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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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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสติปัญญาของแบบทดสอบ WISC-III
ฉบับภาษาไทย กับ TONI-4 ในเด็กทีถูกทารุณกรรมทางเพศ
วณิชยา สมัครแก้ว วท.บ.
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

วัตถุประสงค์ : การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสติปญั ญาของแบบทดสอบ WISC-III
ฉบับภาษาไทย กับ TONI-4 ในเด็กทีถูกทารุณกรรมทางเพศ เพือศึกษา ( ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถ
ทางระดับสติปญั ญาของแบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทย กับ แบบทดสอบ TONI-4 (2) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนน Perceptual Organization Index ทีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปญั ญา WISC-III ฉบับภาษาไทยกับ
แบบทดสอบ TONI-4 และ ( ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน Processing Speed Index ทีได้จากแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางสติปญั ญา WISC-III ฉบับภาษาไทยกับ แบบทดสอบ TONI-4
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ทางเพศในเด็ ก รวมถึ ง มี ค วามเสี ยงในการถู กกระทํา ซํา
เนืองจากความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา และการปกป้ อง
ตนเองทีมีข ้อจํากัด
โรงพยาบาลภู มิพลอดุ ลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็ นหน่วยงานภาครัฐ ซึงปฏิบตั งิ านตามนโยบายของ
กองทัพอากาศ และปฏิบตั ิงานสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาล
ด้านสาธารณสุขในด้านการให้ความช่วยเหลือเด็กทีถูกทารุณ
กรรมทางเพศ โดยในปี พ.ศ.
พบว่ามีเด็กทีถูก
ทารุณกรรมทางเพศจํานวน
ราย พ.ศ.
จํานวน
ราย พ.ศ.
จํานวน ราย พ.ศ.
จํานวน
ราย พ.ศ.
จํานวน ราย พ.ศ.
จํานวน
ราย จากการติ ด ตามเด็ กที เข้ารับการดู แ ลจํา นวนไม่ น อ้ ย
มี ปัญหาในเรื องการแก้ปั ญหาเมื อถู กล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ
ไม่สามารถคิดได้รอบคอบหรือรู เ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ การประเมิน
ความสามารถทางสติ ปัญญาของเด็ กเป็ นขันตอนหนึ งที มี
ความจําเป็ นทีจะต้องประเมินตังแต่ช่วงแรกของการช่วยเหลือ
เพือทําให้ผู เ้ กียวข้องสามารถวินิจฉัยคุณภาพของการบอกเล่า
ข้อเท็จจริงของเด็ก หรือโอกาสในการทีเด็กจะถูกล่อลวงชักจูง
หรือถูกทารุณกรรมทางเพศซําอีก ซึงการทดสอบความสามารถ
ทางสติปญั ญาของเด็กในปัจจุบนั ใช้แบบทดสอบ WISC-III
ฉบับภาษาไทย ใช้เวลา - นาที ในการทดสอบ ซึงจากการ
ปฏิบตั งิ านพบว่าเด็กอาจมีความไม่พร้อมทังร่างกายและจิตใจ
ทําให้เด็กให้ค วามร่ วมมื อในการทดสอบไม่ เต็ มทีเนื องจาก
ระยะเวลาทีใช้ในการทดสอบนาน
แบบทดสอบ TONI-4 เป็ นแบบทดสอบมาตรฐาน
สร้างโดย Linda Brown, Rita Sherbenou, Susan,
Johnsen (2010) เป็ นแบบทดสอบสติปญั ญาแบบไม่ใช้ภาษา
เป็ นแบบทดสอบรายบุคคล ทีใช้ทดสอบบุคคลทีอายุ ตงแต่
