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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา (Cross-Sectional Descriptive Studies) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการอารมณ์-สังคมของเด็กไทยอายุแรกเกิด - 48 เดือน และตรวจสอบคุณสมบัติในการ
วัด โดยพัฒนาตามกรอบแนวคิดของพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม (Functional Emotional Development) แบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การพัฒนาข้ อคาถามและการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้ น ข้ อคาถามที่ร่างขึ้น
ผ่านการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 6 คน พบว่าค่า IOC ส่วนใหญ่มีค่า  0.5 แล้ วตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นแบบสอดคล้ องภายใน พบว่าในช่วงอายุ 6-9 เดือน มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ จึงทาการปรับข้ อคาถามเพิ่มเติม
ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติในการวัดของแบบคัดกรองฯ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ปกครองของเด็กปกติจานวน
223 คน ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อมั่นแบบสอดคล้ องภายในมีค่า Cronbach’s alpha อยู่ระหว่าง 0.604-0.904
และความสัมพันธ์ของคะแนนรายข้ อคาถามกับคะแนนรวม (CITC) ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.2 ขึ้นไป และความ
เที่ยงตรงเชิงจาแนกระหว่างคะแนนที่ได้ จากกลุ่มเด็กพัฒนาการปกติกบั เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการอารมณ์
สังคม จานวน 28 คน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (Z = -4.483, p-value < .001) และค่าคะแนนเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จากแบบวัดแบ่งตามช่วงอายุ 0-5, 6-9, 10-18, 19-30 และ 31-48 เดือน มีค่า
เท่ากับ 20.11(3.09), 48.96(5.96), 84.88(9.90), 103.32(16.61) และ 139.81(18.28) ตามลาดับ
ผลสรุป แบบคัดกรองที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัตใิ นการวัดที่เหมาะสม มีความเชื่อมั่นดี สามารถใช้ ในการแยกแยะเด็กที่
มีพัฒนาการปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการอารมณ์สงั คมได้ โดยผู้ใช้ ควรต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ
พัฒนาการอารมณ์สงั คมร่วมด้ วย
คาสาคัญ: การพัฒนาแบบคัดกรอง/ พัฒนาการอารมณ์สงั คม/ เด็กไทย

Abstract
The present cross-sectional descriptive study developed a Social-Emotional Developmental Screening
Scale for Thai children aged from 0 – 48 months and tested its psychometric properties. The developed scale
was created based on the foundation of Functional Emotional Development. This study was divided into two
phases. In the 1st phase, to generate items and to test primary qualities of the scale, Item-Objective
Congruence Index (IOC) from six expert opinions and internal consistency reliability were examined. The
preliminary results found that IOC of the item pool was ≥ 0.5 and Cronbach’s alpha coefficient for the
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children aged 6-9 months was below the minimum acceptable value. Thus, the items were rewritten. In the
2nd phase, to test the degree to which this scale consistently measures a construct across items, Cronbach’s
alpha and corrected item-item total correlation were evaluated by analyzing data from 223 participants. The
results indicated that the scale’s final version had moderate to high values of Cronbach’s alpha ranging from
0.604 to 0.904 and the item pool showed the item-total correlation value was more than 0.2. There was a
significant difference in scores for normal children (M = 114.57, SD = 25.58) and children with social and
emotional developmental difficulties (M = 81.67, SD = 19.34), Z = -4.483, p < .001. The average score
of each age group was as follows; aged 0-5 months (M = 20.11, SD = 3.09), 6-9 months (M = 48.96,
SD = 5.96), 10-18 months (M = 84.88, SD = 9.90), 19-30 months (M = 103.32, SD = 16.61) and
31-48 months (M = 139.81, SD = 12.28). The analysis of the scale’s psychometric properties resulted in
good values of internal consistency and the scale can be used to differentiate children with social-emotional
developmental problems from normal children. To gain more benefit from this scale, practitioners should
have an understanding of social-emotional developmental concepts.
Keywords: Scale Development/ Emotional Social Development/ Thai Children

