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บทคัดย่อ  

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการ

ประมวลผล ระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กบัการใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

(2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิก ต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี

ประกอบดว้ย (1) นกัจิตวทิยาคลินิกจากโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ และสถาบนัราชานุกลู ท่ีใช้

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู  จาํนวน 5 คน และ (2) ระเบียนขอ้มลูการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนดข์องผูรั้บบริการจาํนวน 10 ราย  เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เก็บขอ้มลูในช่วง

เดือนมิถุนายน 2553 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ (1) โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกุล  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ท่ีกลุ่ม

งานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ไดพ้ฒันาข้ึน ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีให้นกัจิตวทิยาคลินิกใชล้งขอ้มลูวนั

เดือนปีท่ีทดสอบ วนัเดือนปีเกิดของผูรั้บการทดสอบ และผลรวมคะแนนดิบแต่ละดา้นยอ่ยของแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์จาํนวน 9 ดา้นสาํหรับผูรั้บการทดสอบอาย ุ6 ปีข้ึนไป  และจาํนวน 11 

ดา้นสาํหรับผูรั้บการทดสอบอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี (2) แบบประเมินความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการ

ประมวลผลการทดสอบของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู  และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใช้

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon 

signed ranks test 

ผลการศึกษาพบวา่ (1) โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ใหค้วามถูกตอ้งและความครบถว้นเป็นร้อยละ 100   เม่ือเทียบกบั

การประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ และระยะเวลาเฉล่ีย

ของการประมวลผลการทดสอบโดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู นอ้ยกวา่การใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   (2) คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของนกัจิตวทิยา

คลินิกต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่   

คําสําคัญ : ประสิทธิผล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ สถาบนั

ราชานุกลู 



ข 

 

Abstract 

 

The objectives of this descriptive research were to study the effectiveness of computerized 

program of Vineland adaptive behavior scale (VABS) of Rajanukul institute’s psychological section, and 

to find out the opinions of psychologist who have used the computerized program of Vineland adaptive 

behavior scale (VABS) of Rajanukul institute’s psychological section.  

The population and subjects of the study were selected with purposive sampling from the 

psychologists of Rajanukul institute and Yuwaprasartwaithayopatham hospital, and 10 patients’ records of 

Vineland adaptive behavior scale.  The research instruments included : (1) the computerized program of 

Vineland adaptive behavior scale (VABS) of Rajanukul institute’s psychological section, (2) the record of 

Vineland adaptive behavior: interview survey form to evaluate the effectiveness of computerized program 

of Vineland adaptive behavior scale (VABS) of Rajanukul institute’s psychological section, and (3) the 

questionnaire to survey the psychologists’ opinions to the computerized program of Vineland adaptive 

behavior scale (VABS) of Rajanukul institute’s psychological section.  The instruments were tested for 

content validity by expert panel. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Wilcoxon signed ranks test. 

 

The result of research: 

 1. The effectiveness of the computerized program of Vineland adaptive behavior scale (VABS) of 

Rajanukul institute’s psychological section was 100% in both correctness and completeness by comparing 

with the manual scoring process. The mean time of the scoring process of the computerized program of 

Vineland adaptive behavior scale (VABS) of Rajanukul institute’s psychological section was significantly 

lower than the mean time of the manual scoring process at .05 level.  

 2. The mean score of psychologists’ opinion to the computerized program of Vineland adaptive 

behavior scale (VABS) of Rajanukul institute’s psychological section was in high level of agreement.  

 

Key words: Effectiveness, Computerized program, Vineland adaptive behavior scale (VABS), Rajanukul 

institute 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวจัิย 

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นภาวะท่ีมีพฒันาการบกพร่องเร่ิมตั้งแต่วยัเด็ก ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัใน 2 

ดา้น คือดา้นสติปัญญาและการปรับตวัทางสังคม  การตรวจวนิิจฉยัภาวะบกพร่องทางดา้นสติปัญญานั้นจึง

ตอ้งประเมินใน 2 ดา้นดว้ยกนัคือ 1) ความสามารถทางดา้นสติปัญญา และ 2) ความสามารถทางดา้นการ

ปรับตวัทางสังคม  สาํหรับการประเมินความสามารถในการปรับตวัทางสังคมนั้น กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู ไดใ้ชแ้บบประเมินวฒิุภาวะทางสังคมของไวน์แลนด ์ (Vineland social maturity scale: VSMS) 

เพื่อประเมินความสามารถดงักล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มงานจิตวทิยาสถาบนัราชานุกลู ไดน้าํแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ (Vineland adaptive behavior scale: VABS) มาใชแ้ทนแบบ

ประเมินวุฒิภาวะทางสังคมของไวน์แลนด ์  

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดน้ี์ เป็นแบบประเมินความสามารถในการปรับตวั

ทางสังคมท่ีนิยมใชท้ัว่โลก พฒันาข้ึนโดย Sara S. Sparrow, David A. Balla, และ  Domenic V. Cicchetti   

ในปี พ.ศ. 2527 จากแบบประเมินวุฒิภาวะทางสังคมของไวน์แลนด ์ ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย Edgar A. Doll ในปี 

พ.ศ. 2508   ในปี พ.ศ. 2542 ภาวณีิ อ่อนนาค ไดน้าํแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดม์าปรับ

ใชเ้ป็นคร้ังแรก ในการวิจยัเร่ืองการดดัแปลงแบบวดัพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดส์าํหรับเด็กก่อนวยั

เรียนในเขตกรุงเทพ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ นาํแบบประเมินดงักล่าว

มาปรับปรุงใชใ้นกลุ่มผูป่้วยออทิสติก แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดน้ี์ประกอบดว้ย

พฤติกรรมการปรับตวัจาํนวน 4 ดา้น แต่ละดา้นยงัแบ่งเป็นดา้นยอ่ย ๆ อีก ดงัน้ี 1) ดา้นการติดต่อส่ือสาร  

(Communication  domain) แบ่งเป็น  3  ดา้นยอ่ย  คือ การรับรู้และเขา้ใจภาษา  (Receptive)   การแสดงออก

ทางภาษา  (Expressive)  และการเขียน  (Written)  2) ดา้นกิจวตัรประจาํวนั  (Daily  living  skills domain) 

แบ่งเป็น  3  ดา้นยอ่ย  คือ กิจกรรมส่วนบุคคล  (Personal)  การทาํงานบา้น  (Domestic)   และพฤติกรรมใน

ชุมชน  (Community)  3) ดา้นการเขา้สังคม  (Socialization  domain)  แบ่งเป็น  3  ดา้นยอ่ย  คือ  การมี

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  (Interpersonal  relationships)    การเล่นและการใชเ้วลายามวา่ง  (Play  and  leisure  

time)  และทกัษะการจดัการ  (Coping  skills)  และ 4) ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว  (Motor  Skills  Domain) 

แบ่งเป็น 2 ดา้นยอ่ย  คือ การทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross) และการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัเล็ก  

(Fine) 

ปัญหาหน่ึงของการใชแ้บบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ ไดแ้ก่ ทาํอยา่งไร

นกัจิตวทิยาคลินิกจึงจะประมวลผลการทดสอบดงักล่าวให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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จากปัญหาการวจิยัดงักล่าวแลว้ขา้งตน้  มีความเป็นมาและความสาํคญั  ใน  5 ประเด็นต่อไปน้ี 1) 

สภาพท่ีพึงประสงค ์2) สภาพปัจจุบนั 3) สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 4) ความพยายามในการแกปั้ญหา และ 5) แนว

ทางแกไ้ขสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในการประมวลผลแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดข์อง

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ดงัน้ี 

1.1 สภาพท่ีพึงประสงคข์องการประมวลผลการทดสอบสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนด์ 

สภาพท่ีพึงประสงคข์องการประมวลผล สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด ์ของกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบนัราชานุกลู คือการพฒันานวตักรรมดา้นการประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนด์ สาํหรับนกัจิตวทิยาคลินิก กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ซ่ึงเป็นการพฒันานวตักรรม/

เทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  

1.2 สภาพปัจจุบนัของการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

สภาพปัจจุบนัของการประมวลผลการทดสอบ สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนดน์ั้น นกัจิตวทิยาคลินิกตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อยา่งนอ้ย 11 ใน 15 ขั้นตอนดงัน้ี   

1) คาํนวณหาอายจุริงของผูรั้บการทดสอบ โดยนาํเอาวนั / เดือน / ปีท่ีทดสอบ ลบดว้ยวนั /       

เดือน / ปีเกิดของผูรั้บการทดสอบ  ไดอ้ายจุริงเป็น  วนั / เดือน / ปี 

2) นาํคะแนนดิบของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละขอ้ของแต่ละดา้นยอ่ย มาบวกเขา้ดว้ยกนั  

ไดเ้ป็นคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัของแต่ละดา้นยอ่ย (Subdomains) รวม 11 ดา้น  กรณีผูรั้บ

การทดสอบอายุนอ้ยกวา่ 6 ปี  หรือรวม 9 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายมุากกวา่ 6 ปี 

3) นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ไปกรอกในช่องคะแนน

ดิบ (Raw score) ในระเบียนขอ้มูลการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

(Vineland adaptive behavior : interview survey form)  ของแต่ละดา้นยอ่ย   

4) นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยบวกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็น

คะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้น (Domains)  รวม  4 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายนุอ้ย

กวา่ 6 ปี  หรือรวม 3 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายมุากกวา่ 6 ปี   

5) นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีได ้ ไปเทียบหาคะแนน

มาตรฐาน (Standard scores) ของแต่ละดา้น จาก Table B.1 Domain standard scores   สาํหรับดา้นทกัษะการ

เคล่ือนไหว  (motor skills) กรณีท่ีผูรั้บการทดสอบอายเุกิน 6 ปี  ใหเ้ปิดเทียบหาจาก  Table 5.3 Estimated 

standard scores  corresponding to motor skills   ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์(Interview edition survey form manual)   
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6) นาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีไดบ้วกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็น

คะแนนมาตรฐานรวม (Sum of domain standard scores) แลว้นาํคะแนนมาตรฐานรวมท่ีไดไ้ปเทียบหา

คะแนนมาตรฐานพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม (Adaptive behavior composite)  จาก Table B.2 

Standard scores for adaptive behavior composite ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด์ 

7) นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ ไปเทียบหาระดบั

พฤติกรรมการปรับตวั (Adaptive level)    จาก Table B.8 Adaptive levels for subdomains ในคู่มือสาํหรับ

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์     

8) นาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้น และคะแนนมาตรฐาน

พฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวมท่ีได ้ ไปเทียบหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวัจาก Table B.6 Adaptive 

levels for domains and adaptive ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   

9) นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ ไปเทียบหาอายุ

พฒันาการ (Age equivalent) จาก Table B.11. Age equivalents for subdomains  ในหนงัสือคู่มือสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   

10) นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีได ้ ไปเทียบหาอายพุฒันาการ   

จาก Table B.10 Age equivalents corresponding to domain raw scores ในคู่มือสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  

11) คาํนวณหาอายพุฒันาการของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม โดยแปลงอายุ

พฒันาการของแต่ละดา้นท่ีมีหน่วยเป็นปีใหมี้หน่วยเป็นเดือน โดยคูณดว้ย 12 แลว้นาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปบวกกบั

หน่วยท่ีเป็นเดือนอยูแ่ลว้  แลว้จึงนาํอายพุฒันาการของแต่ละดา้นท่ีแปลงหน่วยเป็นเดือนแลว้นั้นบวกเขา้

ดว้ยกนั  แลว้หารดว้ย 4 กรณีท่ีผูรั้บการทดสอบอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี   หรือหารดว้ย 3 กรณีท่ีผูรั้บการทดสอบอาย ุ6 

ปีข้ึนไป  หากผลลพัธ์ท่ีไดมี้เศษเท่ากบัหรือมากกวา่ 5  ใหปั้ดเศษข้ึน  แลว้จึงนาํผลลพัธ์ท่ีไดแ้ปลงกลบัไป

เป็นปีอีกคร้ัง โดยหารดว้ย 12 ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงถึงอายพุฒันาการของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  

12) หาค่าจุดแขง็และจุดอ่อน (Strengths and weakness) ของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละ

ดา้น รวม 4 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี หรือรวม 3 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบ

อายมุากกวา่หรือเท่ากบั 6 ปี   โดยบวกคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นเขา้ดว้ยกนั ได้

เป็นคะแนนมาตรฐานรวม นาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปหารดว้ยจาํนวนดา้นท่ีนาํมาบวกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นค่าเฉล่ียของ

คะแนนมาตรฐานการปรับตวัรวม แลว้นาํคะแนนมาตรฐานของแต่ละดา้นไปลบดว้ยค่าเฉล่ียของคะแนน

มาตรฐานการปรับตวัรวมท่ีคาํนวณได ้ แลว้จึงนาํผลต่างท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าความต่างมาตรฐาน จาก Table 

B.14 Strengths and weakness : values needed for statistical significance  ในคู่มือสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 



4 

 

13) เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่งคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละ

ดา้น ทีละคู่ (Pairwise comparisons)  โดยนาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นมาลบกนั

ทีละคู ่  แลว้นาํผลต่างท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าความต่างมาตรฐานจาก Table B.16 Domain pairwise comparison: 

statistical significance  ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

14) หาค่าช่วงระดบัความเช่ือมัน่ (Bands of error หรือ Confidence levels) ของพฤติกรรม

การปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม โดยนาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการ

ปรับตวัแต่ละดา้นและคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม ไปเทียบหาช่วงระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ีระดบั 90, 95, หรือ 99  จาก Table B.3 Bands of error  ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด์ 

15) หาค่าตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์ (Percentile rank) และค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ 

(Stanines) ของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม โดยนาํคะแนน

มาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม ไปเทียบหาค่าตาํแหน่ง

เปอร์เซ็นไทล ์   และค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ จาก Table B.4 National percentile ranks and stanines ใน

คู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ 

จากขั้นตอนทั้งหมด 15 ขั้นตอนของการประมวลของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนดน์ั้น นกัจิตวทิยาคลินิกตอ้งดาํเนินการอยา่งนอ้ย 11 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1 – 11 หากจะ

วเิคราะห์และแปลผลการทดสอบใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน นกัจิตวทิยาคลินิกตอ้งดาํเนินการใหค้รบทั้ง 15 ขั้นตอน  

 1.3 สภาพปัญหาในการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

สภาพปัญหาในการประมวลผลการทดสอบ สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนด ์ ท่ียงัไม่มีการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด ์ตามสภาพท่ีพึงประสงค ์จะส่งผลให ้1) ใชเ้วลานานในการประมวลผลการทดสอบเน่ืองจากตอ้งมีการ

คาํนวณอยา่งนอ้ย 6 แห่ง และตอ้งเทียบค่าจากคู่มืออยา่งนอ้ย 29 แห่ง และ 2) เส่ียงต่อการเกิดความผิดพลาด

คลาดเคล่ือนในการเทียบหาค่าต่าง ๆ จากคู่มือและในการคิดคาํนวณหาค่าอายแุละผลรวมของค่าต่าง ๆ 

ดงักล่าว จึงส่งผลทาํใหน้กัจิตวทิยาคลินิกผูท้ดสอบตอ้งใชเ้วลานานในการประมวลผลการทดสอบดงักล่าว 

เพราะตอ้งละเอียดรอบคอบในการเทียบหาค่าและการคาํนวณหาค่าต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารประมวลผลเป็นไป

อยา่งถูกตอ้ง   

 1.4 ความพยายามแกปั้ญหาในการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด์  

แมส้ภาพท่ีพึงประสงคข์องการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนดข์องกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบนัราชานุกลู คือการพฒันานวตักรรมดา้นการประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
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นกัจิตวทิยาคลินิกผูใ้ชแ้บบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดไ์ดแ้กไ้ขปัญหาใน

การประมวลผลโดยการตรวจสอบซํ้ า (Double check) ในแต่ละขั้นตอน และลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นลง ดงัท่ี

ไดก้ล่าวมาแลว้ในขอ้ 1.2   

 1.5 แนวทางแกไ้ขในการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

แนวทางแกไ้ขในการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์

สาํหรับนกัจิตวทิยาคลินิก กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู   ดว้ยชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การพฒันาโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์

ดว้ยคอมพิวเตอร์ เป็นความพยายามแกปั้ญหาของการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนดเ์พือ่ใหก้ารประมวลผลเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และรวดเร็ว ในต่างประเทศไดส้ร้าง

โปรแกรมท่ีเรียกวา่ Vineland-II survey forms assist scoring and reporting software เพือ่ช่วยในการ

ประมวลผลการทดสอบดงักล่าวใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และครบถว้น  

ดงันั้น จากปัญหาของการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ทาํอยา่งไรจึงจะประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ทาํใหผู้ว้จิยัหวงัวา่การนาํโปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดด์งักล่าวมาใช ้ จะนาํไปสู่การแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ได ้
 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

2.2.1 เพื่อเปรียบเทียบความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลการ

ทดสอบ ระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด์  

2.2.2 เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิก ต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับ

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 
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3. สมมตฐิานของการวจัิย  

3.1  โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา 

สถาบนัราชานุกลู  สามารถประมวลผลและแสดงค่าผลลพัธ์ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และรวดเร็ว 

3.2  นกัจิตวทิยาคลินิกมีความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผล สาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ในระดบัเห็นดว้ย-เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ขอบเขตการวจัิย 

4.1 รูปแบบการวจิยั 

               เป็นการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันา 

4.2  ตวัแปรของการวจิยั  

ตวัแปรของการวจิยั จาํแนกเป็น ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

4.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independence variable) ไดแ้ก่ โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู   

4.2.2 ตวัแปรตาม (Dependence variable) ไดแ้ก่ (1) ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู และ (2) 

ความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ดงัภาพต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ตวัแปรอสิระ 

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับ

แบบประเมินพฤติกรรม         

การปรับตวัของไวน์แลนด ์    

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั         

ราชานุกลู  

                          ตวัแปรตาม 

(1) ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับ

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ         

ไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู  

(2) ความคิดเห็นของนกัจิตวิทยาคลินิกต่อการใช้

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 
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4.3 เน้ือหา 

                           เน้ือหาท่ีนาํมาทาํการวจิยั ไดแ้ก่ แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดซ่ึ์งใชใ้น

การทดสอบของกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบนัราชานุกุล     

4.4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

4.4.1 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ (1) นกัจิตวทิยาคลินิกจากสถาบนัราชานุกลูและ

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ ท่ีใชแ้บบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ และใช้

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู จาํนวน 11 ราย และ (2) ระเบียนขอ้มลูการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนดข์องผูรั้บบริการท่ีไดรั้บการประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ จาก

นกัจิตวทิยาคลินิก กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 30  ราย 

4.4.2 กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู  คือ (1) 

นกัจิตวทิยาคลินิกจากสถาบนัราชานุกลูและจากโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ ท่ีใชแ้บบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ และใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 5 ราย ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง   

และ (2) ระเบียนขอ้มลูการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดข์องผูรั้บบริการท่ี

ไดรั้บการประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ จากนกัจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 10 ราย  ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง      

4.5 ระยะเวลาในการทาํวจิยั ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2553  ถึง เดือนมิถุนายน 2553 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การวจิยัเร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู มีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัต่อไปน้ี 

5.1 แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ หมายถึง แบบทดสอบสาํหรับใชป้ระเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัทางสังคม ฉบบั  Interview  edition,  survey  form   พฒันาข้ึนโดย  Sparrow,  Balla  

