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Objective : The aims of this research were to study (1) correlations between IQ scores of Thai version
WISC-III test and TONI-4 among sexually abused children (2) study correlations between scores of
Perceptual Organization Index derived from Thai version WISC-III test and TONI-4; and (3) study
correlations between scores of Processing Speed Index derived from Thai version WISC-III test and
TONI-4.
Materials and Methods : The sample group consisted of 30 cases of children receiving services at Bhumibol
Adulyadej Hospital and Thanyaporn Home for Girls (Banthanyaporn) and diagnosed by physicians,
psychologists or responsible person that they were sexually abused children aged between 6 and 15 years
between September and December 2018.
Results : The findings prove that Thai version WISC-III test had correlation with TONI-4 test at high level
(r = .763) with statistical significance of .01 level and also had correlation with Perceptual Organization
Index and Processing Speed Index derived from Thai version WISC-III test at high level (r = .749 and .758
respectively) with statistical significance of .01 level. Moreover, the findings reveal that IQ test scores
derived from Thai version WISC-III test and TONI-4 test among 30 cases of sample group, 17 cases had
matched IQ classification test scores or accounting for 56.66 percent.
Conclusion : The researcher therefore believes that TONI-4 test is suitable for IQ estimation and planning
for treatment of sexually abused children.
Keywords : sexually abused children, Intelligence Scores, WISC-III, TONI-4
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(นพินธต์น้ฉบบั)

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนสติปัญญาของแบบทดสอบ WISC-III
ฉบบัภาษาไทย กบั TONI-4 ในเด็กที�ถูกทารุณกรรมทางเพศ

วณิชยา  สมคัรแกว้ วท.บ.
กองกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช

วตัถปุระสงค ์ : การวจิยัคร ั�งนี�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนสตปิญัญาของแบบทดสอบ WISC-III
ฉบบัภาษาไทย กบั TONI-4 ในเดก็ที�ถกูทารุณกรรมทางเพศ เพื�อศึกษา (�) เพื�อศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนความสามารถ
ทางระดบัสตปิญัญาของแบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย กบั แบบทดสอบ TONI-4 (2) เพื�อศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
คะแนน Perceptual Organization Index ที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถทางสตปิญัญา WISC-III ฉบบัภาษาไทยกบั
แบบทดสอบ TONI-4 และ (�) เพื�อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนน Processing Speed Index ที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความ
สามารถทางสตปิญัญา WISC-III ฉบบัภาษาไทยกบั แบบทดสอบ TONI-4
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ทางเพศในเด็ก รวมถึงมีความเสี� ยงในการถูกกระทาํซํ�า
เนื�องจากความสามารถในการคิดแกป้ญัหา และการปกป้อง
ตนเองที�มีขอ้จาํกดั

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หาร-
อากาศ เป็นหน่วยงานภาครฐั ซึ�งปฏิบตังิานตามนโยบายของ
กองทพัอากาศ และปฏิบตัิงานสนบัสนุนนโยบายของรฐับาล
ดา้นสาธารณสุขในดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืเด็กที�ถูกทารุณ
กรรมทางเพศ โดยในปี พ.ศ. ����-���� พบว่ามเีด็กที�ถกู
ทารุณกรรมทางเพศจาํนวน ��� ราย พ.ศ. ���� จาํนวน
�� ราย พ.ศ. ���� จาํนวน �� ราย พ.ศ. ���� จาํนวน
�� ราย พ.ศ. ���� จาํนวน �� ราย พ.ศ. ���� จาํนวน ��
ราย จากการติดตามเด็กที� เข า้ร ับการดูแลจาํนวนไม่นอ้ย
มีปัญหาในเรื� องการแกป้ัญหาเมื� อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่สามารถคิดไดร้อบคอบหรือรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ การประเมิน
ความสามารถทางสติปัญญาของเด็กเป็นข ั�นตอนหนึ� งที�มี
ความจาํเป็นที�จะตอ้งประเมินตั�งแต่ช่วงแรกของการช่วยเหลอื
เพื�อทาํใหผู้เ้กี�ยวขอ้งสามารถวนิิจฉัยคุณภาพของการบอกเลา่
ขอ้เทจ็จรงิของเดก็ หรอืโอกาสในการที�เดก็จะถกูลอ่ลวงชกัจูง
หรอืถกูทารุณกรรมทางเพศซํ�าอกี ซึ�งการทดสอบความสามารถ
ทางสติปญัญาของเด็กในปจัจุบนั ใชแ้บบทดสอบ WISC-III
ฉบบัภาษาไทย ใชเ้วลา ��-�� นาท ีในการทดสอบ ซึ�งจากการ
ปฏบิตังิานพบว่าเดก็อาจมีความไม่พรอ้มท ั�งร่างกายและจิตใจ
ทาํใหเ้ด็กใหค้วามร่วมมือในการทดสอบไม่เต็มที�เนื� องจาก
ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดสอบนาน

แบบทดสอบ TONI-4 เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน
สรา้งโดย Linda Brown, Rita Sherbenou, Susan,
Johnsen (2010) เป็นแบบทดสอบสตปิญัญาแบบไม่ใชภ้าษา
เป็นแบบทดสอบรายบุคคล ที�ใชท้ดสอบบุคคลที�อายุตั�งแต่
� ปี จนถงึ �� ปี �� เดอืน ประกอบดว้ย ขอ้คาํถาม �� ขอ้
ใชเ้วลาในการทดสอบ ��-�� นาที(5) ซึ�งช่วยลดระยะเวลาได ้
ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที�จะทาํการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
แบบทดสอบ TONI-4 กบัแบบทดสอบวดัความสามารถทาง
สตปิญัญา WISC-III ฉบบัภาษาไทย เพื�อใชเ้ป็นแบบทดสอบ
ทางเลอืกในการประเมินความสามารถทางสติปญัญาของเด็ก
ที� ถูกทารุณกรรมทางเพศที�มาร ับบริการ ณ โรงพยาบาล
ภูมพิลอดุลยเดช เพื�อลดระยะเวลาในกระบวนการทาํงานของ
ทมีสหวชิาชีพและใชป้ระกอบการวางแผนการรกัษาต่อไป

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
�. เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนความ

สามารถทางระด ับสติปัญญาของแบบทดสอบ WISC-III
ฉบบัภาษาไทย กบั แบบทดสอบ TONI-4

�. เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน Per-
ceptual Organization Index และ Processing Speed
Index ที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถทางสติปญัญา
WISC-III ฉบบัภาษาไทย กบั แบบทดสอบ TONI-4

สมมตฐิานของงานวจิยั
�. คะแนนความสามารถทางสติปัญญาที�ไดจ้าก

แบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย มีความสมัพนัธ์กบั
คะแนนความสามารถทางสตปิญัญาที�ไดจ้ากแบบทดสอบ
TONI-4

�. คะแนนของPerceptual Organization Index
ที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถทางสติปญัญา WISC-
III ฉบบัภาษาไทยมีความสมัพนัธก์บัคะแนน ความสามารถ
ทางสตปิญัญาที�ไดจ้ากแบบทดสอบ TONI-4

�. คะแนนของ Processing Speed Index
ที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถทางสติปญัญา WISC-
III ฉบบัภาษาไทยมคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนความสามารถทาง
สตปิญัญาที�ไดจ้ากแบบทดสอบ TONI-4

วธิีดําเนินการวจิยั
การวจิยัคร ั�งนี� เป็นการวจิยัเชงิสหสมัพนัธ ์ (Corre-

lational research) โดยมกีระบวนการดงันี�
กลุ่มตวัอย่าง

กลุม่ตวัอยา่ง คือ เดก็ที�มารบับรกิารที�โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช และสถานแรกรบัเด็กหญิงบา้นธัญญพร
โดยไดร้บัการวินิจฉัย จากแพทย ์ จิตแพทยห์รือเจา้หนา้ที�
ผู ้ร ับผิดชอบ ว่ามีข อ้บ่งชี� ในการถูกทารุณกรรมทางเพศ
อายุระหวา่ง �-�� ปี ระหวา่งเดอืนกนัยายน ถงึเดอืน ธนัวาคม
พ.ศ. ���� จาํนวน �� คน

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่

�. แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย
อายุ เพศ
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�. แบบทดสอบวดัความสามารถทางสติปัญญา
WISC-III ฉบบัภาษาไทย โดยแบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางสตปิญัญาที�พฒันา โดย ปราณี ชาญณรงค ์และคนอื�น ๆ
(����) โดยพฒันามาจากแบบทดสอบวดัความสามารถทาง
สตปิญัญา Wechsler Intelligence Scale for Children 3rd