1. บทนา
พัฒนาการอารมณ์ สังคม จะเกิดขึ้นตั้งแต่วัย
ทารกเป็ นต้ นไป ซึ่งความผูกพันระหว่ างแม่และทารก
เป็ น Social Emotional อันดับแรกที่เกิดขึ้น[1] เด็ก
ทารกเริ่ ม เรี ย นรู้ ตั ว เองและโลกภายนอกผ่ า นการมี
ปฏิสัม พั น ธ์ กับ ผู้ เ ลี้ ยงดู อาทิเ ช่ น ทารกแสดงความ
ต้ องการผ่านการร้ องไห้ ยิ้ม หรือหั นไปหาสิ่งที่ตัวเอง
สนใจ หากมารดาตอบสนองต่ อ ความต้ องการขั้ น
พื้นฐานทางกายและทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง ให้ ความรัก
การปลอบโยนและการดูแลแก่ทารกอย่างสม่าเสมอ จะ
ทาให้ ทารกพั ฒนาความรู้สึกไว้ เ นื้อเชื่อใจขั้น พื้ นฐาน
(Basic Trust) ต่อบุคคลและสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ทารก
สามารถกล้ า ส ารวจสภาพแวดล้ อม เรี ย นรู้ ก ารสงบ
อารมณ์และควบคุมตนเองได้ พัฒนาไปสู่ความเป็ นตัว
ของตั ว เอง ซึ่ ง พั ฒ นาการทางสัง คมและอารมณ์ ท่ี ดี
ในช่ ว งวั ย เด็ก จะเป็ นรากฐานสิ่ ง ส าคั ญ เพราะเป็ น
จุดเริ่มต้ นของพัฒนาการในขั้นต่อๆ[2]
พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ สัง คม (Functional
Emotional Development) ตามเกณฑ์แบบประเมิน
มาตรฐาน Bayley Infant Developmental Scale แบ่ง
พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ สัง คมในเด็กปฐมวั ยเป็ น 6
ระดับ โดยอายุเริ่มต้ นที่เด็กแสดงความสามารถพื้นฐาน
เหล่ านี้ จะเริ่มตั้งแต่ ขวบปี แรกของชีวิตจากนั้นค่ อยๆ
พัฒนารายละเอียดความซับซ้ อนเพิ่มมากขึ้ น ตามช่ วง
วั ย ต่ า งๆดัง นี้ ในเด็กปกติ อายุ ป ระมาณ 0-3 เดือ น
สามารถสงบ จดจ่ อ สนใจมองสิ่งรอบตัว (FEDL 1 :
Self-Regulation and Interest in the World) อายุ
ประมาณ 2-5 เดือนสามารถผูกพันกับคน (FEDL 2 :

Engage in Relationships) อายุประมาณ 4-9 เดือน
สามารถสื่ อ สารด้ วยสี ห น้ าท่ า ทาง (FEDL
3:
Emotional Gestures) อายุประมาณ 1 ปี ความสามารถ
ในการสื่อสารอารมณ์ สื่อสารความต้ องการได้ ต่อเนื่อง
จนแก้ ปัญหาได้ (FEDL 4 : Social Problem Solving
and Forming Sense of Self) อายุประมาณ 2 ปี
สามารถแสดงออกอารมณ์ด้ ว ยภาษา การเล่ น สมมติ
(FEDL 5 : Emotional Idea) และอายุประมาณ 3 ปี
สามารถในการบอกเหตุผลของอารมณ์ต่างๆ (FEDL 6
: Emotional) [3-5]
ปั จ จุ บัน พบเด็ก ที่มีพั ฒนาการทางอารมณ์สังคมบกพร่ องจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคออทิ
สติก ที่มีค วามบกพร่ อ งหลั ก ด้ า นอารมณ์ สัง คม การ
ส ารวจจากทั่ว โลกพบประมาณ 1% พบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง[6] ในประเทศไทยงานวิจัยล่าสุดในปี
2557-2558 สารวจเด็กอายุ 18-48 เดือ น ที่ม ารั บ
บริการ ณ. คลินิกเด็กดี รพ.จุฬาลงกรณ์ พบอุบัติการณ์
โรคออทิส ติกในอัตราส่ว น 1: 81[7] และในเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการอารมณ์ สังคม มักจะถูกวินิจฉัยในช่วง
อายุ 2 ปี ครึ่ง – 4 ปี [8] นอกจากนี้ในประเทศไทยมี
เครื่องมือตรวจวัดพัฒนาการซึ่งแบ่งออกเป็ นด้ านต่างๆ
เช่น ด้ านกล้ ามเนื้อมัดเล็ก ด้ านกล้ ามเนื้อมัดใหญ่ ด้ าน
ภาษา ด้ านการช่ วยเหลื อ ตนเอง ตั ว อย่ างเช่ น
แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver II) คู่มือ
เฝ้ าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการปรั บ ตั ว ของไวน์ แ ลนด์
(Vineland Adaptive Behavior Scale: VABS) จึงทา

