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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีรูปแบบเปนการวิจัยเชิงพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อสราง
แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป และมีวัตถุประสงครอง คือ 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหาของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
ในเด็กอายุ 3-5 ป กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้มีสองกลุม คือ เด็กกลุมท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัส อายุ 3-5 ปท่ีไดรับการวินิจฉัยเบ้ืองตนดวยแบบประเมิน Sensory Processing 

Checklist จํานวน 15 คน จับคูกัน (pair matched group) กับเด็กกลุมปกติท่ีมีอายุ 3-5 ป จํานวน 
15 คน  

การวิจัยนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ระยะ คือ ระยะท่ีหนึ่งทําการกําหนดโครงสราง
ดานเน้ือหาของแบบประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและประสบการณทางคลินิก
ของผูวิจัย และระยะท่ีสองทําการเลือกกิจกรรมประเมินจากการทบทวนวรรณกรรม ดัดแปลงจาก
แบบประเมิน Touch Inventory for Elementary School Aged Children (TIE) และจาก
ประสบการณทางคลินิกของผูวิจัย แบบประเมินท่ีถูกสรางข้ึนมาไดนํามาใชกับกลุมตัวอยางและ
ผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 

ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 80 และพบวาอายุ
เฉล่ียของท้ังสองกลุมตัวอยางมีคาเทากันคือ 4.1 ป และผลการวิจัยท่ีได คือ แบบประเมินภาวะ   
หลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ท่ีประกอบไปดวย 18 กิจกรรมประเมินคือ      
หาสมบัติในกระบะขาวสาร ถุงสมบัติ ปนดินน้ํามัน เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ ตอแถวรถไฟ 
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แปรงตัวดวยแปรง สวมรองเทาขนปุย หวีผม สวมหมวก สวมหนากาก ติดสติกเกอรท่ีหนา ทาแปง 

แทตทูแสนสวย ทาโลช่ัน เลนลูกบอลยางรัด กอกองทราย เลนโฟม/ครีมโกนหนวด และเลนกาวสี  
ซ่ึงกิจกรรมท้ัง 18 กิจกรรมสามารถแบงออกเปน 2 กลุมตามความเฉพาะของส่ิงเราทางการสัมผัส 
คือ กิจกรรมที่ตัวเด็กเองเขาไปสัมผัสกับวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีผิวสัมผัสตาง ๆ หรือสัมผัสรางกายผู
ประเมิน และกิจกรรมท่ีเด็กตองไดรับการสัมผัสจากผูประเมิน แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการ
รับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ท่ีไดนี้มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและเหมาะสมกับบริบท  
ทางคลินิกของกิจกรรมบําบัดไทย และสามารถนําไปใชเปนตนแบบเพ่ือทําการศึกษาคุณสมบัติ
ทางการวัดอ่ืน ๆ ตอไปเพื่อพัฒนาไปใชในการวินิจฉัยปญหาภาวะหลีกหนีการรับความรูสึกสัมผัส
ในเด็กไทย 
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Abstract 
 
             This study was a development research focusing on constructing assessment 
instrument and on examining its content validity evidence.  The main objective of this 
research was to construct the assessment instrument for tactile defensiveness in 
children aged 3-5 years old.  The secondary objective was to establish content validity 
of the Tactile Defensiveness Assessment Instrument for 3-5 Years Old Children.  
Participants were 30 children, aged 3-5 years. Fifteen children were diagnosed with 
tactile defensiveness using the Sensory Processing Checklist, and a matched group of 
fifteen children who were typically developing.  
 Most of the children from both groups were boys, 80%.  Mean of age in each 
group was 4.1 years.  This study was divided into 2 phases.  Phase 1 defined the 
construct and characteristics of tactile defensiveness from literature reviews and the 
researcher’s clinical experiences.  In Phase 2, preliminary test activities, item format, 
and scoring criteria were developed for the Tactile Defensiveness Assessment, 
resulting in 18 activity items and two categories of behavioral responses.  Items and 
behavioral categories were adapted from the Touch Inventory for Elementary School 
Aged Children (TIE) and also developed from literature reviews, feedbacks from 
three experienced occupational therapists, and clinical observations of children with 
suspected tactile defensiveness. Lastly, the final version of the assessment instrument 
was examined for its content validity by means of expert panel discussion. 
 The Tactile Defensiveness Assessment Instrument for 3-5 Years Old Children 
comprised 18 activities: Treasure Hunt in Rice Bin, Treasure Bag, Clay-Doh, Walking 
on Tactile Trail, Standing in Line, Brushing on Body, Wearing Puffy Shoes, 
Combing, Wearing Hat, Make-up Your Face with Stickers, Powder Play, Beautiful 
Tattoos, Lotion, Playing with a Rubber Band Ball, Sand Sculpture, Saving 
Foam/Cream, and Finger Painting. A child would be asked to touch testing materials 
as well as being touch by the examiner. For each activity, then, a child’s responses 
would be collected and rated into two behavioral categories: (1) avoidance response 
and emotional response which reflected the main characteristics of tactile 
defensiveness disorder and (2) typical response to touch or being touched. The Tactile 
Defensiveness Assessment Instrument for 3-5 Years Old Children is a prototype 
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clinical tool which based on Thai occupational therapy using sensory integration 
approach and outfitted for further psychometric property investigations.   
  


