1

บทความทางวิชาการ
เรื่อง ปัญหาการอ่านคาศัพท์และปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นหญิงที่มีปัญหา
ด้านสติปัญญาและพัฒนาการ

นางสาวภัทรติญา อารีเอื้อ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2

คำนำ
บทความเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้าน
การสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อ รับการนิเทศหลักสูตรการฝึกอบรมครู ด้านการสอนคน
พิการ พุทธศักราช 2561
ในการจั ด ทำบทความเล่ ม นี้ เพื ่ อ รั บ การนิ เ ทศหลั ก สู ต รการฝึก อบรมครู ด ้ า นการสอนคนพิการ
พุทธศักราช 2561 ในครั้งนี้ ผู้จัดทำขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ที่ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลในการจัดทำ ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และ
เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

ภัทรติญา อารีเอื้อ
ผู้จัดทำ
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ปัญหาการอ่านคาศัพท์และปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นหญิงทีม่ ีปัญหาด้านสติปัญญา
และพัฒนาการ
บทคัดย่อ
ยังมีกลุ่มเด็กและวัย รุ่น ที่มีป ัญหาในเรื่องของการอ่าน โดยเฉพาะบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ซึ่งไม่สามารถอ่านหรือจำคำศัพท์ได้เท่ากับบุคคลทั่ว ๆ ไป โดยบทความนี้จะกล่าวถึงปัญหาการอ่าน
คำศัพท์และปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นหญิงที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและพัฒนาการ
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงหลักการ เทคนิค วิธีการที่เหมาะสม ในการทดสอบการอ่านคำศัพท์ และปัญหา
สุขภาพจิต ซึ่งถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บทนา
ในกำรศึกษำเรื่องนี้ กำรทดสอบกำรอ่ำนคำเป็นส่วนสำคัญของกำรรู้หนังสือและคำศัพท์ รวมถึงกำร
เชื่อมโยงกับสุขภำพจิตในวัยรุ่นชำยและหญิงที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำและกำรพัฒนำที่รุนแรง ( IDD)
โดยเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับประชำชนทั่วไป แต่ยังไม่ทรำบว่ำ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มี ควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำและกำรพัฒนำที่รุนแรง (IDD) หรือไม่
กำรมุ่งเน้นไปที่กำรอ่ำนคำศัพท์ ได้รับแรงบันดำลใจจำกสมมติฐำนคุณภำพของคำศัพท์ ซึ่งระบุว่ำ
ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบคำและควำมหมำยของคำ โดยทั่วไปแล้วจะประเมินโดยกำรอ่ำนสะกดคำและกำรอ่ำน
คำศัพท์ตำมลำดับ เพื่อสนับสนุนคุณภำพของคำศัพท์ แสดงให้เห็นว่ำกำรอ่ำนสะกดคำและอ่ำนคำศัพท์ร่วมกัน
ส่งผลถึงกำรพัฒนำควำมเข้ำใจกำรอ่ำนในประชำกรทั่วไป
ประชำกรทั่วไปในยุโรปและสหรัฐอเมริกำ 5% – 12% ของเด็กทุกคน มีปัญหำในกำรอ่ำน โดยที่
เด็กผู้ชำยมักได้รับผลกระทบมำกกว่ำเด็กผู้หญิง ปัญหำกำรอ่ำนมักจะเกิดขึ้นร่วมกับปัญหำกำรพัฒนำและจิต
เวชอื่น ๆ ที่ส ำคัญกำรศึกษำหลำยแห่งแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรอ่ำนที่ ไม่ดีกับปั ญหำ
สุขภำพจิต รวมถึงปัญหำพฤติกรรมและควำมวิตกกังวล ในกำรศึกษำส่วนใหญ่รวมถึงปัญหำสุขภำพจิต มีกำร
กำหนดในวงกว้ำง ประกอบด้วย กำรวินิจฉัยที่แท้จริง เช่น ควำมผิดปกติของควำมวิตกกังวลและพฤติกรรมที่
เป็นปัญหำที่ก่อให้เกิดปัญหำในชีวิตประจำวัน แม้ว่ำจะไม่จำเป็นต้องรับประกันระดับกำรวินิจฉัยทำงจิตเวช คำ
จ ำกัดควำมที่กว้ำงท ำให้สำมำรถใช้แบบสอบถำมเพื่อ ประเมินปัญหำสุขภำพจิต ซึ่งมีประโยชน์ในกำรวิจัย