26 วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ปี ที่ 7 มกราคม – มิถุนายน 2563)

ให้ ยั ง ขาดการประเมิ น ในส่ ว นที่ เ กี่ย วกับ พั ฒ นาการ
อารมณ์-สังคมจึงจาเป็ นต้ องมีเครื่องมือที่สามารถตรวจ
คัด กรองเด็ก เล็ก ที่มี ปั ญ หาพั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ สังคม[9] เนื่องจากหากค้ นพบได้ เร็วและเด็กได้ รับการ
กระตุ้ น พั ฒ นาการตั้ ง แต่ ใ นช่ ว งปฐมวั ย ท าให้ เด็ก มี
โอกาสพั ฒนาได้ ดีกว่ าเพราะเป็ นช่ วงเวลาที่สมองของ
มนุษย์มกี ารเจริญเติบโตด้ วยอัตราสูงสุดของชีวิต [10]
การทางานของคลินิกพัฒนาการเด็ก สถาบัน
แ ห่ ง ช า ติ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ที่ได้ ใ ช้ แ นวคิด DevelopmentalIndividual - Difference Relationship-Based (DIR)
Model มาใช้ ในการส่งเสริมพัฒนาการล่ าช้ าและเด็ก
พิเศษและให้ คาแนะนากับผู้ปกครอง โดยมีหลักสาคัญ
คื อ 1)มองเด็ก แบบองค์ ร วม โดยเน้ นพั ฒ นาการ
พื้ นฐานด้ า นอารมณ์ สัง คม 2)เข้ า ใจความแตกต่ า ง
ระบบประสาทของเด็ก และ 3)เน้ นสั ม พั น ธภาพ
ระหว่ า ง เด็ก กับ ผู้ เ ลี้ ยงดู [4] ทีม ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่จ ะ
พัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการอารมณ์ สังคม เพื่อใช้
ประเมิน วางแผน และติดตามความก้ าวหน้ า ข้ อคาถาม
เหมาะกับบริบทไทย และเป็ นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติใน
การวัดที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการอารมณ์ สัง คมส าหรั บ เด็ก ไทยอายุ 0 – 48 เดื อ น และ
ตรวจสอบคุณ สมบัติใ นการวั ดของแบบคัด กรองฯ ที่
พัฒนาขึ้น