ั
ปี จนถึง ปี เดือน ประกอบด้วย ข้อคําถาม ข้อ
ใช้เวลาในการทดสอบ - นาที(5) ซึงช่วยลดระยะเวลาได้
ผู ว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบทดสอบ TONI-4 กับแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
สติปญั ญา WISC-III ฉบับภาษาไทย เพือใช้เป็ นแบบทดสอบ
ทางเลือกในการประเมินความสามารถทางสติปญ
ั ญาของเด็ก
ที ถู กทารุ ณกรรมทางเพศที มารับบริ การ ณ โรงพยาบาล
ภูมพิ ลอดุลยเดช เพือลดระยะเวลาในกระบวนการทํางานของ
ทีมสหวิชาชีพและใช้ประกอบการวางแผนการรักษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความ
สามารถทางระดับสติ ปั ญญาของแบบทดสอบ WISC-III
ฉบับภาษาไทย กับ แบบทดสอบ TONI-4
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน Perceptual Organization Index และ Processing Speed
Index ทีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปญั ญา
WISC-III ฉบับภาษาไทย กับ แบบทดสอบ TONI-4

สมมติฐานของงานวิจยั
. คะแนนความสามารถทางสติปัญญาทีได้จาก
แบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทย มีความสัมพันธ์กบั
คะแนนความสามารถทางสติปญ
ั ญาทีได้จากแบบทดสอบ
TONI-4
. คะแนนของPerceptual Organization Index
ทีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปญั ญา WISCIII ฉบับภาษาไทยมีความสัมพันธ์กบั คะแนน ความสามารถ
ทางสติปญั ญาทีได้จากแบบทดสอบ TONI-4
. คะแนนของ Processing Speed Index
ทีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปญั ญา WISCIII ฉบับภาษาไทยมีความสัมพันธ์กบั คะแนนความสามารถทาง
สติปญั ญาทีได้จากแบบทดสอบ TONI-4

วิธีดําเนิ นการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (Correlational research) โดยมีกระบวนการดังนี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ เด็กทีมารับบริการทีโรงพยาบาล
ภู มิพลอดุ ลยเดช และสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
โดยได้รบั การวินิ จฉัย จากแพทย์ จิ ตแพทย์หรือเจ้าหน้าที
ผู ้ร ับผิ ด ชอบ ว่ ามี ข อ้ บ่ ง ชี ในการถู กทารุ ณกรรมทางเพศ
อายุระหว่าง - ปี ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือน ธันวาคม
พ.ศ.
จํานวน คน

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
. แบบสอบถามข้อมู ลส่ วนบุคคลประกอบด้วย
อายุ เพศ
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. แบบทดสอบวัดความสามารถทางสติ ปัญญา
WISC-III ฉบับภาษาไทย โดยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางสติปญั ญาทีพัฒนา โดย ปราณี ชาญณรงค์ และคนอืน ๆ
( ) โดยพัฒนามาจากแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
สติปญั ญา Wechsler Intelligence Scale for Children 3rd
Edition (WISC-III) ของ Wechsler (1991) เป็ นแบบทดสอบ
รายบุคคลทีใช้ทดสอบเด็กทีมีอายุ ปี ถึง ปี เดือน
ใช้เวลาในการทดสอบ - นาที โดยการศึกษาครังนี จะ
ดําเนิ นการ ทดสอบทังในภาคภาษา (verbal part) และ
ภาคการกระทํา (performance part) ค่ าสัม ประสิ ทธิ