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแบบสอบถำม SDQ ถูกนำมำใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ ในกำรวิจัยส่วนใหญ่ที่อ้ำงถึง รวมถึงกำร
วิจัยของประชำกรทั่วไปผู้อ่ำนที่ไม่ดีและกลุ่มที่มี IDD
โดยรวมของปัญหำสุขภำพจิตในเด็กในทั่วไปที่ไม่มี IDD / DD อยู่ที่ประมำณ 13% เด็กผู้ชำยมักแสดง
ปัญหำสุขภำพจิตในระดับที่สูงขึ้น แม้ว่ำกำรค้นพบจะมีกำรผสมกัน ในกำรศึกษำสวีเดนจำกปี 1999 เด็กชำยใน
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ประชำกรทั่วไปมีปัญหำมำกขึ้นกับควำมไม่ตั้งใจและสุขภำพจิตโดยรวมในขณะที่เด็กผู้หญิงมีปัญหำทำงอำรมณ์
ในระดับที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำล่ำสุดของสวีเดนพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงทำงเพศที่เด่นชัด
เด็กที่มี IDD มักเผชิญกับปัญหำกำรอ่ำน โดยทั่วไปจะอ่ำนได้ช้ำกว่ำเด็กที่เรียนในปีเดียวกัน ในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนของนักเรียนที่มีควำมพิกำรทำงปัญญำ พบว่ำหนึ่งในสำมที่ไม่สำมำรถอ่ำนได้ทั้งหมด และหนึ่ง
ในสำมอ่ำนคำได้อย่ำงคล่องแคล่ว ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงเพศอย่ำงมีนัยสำคัญ ระดับ IQ และระดับชั้นเรียนเป็น
สำเหตุของควำมแปรปรวนที่ใหญ่ที่สุดในระดับกำรอ่ำน โดยมีปัญหำมำกขึ้นในนักเรียนที่มี ID ที่รุนแรงยิ่งขึ้น
จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำศัพท์และทักษะกำรอ่ำนในเด็กที่มี ID รำยงำนข้อมูลที่นำมำใช้เพื่อแนะนำ
ว่ำคำศัพท์อำจมีควำมสำคัญน้อยกว่ำทั้งกำรอ่ำนคำและกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจในเด็กที่มี ID เมื่อเปรียบเทียบ
กับเด็ก TD แนะนำคำศัพท์ของกลุ่ม ID อำจไม่ดีพอที่จะเป็นจุดสำคัญสำหรับกำรอ่ำนคำของพวกเขำ ในทำง
ตรงกันข้ำมกับสิ่งที่ค้นพบเหล่ำนี้ กำรศึกษำระยะยำวแสดงให้เห็นลักษณะกำรอ่ำนคำศัพท์เป็นตัวหลักของกำร
พัฒนำกำรอ่ำนสำหรับเด็กที่มีอำกำรดำวน์ซินโดรม (DS) เปรียบเทียบกับเด็ก TD ควำมแปรปรวนในกำรอ่ำนที่
ไม่ใช่คำศัพท์ในเด็กที่มี DS โดยรวมแล้วผลลัพธ์เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำศัพท์และกำรอ่ำนคำในเด็กที่มี
IDD จำเป็นต้องมีกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะที่สำคัญเหล่ำนี้
ปัญหำสุขภำพจิตใช้คำจำกัดควำมกว้ำง มีรำยงำนโดยทั่วไปในเด็กที่มี IDD ที่เข้ำเรียนในโรงเรียนพิเศษ
กำรเรียนบำงวิชำแสดงควำมแตกต่ำงทำงเพศที่เด่นชัดน้อยกว่ำในประชำกรทั่วไปของเด็กที่ไม่มี IDD ในขณะที่
คนอื่น ๆ ระบุว่ำเด็กชำยมีปัญหำมำกกว่ำ หกจำกสิบเอ็ดกำรศึกษำแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงทำงเพศ
ทั้งหมดที่เด็กชำยมีปัญหำกำรแสดงออกมำกขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ ในขณะที่ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงเพศ
ในขณะที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรอ่ำนและปัญหำสุขภำพจิตได้รับกำรสำรวจอย่ำงทั่วถึงในประชำกร
ทั่วไป นี่ไม่ใช่กรณีของกลุ่ม IDD สำหรับควำมรู้ของเรำในควำมเป็นจริงไม่มีกำรศึกษำก่อนหน้ำนี้ วัตถุประสงค์
หลักของกำรศึกษำครั้งนี้คือกำรสำรวจกำรอ่ำนคำและควำมสัมพันธ์กับคำศัพท์และสุขภำพจิตในวัยรุ่นที่มี IDD
วัตถุประสงค์รองคือเพื่ออธิบำยทักษะกำรอ่ำนคำและควำมสำมำรถในกำรใช้คำศัพท์ของผู้เข้ำร่วมและอธิบำย
ปัญหำสุขภำพจิตตำมกำรประเมินของผู้ปกครองและครู และกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเด็กชำยและเด็กหญิง
