กชาย
มากกว่าเด็กหญิงในอัตราส่วน 4 : 1 และทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา17 กล่าว่าอัตราส่วนระหว่างเพศพบว่าชาย
มากกว่าหญิงประมาณ 3 ถึง 5 เท่า แต่ตัวเลขน้ีอาจเกิดเน่ืองจากเพศชายที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้จะ
ถูกส่งปรึกษามากกว่าเน่ืองจากปัญหาทางด้านพฤติกรรม ในขณะท่ีเพศหญิงจะมีลักษณะของ วิตกกังวล หรือ
ซึมเศร้า อย่างไรก็ตามในบางการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ นอกจากน้ันจํานวนกลุ่มเด็กปกติ
ในแต่ช้ันเรียนกระจายต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในอัตราส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนเด็กแอลดีพบว่า
ศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3-4 มากที่สุดกว่าช้ันเรียนอ่ืนๆ อย่างชัดเจน ไม่พบเด็กแอลดีที่กําลังศึกษาใน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ตามท่ีทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา17 กล่าวว่า เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือแอลดี
น้ันพบได้ร้อยละ 4 ของเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งเด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หรือสูงกว่า แต่มีปัญหาด้านการเรียนเฉพาะด้าน เช่น ด้านการอ่าน การเขียนและด้านคณิตศาสตร์ อุบัติการณ์ 
พบได้ร้อยละ 6 ในเด็กวัยเรียน เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้น้ันจะมีอาการมาต้ังแต่แรกเกิด แต่จะ
ทราบต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเริ่มกดดันให้แสดงความสามารถออกมา สภาพแวดล้อมของเด็กที่กดดันหนีไม่พ้น
เร่ืองการเรียนที่ต้องใช้ความสามารถในการรับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษา ดังน้ันอาการจะปรากฏชัดเจนเมื่อเด็กเริ่มเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งต้องอาศัย
ทักษะทางด้านการอ่าน และการเขียน แต่เด็กบางคนท่ีมีระดับสติปัญญาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอาจจะชดเชยความ
ผิดปกติน้ีด้วยการใช้การจํา ซึ่งอาจจะปรากฏให้เห็นภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 หรือ 4 หรือสูงกว่าน้ันก็ได้ เน่ืองจากเด็กจะชดเชยภาวะบกพร่องดังกล่าวโดยอาศัยการจํา โดยสรุปแล้วส่วน
ใหญ่ความผิดปกติเร่ิมเห็นได้ชัดเจนที่ช้ันประถมปีที่ 1- 3 แต่อย่างไรก็ตามการสํารวจหรือค้นหาเด็กแอลดีที่
ผ่านมายังเป็นเพียงการคัดกรองเบ้ืองต้นเท่าน้ัน จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าเด็กแอลดีส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่
ระหว่างช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ซึ่งเป็นช้ันเรียนที่เริ่มมีการใช้ทักษะด้านการเขียน/อ่านภาษามากขึ้นกว่าช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 และเห็นความบกพร่องได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นําเข้าสู่กระบวนการรักษาใน



67 
 

โรงพยาบาล อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเพียงกลุ่มเฉพาะและมีจํานวนจํากัดจึงไม่สามารถ
อ้างอิงถึงกลุ่มประชากรทั้งหมดของเด็กแอลดีได้  

 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนแรกผู้วิจัยออกแบบใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยส่งให้คณะกรรมการจริยธรรม
ในงานวิจัยของสถาบันราชานุกูลและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบหลังจากผ่านการพิจารณา
แล้ว ดําเนินการติดต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าไปเก็บข้อมูลตามจํานวนและวันเวลาท่ีกําหนด 
หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าไปเก็บข้อมูลได้ หลังจากน้ันจึงจัดส่งเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ช้ีแจงรายละเอียดของการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้ามีเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (คัดเลือกโดย
นักจิตวิทยา กรณีเป็นเด็กแอลดีที่มารับบริการในสถานพยาบาล คัดเลือกโดยครูประจําช้ันและครูแนะแนว 
กรณีเป็นเด็กปกติที่อยู่ในระบบโรงเรียน) สนใจจะเข้าร่วมโครงการ พวกเขาจะได้รับเอกสารข้อมูลดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงช่ือยินยอม แต่ก่อนที่จะลงช่ือเด็กจะต้องได้รับการ
อนุญาตจากพ่อแม่ให้เข้าร่วมโครงการได้ และในแบบฟอร์มลงช่ือยินยอมจะมีรายละเอียดพ้ืนฐานของ
การศึกษานําร่องว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร และสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วม ซึ่งพวกเขามีทางเลือกว่า
จะเข้าร่วมในการศึกษาครั้งน้ีหรือไม่ หลังจากน้ันเด็กแต่ละคนจะได้รับการนัดหมายให้มาทดสอบด้วย
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ซึ่งทีมผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมเร่ืองวิธีการทดสอบและเรียนรู้เก่ียวกับ
การทําทดสอบด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา (Leiter-R) และทําความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการและข้ันตอนในการ
เก็บข้อมูล ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยดําเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล ก่อนเริ่มต้นการทดสอบต้อง
จัดเตรียมสถานที่และดําเนินการทดสอบเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการบริการทางจิตวิทยาคลินิกและคู่มือ
การทดสอบด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R เมื่อเร่ิมทดสอบต้องอธิบายถึงวิธีการทําแบบทดสอบให้
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างชัดเจน รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีก่อน ตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปีเกิด 
จากน้ันจึงทําแบบทดสอบ หลังจากน้ันตรวจสอบความครบถ้วนในการทดสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R เมื่อเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและตรวจสอบการให้คะแนนอย่าง
ถูกต้องแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของคะแนน (Composite scores) ของ Fluid reasoning, Brief IQ, Full IQ และค่าคะแนนมาตรฐาน 
(Scale score) ของทั้ง 6 แบบทดสอบย่อย (Subtest) ดังนี้ Figure Ground (FG), Design Analogies (DA), 
Form Constancy (FC), Sequential Order (SO), Repeat Pattern (RP), Paper Folding (PF) ของทั้ง
สองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน และเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนน้อยดังน้ันการคํานวณหาความแตกต่างทาง
สถิติจึงใช้ Mann-Whitney U Test  
   