ความเทียง (reliability coefficient) ของแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางสติปญั ญาภาคภาษา (verbal part) ภาคการกระทํา
(performance part) และความสามารถทางสติปญั ญา (full
scale IQ) มีค่ าเฉลียอยู ่ ในช่ วง . -. จัดอยู ่ ในระดับ
ดีถึงดีม าก และค่ าสัมประสิทธิ ความเทียงในคะแนนดัชนี
องค์ประกอบ มีค่าเฉลีย อยูใ่ นช่วง . -. จัดอยูใ่ นระดับ
ดีถงึ ดีมาก(6) โดยจะใช้ทดสอบกับเด็กทีถูกทารุณกรรมทางเพศ
อายุ - ปี จํานวน คน
. แบบทดสอบ Test of Nonverbal Intelligence,
Fourth Edition (TONI-4) สร้างโดย Linda Brown, Rita,
Sherbenou, Susan,Johnsen, (2010) เป็ นแบบทดสอบ
สติปัญญาแบบไม่ ใช้ภาษา เป็ นแบบทดสอบรายบุคคลทีใช้
ทดสอบบุคคลทีอายุตงแต่
ั
ปี จนถึง ปี เดือน ใช้เวลา
ทดสอบ - นาที ประกอบด้วย ชุดคําถาม แต่ละชุด
มีคาํ ถาม ข้อ ค่าความเชือมัน (reliability) ของแบบทดสอบ
TONI-4 โดยแบบทดสอบทัง ชุด ของ TONI-4 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ คือ . ซึงอยูใ่ นระดับเชือถือได้(5) โดยการศึกษา
ครังนี จะใช้ทดสอบในเด็ กที ถู กทารุ ณกรรมทางเพศ อายุ
- ปี จํานวน คน

การดําเนิ นการวิจยั

1. ขันเตรียมการ มีขนตอนดั
ั
งนี
. ขอหนังสือแนะนําตัวและขออนุ ญาต เก็บข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยรามคํา แหงถึงผู อ้ าํ นวยการ โรงพยาบาล
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
. ดําเนินการติดต่อและเสนอโครงการวิจยั เพือ
ขอรั บการพิ จ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิจยั ในคนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และขออนุ ญาต
เข้าเก็บข้อมูลวิจยั ทีสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
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. อธิบายให้ผูป้ กครองเด็กทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการทําวิจยั หากผู ป้ กครองและเด็กยินดีเข้าร่วมโครงการ
วิจยั ให้ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการในหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข ้าร่วมการวิจยั (consent form)
. ขันดําเนินการ มีขนตอน
ั
ดังนี
. เตรียมสถานทีทดสอบ
. สร้างความสัมพันธ์และชีแจงวัตถุประสงค์ของ
การทดสอบ
. ดําเนิ นการทดสอบรายบุคคลตามขันตอนที
ระบุในคู่ มอื
. ตรวจให้ค ะแนนและแปลผลตามคู่ มื อของ
แบบทดสอบ
. วิเคราะห์ข ้อมูล และสรุปผล

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป
. ค่ าเฉลี ย ร้อยละ ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
เพือวิเคราะห์ข ้อมูลพืนฐาน
. ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson
product moment correlation coefficients) เพือหาความ
สัมพันธ์ระหว่างคะแนนสติปญั ญาของแบบทดสอบ WISC-III
ฉบับภาษาไทย กับ แบบทดสอบ TONI-4 และหาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนน Perceptual Organization Index และ
Processing Speed Index ทีได้จากแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางสติปัญญา WISC-III ฉบับภาษาไทย กับแบบ
ทดสอบ TONI-4

ผลการวิจยั