วิธีการดาเนินการ
ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำนี้ถูกรวบรวมจำกนแบบสอบถำมกำรศึกษำพิเศษ โดยสอบถำมจำกโรงเรียนที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษ ในประเทศสวีเดนให้กำรศึกษำพิเศษส ำหรับวั ยรุ่นที่มี IDD จำก 33 โรงเรียน มี 18
โรงเรียนยอมรับคำเชิญและ 113 คน (59%) จำก 190 คนที่มี IDD ตกลงที่จะเข้ำร่วม ผู้เข้ำร่วมคนหนึ่งถอนตัว
ออกในภำยหลังท ำให้เหลือ 112 คน ผู้เข้ำร่ว ม ก ำลังเรียนเกรด 5-10 มีอำยุเฉลี่ย 14 ปีและ 71% เป็น
เด็กผู้ชำย อัตรำส่วนเพศนี้สะท้อนให้เห็นถึงกำรกระจำยเพศของประชำกรที่มี IDD แต่สูงกว่ำในสถิติที่เปิดเผย
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ต่อสำธำรณชนในโรงเรียนที่ครอบคลุมควำมต้องกำรพิเศษเล็กน้อย ซึ่งเด็กผู้ชำยสูงกว่ำ 60% เล็กน้อย เกณฑ์
กำรรวมเพียงอย่ำงเดียวคือวัยรุ่นเข้ำเรียนในโรงเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ระดับของ ID และกำรวินิจฉัยที่
เกิดขึ้นไม่สำมำรถประเมินจำกข้อมูลทำงกำรแพทย์ในกำรศึกษำนี้ (กำรอนุมัติทำงจริยธรรมไม่อนุญำตให้เข้ำถึง
ข้อมูลทำงกำรแพทย์ของผู้เข้ำร่วม)
ผู้ปกครองและครูของวัยรุ่นที่ เข้ำร่วมถูกขอให้กรอกแบบส ำรวจบนเว็บ รวมถึงคะแนนพร็อกซีของ
สุขภำพจิตของวัยรุ่นโดยใช้ SDQ ส่งผลให้วัยรุ่นจำนวน 67 คน (60%) และ 94 คน (84%) ได้รับกำรจัดอันดับ
โดยผู้ปกครองและครูตำมล ำดับ ในจำนวนนี้มีวัยรุ่น 60 คน (54% ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด) ได้รับกำรจัด
อันดับจำกทั้งผู้ปกครองและครู
ข้อมูล ด้ำนสังคมวิทยำและข้ อมูล ทำงกำรแพทย์รวมถึง กำรวิเ ครำะห์ข องวัยรุ่น ถูกรวบรวมจำก
ผู้ปกครองผ่ำนกำรสำรวจเว็บ อัตรำกำรตอบคำถำมเหล่ำนี้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นเรำจึงใช้เฉพำะข้อมูลเกี่ยวกับ
อำยุและเพศของวัยรุ่นในกำรศึกษำนี้
กระบวนกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำนจริยธรรมในระดับภูมิภำค
วัยรุ่น ผู้ปกครองและครู ได้รับข้อมูลที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกระบวนกำรวิจัยผ่ำนจดหมำย วัยรุ่นและ
ครูยังได้รับข้อมูลที่โรงเรียนของพวกเขำจำกนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย ผู้เข้ำร่ วมได้รับแจ้งว่ำพวกเขำจะได้รับ
ของขวัญสัญลักษณ์ (มูลค่ำ 10 ยูโร) หลังจำกกำรเข้ำร่วมและกำรมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปโดยควำมสมัครใจและ
สำมำรถถอนได้ตลอดเวลำ ผู้ปกครองให้ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรสำหรับกำรเข้ำร่วมของวัยรุ่นแต่ละ
คนและวัยรุ่นให้ควำมยินยอมด้วยปำกเปล่ำในเวลำของกำรทดสอบ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจำกนักเรียนที่โรงเรียนของพวกเขำ โดยสองของผู้เขียนและผู้ช่วยวิจัยกำรประชุม
หนึ่งวัยรุ่นในเวลำ ครั้งแรกที่วัยรุ่นตอบผ่ำนทำง iPad จำกนั้นเข้ำร่วมในกำรวัดกำรอ่ำนกำรทดสอบคำและใน
ที่สุดก็เป็นคำทดสอบกำรวัด เวลำทดสอบทั้งหมดอยู่ระหว่ำง 18-45 นำที
กำรสำรวจเว็บเปิดสำหรับผู้ปกครองและครูในช่วงเวลำที่รวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนและเสร็จสมบูรณ์ใน
สถำนที่และเวลำที่เลือกด้วยตัวเอง หำกจำเป็นระบบจะส่งอีเมลเตือนควำมจำสองครั้ง
กำรทดสอบคำศัพท์ของ Wechsler Intelligence Scale for Children รุ่นที่สี่ ถูกใช้เพื่อวัดคำศัพท์
เด็กจะถูกขอให้กำหนดคำเช่น 'เกำะคืออะไร' คะแนนสำหรับแต่ละคำถำมมีค่ำตั้งแต่ 0–2 ขึ้นอยู่กับคำตอบของ
เด็ก คะแนนย่อยทั้งหมดของ WISC นั้นถูกสร้ำงขึ้นเพื่อให้สำมำรถวัดควำมฉลำดได้ดีกว่ำ ดังนั้นคะแนนสูงสุด