สรุปผลการวิจัย 
 
 กลุ่มตัวอย่างเด็กปกติและเด็กแอลดีมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (อายุเฉลี่ย 8.9 และ 9.3 ปี ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .50 และ .25 ตามลําดับ) เด็กแอลดีเพศชายมีจํานวนมากกว่าเด็กปกติมากกว่า 2 เท่า และมีจํานวน
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เพศหญิงน้อยกว่าเด็กปกติประมาณ 9 เท่า เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มเด็กแอลดีพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ถึง 14 เท่า และเฉพาะกลุ่มเด็กปกติเพศชายและหญิงมีจํานวนใกล้เคียงกัน จํานวนกลุ่มเด็กปกติในแต่ช้ันเรียน
กระจายต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่1-6 ในอัตราส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนเด็กแอลดีพบว่าศึกษาอยู่ในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3-4 มากที่สุดกว่าช้ันเรียนอ่ืนๆ อย่างชัดเจน ไม่พบเด็กแอลดีที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1   
 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนมาตรฐานตํ่าที่สุดและค่าคะแนนมาตรฐานสูงที่สุด ของ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการมองเห็น (The Visualization and Reasoning Battery: 
VR) จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ในเด็กปกติและเด็กแอลดีอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้ง ของ Fluid 
reasoning, Brief IQ และ Full IQ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกันทั้งหมด  
 คะแนนเฉล่ียของค่ามาตรฐาน (Composite Score) ของความสามาถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้
ทางการเห็น (The Visualization and Reasoning: VR) ที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ซึ่ง
ประกอบด้วย Fluid Reasoning, Brief IQ และ Full Scale IQ ในเด็กปกติและเด็กแอลดีไม่มีความแตกต่าง
กันที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 
 คะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดีที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ใน
แบบทดสอบย่อย Form completion: FC มีคะแนนสูงที่สุดโดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ และในแบบทดสอบย่อย 
Design Analogy: DA มีคะแนนตํ่าที่สุดโดยกลุ่มเด็กปกติมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนตํ่า ส่วนเด็กแอลดีมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าปกติ  
 ค่าเฉล่ียของกิจกรรมทดสอบย่อย Figure Ground: FG และ Folding Paper: FP ในกลุ่มเด็กปกติ
และเด็กแอลดีมีอยู่ในในเกณฑ์ปกติและมีคะแนนใกล้เคียงกัน 
 ค่าเฉล่ียของกิจกรรมทดสอบย่อย Sequential Order: SO ของกลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดีมีอยู่ในใน
เกณฑ์ปกติ โดยกลุ่มเด็กปกติมีคะแนนเฉลี่ยปกติค่อนไปทางสูง ส่วนกลุ่มเด็กแอลดีมีค่าคะแนนเฉลี่ยปกติค่อน
ไปทางตํ่า 
 ส่วนค่าเฉลี่ยของกิจกรรมทดสอบย่อย Repeat Pattern: RP ของกลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดีมีอยู่ใน
ในเกณฑ์ปกติ  
 คะแนนมาตรฐาน (Scale score) ที่ได้จากการทดสอบความสามารถเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้
ทางการมองเห็น (The Visualization and Reasoning: VR) ในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ในกลุ่ม
เด็กปกติและเด็กแอลดีในกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) Sequential Order: SO มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มเด็กแอลดีทําได้ตํ่ากว่ากลุ่มเด็กปกติ 
 
อภิปรายผลการวิจัย    
 

จากสมมติฐานการวิจัย 
 
1. ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The Visualization and 

Reasoning Battery: VR) ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เด็กแอลดี) 
จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R มีความแตกต่างกัน 
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จากผลการวิเคราะห์ พบว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญารวม (Full Scale IQ) อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 
ความสามารถในการใช้เหตุผลที่เป็นอิสระจากประสบการณ์และการเรียนรู้ (Fluid ability) และค่า
ความสามารถเชาวน์ปัญญาฉบับย่อ (Brief IQ) ในกลุ่มเด็กปกติและเด็กแอลดีไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน แต่มีความสอดคล้องตามเกณฑ์วินิจฉัยเด็กแอลดี9 ที่กล่าวว่าเด็กแอลดีมีความยากลําบาก
ในการเรียนรู้ทั้งที่มีระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่าเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับ
เด็กในวัยเดียวกัน นอกจากน้ันการไม่พบความแตกต่างของคะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในภาพรวม
ของเด็กท้ัง 2 กลุ่ม อาจเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนน้อย  

 
2. คุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest) จากผลการทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R 

ระหว่างเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เด็กแอลดี) มีความแตกต่างกัน 
 