กลุ่ ม ตัวอย่ างเด็ กที ถู กทารุ ณกรรมทางเพศเป็ น
เพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ กลุม่ ตัวอย่างเด็ก
ทีถูกทารุณกรรม ทางเพศมีอายุอยูใ่ นช่วง - ปี มากทีสุด
คือ ปี คิดเป็ นร้อยละ รองลงมาอายุ ปี และ ปี
คิดเป็ นร้อยละ เท่ากัน และอายุ ปี ปี ปี และ
ปี คิดเป็ นร้อยละ เท่ากัน
คะแนนเฉลียความสามารถทางสติปญ
ั ญาทีได้จาก
แบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทย อยูใ่ นระดับคาบเส้น
(Borderline) ส่วนคะแนนเฉลียความสามารถทางสติปญ
ั ญา
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หาความสัมพันธ์กบั แบบทดสอบ WAIS-III สรุปได้วา่ มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ (r = .480)(8) นอกจากนียังสอดคล ้อง
กับ ธนิดา ศรีสวัสดิ ศึกษาเรือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนสติปญั ญาของแบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทย
กับ TONI-3 และ SPM parallel versions ในเด็กทีมีภาวะ
บกพร่ องทางการเรียนรู ้ ซึงพบว่าคะแนนความสามารถทาง
สติปญั ญา (full scale IQ) ทีได้จากแบบทดสอบ WISC-III
ฉบับภาษาไทย มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถทางสติปญั ญา
ทีได้จากแบบทดสอบ TONI-3 อย่างมีน ัยสํา คัญทางสถิติ
ทีระดับ . ในระดับปานกลาง (r = .526)(9) ดังนัน จึงอาจ
สรุปได้ว่าแบบทดสอบ TONI-4 เป็ นอีกทางเลือกทีสามารถ
นําไปใช้ในการทดสอบความสามารถทางสติปญั ญาเพือวางแผน
ดู แ ลหรื อสร้า งโปรแกรมช่ ว ยเหลื อเด็ กที ถู กทารุ ณ กรรม
ทางเพศทีมีสติปญ
ั ญาตําได้ เนื องจากใช้เวลาทีน้อยกว่าและ
มี ผ ลการวัด ระดับสติ ปั ญญาที สอดคล อ้ งกับแบบทดสอบ
WISC-III โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
. คะแนนของ Perceptual Organization
Index ทีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปญั ญา
WISC-III ฉบับ ภาษาไทยกั บ คะแนนความสามารถทาง
สติปญั ญาทีได้จากแบบทดสอบ TONI-4 ผลการศึกษาพบว่า
คะแนนความสามารถทางสติปญั ญาด้านการจัดระบบการรับรู ้
(Perceptual Organization Index) ของกลุม่ ตัวอย่างเด็ก
ที ถู กทารุ ณกรรมทางเพศที ได้จากแบบทดสอบ WISC-III
ฉบับภาษาไทยและคะแนนความสามารถทางสติปัญญาของ
แบบทดสอบ TONI-4 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ . ในระดับสูง (r = .763) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Brenda, Gary, Slapp, and Maxie ทีพบว่าความ
สัม พั น ธ์ ร ะหว่ าง TONI-3 กับ WISC-III ในส่ ว นของ
Performance part สูงกว่า Verbal part(10) อาจแสดงให้เห็น
ว่าแบบทดสอบความสามารถทางสติปญ
ั ญาของแบบทดสอบ
TONI-4 สัมพันธ์กบั Perceptual Organization Index
ทีได้จากแบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทย
. คะแนนของ Processing Speed Index
ที ได้จ าก แบบทดสอบวัด ความสามารถทางสติ ปั ญญา
WISC-III ฉบับภาษาไทย กับคะแนนความสามารถทาง
สติปญั ญาทีได้จากแบบทดสอบ TONI-4 ผลการศึกษาพบว่า
คะแนนความสามารถทางสติ ปั ญ ญาด้า นความเร็ ว ของ