2. วัสดุและวิธีการ
รูปแบบการศึกษาเป็ นการวิ จัยเชิง พรรณนา
(Cross-Sectional Descriptive Studies) โดยแบ่งออก
เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาข้ อคาถามและ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเบื้ องต้ น และระยะที่ 2 การ
ตรวจสอบคุณสมบัตใิ นการวัดของแบบคัดกรองฯ
กลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้ ม ารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุข ภาพต าบล(รพ.สต) และโรงพยาบาลชุ ม ชน ใน
จังหวัดนครปฐม ได้ แก่ 1) เด็กไทยอายุ 0-48 เดือนที่
มี พั ฒ นาการปกติ โดยประเมิ น จากแบบทดสอบ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver II) 2) ผู้ปกครองของ
เด็กที่เป็ นพ่ อแม่ หรือผู้ดูแลหลักที่อยู่ บ้านเดียวกันกับ
เด็กและมีอายุ 18 -65 ปี ทั้ง หมด 269 คนโดยใน
ระยะที่ 1 จานวน 46 คน และระยะที่ 2 จานวน 223
คน
2. ผู้ปกครองของเด็กไทยอายุ 0-48 เดือนที่
ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ค วามบกพร่ อ งของพั ฒ นาการ
อารมณ์ สั ง คมตามเกณฑ์ DSM-5 ได้ แก่ Social
Communication Disorder และ Autistic Spectrum
Disorder หรือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ า ด้ านภาษา ด้ าน
สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง ที่มารับบริการ ณ คลินิก
เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม. มหิดล จานวน 28 คน
เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (Exclusion
Criteria)ของทั้ง 2 ระยะได้ แก่ 1) ผู้ปกครองที่มีปัญหา
สุขภาพกายหรือสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความเข้ าใจหรือ
การตอบแบบสอบถาม 2) ผู้ปกครองที่อ่านหนังสือไม่
ออกซึ่งไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ ด้วยตนเอง 3)
เด็กที่มีความพิการด้ านร่ างกาย เช่ น ตาบอด หูหนวก
พิ การร่ างกาย และกลุ่มสติปัญญาบกพร่ อง เช่ น โรค
พันธุกรรม สมองพิการ
ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนส่ ว นกลาง
มหาวิทยาลัย มหิดล (MU Central - IRB) รหัส
โครงการ MU-CIRB 2018/033.0102
วิธีการดาเนินงานวิจยั
ระยะที่ 1 การพั ฒ นาข้ อค าถามและการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเบื้ องต้ น โดยพั ฒ นาตามกรอบ
แนวคิดของพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม (Functional
Emotional Development) ซึ่งทีมผู้วิจัยได้ นาแบบคัด
กรอง The Greenspan Social-Emotional Growth
Chart มาเป็ นจุดเริ่มต้ นในการร่างข้ อคาถามร่วมกับใช้
แบบทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงประสบการณ์ตรง
ในการใช้ แบบประเมิ น นี้ ของที ม ผู้ วิ จั ย โดยแบ่ ง
พัฒนาการอารมณ์ สังคมออกเป็ น 5 ช่วงอายุ มีจานวน
ข้ อวั ด ทั้ ง สิ้ น 35 ข้ อ ลั ก ษณะแบบวั ด เป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ โดยพ่ อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักเป็ น
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบคัดกรองฯ ในเด็กแต่ละช่วงอายุ
ช่วงอายุ (เดือน)
พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม
0-5
ขั้น 1 : การสงบ กากับตัวเอง จดจ่อ สนใจมองสิ่งรอบตัว
และขั้น 2 : การริเริ่มสร้ างสัมพันธภาพกับคนใกล้ ชิด
6-8
ขั้น 3: การสื่อสารอารมณ์ ผ่านสีหน้ า ท่าทาง แววตา นา้ เสียง
บอกความต้ องการง่ายๆ
9-18
ขั้น 4: การสื่อสารอารมณ์ สื่อสารความต้ องการได้ ต่อเนื่องจน
แก้ ปัญหาได้
19-30
ขั้น 5: การใช้ ภาษาพูดบอกอารมณ์ ความคิด การเล่นสมมติ
31-48
ขั้น 6 : การเชื่อมโยงเหตุและผล
หลั ง จากที่ไ ด้ ร่ า งข้ อ ค าถามแล้ ว ทีม ผู้วิ จั ย ท า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ 6
ท่ า น ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content
validity) ประกอบด้ วยกุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่น นักจิตวิทยา พยาบาลที่ใช้ แนวคิด DIR Model
ในการกระตุ้นพัฒนาการ และครูปฐมวัย แล้ วนาผลที่ได้
ไปคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item
Objective congruence : IOC) ค่า IOC ในแต่ละข้ อ
ต้ อง > 0.5[11] จึงถือว่าผ่าน โดยค่า IOC ที่คานวณ
ได้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 1.00 และพบว่าเกือบทุก
ข้ อมีค่ามากกว่า > 0.5 ซึ่งแสดงว่าข้ อคาถามส่วนใหญ่
เป็ นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัด แต่มีข้อคาถามจานวน
1 ข้ อในช่วงอายุ 19-30 เดือน ที่มคี ่า IOC ต่ากว่า 0.5
ผู้วิจัยจึงทาการตัดข้ อคาถามนั้นออกไป จึงเหลือจานวน
ข้ อคาถาม 34 ข้ อ
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ ทดลองใช้ แบบคัดกรองฯ
(Try-out) โดยนาไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่ างที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจริงในทุกช่วง
อายุ ข องเด็กจ านวน 46 คน และนามาการวิ เคราะห์
คว า มเ ชื่ อมั่ น แบ บส อดค ล้ อง ภ า ยใ น ( Internal
Consistency) โดยหาค่า Cronbach’s alpha ควรจะต้ อง
มีค่า > 0.70 [11] เพื่อประเมินคุณภาพของแบบคัด
กรองฯ โดยค่าความสอดคล้ องภายใน ในช่วงอายุ 1018 เดื อ น 19-30 เดื อ น และ 31-40 เดื อ น มี ค่ า
Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.858, 0.922 และ 0.921
ต า ม ล า ดั บ ซึ่ ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ค่ อ น ข้ า ง ดี ส า ห รั บ
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ แต่ ในช่ วงอายุ 0-5
เดือนและช่วงอายุ 6-9 เดือน มีค่าเท่ากับ 0.637 และ
0.281 ตามลาดับ ถือว่าค่อนข้ างต่า ทีมผู้วิจัยจึงเพิ่มข้ อ
คาถามที่เหมาะสมเข้ าไป 1 ข้ อในช่วงอายุ 6-9 เดือน
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น แบบ
สอดคล้ องภายใน (Internal Consistency)และวิเคราะห์

