
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
1. พื้นฐานทางทฤษฎีกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก 

2. ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส 

3. การประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส 

4. การพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน 

5. ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมิน 
 
1.  พื้นฐานทางทฤษฎีกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก  
 Sensory Integration ถูกคิดคนข้ึนโดย ดร. เอ จีน แอร (Dr. A. Jean Ayres) ซ่ึงเปนนัก
กิจกรรมบําบัดชาวอเมริกันและทํางานในสถาบันวิจัยทางระบบประสาทมลรัฐแคลิฟอรเนีย ท่ีเมือง
ลอสแองเจลิส ในปค.ศ. 1972 ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเด็กท่ีมีปญหาดานการรับรูและเรียนรู 
(Learning Disorder) กับความบกพรองในการแปลการรับความรูสึกจากรางกายและส่ิงแวดลอม  
ตามกรอบอางอิงนี้ต้ังอยูบนพื้นฐานของความคิดท่ีวา  สมองทําหนาท่ีอยางไรในการจัดการจดัระบบ
ระเบียบและแปลขอมูลการรับความรูสึก  มองความบกพรองของสมองในการจัดระบบระเบียบ
กระบวนการและการแปลขอมูลการรับความรูสึก โดยความบกพรองของการจัดระบบระเบียบของ
การรับความรูสึกในสมองตองไมใชปญหาจากการไดรับบาดเจ็บที่ระบบประสาทสวนกลาง เชน 
Stroke หรือ Cerebral palsy  ซ่ึงการคิดคนในชวงแรกมุงเนนท่ีจะใชบําบัดรักษาผูปวยเด็ก แต
ตอมาเร่ิมปรับใชในผูปวยผูใหญท่ียังคงมีปญหาตกคางอยูต้ังแตวัยเด็ก  ตามกรอบอางอิงนี้มุงเนน
การจัดระบบระเบียบของขอมูล    การรับความรูสึกในระบบประสาทสวนกลางและใชในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํากิจกรรม  เปนกระบวนการทางระบบประสาทท่ีจัดการหรือรับ
ความรูสึกตาง ๆ ท่ีรางกายรับเขามาและมีการตอบสนองตอความรูสึกนั้น  การตอบสนองจะข้ึนกับ
ความสามารถของสมองในการท่ีจะจัดกลุมหรือคัดกรองความรูสึกและรวมทั้งการผสมผสาน
ความรูสึกตาง ๆ เหลานั้น  เพื่อสามารถตอบสนองตอส่ิงเราไดอยางถูกตองเหมาะสม  ในป ค.ศ.
1972 ดร. แอร ไดใหความหมายของ Sensory Integration วาเปน “the neurological process 
that organizes sensation from one’s own body and from the environment and makes it 
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possible to use the body effectively within the environment” (Kielhofner, 2004) ซ่ึง
หมายถึง กระบวนการทางประสาทวิทยาในการจัดระบบระเบียบการรับความรูสึกตาง ๆ ท่ีไดรับ
จากรางกายและส่ิงแวดลอม เพื่อทําใหบุคลนั้น ๆ อยูในส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

หลักการทํางานขั้นพืน้ฐานของสมองในกระบวนการบูรณาการประสาทรับความรูสึก
(สรอยสุดา, 2544) 

สมองชวยใหมนุษยไดเรียนรูจากส่ิงแวดลอม และสามารถตอบสนองตอส่ิงแวดลอม     
ไดอยางเหมาะสม  ในระยะแรกจะตอบสนองเพ่ือความมีชีวิตรอด และพัฒนาซับซอนข้ึนเพื่อการ    
มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางอิสระ ซ่ึงสมองจะมีลักษณะการทํางานโดยเฉพาะดังนี้ 

1. การทํางานของระบบประสาทสวนกลางจะทํางานเปนลําดับข้ันซ่ึงหมายความวา  
สมองแตละสวนไมทํางานเปนอิสระ แตทํางานข้ึนตอกันและกันและมีลําดับข้ันตอน  กลาวคือ 
สมองระดับคอรเท็กซ (cortical level) จะทํางานเม่ือไดรับพลังงานความรูสึกท่ีเหมาะสมจากสมอง
สวนลาง ซ่ึงจะมีการจัดระเบียบและสงพลังงานความรูสึกข้ึนไปยังสมองท่ีสูงกวา  เพื่อใหมีการ
ตอบสนองท่ีซับซอนหรือการตอบสนองในลักษณะพิเศษตอสถานการณตาง ๆ 

2. การทํางานของสมองเบ้ืองสูงจะเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองตอส่ิงเราใดบาง จะตองมี
กระบวนการรับขอมูลและการใหความหมายของส่ิงเรานั้นกอน นั่นคือ รางกายมนุษยจะมีการรับ
ความรูสึกเปนกระบวนการแรกโดยผานทางอวัยวะรับสัมผัสแตละชนิด จะรับความรูสึกในรูป
พลังงานไฟฟาท่ีเพียงพอ  กระตุนใหสมองเกิดการใหความหมายวา มีอะไรเกิดข้ึนกับตนเองใน
ขณะนั้นกอน แลวจึงจะเกิดกระบวนการตอบสนองของรางกายตาม ซ่ึงนั่นหมายความวา ถาไมเกิด
กระบวนการรับความรูสึก ไมมีการใหความหมายของความรูสึก สมองระดับสูงจะไมทํางาน ดังเชน 
ไมเกิดพฤติกรรมการกางของแขน-ขา เอียงลําตัวไปดานตรงขาม เพื่อไมใหลม ซ่ึงเรียกวา ปฏิกิริยา
การทรงตัว (balance response) เม่ือกําลังกระโดดแลวจะหกลมนั้น แสดงวาสมองในระดับสูงยัง
ไมไดทํางาน รางกายจึงไมแสดงปฏิกิริยาการทรงตัวออกเม่ือจะหกลม ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากความ
บกพรองในกระบวนการรับความรูสึกหรือรับไมได  โดยอาจมีสาเหตุไดจากกลไกการให
ความหมายจากระบบการทรงตัวไมเพียงพอหรือมีภาวะการต่ืนตัวตํ่า  อวัยวะรับสัมผัสรับความรูสึก
ไมไดหรืออีกกรณีหนึ่งมีภาวะ    การตื่นตัวสูงมาก  อวัยวะรับสัมผัสรับความรูสึกมากเกินไป สับสน 
โดยปจจัยท้ัง 3 อยางนี้  ทําใหเกิดความบกพรองการรับขอมูล  การใหความหมายของส่ิงเราจึงสงผล
ตอการไมทํางานของสมองในระดับสูง 
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3. สมองของมนุษยมีการจัดระเบียบของขอมูลความรูสึกดวยตัวของสมองเองตาม
ธรรมชาติ  จัดโปรแกรมตอบสนองตอสถานการณในแตละบุคคลแตกตางกัน เพื่อความสมดุลทาง
ความรูสึก 

โดยธรรมชาติของบุคคลจะตองมีความสมดุลทางความรูสึก เพื่อใหพัฒนาการ      
ในดานตาง ๆ เปนไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงวัย เชน ในเด็ก 2 ขวบ ท่ีมีพัฒนาการทางการ
เคล่ือนไหวท่ีตานแรงดึงดูดของโลกแลว  เด็กจะมีแรงขับภายในตองการประสบการณตาง ๆ จาก
กิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวตานแรงดึงดูดของโลก  เราจึงพบในเด็กวัยนี้ชอบเลนกิจกรรม           
การกระโดด  การปนปาย  การหกคะเมนตีลังกาตาง ๆ  ซ่ึงการเคล่ือนไหวตาง ๆ เหลานี้เปนการ
แสดงถึงการทํางานของสมองเพ่ือตอบสนองตอความตองการของเด็กในวัยนี้  เชนเดียวกับผูใหญท่ี
ทํางานนั่งอยูบนโตะท้ังวันท่ีจะมีความตองการหรือแสวงหากิจกรรมในลักษณะการวิ่ง  การเตน   
แอโรบิก  การเลนสกี เพื่อใหมีความรูสึกท่ีดีข้ึน  ซ่ึงเปนการคนหากิจกรรมเพ่ือความสมดุลทาง
ความรูสึกของแตละบุคคล แตละวัยท่ีเหมาะสมเปนประโยชนตอตนเอง 

4. ขอมูลความรูสึกจากอวัยวะรับสัมผัสชนิดใดชนิดหนึ่ง  มีผลกระทบซ่ึงกันและกัน
กับอวัยวะรับสัมผัสรับสัมผัสชนิดอ่ืน ๆ รวมท้ังรางกายทุกสวนดวยท้ังในลักษณะการกระตุนหรือ
ยับยั้งได 

ระบบประสาทสวนกลางมีโครงสรางท่ีประกอบไปดวยเซลลประสาทมากมาย 
ติดตอเช่ือมกัน ท่ีเรียกวา ไซแนพส (synapse) ซ่ึงมีกระบวนการรับ เก็บ และสงตอขอมูลอยูในรูป
สัญญาณไฟฟา  ฉะนั้นพลังงานไฟฟาจากระบบอวัยวะรับสัมผัสชนิดใดชนิดหนึ่งจะสามารถสงผาน
ไปยังอวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ ได  และสงผลตอพฤติกรรมการตอบสนองของรางกายไดเชนกันหรือ
กลาวอีกกรณีหนึ่งไดวาการกระตุนหรือการยับยั้งไมสามารถทําไดดวยอวัยวะรับสัมผัสชนิดใดชนิด
หนึ่ง  แตสามารถทําไดดวยอาศัยระบบอวัยวะรับสัมผัสชนิดอ่ืน ๆ รวม  ซ่ึงดวยธรรมชาติของระบบ
ประสาทสวนกลางขอนี้  นักกิจกรรมบําบัดนํามาวางแผนในการใหโปรแกรมการรักษาในเด็กท่ีมี
การบกพรองอวัยวะรับสัมผัสชนิดใดชนิดหนึ่ง  ควรใชอวัยวะรับสัมผัสชนิด  อื่น ๆ รวมดวยใน
โปรแกรมการรักษา และในการจัดกิจกรรมใหโอกาสเด็กไดใชอวัยวะรับสัมผัสชนิดอ่ืนรวมในการ
ทํากิจกรรมนั้นดวย 

5. ระบบประสาทสวนกลางมีคุณสมบัติท่ีเรียกวา  นิวรอลพลาสติกซิต้ี (neural  

plasticity) 
นิวรอลพลาสติกซิต้ี หมายถึง ความสามารถในการปรับเปล่ียนการทํางานของเซลล

ประสาท  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดท้ังในระดับของการปรับเปล่ียนหนาท่ีการทํางานในระยะแรกจนถึงการ
เปล่ียนโครงสรางในระยะยาว 
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การปรับเป ล่ียนหนา ท่ีการทํางานในระยะแรกเกิดจากการเปลี่ ยนแปลง  
ประสิทธิภาพการสงตอสัญญาณประสาทท่ีติดเช่ือมตอกัน  ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกิด
จากการเปล่ียนแปลงการจัดลําดับ และการเชื่อมตอของเซลลประสาท  การเปล่ียนแปลงของเซลล
ประสาท จากระดับของการถายทอดสัญญาณประสาทท่ีไซแนพส (synapse) จนกระท่ังเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีระดับโครงสราง คือ การที่บุคคลเกิดการเรียนรูปรับเปล่ียนพฤติกรรม  แสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมใหสังเกตเห็นได  ฉะนั้นอาจกลาวไดวา     การเรียนรูเปนกระบวนการซ่ึงสามารถเปล่ียน
ประสิทธิภาพและการเช่ือมตอของเซลลประสาทได 

6. พัฒนาการของมนุษยเกิดข้ึนอยางมีลําดับข้ันตอน 
การเจริญเติบโตและการถึงวุฒิภาวะของสมอง จะเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหเด็กมี