กิจกรรมทดสอบย่อยการเรียงลําดับ [Sequential Order (SO)] : (เกมสิ่งที่ตามมา : The which 
comes next game) ที่เด็กปกติทําได้คะแนนมาตรฐานเฉลี่ย 11.20 ในขณะที่เด็กแอลดีทําได้คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐาน 8.73 ซึ่งพบว่าเด็กแอลดีทําได้ตํ่ากว่ากับเด็กปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยไม่
พบว่ามีงานวิจัยก่อนหน้าน้ีที่ศึกษาเรื่องน้ีมาก่อนจึงไม่สามารถบอกได้ว่าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ีเป็นที่
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานวิจัยอ่ืนใด แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมทดสอบน้ี เป็นการวัดความสามารถพ้ืนฐานใน
การจับคู่สิ่งที่มองเห็น-การรับรู้ตัวกระตุ้นโดยปราศจากองค์ประกอบด้านความจํา ซึ่งสามารถบอก
ความสามารถที่ความเฉียบแหลมในการรับรู้ วัดความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างจากการมองเห็น
และการตระหนักความสอดคล้องเชิงมิติสัมพันธ์ ข้อคําถามที่ระดับอายุตํ่าสุดทําได้ง่ายซึ่งใช้เพียงการจับคู่สีหรือ
รูปทรงและเป็นภาพที่มีรายละเอียดชัดเจน ข้อต่อๆ มาต้องสนใจรายละเอียดมากข้ึน ซึ่งภาพจะมีขนาดเล็กลง
และมีความชัดเจนน้อยลง กิจกรรมทดสอบนี้ต้องอาศัยความสามารถในการพิจารณาและการเปรียบเทียบสิ่งที่
มองเห็นระหว่างรูปภาพ ในขณะที่มีสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ เข้ามารบกวนความสามารถเหล่าน้ันด้วย เช่น ตัวเลข 
รูปแบบการจัดเรียง และตําแหน่งของเส้น งานน้ีต้องอาศัยกระบวนการทางการมองเห็นเป็นพ้ืนฐานและต้องใช้
ความอดทนและใจเย็น เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบความแตกต่างของตัวกระตุ้นที่ค่อยๆ ซับซ้อนมากข้ึนเร่ือยๆ 
รูปแบบพ้ืนฐานในการจับคู่น้ีใช้เพ่ือวัดทักษะการรับรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถทั่วไปของสมองซีกขวา
34, 35,36 ซึ่งความบกพร่องทางเรียนรู้หน่ึงที่พบในเด็กแอลดีคือ Integration Process10 ซึ่งเป็นข้ันตอนของการ
แปลข้อมูลที่รับเข้ามาตามประสบการณ์ของบุคคล โดยข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกนํามาจัดลําดับ (sequencing) ให้
ความหมาย (abstraction) และจัดระบบรวบรวมความคิดรวบยอดระหว่างความคิดใหม่กับความคิดเดิม 
(organization) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ีส่งผลให้เด็กมีปัญหาดังน้ี 

1. Sequencing disabilities ไม่สามารถจัดเรียงลําดับเรียงราวต่างๆได้อย่างถูกต้องหรืออาจเรียงคําใน
ประโยคไม่ถูกต้อง เช่น สามารถทอ่งช่ือวันในหน่ึงสัปดาห์ได้ทั้งหมดแต่ถ้าถามว่าวันอะไรก่อนวัน
อาทิตย์เด็กจะสับสนและตอบไม่ได้ ฯ 

2. Abstraction disabilities เมื่อข้อมูลได้รับการบันทึกในลําดับที่ถูกต้องแล้ว จะต้องสามารถแปล
ความหมายของข้อมูลน้ันได้ ซึ่งเด็กแอลดีส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องน้ี เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐาน
ด้านสติปัญญาถ้าเด็กมีความบกพร่องทางด้านนี้แสดงว่าเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

3. Organization disabilities เม่ือข้อมูลที่ได้รับเข้าไปมีการจัดลําดับและแปลความหมายเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลจะมีการถูกจัดเข้าระบบเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลเดิมที่เคยได้เรียนรู้มาก่อน เด็กบางคนจะมีความ
ยากลําบากในการดึงข้อมูลส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างภาพรวมหรือสร้างความคิดรวบยอดได้ เด็กอาจเข้าใจ
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ข้อมูลตามความเป็นจริงแต่ไม่สามารถตอบคําถามที่แสดงถึงแนวคิด (concept) ของเร่ืองได้ การ
ทํางานจะมีลักษณะไม่เป็นระบบระเบียบ เช่นเขียนรายงานไม่เป็นระบบ หรอืมีปัญหาเร่ืองการ
จัดระบบเวลาเป็นต้น 
การที่เด็กแอลดีในงานวิจัยคร้ังน้ีได้คะแนนมาตรฐาน ในแบบทดสอบย่อยการเรียงลําดับ [Sequential 

Order (SO)] น้อยน่าจะสื่อถึงความสามารถในการวางแผนและจัดระบบ (Organize) ไม่ดี (ทํางานแบบสับสน 
ไม่เป็นขั้นตอน) จึงสอดคล้องกับสิ่งที่เด็กแอลดีทั่วไปมีความบกพร่องดังกล่าวอยู่เมื่อเทียบกับเด็กปกติ 