ข้อคาถาม
1-6
1-11
1-21
1-27
1-35

คะแนนของข้ อคาถามกับคะแนนรวม (Corrected Item
– Item Total Correlation) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ข้ นึ
จานวน 223 คน และหาค่าความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
(Discriminant Validity) โดยใช้ Mann-Whitney U
Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ได้ จาก
กลุ่มเด็กพัฒนาการปกติกบั กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางพัฒนาการอารมณ์-สังคม (Clinical Group Study)
จานวนกลุ่มละ 28 คน รวมทั้งหาคะแนนเฉลี่ยจากแบบ
วัดแบ่งตามช่วงอายุ (Mean Difference)

3. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่ างเป็ นผู้ปกครองของเด็กอายุ 048 เดือนที่มพี ัฒนาปกติ จานวน 223 คน รายละเอียด
ดังตารางที่ 2
ส าหรั บการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบคั ด
กรองฯ พบว่า มีค่า Cronbach’s alpha ตั้งแต่ 0.710
ขึ้นไป ยกเว้ นช่ วงอายุ 0-5 เดือ น ที่มี Cronbach’s
alpha 0.429 และจากการวิเคราะห์รายข้ อคาถามควรมี
ค่า Corrected Item-Total Correlation ไม่น้อยกว่า 0.3
[12] ซึ่งข้ อคาถามของแบบคัดกรองฯส่วนใหญ่กเ็ ป็ นไป
ตามเกณฑ์ แต่มีข้อคาถามที่มีค่าต่ากว่า 0.3 และมีค่า
เป็ นลบ คือข้ อ 2 ในช่วงอายุ 0-5 เดือน ซึ่งหากตัดข้ อ
คาถามนี้ออกจะทาให้ ค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคล้ อง
ภายในเพิ่มขึ้นจาก 0.429 เป็ น 0.604 รวมทั้งพิจารณา
จากความตรงในเชิ ง โครงสร้ า งการวั ด โดยทีม ผู้ วิ จั ย
พบว่ าสามารถตัดข้ อคาถามนี้ได้ โดยไม่ เสียโครงสร้ าง
แต่ ในขณะที่ข้อ 16 ไม่ สามารถตัดทิ้งได้ เนื่องจากมี
ความสาคัญต่อการวัดในช่ วงวัยนั้นและหากตัดทิ้งก็ไม่
ทาให้ ค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคล้ องภายในเพิ่มขึ้นมาก
นักจึงคงไว้ ทาให้ ได้ แบบคัดกรองฯ ที่มขี ้ อคาถามทั้งสิ้น
34 ข้ อ ดังตารางที่ 3