Edition (WISC-III) ของ Wechsler (1991) เป็นแบบทดสอบ
รายบคุคลที�ใชท้ดสอบเดก็ที�มอีายุ � ปี ถงึ �� ปี �� เดอืน
ใชเ้วลาในการทดสอบ ��-�� นาท ี โดยการศึกษาคร ั�งนี� จะ
ดาํเนินการ ทดสอบท ั�งในภาคภาษา (verbal part) และ
ภาคการกระทาํ (performance part) ค่ าส ัมประสิทธิ�
ความเที�ยง (reliability coefficient) ของแบบทดสอบวดัความ
สามารถทางสตปิญัญาภาคภาษา (verbal part) ภาคการกระทาํ
(performance part) และความสามารถทางสตปิญัญา (full
scale IQ) มีค่าเฉลี�ยอยู่ในช่วง .��-.�� จัดอยู่ในระดบั
ดีถึงดีมาก และค่าส ัมประสิทธิ� ความเที�ยงในคะแนนดัชนี
� องคป์ระกอบ มค่ีาเฉลี�ย อยูใ่นช่วง .��-.�� จดัอยูใ่นระดบั
ดถีงึดมีาก(6) โดยจะใชท้ดสอบกบัเดก็ที�ถกูทารุณกรรมทางเพศ
อายุ �-�� ปี จาํนวน �� คน

�. แบบทดสอบ Test of Nonverbal Intelligence,
Fourth Edition (TONI-4) สรา้งโดย Linda Brown, Rita,
Sherbenou, Susan,Johnsen, (2010) เป็นแบบทดสอบ
สติปัญญาแบบไม่ใชภ้าษา เป็นแบบทดสอบรายบุคคลที�ใช ้
ทดสอบบคุคลที�อายุตั�งแต่ � ปี จนถงึ �� ปี �� เดอืน ใชเ้วลา
ทดสอบ ��-�� นาท ี ประกอบดว้ย � ชดุคาํถาม แต่ละชดุ
มคีาํถาม �� ขอ้ ค่าความเชื�อม ั �น (reliability) ของแบบทดสอบ
TONI-4 โดยแบบทดสอบท ั�ง � ชุด ของ TONI-4 โดยมี
ค่าสมัประสทิธิ� คอื .�� ซึ�งอยูใ่นระดบัเชื�อถอืได ้(5) โดยการศกึษา
คร ั�งนี� จะใชท้ดสอบในเด็กที�ถูกทารุณกรรมทางเพศ อายุ
�-�� ปี จาํนวน �� คน

การดําเนินการวจิยั
1.  ขั�นเตรยีมการ มขี ั�นตอนดงันี�

�.� ขอหนงัสอืแนะนาํตวัและขออนุญาต เกบ็ขอ้มูล
จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงถึงผู อ้าํนวยการ โรงพยาบาล
ภูมพิลอดุลยเดช และสถานแรกรบัเดก็หญิงบา้นธญัญพร

�.� ดาํเนินการตดิต่อและเสนอโครงการวจิยั เพื�อ
ขอร ับการพิจารณาร ับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวจิยัในคนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และขออนุญาต
เขา้เก็บขอ้มูลวจิยัที�สถานแรกรบัเด็กหญิงบา้นธญัญพร

�.� อธิบายใหผู้ป้กครองเดก็ทราบถงึวตัถปุระสงค์
ในการทาํวจิยั หากผูป้กครองและเด็กยนิดีเขา้ร่วมโครงการ
วจิยัใหล้งนามยนิยอมเขา้ร่วมโครงการในหนงัสอืแสดงเจตนา
ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั (consent form)

�. ข ั�นดาํเนินการ มขี ั�นตอน ดงันี�
�.� เตรยีมสถานที�ทดสอบ
�.� สรา้งความสมัพนัธแ์ละชี�แจงวตัถปุระสงคข์อง