 
นอกจากแบบทดสอบย่อยการเรียงลําดับ [Sequential Order (SO)] แล้วพบว่าจากรูปแบบคะแนน 

(profile) ของคะแนนมาตรฐาน (scale score) เฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มพบว่ากิจกรรมทดสอบที่ได้คะแนนสูง
ที่สุดและตํ่าที่สดุเป็นกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) ชนิดเดียวกันและได้คะแนนใกล้เคียงกันมาก ส่วนด้าน
อ่ืนๆ ก็เช่นเดียวกันทั้งสองกลุ่มทําคะแนนมาตรฐานเฉล่ียได้ใกล้เคียงกัน โดยเด็กปกติมีคะแนนมาตรฐานเฉล่ีย
แต่ละกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด (เกณฑ์ปกติเท่ากับ 10± 2) โดยคะแนนเฉล่ีย
ในกิจกรรมเติมรูปทรงให้สมบูรณ์ [Form Completion (FC)] ทําได้ใกล้เคียงกันและเป็นคะแนนท่ีสูงที่สุดคือ 
11.27 ส่วนคะแนนเฉล่ียทีท่าํได้ตํ่าที่สุดคือกิจกรรมอุปมัย/เปรียบเทียบ [Design Analogies (DA)] ที่ทําได้
คะแนนเฉล่ีย 8.80 ส่วนเด็กแอลดีมีคะแนนมาตรฐานเฉลี่ยแต่ละกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) ส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ปกติ มีเพียงด้านอุปมัย/เปรียบเทียบ [Design Analogies (DA)] ทีท่ําได้ตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยคือ 7.40 
ส่วนด้านที่ทําได้สูงท่ีสุดคือ กจิกรรมเติมรูปทรงให้สมบูรณ์ [Form Completion (FC)] โดยทําได้ 11.80 จะ
เห็นได้ว่าคะแนนมาตรฐานเฉลี่ยทีม่ีคะแนนสูงที่สุดของทั้งสองกลุ่มคือการเติมรูปทรงให้สมบูรณ ์ [Form 
Completion (FC)] : (เกมวางไว้ด้วยกัน : The put together game) ซึ่งกิจกรรมทดสอบน้ีต้องการจัด
ระเบียบสิ่งที่ไม่ได้จัดเรียงหรือช้ินส่วนแยกย่อย ต้องอาศัยการคิดอย่างยืดหยุ่นซึ่งการแก้ปัญหาต้องมองทั้งใน
ส่วนก่อนหน้าหรือส่วนที่ตามมาข้างหลัง ทั้งมองเพียงบางส่วนและมองทั้งหมดอันเป็นการบวนการเชิงนิรนัย 
(deductive) กิจกรรมทดสอบน้ีสามารถใช้ในการแยกแยะความสามารถในการรับรู้และการจัดระเบียบ
ส่วนประกอบที่มองเห็นออกจากความบกพร่องที่มีพ้ืนฐานมาจากการมองเชิงมิติสัมพันธ์ในกิจกรรมทดสอบพับ
กระดาษ [Paper Folding (PF)] กจิกรรมทดสอบน้ีต้องอาศัยการพิจารณาสิ่งที่รับรู้ การระลึกได้ และ
ความสามารถในการรับรู้ภาพรวมจากช้ินส่วนแยกย่อย ในขณะที่กิจกรรมน้ีวัดความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหา แต่สามารถวัดความสามารถในการคิดเชิงมิติสัมพันธ์ได้ในระดับปานกลางเท่าน้ัน ยังพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการคิดแบบมีโครงสร้าง งานด้านการมองเห็นแบบองค์รวมในกิจกรรมทดสอบน้ีต้องใช้การคิด
เชิงสังเคราะห์ในขณะที่การแทรกแซงความสามารถทางการมองเห็นในกิจกรรมทดสอบภาพพื้นหลัง [Figure 
ground (FG)] ต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างขององค์ประกอบอ่ืนๆ โดยแสดงว่า
ความสามารถในการรับรู้ทางการมองเห็นของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันและยังทําได้ดีกว่าความสามารถ
อ่ืนๆ ส่วนความสามารถที่ดูเหมือนทั้งสองกลุ่มทําได้ด้อยกว่าด้านอ่ืนๆ คือ อุปมัย/เปรียบเทียบ [Design 
Analogies (DA)] ซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงเมทริกซ์ (matrix) ซึ่งมีการวิจัยไว้อย่าง
กว้างขวางในแบบทดสอบก่อนหน้าน้ี ประกอบด้วย ข้อคําถามทั้งที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลไว้และไม่ได้แสดง
ไว้ให้เห็น ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจมิติสมัพันธ์เชิงนามธรรม แบบอย่าง รูปแบบ และ/หรือความสัมพันธ์ของ
ตําแหน่ง กิจกรรมทดสอบน้ีวัดความสามารถในการขยายความเข้าใจออกไปจากข้อมูลบางส่วนที่ให้ไว้และ
ต้ังสมมติฐานเชิงอุปมานว่าช้ินส่วนใดที่สามารถเติมภาพให้สมบูรณ ์ รูปแบบของเมทริกซ์ทีใ่ห้ไว้เป็นการให้รับรู้
กฎพ้ืนฐาน การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาสิ่งกระตุ้นและการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพ เด็กท่ีมีลกัษณะหุนหันพลันแล่นมแีนวโน้มที่จะได้คะแนนตํ่าเน่ืองจากพวกเขาตอบสนองโดย
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ปราศจากการพิจารณาความเป็นไปได้ของการ์ดทั้งหมดและอาจมุ่งความสนใจแรกไปทีส่ิ่งที่มองเห็นทั่วไป (เช่น 
สี รูปทรง) โดยไม่ใช้เวลาในการวิเคราะห์ถึงเหตุผลเชิงนามธรรมระหว่างภาพที่มองเห็น กิจกรรมทดสอบน้ีเป็น
มากกว่าการค้นหาความสามารถเชิงในการคิดนามธรรมทีไ่ม่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เป็นความสามารถของสมองซีกซ้ายและการวิเคราะห์เชิงมิติสัมพันธ์อีกด้วย กิจกรรมทดสอบ
น้ีเป็นตัวช้ีวัดความสามารถทัว่ไป (General ability) ทั้งสองกลุ่มทําได้น้อยใกล้เคียงกัน 