28 วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ปี ที่ 7 มกราคม – มิถุนายน 2563)

ตารางที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ปกครองที่ตอบแบบคัดกรองฯ
ข้อมูลทัว่ ไป
ความสัมพันธ์กบั เด็ก
บิดา
มารดา
ญาติ
อายุผูด้ ูแล
15-24 ปี 11 เดือน
25-44 ปี 11 เดือน
45-65 ปี
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริญญาตรี/ปวส
ปริญญาตรีข้ นึ ไป

จานวน

ร้อยละ

24
165
34

10.8
74
15.2

62
127
31

27.8
56.9
13.8

8
47
73
58
17
17

3.6
21.1
32.7
26
7.6
15.7

ข้อมูลทัว่ ไป
อาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้ างเอกชน
ไม่ได้ ทางาน
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ/พนักงานของรัฐ
อื่นๆ
รายได้(เฉลี่ยทั้งครอบครัว)
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
การคลอด
ครบกาหนด
ก่อนกาหนด
ไม่แน่ใจ

จานวน

ร้อยละ

90
74
29
7
20

40.3
33.2
13
3.1
9

43
135
37

19.3
60.5
16.6

191
24
8

85.7
10.8
3.6

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0-5 เดือน (N=44)
CITC
α,if deleted
0.226
0.377
0.604
0.110
0.502
0.259
0.386
0.272
0.242
0.364
0.222
0.376
Cronbach’s α =0.429

6-9 เดือน (N=49)
CITC
α,if deleted
0.422
0.680
0.274
0.703

10-18 เดือน (N=63)
CITC
α,if deleted
0.276
0.735
0.069
0.750

19-30 เดือน (N=25)
CITC
α,if deleted
0.452
0.889
0.501
0.888

31-48 เดือน (N=32)
CITC
α,if deleted
0.304
0.904
0.250
0.906

0.388
0.690
0.479
0.677
0.469
0.673
0.437
0.684
0.348
0.691
0.351
0.691
0.494
0.669
0.043
0.743
0.224
0.706
0.368
0.689
Cronbach’s α = .710

0.193
0.740
0.285
0.734
0.543
0.715
0.112
0.745
0.432
0.723
0.399
0.727
0.347
0.731
0.488
0.720
0.343
0.731
0.449
0.722
0.295
0.733
0.342
0.731
0.190
0.743
0.761
0.024
0.422
0.728
0.269
0.737
0.226
0.740
0.384
0.726
0.434
0.721
0.181
0.742
Cronbach’s α = 0.743

0.421
0.569
0.421
0.550
0.707
0.290
0.377
0.561
0.260
0.671
0.417
0.352
0.619
0.232

0.890
0.887
0.894
0.888
0.883
0.892
0.891
0.887
0.893
0.885
0.890
0.891
0.886
0.895

0.586
0.349
0.686
0.388
0.567
0.350
0.522
0.593
0.498
0.435
0.680
0.473
0.667
-0.185

0.900
0.903
0.898
0.903
0.900
0.903
0.901
0.900
0.902
0.902
0.899
0.901
0.898
0.914

0.393
0.588
0.601
0.559
0.721
0.300
0.569
0.376
0.640
0.263
0.396

0.890
0.886
0.886
0.887
0.883
0.893
0.886
0.891
0.885
0.894
0.891

0.288
0.543
0.680
0.642
0.707
0.402
0.579
0.514
0.830
0.344
0.710

0.904
0.900
0.898
0.899
0.898
0.902
0.900
0.901
0.897
0.903
0.898
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (ต่อ)
Item

0-5 เดือน (N=44)
CITC
α,if deleted

6-9 เดือน (N=49)
CITC
α,if deleted

10-18 เดือน (N=63)
CITC
α,if deleted

28
29
30
31
32
33
34
35

19-30 เดือน (N=25)
CITC
α,if deleted
Cronbach’s α = 0.893

31-48 เดือน (N=32)
CITC
α,if deleted
0.461
0.902
0.533
0.901
0.144
0.906
0.404
0.903
0.474
0.901
0.090
0.908
0.527
0.900
0.200
0.097
Cronbach’s α =0.904

* CITC = ค่าคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (corrected item – item total correlation)