พัฒนาการไดอยางเหมาะสมในทุกชวงวัย  ซ่ึงพัฒนาการในแตละดานนั้นจะดําเนินการเปนลําดบัข้ัน
มีแบบแผนเฉพาะในแตละชวงอายุอายุ  โดยเร่ิมจากแบบแผนท่ีงาย ๆ แลวพัฒนาเปนแบบแผนท่ี
ซับซอนมากยิ่งข้ึน จนถึงข้ันเปนแบบแผนสมบูรณ (matured pattern) ความเขาใจถึง
ลักษณะเฉพาะ  รวมท้ังลําดับข้ันตอนปกติของพัฒนาการ  มีความจําเปนอยางมากของนัก
กิจกรรมบําบัดตอการใชกรอบอางอิงนี้เพราะพฤติกรรมการปรับตัว (adaptive response) ตอการ
กระตุนของ นักกิจกรรมบําบัดท่ีเด็กแสดงออกมา เปนส่ิงท่ีตองสังเกตและวิเคราะหไดวา เปน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือไม  จําเปนตองดัดแปลง ควบคุม การกระตุนอยางไรตอไป เพื่อใหได
พฤติกรรม    การปรับตัวท่ีสมบูรณแบบและวางแผนเพ่ือการคัดสรรกิจกรรมใหบรรลุถึงข้ันตอนท่ี
สูงกวา 
 

กรอบอางอิงการกระบวนการบูรณาการประสาทรับความรูสึก  ศึกษามุงเนนถึงบุคคล
สามารถปรับตัวตอส่ิงแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตอยางเปนอิสระ  โดยคํานึงถึงกระบวนการรับ
ความรูสึก (registration)  การประมวลความรูสึก (integration) และการแสดงออกของพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกชวงวัย ดร. จีน แอร ไดนําเสนอถึงกระบวนการบูรณาการ
ประสาทรับความรูสึกในแผนภูมิท่ี 2.1 
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แผนภูมิท่ี 2.1 การบูรณาการประสาทความรูสึก (สรอยสุดา, 2544) 
 



 12

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงถึงอวัยวะรับสัมผัส  กระบวนการบูรณาการประสาทรับความรูสึก 
และความพรอมพื้นฐาน หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ในภาวะปกติท่ีสงเสริมใหบุคคลดํารงชีวิตได
อยางเปนอิสระในแตละชวงวัย โดยซายมือของแผนภูมิ แสดงถึงอวัยวะรับสัมผัสท่ีมีรีเซ็ปเตอร 
(receptor) เฉพาะทางรับความรูสึกแตละชนิด  สงพลังไฟฟาไปยังสมอง  เกิดกระบวนการบูรณา
การประสาทรับความรูสึก (sensory integration process) ในระดับตาง ๆ  4 ระดับ  ดังนี้  

ระดับท่ี 1  เปนการประมวลความรูสึกจากระบบประสาทสัมผัสชนิดระบบการทรงตัว 
(vestibular system) รวมกับระบบการรับรูจากกลามเน้ือ เอ็น ขอ (proprioception system) เกิด
พฤติกรรมการตอบสนองของรางกายข้ันพื้นฐาน เชน ความสามารถในการควบคุม การเคล่ือนไหว
ของลูกตา ทําใหเด็กมีพัฒนาการการจองมอง มองตามบุคคล และส่ิงของ วัตถุได  นอกจากนี้ยังชวย
ใหเด็กเกิดการเรียนรูถึงปฏิกิริยาอัตโนมัติเกี่ยวกับการทรงทา การควบคุมทาทาง ความสมดุลของ
รางกายในทาตาง ๆ   ความตึงตัวปกติของกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวตาง ๆ ท่ีตานแรงดึงดูดโลก  
ทําใหเด็กมีพัฒนาการ การกล้ิง การพลิกตะแคง การคืบ การคลาน การเกาะลุกข้ึนยืน การยืน       
การเดิน ไดเหมาะสมตามชวงวัย 

การประมวลความรูสึกในระดับแรกนี้ ยังเกิดจากการไดรับความรูสึกจากระบบกายสัมผัส
(tactile system) การสัมผัสดวยตนเองหรือการถูกสัมผัสจากบุคคลใกลชิดเชน มารดา พี่เล้ียง จะสง
ความรูสึก (sensation) ข้ึนไปยังสมอง เกิดกระบวนการบูรณาการประสาทรับความรูสึกท่ีทําใหเด็ก
เกิดพัฒนาการดานการดูด การเค้ียว การกลืน การแยกแยะลักษณะของอาหารแตละชนิด การยอมรับ
และรับประทานอาหารไดหลากหลายชนิด เรียนรูถึงส่ิงใดรับประทานไดหรือไม ไมหยิบส่ิงของ
หรือวัตถุท่ีรับประทานไมไดเขาปาก ไดอยางเหมาะสมตามชวงวัย  นอกจากนี้การประมวล
ความรูสึกทางกายสัมผัสท่ีเหมาะสม ถูกตองนั้นยังสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูถึงการสัมผัสจาก
ส่ิงแวดลอม การแยกแยะส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยจากส่ิงแวดลอม ความสัมพันธท่ีดีระหวาง
มารดาและลูก  ซ่ึงเหลานี้จะทําใหเรียนรูถึงตัวเด็กเองวาเปนบุคคลหนึ่ง การรูจักรักตนเอง การรูจัก
ไววางใจในบุคคลอ่ืน  และยอมรับบุคคลอ่ืน   สงผลตอพัฒนาการทางดานอารมณ  สังคม               
การแสดงออกของพฤติกรรมทางอารมณ สังคม แสดงออกของพฤติกรรมทางอารมณ สังคม     
สราง สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนไดอยางเหมาะสมตามชวงวัย 

การประมวลความรูสึกทางกายสัมผัสและความรูสึกจากแรงดึงดูดของโลกถือเปนส่ิงเรา
ชนิดแรกท่ีสมองประมวลขอมูลแลวทําใหเด็กเรียนรูถึงความปลอดภัยและความรูสึกสบาย สะดวก 
อบอุน พัฒนาดานความไววางใจในส่ิงแวดลอม 

ระดับท่ี 2  ในข้ันตอนท่ีสองนี้เปนการประมวลความรูสึกจากระบบประสาทสัมผัส 3 
ชนิดรวมกัน คือ ระบบกายสัมผัส  ระบบการทรงตัว  และระบบกลามเนื้อ เอ็น ขอ  ซ่ึงชวยสงเสริม
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และพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ ชวงความสนใจ และระดับการต่ืนตัวตอการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
เหมาะสม  ถาระบบประสาทสัมผัส 3 ชนิดดังกลาวมีการประมวลความรูสึกบกพรอง  อาจจะพบ
พฤติกรรมท่ีผิดปกติในเด็กได 2  ลักษณะ คือ เปนเด็กท่ีชอบอยูคนเดียว ไมเขากลุม เขากับบุคคลอ่ืน
ไดยาก คอนขางเงียบ เฉย หรือเด็กบางคนจะแสดงพฤติกรรมไมอยูนิ่ง หันเหความสนใจตอส่ิงเรา
ทางการไดยินและเสียงมากกวาปกติ เด็กกลุมนี้มีชวงความสนใจส้ัน ไมประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน ทํากิจกรรมตาง ๆ ไมสามารถควบคุมความตั้งใจตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดได ทําใหพบปญหาทั้งใน
บานและในช้ันเรียน 

นอกจากนี้ ผลจากการประมวลขอมูลความรูสึกในขั้นท่ี 2   นี้ยังชวยสงเสริมการรับรูถึง
สวนตาง ๆ ของรางกาย ความสัมพันธของแตละสวน และความสามารถในการเคล่ือนไหวของแต
ละสวนซ่ึงจะมีผลตอการมีสหสัมพันธของรางกายสองซีก รวมท้ังการวางแผนการใชรางกายแตละ
สวนในการกระทํา/ปฏิบัติกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระดับท่ี 3  กระบวนการบูรณาการประสาทรับความรูสึก เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องและการประมวลความรูสึกในระดับตํ่าจะเปนพื้นฐานของระดับสูง  ในระดับสามนี้จะมีการ
ประมวลความรูสึกจากระบบการทรงตัวและระบบการไดยินใหเกิดความสามารถ การเปลงเสียง 
การพูด และการเขาใจภาษาไดอยางเหมาะสมกับชวงวัย   ในระดับนี้ความรูสึกความรูสึกจากระบบ         
การทรงตัว  ระบบกลามเน้ือ เอ็น ขอ  ระบบกายสัมผัส  และระบบการมองเห็น จะเกิดการประมวล
ความรูสึกท้ังหมดรวมกันใหเด็กพัฒนาความสามารถในดานการมีสหสัมพันธของการมองเห็นกับ
การเคล่ือนไหว  มีความสามารถรับรู/เรียนรูทางสายตา  และความสามารถประกอบกิจกรรมได
อยางมีเปาหมาย 

ระดับท่ี 4  ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการบูรณาการประสาทรับ
ความรูสึก ซ่ึงเปนการประมวลความรูสึกจากระบบประสาทสัมผัสท้ัง 5 รวมกัน  ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของการทํางานของสมอง  โดยจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม ความสามารถตาง ๆ
เชน การมีสมาธิ    การจัดการระบบลําดับข้ันตอน  การวางแผนได  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
สามารถควบคุมตนเองได  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความสามารถทางดานวิชาการ  การมีความคิด
ในรูปนามธรรม  การมีเหตุผล  การแสดงออกซ่ึงความถนัดของสมองซีกใดซีกหนึ่ง  หรือความเดน
ของรางกายดานซายหรือดานขวา  ซ่ึงผลลัพธในข้ันสุดทายท่ีเกิดข้ึนในระดับท่ีส่ีนี้ จะตองอาศัย
การบูรณาการประสาทรับความรูสึกในระดับท่ี 1  2 แล 3 ท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุดเปน
พื้นฐาน 

การพัฒนาการของกระบวนการบูรณาการประสาทรับความรูสึกของสมองนี้ไมไดเกิดข้ึน
ในชวงใดชวงหน่ึงของอายุเด็กอยางเจาะจง  แตจะเกิดข้ึนตลอดชวงอายุในวัยเด็ก  โดยเร่ิมพัฒนา
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ในชวงอายุ 2 เดือน  ระบบประสาทจะทําหนาท่ีสวนใหญอยูในระดับท่ี 1 ของการประมวล
ความรูสึกและระดับท่ี 2 บางเพียงเล็กนอย  ในระยะท่ี 3 จะไมมีการบูรณาการของความรูสึกเกิดข้ึน
เลย   ในชวงอายุ 1 ป การประมวลความรูสึกในระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 มีความสําคัญอยางมากและ
ระดับท่ี 3 เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในชวงอายุ 3 ป  การประมวลความรูสึกในระดับท่ี 1  2 และ 3      
ยังดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ และระดับท่ี 4 เร่ิมมีบทบาทในชวงอายุ 6 ป  การประมวลความรูสึกใน
ระดับท่ี 1 มีความสมบูรณแลว  การประมวลความรูสึกในระดับท่ี 2 สวนใหญเกือบจะสมบูรณ และ
ระดับท่ี 3 ยังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง ทําใหเด็กเกิดการรับรูมากข้ึน  และระดับท่ี 4 เร่ิมมีบทบาท
อยางชัดเจนมากข้ึนเร่ือย ๆ 

จากแผนภูมิของกรอบอางอิงนี้ จะเปนการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยอัน
เนื่องมาจากการทํางานของระบบประสาท โดยมุงเนนในกระบวนการรับความรูสึกของอวัยวะ     
รับสัมผัส  การบูรณาการประสาทรับความรูสึก  และประสิทธิผลข้ันสุดทายท่ีทําใหบุคคลปฏิบัติ
กิจกรรมหลักไดอยางสมบูรณ  ความบกพรองท่ีจะพบไดในกรอบอางอิงนี้อาจพบไดในข้ันตอนการ
รับความรูสึก  การปรับระดับความรูสึก ผิดปกติไป เปาประสงคของนักกิจกรรมบําบัดในการใช
กรอบอางอิงนี้เพื่อสงเสริมความสามารถของสมองในการเรียนรูมากกวาท่ีจะเพิ่มทักษะในการ
ทํางานชนิดใดชนิดหนึ่ง  เพราะถาสมองมีความสามารถในการเรียนรูเพิ่มข้ึน  ทักษะตาง ๆ จะ
เพิ่มข้ึนเองโดยพิจารณาในข้ันตอนแรกที่ระบบอวัยวะรับสัมผัส  การปรับระดับความรูสึก           
การบําบัดรักษาจึงมุงเนนถึงการปอน  ควบคุมส่ิงเราการรับความรูสึก (sensory input) ใหแกสมอง
ผานระบบการทรงตัวในหู  ระบบกายสัมผัส  ระบบกลามเนื้อ เอ็นและขอ 