 
กิจกรรมที่ทําได้คะแนนได้ใกล้เคียงกันในทั้งสองกลุ่มคือ ภาพพ้ืนหลัง [Figure ground (FG)] : (เกม

ค้นหา : The Find it game) ซึ่งเป็นงานด้านการแทรกแซงทางการมองเห็นระดับพ้ืนฐานคล้ายกับการระลึกได้
จากการมองเห็น แต่เป็นการผสมสิ่งรบกวนและเพ่ิมรายละเอียดเข้าไปอีก คําตอบที่ถูกต้องสามารถมองเห็นได้
ในภาพ (stimulus) แต่เน่ืองจากต้องใช้การรับรู้เพ่ิมข้ึนในพ้ืนหลังที่ซับซ้อน พ้ืนหลังของภาพจึงอาจปิดบังการ
รับรู้ให้ไม่สามารถจําภาพคําถามได้ ความสามารถที่ได้จากการทดสอบน้ีเก่ียวข้องกับการมองส่วนที่หายไปให้
สมบูรณ์ (Visual closure) และมีความสอดคล้องกับความสนใจ/สมาธิและยังเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นในการ
รับรู้ เช่น ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้ ซึ่งเด็กต้องเปลี่ยนความสนใจระหว่างรูปภาพที่ไม่
ต่อเน่ืองและพ้ืนหลังที่ซับซ้อน โดยจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการมอง งานด้านน้ีต้องการทราบว่าทักษะใน
การพิจารณาสิ่งต่างๆ จากการมองและการมองหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้ความไตร่ตรอง แบบทดสอบ
ย่อยน้ี (Subtest) เหมาะสําหรับการกระบวนการสังเกตเชิงคุณภาพทางคลินิก เช่น ความลําเอียงต่อการรับรู้
เพียงด้านเดียวของหน้ากระดาษ ความบิดเบือนในการแยกแยะวัตถุ และการสนใจเฉพาะสิ่งที่สะดุดตา ต่อมา
คือกิจกรรมทําซ้ํารูปแบบเดิม [Repeated Patterns (RP)] : (เกมซ้ําแล้วซ้ําอีก : The over and over game) 
กิจกรรมทดสอบน้ีอาศัยความสามารถในการใช้เหตุผลโดยไม่ต้องใช้ภาษาซึ่งเน้นการสร้างกฎที่สัมพันธ์กับลําดับ
ของปัญหาหรือการลําดับข้อมูล เด็กต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุ้นเพ่ือค้นหาส่วนที่หายไปใน
ตอนท้ายหรือส่วนการของลําดับ เด็กต้องรับรู้รูปแบบที่เป็นลําดับและต้ังกฎเพ่ือให้รูปภาพมีความสัมพันธ์กัน 
ทั้งการรับรู้รูปแบบที่เป็นลําดับและความสามารถในการสรุปจากข้อเท็จจริง “ภาพรวม (Whole)” เป็นส่วน
สุดท้ายซึ่งจะเกิดข้ึนจากการมองตัวกระตุ้นหลายๆ ตัว และต่อมาคือกิจกรรมพับกระดาษ [Paper Folding 
(PF)] : (เกมพับได้ : The folding game) กิจกรรมทดสอบน้ีต้องอาศัยความสามารถในการเช่ือมเหตุผลเชิงนิร
นัยกับความสามารถในการลําดับความคิดในรูปแบบของสัญลักษณ์ อาศัยความเข้าใจกฎและเด็กต้อง
ต้ังสมมติฐานจากรูปแบบของตัวกระตุ้นที่ให้ อาจเป็นในระดับท้ายของการอุปมาซึ่งเด็กจะสามารถสร้าง 
“ภาพรวม (Whole)” จากการรวบรวมองค์ประกอบอ่ืนในรูปแบบต่อเน่ือง ความจําระยะสั้นทําให้เด็กคงการ
จดจํารูปแบบขณะที่กําลังเลือกการ์ดคําตอบซึ่งจําลองรูปแบบหรือ “ลําดับของสิ่งที่เป็นลําดับ” แนวคิดของ
กิจกรรมทดสอบนี้คล้ายกับการทดสอบการรู้คิดในการใช้เหตุผลเชิงลึก (Fluid reasoning) ที่ได้รับการพัฒนา
ในหลายปีก่อน เด็กต้องค้นหารูปแบบก่อนหน้าเพ่ือที่จะทํารูปแบบได้สมบูรณ์ กิจกรรมทดสอบน้ียังมี
ความสัมพันธ์กับข้อทดสอบ pattern completion ของ Raven อีกด้วย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ยังไม่สามารถบอกได้ถึงความบกพร่องเฉพาะของเด็กแอลดี บอกได้เพียงจุดสังเกตที่

พบจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R เท่าน้ันที่พบว่ารูปแบบคะแนนมาตรฐาน (profile) ของเด็กแอลดี
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และเด็กปกติไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน มีเพียงกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) ด้านการเรียงลําดับ 
(Sequential Order: SO) ทีเ่ด็กแอลดีทําได้ตํ่ากว่าเด็กปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการศึกษาคร้ังนี้ไม่ได้
จําแนกว่าเด็กแอลดีที่คัดเลือกเป็นกลุ่มมีความบกพร่องด้านใดเฉพาะ เช่น ด้านการอ่าน การเขียน การคํานวณ 
ซึ่งทําให้การวิจยัคร้ังน้ียังไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าความบกพร่องน้ีก่อให้เกิดปัญหาด้านการเขียนหรือ
คณติศาสตร์ของเด็กแอลดี เน่ืองจากข้อจํากัดของการศึกษาคร้ังน้ี 
 