จึงอยู่นอกเหนือกำรเข้ำถึงของบุคคลส่วนใหญ่
กำรอ่ำนคำถูกวัดโดยใช้ส่วนกำรอ่ำนของกำรทดสอบภำษำสวีเดน มีกำรแสดงคำเดี่ยวในสองแผ่น
เริ่มต้นด้วยคำสองตัวอักษรง่ำยตำมด้วยคำหลำยพยำงค์ที่ยำกขึ้น ผู้เข้ำร่วมจะได้รับคำแนะนำให้อ่ำนออกเสียง
คำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ในช่วงระยะเวลำ 45 วินำทีที่สอง คะแนนดิ บคือผลรวมของคำที่อ่ำนได้อย่ำง
ถูกต้องจำกทั้งแผ่นงำน ในทำงทฤษฎีคะแนนสูงสุดคือ 200 แต่กำรทดสอบถูกสร้ำงขึ้นเพื่อขัดขวำงผลกระทบ
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จำกเพดำนและมีน้อยมำกที่จะถึงระดับนี้ ควำมน่ำเชื่อถือและควำมถูกต้องของเครื่องมือนี้มีกำรรำยงำนในคู่มือ
และได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำดี
คะแนนดิบถูกแปลงเป็นระดับเทียบเท่ำของโรงเรียนในประเทศสวีเดนและระดับเทียบเท่ำสำหรับอำยุ
อีกครั้งเพื่อกำรอธิบำยและกำรวิเครำะห์ขีดจำกัด สำหรับกำรคำนวณอำยุเทียบเท่ำตั้งไว้ที่คะแนนดิบ 51 ซึ่ง
เป็นผลที่คำดหวังที่ 93 เดือนหรือ 7: 9 ปี (เด็กมักเริ่มเข้ำโรงเรียนเมื่ออำยุ 7 ปีในสวีเดน) วัยรุ่นสำมสิบสี่
(31%) ทำคะแนนระหว่ำง 0-50 กลุ่มย่อยนี้มีอำยุเทียบเท่ำ 92 เดือนหรือ 7: 8 ปีเพื่อให้สำมำรถรวมในกำร
วิเครำะห์ เนื่องจำกนี่หมำยถึงอำยุที่เท่ำเทียมกันอย่ำงมำกจึงใช้ข้อมูลดิบในกำรวิเครำะห์
แบบสอบถำมจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ถูกใช้เพื่อวัดปัญหำสุขภำพจิตในวัยรุ่นระดับพร็อกซี่แยก
ต่ำงหำกโดยผู้ปกครองและครู SDQ เป็นเครื่องมือที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงดีสำหรับกำรวัดปัญหำสุขภำพจิตใน
กลุ่มตัวอย่ำงที่แตกต่ำงกันของประชำกรและแสดงคุณสมบัติทำงจิตวิทยำที่ดี โดยมีกำรจัดอันดับตำมพฤติกรรม
ของวัยรุ่นในช่วงหกเดือนที่ผ่ำนมำ แต่ละสเกลมีคะแนนสูงสุด 10 สเกล โซเชียลสะท้อนถึงพฤติกรรมเชิงบวก
และคำดว่ำจะได้คะแนนสูงจำกผู้ที่มีสุขภำพจิตดี อีกสี่เครื่องชั่งวัดปัญหำพฤติกรรมและอำรมณ์และคำดว่ำ
คะแนนต่ำจำกบุคคลที่มีสุขภำพจิตที่ดี เมื่อเพิ่มเข้ำมำคะแนนของเครื่องชั่งทั้งสี่นี้จะประกอบด้วยคะแนนควำม
ยำกทั้งหมดโดยมีคะแนนสูงสุด 40 คะแนน คะแนนควำมยำกทั้งหมดสำมำรถใช้ในกำรกลั่นกรองปั ญหำ
สุขภำพจิตโดยมีกำรตัดชุดที่ 90 เปอร์เซ็นไทล์ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง 90% ของคะแนนตัวอย่ำงเชิงบรรทัดฐำนใต้
กำรตัดออกและผลลัพธ์ที่เหนือกว่ำกำรตัดสะท้อนให้เห็นถึงควำมเสี่ยงสูงต่อปัญหำสุขภำพจิตที่สำคัญ ทำง
คลินิก มีกำรตรวจสอบ SDQ ของสวีเดนสองแบบสำหรับเด็กอำยุ 5-15 ปี ที่จัดอันดับโดยผู้ปกครอง ทั้งสอง
รำยงำนคะแนนควำมยำกลำบำกโดยรวมที่ 6-7 และไม่มีข้อมูลกฎเกณฑ์ของสวีเดนสำหรับกำรจัดเรตของครู
สำหรับเด็กวัยเรียน ดังนั้นจึงเลือกบรรทัดฐำนอังกฤษสำหรับครูที่มีกำรตัดเวลำ 16 ปีเพื่อกำรศึกษำครั้งนี้ ใน
ตัวอย่ำงของเรำควำมสอดคล้องภำยในของเครื่องชั่งเป็นที่น่ำพอใจ
ผลการดาเนินการ
คะแนนเฉลี่ย จุ ด อ่ อนจุด แข็ ง โดยรวมใน SDQ คือ 14.4 (SD = 6.6, n = 67) เมื่อจัดอัน ดั บ โดย
ผู้ปกครองและ 10.0 (SD = 6.0, n = 94) เมื่อจัดอันดับโดยครู มีควำมสัมพันธ์ในระดับปำนกลำงและในเชิง
บวกระหว่ำงคะแนนจุดอ่อนจุดแข็งโดยรวมของผู้ปกครองและครูที่ได้รับกำรจัดอันดับของวัยรุ่นที่ทำคะแนนสูง
กว่ำกำรตัดเปอร์เซ็นไทล์ 90 นั่นคือมีคะแนนควำมยำกลำบำกโดยรวม อย่ำงน้อย 14. ตำมกำรจัดอันดับของครู
19.1% (n = 18) ของวัยรุ่นที่ทำคะแนนได้ที่หรือสูงกว่ำถูกตัดคะแนนนั่นคือมีคะแนนจุดอ่อนจุดแข็งรวมอย่ำง