การทดสอบ
�.� ดาํเนินการทดสอบรายบุคคลตามข ั�นตอนที�

ระบุในคู่มอื
�.� ตรวจใหค้ะแนนและแปลผลตามคู่มือของ

แบบทดสอบ
�.� วเิคราะหข์อ้มูล และสรุปผล

การวเิคราะหข์อ้มูล
วเิคราะหโ์ดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รูป
�. ค่ าเฉลี� ย รอ้ยละ ส่วนเบี� ยงเบนมาตรฐาน

เพื�อวเิคราะหข์อ้มูลพื�นฐาน
�. ค่าสมัประสทิธิ�สหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson

product moment correlation coefficients) เพื�อหาความ
สมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนสตปิญัญาของแบบทดสอบ WISC-III
ฉบบัภาษาไทย กบั แบบทดสอบ TONI-4 และหาความสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนน Perceptual Organization Index และ
Processing Speed Index ที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความ
สามารถทางสติปัญญา WISC-III ฉบบัภาษาไทย กบัแบบ
ทดสอบ TONI-4

ผลการวจิยั
กลุ่มตัวอย่างเด็กที� ถูกทารุณกรรมทางเพศเป็น

เพศหญงิ จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��� กลุม่ตวัอยา่งเดก็
ที�ถกูทารุณกรรม ทางเพศมอีายุอยูใ่นช่วง �-�� ปี มากที�สุด
คือ �� ปี คิดเป็นรอ้ยละ �� รองลงมาอายุ � ปี และ �� ปี
คิดเป็นรอ้ยละ �� เทา่กนั และอายุ �� ปี �� ปี �� ปี และ ��
ปี คิดเป็นรอ้ยละ�� เทา่กนั

คะแนนเฉลี�ยความสามารถทางสตปิญัญาที�ไดจ้าก
แบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย อยูใ่นระดบัคาบเสน้
(Borderline) ส่วนคะแนนเฉลี�ยความสามารถทางสตปิญัญา
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หาความสมัพนัธก์บัแบบทดสอบ WAIS-III สรุปไดว้า่มคีวาม
สมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญั (r = .480)(8)  นอกจากนี�ยงัสอดคลอ้ง
กบั ธนิดา ศรสีวสัดิ� ศกึษาเรื�อง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
คะแนนสตปิญัญาของแบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย
กบั TONI-3 และ SPM parallel versions ในเดก็ที�มภีาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู ้ ซึ�งพบว่าคะแนนความสามารถทาง
สตปิญัญา (full scale IQ) ที�ไดจ้ากแบบทดสอบ WISC-III
ฉบบัภาษาไทย มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถทางสตปิญัญา
ที�ไดจ้ากแบบทดสอบ TONI-3 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ที�ระดบั .�� ในระดบัปานกลาง (r = .526)(9) ดงันั�น จึงอาจ
สรุปไดว้่าแบบทดสอบ TONI-4 เป็นอีกทางเลอืกที�สามารถ
นาํไปใชใ้นการทดสอบความสามารถทางสตปิญัญาเพื�อวางแผน
ดูแลหรือสร า้งโปรแกรมช่วยเหลือเด็กที� ถูกทารุณกรรม
ทางเพศที�มีสติปญัญาตํ �าได ้ เนื�องจากใชเ้วลาที�นอ้ยกว่าและ
มีผลการวดัระด ับสติปัญญาที� สอดคลอ้งกับแบบทดสอบ
WISC-III โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสูง

�. คะแนนของ Perceptual Organization
Index ที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถทางสติปญัญา
WISC-III ฉบ ับภาษาไทยกับคะแนนความสามารถทาง
สตปิญัญาที�ไดจ้ากแบบทดสอบ TONI-4 ผลการศึกษาพบวา่
คะแนนความสามารถทางสตปิญัญาดา้นการจดัระบบการรบัรู ้
(Perceptual Organization Index) ของกลุม่ตวัอยา่งเดก็
ที�ถูกทารุณกรรมทางเพศที� ไดจ้ากแบบทดสอบ WISC-III
ฉบบัภาษาไทยและคะแนนความสามารถทางสติปัญญาของ
แบบทดสอบ TONI-4 มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .�� ในระดบัสูง (r = .763) สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ Brenda, Gary, Slapp, and Maxie ที�พบว่าความ
สัมพ ันธ์ระหว่าง TONI-3 กับ WISC-III ในส่วนของ
Performance part สูงกวา่ Verbal part(10) อาจแสดงใหเ้หน็
ว่าแบบทดสอบความสามารถทางสติปญัญาของแบบทดสอบ
TONI-4 สมัพนัธ์กบั Perceptual Organization Index
ที�ไดจ้ากแบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย

�. คะแนนของ Processing Speed Index
ที� ได ้จาก แบบทดสอบว ัดความสามารถทางสติ ปัญญา
WISC-III ฉบบัภาษาไทย กับคะแนนความสามารถทาง
สตปิญัญาที�ไดจ้ากแบบทดสอบ TONI-4 ผลการศึกษาพบวา่
คะแนนความสามารถทางสติปัญญาด า้นความเร็ว ของ

กระบวนการทาํงาน (Processing Speed Index) ของกลุม่
ตวัอย่างเด็กที�ถูกทารุณกรรมทางเพศที�ไดจ้ากแบบทดสอบ
WISC-III ฉบบัภาษาไทย และคะแนนความสามารถทาง
สติปัญญาของแบบทดสอบ TONI-4 มีความสัมพ ันธ์ก ัน
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .�� ใน ระดบัสูง (r = .758)
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ต ั�งไว ้ และตรงกบัผลการศึกษาของ
Brenda, Gary, Slapp and Maxie ที�พบว่าคะแนน
สติ ปัญญาที� ได ้จ ากแบบทดสอบ WISC-III ในส่ วน
Performance part กบัแบบทดสอบ TONI-3 ในเดก็ที�มคีวาม
บกพร่องทางการเรียนรูม้ีความสมัพนัธ์กนั(10) เช่นเดียวกบั
Brown, Sherbenou and Johnsen ที�ศึกษาแบบทดสอบ
Test of Nonverbal Intelligence Third Edition
(TONI-3) และ WISC-III พบวา่แบบทดสอบ TONI-3 (Form
A) ในส่ วนของ Performance part กับแบบทดสอบ
WISC-III มีความสมัพนัธ์กนัที�ระดบัปานกลาง (r = .75)(7)

จึงสรุปไดว้่าแบบทดสอบ TONI-4 สามารถใชแ้ทนกันได ้
โดยสามารถนาํมาประเมินสติปัญญาในดา้นความเร็วของ
กระบวนการทาํงาน (Processing Speed Index) ที�ไดจ้าก
แบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทยได ้

�. การศึกษาผลการทดสอบที�ตรงกนัของระดบั
ความสามารถทางสติปญัญา (IQ Classification) จากแบบ
ทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย กบั TONI-4 พบวา่ความ
สามารถทางสติปัญญาจากแบบทดสอบ WISC-III ก ับ
แบบทดสอบ TONI-4 ในกลุ่มตวัอย่าง �� คน มีผลการ
ทดสอบตรงกนัจาํนวน �� ราย คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และ
คะแนนเฉลี�ย (mean) ของคะแนนความสามารถทางสตปิญัญา
ที�ไดจ้ากแบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทยอยู่ในระดบั
คาบเส ้น (Borderline) ส่ วนคะแนนความสามารถทาง
สตปิญัญาที�ไดจ้ากแบบทดสอบ TONI-4 อยูใ่นระดบัตํ �ากวา่
เกณฑเ์ฉลี�ย (Below Average) ซึ�งสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Phasha and Nyokangi พบวา่กลุม่ตวัอยา่งที�ถกูลว่ง
ละเมิดทางเพศมีสติปัญญาตํ �ากว่าเกณฑ์ ทาํใหไ้ม่สามารถ
คาดคะเนแรงจูงใจของผูก้ระทาํ ไมส่ามารถประเมนิสถานการณ์
ที�จะเกิดขึ�น และไม่สามารถปกป้องตนเองได ้(4) เช่นเดียวกบั
Myaka ศึกษาพบว่าวยัรุ่นที�มีความบกพร่องทางสติปญัญา
ถูกทารุณกรรมทางเพศเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากเด็กไม่สามารถ
ต่อตา้นการถูกคุกคามทางเพศได ้ จึงเป็นจุดอ่อนใหผู้ก้ระทาํ
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สามารถเขา้มาคุกคามไดง้่าย(11) จึงจาํเป็นตอ้งประเมินระดบั
สติปญัญาในเด็กที�ถูกทารุณกรรมทางเพศเพื�อวางแผนดูแล
รกัษาใหค้าํแนะนาํช่วยเหลอืเด็กกลุ่มนี�  ซึ�งการวจิยัคร ั�งนี� สรุป
ได ว้่าแบบทดสอบ TONI-4 มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมเพื� อใชเ้ป็นแบบทดสอบทางเลือกในการประเมิน
ความสามารถทางสตปิญัญาของเด็กที�ถูกทารุณกรรมทางเพศ
เพื�อลดระยะเวลาในกระบวนการทาํงานของ ทมีสหวชิาชพีและ
ใชป้ระกอบการวางแผนการรกัษาต่อไป