ข้อจํากัดของการวิจัย 
 

1. เด็กแอลดีที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV-TR ผู้วิจัยไม่ได้นําผล
การทดสอบเชาวน์ปัญญาเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย 

2. เด็กแอลดีที่ทําการศึกษาไม่ได้มีการศึกษาปัญหาความบกพร่องด้านการอ่าน เขียนและ
คณิตศาสตร์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา 

 
สรุป 
 

1. คะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล (The 
Visualization and Reasoning Battery: VR) ระหว่างเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบในกลุ่มทีม่ีเชาวน์ปัญญารวมทีไ่ด้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ไม่มีความแตกต่างกัน  

 
2. คะแนนคุณลักษณะในแต่ละแบบทดสอบย่อย (Subtest Composite Score) จากผลการ

ทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ของเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) การเรียงลําดับ [Sequential Order (SO)] 
: (เกมสิ่งที่ตามมา : The which comes next game)  

 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
 
  การศึกษาคร้ังนี้เป็นการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านการรับรู้ทางการเห็นและ
ใช้เหตุผล (The Visualization and Reasoning Battery: VR) ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เปรียบเทียบในกลุ่มที่มีเชาวน์ปัญญารวมที่ได้จากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R ซึ่งไม่
สามารถใช้สรุปรวมได้ว่าเด็กที่ได้คะแนนน้อยใน การเรียงลําดับ [Sequential Order (SO)] : (เกมสิ่งที่ตามมา 
: The which comes next game) จะเป็นเด็กแอลดี แต่ก็น่าจะเป็นจุดสังเกตว่าเด็กแอลดีน่าจะมีความ
บกพร่องในทักษะที่ต้องใช้เพ่ือจัดเรียงลําดับ อย่างไรก็ตามผลท่ีได้จากการทดสอบสามารถนําไปใช้ เพ่ือพัฒนา
ทักษะในด้านการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการรับรู้ทางตาและความ
เข้าใจเชิงเหตุผลจากการมองของเด็กซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
1. ควรมีการศึกษาเพ่ือหาเกณฑ์มาตรฐาน (norms) ที่เป็นของเด็กไทย  ในกลุ่มตัวอย่างที่

จํานวนมากและหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเป็นเพียงการศึกษานําร่อง
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจง 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter-R กับแบบทดสอบอื่นที่
สามารถประเมินความสามารถในส่วนของการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผล หรือประเมิน
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้     

3. ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่อาจจะมีผลต่อการรับรู้ทางการเห็นและใช้เหตุผลของ
เด็ก เช่น โรคร่วม   

4. ควรจําแนกความบกพร่องของเด็กแอลดี เพ่ือพิจารณาถึงรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (profile) 
เน่ืองจากกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) ต้องใช้ความสามารถทางการรับรู้ทางการเห็นและ
ใช้เหตุผลที่แตกต่างกัน ซึ่งเด็กแอลดีไม่ได้หมายความว่าเด็กมีความบกพร่องเพียงด้านใดด้าน
หน่ึงเท่าน้ัน อาจมีความบกพร่องเพียงบางด้านหรือทุกด้านก็เป็นได้ ดังน้ัน การจําแนก
ประเภทของความบกร่องในการเรียนรู้ (การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ กระบวนการคิด 
ฯลฯ) อาจมีผลต่อรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน (profile) ในกิจกรรมทดสอบย่อย (subtest) 
ที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท 
 

ข้อเสนอแนะในการใช้แบบทดสอบ   
 

1. ควรอธิบายถึงจุดประสงค์และวิธีดําเนินการทดสอบต่อผู้ปกครองของเด็ก  ตัวเด็ก  และ/หรือ
อาจารย์ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน  ว่าไม่มีอันตรายเกิดข้ึน  และเป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วิจัย  ไม่ได้ใช้เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก  และการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็จะไม่ส่งผล
ใดๆ ต่อคะแนนสอบของทางโรงเรียน หรือกระบวนการรักษาตามปกติ 

2. ควรคํานึงถึงความเต็มใจของทั้งเด็กที่เข้าร่วมและผู้ปกครองของเด็ก  เน่ืองจากเด็กบางคน
ผู้ปกครองอนุญาตแต่เด็กจะกลัวไม่กล้าเข้าร่วม  หรือเด็กบางคนอาจจะโดนดุหรือบังคับให้
เข้าร่วม  ก็ต้องพยายามพูดคุยกับตัวเด็กเพ่ือลดความกดดันลง  เมื่อเด็กพร้อมที่จะทําเมื่อไร
จึงจะสามารถดําเนินการทดสอบได้  และสําหรับเด็กเล็กที่เมื่อดําเนินการทดสอบอยู่แล้วไม่มี
สมาธิ  ก็ให้หยุดพักสักครู่  หรือให้หยุดการดําเนินการทดสอบแล้วกลับมาทําต่ออีกครั้งหน่ึง
ในวันอ่ืน 

3. ควรทําตามวิธีการทดสอบตามคู่มือของแบบทดสอบอย่างเคร่งครัด 
4. สถานที่ในการทําแบบทดสอบควรเป็นสถานที่ที่สงบปราศจากเสียงรบกวน  โต๊ะที่ใช้มีความ