น้อย 16 คะแนน

5
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติเพียงอย่ำงเดียวระหว่ำงเด็กหญิงและเด็กชำยถูกพบในคะแนน
ของคำศัพท์ที่มีผลขนำดเล็กถึงปำนกลำง (p = .0081, rho = .26) แสดงให้เห็นว่ำเด็กหญิงดำเนินกำรลดลง
เมื่อควบคุมกำรเปรียบเทียบหลำยแบบ
คะแนน SDQ พร้อมส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเด็กหญิงและเด็กชำย ไม่มี
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติระหว่ำงเด็กหญิงและเด็กชำยในระดับย่อยของ SDQ ใด ๆ เมื่อทดสอบ
ด้วยกำรทดสอบ Mann Whitney U ตำมที่ผู้ปกครอง 59.1% (n = 13) ของเด็กหญิงและ 46.7% (n = 21)
ของเด็กชำยทำคะแนนได้สูงกว่ำเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ตำมที่ครูระบุในกรณีนี้คือ 16.7% (n = 4) ของเด็กหญิง
และ 20.0% (n = 14) ของเด็กชำย กำรทดสอบ Chi-Square เพื่อควำมเป็นอิสระ เปิดเผยว่ำควำมแตกต่ำงนั้น
ไม่มีนัยสำคัญไม่เป็นไปตำมกำรจัดอันดับของผู้ปกครอง χ2 (1, n = 67) = 0.48, p = .49, phi = −.12 ในกำร
ให้คะแนนของครู χ2 (1, n = 94) = 0.00, p = .95, phi = .04
ควำมสัมพันธ์ภำยในและระหว่ำงค ำศัพท์และกำรอ่ำนคำ มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญระหว่ำง
คำศัพท์ทั้งหมดและคะแนนกำรอ่ำนคำโดยมีขนำดเอฟเฟกต์ปำนกลำงถึงใหญ่ ควำมสัมพันธ์ทั้งหมดเป็นบวก
และยังคงอยู่หลังจำกกำรควบคุมสำหรับกำรเปรียบเทียบหลำยรำยกำร
พบควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญระหว่ำงคำศัพท์และปัญหำสุขภำพจิตคือขนำดเล็กและควำมสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่ำงคะแนนดิบของคำศัพท์และระดับย่อยของสมำธิสั้น / กำรไม่ตั้งใจของ SDQ ซึ่งจัดอันดับโดย
ผู้ปกครอง (rho = .28, p = .03) สำหรับกำรอ่ำนคำนั้นพบว่ำมีควำมสัมพันธ์อย่ำงมี นัยสำคัญเพียงอย่ำงเดียว
ระหว่ำงคะแนนอำยุเทียบเท่ำกับและอีกระดับย่อยของสมำธิสั้น / กำรไม่ตั้งใจของ SDQ ซึ่งจัดอันดับโดย
ผู้ปกครอง (rho = .25, p = .05) เมื่อแก้ไขค่ำ p สำหรับกำรเปรียบเทียบหลำยครั้งควำมสัมพันธ์ทั้งสองยังคง
ไม่สำคัญ ไม่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญระหว่ำงปัญหำสุขภำพจิตโดยครูและคำศัพท์หรือกำรอ่ำนคำ
อภิปรายผล
ในกำรศึกษำนี้วัยรุ่นที่มี IDD (อำยุเฉลี่ย 14 ปี) ได้คะแนนต่ำในเรื่องของคำศัพท์และกำรอ่ำนคำโดยมี
ผลลัพธ์เทียบเท่ำกับที่คำดไว้ในระดับประถมศึกษำที่ต่ำกว่ำ คะแนนพร็อกซีโดยครูและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโดย
ผู้ปกครองของพวกเขำชี้ให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงตัวแทนของปัญหำสุขภำพจิต ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงเพศอย่ำงมี
นัยสำคัญในกำรอ่ำนคำในขณะที่คำศัพท์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เด็กหญิงและเด็กชำยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญกับ
ผู้หญิงที่ทำงำนแย่กว่ำเด็กชำย ท้ำยที่สุดมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำศัพท์และกำรอ่ำนคำที่มีควำมหมำยปำน
กลำงถึงใหญ่ แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญระหว่ำงควำมสำมำรถเหล่ำนี้กับสุขภำพจิต / ปัญหำ
ตำมสมมติฐำนด้ำนคุณภำพของคำศัพท์ กำรถอดรหัสคำและคำศัพท์เป็นองค์ประกอบสำคัญของกำรรู้
หนังสือของแต่ละบุคคล ผลลัพธ์ของเรำเพิ่มลงในสิ่งที่ค้นพบก่อนหน้ำนี้และแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำคำศัพท์
นั้นมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรอ่ำนคำในประชำกร IDD มีงำนวิจัยหลำยชิ้นที่พบว่ำมีควำมสัมพันธ์ที่แตกต่ำง