สมองจะตองทําหนาท่ีและเรียนรูท่ีจะตองจัดระเบียบส่ิงเราความรูสึกและการทํางาน
ประสมประสานกัน (self-organization) ผานทางส่ิงกระตุนท่ีนักกิจกรรมบําบัดใช  การพิจารณา
ส่ิงเราท่ีเหมาะสมกับเด็กจึงเปนส่ิงสําคัญเพื่อใหอวัยวะรับสัมผัสรับส่ิงเราได และกระตุนใหเกิด
กระบวนการจัดระเบียบหรือประมวลความรูสึก  และแสดงออกของพฤติกรรมท่ีสมองประมวลผล
แลว  เพื่อพัฒนาองคประกอบพื้นฐานที่จําเปนตอการเกิดประสิทธิผลในระยะสุดทายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
ความบกพรองตามกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก  (Kielhofner, 

2004) 
ความบกพรองในกระบวนการและการผสมผสานการรับความรูสึกเปนความบกพรองใน

การวางแผนและการแสดงพฤติกรรมท่ีขัดขวางหรือสงผลกระทบตอการคิดและการเรียนรูการ
เคล่ือนไหว (conceptual และ motor learning) ซ่ึงแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ 
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1. Poor  modulation   บกพรองในการปรับระดับการรับความรูสึก 
2. Poor  praxis   บกพรองในการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะการวางแผนการเคล่ือนไหว

ใหม ๆ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 2.2 ความบกพรองของกระบวนการบูรณาการประสาทรับความรูสึก (Bundy, Lane & 

Murray, 2002) 
 

จากแผนภูมิ  2.2  จะเห็นไดวาภาวะหลีกหนีตอการรับความรู สึกสัมผัส  (tactile 

defensiveness) เปนความบกพรองหน่ึงในกลุมของกระบวนการปรับระดับการรับความรูสึก 
(sensory modulation)   ดังนั้นจึงตองเขาใจข้ันพื้นฐานกอนวากระบวนการปรับระดับการรับ
ความรูสึกเปนอยางไร 
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การปรับระดับการรับความรูสึก (sensory modulation) (Bundy, Lane & Murray, 
2002) 

การปรับระดับการรับความรูสึก หมายถึง  ความสามารถของระบบประสาทในการปรับ
และเตรียมพรอมสําหรับการทํากิจกรรม ซ่ึงจะทําใหเรามีความสนใจขอมูลในส่ิงแวดลอมท่ี
เกี่ยวของโดยตรง หรือมีความสําคัญ  กับการทํากิจกรรมนั้น และการตัดขอมูลท่ีไมเกี่ยวของกับ
สถานการณนั้น ๆ ออกไป การปรับระดับการรับความรูสึกมีความสําคัญกับระดับความสนใจ ระดับ
ของอารมณ และระดับความต่ืนตัวและการตอบสนองตอการเคล่ือนไหว เด็กท่ีมีปญหาการปรับ
ระดับการรับความรูสึกมักจะมีปญหา    การควบคุมพฤติกรรม มีความวิตกกังวลสูง มีการ
ตอบสนองทางอารมณตอสถานการณตางๆที่หลากหลายอยางไมเหมาะสมหรือมากจนเกินไป หรือ
มีระดับการต่ืนตัวท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ 

ความบกพรองในการปรับระดับการรับความรูสึก (poor sensory modulation)  
(Kielhofner, 2004) 

ความบกพรองในการปรับระดับการรับความรูสึกคือ  การท่ีบุคคลมีความสามารถในการ
ประมวลผลและจัดระเบียบขอมูลความรูสึกท่ีเกี่ยวของ ท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมภายนอกและจาก
ภายในของตนเองไดอยางไมเหมาะสม เด็กมีการตอบสนองตอขอมูลความรูสึกท่ีมากจนเกินไป 
นอยจนเกินไป หรือข้ึน ๆ ลง ๆ ไมแนนอน จะทําใหเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมออกมาได  
การตอบสนองตอการรับขอมูลความรูสึกท่ีมากจนเกินไป (over-responsive) มักจะทําใหเด็ก
แสดงพฤติกรรมทีกลัวๆ ต่ืนตกใจงาย หรือมีปฏิกิริยาโตตอบอยางแรง ๆ เด็กท่ีมีลักษณะเกียจคราน 
เซ่ืองซึม และตอบสนองชามักจะเปนเด็กในกลุมของ การตอบสนองตอการรับขอมูลความรูสึกนอย
จนเกินไป (under-responsive) ซ่ึงแบงไดเปน 4 ชนิด คือ 

1. Sensory defensiveness คือ ภาวะท่ีหลีกหนีการรับสัมผัส การไดยิน การมองเห็น  
เนื่องจากมีการตอบสนองตอความรูสึกไดไวกวาปกติ รวมถึงภาวะ tactile defensive ดวย  

2. Gravitational insecurity คือ ภาวะกลัว รูสึกไมม่ันคงปลอดภัยตอแรงดึงดูดของ
โลก  เนื่องจากตอบสนองตอระบบการทรงตัวไดไวกวาปกติ ซ่ึงเกิดจากความบกพรองของ 
Otolithic vestibular processing เด็กกลุมนี้จะเคล่ือนไหวในแนบระนาบไดดีแตจะกลัว ไมม่ันใจ
เม่ือตองทํากิจกรรมท่ีเทาท้ังสองขางตองลอยจากพื้น 

3. Aversive responses to movement  คือ  ภาวะท่ีหลีกเล่ียงกลัวตอการเคล่ือนไหว
ท่ีไมเปนอันตราย  เปนความบกพรองของระบบประสาทอัตโนมัติ คลายกับภาวะ Gravitational 

insecurity  ตรงท่ี poor  processing ของระบบการทรงตัวเหมือนกัน แตสวนท่ีบกพรองคือสวน
ของ Semicircular canal mediated information 
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4. Under-responsiveness to sensation คือ  ภาวะท่ีเด็กไมคอยแสดงอาการหรือ
ตอบสนองนอยตอการรับความรูสึก มีลักษณะแสวงหาขอมูลในระบบตาง ๆ  เชน มีพฤติกรรมชอบ
สัมผัสพื้นผิวสัมผัสตาง ๆ    ชอบเอาของเขาปาก มีลักษณะทนเจ็บ  ไมกลัวท่ีสูง  ชอบเลนพาดโพน  
เลนแรงชอบกระแทกตัว ทานอาหารรสจัด  ชอบมองแสงจา เปนตน 
 

Sensory defensiveness เปนภาวะท่ีหลีกหนีตอการรับขอมูลความรูสึกในระบบตาง ๆ 
เกิดจากการปรับระดับขอมูลความรูสึกท่ีบกพรอง มีการตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ ไดไวกวาปกติ 
ระดับ Threshold ตํ่า ซ่ึงสามารถแบงระดับความรุนแรงของภาวะดังกลาวไดดังนี้ 

 
ระดับความรุนแรงของภาวะหลีกหนีตอการรับขอมูลความรูสึก (sensory 

defensiveness)   (สรอยสุดา, 2544; Wilbarger & Wilbarger, 1991) 
วิลบารเกอรและวิลบารเกอร (Wilbarger & Wilbarger) ในปค.ศ. 1991 ไดนําเสนอ

ระดับความรุนแรงของภาวะ Sensory defensiveness วาพบความรุนแรงได 3 ระดับ คือ ระดับ
นอย ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง 

ในระดับนอย  พบวาเด็กไมสามารถควบคุมตนเองตอการรับความรูสึกชนิดใดชนิดหนึ่ง
เทานั้น ไมพบปญหาในการเรียน การเขากลุมสังคมกับเพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียนแตตองการการควบคุม
คอนขางสูงมาก ซ่ึงถาทําไมไดอาจแสดงพฤติกรรมโตตอบทางภาษาและอารมณหงุดหงิดเล็กนอย 

ในระดับกลาง  จะสงผลตอการดํารงชีวิตของเด็กหลายๆดานเชน มีความยากลําบากใน
การสรางความสัมพันธกับเพื่อน ๆ  มีปญหาในทักษะกิจวัตรประจําวัน มีปญหาดานความสนใจและ
พฤติกรรมในโรงเรียน  

ในระดับรุนแรง  จะมีปญหาในทุกๆดานในการดํารงชีวิต ซ่ึงเด็กกลุมนี้มักไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยวามีพัฒนาการชาท่ีรุนแรงหรือมีปญหาดานอารมณ  กลุมออทิสซึม ในเด็กกลุมนี้
ตองการโปรแกรมการรักษาเพ่ือปรับระดับของความรูสึกเปนข้ันตอนแรกกอน บางคร้ังอาจจะใช
วิธีการรักษาอ่ืน ๆ เขามารวมดวย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

ในป ค.ศ. 1999 สแต็กนิตติ และคณะ ไดทําการวิจัยและเสนอการแบงระดับความรุนแรง
ของ Sensory Defensiveness ใหมโดยแบงเปนสองกลุมใหญ คือ กลุมแรกนั้นจะเปนกลุมท่ี
เรียกวา “Pure Sensory Defensiveness Syndrome” ซ่ึงแบงเปนสองระดับประกอบดวยระดับ
นอยและระดับกลางของการแบงระดับ Sensory defensiveness ตามเดิม  สวนกลุมท่ีสองเรียกวา 
“Other Diagnosed Conditions with clinical features of sensory defensiveness 
syndrome” ซ่ึงประกอบดวยระดับรุนแรงของการแบงตามวิลบารเกอรและวิลบารเกอรกับเด็กกลุม
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ท่ีไดการวินิจฉัยวาเปน Fragile X, Developmental Delay, Autism Spectrum Disorders, 

Attention Deficit Disorder (ADD/ADHD) และ Cerebral Palsy (Stagnitti, Raison & 
Ryan, 1999) 

 
2.  ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส (tactile defensiveness) 

ลําดับขั้นพัฒนาการของระบบกายสัมผัส (Case-Smith, 2005) 
การพัฒนาการของระบบกายสัมผัสนั้นพัฒนาข้ึนต้ังแตทารกอยูในครรภชวงสัปดาหท่ี 5 

ของอายุครรภทารกเร่ิมมีการตอบสองตอ tactile stimuli โดยเปนลักษณะของรีเฟล็กซท่ีแสดงการ
หลีกหนีตอการสัมผัสซ่ึงตัวออนของเด็กจะหลีกหนีการถูกสัมผัสบริเวณปากโดยการงอศีรษะและ
ลําตัวสวนบน  พอเด็กคลอดออกมาการไดรับความรูสึกสัมผัสผานการกอด หอม รัด และการเล้ียงดู
จากผูดูแลจะทําใหพัฒนาเปนความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูเล้ียงดู  สรางความรูสึก
ไววางใจ ปลอดภัย และเร่ิมมีบทบาทในเร่ืองของสภาวะทางอารมณของเด็ก  ตอมาชวงอายุ 6 เดือน
แรกขอมูลจากการรับสัมผัสและการมองเห็นชวยใหเด็กเร่ิมใชมือในการเอ้ือมควาหรือเคาะวัตถุ  
เด็กเร่ิมมีการเอามือมาเลนกลางลําตัว  การทํางานรวมกันระหวางระบบกายสัมผัสและระบบการ
มองเห็นนํามาซ่ึงทักษะของเด็กในเร่ืองสหสัมพันธของตาและมือ  พอยางเขาขวบปแรกเด็กจะเร่ิม
สํารวจส่ิงแวดลอมมากข้ึนการรับรูการสัมผัสจะมีบทบาทในการพัฒนาทักษะการใชมือของเด็ก  
โดยเด็กทารกจะเรียนรูในการใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ีหยิบจับวัตถุท่ีมีช้ินเล็ก ๆ  สวนในเร่ืองของการ
รับประทานอาหารเด็กจะใชกระบวนการของการรับความรูสึกของขอมูลจากริมฝปาก ขากรรไกร 
และภายในชองปากเพื่อชวยในการเค้ียวและกลืนอาหาร  ชวงวัย 2 ขวบเด็กเร่ิมพัฒนาทักษะการ
ทํางานของกลามเน้ือมัดเล็กในเร่ืองของการแยกแยะและรับรูตําแหนงของการสัมผัสสงผลใหเด็ก
สามารถรับรูไดวาถูกสัมผัสบริเวณไหนและแยกแยะผิวสัมผัสท่ีแตกตางกันได  นอกจากน้ีเด็กเร่ิม
พัฒนาการรับรูตําแหนงและความสัมพันธของสวนตางๆของรางกายทําใหเด็กสามารถวางแผนการ
เคล่ือนไหวในทาทางใหม ๆ ได เคล่ือนไหวรางกายไดหลากหลายทาทางมากข้ึน  ชวงอายุ 3-7 ป 
ความสามารถของกลามเนื้อมัดเล็กจะพัฒนาข้ึนเด็กมีความแมนยําและคลองแคลวมากข้ึนซ่ึงเปนผล
จากการพัฒนาของระบบการมองเห็นรวมกับระบบกายสัมผัส  เด็กวัยนี้เด็กจะรูสึกเห็นคุณคาของ
ตนเอง รูสึกประสบความสําเร็จจากความสามารถท่ีไดพัฒนาข้ึนตามวัย 