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กระบวนการทํางาน (Processing Speed Index) ของกลุม่
ตัวอย่างเด็กทีถูกทารุ ณกรรมทางเพศทีได้จากแบบทดสอบ
WISC-III ฉบับภาษาไทย และคะแนนความสามารถทาง
สติ ปัญญาของแบบทดสอบ TONI-4 มีความสัมพันธ์ก ัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . ใน ระดับสูง (r = .758)
สอดคล ้องกับสมมติฐานทีตังไว ้ และตรงกับผลการศึกษาของ
Brenda, Gary, Slapp and Maxie ที พบว่ าคะแนน
สติ ปั ญ ญาที ได้จ ากแบบทดสอบ WISC-III ในส่ วน
Performance part กับแบบทดสอบ TONI-3 ในเด็กทีมีความ
บกพร่ องทางการเรียนรู ม้ ีความสัมพันธ์กนั (10) เช่นเดียวกับ
Brown, Sherbenou and Johnsen ทีศึกษาแบบทดสอบ
Test of Nonverbal Intelligence Third Edition
(TONI-3) และ WISC-III พบว่าแบบทดสอบ TONI-3 (Form
A) ในส่ ว นของ Performance part กับแบบทดสอบ
WISC-III มีความสัมพันธ์กนั ทีระดับปานกลาง (r = .75)(7)
จึ งสรุ ปได้ว่าแบบทดสอบ TONI-4 สามารถใช้แทนกันได้
โดยสามารถนํา มาประเมิ นสติ ปัญญาในด้านความเร็ ว ของ
กระบวนการทํางาน (Processing Speed Index) ทีได้จาก
แบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทยได้
. การศึ กษาผลการทดสอบที ตรงกัน ของระดับ
ความสามารถทางสติปญั ญา (IQ Classification) จากแบบ
ทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทย กับ TONI-4 พบว่าความ
สามารถทางสติ ปั ญญาจากแบบทดสอบ WISC-III กั บ
แบบทดสอบ TONI-4 ในกลุ่มตัวอย่าง คน มีผลการ
ทดสอบตรงกันจํานวน ราย คิดเป็ นร้อยละ . และ
คะแนนเฉลีย (mean) ของคะแนนความสามารถทางสติปญั ญา
ทีได้จากแบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทยอยู ่ในระดับ
คาบเส้น (Borderline) ส่ ว นคะแนนความสามารถทาง
สติปญ
ั ญาทีได้จากแบบทดสอบ TONI-4 อยูใ่ นระดับตํากว่า
เกณฑ์เฉลีย (Below Average) ซึงสอดคลอ้ งกับการศึกษา
ของ Phasha and Nyokangi พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีถูกล่วง
ละเมิดทางเพศมีสติปัญญาตํากว่าเกณฑ์ ทําให้ไม่ สามารถ
คาดคะเนแรงจูงใจของผู ้กระทํา ไม่สามารถประเมินสถานการณ์
ทีจะเกิดขึน และไม่สามารถปกป้ องตนเองได้(4) เช่นเดียวกับ
Myaka ศึกษาพบว่าวัยรุ่นทีมีความบกพร่ องทางสติปญ
ั ญา
ถูกทารุณกรรมทางเพศเพิมมากขึน เนืองจากเด็กไม่สามารถ
ต่อต้านการถูกคุกคามทางเพศได้ จึงเป็ นจุด อ่อนให้ผู ก้ ระทํา
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สามารถเข้ามาคุกคามได้ง่าย จึงจําเป็ นต้องประเมินระดับ
สติปญ
ั ญาในเด็กทีถูกทารุ ณกรรมทางเพศเพื อวางแผนดู แล
รักษาให้คาํ แนะนําช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี ซึงการวิจยั ครังนีสรุป
ได้ว่ าแบบทดสอบ TONI-4 มี ประสิ ทธิ ภาพและมี ค วาม
เหมาะสมเพื อใช้เ ป็ นแบบทดสอบทางเลือกในการประเมิ น
ความสามารถทางสติปญ
ั ญาของเด็กทีถูกทารุณกรรมทางเพศ
เพือลดระยะเวลาในกระบวนการทํางานของ ทีมสหวิชาชีพและ
ใช้ประกอบการวางแผนการรักษาต่อไป
(11)

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั
. จากการวิ จ ั ยในครั งนี พบว่ า แบบทดสอบ