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กันระหว่ำงคำศัพท์ปำกเปล่ำและกำรอ่ำนคำศัพท์ในบุคคลที่มี IDD ตัวอย่ำงของเรำมีควำมสัมพันธ์ระดับปำน
กลำงถึงมำก (โดยไม่คำนึงถึงระดับกำรอ่ำนและคำศัพท์ที่พิจำรณำ) เกินควำมแข็งแกร่งของผู้อื่น สิ่งที่แตกต่ำง
จำกกำรศึกษำของเรำจำกส่วนที่เหลือคืออำยุของผู้เข้ำร่วม โดยเฉลี่ยแล้วพวกเขำมีอำยุมำกกว่ำกลุ่มที่เก่ำแก่
ที่สุดอันดับสองกว่ำสำมปี อำจเป็นไปได้ว่ำเด็กที่มี IDD ต้องมีอำยุมำกกว่ำเด็ก TD อย่ำงมำกเพื่อพัฒนำคำศัพท์
ที่เพียงพอที่จะสนับสนุนกระบวนกำรอ่ำนคำ อำจเป็นไปได้ว่ำควำมสัมพันธ์ ที่แข็งแกร่งจะเห็นได้ระหว่ำงกำร
อ่ำนคำศัพท์และคำศัพท์เมื่อเด็กมีควำมเข้ำใจในคำพูดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นไปได้ว่ำกำรทดสอบคำศัพท์ของเรำ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถที่กำหนด รวบรวมควำมเข้ำใจ / องค์ประกอบควำมรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระดับที่มำกกว่ำ
งำนประจำตัวที่ทำซึ่ งมักใช้ในกำรวิจัยก่อนหน้ำนี้ ควำมเป็นไปได้เหล่ำนี้ควรได้รับกำรสำรวจในกำรวิจัยใน
อนำคต
ในประชำกรทั่วไปควำมยำกลำบำกในกำรอ่ำนจะพบบ่อยในเด็กผู้ชำย และเด็กผู้หญิงมักได้รับรำยงำน
ว่ำเก่งในทักษะทำงวำจำ ส ำหรับปัญหำสุขภำพจิต พบว่ำควำมแตกต่ำงทำงเพศมีควำมเด่นชัดน้อ ยกว่ำเมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรวิจัยก่อนหน้ำนี้และพวกเขำเสนอว่ำมันอำจจะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศที่
ค่อนข้ำงแข็งแกร่งในประชำกรสวีเดน กำรค้นพบของเรำว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยที่มี IDD ไม่ได้แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญในกำรอ่ำนคำที่ซ้ำซ้อน ผู้หญิงจำนวนหนึ่ง จำกกำรศึกษำของเรำดูเหมือนจะให้คะแนนสูงกว่ำ
ในเครื่องชั่ง SDQ หลำยเครื่อง แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในแง่ของค ำศัพท์ประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนที่ค่อนข้ำงต ่ำถูกพบในเด็กผู้หญิงเมื่อเทียบกับเด็กผู้ชำยซึ่งโดดเด่นเป็นผลลัพธ์ที่อำจแตกต่ำงจำก
กำรศึกษำก่อนหน้ำนี้ของทั้งประชำกรทั่วไปและกลุ่ม IDD อย่ำงไรก็ตำมเป็นไปตำมกำรค้นพบในกำรวิจัย
เกี่ยวกับควำมผิดปกติของพัฒนำกำรทำงระบบประสำทอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ำในขณะที่ปัญหำดังกล่ำว
โดยทั่วไปนั้นพบได้น้อยกว่ำในเด็กผู้หญิงเมื่อเด็กหญิงถูกระบุว่ำมีปัญหำ ในบริบทนี้จุดอ่อนที่อำจเกิดขึ้นใน
กำรศึกษำของเรำจำเป็นต้องได้รับกำรกล่ำวถึงควำมชุกของเด็กหญิงในตัวอย่ำงกำรศึกษำอำจน้อยกว่ำจำนวน
ประชำกรของนักเรียนในโรงเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษในภูมิภำค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจำรณำควำมเป็นไป
ได้โดยทั่วไปของผลลัพธ์ในควำมแตกต่ำงทำงเพศในกำรวิจัยในอนำคต
ตำมกำรจัดอันดับพร็อกซี่โดยผู้ปกครองมำกกว่ำ 50% ของวัยรุ่นมีปัญหำสุขภำพจิตอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงคลินิก คะแนนพร็อกซีโดยครูไม่ถึงระดับเดียวกัน แต่ยังคงสูงกว่ำควำมชุกในประชำกรทั่วไป ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงผู้ปกครองและครูอำจทำให้เกิดควำมกังวลเกี่ยวกับควำมถูกต้องของกำรจัดอันดับ อย่ำงไรก็ตำมมุมมอง
ที่แตกต่ำงกันดูเหมือนจะเป็นกฎมำกกว่ำข้อยกเว้นตำมกำรทบทวนกำรประเมินแบบ เหตุผลที่เป็นไปได้คือ
วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมที่แตกต่ำงกัน ในกำรตั้งค่ำที่แตกต่ำงกันและผู้ปกครองและครูมีกรอบอ้ำงอิงที่แตกต่ำงกัน