ขอ้เสนอแนะจากผลการศกึษาวจิยั
�. จากการวิจ ัยในคร ั� งนี� พบว่ า แบบทดสอบ

WISC-III ฉบบัภาษาไทย กบั TONI-4 มีความสมัพนัธ์ใน
ระด ับสูง (r = .763) และพบว่าแบบทดสอบ WISC-III
ฉบบัภาษาไทย มีระดบัความสามารถทางสติปัญญาตรงกบั
TONI-4 ที�รอ้ยละ ��.�� (N = 30) แสดงใหเ้หน็วา่แบบทดสอบ
TONI-4 มีความสมัพนัธ์กบัแบบทดสอบ WISC-III ฉบบั
ภาษาไทยในระด ับสูงแสดงถึงมีคุณภาพในการว ัดความ
สามารถทางสติปญัญาไดเ้หมือนกนั จึงถอืไดว้่าแบบทดสอบ
TONI-4 มคีวามเหมาะสมในการประเมนิระดบัสตปิญัญาเพื�อ
การวินิจฉัยและวางแผนดูแลรกัษาเด็กที�ถูกทารุณกรรมทาง
เพศได ้

�. จากการวิจ ัยพบว่า TONI-4 มีขอ้เด่น คือ
ใชเ้วลาในการทดสอบไม่นาน คือ ประมาณ �� นาท ี ไม่ใช ้
ภาษาพูดจึงไม่มีขอ้จาํกดัดา้นภาษา ผูร้บัการทดสอบไม่ตอ้ง
กงัวลถงึการใชภ้าษาเฉพาะหรอืภาษาทอ้งถิ�น ใชก้ารเคลื�อนไหว
นอ้ยซึ�งเหมาะกบัเด็กที�ถูกทารุณกรรมทางเพศ เนื�องจากเด็ก
กลุ่มนี� ยงัฟื� นฟูสภาพร่างกายและจิตใจไม่เต็มที� และไดผ้ล
การทดสอบที�สมัพนัธก์บัแบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย
ซึ�งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานและเป็นที�นิยม ผูว้จิยัจึงเหน็ว่า
แบบทดสอบ TONI-4 เป็นแบบทดสอบทางเลอืกสาํหรบัการ
ประเมินความสามารถทางสติปญัญาเพื�อประกอบการวนิิจฉัย
และวางแผนดูแลรกัษาเดก็ที�ถูก ทารุณกรรมทางเพศ

�.  จากการวจิยัในคร ั�งนี�พบวา่เดก็ที�ถกูทารุณกรรม
ทางเพศ ควรไดร้ ับการทดสอบระด ับสติปัญญาในทุกราย
เพราะมแีบบทดสอบที�ทาํไดร้วดเรว็ ใชเ้วลานอ้ย ที�สามารถใช ้
ประเมนิความสามารถทางสตปิญัญาของเด็กกลุ่มนี� ได ้

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัคร ั�งต่อไป
�. การวิจ ัยคร ั�งนี� ใชก้ลุ่ มตัวอย่างจาํนวนน ้อย

(N = 30) และศกึษาเฉพาะในกลุม่เดก็ที�ถกูทารุณกรรมทางเพศ
เทา่นั�น ดงันั�นการวจิยัคร ั�งต่อไปควรศึกษาในกลุม่ตวัอยา่งที�มี
ขนาดใหญ่ขึ�น และควรศึกษาเพิ�มเตมิในกลุม่เดก็พเิศษอื�น ๆ
เช่น เด็กที�บกพร่องทางการไดย้ิน และเด็กที�บกพร่องทาง
สตปิญัญา เป็นตน้