และ  Cicchetti   ในปี  พ.ศ. 2527    ใชป้ระเมินทกัษะในการดาํรงชีวติของบุคคลตั้งแต่อาย ุ0 ปี – 18 ปี 11 

เดือน    ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม  297  ขอ้   แบ่งออกเป็น   4 ดา้น   ดงัน้ี  

5.1.1 ดา้นการติดต่อส่ือสาร  (Communication  domain)  แบ่งเป็น  3  หวัขอ้ยอ่ย  คือ 1)  ดา้น

การรับรู้และเขา้ใจภาษา  (Receptive) 2)  ดา้นการแสดงออกทางภาษา  (Expressive)  และ 3)  ดา้นการเขียน  

(Written)  
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5.1.2 ดา้นกิจวตัรประจาํวนั  (Daily  living  skills)  แบ่งเป็น  3  หวัขอ้ยอ่ย  คือ  1)  ดา้นกิจกรรม

ส่วนบุคคล  (Personal) 2) ดา้นการทาํงานบา้น  (Domestic) และ 3) ดา้นพฤติกรรมในชุมชน  

(Community)  

5.1.3 ดา้นการเขา้สังคม  (Socialization  domain) แบ่งเป็น  3  หวัขอ้ยอ่ย  คือ  1)  ดา้นการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  (Interpersonal  relationships)  2)  ดา้นการเล่นและการใชเ้วลายามวา่ง  (Play  and  

leisure  time) และ 3) ดา้นทกัษะการจดัการ  (Coping  skills)  

5.1.4 ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว  (Motor  skill  domain)  แบ่งเป็น  2  หวัขอ้ยอ่ย  คือ 1) ดา้นการ

ทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่  (Gross)  และ 2)  ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัเล็ก  (Fine)  

5.2 โปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบันราชานุกูล หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปท่ีกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบนัราชานุกลู 

พฒันาข้ึน เพือ่ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ ประกอบดว้ยกิจกรรม

ท่ีใหผู้ใ้ชล้งขอ้มลูวนั/เดือน/ปีท่ีทดสอบ วนั/เดือน/ปีเกิด และผลรวมคะแนนดิบแต่ละดา้นยอ่ยจาํนวน 9 ดา้น

สาํหรับผูรั้บการทดสอบอาย ุ6 ปีข้ึนไป และจาํนวน 11 ดา้นสาํหรับผูรั้บการทดสอบอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี 

5.3 ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ในการประมวลผลและแสดงค่าผลลพัธ์ของ

รายการต่อไปน้ีไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และรวดเร็ว  

 1) การคาํนวณอายเุป็น  ปี-เดือน-วนั  

 2) การรวมคะแนนดิบในแต่ละดา้น   

3) การเทียบหาคะแนนมาตรฐานในแต่ละดา้น  

4) การคิดคะแนนรวมจากคะแนนมาตรฐานแต่ละดา้น  

 5) การเทียบหาคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม   

6) การเทียบหาค่าระดบัพฤติกรรมการปรับตวั 

7) การเทียบหาอายพุฒันาการ (Age equivalent) และการคาํนวณหาอายพุฒันาการของ

พฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม    

8) การหาจุดอ่อนและจุดแขง็ (Strengths and weakness) ของแต่ละดา้น   

9) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหวา่งดา้นทีละคู่ (Pairwise comparisons)   

10) การหาค่าช่วงความเช่ือมัน่ (Bands of error / Confidence levels)  

11) การหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซนตไ์ทลข์องแต่ละดา้น 

12) การหาค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ (Stanines) ของแต่ละดา้น 
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6. ประโยชน์ของการวจัิย 

 นกัจิตวทิยาคลินิกมีโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพือ่ใชใ้นการประมวลผลแบบทดสอบดงักล่าว  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 การวจิยัเร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู    ผูว้จิยัไดศึ้กษา คน้ควา้ตาํรา เอกสาร วารสาร บทความ และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง นาํเสนอเป็นลาํดบัดงัน้ี 

1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

2. การตรวจวินิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิก 

3. เคร่ืองมือประเมินภาวะบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

4. แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

5. กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual disability) 

 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  เป็นภาวะท่ีมีพฒันาการบกพร่องซ่ึงทาํใหมี้ขอ้จาํกดัดา้นสติปัญญา 

การเรียนรู้ และการปรับตวัในการรํารงชีวิตประจาํวนั ในปัจจุบนันิยมใชค้าํวา่ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

แทนภาวะปัญญาอ่อน  

1.1 ความหมายภาวะบกรพร่องทางสติปัญญา 

องคก์ารอนามยัโลก  (WHO, 1985 อา้งถึงใน Beirne-Smith, 1998; WHO, 1992) ให้

ความหมายภาวะบกพร่องทางสติปัญญา วา่มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ประการคือ 1) ความสามารถทางสถิติ

ปัญญาตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ีย (ระดบัเชาวน์ปัญญาเท่ากบั 70 หรือตํ่ากวา่) และ 2) ขาดความสามารถในการ

ปรับตวัในสังคม โดยเกณฑก์ารวนิิจฉยัภาวะบกพร่องทางสติปัญญาโดย WHO ตอ้งมีครบทั้ง 2 องคป์ระกอบ    

DSM  IV (1994)  ใหค้าํจาํกดัความวา่ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึงภาวะท่ีเกิดจาก

ความผดิปกติทางสติปัญญา ซ่ึงเกิดข้ึนในระยะพฒันาการของสมองตั้งแต่บุคคลนั้นปฏิสนธิจนถึงอาย ุ 18 ปี  

โดยปรากฏความผดิปกติในความสามารถดา้นสติปัญญา  (Intellectual  function)    และพฤติกรรมการ

ปรับตวั (Adaptive  behavior)  ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะท่ีสาํคญัรวมกนั 3 ประการ  คือ 

1.  ความสามารถทางสติปัญญาตํ่ากวา่เกณฑ์เฉล่ียอยา่งมีนยัสาํคญั คือ IQ ตํ่ากวา่ 70  

2.  ความสามารถในการปรับตวับกพร่องอยา่งนอ้ย 2 ใน 10 ดา้น คือ 

2.1 การส่ือความหมาย (Communication) หมายถึงความสามารถในการ

เขา้ใจและการแสดงออกเก่ียวกบัขอ้มูล ส่ือสารผา่นพฤติกรรมท่ีเป็นสัญลกัษณ์และไม่เป็นสัญลกัษณ์ 

2.2  การดูแลตนเอง (Self care) หมายถึงทกัษะท่ีประกอบดว้ยการ

รับประทานอาหาร การแต่งตวั การทาํความสะอาดร่างกาย การเขา้ห้องนํ้า และสุขอนามยัอ่ืน ๆ ทัว่ไป 
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2.3  การดาํรงชีวติในบา้น (Home living) หมายถึงการปฏิบติังานตาม

กิจวตัรประจาํวนัในบา้น  อาจรวมถึงการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม    และการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

2.4  ทกัษะทางสังคม (Social skills) หมายถึงพฤติกรรมทางสังคมท่ี

เหมาะสม เช่น การแสดงความยนิดี การใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น และการเล่นอยา่งเหมาะสม 

2.5  การใชบ้ริการสาธารณะ (Community uses) หมายถึงการใชส้าธารณ

สมบติัอยา่งเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงการเดินทาง การจบัจ่ายสินคา้ การใชบ้ริการชุมชน เช่น โรงเรียน 

หอ้งสมุด และโรงภาพยนตร์ 

2.6  การควบคุมตนเอง (Self direction) หมายถึงการสร้างทางเลือกสาํหรับ

ตนเองในการปฏิบติัต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ การปฏิบติัตวัตามตารางท่ีกาํหนดไว ้และการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

2.7  สุขอนามยัและความปลอดภยั (Health and safety) หมายถึง การ

ดาํรงชีวิตของตนเองใหเ้ป็นสุข ควบคุมการบริโภคอยา่งเหมาะสม บอกอาการเจบ็ป่วย รักษาและป้องกนั

ตวัเองจากโรคภยั 

2.8  การเรียนรู้ทางวชิาการท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั (Functional academics) 

หมายถึงความสามารถในการรับรู้ทางสติปัญญา และทกัษะท่ีเก่ียวกบัการเรียน เช่น การเขียน การอ่าน การ

คาํนวณพื้นฐาน เป็นตน้ โดยในการเรียนน้ีไม่ไดเ้นน้ท่ีผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการ แต่อยูท่ี่การรับรู้และการนาํ

ทกัษะทางวชิาการไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

2.9  การใชเ้วลาวา่ง (Leisure) หมายถึงความสนใจในดา้นนนัทนาการและ

การใชเ้วลาวา่ง ซ่ึงสะทอ้นถึงความพอใจส่วนบุคคลเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีคนทัว่ไปกระทาํอยา่งเหมาะสม

กบัวยั 

2.10 การทาํงาน (Work) หมายถึงอาจเป็นงานท่ีทาํเตม็เวลาหรือบางเวลา

หรือการเป็นอาสาสมคัรทาํงานในชุมชนนั้น ๆ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการทาํงาน การตรง

ต่อเวลา และการยอมรับคาํวิจารณ์ เป็นตน้ 

3.  แสดงอาการก่อนอาย ุ18 ปี 

   American association on mental deficiency (AAMD)   ใหค้วามหมายภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญา วา่หมายถึงภาวะท่ีความสามารถทางสติปัญญา และพฤติกรรมการปรับตวัตํ่ากวา่ปกติอยา่งชดัเจน 

ซ่ึงเกิดข้ึนในระยะพฒันาการตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอาย ุ 18 ปี ซ่ึงพฤติกรรมการปรับตวัในท่ีน้ี หมายถึง วฒิุ

ภาวะการเรียนรู้ ความสามารถในการดูแลพึ่งตนเองได ้และความสามารถปรับตวัในสังคม   

  American association on mental retardation (AAMR) ใหค้วามหมายภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญา วา่หมายถึงการแสดงออกของหนา้ท่ีทางสติปัญญาอยา่งจาํกดัในการดาํเนินชีวติในเหตุการณ์ต่างๆ 

ทั้งดา้นการประยกุตแ์ละการพฒันาทกัษะ เช่น การส่ือสาร การดูแลตวัเอง การดาํรงชีวติในบา้น ทกัษะทาง
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สังคม การอยูใ่นชุมชน การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของตวัเอง การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์ และการทาํงาน ซ่ึงความบกพร่องดงักล่าวน้ีจะแสดงใหเ้ห็นก่อนอาย ุ18 ปี  

กล่าวโดยสรุป ภาวะบกพร่องทางพฒันาหรือสติปัญญา เป็นภาวะท่ีมีพฒันาการบกพร่อง

เร่ิมตั้งแต่วยัเด็ก ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัดา้นสติปัญญาการเรียนรู้และการปรับตวัในการดาํรงชีวติประจาํวนั ภาวะ

ดงักล่าวน้ีไม่ใช่โรค แต่เน่ืองจากมีพยาธิสภาพต่างๆ จึงทาํใหพ้ฒันาการบกพร่อง 

 

1.2 ความชุก  

พบผูบ้กพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 1-3 ของประชากรทัว่ไป ในประเทศไทย  Dr. Allen 

Stroller จากองคก์ารอนามยัโลกสาํรวจไวเ้ม่ือ ปี พ.ศ. 2500 พบผูบ้กพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 1 ของ

ประชากร ปี พ.ศ.2531-2532 โรงพยาบาลราชานุกลู สาํรวจใน 5 ภาค ของประเทศไทย จาํนวน

ประชากร 221,928 คน พบผูบ้กพร่องทางสติปัญญา ร้อยละ 0.4 ของประชากร  การสาํรวจสภาวะสุขภาพจิต

คนไทย  โดยกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2542 ) พบจาํนวนผูบ้กพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อย

ละ 1.83  และในเขตภูมิภาค ร้อยละ 1.3 (อุดม เพชร สังหาร, 2545)  และการสาํรวจระดบัเชาวน์ปัญญาของ

เด็กไทย  ในโครงการพฒันาการแบบองคร์วมของเด็กไทย พ.ศ.2545  ดว้ยแบบวดั TONI III  ซ่ึงเป็นแบบคดั

กรองสติปัญญาในดา้นมิติสมัพนัธ์ (Spatial intelligence)  ในเด็กอาย ุ6 - 13 ปี จาํนวน 3,135 คน  พบวา่ ร้อย

ละ 4.1 มีระดบัเชาวน์ปัญญาตํ่ากวา่ 70  และในเด็กอาย ุ13- 18 ปี จาํนวน 3,150 คน  พบวา่ร้อยละ 7.8 มีระดบั

เชาวน์ปัญญาตํ่ากวา่ 70       

 

1.3 อาการและอาการแสดง  

นพวรรณ ศรีวงศพ์านิช (2553) ไดก้ล่าวถึงอาการและอาการแสดงของผูท่ี้มีภาวะบกพร่อง

ทางสติปัญญาวา่ ไดแ้ก่ พฒันาการชา้ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญายิง่รุนแรงมากเท่าใด อาการพฒันาชา้ยิง่

ปรากฏใหเ้ห็นเร็วข้ึนเท่านั้น โดยเฉพาะผูท่ี้บกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงจะพบวา่เด็กมีพฒันากรชา้

ตั้งแต่ขวบปีแรก ส่วนผูท่ี้มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กนอ้ย อาจไม่แสดงอาการพฒันาการชา้ แต่

จะพบปัญหาการเรียนเม่ือเร่ิมเรียนในระดบัอนุบาลหรือประถมศึกษา ร้อยละ 40-70 ของผูบ้กพร่องทาง

สติปัญญามีปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาจิตเวช ผูบ้กพร่องทางสติปัญญาอาจมีลกัษณะผดิปกติต่างๆ 

(Dysmorphic features) ใหเ้ห็นชดัเจน เช่น กลุ่มอาการดาวน์ 

 

1.4 ประเภทและลกัษณะทางคลนิิก  

  DSM-IV ไดแ้บ่งความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี  

1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัรุนแรงมาก พฒันาการล่าชา้ชดัเจนตั้งแต่

เลก็ๆ ทั้งในดา้นประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว อาจจะฝึกการช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง แต่ตอ้งอาศยัการ

ฝึกอยา่งมาก ส่วนใหญ่พบวา่มีพยาธิสภาพ ตอ้งการการดูแลตลอดเวลา ตลอดชีวติ แมจ้ะเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ตาม 
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2.  ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัรุนแรง พบความผดิปกติของพฒันาการ

ตั้งแต่ขวบปีแรก มกัมีพฒันาการล่าชา้ทุกดา้น โดยเฉพาะพฒันาการดา้นภาษา ส่ือความหมายไดเ้พียงเล็กนอ้ย

หรือพดูไม่ไดเ้ลย บางรายเร่ิมพดูไดเ้ม่ือเขา้สู่วยัเรียน มีปัญหาในการเคล่ือนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพ

มากกวา่ 1 อยา่ง มีทกัษะการป้องกนัตนเองนอ้ย มีความจาํกดัในการดูแลตนเอง ทาํงานง่ายๆได ้ ส่วนใหญ่

ตอ้งการการดูแลอยา่งใกลชิ้ดหรือตอ้งช่วยในทุกๆดา้นอยา่งมาก ตลอดชีวติ 

3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มกัไดรั้บการวนิิจฉยัตั้งแต่วยั

ก่อนเรียน เม่ืออายปุระมาณ 2- 3 ปี โดยพบวา่มีพฒันาการล่าชา้ในดา้นภาษา อาจมีความแตกต่างของระดบั

ความสามารถในดา้นต่างๆ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ล่าชา้ในดา้นการใชภ้าษา กลุ่มอาการวลิเล่ียม (Williams 

syndrome) บกพร่องในทกัษะการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติสัมพนัธ์ (Visuo - spatial processing skills) และ

บางรายมีความสามารถทางภาษาเด่น ในบางรายพบพยาธิสภาพชดัเจน กลุ่มอาการดาวน์และกลุ่มอาการ

โครโมโซมเอกซ์เปราะมกัมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในระดบัน้ี ปัจจุบนัทาํแผนผงัของยนี (Gene 

mapping) บริเวณวกิฤต (Critical region) บนโครโมโซมคู่ท่ี 21 ของกลุ่มอาการดาวน์ได ้ สามารถบอกวา่ยนี

ในตาํแหน่งใดควบคุมลกัษณะความผดิปกติใด และพบความสัมพนัธ์ของ FMR- 1 protein ท่ีขาดในกลุ่ม

อาการโครโมโซมเอกซ์เปราะกบัภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ผูท่ี้บกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง

สามารถเรียนไดถึ้งชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-3 ในวยัเรียนมกัตอ้งการการจดัการศึกษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การ

เดินทางตามลาํพงัไดใ้นสถานท่ีท่ีคุน้เคย ใชชี้วติในชุมชนไดดี้ทั้งการดาํรงชีวิตและการงาน แต่ตอ้งการา

ความช่วยเหลือปานกลาง ตลอดชีวิต ประมาณร้อยละ 20 ดาํรงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็นอ้ย มกัไดรั้บการวนิิจฉยัเม่ือเด็กเขา้สู่

วยัเรียนแลว้ เน่ืองจากในวยัก่อนเรียนพฒันาทกัษะทางสังคมและการส่ือความหมายไดเ้พียงพอ ส่วนใหญ่

เรียนไดถึ้งชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือสูงกวา่ เม่ือเป็นผูใ้หญ่สามารถทาํงาน แต่งงาน ดูแลครอบครัวได ้ แต่

อาจตอ้งการความช่วยเหลือบา้งเป็นคร้ังคราวเม่ือมีปัญหาชีวติหรือหนา้ท่ีการงาน มกัไม่พบสาเหตุทางพยาธิ

สภาพ ส่วนใหญ่จะสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางสังคมและเศรษฐสถานะยากจนหรือดอ้ยโอกาส ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  

 

1.5 ความผดิปกติทีพ่บร่วมด้วย  

 นพวรรณ ศรีวงศพ์านิช (2553) ไดก้ล่าวถึงความผิดปกติท่ีพบร่วมดว้ยของผูท่ี้มีภาวะ

บกพร่องทางสติปัญญาวา่ พบความผดิปกติทางจิตเวชในผูท่ี้มีความบกพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 45 ซ่ึงสูง

กวา่ประชากรทัว่ไป ความผดิปกติเหล่าน้ีจะพบบ่อยข้ึนเม่ือความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญามาก

ข้ึน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาพฤติกรรม ความผดิปกติท่ีพบ ไดแ้ก่ ซน สมาธิสั้น พบร้อยละ 8-15 พฤติกรรมทาํ

ร้ายตนเอง ร้อยละ 3-15 นอกจากน้ียงัพบพฤติกรรมกา้วร้าว กระตุน้ตนเอง เช่น ตบมือ เขยง่เทา้ ด้ือ เกเร พบ

โรคอารมณ์สับสนแปรปรวนร้อยละ 1-3.5 และโรคจิตเภท (Schizophrenia) ร้อยละ 3   
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1.6 การวนิิจฉัย 

 นพวรรณ ศรีวงศพ์านิช (2553) ไดก้ล่าวถึงการวนิิจฉยัภาวะบกพร่องทางสติปัญญาไวว้า่ การวนิิจฉยั

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในเด็กอายนุอ้ยกวา่ 3 ปี ค่อนขา้งลาํบาก เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัของเคร่ืองมือ

ประเมินสติปัญญาในเด็กเลก็ การวนิิจฉยัภาวะบกพร่องทางสติปัญญาทาํไดโ้ดยการซกัประวติั ตรวจร่างกาย 