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่ างกลุ่มเด็ก
คะแนนเฉลี่ยที่แบ่ งตามช่ วงอายุ และผลการ
ปกติ มี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนสูง กว่ า กลุ่ ม เด็ก ที่มี ค วาม เปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนระหว่ างเพศชายและ
บกพร่องทางพัฒนาการอารมณ์-สังคม(Clinical Group เพศหญิง โดยใช้ การทดสอบ Mann-Whitney U Test
Study) โดยใช้ Mann-Whitney U Test ทดสอบ พบว่า พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่าง
มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ มีนัยสาคัญ ดังตารางที่ 5
.05 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กปกติและเด็กที่มคี วามบกพร่องทางพัฒนาการอารมณ์-สังคม

คะแนน
แบบคัดกรองฯ

เด็กทีมีความบกพร่องฯ
(n=28)
Mean
SD
81.67
19.34

เด็กปกติ
(n=28)
Mean
SD
114.57
25.58

Mean Difference
of the two sample
Z
P value
-4.483
0.000

ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดแบ่งตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
(เดือน)
0-5
6-9
10-18
19-30
31-48

จานวนข้อ
Mean
SD
(α)
5 (0.604) 20.11 3.09
12 (0.710) 48.96 5.96
22 (0.743) 84.88 9.90
27 (0.893) 103.32 16.61
35 (0.904) 139.81 18.28

M  SD
17.02-23.20
43.00-54.92
74.98-94.78
86.71-119.93
120.99 – 158.09

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบ
คัดกรองพัฒนาการอารมณ์-สังคมของเด็กไทยอายุแรก
เกิด - 48 เดือน และตรวจสอบคุณสมบัตใิ นการวัดของ
แบบคัดกรองที่พัฒนาขึ้น ผลปรากฏว่ ามีความตรงเชิง
เนื้ อหาโดยการพิ จ ารณาผู้ เชี่ ย วชาญอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
สามารถวัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบวัด และมี
ความเชื่อมั่นแบบสอดคล้ องภายในมีคุณภาพที่ดตี าม