จากท่ีกลาวขางตน ระบบกายสัมผัสมีบทบาทสําคัญในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
และเปนพื้นฐานของการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน รวมทั้งสภาวะทางอารมณ ถาเด็กมีความ
บกพรองในระบบดังกลาวมักสงผลกระทบตอกิจกรรมการดําเนินชีวิต  ทักษะทางสังคม 
ความสามารถพัฒนาการตามวัย อารมณ และการรับรู เรียนรู 
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ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส หมายถึง  พฤติกรรมท่ีสังเกตไดซ่ึงเปนการ
ตอบสนองแบบหลีกเล่ียง หลีกหนีตอส่ิงเราทางการสัมผัสในพ้ืนผิวสัมผัสท่ีคนสวนใหญไมมี
ความรูสึกวาเปนอันตราย (Ayres, personal communication, 1988 in Bundy, Lane & 
Murray, 2002) 

ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกดานการหลีก
หนีการสัมผัสจากบุคคล วัตถุ ส่ิงของ ท่ีอยูในชีวิตประจําวันและไมมีอันตรายใด ๆ  (Royeen & 

Lane, 1991) 

บุคคลท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสจะหลีกเล่ียงการถูกสัมผัสจากบุคลอ่ืน 
มักชอบท่ีจะไปสัมผัสบุคคลอ่ืนมากกวา  บอยคร้ังท่ีจะรูสึกไมชอบท่ีจะทํากิจกรรมการสระผม     
ตัดผม  อาบนํ้า  หรือเล่ียงการสวมใสเส้ือผาชนิดใหม ๆ  ไมชอบสัมผัสปายยี่หอตรงคอเส้ือตองตัด
ออก  หลีกเล่ียงการท่ีตองใกลชิด หรือยืนเบียดกับผูอ่ืน  ไมชอบใหมือและเทาเปอน (Wilbarger & 

Wilbarger, 1991) 
 
กลไกการเกิดภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส (Royeen & Lane, 1991) 
การเกิดภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสนั้นเปนท่ีถกเถียงกันอยางมากในอดีต    

ท่ีผานมา โดยในป ค.ศ. 1964 ดร. เอ จีน แอร ไดสันนิษฐานวา  ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัสเปนผลของความไมสมดุลระหวางการแปลผล แปลความหมายของการแยกแยะความรูสึกกับ
ความตองการปองกันปกปองจากอันตราย ซ่ึงภาวะไวตอการรับความรูสึกสัมผัสเกิดเม่ือระบบ 
Discriminative dorsal column medial lemniscal system ซ่ึงทําหนาท่ีแปล แยกแยะ
รายละเอียดของความรูสึกแตละชนิดโดยอาศัยประสบการณในอดีตมาชวยในการตีความหมาย 
รวมกับยับยั้งการทํางานของระบบปองกัน ใหมีการตอบสนองอยางถูกตองและเหมาะสมกับส่ิงเรา
แตละชนิดไมสามารถยับยั้งการทํางานของระบบ Anterolateral system ซ่ึงทําหนาท่ีรับและแปล
ผลส่ิงท่ีมากระตุนอยางรุนแรงเปนการตอบสนองตอส่ิงท่ีมากระตุนท่ีมีลักษณะเปนอันตราย มีการ
ตอบสนองตอส่ิงเราโดยการเคล่ือนไหวอยางต่ืนตัวและระมัดระวัง  ยังผลใหการแปลขอมูลเม่ือถูก
สัมผัสอยางแผวเบา (light touch) กลายเปนความรูสึกอยากปองกัน ปกปอง ทําใหเกิดพฤติกรรม
หลีกหนีและตอบสนองทางอารมณอยางรุนแรง  ซ่ึง ดร. เอ จีน แอร ยังกลาวอีกวาจะมีการหล่ังสาร 
adrenaline (epinephrine) จากระบบ sympathetic nervous system เม่ืออยูในสถานการณท่ี
เครียด ซ่ึงถือวามีบทบาทในการแสดงออกของภาวะไวตอการรับความรูสึกสัมผัส 

ในป ค.ศ. 1982 ดร. เอลิซาเบธ ลารสัน (Dr. Elisabeth Larson) ไดสันนิษฐานวาภาวะ
หลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสเปนผลจากการบกพรองในการกล่ันกรองหรือยับยั้งการกระตุน
จากส่ิงแวดลอม  เธออธิบายเพิ่มเติมวาระดับการต่ืนตัวสูง  การหันเหความสนใจไดงายและ
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พฤติกรรมหลีกหนีท่ีพบในเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส เกิดจากการขาดการ
ยับยั้งของส่ิงเราตัวอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของ ซ่ึงฟชเชอรและดันน (Fisher and Dunn)ในป ค.ศ. 1983  ได
แสดงแนวคิดท่ีเห็นดวยกับดร. เอลิซาเบธ ลารสัน (Dr. Elisabeth Larson) เกี่ยวกับการอธิบาย
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสวาเกิดจากการที่สมองขาดการยับยั้ง ปรับระดับส่ิงเรา
ความรูสึกสัมผัสใหเหมาะสมกับสถานการณ อันเปนผลจากการลมเหลวของโครงสรางระบบ
ประสาทสวนกลาง (Higher CNS) ในการปรับระดับการรับความรูสึกสัมผัสท่ีเขามาใหเหมาะสม 

ปจจุบันขอสันนิษฐานเก่ียวกับภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสกลาววา               
มันเกี่ยวของกับระบบการยับยั้งพฤติกรรมท่ีบกพรอง   ส่ิงเราท่ีเขาไปมีการปรับระดับความรูสึกไม
เหมาะสมรวมกับมีความบกพรองในการตอบสนองพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  กลาวคือ ภาวะหลีกหนี
ตอการรับความรูสึกสัมผัสเปนสาเหตุท่ีเกี่ยวของกับความบกพรองในกระบวนการปรับระดับการ
รับความรูสึก (poor sensory modulation / sensory modulation disorder) นั่นเอง 
 

ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส (Royeen 
& Lane, 1991; Stagnitt, Raison & Ryan,1999)   
 

1. Avoidance of touch 
- หลีกเล่ียงเส้ือผาบางชนิดผิวสัมผัส (ลักษณะท่ีหยาบและขรุขระ) และชอบเส้ือผา

 บางชนิดผิวสัมผัส (ผาท่ีมีลักษณะนุม  กางเกงขายาว) 
- ชอบยืนเขาแถวคนสุดทาย หลีกเล่ียงการสัมผัสจากคนอ่ืน 
- ชอบหลีกเล่ียงการสัมผัส ไมชอบใหสัมผัสบริเวณใบหนา 
- หลีกเล่ียงการเลนกิจกรรมท่ีตองสัมผัสตัว บางคร้ังชอบแยกตัวเลนคนเดียว 

2. Aversive responses to non-noxious touch 
- หลีกหนีการกอด การรัด 

- หลีกหนีกิจกรรมในชีวิตประจําวันเชน การอาบน้ํา สระผม ตัดเล็บ ตัดผม และลาง
 หนา 

- หลีกหนีการดูแลสุขภาพของฟน (การไปหาหมอฟน  การแปรงฟน) 

- หลีกหนีกิจกรรมท่ีตองสัมผัสวัสดุงานศิลปะเชน finger paints ทราย และแปง
 เปยก 

3. Atypical affective responses to non-noxious tactile stimuli 
- แสดงความกังวลเวลาตองเขาใกลคนอ่ืน 

- ปฏิเสธ หลีกหนี หรือแสดงออกถึงความไมพอใจเวลาถูกสัมผัส เม่ือตองเผชิญหนา
 กับบริบทท่ีตองสนิทสนม 
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3.  การประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส  (Bundy, Lane & Murray, 2002) 

การประเมินความบกพรองตามกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึกนั้นจะใช
แบบประเมินท่ีเปนแบบประเมินมาตรฐานคือ แบบประเมิน Sensory Integration and Praxis 

Tests หรือท่ีเรียกวา SIPT  การท่ีจะใชแบบประเมินนี้ไดผูใชตองผานการอบรมการใชแบบ
ประเมินกอน  แตถาไมสามารถประเมินดวยแบบประเมินมาตรฐานดังกลาวไดอาจจะใชแบบ
ประเมินอ่ืน ตามความบกพรองท่ีแสดงออกใหเห็น แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัสนั้นมีอยู 3 แบบประเมินคือ (1) Sensory Profile ของ วินนี่ ดันน (Winnie Dunn) ในป
ค.ศ. 1994 (2) Evaluation of Sensory Processing หรือ ESP ของเชอรริล จอหนสัน-เอคเคอร
และไดแอน พารฮัม (Cheryl Johnson-Ecker and Dianne Parham) ในป ค.ศ. 2000 และ (3) 

Touch Inventory for Elementary School Aged Children หรือ TIE ของชารล็อต รอยยีน
และ จิม คารลตัน ฟอรจูน (Charlotte Royeen and Jim Carlton Fortune) ในป ค.ศ. 1990  ดัง
แผนภูมิท่ี 2.3   
 

 
แผนภูมิท่ี 2.3   แบบประเมินตามกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก (ดัดแปลงจาก 

Bundy, Lane & Murray, 2002) 
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 เนื้อหาตอไปนีจ้ะกลาวถึงการทบทวนวรรณกรรมและวพิากษแบบประเมินท่ีเกี่ยวของกับ
ภาวะหลีกหนตีอการรับความรูสึกสัมผัส 3 แบบประเมิน ดังนี ้

1.  แบบประเมิน Sensory Profile 
แบบประเมินนี้ถูกคิดคนข้ึนโดย วินนี่ ดันน (Winnie Dunn) ซ่ึงแบบประเมินนี้ถูก

พัฒนาขึ้นมาเพื่อประเมินรูปแบบของกระบวนการประมวลผลขอมูลความรูสึก ผานรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของเด็ก  ใชในเด็กกลุมอายุ 5-10 ป  หรืออาจใชในเด็กอายุ 3-4 ปได  โดยลักษณะของ
แบบประเมินจะเปนการใหผูปกครองระบุความถ่ีของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมีเกณฑการใหคะแนน
อยู 5 อันดับคือ เกือบตลอดเวลา = 1  บอย ๆ คร้ัง = 2  บางคร้ัง = 3  นาน ๆ คร้ัง = 4  แทบจะไม
เคย = 5  แลวนําคะแนนท่ีไดมารวมเพื่อแปลผลในแตละปจจัย และแตละกระบวนการวาอยูในการ
ปกติท่ัวไป หรือมากกวาบุคคลอ่ืนท่ัวไป   มีการหาคาปกติในเด็กอายุ 3-10 ป จํานวน 1,037 คน 
และไดทําการหาคาความเช่ือม่ันภายในดวยการหาคาสัมประสิทธิแอลฟา เทากับ 0.47-0.91 

ขอไดเปรียบของแบบประเมินคือ ใหคะแนนและแปลผลไดงาย  เปนแบบประเมินท่ีเปน
ท่ียอมรับกันสากล  ขอจํากัดของแบบประเมินคือ ไมสามารถระบุไดวามีภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสหรือไม  ตองเสียคาใชจายซ้ือแบบประเมิน  และขอมูลท่ีไดอาจไมตรงกับความเปน
จริงเพราะเปนความคิดเห็นของผูปกครอง และ/หรือผูดูแล  นอกจากน้ียังใชเวลาในการทําแบบ
ประเมินนานจึงไมนิยมใชกันอยางแพรหลายในไทย  