ตรวจประเมินพฒันาการ การประเมินระดบัสติปัญญาและพฤติกรรมการปรับตวั   

 

2. การตรวจวนิิจฉัยทางจิตวิทยาคลนิิก (Clinical psychodiagnostic assessment) 

การตรวจวนิิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิก หมายถึง งานท่ีนกัจิตวทิยาคลินิกใชค้วามรู้ความสามารถทาง

จิตวทิยาคลินิกในการปฏิบติังานกบัผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และบุคคลทัว่ไปขององคก์รภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน เป็นลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจวนิิจฉยัแยกโรค การศึกษาพฤติกรรมทั้งในส่วนท่ีเป็น

ศกัยภาพและพยาธิสภาพทางจิตใจ กลไกท่ีมา หรือสาเหตุของปัญหาทางจิตเวช สุขภาพจิต และพฤติกรรม

ผดิปกติอนัเน่ืองมาจากพยาธิสภาพทางสมอง ตลอดจนลกัษณะบุคลิกภาพและระดบัเชาวน์ปัญญา โดยใช้

แบบทดสอบทางจิตวทิยาคลินิกท่ีเป็นมาตรฐาน 

คณะกรรมการวชิาชีพสาขาจิตวทิยาคลินิก (สมทรง สุวรรณเลิศ, ธารา ชินะกาญจน์, เสาลกัษณ์ 

สุวรรณไมตรี, ภทัระ แจง้ศิริเจริญ, และ ยวุดี ชอบพฒันา. 2552) ไดก้าํหนดขั้นตอนในการตรวจวนิิจฉยัทาง

จิตวทิยาคลินิกไวด้งัน้ี 

1. วางแผนและตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวทิยาคลินิกใหเ้หมาะสม ตามวยัและลกัษณะ

อาการหรือปัญหาของผูรั้บบริการ โดยการวเิคราะห์ ศึกษาจากทะเบียนประวติัและใบปรึกษาโรค 

2. เตรียมเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวทิยาคลินิกพร้อมอุปกรณ์และสถานท่ีสาํหรับการทดสอบ 

2.1 เลือกเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวทิยาคลินิกตามวตัถุประสงคใ์นการตรวจวนิิจฉยั 

2.2 จดัสภาพแวดลอ้มใหมี้บรรยากาศท่ีดีมีแสงสวา่งพอเหมาะ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและ

ปราศจากเสียงรบกวน เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความรู้สึกผอ่นคลายและร่วมมือในการทดสอบ ตลอดจน

คาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัจิตวทิยาคลินิก เช่น การไม่นัง่ในมุมหรือทิศทางท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 

2.3 จดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการทดสอบ เช่น ดินสอ ยางลบ นาฬิกาจบั เวลา ฯลฯ 

3. สร้างสัมพนัธภาพกบัผูรั้บบริการ 

3.1 สังเกตพฤติกรรมของผูรั้บบริการจากสีหนา้ ท่าทาง การเคล่ือนไหว นํ้าเสียงของคาํพดู

และการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก 

3.2 สร้างความคุน้เคยกบัผูรั้บบริการ เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการทดสอบดว้ยการเร่ิมตน้

ทกัทาย แสดงท่าทีเป็นมิตร พร้อมกบัแนะนาํตนเอง 

3.3 บอกวตัถุประสงคข์องการทดสอบทางจิตวทิยาคลินิก 

4. ทดสอบดว้ยเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวทิยาคลินิก 

5. สัมภาษณ์ผูรั้บบริการเพิ่มเติม เพื่อนาํขอ้มูลมาประกอบในการวเิคราะห์ผลการทดสอบ 
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6. วเิคราะห์และแปลผลการทดสอบทางจิตวทิยาคลินิก 

6.1 แปลผลตามเกณฑม์าตรฐานของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 

6.2 วเิคราะห์ผลร่วมกบัขอ้มูลทั้งหมดของผูรั้บบริการ เพื่อวนิิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิก 

7. ประชุมปรึกษาวเิคราะห์ผลการทดสอบกบันกัจิตวทิยาคลินิกในหรือนอกหน่วยงาน  

8. เขียนรายงานผลการตรวจวินิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิก 

8.1 สรุปผลการตรวจวินิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิก โดยเรียบเรียงขอ้มูลและผลการวเิคราะห์

จาก 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- การสัมภาษณ์ทางจิตวทิยาคลินิก 

- การทดสอบดว้ยเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวทิยาคลินิก 

8.2 เขียนรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจวนิิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิกตามตวัอยา่งท่ี

กาํหนดในภาคผนวก 

9. รายงานผลการตรวจวนิิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิก แนวทางการช่วยเหลือและการบาํบดัทางจิตวทิยา

แก่ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

10. เสนอผลการตรวจวนิิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิก ในท่ีประชุมตดัสินโรค (Case conference ถา้มี) เพื่อ

ประกอบการวินิจฉยัทางจิตเวช และวางแผนการช่วยเหลือ  

 

3. เคร่ืองมือประเมินภาวะบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

3.1 เคร่ืองมือประเมินภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

การทดสอบสติปัญญามีวตัถุประสงคเ์พือ่ทราบขอ้มลูในการวนิิจฉยัแยกโรคและระดบั

สติปัญญา ระดบัความสามารถในการเขา้รับการบาํบดัทางจิตวทิยา และวธีิการใชส้ติปัญญาในการปรับตวั

และแกปั้ญหาต่าง ๆ แบบทดสอบสติปัญญา ประกอบดว้ย 

1.1 Stanford-Binet intelligence scales 

1.2 The Arthur point scale of performance tests 

1.3 Wechsler scales 

1.3.1 Wechsler intelligence scale for children, third edition (WISC lll) 

1.3.2 Wechsler intelligence scale for children revised (WISC-R) 

1.3.3 Wechsler adult intelligence scale (WAIS) 

1.3.4 Wechsler preschool and primary scale of intelligence (WPPSI) 

1.3.5 Wechsler abbreviated scale of intelligence (WASI) 

1.4 Woodcock-Johnson test of cognitive abilities 

1.5 Cognitive assessment system (CAS) 
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1.6 Comprehensive test of nonverbal intelligence (CTONT) 

1.7 Draw-A-Person: A quantitative scoring 

1.8 Progressive matrices test 

1.9 คู่มือประเมินเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (ฉบบักรมการแพทย)์ 

3.2 เคร่ืองมือประเมินภาวะบกพร่องทางพฒันาการ 

การทดสอบพฒันาการมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจวนิิจฉยัเด็กท่ีมีปัญหาพฒันาการล่าชา้ และ

การใหค้วามช่วยเหลือ ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกได ้แบบทดสอบพฒันาการ ไดแ้ก่ 

2.1 Bayley scales of infant development 

2.2 Denver developmental screening test (DDST) 

2.3 Gesell developmental schedules 

2.4 Griffit developmental test 

2.5 Vineland social maturity scales / Vineland adaptive behavior scale 

 

4. แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ (Vineland adaptive behavior scale) 

Vineland adaptive behavior scale (VABS)  เป็นแบบประเมินชุดหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นหลายประเทศทัว่

โลก พฒันาข้ึนโดย Sara S. Sparrow, David A. Balla, และ  Domenic V. Cicchetti ในปี พ.ศ. 2527 จากแบบ

ประเมินความสามารถพฤติกรรมทางสังคม Vineland social maturity scale (VSMS) ของ Edgar A. Doll ท่ี

สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2508  ใน ปี พ.ศ. 2542 ภาวณีิ อ่อนนาค ไดน้าํ Vineland adaptive behavior scale (VABS) 

มาปรับใชเ้ป็นคร้ังแรกในงานวจิยัเร่ืองการดดัแปลงแบบวดัพฤติกรรมการปรับตวั VABS สาํหรับเด็กก่อนวยั

เรียนในเขตกรุงเทพ  และในปี พ.ศ. 2547  โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ นาํมาปรับปรุงใชใ้นกลุ่ม

ผูป่้วยออทิสซึม (Autism) 

4.1 ลกัษณะทัว่ไป 

VABS ประกอบดว้ยพฤติกรรมการปรับตวัจาํนวน 261 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น (Domains) แต่

ละดา้นแบ่งเป็นดา้นยอ่ย (Subdomains) (Sara S. Sparrow, David A. Balla, และ Domenic V. Cicchetti, 

1984) ดงัน้ี 

1. ดา้นการติดต่อส่ือสาร  (Communication domain) แบ่งเป็น 3 ดา้นยอ่ย คือ  

1.1  ดา้นการรับรู้และเขา้ใจภาษา  (Receptive)  

1.2 ดา้นการแสดงออกทางภาษา  (Expressive)  

1.3 ดา้นการเขียน  (Written)  

2.  ดา้นกิจวตัรประจาํวนั  (Daily living skills domain) แบ่งเป็น 3 ดา้นยอ่ย คือ 

2.1  ดา้นกิจกรรมส่วนบุคคล  (Personal)  

2.2  ดา้นการทาํงานบา้น  (Domestic)  
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2.3  ดา้นพฤติกรรมในชุมชน  (Community)  

3.  ดา้นการเขา้สังคม  (Socialization domain) แบ่งเป็น 3 ดา้นยอ่ย คือ 

3.1 ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  (Interpersonal  relationships)  

3.2 ดา้นการเล่นและการใชเ้วลายามวา่ง (Play and leisure time) 

3.3 ดา้นทกัษะการจดัการ (Coping skills)  

4.  ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว  (Motor skills domain) แบ่งเป็น 2 ดา้นยอ่ย คือ 

4.1 ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross)  

4.2  ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัเล็ก  (Fine)  

4.2 คุณสมบัติผู้สัมภาษณ์ 

  แบบทดสอบน้ีใชไ้ดก้บันกัจิตวทิยา นกัสังคมสงเคราะห์ หรือบุคลากรอาชีพอ่ืนท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีและผา่นการอบรมเป็นการเฉพาะ มีประสบการณ์ดา้นการตรวจวินิจฉยัรายบุคคล

และการแปลผลการทดสอบทางจิตวทิยา มีความรู้พื้นฐานดา้นพฒันาการของมนุษย ์ พฤติกรรม การทดสอบ

และการวดั เขา้ใจในบุคคลพิการ 

  ผูส้ัมภาษณ์ควรไดรั้บการฝึกอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์ การดาํเนินการและการแปลผลแบบ

วดั Vineland adaptive behavior scale และควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้กระทงต่างๆ ใน 

Vineland และการใหค้ะแนน ตลอดจนมีบุคลิกภาพท่ีกระตุน้และเสริมสร้างใหผู้ส้ัมภาษณ์เกิดความรู้สึก

สบายใจ สะดวกใจในการตอบคาํถาม 

4.3 ลกัษณะของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ตอ้งเป็นบุคคลท่ีคุน้เคยกบัพฤติกรรมของเด็กมากท่ีสุด สามารถรู้พฤติกรรม

ของเด็กในทุกดา้น แต่บางคร้ังถา้ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่ทราบในพฤติกรรมทุกดา้นของเด็ก การใชผู้ใ้หส้ัมภาษณ์

มากกวา่ 1 คน อาจเป็นส่ิงจาํเป็น แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดผูใ้หส้ัมภาษณ์ควรจะรู้พฤติกรรมของเด็กโดยสมบูรณ์ทุก

ดา้น ถึงอยา่งไรก็ตามควรจะพยายามหาผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีคุน้เคยกบักิจกรรมต่างๆท่ีเด็กทาํในทุกดา้นเพราะ  

National standardization sample และ Supplementary norm group ไม่มีขอ้มูลท่ีมาจากผูใ้หส้ัมภาษณ์หลาย

คน 

 4.4 การเตรียมตัวสัมภาษณ์ 

1. กรอกขอ้มูลในหนา้ปกของแบบบนัทึกใหส้มบูรณ์ 

2. หาจุดเร่ิมตน้ในแต่ละดา้นของทกัษะตามอายจุริง/อายสุมอง หรืออายทุางสังคม 

3. วงกลมลอ้มรอบจุดเร่ิมตน้ในอายนุั้นของทกัษะแต่ละดา้น 

4. ทบทวนรายการทกัษะและเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีจะใชใ้นการสัมภาษณ์ 

4.5 การดําเนินการสัมภาษณ์ 

วธีิการประเมินของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ใชว้ธีิการสัมภาษณ์ผูท่ี้อยู่

ใกลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุด เวลาท่ีใชป้ระเมินประมาณ 20-60 นาที ประกอบดว้ยขั้นตอนในการประเมิน คือ 
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1. สร้างสัมพนัธภาพกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ โดย (1) ปรับวธีิการสัมภาษณ์ถา้จาํเป็น  (2) มองสบตา

อยา่งเหมาะสมขณะสัมภาษณ์ (3) เอ่ยช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ละเอ่ยช่ือเด็ก เม่ือไรก็ตามท่ีเหมาะสมขณะสัมภาษณ์ 

(4) กระตือรือร้น ใหก้าํลงัใจ และไม่ตดัสินเอง 

2. บอกจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์แก่ผูใ้หส้ัมภาษณ์วา่ เพื่อเป็นการช่วยใหเ้ขา้ใจวา่เด็ก

สามารถดูแลตวัเองและเขา้ไดก้บัผูอ่ื้นอยา่งไร มีการโตต้อบต่อส่ิงท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์หรือผูอ่ื้นกระทาํอยา่งไร 

รวมทั้งดูพฒันาการในการพึ่งตนเองและความรับผิดชอบทางสังคม และบอกผูใ้หส้ัมภาษณ์วา่ (1) ไม่มี

คาํตอบใดถูกหรือผดิ (2) แต่ละคนทาํส่ิงท่ีแตกต่างกนัตามอาย ุ (3) จุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่ดูเพียงวา่เด็กสามารถ

ทาํไดเ้ท่านั้น แต่เพื่อดูวา่ส่ิงท่ีทาํไดน้ั้นทาํเป็นปกติหรือเป็นนิสัยหรือไม่ และถา้ไม่ทาํเป็นปกติหรือเป็นนิสัย ก็

จะดูวา่ทาํไดเ้ป็นบางคร้ังหรือทาํไดบ้างส่วน หรือทาํไม่ไดเ้ลย หรือดูวา่เคยทาํไดม้าก่อนแต่ตอนน้ีโตเกินไป

จึงไม่ทาํหรือไม่ทาํอีกต่อไปเพราะเหตุผลอ่ืน 

4.6 คําแนะนําทัว่ไป 

1. แต่ละขอ้คาํถามของ Vineland ใชส้าํหรับวดัการกระทาํท่ีทาํเป็นปกติหรือเป็นนิสัย 

ไม่ใช่เพียงแต่สามารถทาํได ้ ใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ และบนัทึกไวใ้นช่องหมายเหตุ ถา้เด็กสามารถทาํกิจกรรม

นั้นไดแ้ต่ไม่ทาํ 

2. ไม่อ่านหรือใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์อ่านรายการทกัษะต่างๆ ควรเร่ิมตน้สมัภาษณ์โดยใช้

คาํถามทัว่ไปและไต่ถามเพิ่มเติมเม่ือจาํเป็น เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามตอ้งการ 

3. ดาํเนินการสัมภาษณ์เรียงตามทกัษะ : ส่ือความหมาย, ทกัษะการใชชี้วติประจาํวนั, 

ทกัษะทางสังคม, ทกัษะการเคล่ือนไหวและพฤติกรรมการปรับตวัไม่ดี โดยทาํแต่ละทกัษะใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

ก่อนดาํเนินการสัมภาษณ์ทกัษะถดัไป 

4. ควรรู้วา่รายการทกัษะขอ้ใดมีความสัมพนัธ์กนั แลว้ปรับคาํถามและไต่ถามให้

ครอบคลุมทุกรายการทกัษะนั้น 

5. ดาํเนินการสัมภาษณ์อยา่งนอ้ยท่ีสุด 5 นาทีก่อนใหค้ะแนนในรายการใดๆ จะช่วยสร้าง 

rapport และทาํใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ไม่ค่อยสนใจคะแนนท่ีกาํลงัให ้

6. ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์บอกตวัอยา่งของทกัษะท่ีเด็กทาํหรือไม่ทาํ ทาํใหเ้ฉพาะเจาะจง ตอ้ง

ตดัสินวา่คาํตอบใดของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีสามารถใหค้ะแนนไดเ้ม่ือถามคาํถามทัว่ไป  และรายการใดท่ีไม่

สามารถใหค้ะแนนไดถ้า้ไม่ไดถ้ามต่อไป 

4.7 เกณฑ์การให้คะแนน 

4.7.1 การให้  2 คะแนน    

1) กระทาํส่ิงนั้นไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจในอดีตและทาํเป็นจนนิสยั 

2) กระทาํส่ิงนั้นเป็นคร้ังคราว แต่เม่ือไรก็ตามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน เด็กจะกระทาํส่ิงนั้นเป็น

ประจาํ เช่น กระโดดขา้ม ต่อรูปปริศนาไดส้มบูรณ์หรือขา้มถนน 
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3) การกระทาํท่ีทาํไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจในอดีต แต่ตอนน้ีโตเกินกวา่ท่ีจะทาํ เช่น บอกใหพ้า

ไปหอ้งนํ้า แต่ตอ้งทาํการสืบสวนถา้เด็กไม่ทาํกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัอายตุ่อไป เช่น เด็กเคยจดัโตะ๊อาหารได้

เองและทาํเป็นกิจวตัรโดยไม่ตอ้งเตือน ตอนอาย ุ7 ขวบ แต่พออาย ุ12 ปี จะจดัโตะ๊อาหารต่อเม่ือเตือนเท่านั้น 

ดงันั้นเด็กควรจะไดค้ะแนน 2 สาํหรับการจดัโตะ๊อาหารโดยไม่ตอ้งเตือนตอนอาย ุ 7 ขวบ แต่ควรจะได้

คะแนน  0 ในกิจกรรมเดียวกนัตอนอาย ุ12 ปี 

4) กระทาํส่ิงนั้นเป็นปกติ แต่ทาํในวธีิการท่ีแตกต่างออกไปเน่ืองจากความพิการ  

ตวัอยา่งเช่น ใชภ้าษาท่าทางในคนท่ีมีความบกพร่องในการไดย้นิและใชอ้กัษรเบรลในคนท่ีมีความบกพร่อง

ดา้นการเห็น 

4.7.2 การให้  1  คะแนน 

1) ปรากฏการกระทาํในทกัษะนั้นออกมา ตวัอยา่งเช่น กาํลงัเร่ิมเดินข้ึนบนัได แต่

ยงัคงมีคลานข้ึนเป็นบางคร้ัง 

2) กระทาํส่ิงนั้นไดบ้างคร้ังเท่านั้น ยงัทาํไม่ไดทุ้กคร้ัง ตวัอยา่งเช่น ปูเตียงไดเ้ป็นท่ีน่า

พอใจเป็นบางคร้ังคราวเท่านั้น ยงัทาํไม่ไดทุ้กคร้ัง 

3) กระทาํส่ิงนั้นไดบ้างส่วน ตวัอยา่งเช่น บอกท่ีอยูไ่ดแ้ต่ไม่ครบ เช่น ไม่มีจงัหวดั 