Mean
ชาย
22.31
47.35
82.72
106.08
141.26

หญิง
24.21
50.21
86.73
100.76
138.52

Test
Z
-1.148
-1.730
-1.940
-0.681
-0.359

Statistics
P value
0.251
0.084
0.052
0.496
0.719

เกณฑ์[11] ยกเว้ นข้ อคาถามในช่วงอายุ 0-5 เดือนที่ต่า
กว่าเกณฑ์ อาจเนื่องมาจากมีจานวนข้ อคาถามน้ อยทาให้
มีโ อกาสที่จะมีค่า วามเชื่ อมั่น ต่ ากว่ าแบบวัด ที่มีข้ อ วั ด
จานวนหลายข้ อ แต่อย่างไรก็ตามข้ อคาถามที่ยาวเกินไป
ก็มีผลต่อระดับความตั้งใจและสมาธิของผู้ทาแบบการ
ทดสอบได้ เช่ นกัน[11] ดังนั้นควรพิ จารณาร่ วมกับค่ า
สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อกั บ คะแนนรวมข้ อที่ เ หลื อ
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(Corrected Item - Total Correlation) พบว่ารายข้ อ
ค าถามในช่ ว งอายุ 0-5 เดื อ นมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์
ดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ ม ากกว่ า 0.3 แสดงให้ เห็ น ว่ า ข้ อ
ค าถามยั ง มี ค วามสอดคล้ องภายใน และมี ค วาม
เที่ ย งตรงตามสภาพอยู่ ใ นเกณฑ์ ท่ี ย อมรั บ ได้ มี
ความคลาดเคลื่อนน้ อย กล่ าวคือข้ อคาถามในเด็กช่ วง
อายุ 0 – 5 เดือน สามารถจาแนกเด็กที่มีพัฒนาการ
อารมณ์สงั คมสูงและต่าได้ ตามสภาพความเป็ นจริงของ
เด็กคนนั้น ดังนั้นจึงพอยืนยันคุณภาพของแบบวัดได้ ว่า
เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ประเมินพัฒนาการอารมณ์สงั คม
ในช่ ว งอายุ น้ั น ของเด็ก ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ดี ค วรมี ก าร
พัฒนาเพื่ อให้ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ ในระดับที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ทุกช่วงอายุ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ กั บ
คะแนนรวมข้ อที่เหลือ (Corrected Item - Total
Correlation) ในข้ อคาถามสาหรับกลุ่มอายุอ่นื ๆ พบว่า
ยังมีบางข้ อที่มคี ่าติดลบ (เช่น ข้ อ 2 และข้ อ 16) และมี
ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.3 แสดงให้ เห็ น ว่ า จ าเป็ นต้ อ งพั ฒ นา
ปรับปรุงข้ อคาถามดังกล่าวให้ เหมาะสมหรือง่ายต่อการ
ทาความเข้ าใจเพื่อให้ มคี ุณภาพมากยิ่งขึ้น
ส าหรั บ ความตรงเชิ ง จ าแนก (Discriminant
Validity) โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในกลุ่มเด็กทั้ง
สองกลุ่ ม ระหว่ า งเด็ก ที่มี พั ฒ นาการปกติแ ละเด็ก ที่มี
ความบกพร่องทางพัฒนาการอารมณ์ สังคม (Matched
Pair Sample) ให้ มีความใกล้ เคียงกันทั้งอายุเด็ก เพศ
เด็ก การศึกษาของพ่ อแม่ รายได้ ความสัมพันธ์กบั เด็ก
แล้ วทาการทดสอบเพื่อดูว่าคะแนนของ 2 กลุ่มนี้ ผล
ปรากฏว่ าคะแนนมีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่าแบบคัดกรองฯสามารถแยกระหว่าง
กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการปกติกับกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการ
ด้ านอารมณ์สงั คมผิดปกติได้ และค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
สาหรับคะแนนเฉลี่ยที่ได้ สามารถแบ่งออกตาม
ช่ วงอายุ โดยที่เด็กอายุมากขึ้นจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
ด้ วย หากจะน าไปใช้ ในการเปรี ย บเที ย บควรต้ อง
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร่ วมด้ วย และผลการ
เปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนระหว่ างเพศชายและ
เพศหญิง พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แสดง
ว่ า เพศชายและเพศหญิ ง ในทุ ก ช่ ว งอายุ มีพั ฒ นาการ
อารมณ์สงั คมไม่แตกต่างกัน
สรุป แบบคัดกรองที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติท่ี
ประเมินพัฒนาการอารมณ์ สังคมของเด็กได้ โดยผู้ใช้
อาจจะต้ อ งมีค วามรู้ ความเข้ า ใจพั ฒ นาการอารมณ์
สังคมร่วมด้ วย

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการวิ จัยครั้ งนี้ทาการศึกษาจาก
ประชากรที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม ดังนั้นผลที่ได้ จึงเป็ น
เกณฑ์ของเด็กในจังหวัดนครปฐม
2. สาหรับการนาไปใช้ กรณีท่ปี ระเมินแล้ วได้
คะแนนที่ตากว่ าเกณฑ์เฉลี่ยในช่วงอายุน้ัน อาจสะท้ อน
แนวโน้ มของปั ญหาพัฒนาการทางอารมณ์สงั คมได้ แต่
จ าเป็ นต้ อ งประเมิ น ซ้า โดยใช้ แ บบวั ด อื่น ๆ หรื อ พบ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป
3. สาหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรหาค่าความ
แม่นตรงตามเกณฑ์ (Criterion Validity) โดยการหาค่า
ความไว (Sensitivity) ค่าความจาเพาะ (Specificity)
เที ย บกั บ เครื่ องมื อ ที่ เ ป็ นเกณฑ์ ม าตรฐาน (Gold
Standard) เช่น Denver II วิธวี ิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) เพื่ อประเมินความแม่ นตรงเชิง
โครงสร้ าง (Construct Validity) รวมทั้งเก็บข้ อมูลมาก
ขึ้นและครอบคลุม เพื่อเปรียบเทียบคะแนนที่เด็กได้ กบั
คะแนนมาตรฐาน ได้ แก่ Percentile Rank, Z-score
และหรือ T-score
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