ส่งผลต่อกำรให้คะแนน เป็นที่รู้จักกันว่ำครูมีควำมไวต่ออำกำรคัดค้ำนภำยในน้อยกว่ำผู้ปกครอง กำรจัดอันดับ
ตนเองของวัยรุ่นถูกรวบรวมซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบที่แตกต่ำงกันของควำมผำสุกทำงจิตมำกกว่ำผู้ปกครองและ
ครู อย่ำงไรก็ตำมระดับกำรอ่ำนที่ไม่ดีมีควำมสัมพันธ์กับกำรตอบสนองที่ไม่สอดคล้องทำให้เรำไม่สำมำรถใช้
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รำยงำนตัวเองในกำรศึกษำนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรอ่ำนและ
สุขภำพจิต รวมถึงมุมมองของวัยรุ่นเองจะเป็นทิศทำงที่สำคัญสำหรับกำรวิจัยในอนำคต
กำรขำดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัญหำสุขภำพจิตและควำมสำมำรถในกำรอ่ำนในตัวอย่ำงของเรำขัดแย้ง
กับกำรค้นพบในประชำกรทั่วไป แม้ว่ำผลลัพธ์ที่เป็นโมฆะเช่นเรำมักจะตีควำมยำก แต่ก็อำจคำดเดำถึงเหตุผล
ไม่เคยพบกำรวิจัยก่อนหน้ำนี้ที่มีกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของกำรอ่ำนและสุขภำพจิตในวัยรุ่นที่มี IDD ทำให้
กำรเปรียบเทียบโดยตรงกับกำรศึกษำอื่น ๆ เป็นไปไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำมในกำรศึกษำสุขภำพจิตของเด็ก 123 คน
ที่มีบัตรประจำตัวได้รับกำรจัดอันดับโดยผู้ปกครองและควำมสัมพันธ์กับปัญหำกำรพัฒนำและกำ รแพทย์ที่
แตกต่ำงกัน ประเมินโดยกุมำรแพทย์ ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไม่มีควำมสัมพันธ์กับปัญหำ
สุขภำพจิตอย่ำงมีนัยสำคัญ แต่พบว่ำควำมสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับควำมพิกำรทำงร่ำงกำยที่กำหนดไว้ในวงกว้ำง
เป็นไปได้ว่ำผลลัพธ์ของเรำสำมำรถอธิบำยได้ด้วยปัญหำที่รุนแรงมำกขึ้นในด้ำนอื่น ๆ นอกเหนือจำกคำศัพท์ที่
ไม่ดีและควำมสำมำรถในกำรรู้หนังสือ อีกสำเหตุที่เป็นไปได้ของกำรขำดควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับควำมไวของ
เครื ่ อ งมื อ ทดสอบที่ ใ ช้ แท้ จ ริ ง แล้ ว เมื่ อ พบว่ ำชนกลุ่ ม น้ อ ยที่ ส ำคั ญ ไม่ส ำมำรถอ่ ำนได้ท ั ้ง หมด กำรขำด
ควำมสัมพันธ์กับสุขภำพจิตอำจเป็นสิ่งประดิษฐ์เนื่องจำกข้อจำกัดของช่วง เรำพยำยำมหลีกเลี่ยงปัญหำนี้โดยใช้
ประโยชน์จ ำกคะแนนดิบ ในกำรวิเครำะห์ ซึ่งควำมแปรปรวนนั้นสูงกว่ำคะแนนที่เทียบเท่ำกับอำยุและ
มำตรฐำนและด้วยเทคนิคทำงสถิติที่ไม่ได้สมมติว่ำมีกำรแจกจ่ำยข้อมูลตำมปกติ นอกจำกนี้และที่สำคัญควำม
จริงที่ว่ำคะแนนกำรอ่ำนและคำศัพท์มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญกับอีกข้อหนึ่งชี้ให้เห็นว่ำมำตรกำรเหล่ำนี้มี
ควำมละเอียดอ่อนเพียงพอสำหรับกำรศึกษำแบบเชื่อมโยง
ในกำรศึกษำของประชำกรทั่วไปมีข้อเสนอแนะหลำยประกำรสำหรับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัญหำกำร
อ่ำนกับปัญหำสุขภำพจิ ต ปัญหำพฤติกรรมและอำรมณ์บำงอย่ำงที่พบมีควำมสัมพันธ์กับปัญหำกำรอ่ำนใน
ตัวอย่ำง อำจเกิดจำกเด็กที่ไม่สำมำรถรับมือกับควำมต้องกำรทำงวิชำกำรในโรงเรียนของพวกเขำ แต่ทำไมถ้ำ
อย่ำงนั้นควำมสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตัวอย่ำงของเรำหรือไม่ กำรศึกษำอำจเกี่ยวข้องกับปัญหำนี้ได้บำงส่วน เขำ
แสดงให้เห็นว่ำคนที่มีควำมพิกำรทำงกำรอ่ำนที่เฉพำะเจำะจงและควำมแตกต่ำงระหว่ำงคำศัพท์ที่แข็งแกร่ง
และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนที่ไม่ดีป ระสบกับปัญหำกำรอ่ำนของพวกเขำในขณะที่ขัดขวำงพวกเขำใน
ชีวิตประจำวัน เมื่อนำมำรวมกันผลลัพธ์เหล่ำนี้อำจชี้ไปที่ส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัญหำกำรอ่ำนและ