หมายเหตุ : มีบางขอ้ไม่อนุญาตในการใหค้ะแนน 1 ใหท้าํตามนั้น 

4.7.3 การให้ 0 คะแนน   

ให ้0 คะแนน ถา้ไม่เคยหรือไม่ใคร่จะทาํการกระทาํนั้น หรือ 

1) ยงัเด็กเกินไปท่ีกระทาํกิจกรรมนั้น 

2) กิจกรรมนั้นอยูเ่หนือความสามารถของเด็ก 

3) เด็กสามารถทาํกิจกรรมนั้น แต่ไม่ค่อยจะทาํ 

4) เพราะความพิการทางร่างกายหรือการรับรู้ความรู้สึกเป็นขอ้หา้มในการกระทาํ

กิจกรรม  ตวัอยา่งเช่น ความพิการทางร่างกายเป็นขอ้หา้มจากการเล่นกีฬา 

5) กิจกรรมนั้นอยูเ่หนือความสามารถทางกายของเด็ก ตวัอยา่งเช่น เด็กยงัไม่สูง

พอท่ีเทา้จะเหยยีบถึงท่ีถีบจกัรยาน จึงยงัข่ีจกัรยานไม่ได ้

6) เด็กไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ระทาํกิจกรรมนั้น ตวัอยา่งเช่น โทรศพัท ์

7) เด็กไม่เคยถูกขอใหท้าํกิจกรรมนั้น ตวัอยา่งเช่น จดัโตะ๊อาหาร 

8) คนอ่ืนกระทาํส่ิงนั้นใหเ้ด็กเสมอ ตวัอยา่งเช่น จดัเตียง ผกูรองเทา้ 

9) กิจกรรมนั้นยงัไม่ไดถู้กเร่ิมตน้ เช่น การฝึกขบัถ่าย หรือพยายาม เช่น การกิน

อาหารแขง็ 

10) เด็กยงัไม่ไดรั้บการสอนใหท้าํกิจกรรมนั้น เช่น มารยาทขณะรับประทาน

อาหาร 
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11) เด็กไม่รู้ถึงความจาํเป็นของกิจกรรมนั้น เช่น การปฏิบติัตามกฎความปลอดภยั 

12) เด็กไม่กระทาํกิจกรรมนั้นเพราะขาดความสนใจ เช่น การเล่นเกม 

13) เด็กยงัไม่เคยมีเหตุผลท่ีจะกระทาํกิจกรรมนั้น เช่น การใชโ้ทรศพัทส์าธารณะ 

14) เด็กไวว้างใจใหผู้เ้ล้ียงกระทาํกิจกรรมนั้น เช่น การหาเพื่อน 

หมายเหตุ : ใหค้ะแนน 0 ถา้เด็กไม่ทาํกิจกรรมโดยไม่คาํนึงถึงเหตุผล 

4.7.4 การให้คะแนน N  

การท่ีเด็กไม่ทาํกิจกรรมนั้นมีเพยีงเหตุผลเดียวเท่านั้นท่ีจะใหค้ะแนน N คือ การขาด

โอกาส เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูไ่ม่มีส่ิงนั้น และจะไดรั้บอนุญาตใหค้ะแนน N ไดต่้อเม่ือในรายการนั้นพิมพ์

คาํวา่ อาจใหค้ะแนน N เท่านั้น   ถา้ยงัเด็กเกินกวา่ท่ีจะใชโ้ทรศพัท ์ถึงแมจ้ะไม่มีโทรศพัท ์ก็ใหค้ะแนน 0 

แทนท่ีจะใหค้ะแนน N  

4.7.5 การให้คะแนน DK (ผูต้อบไม่รู้วา่เด็กกระทาํกิจกรรมเนน้ไดห้รือไม่) 

   การใหค้ะแนน DK ใหเ้ฉพาะในกรณีท่ีกิจกรรมนั้นปกติเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ี

ผูใ้หค้าํตอบไม่เคยมีโอกาสสังเกตเห็น เช่น ท่ีโรงเรียนหรือหอ้งสมุด 

   คะแนน 0 ถา้พฤติกรรมนั้นควรจะเกิดข้ึนในท่ีอาศยัของเด็ก แต่ผูเ้ล้ียงดูไม่รู้วา่เด็ก

พฤติกรรมนั้นหรือไม่ 

   ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการซกัถามผูใ้หค้าํตอบในขอ้ก่อนๆ อาจนาํมาใชเ้พือ่ช่วยเตือน

ความจาํผูต้อบเก่ียวกบัพฤติกรรมของเด็กในคาํถามนั้น ในการเจาะลึกเพื่อหาคาํตอบ 

4.8 การคิดคะแนน 

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ ไดก้าํหนดแนวทางการคิดคะแนนไว้

ดงัน้ี 

1. หา  Basal  items  และ  Ceiling  items   

- Basal  items คือขอ้คาํถามท่ีไดค้ะแนนเท่ากบั 2 จาํนวน 7  ขอ้คาํถามติดต่อกนั

ลงไป 

- Ceiling  items คือขอ้คาํถามท่ีไดค้ะแนนเท่ากบั 0 จาํนวน 7 ขอ้คาํถามติดต่อกนั

ข้ึนไป 

2 ใหค้ะแนน  2  ในทุกขอ้คาํถามก่อน  Basal  item  

3 ใหค้ะแนน  0  ในทุกขอ้คาํถามหลงั  Ceiling  item  

4 รวมคะแนนดิบ  2, 1, 0, DK และ N ในแต่ละคอลมัน์  

5 นาํเอาผลรวมคะแนนดิบไปเทียบหาคะแนนมาตรฐาน (Standard score) 
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4.9 การแปลผลและการสรุปผล 

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ ไดก้าํหนดแนวทางการแปลผลโดยใช้

การเทียบคะแนนเฉล่ียของบุคคลนั้น ๆ กบักลุ่มตวัอยา่ง และพิจารณาดูวา่บุคคลนั้นมีความสามารถเท่ากบั

อายจุริงของตนหรือไม่ มีความสามารถดา้นใดบา้งท่ีควรจะมี แต่ยงัไม่มี อนัจะนาํไปสู่การพฒันาเด็กต่อไป 

4.10 ข้อดี-ข้อจํากดั 

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ มีขอ้ดีและขอ้จาํกดัดงัน้ี 

- Test-retest  reliability; 2-4 สัปดาห์  มีค่าเท่ากบั  .80 - .90 

- Internal  consistency  reliability  มีค่า  .83 - .94   

- สามารถนาํไปใชป้ระเมินผูใ้หญ่ท่ีมีความสามารถตํ่าได ้ 

- มีตวัเลขบอกอายกุาํกบัขอ้คาํถาม  ทาํใหท้ราบวา่ในขอ้คาํถามนั้น ๆ เด็กควรมี

ความสามารถเม่ือมีอายเุท่าใด  

- มีตวัเลขบอกคะแนนสูงสุดของแต่ละคอลมัน์ ตรวจสอบความผดิพลาดในการรวม

คะแนนไดง่้าย  

- Interater  reliabity  มีค่าเท่ากบั  .62 - .78  การประเมินซํ้ าควรใชผู้ป้ระเมินคนเดียวกนั 

- ยงัไม่มีค่ามาตรฐานสาํหรับคนไทย  

 

5. กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 กลุ่มงานจิตวทิยา สังกดักลุ่มภาระการบริการทางการแพทย ์  สถาบนัราชานุกลู  ใหบ้ริการดา้น

จิตวทิยาคลินิกสาํหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นพฒันาการและสติปัญญาและปัญหาการเรียน  

ประกอบดว้ยหนา้ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. บริการตรวจวนิิจฉยัและการใหค้าํปรึกษาทางจิตวทิยาและจิตเวช เพื่อสนบัสนุนการบาํบดัรักษา

ทางการแพทย ์

2.  บริการบาํบดัรักษาดา้นจิตวทิยาในระดบัตติยภูมิ เพื่อเป็นฐานปฏิบติัการทางการฝึกอบรมและ

การศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลย ี

3. ดาํเนินการคน้ควา้ ศึกษา วิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยทีางดา้นจิตวทิยาและสุขภาพจิต

สาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาและสติปัญญา 

4. ดาํเนินการพฒันาบุคลากร หลกัสูตรการสอนและฝึกอบรมสาํหรับนกัศึกษาและบุคลากรวชิาชีพ

สายจิตวทิยาคลินิก สายวชิาชีพจิตวทิยา อ่ืนๆ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ฉตัรมงคล ฉํ่ามาก ( 2551) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการปรับตวัของผูป่้วยพฒันาการชา้รอบดา้น 

(Pervasive developmental disorder: PDDs) โดยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั Vineland adaptive 

behavior scales (VABS) วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการปรับตวัของผูป่้วย 

PDDs อายไุม่เกิน 3 ปี ใน Communication domain, Daily living skill domain, Socialization domain, Motor 

skills domain และ Adaptive behavior composite รวมทั้งหาความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่ง

คือ ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาทั้งแบบผูป่้วยนอกและผูป่้วยในของโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภจ์าํนวน 

209 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั Vineland adaptive behavior 

scales (VABS) ฉบบั Survey form เก็บขอ้มลู โดยการสัมภาษณ์ผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็ก สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์คือ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและ Pearson product moment correlation coefficient ผลการศึกษา

พบวา่คะแนนพฤติกรรมการปรับตวัใน Domain ต่างๆ พบวา่ Motor skills domain คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด

เท่ากบั 76.97 รองลงมาคือ Daily living skills, Socialization, และ Adaptive behavior composite  โดยมี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 74.12, 67.82 และ 66.07 ตามลาํดบั ส่วน Communication มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 65.32 

ส่วนพฤติกรรมปรับตวัในแต่ละ Domain พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสูงและปานกลาง สรุป

ไดด้งัน้ี Domain ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงไดแ้ก่ Communication กบั Daily living skills Daily living skills กบั 

Motor skills และ Communication กบั Socialization เท่ากบั .793,.720 และ .718 ตามลาํดบั คู่ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางไดแ้ก่ Daily living skills กบั Socialization Socialization กบั Motor 

skills และ Communication กบั Motor skills เท่ากบั .673, .673 และ .573 ตามลาํดบั  

วภิาว ีสาธิรังกลู (2546) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการปรับตวัของผูป่้วยเด็กอายตุั้งแต่แรกเกิด - 5 ปีท่ีมารับ

บริการท่ี งานบริการผูป่้วยนอก ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มตวัอยา่ง

ไม่รวมเด็กเจบ็ป่วยเร้ือรัง มีความพิการทางร่างกาย หรือมีการเจบ็ป่วยทางระบบประสาท ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีไดจึ้งเป็นตวัแทนของเด็กท่ีมีพฒันาการปกติตามลกัษณะของสังคมไทย เก็บขอ้มูลโดยใช ้ Vineland 

adaptive behavior scales, survey form ฉบบัภาษาไทย ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยนกัจิตวทิยาท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือทดสอบทางจิตวทิยา ผูว้จิยัทาํการศึกษาใน 2 ตวัแปร คือ อาย ุและเพศ เก็บขอ้มลู

โดยสุ่มสัมภาษณ์จากผูป้กครองหรือผูดู้แลท่ีพาเด็กมารับบริการ ระยะเวลาเก็บขอ้มลู 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 

- พ.ย. 2545 วเิคราะห์ขอ้มูล ตวัแปรอายุ ใช ้One-Way Anova, ตวัแปรเพศ ใช ้t-test, ความเท่ียง ใช ้Cronbach 

∝, ความตรง ใช ้ Developmental progression ของคะแนน VABS และ Factor analysis, การวเิคราะห์

คุณภาพรายขอ้ ใช ้ Difficulty analysis ผลการศึกษาพบวา่ คะแนนพฤติกรรมการปรับตวัจะสูงข้ึนเม่ืออายุ

เพิ่มข้ึน พบในคะแนนพฤติกรรมการ ปรับตวัรวม, ทุกดา้นหลกั และดา้นยอ่ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .001 เม่ือเทียบระหวา่งเพศ พบวา่ เพศหญิงมีคะแนนสูงกวา่เพศชาย ท่ีช่วงอาย ุ1-0-0 ถึง 1-11-30 อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น การส่ือความหมาย, ดา้นสังคม และดา้นยอ่ยการแสดงออกทางภาษา, 

การใชชี้วติในชุมชน และการจดัการ, ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการปรับตวัระหวา่งเด็กไทยกบัเด็ก
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อเมริกนัในช่วงอายตุั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี มี ความใกลเ้คียงกนัมาก ยกเวน้ดา้นสังคมท่ีเด็กไทยจะเร่ิมไดค้ะแนน

ตํ่ากวา่ตั้งแต่อาย ุ2 ปี, ขอ้คาํถามของ VABS survey form ฉบบัภาษาไทยช่วงอายแุรกเกิด - 3 มีค่าความเท่ียง 

ความตรง และค่าความยากง่ายรายขอ้ท่ี เหมาะสมกบัเด็กในแต่ละช่วงอาย ุ ผลการศึกษาเสนอวา่ VABS 

survey form ฉบบัภาษาไทย สามารถนาํมาใชใ้นการประเมิน พฤติกรรมการปรับตวัสาํหรับเด็กอายตุั้งแต่แรก

เกิด - 3 ปี และ สาํหรับเด็กในช่วงอายแุรกเกิด - 3 ปี สามารถใช ้ ตารางค่าปกติในภาคผนวก B ของคู่มือ 

VABS survey form ได ้
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บทที่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา เพือ่พฒันาโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยั

ครอบคลุมตามขั้นตอน ดงัน้ี (1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั (3) การตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ (4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ (5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1.1 ประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ  

1) นกัจิตวทิยาคลินิก จากสถาบนัราชานุกลูและโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์

จาํนวน 11 ราย  

2) ระเบียนขอ้มลูการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์

(Vineland adaptive behavior: interview survey form) ของผูรั้บบริการท่ีไดรั้บการประเมินจากนกัจิตวทิยา

คลินิก กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ในช่วงเดือนตุลาคม 2552 – มิถุนายน 2553 ดว้ยแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ และไดรั้บการประเมินจากนกัจิตวทิยาคลินิก กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู ดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ จาํนวน 30 ราย 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ   

1) นกัจิตวทิยาคลินิก จากสถาบนัราชานุกลู และโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์   ท่ี

ใชแ้บบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ และใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้

ตวัอยา่งจาํนวน 5 ราย      

2) ระเบียนขอ้มลูการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ ของ

ผูรั้บบริการท่ีมารับบริการท่ีกลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ในช่วงเดือนตุลาคม 2552 – มิถุนายน 2553 

และไดรั้บการประเมินจากนกัจิตวทิยาคลินิก กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกูล ดว้ยแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง   ไดต้วัอยา่งจาํนวน 10 ราย  
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย (1) โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู (2) แบบประเมินความถูกตอ้ง 

ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลของโปรแกรมประมวลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

2.1 โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูปท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือวจิยั 

ใชก้ระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยวธีิตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) 

จากผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี      

ข้ันตอนที ่1 ศึกษาตาํราและเอกสารเก่ียวกบัการประมวลผลของแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด์ และวธีิการสร้างโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนด์  

1) ศึกษาวตัถุประสงค ์   องคป์ระกอบ  ขั้นตอน และกิจกรรม ของการประมวลผลสาํหรับ

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์พบวา่ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  

ก. คาํนวณหาอายจุริงของผูรั้บการทดสอบ โดยนาํเอาวนั-เดือน-ปีท่ีทดสอบลบดว้ย

วนั-เดือน-ปีเกิดของผูรั้บการทดสอบ ไดอ้ายจุริงเป็น  วนั-เดือน-ปี 

ข. นาํคะแนนดิบของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละขอ้ของแต่ละดา้นยอ่ยมาบวกเขา้

ดว้ยกนั  ไดเ้ป็นคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัของแต่ละดา้นยอ่ย รวม 11 ดา้น กรณีผูรั้บการ

ทดสอบอายนุอ้ยกวา่ 6 ปี หรือรวม 9 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายมุากกวา่ 6 ปี 

ค. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ ไปกรอกในช่อง

คะแนนดิบ (Raw score) ในระเบียนขอ้มลูการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนดข์องแต่ละดา้นยอ่ย   

ง. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยบวกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็น

คะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้น  รวม 4 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายนุอ้ยกวา่ 6 ปี หรือ

รวม 3 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายมุากกวา่ 6 ปี   

จ. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีไดไ้ปเทียบหาคะแนน

มาตรฐาน (Standard scores) ของแต่ละดา้นจากตาราง บี. 1 (Table B.1 Domain standard scores) สาํหรับดา้น

ทกัษะการเคล่ือนไหว (Motor skills) กรณีท่ีผูรั้บการทดสอบอายเุกิน 6 ปี ให้เปิดเทียบหาจากตาราง 5.3 

(Table 5.3 Estimated standard scores corresponding to motor skills)   ในคู่มือสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์(Interview edition survey form manual) 
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ฉ. นาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีไดบ้วกเขา้ดว้ยกนั ได้

เป็นคะแนนมาตรฐานรวม (Sum of domain standard scores) แลว้นาํคะแนนมาตรฐานรวมท่ีไดไ้ปเทียบหา

คะแนนมาตรฐานพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม (Adaptive behavior composite) จากตาราง B.2 (Table 

B.2 Standard scores for adaptive behavior composite) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนด์ 

ช. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ ไปเทียบหาระดบั

พฤติกรรมการปรับตวั (Adaptive level) จากตาราง บี. 8 (Table B.8 Adaptive levels for subdomains) ในคู่มือ 

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์      

ซ. นาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและคะแนนมาตรฐาน

พฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวมไปเทียบหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั จากตาราง บี. 6 (Table B.6 

Adaptive levels for domains and adaptive) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด์ 

ฌ. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ ไปเทียบหาอายุ

พฒันาการ (Age equivalent) จากตาราง บี. 11 (Table B.11. Age equivalents for subdomains) ในคู่มือ 

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์    

ญ. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีได ้ ไปเทียบหาอายุ

พฒันาการจากตาราง บี.10 (Table B.10 Age equivalents corresponding to domain raw scores) ในคู่มือ 

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   

ฎ. คาํนวณเพื่อหาอายพุฒันาการของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม   โดยแปลงอายุ

พฒันาการของแต่ละดา้นท่ีมีหน่วยเป็นปีใหมี้หน่วยเป็นเดือน โดยคูณดว้ย 12 แลว้นาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปบวกกบั

หน่วยท่ีเป็นเดือนอยูแ่ลว้  แลว้จึงนาํอายพุฒันาการของแต่ละดา้นท่ีแปลงหน่วยเป็นเดือนแลว้นั้นบวกเขา้

ดว้ยกนั  แลว้หารดว้ย 4 กรณีท่ีผูรั้บการทดสอบอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี   หรือหารดว้ย 3 กรณีที่ผูรั้บการทดสอบอาย ุ6 

ปีข้ึนไป  หากผลลพัธ์ท่ีไดมี้เศษเท่ากบัหรือมากกวา่ 5  ใหปั้ดเศษข้ึน  แลว้จึงนาํผลลพัธ์ท่ีไดแ้ปลงกลบัไป

เป็นปีอีกคร้ัง โดยหารดว้ย 12 ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงถึงอายพุฒันาการของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  

ฏ. หาค่าจุดแขง็และจุดอ่อน (Strengths and weakness) ของพฤติกรรมการปรับตวัแต่

ละดา้น รวม 4 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี หรือรวม 3 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบ

อายมุากกวา่หรือเท่ากบั 6 ปี   โดยบวกคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นเขา้ดว้ยกนั ได้

เป็นคะแนนมาตรฐานรวม นาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปหารดว้ยจาํนวนดา้นท่ีนาํมาบวกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นค่าเฉล่ียของ

คะแนนมาตรฐานการปรับตวัรวม แลว้นาํคะแนนมาตรฐานของแต่ละดา้นไปลบดว้ยค่าเฉล่ียของคะแนน

มาตรฐานการปรับตวัรวมท่ีคาํนวณได ้แลว้จึงนาํผลต่างท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าความต่างมาตรฐานในตาราง บี.14 