WISC-III ฉบับภาษาไทย กับ TONI-4 มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสู ง (r = .763) และพบว่ าแบบทดสอบ WISC-III
ฉบับภาษาไทย มีระดับความสามารถทางสติปัญญาตรงกับ
TONI-4 ทีร้อยละ . (N = 30) แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบ
TONI-4 มีความสัมพันธ์กบั แบบทดสอบ WISC-III ฉบับ
ภาษาไทยในระดับสู ง แสดงถึ ง มี คุ ณภาพในการวัด ความ
สามารถทางสติปญ
ั ญาได้เหมือนกัน จึงถือได้ว่าแบบทดสอบ
TONI-4 มีความเหมาะสมในการประเมินระดับสติปญั ญาเพือ
การวินิ จฉัยและวางแผนดู แลรักษาเด็กทีถูกทารุณกรรมทาง
เพศได้
. จากการวิจ ัยพบว่ า TONI-4 มี ข อ้ เด่ น คื อ
ใช้เวลาในการทดสอบไม่นาน คือ ประมาณ นาที ไม่ใช้
ภาษาพูดจึ งไม่มีขอ้ จํากัดด้านภาษา ผู ร้ บั การทดสอบไม่ตอ้ ง
กังวลถึงการใช้ภาษาเฉพาะหรือภาษาท้องถิน ใช้การเคลือนไหว
น้อยซึงเหมาะกับเด็กทีถูกทารุณกรรมทางเพศ เนื องจากเด็ก
กลุ่ มนี ยังฟื นฟู สภาพร่างกายและจิตใจไม่ เต็มที และได้ผล
การทดสอบทีสัมพันธ์กบั แบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทย
ซึงเป็ นแบบทดสอบมาตรฐานและเป็ นทีนิยม ผู ว้ จิ ยั จึงเห็นว่า
แบบทดสอบ TONI-4 เป็ นแบบทดสอบทางเลือกสําหรับการ
ประเมินความสามารถทางสติปญ
ั ญาเพือประกอบการวินิจฉัย
และวางแผนดูแลรักษาเด็กทีถูก ทารุณกรรมทางเพศ
. จากการวิจยั ในครังนีพบว่าเด็กทีถูกทารุณกรรม
ทางเพศ ควรได้ร ับการทดสอบระดับสติ ปัญญาในทุ กราย
เพราะมีแบบทดสอบทีทําได้รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ทีสามารถใช้
ประเมินความสามารถทางสติปญ
ั ญาของเด็กกลุ่มนีได้
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
. การวิ จ ั ยครั งนี ใช้กลุ่ ม ตัว อย่ างจํา นวนน้อย
(N = 30) และศึกษาเฉพาะในกลุม่ เด็กทีถูกทารุณกรรมทางเพศ
เท่านัน ดังนันการวิจยั ครังต่อไปควรศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีมี
ขนาดใหญ่ขนึ และควรศึกษาเพิมเติมในกลุม่ เด็กพิเศษอืน ๆ
เช่ น เด็กที บกพร่ องทางการได้ยิน และเด็กที บกพร่ องทาง
สติปญั ญา เป็ นต้น
. การศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งคะแนนความสามารถทางระดั บ สติ ปั ญ ญาของ
แบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทย กับ แบบทดสอบ
TONI-4 เท่านัน จึงควรศึกษาเพิมเติม โดยเปรียบเทียบกับ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปญั ญาอืน ๆ เช่น Leiter
International Performance Scale (Leiter-R) หรื อ
Standard Progressive Matrices parallel version (SPM
parallel version) เพื อให้มี แบบทดสอบทางเลือกอื น ๆ
เพิมเติมจากแบบทดสอบ TONI-4
. การดํา เนิ นการวิ จ ัยครั งนี ทํา การทดสอบกับ
กลุม่ ตัวอย่างเด็กทีถูกทารุณกรรมทางเพศซึงบางรายยังมีความ
เจ็บป่ วยทางกายอยูเ่ ด็กทีถูกทารุณกรรมทางเพศซึงพบบาดแผล
จากผลการตรวจร่ างกาย ทําให้เด็กโต้ตอบน้อย ไม่สามารถ
แสดงศักยภาพของตนได้เต็มที ซึงส่งผลต่อการทําแบบทดสอบ
และการแปลผล ในการศึ กษาครังต่อไปควรมีการควบคุ ม
ตัวแปรดังกล่าวเพือให้ได้ผลการทดสอบทีถูกต้องมากยิงขึน
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