ปัญหำสุขภำพจิตที่เกิดจำกควำมต้องกำรในสภำพแวดล้อมและกำรรับรู้ในแต่ละบุคคลที่ไม่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้ อ งกำรเหล่ ำ นี ้ แ ละศั ก ยภำพของตนเอง กำรรั บ รู ้ ต นเองดั ง กล่ ำ วจะต้ อ งมี ค วำมสำมำรถในกำร
เปรียบเทียบและให้ควำมสำคัญกับควำมสำมำรถของตัวเองกับคนอื่น ๆ บำงทีวัยรุ่นในตัวอย่ำงของเรำยังไม่ได้
ตระหนักถึงปัญหำของตนเอง กำรอยู่ในโรงเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษนั้นครอบคลุมถึงควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของนักวิชำกำรรวมถึงกำรแสดงและพฤติกรรมที่ปรับตัวได้จะต่ำกว่ำในประชำกรทั่วไป ดังนั้นจึง
เป็นไปได้ที่วัยรุ่นจะไม่ประสบกับควำมสำมำรถในกำรอ่ำนต่ำซึ่งเป็นสำเหตุของควำมเครียดหรือควำมหงุดหงิด
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กำรศึกษำในอนำคตควรยืนยันหรือปฏิเสธสมมติฐำนเก็งกำไรนี้ นอกจำกนี้ปัญหำที่สำคัญอีกปร ะกำรหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับบทบำทของกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนสำหรับปัญหำสุขภำพจิตในวัยรุ่นที่เป็นโรค ขอบเขตที่เด็กที่มี
IDD ในโรงเรียนเฉพำะทำงกับกำรตั้งค่ำโรงเรียนกระแสหลักทั่วไปแตกต่ำงกันในผลลัพธ์ด้ำนสุขภำพจิตของ
พวกเขำนั้นเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีควำมเกี่ยวข้องสูงสำหรับกำรวิจัยในอนำคต
สุขภำพจิตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุขภำพที่แสดงให้เห็นว่ำมีควำมสัมพันธ์กับควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ในประชำกรทั่วไปกำรมีทักษะกำรรู้หนังสือไม่ดีนั้นเชื่อมโยงกับควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของปัญหำในหลำย ๆ ด้ำน
ของชีวิตรวมถึงควำมยำกจนควำมไม่เพีย งพอด้ำนโภชนำกำรและกำรปฏิบัติด้ำนสุขภำพระดับพฤติกรรมทำง
เพศที่มีควำมเสี่ยงสูงควำมรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐำนและลดควำมนับถือตนเอง ดังนั้น
จึงมีแง่มุมอื่น ๆ ของสุขภำพและควำมสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของพวกเขำกับควำมสำมำรถในกำรอ่ำนในบุคคลที่ มี
IDD ที่ยังคงถูกสอบสวน ยิ่งไปกว่ำนั้นแม้ว่ำ SDQ จะถือว่ำเหมำะสมสำหรับกำรศึกษำนี้เนื่องจำกมีกำรใช้กัน
อย่ำงแพร่หลำยและถูกนำมำใช้ในกำรศึกษำประชำกรทำงคลินิกหลำยแห่ง แต่ก็ยังคงเป็นเพียงกำรวัดเดียว อัน
ที่จริงเรำไม่สำมำรถแยกแยะออกได้ว่ำวิธีอื่นในกำรวัดสุขภำพจิตอำจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่ำงออกไป เรำยังเชื่อว่ำมี
ควำมเป็นไปได้สูงที่กำรรู้หนังสือในฐำนะผู้ใหญ่จะมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำกร IDD
ที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นสำหรับประชำกรทั่วไป
การนาไปใช้กับผู้เรียน
กำรหลักกำร เทคนิควิธีกำร ในเรื่องของกำรทดสอบกำรอ่ำนกับสุขภำพจิต ที่ได้ศึกษำบทควำมนี้
นำไปใช้กับผู้เรียนในด้ำนกำรอ่ำน ทำให้เข้ำใจนักเรียนมำกขึ้น เทคนิคกำรนำคำศัพท์ที่ได้มำตรฐำนมำทดสอบ
กำรอ่ำนคำและกำรจำคำศัพท์ จะทำให้ได้ทรำบพื้นฐำนกำรอ่ำนคำและสำมำรถที่จะกำหนดกลุ่มคำศัพท์ เพื่อ
นำมำใช้พฒ
ั นำนักเรียนในกำรอ่ำนคำและจดจำคำศัพท์ให้ได้ดีขึ้น
ผลที่ได้รับ
ผลจำกกำรศึ ก ษำบทควำมนี ้แ ละน ำไปปรับ ใช้ ใ นกำรพั ฒ นำกำรอ่ำ นนั ก เรี ยน ท ำให้ น ั ก เรียนมี
พัฒนำกำรกำรอ่ำนคำศัพท์ด้วยตนเองได้ดีขึ้น นำไปสู่กำรเขียนคำได้ด้วยตนเอง
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