(Table B.14 Strengths and weakness : values needed for statistical significance) ในคู่มือสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  
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ฐ. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่

ละดา้น ทีละคู่ (Pairwise comparisons) โดยนาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นมาลบ

กนัทีละคู่ แลว้นาํผลต่างท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าความต่างมาตรฐานในตาราง บี.16 (Table B.16 Domain pairwise 

comparison: statistical significance) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   

ฑ. หาค่าช่วงระดบัความเช่ือมัน่ (Bands of error หรือ Confidence levels) ของ

พฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม โดยนาํคะแนนมาตรฐานของ

พฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม ไปเทียบหาช่วง

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 90, 95, หรือ 99 ในตาราง บี.3 (Table B.3 Bands of error) ในคู่มือสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  

ฒ. หาค่าตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์  (Percentile rank) และค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ 

(Stanines) ของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม โดยนาํคะแนน

มาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม ไปเทียบหาค่าตาํแหน่ง

เปอร์เซ็นไทล ์   และค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ ในตาราง บี.4 (Table B.4 National percentile ranks and 

stanines) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  

2) ศึกษาวตัถุประสงค ์  องคป์ระกอบ ขั้นตอน และกิจกรรมการเขียนโปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปของ 

Microsoft Office Excel 2007 พบวา่ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

ก.  การคาํนวณอาย ุมีกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการคือ 1) กาํหนดตารางสาํหรับใชคี้ยข์อ้มูล  

วนั/เดือน/ปีท่ีทดสอบ และวนั/เดือน/ปี เกิด และ 2) เขียนชุดคาํสั่งสาํหรับคาํนวณอายเุป็น วนั-เดือน-ปี  

ข. การรวมคะแนนดิบจากแต่ละดา้นยอ่ยเป็นคะแนนดิบรวมของแต่ละดา้น มีกิจกรรมท่ี

ตอ้งดาํเนินการ 1) กาํหนดตารางสาํหรับใชคี้ยข์อ้มูลคะแนนดิบรวมของแต่ละดา้นยอ่ย 2) เขียนชุดคาํสั่ง

เพื่อให้โปรแกรมนาํคะแนนดิบรวมของแต่ละดา้นยอ่ย มารวมเป็นคะแนนดิบของแต่ละดา้น   

ค.  การแปลงคะแนนดิบรวมในแต่ละดา้นเป็นคะแนนมาตรฐาน มีกิจกรรมท่ีตอ้ง

ดาํเนินการคือ 1) สร้างตารางขอ้มูล 2 ชุด ประกอบดว้ย (ก) ตารางขอ้มูล Domain standard scores โดยใช้

ขอ้มูลจากตาราง บี. 1 (Table B.1 Domain standard scores) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์ หนา้ 153-224  และ (ข) ตารางขอ้มูล Estimated standard scores  corresponding to 

motor skills โดยใชข้อ้มูลจากตาราง 5.3  (Table 5.3 Estimated standard scores  corresponding to motor 

skills)   ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์หนา้ 110  และ 2) เขียนชุดคาํสั่ง

เพื่อให้โปรแกรมนาํคะแนนดิบรวมในแต่ละดา้น ไปเทียบหาคะแนนมาตรฐานของแต่ละดา้น จาก

ตารางขอ้มูล  Domain standard scores  สาํหรับดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว  (Motor skills) กรณีทีผู่รั้บการ

ทดสอบอายเุกิน 6 ปี  จากตารางขอ้มูล Estimated standard scores  corresponding to motor skills  
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ง.  การรวมคะแนนมาตรฐานจากแต่ละดา้น มีกิจกรรมทีต่อ้งดาํเนินการคือเขียนชุดคาํสั่ง

เพื่อให้โปรแกรมนาํคะแนนมาตรฐานในแต่ละดา้นท่ีไดบ้วกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นคะแนนมาตรฐานรวม (Sum 

of domain standard scores)  

จ. การหา Adaptive behavior composite มีกิจกรรมกรรมทีต่อ้งดาํเนินการคือ 1) สร้าง

ตารางขอ้มูล Standard scores for adaptive behavior composite โดยใชข้อ้มูลจากตาราง บี.2 (Table B.2 

Standard scores for adaptive behavior composite) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด ์ และ 2) เขียนชุดคาํสั่งใหโ้ปรแกรมนาํคะแนนมาตรฐานรวมท่ีไดไ้ปเทียบหาคะแนนมาตรฐาน

พฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม (Adaptive behavior composite) จากตารางขอ้มูล Standard scores for 

adaptive behavior composite  

ฉ.  การหา Adaptive level ของแต่ละดา้นยอ่ย  มีกิจกรรมที่ตอ้งดาํเนินการคือ 1) สร้าง

ตารางขอ้มูล 2 ชุดประกอบดว้ย (ก) ตารางขอ้มูลกลุ่มอาย ุ โดยอิงขอ้มูลช่วงอายใุนตาราง Contents of table 

B.1 ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์   หนา้ 152 และ (ข) ตารางขอ้มูล 

Adaptive levels for subdomains โดยใชข้อ้มูลจากตาราง บี. 8 (Table B.8 Adaptive levels for subdomains) 

ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์     และ 2) เขียนชุดคาํสั่งใหโ้ปรแกรมนาํ

คะแนนดิบรวมของแต่ละดา้นยอ่ยท่ีไดไ้ปเทียบหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั (Adaptive level) จาก

ตารางขอ้มูล Adaptive levels for subdomains   

ช. การหา Adaptive level ของแต่ละดา้นและของ Adaptive behavior composite มี

กิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการคือ 1) สร้างตารางขอ้มูล Adaptive levels for domains and adaptive behavior 

composite โดยใชข้อ้มูลจากตาราง บี. 6 (Table B.6 Adaptive levels for domains and adaptive behavior 

composite) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ และ 2) เขียนชุดคาํสั่งให้

โปรแกรมนาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้น และคะแนนมาตรฐานพฤติกรรมการ

ปรับตวัในภาพรวม (Adaptive behavior composite) ท่ีได ้ไปเทียบหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั (Adaptive 

level)    จากตารางขอ้มูล Adaptive levels for domains and adaptive behavior composite    

ซ.  การหา Age equivalent ของแต่ละดา้นยอ่ย มีกิจกรรมที่ตอ้งดาํเนินการคือ 1) สร้าง

ตารางขอ้มูล Age equivalent for subdomains โดยใชข้อ้มูลจากตาราง บี. 11 (Table B.11 Age equivalents for 

subdomains) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ หนา้ 260-261 และ 2) เขียน

คาํสั่งใหโ้ปรแกรมนาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ ไปเทียบหาอายุ

พฒันาการ (Age equivalent) จากตารางขอ้มูล Age equivalent for subdomains  

ฌ. การหา Age equivalent ของแต่ละดา้น มีกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการคือ 1) สร้าง

ตารางขอ้มูล Age equivalent for domains โดยใชข้อ้มูลจากตาราง บี. 10  (Table B.10 Age equivalents 

corresponding to domain raw scores) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์
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หนา้ 259 และ 2) เขียนชุดคาํสั่งใหโ้ปรแกรมนาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีได ้ไป

เทียบหาอายพุฒันาการ (Age equivalent) จากตารางขอ้มูล Age equivalent for domains  

ญ. การหา Strengths and weakness ของแต่ละ domains composite มีกิจกรรมทีต่อ้ง

ดาํเนินการคือ 1) สร้างตารางขอ้มูล Strengths and weakness โดยใชข้อ้มูลจากตาราง บี.14 (Table B.14 

Strengths and weakness : values needed for statistical significance) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด ์ หนา้ 263 และ 2) เขียนชุดคาํสั่งใหโ้ปรแกรมบวกคะแนนมาตรฐานของ

พฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นคะแนนมาตรฐานรวม นาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปหารดว้ยจาํนวน

ดา้นท่ีนาํมาบวกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นค่าเฉล่ียของคะแนนมาตรฐานการปรับตวัรวม แลว้นาํคะแนนมาตรฐาน

ของแต่ละดา้นไปลบดว้ยค่าเฉล่ียของคะแนนมาตรฐานการปรับตวัรวมท่ีคาํนวณได ้ แลว้จึงนาํผลต่างท่ีไดไ้ป

เทียบกบัค่าความต่างมาตรฐานในตารางขอ้มูล Strengths and weakness  

ฎ.  การหา Pairwise comparisons ระวา่ง domains มีกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการคือ 1) 

สร้างตารางขอ้มูล Pairwise comparisons โดยใชข้อ้มูลจากตาราง ตาราง บี.16 (Table B.16 Domain pairwise 

comparison: statistical significance) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ หนา้ 

266 และ 2)  เขียนชุดคาํสั่งใหโ้ปรแกรมเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรม

การปรับตวัแต่ละดา้น ทีละคู่ (Pairwise comparisons)  โดยนาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่

ละดา้นมาลบกนัทีละคู ่  แลว้นาํผลต่างท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าความต่างมาตรฐานในตารางขอ้มลู Pairwise 

comparisons   

ฏ.  การหาค่า Bands of error (Confidence levels) for standard scores มีกิจกรรมท่ีตอ้ง

ดาํเนินการคือ 1) สร้างตารางขอ้มูล Bands of error (Confidence levels) โดยใชข้อ้มูลจากตาราง บี.3 (Table 

B.3 Bands of error) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ หนา้ 226 และ 2) 

เขียนชุดคาํสั่งใหโ้ปรแกรมหาค่าช่วงระดบัความเช่ือมัน่ (Bands of error หรือ Confidence levels) ของ

พฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม โดยนาํคะแนนมาตรฐานของ

พฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม ไปเทียบหาช่วง

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 90, 95, หรือ 99  ในตารางขอ้มูล Bands of error (Confidence levels)  

ฐ. การหาค่า Percentile rank /  stanines corresponding to standard scores มีกิจกรรมท่ี

ตอ้งดาํเนินการคือ 1) สร้างตารางขอ้มลู Percentile ranks and stanines โดยใชข้อ้มูลจากตาราง บี.4 (Table B.4 

national percentile ranks and stanines) ในคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

หนา้ 227  และ 2) เขียนชุดคาํสั่งใหโ้ปรแกรมหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์ (Percentile rank) และค่าตาํแหน่ง

แบบสแตนไนน์ (Stanines) ของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม โดย

นาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  ไปเทียบหา

ค่าตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์  และค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ ในตารางขอ้มลู Percentile ranks and stanines 
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ข้ันตอนที ่ 2 วเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน 

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ใหมี้เหมาะสมและประสาน

สอดคลอ้งกนัตามขั้นตอน และกิจกรรมของการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนดแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปของ Microsoft Office Excel 2007 

ข้ันตอนที ่ 3 สร้างโปรแกรมโดยใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง ขั้นตอน และกิจกรรม ของการ

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป

ของ Microsoft Office Excel 2007 ตามกรอบท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

4.1 เขียนโปรแกรมตามกรอบโครงสร้าง ขั้นตอน และกิจกรรม ท่ีกาํหนดไว ้ 

4.2 ทดสอบการทาํงานของโปรแกรม  

4.3 ผลิตเอกสารประกอบ  ไดแ้ก่ คู่มือการใช ้

ข้ันตอนที ่4 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยวธีิตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content 

validity) จากผูท้รงคุณวฒิุ พร้อมปรับปรุงแกไ้ข 
ข้ันตอนที่ 5 นาํโปรแกรมท่ีปรับปรุงแลว้นาํมาใชใ้นการวิจยั 

ลกัษณะของโปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ 

  โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  ทาํงานบนโปรแกรม  Microsoft Office 

Excel 2007  มีจาํนวน 1 แผน่งาน ประกอบดว้ยการใหผู้ใ้ชล้งขอ้มูล 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. วนั-เดือน-ปี ท่ีทดสอบ  

2. วนั-เดือน-ปี ท่ีเกิดของผูรั้บการทดสอบ  

3. ผลรวมคะแนนดิบแต่ละดา้นยอ่ยจาํนวน 9 ดา้นสาํหรับผูรั้บการทดสอบอาย ุ 6 ปีข้ึนไป  

และจาํนวน 11 ดา้นสาํหรับผูรั้บการทดสอบอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี 

เม่ือลงขอ้มูลตามขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะประมวลผลการทดสอบ 

โดยแสดงค่าผลลพัธ์ของรายการต่อไปน้ี  

 1) คาํนวณอายเุป็น  ปี-เดือน-วนั  

 2) รวมคะแนนดิบในแต่ละดา้น   

3) เทียบหาคะแนนมาตรฐานในแต่ละดา้น  

4) คิดคะแนนรวมจากคะแนนมาตรฐานแต่ละดา้น  

 5) เทียบหาคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม   

6) เทียบหาค่าระดบัพฤติกรรมการปรับตวั 

7) เทียบหาอายพุฒันาการ (Age equivalent) และคาํนวณหาอายพุฒันาการของพฤติกรรม

การปรับตวัในภาพรวม    

8) หาค่าช่วงความเช่ือมัน่ (Bands of error / Confidence levels)  
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9) หาค่าตาํแหน่งเปอร์เซนตไ์ทลข์องแต่ละดา้น 

10) หาค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ (Stanines) ของแต่ละดา้น 

11) หาจุดอ่อนและจุดแขง็ (Strengths and weakness) ของแต่ละดา้น   

12) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหวา่งดา้นทีละคู่ (Pairwise comparisons)   

2.2 แบบประเมินความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   เป็นแบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือวดัผลกระทบของการวจิยั ใชก้ระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยวธีิตรวจสอบ

ความตรงของเน้ือหา (Content validity) จากผูท้รงคุณวฒิุ โดยมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี      

ข้ันตอบที ่ 1 ศึกษาเอกสาร ตาํราเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินความถูกตอ้ง ความครบถว้น 

และระยะเวลาการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

ข้ันตอนที ่ 2 กาํหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลา

การประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

โดยวเิคราะห์จากเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องการประเมิน  เพื่อวดัประสิทธิผลของ

โปรแกรมการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์    วา่จะเลือกเน้ือหาใด 

จาํนวนก่ีขอ้คาํถาม โดยกาํหนดใหค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้ันตอนที ่3 สร้างแบบประเมินตามวตัถุประสงค ์

สร้างแบบประเมินเป็นรายขอ้แบบเลือกตอบ (Multiple choices) ชนิดตวัเลือก จาํนวน 2 

ชุด คือ แบบประเมินความถูกตอ้งจาํนวน   12 ขอ้ และแบบประเมินความครบถว้น จาํนวน 12 ขอ้ โดยสร้าง

ใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์

ข้ันตอนที ่4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดยวธีิตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

(Content validity) จากผูท้รงคุณวฒิุ   พร้อมปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้ 

ข้ันตอนที ่5 นาํแบบประเมินไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลวจิยั 

 ลกัษณะของแบบประเมนิความถูกต้อง ความครบถ้วน และระยะเวลาการประมวลผลของโปรแกรม

ประมวลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

แบบประเมินความถูกตอ้งและความครบถว้นประกอบและระยะเวลาการประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์มีทั้งหมด 3 หนา้ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) รายการประเมินความถูกตอ้ง จาํนวน 12 ขอ้ 

2) รายการประเมินความครบถว้น จาํนวน 12 ขอ้  

3) ระยะเวลาในการประมวลผล 

โดยมีรายละเอียดของแบบประเมินดงักล่าว ดงัน้ี 
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แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว 

ของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล  

 

คําช้ีแจ้ง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ตรงตามหมายเลขท่ีใหไ้วโ้ดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน

ดงัต่อไปน้ี 

คะแนนความครบถ้วน มีเกณฑด์งัน้ี  

0 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ไม่มีการประมวลผลในขอ้นั้น เลย 

1 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู มีการประมวลผลในขอ้นั้น ได้ไม่ครบถ้วน  

2 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู มีการประมวลผลในขอ้นั้น ได้ครบถ้วน 

 

คะแนนความถูกต้อง มีเกณฑ์ดงัน้ี 

0 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

 กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ประมวลผลในขอ้นั้นได ้ไม่ถูกต้องเลย  

1 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ประมวลผลในขอ้นั้นได ้ถูกต้องบางส่วน 

2 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ประมวลผลในขอ้นั้นได ้ถูกต้องทั้งหมด 

 

รายการประเมิน ครบถว้น ถูกตอ้ง 

0 1 2 0 1 2 

1. ผลการคาํนวณอายเุป็น  วนั-เดือน-ปี       

2. ผลการรวมคะแนนดิบ       

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร         

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั        

- ดา้นการเขา้สังคม        

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว         
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รายการประเมิน ครบถว้น ถูกตอ้ง 

0 1 2 0 1 2 

3. ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐาน        

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร         

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั         

- ดา้นการเขา้สังคม         

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว         

4. ผลการรวมคะแนนมาตรฐาน        

5. ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม        

6. ผลการหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั        

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร         

1)  ดา้นการรับรู้และเขา้ใจภาษา         

2)  ดา้นการแสดงออกทางภาษา         

3)  ดา้นการเขียน        

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั         

1)  ดา้นกิจกรรมส่วนบุคคล        

2) ดา้นการทาํงานบา้น         

3) ดา้นพฤติกรรมในชุมชน         

- ดา้นการเขา้สังคม         

1)  ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน         
2)  ดา้นการเล่นและการใชเ้วลายามวา่ง         
3) ดา้นทกัษะการจดัการ         

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว         

1) ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่         

2)  ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัเล็ก         

- ระดบัพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม        
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รายการประเมิน ครบถว้น ถูกตอ้ง 

0 1 2 0 1 2 

7. ผลการเทียบหาอาย ุ(Age equivalent)         

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร         

1)  ดา้นการรับรู้และเขา้ใจภาษา        

2)  ดา้นการแสดงออกทางภาษา         

3)  ดา้นการเขียน         

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั        

1)  ดา้นกิจกรรมส่วนบุคคล         

2) ดา้นการทาํงานบา้น          

3) ดา้นพฤติกรรมในชุมชน         

- ดา้นการเขา้สังคม         

1)  ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน         

2)  ดา้นการเล่นและการใชเ้วลายามวา่ง         

3) ดา้นทกัษะการจดัการ         

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว        

1) ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่         

2)  ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัเล็ก         

- ระดบัพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม        

8. ผลการหาค่าช่วงความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้นท่ีระดบั 90% CI, 95% CI, 

และ 99% CI       
9. ผลการเทียบหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซนไทลข์องแต่ละดา้น       

10. ผลการเทียบหาคะแนนแบบสแตนไนน์ (Stanines) ของแต่ละดา้น       

11. ผลการเปรียบเทียบเพือ่หาจุดแขง็และจุดอ่อน (Strengths and 

weakness) ในแต่ละดา้น (domains)       

12. ผลการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของคะแนนมาตรฐานระหวา่งดา้น

ต่างๆ   (Pairwise comparisons between domain standard scores)        

 

ระยะเวลาในการประมวลผล 

- เวลาเร่ิมตน้.......................... 