 
2.  แบบประเมิน Evaluation of Sensory Processing (ESP) 
แบบประเมินนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย จอหนสันเอคเคอรและพารฮัม ในป ค.ศ. 2000 ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพื่อรายงานพฤติกรรมการประมวลความรูสึกในดานการไดยิน  ดานการรับรส/กล่ิน  
ดานการเคล่ือนไหวและการทรงทา  ดานการตอบสนองตอการสัมผัส  ดานการรักษาสมดุลของ
รางกาย  และดานการมองเห็น  ใชประเมินเด็กในชวงอายุ 3-6.11 ป  เกณฑการใหคะแนนจะเปนมา
ตราวัด 5 อันดับคือ A = แสดงพฤติกรรมนั้นเปนประจําเสมอ O = แสดงพฤติกรรมนั้นบอย ๆ      
S = แสดงพฤติกรรมนั้นเปนบางคร้ัง  R = แสดงพฤติกรรมนั้นนอยมาก  และ N = ไมแสดง
พฤติกรรมนั้นเลย สวนการแปลผลจะใชการดูแนวโนมของความถ่ีของพฤติกรรมแตละดาน  ไมมี
การแปลผลอยางชัดเจน แนนอน แบบประเมินนี้ไดมีการทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองมือในป 2000 
โดยไดหาคาความเท่ียงตรงโดยใชกลุมท่ีแตกตางกัน (contrasting group) โดยจับคูกลุมตัวอยาง 
(matched group) ท่ีเปนผูปกครองของเด็กปกติกับผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองในการบูรณา
การประสาทรับความรูสึก จํานวนกลุมละ 30 คน ดวยสถิติ Wilcoxon signed rank test  แลวได
หัวขอแบบประเมินท่ีมีคา p < 0.05 จํานวน 84 ขอ จากหัวขอประเมินท้ังหมด 200 ขอ 
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ขอไดเปรียบของแบบประเมินนี้คือ ใชงาย  สะดวก  และมีการดัดแปลงเปนภาษาไทยโดย
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในช่ือของรายการพฤติกรรม
การประมวลความรูสึก (Sensory Processing Checklist) ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย  ขอจํากัดคือ แบบประเมินนี้ไมสามารถระบุไดวามีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัส  และไมมีการใหคะแนน  การแปลผลท่ีแนนอน นอกจากนี้ขอมูลท่ีไดอาจไมตรงกับความ
เปนจริงเพราะเปนความคิดเห็นของผูปกครอง และ/หรือผูดูแล 

 
3. แบบประเมิน Touch Inventory for Elementary School Aged Children 

(TIE) 
แบบประเมินนี้ถูกคิดคนข้ึนโดยรอยยีนและฟอรจูน ในป ค.ศ. 1986-1990 เพื่อคัดกรอง

ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส ใชประเมินเด็กท่ีมีอายุระหวาง 6-12 ป เปนแบบประเมิน 
self-report ท่ีใหเด็กตอบคําถาม (ผูทดสอบจะอานขอคําถามแลวใหเด็กเลือกบล็อก 3 อันท่ีมี
ขนาดและสีตางกันซ่ึงเปนตัวแทนของคะแนนแตละอันดับ) และใหผูปกครองทํา มีท้ังหมด 26 
หัวขอ ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะอาการของภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส   เกณฑการ
ใหคะแนนมี 3 อันดับ คือ 1 = no, 2 = little และ 3 = a lot  การแปลผลจะเทียบคะแนนท่ีได 
เปนคาเปอรเซ็นตไทล ใชเวลาในการทําการประเมิน 10 นาที ในป ค.ศ. 1990 ไดมีการทดสอบ
คุณสมบัติของเคร่ืองมือโดยไดหาคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันภายในเทากับ 0.80  ความเช่ือม่ัน
แบบวัดซํ้า (test-retest) ท่ีระยะเวลา 2 อาทิตย ไดคา r = 0.59 และตอมาในป ค.ศ. 1995 คาความ
เช่ือม่ันแบบวัดซํ้า (test-retest) ท่ีระยะเวลา 1 อาทิตย ไดคา r = 0.91 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 

สําหรับประเทศไทยไดมีการแปลเปนฉบับภาษาไทยโดยวิมลรัตนในปพ.ศ. 2539 โดยใชวิธี
ทดสอบซํ้า (test-retest) ใชระยะหางของการทดสอบเด็กคร้ังแรกและการทดสอบซ้ํา 1 สัปดาห 
ไดคาความเช่ือม่ัน 0.82 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และความสัมพันธระหวางการทดสอบเด็กคร้ัง
แรกและการใหคะแนนของผูปกครองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง คือมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเพียรสัน 0.62 อยางมีนัยสําคัญ = 0.05 

ขอไดเปรียบของแบบประเมินนี้คือ สามารถระบุไดวามีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
หรือไม  ใชงาย  สะดวก การใหคะแนนและแปลผลงาย  มีการแปลเปนภาษาไทยและหาคาความ
เช่ือม่ันแลว  สวนขอจํากัดจะมีในเร่ืองของการมีขอจํากัดดานอายุ  ยังไมเปนท่ีรูจักกันและยังไมมี
การใชอยางแพรหลายในไทย  อีกท้ังขอมูลท่ีไดอาจไมตรงกับความเปนจริงเพราะเปนความคิดเห็น
ของผูปกครอง และ/หรือผูดูแล 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางเปรียบเทียบและวิพากษแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัส 3 แบบประเมิน คือ แบบประเมิน Sensory Profile แบบประเมิน Evaluation of 

Sensory Processing (ESP) และ แบบประเมิน Touch Inventory for Elementary School 
Aged Children (TIE) 
 

 

แบบประเมิน Sensory Profile ESP TIE 

ผูคิดคน Winnie Dunn Cheryl Johnson-Ecker 
Dianne Parham 

Charlotte Royeen 
Jim Carlton Fortune 

วัตถุประสงค เพ่ือประเมินรูปแบบของ 
sensory processing ผาน
รูปแบบการดําเนินชีวิตของเด็ก 

เพ่ือรายงานพฤติกรรมการ
ประมวลความรูสึกในระบบ
ตาง ๆ 

เพ่ือคัดกรองภาวะหลีก
หนีตอการรับความรูสึก
สัมผัส 

ชวงอายุ 5-10 ป   3-6.11 ป 6-12 ป 
คุณสมบัติเคร่ืองมือ - หาคาปกติในเด็กอเมริกา 

1037 คน 
- คาความเช่ือมั่นภายใน 0.47-
0.91 

- หาความเที่ยงตรงตาม
โครงสรางโดย contrasting 
group 

- internal consistency  
0.80 
- test-retest 0.59, 0.91 
(ในประเทศไทย 0.82) 

การใหคะแนน 
การแปลผล 

- เกณฑการใหคะแนนมี 5 
อันดับ  
- การแปลผลเอาคะแนนรวม
มาแปลผลตามปจจัยและ
กระบวนการ 

- เกณฑการใหคะแนน
เปนมาตราวัด 5 อันดับ 
- การแปลผลใชการดู
แนวโนมความถ่ีของ
พฤติกรรม 

- เกณฑการใหคะแนนมี 
3 อันดับ 
- แปลผลเทียบคะแนน
ดิบเปนเปอรเซ็นตไทล 

ขอไดเปรียบ - ใหคะแนน แปลผลงาย 
- แบบประเมินเปนสากล 

- ใชงาย สะดวก 
- มีฉบับภาษาไทย 
(Sensory Processing 

Checklist) 

- สามารถระบุไดว ามี
ภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัส 
- ใชงาย สะดวก 
- มีฉบับภาษาไทย 

ขอจํากัด - ไมสามารถระบุวามีภาวะ
หลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัส 
- ขอมูลอาจไมตรงเพราะเปน
ความคิดเห็นผูปกครอง 
- ใชเวลานาน 
- ราคาแพง 

-ไมสามารถระบุวามีภาวะ
หลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัส 
- ขอมูลอาจไมตรงเพราะ
เปนความคิดเห็นผูปกครอง 
- ไมมีการใหคะแนนและ
แปลผลที่แนนอน 
 

- ขอจํากัดดานอายุ 
- ไมเปนที่รูจักในไทย 
- ไมเปนที่นิยม 
- ขอมูลอาจไมตรงเพราะ
เ ป น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ผูปกครอง 
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จากตาราง  2.1 ซ่ึงแสดงถึงการสรุปเปรียบเทียบและวิพากษแบบประเมินภาวะหลีกหนี
ตอการรับความรูสึกสัมผัส 3 แบบประเมิน คือ แบบประเมิน Sensory Profile แบบประเมิน 

Evaluation of Sensory Processing (ESP) และ แบบประเมินTouch Inventory for 

Elementary School Aged Children (TIE) จากการทบทวนวรรณกรรมและวิพากษแบบ
ประเมินตามตารางท่ี 2.1 ขางตน พบวา แบบประเมินท้ัง 3 แบบประเมินมีขอจํากัดในการนํามาใช
ในประเทศไทย  บางแบบประเมินเปนแบบประเมินท่ีใชเวลาในการประเมินนาน  ไมสามารถระบุ
ไดวามีภาวะไวตอการรับความรูสึกสัมผัสหรือไม  มีราคาแพง จึงไมเปนท่ีนิยมท่ีจะนํามาใชใน
ประเทศไทย  สวนแบบประเมินบางตัวใชงาย แมไมตองเสียคาใชจาย แตยังเปนลักษณะของแบบ
ประเมินท่ีเปนการแปลผลจากความคิดเห็นของผูปกครองและ/หรือผูดูแลซ่ึงบางคร้ังขอมูลท่ีไดอาจ
ไมตรงกับขอเท็จจริงท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออก  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแบบประเมิน
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสข้ึนมาใหม ซ่ึงเปนลักษณะของแบบประเมินที่เด็กตองเขา
รวมกิจกรรม ลงมือกระทําเอง ทําใหผูประเมินสามารถสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยางแทจริง 
และไดขอมูลท่ีเปนจริงมากท่ีสุด   
 
 ประเภทของการประเมิน (พีรยา , 2549) 
 ประเภทของการประเมินในกิจกรรมบําบัดอาจแบงไดเปนหลายประเภทข้ึนอยูกับส่ิงท่ีแบง 
ในท่ีนี้ขอกลาวเปนสองลักษณะดวยกัน คือ การประเมินแบบไมมาตรฐานกับแบบประเมินโดยใช
เคร่ืองมือมาตรฐาน หรือ แบบเปนทางการกับแบบไมเปนทางการ (informal assessment และ 

formal assessment) 
 นักกิจกรรมบําบัดมีความคุนเคยและมีการใชการประเมินแบบไมมาตรฐานในการปฏิบัติ
ทางคลินิกอยูตลอดเวลา เชน การสังเกตการทํากิจกรรมของผูปวย การสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ หรือการใชเคร่ืองมืออุปกรณท่ีไมไดผานการพัฒนาและทําการวิจัยอยางเปนระบบ การ
ประเมินแบบไมมาตรฐานไมใชจะไมกอประโยชนในทางคลินิกเสียทีเดียวโดยเฉพาะในแผนกหรือ
สถาบันท่ียังไมมีเคร่ืองมือการประเมินท่ีเปนมาตรฐาน นอกจากนี้การประเมินแบบไมมาตรฐานใช
เวลานอยและมีคาใชจายตํ่า อยางไรก็ตามการประเมินประเภทน้ีก็มีขอเสียเปรียบจากการท่ีวัสดุ
อุปกรณท่ีใชรวมท้ังวิธีการประเมินไมไดบงบอกอยางชัดเจน ทําใหการแปลผลข้ึนอยูกับดุลพินิจ
และประสบการณของผูทําการประเมิน และไมสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินไปรายงาน
อยางเปนทางการกับบุคลากรอ่ืน ๆ ในทีมเวชศาสตรฟนฟูหรือบุคคลอ่ืนได 