เหมาะสมกับผู้รับการทดสอบ  มีอุปกรณ์ดินสอ  ยางลบ  ที่พร้อมเพียงพอกับผู้เข้าร่วมการ
ทดสอบ 
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เอกสารแนะนําโครงการ 
สําหรับนักเรียน/ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
ชื่อโครงการ  นําร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วย
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเลียเทอร์ -อาร์  
ทีมนักวิจัย   นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 เอกสารฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัยท่ีนักเรียนกําลังถูกเชิญให้เข้าร่วมโครงการ ขอให้นักเรียนอ่านรายละเอียด
อย่างถี่ถ้วน และถามคําถามเกี่ยวกับวิจัยนี้ ก่อนท่ีนักเรียนจะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้นักเรียนอาจจะถามคําถาม
ภายหลังเม่ือไรก็ได้ หลังจากท่ีได้เข้าร่วมโครงการแล้ว 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 นักเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ เพราะว่า 1.) เป็นนักเรียนโรงเรียนโบสถ์แม่พระฟาติมา และ/หรือ
โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค์  กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีอายุระหว่าง 6-11 ปี  และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
(เกรดเฉลี่ย 3 ขึ้นไป) ไม่เคยสอบตก ไม่มีปัญหาความประพฤติจากการรายงานของครูประจําชั้นและผู้ปกครอง และไม่เคย
ได้รับการตรวจจากแพทย์ว่ามีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือสงสัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ  

 หรือ 2. ) เป็นนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนในบางวิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์  การอ่าน  การเขียน และได้รับการตรวจ
จากแพทย์ว่ามีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือสงสัยว่ามีความบกพร่องในการเรียนรู้     และกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 มีอายุระหว่าง 6-11 ปี  และยังมารับบริการท่ีสถาบันราชานุกูล  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  หรือ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์   

เราจะเชิญนักเรียน ท้ังหมด  60 คน  เ ข้า ร่วมโครงการ  เพราะต้องการ รู้ว่าแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา 
เลียเทอร์ -อาร์  จะสามารถแยกแยะระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและคุณลักษณะต่างๆ  ระหว่างเด็กท่ีไม่มีปัญหาการ
เรียนกับเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนเนื่องจากความบกพร่องในการเรียนรู้ได้หรือไม่ ซ่ึงถ้าแบบทดสอบน้ีสามารถแยกแยะได้ จะทํา
ให้เรามีเครื่องมือในการใช้แยกแยะเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนเนื่องจากความบกพร่องในการเรียนรู้  เพ่ือประโยชน์ในการดูแลและ
ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ต่อไป 
วิธีดําเนินการ 
 การเข้าร่วมโครงการของนักเรียนเป็นการตัดสินใจของนักเรียนแต่ท้ังนี้ต้องข้ึนอยู่กับความยินยอมของผู้ปกครองของ
นักเรียนด้วย ผู้วิจัยจะประสานไปยังโรงเรียนของนักเรียน หรือสถานที่ท่ีนักเรียนไปรับบริการ และจะขอทําการทดสอบเชาวน์
ปัญญา โดยผู้ทดสอบจะถามคําถามตามโจทย์ท่ีมีและให้นักเรียนชี้เลือกคําตอบจากกระดาษคําตอบ ใช้เวลาในการทดสอบ
ประมาณ 30 นาที 
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ความเสี่ยงและความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น 
 การวิจัยนี้ไม่มีความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่นักเรียน เนื่องจากการทดสอบเชาวน์ปัญญาเป็นการถามและ
ให้ชี้คําตอบจากตัวเลือกท่ีมีให้ไว้  แต่อาจมีความไม่สะดวกเกิดข้ึนบ้างจากการท่ีนักเรียนอาจต้องเสียเวลาเรียน ซ่ึงผู้วิจัยจะ
กระทําการทดสอบต่อเม่ือคุณครูประจําชั้นของนักเรียนอนุญาตให้ใช้เวลาในชั่วโมงเรียนได้ เนื่องจากไม่มีผลเสียต่อการเรียน
ของนักเรียนมากนัก สําหรับนักเรียนท่ีมารับบริการท่ีสถาบัน/โรงพยาบาลอาจต้องเลื่อนเวลากลับบ้านหลังรับบริการเสร็จ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับโดยตรงสําหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน คือทําให้ได้ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงสาเหตุของ
ปัญหาการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้การปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  นอกจากนี้ข้อมูลจากการวิจัยอาจช่วยให้กรม
สุขภาพจิตมีเครื่องมือท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการแยกแยะเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ในอนาคต 
การรักษาความลับ 
 ข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการนําเสนอข้อมูลผลการทดสอบเป็นรายบุคคลโดย
แจ้งชื่อ–นามสกุล แต่จะนําเสนอข้อมูลผลการทดสอบในภาพรวม นอกจากนี้เราจะเก็บรักษาเอกสารท้ังหมดในโครงการวิจัย 
ในสถานท่ีซ่ึงไม่มีผู้ใดเข้าถึงได้ ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีผู้ทําวิจัยเท่านั้น 
ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 การเข้าร่วมโครงการนี้ของนักเรียนเป็นแบบสมัครใจ นักเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ และยังมีสิทธิท่ีจะ
ถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่จําเป็นต้องชี้แจงเหตุผล การตัดสินใจท่ีจะไม่เข้าร่วมโครงการวิจัยของนักเรียน
หรือถอนตัวจากการวิจัยนี้ จะไม่มีผลใดๆ ต่อผลการเรียนของนักเรียน หรือการมารับบริการในสถานบริการด้านสุขภาพจิต 
และนักเรียนสามารถถามคําถามใดๆเกี่ยวกับการวิจัยนี้กบันักวิจัยดังรายชื่อท่ีให้ไว้ข้างล่าง หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดใน
อนาคต นักเรียนก็ยังสามารถถามคําถามได้ 