- เวลาส้ินสุด.......................... 
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2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้าง

ข้ึนเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลกระทบของการวิจยั ใชก้ระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยวธีิ

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) จากผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี      

ข้ันตอนที ่1  ศึกษาเอกสาร ตาํราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น   

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  

หลกัเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ศึกษารูปแบบของแบบสอบถาม

ความคิดเห็นแบบมาตราลิคเคอร์ท (Likert’s scale) 

ข้ันตอนที ่2 วเิคราะห์ประเด็นคาํถามของแบบสอบถาม    

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งการใชเ้ป็นขอ้คาํถามในแบบสอบถามความคิดเห็น โดยพิจารณา

จากประเด็น  ลกัษณะเน้ือหา โครงสร้างการออกแบบ 

ข้ันตอนที ่3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น   

สร้างแบบสอบถามตามประเด็นท่ีตอ้งการ โดยกาํหนดรูปแบบของแบบสอบถามความ

คิดเห็นตามวธีิการของลิเคอร์ท (Likert’s scale) โดยกาํหนดตวัเลือกของคาํตอบเป็น 4 ช่วงดงัน้ี 

                                                         4     หมายถึง       เห็นดว้ยอยา่งยิง่    

                                                         3     หมายถึง      เห็นดว้ย     

                                                         2    หมายถึง       ไม่เห็นดว้ย    

                                                         1     หมายถึง       ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่        

ข้ันตอนที ่4 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยวธีิการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

(Content validity) จากผูท้รงคุณวฒิุ พร้อมปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณาความเหมาะสม ดา้นการใชภ้าษาและ

ครอบคลุมเน้ือหา  นาํคาํแนะนาํมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม โดยปรับภาษาใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

ข้ันตอนที ่5 นาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลวจิยั 

 ลกัษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมประมวลสําหรับแบบประเมนิพฤตกิรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู มีทั้งหมด 1 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 4 ขอ้ 

ดงัน้ี 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมประมวลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว 
ของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 

รายการ ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น

ด้วย 

เห็น

ด้วย 

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

1. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยใหท้่านประมวลผลการ

ทดสอบไดเ้ร็วข้ึน 

    

2. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยลดขั้นตอนการประมวลผล

การทดสอบ 

    

3. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการ

ประมวลผลการทดสอบ 

    

4. ท่านใชโ้ปรแกรมฯ เป็นเคร่ืองมือสอบทาน (re-check)  

การประมวลผลการทดสอบของท่าน  

    

 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  ผูว้จิยัไดน้าํเคร่ืองมือวจิยัประกอบดว้ย 1) แบบ

ประเมินความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุ

กลู ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นกัจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ จากกลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 1 ท่าน และนกัจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ จากกลุ่มงานจิตวทิยา 

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ จาํนวน 2 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความตรงของเน้ือหา โดยให้

ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ความถูกตอ้ง ครอบคลุม ความชดัเจนเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา ดงัน้ี  

1 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้คาํถามในขอ้นั้น/ขอ้คาํถามนั้นเหมาะสม สามารถใชไ้ด ้

0 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นจะใชไ้ดห้รือไม่ 

-1 หมายถึง ท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้คาํถามนั้น เน่ืองจากไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใชไ้ด ้ในกรณีไม่

เห็นดว้ย ใหผู้ท้รงคุณวฒิุเขียนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้  
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4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูล โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 

4.1 ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อประเมินความถูกตอ้ง ความครบถว้น 

และระยะเวลาการประมวลผลการทดสอบ ระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   กลุ่มงานจิตวทิยา  สถาบนัราชานุกลู กบัการใชคู้่มือสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์     ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี   

4.1.1 บนัทึกขอ้มูลการประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของผูรั้บการทดสอบลงในระเบียนขอ้มูล

การสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์   

4.1.2 ประมวลผลการทดสอบจากขอ้มลูจากระเบียนขอ้มลูการสัมภาษณ์ของแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ โดยใชคู้่มือสาํหรับแบบแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด ์จาํนวน 10 ราย พร้อมจบัเวลา 

4.1.3 ประมวลผลการทดสอบจากขอ้มลูจากระเบียนขอ้มูลการสัมภาษณ์ของแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์จาํนวน 10 ราย  พร้อมจบัเวลา 

4.1.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของผลการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดก์บัคู่มือสาํหรับแบบแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

4.1.5 บนัทึกผลการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลา ลงในแบบประเมิน

ความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด์ 

4.1.6 บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลสาํเร็จรูป พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มลู 

4.1.7 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.2 ในการศึกษาความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิก ต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู  ผูว้จิยัเก็บขอ้มลูจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัจิตวทิยาคลินิกจากสถาบนัราชานุกลู และโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ 

4.2.1 นาํโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด ์  กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปใหน้กัจิตวทิยาคลินิก สถาบนัราชานุกลูและ

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์จาํนวน 5  คนทดลองใช ้ 

4.2.2 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู เพือ่ใหน้กัจิตวทิยา สถาบนัราชา 



38 

 

นุกลูและโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ จาํนวน 5  คนท่ีไดท้ดลองใชโ้ปรแกรมดงักล่าวตอบ

แบบสอบถาม 

4.2.3 บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลสาํเร็จรูป พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล 

4.2.4 ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มลู 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั   เคร่ืองมือ    การรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใช้

เพือ่การวเิคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  

วตัถุประสงค์และ 
ตัวแปร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการ

รวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล สถิติทีใ่ช้ 

ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบความ

ถูกตอ้ง ความครบถว้น และ

ระยะเวลาการประมวลผล

สาํหรับแบบประเมิน VABS  

ระหวา่งการใชโ้ปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมิน  VABS กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

กบัการประมวลผลโดยใช้

คู่มือ VABS 

แบบประเมินความ

ถูกตอ้ง ความครบถว้น 

และระยะเวลาการ

ประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมิน  VABS   

คะแนนความถูกตอ้ง ความ

ครบถว้น และระยะเวลาการ

ประมวลผลจากแบบประเมิน

ความถูกตอ้ง ความครบถว้น 

และระยะเวลาการประมวลผล

สาํหรับแบบประเมิน VABS  

ระหวา่งการใชโ้ปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมิน VABS กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กบั

การประมวลผลโดยใชคู้่มือ 

VABS 

-  ค่าความถ่ีและร้อยละ 

- ค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

- Wilcoxon signed ranks 

test 

 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

นกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใช้

โปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมิน VABS 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั   

ราชานุกลู 

แบบสอบถามความ

คิดเห็นต่อการใช้

โปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมิน 

VABS  กลุ่มงานจิตวทิยา 

สถาบนัราชานุกลู 

คะแนนความคิดเห็นจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใช้

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับ

แบบประเมิน VABS  กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

- ค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 



39 

 

 



39 

 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู โดยเปรียบเทียบความถูกตอ้ง 

ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผล ระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือ

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ และความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใช้

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู   

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

ตอนท่ี 4 สรุปขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
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ตอนที ่1 แสดงลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

ชาย   1 20.0 

หญิง    4 80.0 

อายจุริง   

นอ้ยกวา่ 40 ปี 2 40.0 

40 ปีข้ึนไป 3 60.0 

อายตุ ํ่าสุดเท่ากบั 27 ปี อายสูุงสุดเท่ากบั 54 ปี อายเุฉล่ียเท่ากบั 41 ปี  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.9 

  

ระดบัการศึกษาสูงสุด   

ปริญญาตรี 1 20.0 

ปริญญาโท 4 80.0 

ตาํแหน่ง   

นกัจิตวทิยาคลินิก ปฏิบติัการ 2 40.0 

นกัจิตวทิยาคลินิก ชาํนาญการพิเศษ 3 60.0 

อายงุาน (ปี)   

นอ้ยกวา่ 10 ปี 2 40.0 

10 ปีข้ึนไป 3 60.0 

     อายงุานตํ่าสุดเท่ากบั 5 ปี อายงุานสูงสุดเท่ากบั 28 ปี อายงุานเฉล่ียเท่ากบั 17 

ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.2 

  

หน่วยงาน     

สถาบนัราชานุกลู 3 60.0 

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ 2 40.0 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80  มีอาย ุ40 ปีข้ึนไป ร้อยละ 60 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท ร้อยละ 80   ดาํรงตาํแหน่งเป็นนกัจิตวทิยาคลินิก ระดบั

ชาํนาญการพิเศษ ร้อยละ 60   มีอายกุารทาํงาน 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 60  และส่วนใหญ่ทาํงานอยูใ่นหน่วยงาน

สถาบนัราชานุกลู ร้อยละ 60  
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ตอนที ่2  ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของคะแนนความครบถว้นและความถูกตอ้งของผลลพัธ์ของโปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั 

ราชานุกลู เทียบกบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับ แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด์ 

รายการประเมิน ครบถว้น ถูกตอ้ง 

1. ผลการคาํนวณอายเุป็น  วนั-เดือน-ปี 10 (100%) 10 (100%) 

2. ผลการรวมคะแนนดิบ  10 (100%) 10 (100%) 

3. ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐาน 10 (100%) 10 (100%) 

4. ผลการรวมคะแนนมาตรฐาน  10 (100%) 10 (100%) 

5. ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  10 (100%) 10 (100%) 

6. ผลการหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั    

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร  10 (100%) 10 (100%) 

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั   10 (100%) 10 (100%) 

- ดา้นการเขา้สังคม   10 (100%) 10 (100%) 

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว  10 (100%) 10 (100%) 

- ระดบัพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  10 (100%) 10 (100%) 

7. ผลการเทียบหาอาย ุ   

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร   10 (100%) 10 (100%) 

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั   10 (100%) 10 (100%) 

- ดา้นการเขา้สังคม   10 (100%) 10 (100%) 

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว  10 (100%) 10 (100%) 

- ระดบัพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  10 (100%) 10 (100%) 

8. ผลการหาค่าช่วงความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้น  10 (100%) 10 (100%) 

9. ผลการเทียบหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซนไทลใ์นแต่ละดา้น 10 (100%) 10 (100%) 

10. ผลการเทียบหาคะแนนแบบสแตนไนน์ (Stanines) ในแต่ละดา้น  10 (100%) 10 (100%) 

11. ผลการเปรียบเทียบเพือ่หาจุดแขง็และจุดอ่อนในแต่ละดา้น  10 (100%) 10 (100%) 

12. ผลการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของคะแนนมาตรฐานระหวา่งดา้น 10 (100%) 10 (100%) 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ เม่ือเทียบกบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์  โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด ์  กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ใหผ้ลลพัธ์การประมวลผลไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 100%  ทั้ง 12 

รายการ ประกอบดว้ย  1) ผลการคาํนวณอายเุป็น  วนั-เดือน-ปี  2) ผลการรวมคะแนนดิบ 3) ผลการเทียบเป็น

คะแนนมาตรฐาน 4) ผลการรวมคะแนนมาตรฐาน 5) ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการ

ปรับตวัในภาพรวม 6) ผลการหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั 7) ผลการเทียบหาอาย ุ8) ผลการหาค่าช่วงความ

เช่ือมัน่ในแต่ละดา้น  9) ผลการเทียบหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซนไทลใ์นแต่ละดา้น  10) ผลการเทียบหาคะแนน

แบบสแตนไนน์ (Stanines) ในแต่ละดา้น 11) ผลการเปรียบเทียบเพือ่หาจุดแขง็และจุดอ่อนในแต่ละดา้น และ 

12) ผลการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของคะแนนมาตรฐานระหวา่งดา้นต่างๆ    
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ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ของระยะเวลา (นาที) ท่ีใชใ้นการ

ประมวลผลแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ระหวา่งการใชโ้ปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู กบัการใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

 
ระยะเวลาในการประมวล (นาท)ี N Min Max Mean SD. Z P-value 

- โปรแกรม VABS  10 0.34 0.41 0.38 0.02 -2.805 .005 

- คู่มือ VABS 10 5.18 9.15 6.96 1.47 

* p<.05 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลของโปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู และของการ

ใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์  กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู นอ้ยกวา่การประมวลผลโดยใช้

คู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ 
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ตอนที ่3  ความคิดเห็นของนักจิตวทิยาคลนิิกต่อการใช้โปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมนิพฤตกิรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 

ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใชโ้ปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู 

 

รายการความคิดเห็น  S.D. แปลผล 

1. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยใหท้่านประมวลผลการ

ทดสอบไดเ้ร็วข้ึน 

4.0 0.0 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยลดขั้นตอนการประมวลผล

การทดสอบ 

4.0 0.0 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการ

ประมวลผลการทดสอบ 

4.0 0.0 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ท่านใชโ้ปรแกรมฯ เป็นเคร่ืองมือสอบทาน (re-check)  

การประมวลผลการทดสอบของท่าน  

3.8 0.5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 3.9 0.1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียโดยรวมของคะแนนความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู อยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู

ในขอ้ 1 (การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยใหท้่านประมวลผลการทดสอบไดเ้ร็วข้ึน) ขอ้ 2 (การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยลด

ขั้นตอนการประมวลผลการทดสอบ) และขอ้ 3 (การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการ

ประมวลผลการทดสอบ)  และ ขอ้ 4 (ท่านใชโ้ปรแกรมฯ เป็นเคร่ืองมือสอบทานการประมวลผลการทดสอบ

ของท่าน) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 

 

X
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ตอนที ่4 สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ  

 กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. การกาํหนดตั้งค่าหนา้กระดาษ  เพื่อใหส้ามารถพมิพ ์ (Print) ไดพ้อดีกบัขนาด A4 โดยไม่ตอ้งมา

กาํหนดตั้งค่าหนา้กระดาษใหม่  

 2. การปรับตวัหนงัสือใหน่้าอ่าน สบายตามากยิง่ข้ึน    

 3. ในการใชข้อ้มูลเก่ียวกบั (1) ผลการหาค่าช่วงความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้น (2) ผลการเทียบหาค่า

ตาํแหน่งเปอร์เซนไทลใ์นแต่ละดา้น (3) ผลการเทียบหาคะแนนแบบสแตนไนน์ (Stanines) ในแต่ละดา้น (4) 

ผลการเปรียบเทียบเพือ่หาจุดแขง็และจุดอ่อนในแต่ละดา้น (5) ผลการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของ

คะแนนมาตรฐานระหวา่งดา้น ควรพจิารณาใชอ้ยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากอิงค่ามาตรฐานของต่างประเทศ 

 4. ควรมีคู่มือการใชโ้ปรแกรม การกาํหนดกลุ่มท่ีสามารถใชโ้ปรแกรมได ้ขอ้สงวน/ลิขสิทธ์ิ/วธีิการ/

ขั้นตอนในการใชคู้่มือ  

 5. ควรจดัใหมี้การนาํเสนอผลงานในระดบัเวทีนกัวชิาชีพ / นาํไปเผยแพร่ในระดบัสมาคม

นกัจิตวทิยาคลินิกไทยเพื่อให้มีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย อนัจะยงัประโยชน์แก่ผูม้ารับบริการต่อไป 

 6. ควรหารูปแบบ (design) สาํหรับค่าตารางใหม่ทั้งหมดใหดู้กลืนกนัหรืออ่านง่ายข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา เก่ียวกบัโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู สรุปการวจิยั อภิปรายผลและ

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

1.  สรุปการวจัิย 

       1.1 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

  1.1.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

   เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

1.1.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

1)  เพื่อเปรียบเทียบความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลการ

ทดสอบ ระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด ์ 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิก ต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

1.2 สมมติฐานของการวจิยั  

1.2.1 โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู สามารถประมวลผลและแสดงค่าผลลพัธ์ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และรวดเร็ว 

1.2.2 นกัจิตวทิยาคลินิกมีความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ในระดบัเห็นดว้ย-เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

1.3 วธีิดาํเนินการวจิยั 

1.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1) ประชากรในการวจิ ยัคร้ังน้ี คือ (1) นกัจิตวทิยาคลินิกจากสถาบนัราชานุกลูและ

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ ท่ีใชแ้บบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ และใช้

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู จาํนวน 11 ราย และ (2) ระเบียนขอ้มูลการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ
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ไวน์แลนดข์องผูรั้บบริการท่ีไดรั้บการประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ จาก

นกัจิตวทิยาคลินิก กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 30  ราย   

2) กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู  

คือ (1) นกัจิตวทิยาคลินิกจากสถาบนัราชานุกลูและจากโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ ท่ีใชแ้บบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ และใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 5 ราย ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบ

เจาะจง   และ (2) ระเบียนขอ้มูลการสัมภาษณ์ของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดข์อง

ผูรั้บบริการท่ีไดรั้บการประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์จากนกัจิตวทิยาคลินิก 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 10 ราย  ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง       

1.3.2 เคร่ืองมือการวจิยั 

1) โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีใหน้กัจิตวทิยาคลินิกใชล้งขอ้มูลวนั-เดือน-ปีท่ีทดสอบ วนั-เดือน-ปีเกิดของผูรั้บการ

ทดสอบ และผลรวมคะแนนดิบของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยจาํนวน 9 ดา้นสาํหรับผูรั้บการ

ทดสอบอาย ุ6 ปีข้ึนไป  และจาํนวน 11 ดา้นสาํหรับผูรั้บการทดสอบอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี  

2) แบบประเมินความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลการ

ทดสอบของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 การประเมินความถูกตอ้งและความครบถว้น 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Multiple choice) ชนิด 3 ตวัเลือก  แบ่งเป็น 2 ดา้นคือดา้นความ

ถูกตอ้ง จาํนวน 12 ขอ้ และดา้นความครบถว้ย จาํนวน 12 ขอ้ และส่วนท่ี 2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล 

โดยมีช่องบนัทึกระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดในการประมวลผล  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในส่วนท่ี 1 

คือการประเมินความถูกตอ้งและความครบถว้น ดว้ยวธีิการหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  โดย

ผูว้จิยัไดน้าํเคร่ืองมือไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นกัจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการพิเศษท่ีเคยใชแ้บบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดท์ั้ง 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความตรงของเน้ือหา  

3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิก ต่อการใชโ้ปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบนัราชานุกลู 

ตามวธีิการของลิเคอร์ท (Likert’s scale) โดยกาํหนดตวัเลือกของคาํตอบเป็น 4 ระดบั รวม 4 ขอ้ ตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ ดว้ยวธีิการหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  โดยผูว้จิยัไดน้าํเคร่ืองมือไปให้

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่นกัจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการพิเศษท่ีใชแ้บบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนดแ์ละใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ ทั้ง 3 

ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความตรงของเน้ือหา  
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1.3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่ง  

โดยเก็บขอ้มลูดงัน้ี 1) ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อประเมินความถูกตอ้ง ความ

ครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลการทดสอบ ระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กบัการใชคู้่มือสาํหรับ

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  เก็บขอ้มลูจากระเบียนขอ้มูลการสัมภาษณ์ของแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนดข์องผูรั้บบริการท่ีไดรั้บการประเมินจากนกัจิตวทิยาคลินิก กลุ่ม

งานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์  จาํนวน 10 ฉบบั 

เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง ในช่วงเดือนมิถุนายน  2553   และ 2) ในการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 

ต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลู เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัจิตวทิยาคลินิกจากสถาบนัราชานุกลู และโรงพยาบาลยวุประ

สาทไวทโยปถมัภ ์ ท่ีใชแ้บบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  และใชโ้ปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 5 ราย 

เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง  ในช่วงเดือนมิถุนายน  2553   

1.4 สรุปผลการวจิยั 

1.4.1 ผลการเปรียบเทียบความถูกตอ้ง ความครบถว้น และระยะเวลาการประมวลผลการ

ทดสอบระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ VABS กบัการใชคู้่มือสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์     พบวา่ เม่ือเทียบกบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์     โปรแกรมประมวลผลสาํหรับสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์     กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ใหผ้ลลพัธ์การประมวลผลได้

ครบถว้นและถูกตอ้ง 100%  ทั้ง 12 รายการ ประกอบดว้ย  1) ผลการคาํนวณอายเุป็น  วนั-เดือน-ปี  2) ผลการ