การประเมินโดยใชเคร่ืองมือมาตรฐาน เปนการประเมินท่ีเกี่ยวของกับการระบุวา กําลัง
ประเมินอะไร ประเมินอยางไร จะมีการรายงานผลการประเมินอยางไร และจะใชขอมูลท่ีไดจาก
การประเมินในการแกไขปญหาของผูปวยอยางไร การประเมินโดยใชเคร่ืองมือมาตรฐานซ่ึงผาน
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การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเช่ือม่ันและเท่ียงตรงของเคร่ืองมือจะชวยเปนแนวทางใหนักบําบัด
สามารถตัดสินใจทางคลินิกได และสามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางผูประเมินหลาย ๆ คน ผูปวย
หลาย ๆ คน หรือเปรียบเทียบระหวางสถาบันหรือกลุมได นอกจากนี้การใชเคร่ืองมือมาตรฐานยัง
ชวยใหนักกิจกรรมบําบัดสามารถทําการประเมินซํ้าเพื่อดูความกาวหนาของผูปวยและรายงานผลตอ
ทีมเวชศาสตรฟนฟูหรือบุคคลอ่ืนได สวนขอเสียเปรียบของการใชเคร่ืองมือมาตรฐานคือ ราคาแพง 
ใชเวลาในการประเมินคอนขางนาน และบางเคร่ืองมือผูใชตองเขารับการอบรมเพื่อใหใชเคร่ืองมือ
และแปลผลไดอยางถูกตอง ตัวอยางเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยนักกิจกรรมบําบัด เชน 
Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT)  
 
4.  การพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน  (พวงรัตน , 2543) 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยนั้น  จะใชเคร่ืองมือชนิดใดนั้นยอมข้ึนอยูกับ
ลักษณะของเร่ืองท่ีจะวิจัยวาเปนเร่ืองแบบใด  ตองการขอมูลชนิดใด เพราะขอมูลท่ีใชในการวิจัยมี
อยูหลายลักษณะดังกลาวแลวและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปนหลายชนิด 
แตละชนิดเหมาะกับขอมูลแตละลักษณะ  ผูวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาเคร่ืองมือแตละชนิดท้ังในแงของ
ลักษณะเคร่ืองมือ  วิธีการสรางและขอดีขอเสีย  เพื่อท่ีจะไดสามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับขอมูล
แตละลักษณะ 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรนั้นมีอยู
หลายชนิด แตท่ีนิยมใชมีอยู 5 ชนิด  คือ 

- แบบทดสอบ 

- แบบสอบถาม 

- การสัมภาษณ 
- มาตราวัดทัศนคติ 
- การสังเกต 

เคร่ืองมือประเมินเพื่อบงช้ีภาวะไวตอการรับความรูสึกท่ีผูวิจัยจะพัฒนาขึ้นเปนลักษณะ
ของแบบทดสอบรวมกับการสังเกต ซ่ึงรายละเอียดของแตละชนิดมีเพิ่มเติมดังนี้ 

แบบทดสอบ (test)  คือชุดของส่ิงเราท่ีนําไปใชกระตุนบุคคลตอบสนองออกมา ชุดของ
ส่ิงเรานี้มักจะอยูในรูปของขอคําถาม ซ่ึงอาจใหเขียนตอบ ใหแสดงพฤติกรรม  ใหพูดออกทางวาจา
ก็ได  ทําใหสามารถวัดได สังเกตได และนําไปสูการแปลความหมายได  แบบทดสอบน้ีสามารถ
ใชไดกับขอมูลทางพุทธิปญญาดานจิตอารมณ และดานทักษะ  แตนิยมใชวัดทางดานพุทธิปญญา
เปนสวนใหญ 
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ในการสรางแบบทดสอบผูวิจัยควรกําหนดแผนการสรางซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ
ดังนี้ คือ 

1. กําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา  ข้ันนี้เปนการวางโครงการลวงหนา วาการวิจัย
นั้นตองการศึกษาอะไร กับใคร และศึกษาเพื่ออะไร 

2. กําหนดลักษณะของแบบทดสอบท่ีจะใช  ข้ันนี้ เปนการกําหนดรูปแบบของ
แบบทดสอบท่ีจะใชในการวิจัย โดยกําหนดวาจะใชแบบทดสอบประเภทใดจึงจะสอดคลองกับ
คุณลักษณะท่ีตองการศึกษา จํานวนขอความมีเทาใด และเวลาที่ใชควรเปนเทาใดจึงจะเหมาะสม 

3. การสรางแบบทดสอบ  ข้ันนี้เปนการพิจารณาวาคุณลักษณะท่ีตองการศึกษาน้ัน มี
องคประกอบของพฤติกรรมใดบางโดยตองคํานึงวาตัวขอสอบหรือแบบทดสอบนั้นเปนเพียง
ตัวแทนของพฤติกรรมท้ังหมด  ดังนั้นจึงตองใชวิจารณญาณอยางดีในการพิจารณาเลือกตัวแทน
พฤติกรรม แตละองคประกอบท่ีนํามาสรางแบบทดสอบซ่ึงอาจตองใชเทคนิคการสุมตัวอยางเนื้อหา 
(content sampling) โดยอาศัยตารางวิเคราะหหลักสูตร เปนแนวทางในการสราง 

4. การสรางตัวคําถาม  ยึดหลักการใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน และมีความเปนปรนัย  
ถาขอสอบนั้นเปนขอสอบแบบปรนัย  การสรางตัวเลือกตองใหเปนอิสระจากกัน มีความชัดเจน   
ไมแนะคําตอบ 

5. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  ข้ันนี้เปนการตรวจสอบดูวาเนื้อหาและ
พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีนํามาสรางเปนแบบทดสอบน้ันเปนตัวแทนท่ีดีหรือไม  ครอบคลุมเนื้อหาและ
พฤติกรรมท้ังหมดหรือไม โดยตรวจสอบคุณภาพท่ีสําคัญๆ ตอไปนี้ 

- ความเท่ียงตรง (validity)  เปนการตรวจสอบวาแบบทดสอบนั้น  วัดตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม 

- ความเชื่อ ม่ัน  (reliability)  เปนการตรวจสอบดูว าผลของการวัดจาด
แบบทดสอบนั้นมีความคงท่ีแนนอนมากนอยเพียงใด 

- ความเปนปรนัย (objective)  เปนการตรวจสอบดูวาคําถามหรือส่ิงท่ีถามใน
แบบทดสอบมีความชัดเจนดีพอหรือไม  ระบบการใหคะแนนและการแปลความหมายคะแนน  
นําไปใชไดตรงกันท่ัวไปไดหรือไม 
 

การสังเกต (observation)  เปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตองอาศัยประสาทสัมผัส
หลายอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งประสาทสัมผัสทางตาและหูเปนสําคัญ   การสังเกตใชไดดีสําหรับ
การศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล รวมถึงปรากฏการณและพิธีการตาง ๆ ใชเปน
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เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลไดท้ังดานวิทยาศาสตรกายภาพและทางดานพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร   ประเภทของการสังเกตแบงออกไดเปน 2   ประเภทใหญ ๆ  คือ 

1. การสังเกตทางตรง (direct observation)  เปนการสังเกตท่ีผูสังเกตตองเฝาดู
เหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนดวยตนเองโดยอาศัยประสาทสัมผัสทางตาเปนสวนใหญ 
รองลงมาคือหู 

การสังเกตทางตรงสามารถแบงยอยไดเปน 2   ลักษณะ คือ 

- การสังเกตแบบมีสวนรวม  เปนการสังเกตท่ีผูสังเกตเขาไปมีสวนรวมใน
เหตุการณหรือกิจกรรมนั้น ๆ ดวย  ผูถูกสังเกตอาจจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ได  แตในกรณีท่ีตองการ
พฤติกรรมท่ีเปนไปตามธรรมชาติและความเปนจริงไมควรใหผูถูกสังเกตรูตัว  การสังเกตใน
ลักษณะนี้ จะทําใหไดเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณอยางละเอียดทุกแงทุกมุม 

- การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  เปนการสังเกตอยูนอกวง  กระทําตนเปนผูดู
อยางเดียว  ผูถูกสังเกตไมรูตัววามีคนคอยสังเกตอยู  การสังเกตแบบน้ีมีขอเสียคือ  ไมสามารถ
ติดตามพฤติกรรมทุกอยางได 

2. การสังเกตทางออม (indirect  observation) เปนการสังเกตท่ีผูสังเกตไมไดเห็น
เหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีเกิดดวยตนเอง แตอาศัยการถายทอดดวยเคร่ืองมืออยางใดอยางหน่ึง เชน 
สังเกตจากการถายทําเปนภาพยนตร  ถายภาพไว เปนตน 

หลักการสังเกต  
การสังเกตมีหลักดังนี้ 
1. ในการสังเกตตองกําหนดจุดมุงหมายที่จะสังเกตไวใหแนนอน  โดยอาจทําเปน

รายการพฤติกรรมท่ีจะสังเกตไวลวงหนาอยางชัดเจน  พรอมกับกําหนดไววาจะบันทึกการสังเกต
อยางไรการสังเกตตองศึกษาเร่ืองท่ีจะสังเกตไวใหมีพื้นท่ีความรู 

2. การสังเกตตองนิยามส่ิงท่ีสังเกตใหแจมชัดวา หมายถึงอะไร มีขอบเขตแคไหน 

3. การสังเกตตองกระทําอยางมีระบบเชน กําหนดไววาจะสังเกตพฤติกรรมนั้น ๆ
ภายในเวลากี่นาทีหรือกี่วินาที เปนตน 

4. การสังเกตตองใหไดขอมูลเชิงปริมาณเพื่อนําไปวิเคราะหผลได 
5. การสังเกตผูสังเกตตองไมอคติ 

6. การสังเกตผูสังเกตตองไดรับการฝกฝนในเร่ืองท่ีจะสังเกตเปนอยางดี 
7. การสังเกตตองสังเกตอยางละเอียดถ่ีถวน 

8. การสังเกตตองมีการบันทึกผลทันที 
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9. ในการสังเกตควรใชเคร่ืองมืออ่ืนๆประกอบดวย เพื่อใชชวยในการบันทึกการสังเกต 
ซ่ึงอาจเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) หรือมาตราสวนประเมินคา (rating scale) หรือท้ัง
สองอยาง 

ลักษณะของผูสังเกต   
การสังเกตจะไดผลดีผูสังเกตตองมีลักษณะ 3 ประการ คือ 

1. ตองมีความต้ังใจ  ผูสังเกตตองมีจุดมุงหมายท่ีแนนอน และมีจิตใจจดจอตอเร่ืองท่ีจะ
สังเกต 

2. ตองมีประสาทสัมผัสท่ีดี  คือ ประสาทสัมผัสตองปกติและรับรูไดไว ประสาท
สัมผัสในท่ีนี้ไดแก ตาและหู  ตาตองไมบอดหูไมหนวก  และรับรูไดไว 

3. ตองมีการรับรูไดดี  ผูสังเกตตองพรอมท่ีจะรับรูและสามารถแปลความหมายส่ิงท่ี
รับรูนั้นไดถูกตอง  นั่นคือการสังเกตข้ึนกับองคประกอบตอไปนี้ดวย ไดแก 

- อารมณ  คือผูสังเกตตองมีอารมณอันม่ันคง  จิตใจไมวอกแวก 

- แรงจูงใจ  คือผูสังเกตตองมีความรูสึกอยากสังเกต ในส่ิงท่ีจะสังเกตอยางเต็ม
ใจและมีความรูสึกเห็นคุณคาในส่ิงท่ีจะสังเกต 

- ความรังเกียจ  คือผูสังเกตตองไมมีความรังเกียจกลุมตัวอยาง โดยทางใดทาง
หนึ่ง  ตองทําจิตใจใหยุติธรรม  ไมใชความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ ตองสังเกตและบันทึกไป
ตามพฤติกรรมท่ีเกิด 

- ปญญา  ผูสังเกตตองมีความรูในเร่ืองท่ีสังเกตเปนอยางดี สามารถแปล
ความหมายพฤติกรรมท่ีสังเกตไดถูกตอง 

- สภาพทางกาย  ผูสังเกตตองมีสุขภาพเปนปกติ  ไมเจ็บปวย หรืออยูในสภาพท่ี
หิว งวงนอน เปนตน 
 

ขอไดเปรียบและ ขอจํากัดของวิธีการสังเกต 

ขอไดเปรียบของการสังเกตมีดังตอไปนี้ 
- การสังเกตทางตรงทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองเปนจริงไดมาก  เพราะเปนการเก็บ

ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ 

- การสังเกตชวยใหไดขอมูลท่ีผูถูกสังเกตไมเต็มใจท่ีจะเลาออกมาเปนคําพูด 
อาจเพราะไมแนใจในขอเท็จจริงหรือกลัววาบอกแลวจะเปนภัยแกตัวเองหรือเปนการเส่ือมเสีย
บุคลิกลักษณะของตนไป 
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- การสังเกตชวยในการเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากการใชวิธีการอ่ืนๆท้ังยังใชเปนวิธี
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันของขอมูลท่ีใชวิธีการอ่ืน ๆ อีกดวย 
 