�. การศึกษาคร ั�งนี� เป็นการศึกษาหาความสมัพนัธ์
ระหว่ างคะแนนความสามารถทางระด ับสติ ปัญญาของ
แบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย กบั แบบทดสอบ
TONI-4 เทา่นั�น จึงควรศึกษาเพิ�มเตมิ โดยเปรียบเทยีบกบั
แบบทดสอบวดัความสามารถทางสตปิญัญาอื�น ๆ เช่น Leiter
International Performance Scale (Leiter-R) หรือ
Standard Progressive Matrices parallel version (SPM
parallel version) เพื� อใหม้ีแบบทดสอบทางเลือกอื�น ๆ
เพิ�มเตมิจากแบบทดสอบ TONI-4

�. การดาํ เนินการวิจ ัยคร ั�งนี� ทาํการทดสอบกับ
กลุม่ตวัอยา่งเดก็ที�ถกูทารุณกรรมทางเพศซึ�งบางรายยงัมคีวาม
เจบ็ป่วยทางกายอยูเ่ดก็ที�ถกูทารุณกรรมทางเพศซึ�งพบบาดแผล
จากผลการตรวจร่างกาย ทาํใหเ้ด็กโตต้อบนอ้ย ไม่สามารถ
แสดงศกัยภาพของตนไดเ้ตม็ที� ซึ�งส่งผลต่อการทาํแบบทดสอบ
และการแปลผล ในการศึกษาคร ั�งต่อไปควรมีการควบคุม
ตวัแปรดงักล่าวเพื�อใหไ้ดผ้ลการทดสอบที�ถูกตอ้งมากยิ�งขึ�น

เอกสารอา้งองิ
1. กระทรวงสาธารณสุข, สาํนกัพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ.

แนวทางปฏิบตัิเพื�อช่วยเหลือเด็กและสตรีที�ถูกกระทาํ
รุนแรงในเครือข่ายระด ับจังหวดั. กรุงเทพมหานคร:
สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, ����.

2. มลูนิธศูินยพ์ทิกัษส์ทิธิเดก็. รายงานการดาํเนินงาน มลูนธิิ
ศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิเด็ก พ.ศ. ����. กรุงเทพมหานคร:
ผูแ้ต่ง, ����.

3. มูลนิธิศูนย์พิทกัษ์สิทธิ เด็ก. คู่มือปฏิบตัิงานของทีม
สหวชิาชพีในกระบวนการคุม้ครองเดก็. กรุงเทพมหานคร:
ผูแ้ต่ง, ����.



Royal Thai Air Force Medical Gazette 27Vol. 65  No. 1  January - April 2019

4. Phasha TN, Nyokangi D. School-based sexual
violence amongst female learners with mild
intellectual disability in South Africa. Violence
against Women Journal. 2012;18(3):309-21.

5. Brow L, Sherbenou RJ, Johnsen SK. Manual of
test of nonverbal intelligence (4th ed.). Austin,
TX: PRO-ED, 2010.

6. ปราณี ชาญณรงค์ , จริยา ว ัฒนโสภณ และชนิสา
เวชวริุฬห.์ การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถทาง
สตปิญัญา WISC-III ฉบบัภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร:
สาํนกัพมิพบ์ยีอนด,์ ����.

7. Brow L, Sherbenou RJ, Johnsen SK. Test of
nonverbal intelligence (3rd ED.). Austin, TX:
PRO-ED, 1997.

8. Sedore ER. The correlation of the matrix
reasoning subtests of the WAIS-III with the
TONI-3 utilizJournal of Psychoeducational
Assessment. 2002;28(1):70-9.

9. ธนิดา ศรสีวสัดิ�. การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนน
สติปญัญาของแบบทดสอบ WISC-III ฉบบัภาษาไทย
กบั TONI-3 และ SPM parallel versions. ในเดก็ที�มี
ภาวะบกพร่องทางการเรยีนรู.้  วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ����.

10. Brenda E, Gary L, Slapp GA, Maxie PK. Using
the TONI-3 to assess cognitive functioning of
urban children with learning disabilities: A brief
review of the literature, 2002. Retrieved April
27, 2017, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED493797.pdf

11. Myaka LD. Understandings of sexual abuse
involving teenagers with intellectual disability
in a rural area of KwaZulu-Natal. University of
South Africa, Pretoria. 2012.