รวมคะแนนดิบ 3) ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐาน 4) ผลการรวมคะแนนมาตรฐาน 5) ผลการเทียบเป็น

คะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม 6) ผลการหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั 7) ผลการ

เทียบหาอาย ุ8) ผลการหาค่าช่วงความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้น  9) ผลการเทียบหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซนไทลใ์นแต่

ละดา้น  10) ผลการเทียบหาคะแนนแบบสแตนไนน์ (Stanines) ในแต่ละดา้น 11) ผลการเปรียบเทียบเพือ่หา

จุดแขง็และจุดอ่อนในแต่ละดา้น และ 12) ผลการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของคะแนนมาตรฐานระหวา่ง

ดา้นต่างๆ    

1.4.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระยะเวลา (นาที) ท่ีใชใ้นการประมวลผลแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   ระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์     พบวา่ ค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลของ

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์    กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนั

ราชานุกลูและของการใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์    แตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลของโปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์   กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลูนอ้ยกวา่การ

ประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์      

1.4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผล

สาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์    กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู พบวา่ 

ค่าเฉล่ียโดยรวมของคะแนนความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ เม่ือพิจารณาในราย

ขอ้ พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลูในขอ้ 1 (การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยใหท้่าน

ประมวลผลการทดสอบไดเ้ร็วข้ึน) ขอ้ 2 (การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยลดขั้นตอนการประมวลผลการทดสอบ) 

และขอ้ 3 (การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการประมวลผลการทดสอบ)  และ ขอ้ 4 (ท่านใช้

โปรแกรมฯ เป็นเคร่ืองมือสอบทานการประมวลผลการทดสอบของท่าน) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 สรุปไดว้า่ ผลการวจิยัคร้ังน้ีตอบสมมติฐานในการวจิยั 2 ประการคือ 

1. เม่ือเปรียบเทียบกบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด์     โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์    กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ใหค้วามถูกตอ้งและความครบถว้น คิดเป็นร้อยละ 100   ครบทั้ง 12 รายการ   และ

การประมวลผลการทดสอบโดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนดใ์ชเ้วลานอ้ยกวา่การประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2. ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ทั้งโดยรวมและในรายขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิง่  

 

2. อภิปรายผลการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี (1) เพื่อเปรียบเทียบความถูกตอ้ง ความครบถว้น และ

ระยะเวลาการประมวลผลการทดสอบ ระหวา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู กบัการประมวลผลโดยคู่มือสาํหรับแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ และ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการ

ใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา 

สถาบนัราชานุกลู ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
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2.1 ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ     

ไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน พบวา่ มีประสิทธิผลเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   การท่ี

โปรแกรมดงักล่าวสามารถประมวลผลและใหผ้ลลพัธ์การประมวลผลไดถู้กตอ้งและครบถว้นทั้ง 12 รายการ 

ประกอบดว้ย  1) ผลการคาํนวณอายเุป็น  วนั-เดือน-ปี  2) ผลการรวมคะแนนดิบ 3) ผลการเทียบเป็นคะแนน

มาตรฐาน 4) ผลการรวมคะแนนมาตรฐาน 5) ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวั

ในภาพรวม 6) ผลการหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั 7) ผลการเทียบหาอาย ุ8) ผลการหาค่าช่วงความเช่ือมัน่

ในแต่ละดา้น  9) ผลการเทียบหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซนไทลใ์นแต่ละดา้น  10) ผลการเทียบหาคะแนน

แบบสแตนไนน์ (Stanines) ในแต่ละดา้น 11) ผลการเปรียบเทียบเพือ่หาจุดแขง็และจุดอ่อนในแต่ละดา้น และ 

12) ผลการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของคะแนนมาตรฐานระหวา่งดา้นต่างๆ  อภิปรายไดว้า่  โปรแกรม

ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

ไดรั้บการออกแบบและพฒันาตามองคป์ระกอบ ขั้นตอน และกิจกรรมท่ีวางไว ้  และไดก้าํหนดใหมี้การ

ทดสอบชุดคาํสั่งและสอบเทียบผลลพัธ์ของชุดคาํสั่งของโปรแกรมกบัคู่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรม

การปรับตวัของไวน์แลนดใ์นระหวา่งดาํเนินการเขียนแต่ชุดคาํสั่งของโปรแกรมเป็นระยะๆ จนมัน่ใจวา่

ชุดคาํสั่งของโปรแกรมใหผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2531 : 127) ท่ีวา่ ถา้

เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนใหผ้ลการวดัท่ีแน่นอนคงท่ีมาก ไม่วา่จะนาํไปวดัก่ีคร้ังก็ตาม แสดงวา่เคร่ืองมือนั้นมี

ความเช่ือมัน่สูง  ความเช่ือมัน่เป็นคุณสมบติัท่ีแสดงใหท้ราบวา่เคร่ืองมือนั้นๆ ใหผ้ลการวดัท่ีสมํ่าเสมอ 

แน่นอน คงท่ี เคร่ืองมือวดัใดท่ีสามารถใหผ้ลการวดัท่ีมีความเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แสดงวา่เคร่ืองมือนั้น

ไม่มีความคลาดเคล่ือนในการวดัเลย นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) จากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าว

ของ พวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2531 : 122) ท่ีวา่ ความเท่ียงตรงเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัท่ีสุดของเคร่ืองมือท่ีแสดงให้

ทราบวา่เคร่ืองมือนั้นๆ สามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือตอ้งการศึกษาไดถู้กตอ้งและครบถว้นเพียงใด  จาก

ผลการศึกษาท่ีได ้ จึงพอท่ีจะสรุปไดว้า่โปรแกรมประมวลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของ

ไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเช่ือถือได ้คือไม่มีความคลาดเคล่ือนใน

การประมวลผลเม่ือเทียบกบัการประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด ์   และสามารถประมวลผลไดต้รงตามโครงสร้างของแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์

แลนด ์ ครบทั้ง 12 รายการตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้   โดยผูใ้ชเ้พียงคียข์อ้มลู (1) วนั-เดือน-ปี ท่ีทดสอบ 

(2) วนั-เดือน-ปีเกิดของผูรั้บการทดสอบ  และ (3) คะแนนดิบลงในช่องคะแนนดิบ (Raw score) ของแต่ละ

ดา้นยอ่ย   หลงัจากนั้นโปรแกรมฯ จะประมวลผลการทดสอบและแสดงค่าผลลพัธ์ใหค้รบทุกรายการ   

นอกจากความถูกตอ้งและความครบถว้นของผลการประมวลผลการทดสอบแลว้ ท่ีสาํคญัโปรแกรม
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ประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

สามารถประมวลผลไดร้วดเร็วกวา่การประมวลผลโดยใชคู้่มือสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวั

ของไวน์แลนด ์เน่ืองจากเป็นการนาํเทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์มาใช ้จึงทาํใหส้ามารถปรับปรุงกระบวนการ

ประมวลผลใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน กล่าวไดว้า่โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู เป็นผลลพัธ์ของการปรับปรุง

กระบวนการหรือวธีิทาํงาน ท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “การปรับปรุงคุณภาพ” เพื่อใหก้ารทาํงานหรือบริการดีข้ึน 

เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภาพใหสู้งข้ึน ส่งผลใหน้กัจิตวทิยาสามารถทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน สบายข้ึน รวดเร็วข้ึน ปลอดภยัมากข้ึน และทาํใหคุ้ณภาพการทาํงานดีข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วฑูิรย ์

สิมะโชคดี (2553) ท่ีกล่าววา่ โดยทัว่ไปแลว้ การปรับปรุงคุณภาพของบริการให้ดีข้ึนมกัจะอาศยั “การ

ปรับเปล่ียนวธีิการทาํงาน” เป็นหลกั โดยเปล่ียนแปลงวธีิการทาํงานไปสู่สภาพท่ีดีข้ึนกวา่เดิม หรือท่ีเรียกกนั

วา่ “Change for better”   

  

2.2 ความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู 

ความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาคลินิกต่อการใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  การท่ีนกัจิตวทิยาคลินิกมีความคิดเห็นต่อการใชโ้ปรแกรมฯ ดงักล่าวอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ย-เห็นดว้ยอยา่งยิง่ อภิปรายไดว้า่ โปรแกรมฯ ดงักล่าวสามารถตอบสนองความตอ้งการและ

ความคาดหวงัของผูใ้ช ้ คุณลกัษณะของโปรแกรมฯ ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน ผลลพัธ์ท่ีไดป้ราศจาก

ขอ้ผดิพลาด และเกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อคุณภาพการทาํงาน หากเปรียบโปรแกรมฯ ดงักล่าวเป็นผลิตภณัฑห์รือ

บริการชนิดหน่ึง การท่ีโปรแกรมฯ ดงักล่าวสามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชห้รือ

ผูรั้บบริการ แสดงวา่โปรแกรมฯ ดงักล่าวนั้นตอ้งดี มีคุณภาพ ซ่ึงตรงกบั อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และจิรุตม ์  ศรี

รัตนบลัล ์ (2543 : 4) ท่ีกล่าว คุณภาพหมายถึงการตอบสนองความตอ้งการท่ีจาํเป็นของผูใ้ช ้ โดยยนือยูบ่น

พื้นฐานของความถูกตอ้งตามมาตรฐานและความถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ช ้ 

และสอดคลอ้งกบั จิรุตม ์ ศรีรัตนบลัล ์(2543 : 16)  ท่ีวา่คุณภาพหมายถึง คุณลกัษณะของบริการท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีเหมาะสม ปราศจากขอ้ผดิพลาด ทาํให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อคุณภาพชีวิต และตอบสนองความ

ตอ้งการเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ นอกจากน้ีโปรแกรมฯ ดงักล่าวเป็นการนาํเทคโนโลยดีา้น

คอมพิวเตอร์มาใช ้ เทคโนโลยท่ีีมาแทนท่ีดีกวา่วธีิการทาํงานแบบเก่า ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา  ส่งผลใหคุ้ณภาพ

การดูแลรักษาดีข้ึน พลิกโฉมวธีิการบริหารจดัการองคก์รและบริการ  ทาํใหป้ระสิทธิภาพของบริการเพิ่มข้ึน 

ดงันั้น การท่ีนกัจิตวทิยาคลินิกมีความคิดเห็นต่อโปรแกรมฯ ดงักล่าวในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่อาจสะทอ้นถึง

มุมมองท่ีมีต่อเทคโนโลย ี (จิรุตม ์  ศรีรัตนบลัล,์ 2543-30; สรรธวชั อศัวเรืองชยั, 2546: 13) ในดา้นความ
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ปลอดภยั (Safety) คนมีโอกาสทาํผดิพลาดได ้เน่ืองจากความบกพร่องดา้นจิตใจ เช่น หลงลืม เหม่อลอย เฉ่ือย

ชา ไม่ระมดัระวงั ละเลย สะเพร่า เป็นตน้  ในดา้นสมรรถภาพและประสิทธิผล (Efficacy and effectiveness) 

โดยเฉพาะในประเด็นของความสามารถในการวนิิจฉยัในเชิงความน่าเช่ือถือ (Reliability) และความถูกตอ้ง 

(Validity) และในเร่ืองประสิทธิภาพ (Efficiency)    

 

3. ข้อเสนอแนะ  

3.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกูล เป็นโปรแกรมสาํหรับนกัจิตวทิยาคลินิกท่ีผา่นการฝึกการใชแ้บบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด์ โดยใช ้run บนโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 และปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํในการใชโ้ปรแกรม  

3.2   ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

                            - 
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ภาคผนวก 

 

1. รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 

2. แบบสอบถามการวจัิยเร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมินพฤตกิรรม

การปรับตัวของไวน์แลนด์  (Vineland adaptive behavior scale: VABS) กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบัน

ราชานุกูล 

3. คู่มือการใช้และตัวอย่างโปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์

แลนด์  (Vineland adaptive behavior scale: VABS) กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 

 

  



 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 

 

1. นางสาวชนิสา เวชวิรุฬห์ นกัจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ สถาบนัราชานุกลู     

2. นางสาวอาํไพ ทองเงิน นกัจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ กลุ่มงานจิตวทิยา  

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์  

3. นางอภิรัตน์ เกวลิน นกัจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ กลุ่มงานจิตวทิยา  

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์  

(Vineland Adaptive Behavior Scale: VABS) กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ   ชาย     หญิง    

2. อายจุริง …………….ปี 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 

4. ตาํแหน่งในปัจจุบนั     พนกังานราชการ  ลูกจา้ง 

    ขา้ราชการ (โปรดระบุตาํแหน่ง/ระดบั) 

  นกัจิตวทิยาคลินิก ปฏิบติัการ  นกัจิตวทิยาคลินิก ชาํนาญการ 

      นกัจิตวทิยาคลินิก ชาํนาญการพเิศษ   นกัจิตวทิยาเช่ียวชาญ 

5. อายกุารรับราชการ .....................................ปี 

6. หน่วยงาน    สถาบนัราชานุกลู 

     โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่  2 ความคดิเห็นต่อการใช้โปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมนิพฤตกิรรมการปรับตวัของ 

ไวน์แลนด์  (Vineland Adaptive Behavior Scale: VABS) กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 

รายการ ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น

ด้วย 

เห็น

ด้วย 

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

1. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยใหท้่านประมวลผลการ

ทดสอบไดเ้ร็วข้ึน 

    

2. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยลดขั้นตอนการประมวลผล

การทดสอบ 

    

3. การใชโ้ปรแกรมฯ ช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการ

ประมวลผลการทดสอบ 

    

4. ท่านใชโ้ปรแกรมฯ เป็นเคร่ืองมือสอบทาน (re-check)  

การประมวลผลการทดสอบของท่าน  

    

 

ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 



 
 

แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผล 

สําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์  (Vineland Adaptive Behavior Scale: VABS) 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 

คําช้ีแจ้ง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ตรงตามหมายเลขท่ีใหไ้วโ้ดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน

ดงัต่อไปน้ี 

คะแนนความครบถ้วน มีเกณฑด์งัน้ี  

0 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ไม่มีการประมวลผลในขอ้นั้น เลย 

1 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู มีการประมวลผลในขอ้นั้น ได้ไม่ครบถ้วน  

2 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู มีการประมวลผลในขอ้นั้น ได้ครบถ้วน 

 

คะแนนความถูกต้อง มีเกณฑ์ดงัน้ี 

0 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ประมวลผลในขอ้นั้นได ้ไม่ถูกต้องเลย  

1 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ประมวลผลในขอ้นั้นได ้ถูกต้องบางส่วน 

2 หมายถึง โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) 

กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบนัราชานุกลู ประมวลผลในขอ้นั้นได ้ถูกต้องทั้งหมด 

 

รายการประเมิน ครบถว้น ถูกตอ้ง 

0 1 2 0 1 2 

1. ผลการคาํนวณอายเุป็น  วนั-เดือน-ปี       

2. ผลการรวมคะแนนดิบ       

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร         

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั        

- ดา้นการเขา้สังคม        

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว         

 



 
 

 

รายการประเมิน ครบถว้น ถูกตอ้ง 

0 1 2 0 1 2 

3. ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐาน        

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร         

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั         

- ดา้นการเขา้สังคม         

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว         

4. ผลการรวมคะแนนมาตรฐาน        

5. ผลการเทียบเป็นคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม        

6. ผลการหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั        

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร         

1)  ดา้นการรับรู้และเขา้ใจภาษา         

2)  ดา้นการแสดงออกทางภาษา         

3)  ดา้นการเขียน        

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั         

1)  ดา้นกิจกรรมส่วนบุคคล        

2) ดา้นการทาํงานบา้น         

3) ดา้นพฤติกรรมในชุมชน         

- ดา้นการเขา้สังคม         
1)  ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน         

2)  ดา้นการเล่นและการใชเ้วลายามวา่ง         

3) ดา้นทกัษะการจดัการ         

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว         

1) ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่         

2)  ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัเล็ก         

- ระดบัพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม        

 

 



 
 

 

รายการประเมิน ครบถว้น ถูกตอ้ง 

0 1 2 0 1 2 

7. ผลการเทียบหาอาย ุ(Age Equivalent)         

- ดา้นการติดต่อส่ือสาร         

1)  ดา้นการรับรู้และเขา้ใจภาษา        

2)  ดา้นการแสดงออกทางภาษา         

3)  ดา้นการเขียน         

- ดา้นกิจวตัรประจาํวนั        

1)  ดา้นกิจกรรมส่วนบุคคล         

2) ดา้นการทาํงานบา้น          

3) ดา้นพฤติกรรมในชุมชน         

- ดา้นการเขา้สังคม         

1)  ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน         

2)  ดา้นการเล่นและการใชเ้วลายามวา่ง         

3) ดา้นทกัษะการจดัการ         

- ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว        

1) ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่         

2)  ดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัเล็ก         

- ระดบัพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม        
8. ผลการหาค่าช่วงความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้นท่ีระดบั 90% CI, 95% CI, 

และ 99% CI       

9. ผลการเทียบหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซนไทลข์องแต่ละดา้น       

10. ผลการเทียบหาคะแนนแบบสแตนไนน์ (Stanines) ของแต่ละดา้น       

11. ผลการเปรียบเทียบเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อน (Strengths and 

Weakness) ในแต่ละดา้น (domains)       

12. ผลการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของคะแนนมาตรฐานระหวา่งดา้น

ต่างๆ   (Pairwise Comparisons Between Domain Standard Scores)        

 

ระยะเวลาในการประมวลผล 

เวลาเร่ิมตน้.......................... เวลาส้ินสุด..........................เวลารวม....................นาที 



 
 

คู่มือการใช้และตัวอย่างโปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์  

(Vineland adaptive behavior scale: VABS) กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตวัของไวน์แลนด ์ (Vineland adaptive behavior scale : VABS) น้ี

เป็นแบบประเมินความสามารถในการปรับตวัทางสังคม  พฒันาข้ึนโดย Sara S. Sparrow, David A. Balla, 

และ  Domenic V. Cicchetti ในปี ค.ศ. 1984 จากแบบประเมินความสามารถพฤติกรรมทางสังคม Vineland 

social maturity scale (VSMS) ของ Edgar A. Doll ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1965  ประกอบดว้ยพฤติกรรมการ

ปรับตวัจาํนวนทั้งส้ิน 261 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้นใหญ่  11 ดา้นยอ่ย  52  categories ดงัน้ี  

1. ดา้นการติดต่อส่ือสาร  (Communication  domain) ประกอบดว้ย  3 ดา้นยอ่ย 12 category 

จาํนวน 67 ขอ้ ดงัน้ี  

1.1 การรับรู้และเขา้ใจภาษา  (Receptive subdomain) ประกอบดว้ย 3 category จาํนวน 13 ขอ้ 

คือ  

1.1.1 Understanding    จาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย 1, 5, 6, 8, 11, 13, 23 

1.1.2 Listening and attending จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 2, 10, 17, 49 

1.1.3 Following instructions จาํนวน 2 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 12, 27 

1.2 การแสดงออกทางภาษา  (Expressive subdomain)  ประกอบดว้ย 6 category จาํนวน 31 ขอ้ 