ขอจํากัดของการสังเกต มีดังตอไปนี้ 
- การสังเกตมักจะขาดความเปนปรนัย เพราะขอมูลท่ีไดสวนใหญเปนขอมูลเชิง

คุณภาพตองเปล่ียนเปนเชิงปริมาณ  เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ ทําใหแปลความหมายไมตรงกันได 
- การสังเกตไมสามารถเก็บขอมูลไดท่ัวถึงทุกแงทุกมุม เพราะสังเกตเฉพาะบาง

เร่ืองท่ีกําหนดไวเทานั้น  ดังนั้นจึงอาจพลาดในพฤติกรรมบางอยางท่ีควรสังเกตไปได 
- การสังเกตถาผูสังเกตไมมีความรูในเร่ืองท่ีสังเกตและขาดการฝกฝน  ขอมูลท่ี

ไดอาจคลาดเคล่ือนได 
- การสังเกตอาจเกิดคามคลาดเคล่ือนไดอันเนื่องจากความอคติ 
- การสังเกตตองอาศัยการจดบันทึกผลที่รวดเร็วและแมนยํา  ถาการจดบันทึกไม

ดี  ผลท่ีไดอาจคลาดเคล่ือน 
 

การวิจัย คือ การคนหาความรูความจริงท่ีเช่ือถือได  และอุปกรณสําคัญสําหรับการทําวิจัย
คือเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนั้นการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยจึงสําคัญและมี
ความจําเปนมาก  กอนท่ีผูวิจัยจะนําเคร่ืองมือวิจัยไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองทําการ
ตรวจสอบและวิเคราะหคาคุณภาพเคร่ืองมือกอนทุกคร้ังไป  เพื่อใหแนใจวาเครื่องมือวิจัยนั้นมี
คุณภาพอยูในเกณฑสูง  เม่ือนําไปใชเก็บขอมูลจริงแลวจะนําไปสูการไดผลวิจัยท่ีถูกตองและเช่ือถือ
ไดมากท่ีสุด 

ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  คุณภาพบางดานเม่ือสรางเคร่ืองมือเสร็จ       
สามารถตรวจสอบไดทันที เชน คุณภาพดานความเปนปรนัย เปนตน แตคุณภาพบางดาน เชน ความ
เท่ียงตรง ความเชื่อม่ัน อํานาจจําแนก ความยากงาย จะตองนําเครื่องมือนั้นไปทดลองใช (try out) 
กับกลุมทดลองเคร่ืองมือ แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาคุณภาพและถาปรากฏวาคาคุณภาพดานตาง ๆ 
ท่ีวิเคราะหนั้นไมไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวจะตองทําการปรับปรุงแกไข และอาจตองนําไปทดลอง
ใหม จนกวาจะแนใจวาไดคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว   การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยแต
ละชนิดมีความคลายกันในบางดานและตางกันในบางดาน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือเปน
สําคัญ  นอกจากนี้การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแตละดานมีวิธีการแตกตางกันดวย  

คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีจําเปนตองตรวจสอบมีอยู 5 ดานไดแก 
1. ความเท่ียงตรง (validity) 
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2. ความเช่ือม่ัน (reliability) 
3. ความเปนปรนัย (objectivity) 
4. อํานาจจําแนก (discrimination) 
5. ความยากงาย (difficulty) 

            

เคร่ืองมือบางชนิดจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพท้ัง 5 ดาน   แตบางชนิดตรวจสอบเพียง
บางดานท้ังนี้แลวแตลักษณะของเคร่ืองมือแตละชนิด ในท่ีนี้ขอกลาวเฉพาะเพียงการหาคาความ
เท่ียงตรงเทานั้น 

 
ความเที่ยงตรง (validity) 

เปนคุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ีแสดงใหทราบวาเครื่องมือนั้น ๆ สามารถวัดไดในส่ิงท่ี
ตองการวัดหรือตองการศึกษาไดถูกตองและครบถวนเพียงใด  ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือตอง
อาศัยเกณฑเปนตัวบงช้ีหรือเปนเคร่ืองเทียบ  เพื่อใหทราบวาเคร่ืองมือนั้น ๆ มีความเที่ยงตรงในดาน
ใด  ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือจําแนกได 3 อยาง ตามเกณฑท่ีใชเทียบคือ 

1.  ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เปนความสอดคลองระหวางเน้ือหา
สาระของเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนกับเนื้อหาสาระของส่ิงท่ีตองการศึกษา ถาเคร่ืองมือใดสรางได
สอดคลองกับเนื้อหาสาระของส่ิงท่ีตองการศึกษา กลาวไดวาเคร่ืองมือนั้น ๆ มีความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา เกณฑท่ีใชเทียบคือ เนื้อหาของส่ิงท่ีตองการศึกษา การตรวจสอบดูวาเครื่องมือวิจัยใด          
มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหามากนอยเพียงใด  วิธีการดังนี้ 

- ตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญหรือผูรอบรูเฉพาะเร่ือง (subject 

matter specialists) วิธีนี้ผูวิจัยจะตองสํารวจดูวาเร่ืองท่ีวิจัยนั้นมีใครเปนผูรอบรู หรือผูเช่ียวชาญใน
เร่ืองนั้น ๆ บาง  คัดเลือกหรือกําหนดไวอยางนอยควรมีสัก 3 ทาน นําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนนั้นไปให
ผูรอบรูหรือผูเช่ียวชาญที่กําหนดไวตรวจสอบซ่ึงจะเปนการพิจารณาดูวาเคร่ืองมือนั้น ๆ ไดถามใน
แงมุมตาง ๆ หรือประเด็นตาง ๆ ตามที่ควรจะถามไดครอบคลุมหรือไม  ถาผูเช่ียวชาญทุกทาน
ตัดสินตรงกันวาใชได  แบบทดสอบน้ันมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ถาขอคําถามใดผูเช่ียวชาญให
ความคิดเห็นไมตรงกันควรปรับปรุงแกไขและเปนวิธีท่ีใชไดกับเคร่ืองมือวิจัยท่ัว ๆ ไปดวย 

2.  ความเท่ียงตรงตามโครงสราง (construct validity)  เปนความสอดคลองระหวาง

ลักษณะพฤติกรรมของขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีเปนเปาหมายของส่ิงท่ีตองการจะวัด  และ
พฤติกรรมท่ีเปนเปาหมายของส่ิงท่ีตองการจะวัดนี้คือ  พฤติกรรมท่ีเปนโครงสรางของเร่ืองนั้น ๆ
ตามท่ีกําหนดไวในทฤษฎีเร่ืองนั้น ๆ  การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสรางสวนใหญใชกับ
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เคร่ืองมือท่ีเปนแบบวัดทางดานพุทธิปญญา และดานจิตอารมณประเภทท่ีเปนนามธรรม เชน ความ
เกรงใจ  ความคับของใจ การปรับตัวทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ เปนตน  การจะสรางเคร่ืองมือใหมีความ
เท่ียงตรงตามโครงสราง กอนสรางผูวิจัยจะตองศึกษาหรือทําความเขาใจใหแนชัดวาตัวแปรเหลานี้
ตามทฤษฎีระบุโครงสรางของพฤติกรรมไวอยางไร  และตองทําการนิยามใหชัดเจนแลวจึงสรางขอ
คําถามของเคร่ืองมือนั้น ๆ ใหครอบคลุมคุณลักษณะยอย ๆ หรือพฤติกรรมยอย ๆ ตามท่ีระบุไวใน
ทฤษฎี 

- ตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญหรือผูรอบรูเฉพาะเร่ือง (subject 

matter specialists)  ซ่ึงเรียกวา วิธี “face validity” เชนเดียวกับการหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
โดยในการตรวจสอบน้ันจะเนนการตรวจสอบท่ีลักษณะพฤติกรรมของขอคําถามแทนเนื้อหา   การ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและตามโครงสรางโดยอาศัยดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญนั้น
ในทางปฏิบัติสามารถตรวจสอบไปพรอมๆกันไดและสามารถวิเคราะหออกมาในเชิงปริมาณหรือ
ตัวเลขได ซ่ึงมีวิธีการอยู 3 วิธีดังนี้ 

วิธีท่ี 1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม 
โดยนําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญเนื้อหา (ควรมีอยางนอย 3 คน) แตละคนพิจารณาลง
ความเห็นและใหคะแนนดังนี้ 

+1   เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น 
  0   เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้นหรือไม 
-1    เม่ือแนใจวาขอคําถามไมเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น 
 
นําคะแนนท่ีไดมาแทนคาในสูตรดังนี้ 
 
 IC (Index of Item Objective Congruency)   =   Σ R / N 
 
เม่ือ IC   หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 

     Σ R  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเนื้อหาท้ังหมด 

     N     หมายถึง   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

 ถาคาดัชนี  IC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นเปนตัวแทน
ลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมน้ัน ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป
หรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน 
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วิธีท่ี 2 หาคาดัชนีความเหมาะสมระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม 
โดยหาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ียต้ังแต 3.5 ข้ึนไปและมีคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ไว ขอใดท่ีไมเปนไปตามเกณฑนี้อาจตัดท้ิงไปหรือนําไป
ปรับปรุงแกไขแลวแตกรณีตามความเหมาะสม 

วิธีท่ี 3 หาคาดัชนีจับคูระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม ถาขอ
คําถามใดจับคูกับพฤติกรรมใดมีคาเปอรเซ็นตความถ่ีหรือดัชนีการจับคูสูงกวา 80% ข้ึนไป ขอ
คําถามนั้นมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาซ่ึงมีความเท่ียงตรงตามโครงสรางดวย 

3.  ความเท่ียงตรงตามเกณฑท่ีเกี่ยวของ (criterion related validity) เปนความ
เท่ียงตรงท่ีพิจารณาจากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกทดสอบเปนหลักโดยอาศัยสภาพเวลาเปนตัว
เกณฑช้ีบงถึงความเท่ียงตรง แบงเปน 2 ชนิดดังนี้ 

- ความเท่ียงตรงตามสภาพ (concurrent validity)  เปนความสอดคลองของผลการ
วัด คุณลักษณะใดหรือพฤติกรรมใด ๆ จากเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนกับสภาพท่ีเปนจริงในขณะน้ัน 
เคร่ืองมือใดตามท่ีใหผลการวัดสอดคลองกับสภาพเปนจริงในขณะนั้นมาก เคร่ืองมือนั้นมีความ
เท่ียงตรงตามสภาพสูง  ในการหาความเท่ียงตรงตามสภาพจึงจําเปนตองมีขอมูลท้ัง 2 ชุดคือ ชุดหนึง่
เปนคะแนนจากเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนและอีกชุดหนึ่งเปนขอมูลท่ีบอกสภาพเปนจริงในขณะน้ัน      
ซ่ึงอาจไดจากการสังเกตหรือเปนคะแนนการปฏิบัติได แลวนํามาหาความสัมพันธหรือความ
สอดคลองกัน  ถาขอมูลท้ังสองชุดคิดออกมาเปนคะแนนไดนํามาหาสหสัมพันธตามวิธีของเพียรสัน
ถาขอมูลอยูในรูปอ่ืนหาสหสัมพันธแบบอ่ืน ๆ ท้ังนี้แลวแตระดับขอมูลท่ีไดจากการวัด   ขอสังเกต
เกี่ยวกับความเท่ียงตรงตามสภาพคือ ความเที่ยงตรงตามสภาพจะมีความสัมพันธอยางมากกับคา
อํานาจจําแนกของเคร่ืองมือนั้น ๆ  เคร่ืองมือท่ีมีคาอํานาจจําแนกสูงจะทําใหเกิดความเท่ียงตรงตาม
สภาพสูงดวย  ดังนั้นการพิจารณาความเท่ียงตรงตามสภาพจึงตองคํานึงถึงอํานาจจําแนกควบคูกัน
ไปดวย 