ถ้ านั ก เ รียนต้ องการที่ จะ ติด ต่อสอบถามเกี่ ย วกับ โครงการ วิจั ยนี้  เนื่ อ งจากนัก เ รียนไ ม่ ไ ด้ รั บความ 
เป็นธรรม หรือรู้สึกว่ามีปัญหาสุขภาพจิต หรือได้รับความไม่สบายใจจากการเข้าร่วมโครงการ หรือมีข้อสงสัยประการใด
เกี่ยวกับโครงการนี้ กรุณาติดต่อนักวิจัยของโครงการ นางสาวจันทนี  มุ่งเขตกลาง เบอร์โทรศัพท์ 08 1488 0109 หรือติดต่อ
กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02 245 4601 ต่อ 4703  เรายินดีจะตอบคําถามของนักเรียน หรือ
ช่วยเหลอืให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพจิต ในกรณีท่ีจําเป็นอย่างเป็นความลับ 

 
 

                                               .......................................... 
               (นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์) 
                 หัวหน้าทีมนักวิจัย/หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 
       สถาบันราชานุกลู กรุมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ปรับปรุงคร้ังที่ 2 (20 กรกฎาคม 2553) 

เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

สําหรับผู้ปกครอง 

(Informed consent form( 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………………………….. 

บัตรประชาชนเลขที่ ………………………….อายุ……………ปี ที่อยู่ ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………....…โทรศัพท์……………………… 

ได้ทราบรายละเอียดของโครงการวิจัยนําร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter International Performance 

Scale-Revised ตลอดจนประโยชน์และข้อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อบุตร /ผู้ที่อยู่ในความปกครองของ ข้าพเจ้าจาก

ผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน  ไม่มสีิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น  และยินยอมให้ทําการวิจัยในโครงการดังกล่าวข้างต้น และ

ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าสามารถสอบถามผูวิ้จัยได้  และสามารถให้บุตร /ผู้ที่อยู่ใน

ความปกครองถอนตัวออกจากการวิจัยน้ีเมื่อใดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องช้ีแจงเหตุผล และไม่มีผลกระทบใดๆต่อ

บุตร /ผู้ที่อยู่ในความปกครอง ของข้าพเจ้า นอกจากนี้ผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของบุตร /ผู้ที่อยู่ในความปกครอง

ของข้าพเจ้า โดยระบุช่ือ-นามสกุล การนําเสนอผลจะทําเพ่ือประโยชน์ในงานวิจัย /งานวิชาการเท่าน้ัน และ

จะนําเสนอผลสรุปในภาพรวม  

  

                              ลงช่ือ……………………………..............………..……ผู้ปกครอง 

           (……………………………..............……..……) 

   ลงช่ือ……………………………..............……..………พยาน 

    (……………………………..............……..……) 

ลงช่ือ……………………………..............……..………พยาน                   

     (……………………………..............……..……) 

วันที่…………….เดือน…………………..พ.ศ…………. 

หมายเหตุ   

สําหรับผู้ที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้เมื่อรับฟังเข้าใจแล้วให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือแทนการลงนาม

คําอธิบายของผู้วิจัย 

  ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย  รวมทั้งข้อเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยให้ผู้ปกครองทราบแล้วอย่างชัดเจน โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น 
 

     ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้วิจัย 

            (…………………………………………………) 

     วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ. ………. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ปรับปรุงคร้ังที่ 2 (20 กรกฎาคม 2553) 

เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

สําหรับนักเรียน/ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

(Informed consent form( 
 

ข้าพเจ้า เด็กหญิง/เด็กชาย ………………………………………………………………………………….. 

อายุ……………ปี ช้ัน........................................โรงเรียน............................................................................. 

ได้ทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยนําร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์

ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา เลียเทอร์-อาร์  

ตลอดจนประโยชน์และข้อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าจากผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน  ไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น  

และยินยอมเข้าร่วมการวิจัยในโครงการดังกล่าวข้างต้น และข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกิดขึ้น  

ข้าพเจ้าสามารถสอบถามผู้วิจัยได้  และสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยน้ีเมื่อใดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องช้ีแจง

เหตุผล และไม่มีผลกระทบใดๆต่อข้าพเจ้า  นอกจากน้ีผู้วิจัยจะรักษาข้อมูลของข้าพเจ้าเป็นความลับ จะ

นําเสนอข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวิจัย และ  /หรือทางวิชาการ ในรูปสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเท่าน้ัน ไม่มี

การระบุช่ือ – นามสกุล หรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า   
 

                               ลงช่ือ……………………………..............………..……ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

          (……………………………..............……..……….…) 

   ลงช่ือ……………………………..............……..…………พยาน 

   (……………………………..............……..…………) 

ลงช่ือ……………………………..............……..…………พยาน                   

   (……………………………..............……..…………) 

วันที่…………….เดือน…………………..พ.ศ…………. 

หมายเหตุ   

สําหรับผู้ที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้เมื่อรับฟังเข้าใจแล้วให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือแทนการลงนาม

คําอธิบายของผู้วิจัย 

  ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย  รวมทั้งข้อเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบแล้วอย่างชัดเจน โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น 
 

     ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้วิจัย 

            (…………………………………………………) 

     วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ. ………. 