คือ 

1.2.1 Pre-speech expression จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 3, 4, 7, 9, 18 

1.2.2 Beginning to talk จาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25 

1.2.3 Interactive speech จาํนวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 14, 20, 28, 29, 31, 36, 

39, 42, 43 

1.2.4 Using abstract concepts จาํนวน 1 ขอ้ คือขอ้ 30 

1.2.5 Speech skills จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 26, 32, 33, 34, 35, 40 

1.2.6 Expressing complex ideas จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 46, 54, 64 

1.3 การเขียน  (Written subdomain) ประกอบดว้ย 3 category จาํนวน 23 ขอ้ คือ  

1.3.1 Beginning to read จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 37, 38, 44, 47, 50 

1.3.2 Reading skills จาํนวน 8 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 51, 52, 56, 58, 59, 62, 63, 

66 

1.3.3 Writing skills จาํนวน 10  ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 41, 45, 48, 53, 55, 57, 60, 

61, 65, 67 

2. ดา้นกิจวตัรประจาํวนั  (Daily  living  skills domain) ประกอบดว้ย 3 ดา้นยอ่ย 16 category 

จาํนวน 92 ขอ้ ดงัน้ี 



 
 

2.1 กิจกรรมส่วนบุคคล  (Personal subdomain)  ประกอบดว้ย 6  category จาํนวน 39 ขอ้ คือ 

2.1.1 Eating and drinking จาํนวน  12 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 

12, 14, 24, 47 

2.1.2 Toileting จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 9, 16, 18, 19, 23, 34 

2.1.3 Dressing จาํนวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 13, 15, 20, 29, 31, 40, 43, 50, 62 

2.1.4 Bathing จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 17, 28, 39, 44 

2.1.5 Grooming จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 11, 25, 37, 65, 70 

2.1.6 Health care จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 46, 63, 75 

2.2 การทาํงานบา้น  (Domestic subdomain) ประกอบดว้ย 3 category จาํนวน 21 ขอ้ คือ 

2.2.1 Housekeeping จาํนวน 11 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 22, 27, 36, 51, 55, 58, 67, 

73, 77, 78, 79 

2.2.2 Kitchen chores จาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 33, 38, 41, 57, 66, 71, 83 

2.2.3 Caring for clothes จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 80, 85, 89 

2.3 พฤติกรรมในชุมชน  (Community subdomain) ประกอบดว้ย 7 category จาํนวน 32 ขอ้ คือ 

2.3.1 Safety skills จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 8, 35, 42, 45, 49, 53 

2.3.2 Telephone skills จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 30, 32, 48, 59, 69, 72 

2.3.3 Money skills จาํนวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 21, 54, 68, 74, 76, 81, 82, 88, 

92 

2.3.4 Time and dates จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 26, 52, 61, 64 

2.3.5 Left –Right orientation จาํนวน 1 ขอ้ คือขอ้ 56 

2.3.6 Restaurant skills จาํนวน 1 ขอ้ คือขอ้ 60 

2.3.7 Job skills จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 84, 86, 87, 90, 91 

3. ดา้นการเขา้สังคม  (Socialization  domain)  ประกอบดว้ย  3 ดา้นยอ่ย 19 category จาํนวน 66 

ขอ้ ดงัน้ี    

3.1 การมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  (Interpersonal  relationships subdomain) ประกอบดว้ย 8 

category  จาํนวน 28 ขอ้ คือ 

3.1.1 Responding to others จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 1, 2, 3, 9 

3.1.2 Expressing and recognizing emotions จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 5, 6, 

7, 17, 24 

3.1.3 Imitating จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 14, 19, 20 

3.1.4 Social communication จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 15, 16, 25, 31, 53, 

56 



 
 

3.1.5 Friendship จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 22, 29, 37 

3.1.6 Thoughtfulness จาํนวน 2 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 39, 52 

3.1.7 Belonging to groups จาํนวน 2 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 33, 63 

3.1.8 Dating   จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 64, 65, 66 

3.2 การเล่นและการใชเ้วลายามวา่ง  (Play  and  leisure time subdomain)  ประกอบดว้ย 5 

category จาํนวน 20 ขอ้ ดงัน้ี 

3.2.1 Playing จาํนวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 4, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 35 

3.2.2 Sharing and cooperating จาํนวน 2 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 26, 28 

3.2.3 Television and radio จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 27, 48, 58, 60 

3.2.4 Hobbies จาํนวน 2 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 54, 57 

3.2.5 Going places with friends จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 49, 61, 62 

3.3 ทกัษะการจดัการ  (Coping  skills subdomain)  ประกอบดว้ย 6 category จาํนวน 18 ขอ้ 

ดงัน้ี 

3.3.1 Manners จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 23, 36, 38, 42, 47 

3.3.2 Following rules จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 30, 34, 43 

3.3.3 Apologizing จาํนวน 2 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 32, 51 

3.3.4 Keeping secrets จาํนวน 2 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 40, 46 

3.3.5 Controlling impulses จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 44, 45, 50 

3.3.6 Responsibility จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 41, 55, 59 

4. ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว  (Motor  skills  domain) ประกอบดว้ย  2 ดา้นยอ่ย 5 category จาํนวน 

36 ขอ้ดงัน้ี   

4.1 การทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross motor subdomain) ประกอบดว้ย 3 category 

จาํนวน 20 ขอ้ คือ 

4.1.1 Sitting จาํนวน 3 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 1, 2, 6 

4.1.2 Walking and running จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 7, 10, 14, 15, 16, 24 

4.1.3 Play activity จาํนวน 11 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 9, 11, 12, 18, 20, 21, 25, 27, 

32, 35, 36 

4.2 การทาํงานของกลา้มเน้ือมดัเล็ก (Fine motor subdomain) ประกอบดว้ย 2 category จาํนวน 

16 ขอ้ คือ 

4.2.1 Manipulating objects จาํนวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 3, 4, 5, 8, 17, 19, 22, 

28, 33 



 
 

4.2.2 Drawing and using scissors จาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ 13, 23, 26, 29, 

30, 31, 34 

 

ขั้นตอนการประมวลผลสาํหรับแบบประเมิน VABS โดยใชคู้่มือ Interview Edition Survey Form 

Manual: Vineland Adaptive Behavior Scale  มีดงัน้ี   

1. คาํนวณหาอายจุริงของผูรั้บการทดสอบ โดยนาํเอาวนั-เดือน-ปีท่ีทดสอบลบดว้ยวนั-เดือน-ปีเกิด

ของผูรั้บการทดสอบ ไดอ้ายุจริงเป็น  วนั-เดือน-ปี 

2. นาํคะแนนดิบของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละขอ้ของแต่ละดา้นยอ่ยมาบวกเขา้ดว้ยกนั  ไดเ้ป็น

คะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัของแต่ละดา้นยอ่ย (Subdomains) กรณีผูรั้บการทดสอบอายุนอ้ย

กวา่ 6 ปี  รวม 11 ดา้น  กรณีผูรั้บการทดสอบอายมุากกวา่ 6 ปี รวม 9 ดา้น  

3. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ ไปกรอกในช่องคะแนนดิบ 

(Raw Score) ในแบบ Vineland Adaptive Behavior : Interview Survey Form  ของแต่ละดา้นยอ่ย   

4. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยบวกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นคะแนนดิบ

รวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้น (Domains)  กรณีผูรั้บการทดสอบอายนุอ้ยกวา่ 6 ปี รวม  4 ดา้น 

กรณีผูรั้บการทดสอบอายมุากกวา่ 6 ปี รวม 3 ดา้น   

5. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีได ้ ไปเทียบหาคะแนนมาตรฐาน 

(Standard scores) ของแต่ละดา้น จากตาราง บี. 1 (Table B.1 Domain Standard Scores) ในหนงัสือคู่มือ 

Interview Edition Survey Form Manual หนา้ 153 – 224 ขอ้มูลมีทั้งหมด 90 ตารางแบ่งตามช่วงอาย ุ สาํหรับ

ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว  (motor skills) กรณีท่ีผูรั้บการทดสอบอายเุกิน 6 ปี  ใหเ้ปิดเทียบหาจากตาราง 5.3  

(Table 5.3 Estimated Standard Scores  Corresponding to Motor Skills)  หนา้ 110  

6. นาํคะแนนมาตรฐาน (Standard scores) ของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีไดบ้วกเขา้ดว้ยกนั 

ไดเ้ป็นคะแนนมาตรฐานรวม (Sum of Domain Standard Scores)  

7. นาํคะแนนมาตรฐานรวม (Sum of Domain Standard Scores) ท่ีไดไ้ปเทียบหาคะแนนมาตรฐาน

พฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม (Adaptive Behavior Composite)  จากตาราง B.2 (Table B.2 Standard 

Scores for Adaptive Behavior Composite) ในหนงัสือคู่มือ Interview Edition Survey Form Manual หนา้ 

225 กรณีผูรั้บการทดสอบอายนุอ้ยกวา่ 6 ปี  ใชช่้อง “4 Domains Ages to 5-11-30” กรณีผูรั้บการทดสอบอายุ

มากกวา่ 6 ปี ใชช่้อง “3 Domains Ages 6-0-0 and Older”  

8. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ ไปเทียบหาระดบัพฤติกรรมการ

ปรับตวั (Adaptive Level)    จากตาราง บี. 8 (Table B.8 Adaptive Levels for Subdomains) ในหนงัสือคู่มือ 

Interview Edition Survey Form Manual    หนา้ 234-256 ขอ้มูลมีทั้งหมด 90 ตารางแบ่งตามช่วงอาย ุ  

9. นาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้น และคะแนนมาตรฐานพฤติกรรมการ

ปรับตวัในภาพรวม (Adaptive Behavior Composite) ท่ีได ้ไปเทียบหาระดบัพฤติกรรมการปรับตวั (Adaptive 



 
 

Level)    จากตาราง บี. 6 (Table B.6 Adaptive Levels for Domains and Adaptive Behavior Composite) ใน

หนงัสือคู่มือ Interview Edition Survey Form Manual หนา้ 232 

10.  นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นยอ่ยท่ีได ้ไปเทียบหาอายพุฒันาการ (Age 

Equivalent) จากตาราง บี. 11 (Table B.11. Age Equivalents for Subdomains) ในหนงัสือคู่มือ Interview 

Edition Survey Form Manual  หนา้ 260-261 

11. นาํคะแนนดิบรวมของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นท่ีได ้ ไปเทียบหาอายพุฒันาการ (Age 

Equivalent)  จากตาราง บี.10  (Table B.10 Age Equivalents For Domains) ในหนงัสือคู่มือ Interview 

Edition Survey Form Manual หนา้ 259 

12. คาํนวณหาอายพุฒันาการของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม (Adaptive Behavior 

Composite)   โดย 

12.1 แปลงอายพุฒันาการ (Age Equivalent)  ของแต่ละดา้น จากหน่วยปีใหเ้ป็นหน่วยเดือน 

(โดยคูณดว้ย 12) แลว้นาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปบวกกบัหน่วยเดือนทีมี่อยูแ่ลว้   

12.2 นาํอายพุฒันาการของแต่ละดา้นท่ีแปลงหน่วยเป็นเดือนแลว้นั้นบวกเขา้ดว้ยกนั กรณีท่ี

ผูรั้บการทดสอบอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี   หารดว้ย 4  กรณีท่ีผูรั้บการทดสอบอาย ุ6 ปีข้ึนไป  หารดว้ย 3  หากผลลพัธ์

ท่ีไดมี้เศษเท่ากบัหรือมากกวา่ 5  ใหปั้ดเศษข้ึน   

12.3 นาํผลลพัธ์ท่ีไดแ้ปลงกลบัเป็นหน่วยปีอีกคร้ัง โดยหารดว้ย 12 ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงถึงอายุ

พฒันาการของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  

13. หาค่าจุดแขง็และจุดอ่อน (Strengths and Weakness) ของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้น รวม 

4 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี หรือรวม 3 ดา้น กรณีผูรั้บการทดสอบอายมุากกวา่

หรือเท่ากบั 6 ปี   โดยบวกคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นคะแนน

มาตรฐานรวม นาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปหารดว้ยจาํนวนดา้นท่ีนาํมาบวกเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นค่าเฉล่ียของคะแนน

มาตรฐานการปรับตวัรวม แลว้นาํคะแนนมาตรฐานของแต่ละดา้นไปลบดว้ยค่าเฉล่ียของคะแนนมาตรฐาน

การปรับตวัรวมท่ีคาํนวณได ้ แลว้จึงนาํผลต่างท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าความต่างมาตรฐานในตาราง บี.14 (Table 

B.14 Domain Strengths and Weakness : Statistical Significance) ในหนงัสือคู่มือ Interview Edition Survey 

Form Manual หนา้ 263  

14. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้น ทีละ

คู่ (Pairwise comparisons)  โดยนาํคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นมาลบกนัทีละคู ่ 

แลว้นาํผลต่างท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าความต่างมาตรฐานในตาราง บี.16 (Table B.16 Domain Pairwise 

Comparison: Statistical Significance) ในหนงัสือคู่มือ Interview Edition Survey Form Manual  หนา้ 266 

15. หาค่า Standard error of measurement (Bands of Error หรือ Confidence levels) ของคะแนน

มาตรฐานพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม โดยนาํคะแนนมาตรฐาน

ของพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม ตามช่วง



 
 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 90, 95, หรือ 99  ตามช่วงอายุท่ีกาํหนดในตาราง บี.3 (Table B.3 Bands of Error) 

ในหนงัสือคู่มือ Interview Edition Survey Form Manual หนา้ 226  

16. หาค่าตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์ (Percentile rank) และค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ (Stanines) ของ

พฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  โดยนาํคะแนนมาตรฐานของ

พฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นและพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม  ไปเทียบหาค่าตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล์   

และค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ ในตาราง บี.4 (Table B.4 National Percentile Ranks and Stanines) ใน

หนงัสือคู่มือ Interview Edition Survey Form Manual หนา้ 227  

 Low Below average Average Above average High 

Percentile rank <=3 4-21 23-75 77-95 >=96 

Stanines 1 2-3 4-6 7-8 9 

 

จากขั้นตอนการประมวลผลการทดสอบของ VABS นั้น โดยมาตรฐานขั้นตํ่า นกัจิตวทิยาตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งนอ้ย 12 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1 – 12 หากจะวเิคราะห์และแปลผลการทดสอบใหล้ะเอียด

ยิง่ข้ึน นกัจิตวทิยาตอ้งดาํเนินการใหค้รบทั้ง 16 ขั้นตอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลสําหรับแบบประเมนิ Vineland adaptive behavior 

scale (VABS) กลุ่มงานจิตวทิยา สถาบันราชานุกูล 

 

การประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior 

Scale (VABS) กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบนัราชานุกลู มีขั้นตอนในการดาํเนินการคือ 

1. เปิดโปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) โดย

ใช ้mouse ช้ีไปท่ีไฟล ์“VABS for 2007” แลว้ดบัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่มซา้ยของ mouse หรือใช ้mouse ช้ีท่ีไฟล ์

“VABS for 2007” แลว้คลิกท่ีปุ่มขวามือของ mouse จะมีรายการใหเ้ลือก โดยเลือก “เปิด” หรือ “Open” 

 

กรณีดบัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่มซา้ยของ mouse 

 
 

กรณีคลิกท่ีปุ่มขวามือของ mouse  

 

 



 
 

 

โปรแกรมประมวลผลสาํหรับแบบทดสอบ Vineland Adaptive  Behavior Scale (VABS) กลุ่มงาน

จิตวทิยา สถาบนัราชานุกลูจะเปิดออกมาเป็นดงัน้ี 

 

 
2. คียข์อ้มลู ขอ้มลูท่ีคีย ์ประกอบดว้ย 

2.1 ช่ือ-สกุล คียล์งในเซลลก์รอบส่ีเหล่ียมหลงัคาํวา่ “Name” 

Name 

 
 

2.2 HN  คียล์งในเซลลก์รอบส่ีเหล่ียมหลงัคาํวา่ “HN” 

HN   

 
 

2.3 วนั-เดือน-ปีท่ีทดสอบ และวนั-เดือน-ปีท่ีเกิด  ใหคี้ยข์อ้มูลดงักล่าวลงในเซลลท่ี์กาํหนด

ไว ้โดยใชเ้ลขอารบิคทั้งหมด  แลว้โปรแกรมจะคาํนวณอาย ุเป็น “วนั-เดือน-ปี” ให ้

 วนัท่ี ใหล้งวนัท่ีทดสอบ/วนัท่ีเกิดตามจริง  โดยใชค้อลมัน์ “Day”    

 เดือน ใหใ้ชเ้ลข  1 สาํหรับเดือนมกราคม และเลข 12 สาํหรับเดือนธนัวาคม

ตามลาํดบั  โดยใชค้อลมัน์ “Month” 

 ปีใหใ้ชใ้นรูปของ พ.ศ. โดยใส่ทั้ง 4 หลกั เช่น 2533   โดยใชค้อลมัน์ “Year” 



 
 

  Day Month Year 

Tested Date       

Birth Date       

Age       

2.4 คียค์ะแนนดิบรวมของแต่ละ Subdomain  ตามท่ีทดสอบได ้ลงในแถว “Raw Scores” 

โดยใชเ้ลขอารบิคทั้งหมด  Subdomain ใดท่ีไม่ไดท้ดสอบ ใหเ้วน้วา่ง (ไม่ตอ้งคียข์อ้มลูใดๆ ลงไป) 

        

D
om

ai
n   Raw Standard 

Subdomain/Sum score score 

      

C
om

 

Receptive     

Expressive     

Written     

Sum     

D
LS

  

Personal     

Domestic     

Community     

Sum     

So
c 

Interpersonal relationship     

Play and Leisure Time     

Coping Skills     

Sum     

M
ot

or
 Gross     

Fine     

Sum     

 

 

3. การเลือกใชค้่า Band Of Error หรือ Confidential Level   

ใหค้ลิกท่ีเซลลใ์นกรอบส่ีเหล่ียมสีแดงท่ีมีคาํวา่ “90%”  “95%” หรือ  “99%” เม่ือคลิกท่ี

เซลลด์งักล่าว จะปรากฏปุ่ม   อยูมุ่มขวาของเซลล ์  เม่ือคลิกท่ีปุ่มดงักล่าว  จะปรากฏรายการใหเ้ลือก

ระหวา่ง “90%”  “95%” หรือ  “99%”     



 
 

 

 
 
 

D
om

ai
n   Raw Standard Band of Error %ile Rank 

Subdomain/Sum score score 95   

          

C
om

 

Receptive         

Expressive         

Written         

Sum         

 

หลงัจากนั้นโปรแกรมประมวลแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) จะ

ประมวลผลการทดสอบใหแ้ละไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

 1) อายจุริงเป็น  ปี-เดือน-วนั  

 2) ผลรวมคะแนนดิบรวมในแต่ละดา้น   

3) ผลการเทียบหาคะแนนมาตรฐานในแต่ละดา้น  

4) ผลการรวมคะแนนมาตรฐานแต่ละดา้นเป็นคะแนนมาตรฐานรวมทั้งหมด  

 5) ผลการเทียบหาคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม   

6) ผลการเทียบหาค่าระดบัพฤติกรรมการปรับตวั 

7) ผลการเทียบหาอายพุฒันาการ (Age Equivalent)  

8) ผลการคาํนวณหาอายพุฒันาการของพฤติกรรมการปรับตวัในภาพรวม    

9) จุดอ่อนและจุดแขง็ (Strengths and Weakness) ของแต่ละดา้น   

10) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหวา่งดา้นทีละคู่ (Pairwise 

comparisons)   

11) ค่า Standard error (Bands of Error / Confidence levels)  

12) ค่าตาํแหน่งเปอร์เซนตไ์ทลข์องแต่ละดา้น 

13) ค่าตาํแหน่งแบบสแตนไนน์ (Stanines) ของแต่ละดา้น 

 

นายประเสริฐ  จุฑา 

นกัจิตวทิยาคลินิก ชาํนาญการพิเศษ 

95 