- ความเท่ียงตรงตามการพยากรณ (predictive validity)  เปนความสอดคลองของ
ผลการวัดจากเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึน  กับผลที่คาดคะเนหรือคาดการณไวท่ีจะเกิดในอนาคตซ่ึงกําหนด
ระยะเวลาอาจเปนชวงส้ันหรือชวงยาวได  การหาความเที่ยงตรงตามการพยากรณจึงตองรอเวลาให
บุคคลไดปฏิบัติในกิจกรรมที่ตองการศึกษานั้นสักชวงระยะเวลาหน่ึงกอน  แลวจึงนําผลการปฏิบัติ
นั้นกับผลท่ีไดจากเครื่องมือท่ีสรางข้ึนมาหาความสัมพันธกัน  ซ่ึงถาผลการวัดท้ังสองชุดเปน
คะแนนหาคาสหสัมพันธตามวิธีของเพียรสัน ถาขอมูลอยูในรูปแบบอ่ืน หาสหสัมพันธแบบอ่ืนให
สอดคลองกัน 
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5.  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมิน (Benson & Clark, 1982) 
จากการเสนอขอแนะนําในการพัฒนาแบบประเมินของ ดร.เจร่ี เบนสันและ ดร.ฟลอเรนซ 

คลากคในป ค.ศ. 1982 ไดทําการแบงข้ันตอนในการสรางและพัฒนาแบบประเมินไว 4 ระยะเพื่อ
งายในการเขาใจ  ซ่ึงประกอบดวย (1) ระยะการวางแผน  ซ่ึงในข้ันตอนนี้ประกอบดวยข้ันตอนยอย
อีก 2 ข้ันตอน (2) ระยะกําหนดโครงสรางของแบบประเมินซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนยอยอีก 4 
ข้ันตอน (3) ระยะการประเมินแบบประเมินมีข้ันตอนยอยอยู 5 ข้ันตอน และ(4) ระยะการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง ความนาเช่ือถือของแบบประเมินซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนยอยอีก 2 
ข้ันตอน ดังท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 2.4 

 
แผนภูมิท่ี 2.4 แผนผังสําหรับการพัฒนาแบบประเมิน (Benson & Clark, 1982) 

 
การสรางแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ไดอิง

ตามขอแนะนําในการพัฒนาแบบประเมินของ ดร.เจร่ี เบนสันและ ดร.ฟลอเรนซ คลากค ตาม
แผนภูมิท่ี 2.4  อยางไรก็ตาม การวิจัยในคร้ังนี้ทําเฉพาะการสรางแบบประเมินตามระยะท่ี 1 และ 2 
โดยส้ินสุดท่ีข้ันตอนการหาคาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาแลวนําไปปรับปรุงแกไข โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 



 35

ระยะท่ี 1    

1. ผูวิจัยไดกําหนดเปาหมายของแบบประเมินโดยมุงท่ีจะสนใจประเมินภาวะหลีกหนี
ตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กกลุมอายุ 3-5 ป  ดังท่ีกลาวไวในหลักการและเหตุผล  

2. จากนั้นทําการคนควาขอมูลและทบทวนวรรณกรรมของดร.เอ จีน แอร  ในป ค.ศ.
1988  วิลบารเกอรและวิลบารเกอรในป ค.ศ.1991 และ ชารล็อต รอยยีนและเลนในป ค.ศ.1991 
ในเร่ืองของการนิยามคําจํากัดความและลักษณะของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของของภาวะหลีกหนีตอการ
รับความรูสึกสัมผัสเพื่อนํามากําหนดโครงสรางดานเนื้อหาของแบบประเมิน  

3.  เลือกลักษณะของแบบประเมิน  เปนแบบประเมินท่ีเช็คพฤติกรรมแสดงออกของ
เด็กจากการลงมือกระทําหรือถูกกระทําในแตละกิจกรรมประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   
 

ระยะท่ี 2 
4. ทําการเลือกกิจกรรมประเมินโดยเอาโครงสรางและหลักการ  จากกิจกรรมท่ีชวยลด

ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสของบันดี้ เลน และเมอรเรย ในปค.ศ. 2002 (เชน ใชแปรง
ถูบริเวณผิวหนัง การควานหาของในถังผิวสัมผัสตาง ๆ อยางเชนถังถ่ัว ถังขาวสาร ใสหมวก นวด
รางกายเด็กดวยโลชั่น แปง หรือเลนครีม/โฟมโกนหนวด) รวมกับดัดแปลงจากเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีนและฟอรจูน ในป ค.ศ. 1990 (เชน รูสึกรําคาญ ไมชอบเม่ือคนอ่ืนหวีผม
ให  รูสึกรําคาญไมชอบเม่ือเลนบนพรม  หลีกเล่ียงไมชอบระบายสีดวยนิ้ว  ขัดขืนเม่ือถูกกอดหรือ
เกาะไหล  หลีกเล่ียงการถูกสัมผัสบริเวณหนา) โดยเลือกจากกิจกรรมที่สามารถหาวัสดุอุปกรณได
งายในคลินิก  และเปนกิจกรรมท่ีนิยมใชรักษาภาวะดังกลาว  ซ่ึงลักษณะของกิจกรรมจะจัดเปนสอง
กลุมคือ (1) กิจกรรมท่ีตัวเด็กเองเขาไปสัมผัสกับผิวสัมผัสตาง ๆ  และ(2) กิจกรรมท่ีเด็กถูกสัมผัส 
หรือไดรับการสัมผัสจากผูประเมิน   การเรียงลําดับกิจกรรม ผูวิจัยเลือกเรียงจากประสบการณการ
ทํางานท่ีพบวาเด็กท่ีมีภาวะดังกลาวมักปรับตัวไดคอนขางยากกับสถานการณใหม ๆ   กิจกรรม
เร่ิมแรกจึงเปนกิจกรรมท่ีนั่งทําเพื่อความคุนเคยกอน ตอมาคอยเปนกิจกรรมการเคล่ือนไหวผาน
ผิวสัมผัส    ตาง ๆ   จากน้ันลักษณะของกิจกรรมจะคอย ๆ เพิ่มระดับของผิวสัมผัสใหเลอะ เหนอะ 
มากข้ึนซ่ึงเปนผิวสัมผัสท่ีเด็กท่ีมีภาวะดังกลาวมักท่ีจะหลีกเล่ียง/หลีกหนี 

เม่ือไดกิจกรรมทั้ง 18 กิจกรรมแลว ข้ันตอนตอไปคือ การอธิบายรูปแบบของ
กิจกรรมแตละกิจกรรม และกําหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละกิจกรรมซ่ึงผูวิจัยไดอิงมาจาก
ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส ของรอยยีนและเลน 
(ค.ศ. 1991) และของสแต็กนิตติและคณะ (ค.ศ.1999) รวมกับประสบการณของผูวิจัยท่ีไดเห็น
พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กท่ีมีภาวะดังกลาวขณะเขารวมกิจกรรมดังท่ีกลาวขางตน และเพื่อ
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ความมั่นใจวาพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละกิจกรรมท่ีไดกําหนดข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม
และประสบการณของผูวิจัยเปนพฤติกรรมท่ีสามารถพบไดเฉพาะในเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสเทานั้น  จึงไดทําการสังเกตพฤติกรรมเด็กปกติและเด็กท่ีมีภาวะดังกลาวท่ีมีอายุ
เทากันในขณะทํากิจกรรมประเมินท่ีคิดข้ึน เพื่อทําการตัดพฤติกรรมท่ีไมเกี่ยวของออกไป  กลาวคือ
ตัดพฤติกรรมท่ีสามารถพบไดในเด็กปกติออกไป แลวทําการปรับปรุงแกไขแบบประเมิน 

5. นําแบบประเมินท่ีแกไขไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 
6. ทําการแกไขปรับปรุงแบบประเมินอีกคร้ัง 

 
หมายเหตุ:  เหตุผลในการเลือกสรางแบบประเมินในกลุมอายุ 3-5 ป เนื่องมาจากประสบการณ  
การทํางานของผูวิจัยท่ีไดใชกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทความรูสึกในการปฏิบัติงานทาง
คลินิกและทํางานใกลชิดกับเด็กกลุมท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส รวมถึงผูปกครอง
ของเด็กกลุมดังกลาว  พบวาเด็กกลุมอายุดังกลาวมีการแสดงออกถึงภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสไดชัดเจนกวาเด็กกลุมท่ีมีอายุมากกวานี้ อาจเนื่องมาจากกลุมท่ีมีอายุมากกวาได
ผานการฝก และเขารวมกิจกรรมเพ่ือลดภาวะดังกลาวจนอาการไมเห็นเดนชัด รวมกับเด็กวัย 3-5 ป
เปนวัยท่ีเรียนรูส่ิงแวดลอมและเรียนรูท่ีจะฝกหัดทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน เม่ือมี
ภาวะดังกลาวทําใหไมสามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันไดเหมือนเพ่ือนวัยเดียวกัน  จึงเห็นวา
ภาวะดังกลาวเดนชัดเพราะมันกระทบกับกิจกรรมตามวัย และแบบประเมินท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงมีการ
แปลเปนฉบับภาษาไทยแลว อยางแบบประเมิน TIE ของรอยยีนและฟอรจูน ในป ค.ศ. 1990 มี
ขอจํากัดในเร่ืองของชวงอายุ เพราะใชไดกับเด็กอายุ 6-12 ป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
May-Benson และ Cermak (2007) ไดพัฒนาแบบประเมิน Test of Ideational 

Praxis หรือ TIP ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน ideational praxis 
ทดสอบหาคาความเท่ียงตรงและคาความเช่ือม่ัน และหาแนวโนมของเพศและอายุ (age and 

gender trends)  การพัฒนาเคร่ืองมือในข้ันตอนแรกนั้นเร่ิมพัฒนาหัวขอประเมิน (test item) และ
เกณฑการใหคะแนน (scoring criteria) ของTIP จากนั้นหาคาความเช่ือม่ันระหวางผูตรวจสอบ
(Inter-rater reliability) และคาความเช่ือม่ันภายใน (internal consistency) แลวไปทดลองใช
ในกลุมเด็กปกติอายุ 5-8 ป จํานวน 80 คน ผลการทดสอบไดคาความเช่ือม่ันระหวางผูตรวจสอบ
(Inter-rater reliability) จากคะแนนรวม (total score) ดวยคา Intraclass correlation 

coefficient (ICC) = 0.85  และคาความเช่ือม่ันภายใน (coefficient alpha ) = 0.74   และไดขอ
สรุปวา เพศหญิงมีคะแนนมากกวาเพศชาย และเด็กท่ีมีอายุมากไดคะแนนมากกวาเด็กท่ีมีอายุนอย 
(May-Benson & Cermak, 2007) 

 
May-Benson และ Koomar (2007) ไดพัฒนาเคร่ืองมือประเมินภาวะ gravitational 

insecurity (GI) วัตถุประสงคการวิจัยในคร้ังนี้คือ พัฒนาแบบประเมิน GI Assessment  ทดสอบ
หาคาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน  ซ่ึง GI Assessment ประกอบดวย 15 กิจกรรม ซ่ึงเปน
ลักษณะกิจกรรมท่ีเด็กท่ีมีภาวะ GI กลัว โดยแบงการตอบสนองเปน 3 กลุมคือ Avoidance 

behaviors, Emotional behaviors และ Postural responses  กลุมตัวอยางเปนเด็ก GI จํานวน 
18 คน อายุ 5-10 ป จับคูกับเด็กปกติเปน matched group และกลุมตัวอยางท่ีเปนเด็กปกติอีก 
49 คน อายุ 2-4 ป เพื่อหาแนวโนมของชวงอายุ (age trends) ผลการทดสอบพบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญสามารถแยกแยะเด็กกลุม GI ได 83%  แยกแยะเด็กปกติได 100% และ
คาไดความเช่ือม่ันระหวางผูตรวจสอบ (Inter-rater reliability) จากคะแนนรวม (total score) 

ดวยคา Intraclass correlation coefficient (ICC) = 0.79  แลวพบวาเด็กท่ีมีอายุมากจะมี
คะแนนมากกวาเด็กท่ีมีอายุนอย (May-Benson & Koomar, 2007) 
 
 งานวิจัยท้ังสองเร่ืองขางตนนี้ แมไมไดเกี่ยวของกับภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัสโดยตรง แตเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะพรองของการบูรณาการประสาทรับความรูสึก
เหมือนกัน  นอกจากนี้งานวิจัยท้ังสองยังมีความคลายในลักษณะท่ีเปนการสรางแบบประเมินจากตัว
กิจกรรม และเปนแบบประเมินท่ีเด็กลงมือทําอยางแทจริง 


