
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา  (developmental  research)  เพื่อสรางแบบประเมิน
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ  3-5  ป   

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร   

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้แบงเปน  2  กลุม  คือ 
1. เด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสอายุ 3-5 ป ท่ีเขารับบริการที่คลินิก

กิจกรรมบําบัด   ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
ศูนยกระตุนพัฒนาการเด็กสเปเชียล  ชายด  เซ็นเตอร (ภาคเหนือ) และสถาบันพัฒนาการเด็ก       
ราชนครินทร  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

2. เด็กปกติท่ีมีอายุ 3-5 ป ท่ีเรียนอยูในโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม    
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้แบงเปน  2  กลุม  คือ 

1. เด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสอายุ 3-5 ป ท่ีเขารับบริการท่ี
ค ลินิ กกิ จกรรมบํ า บัด  ศูนยบ ริก าร เทคนิ คการแพทย ค ลินิ ก  คณะ เทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ศูนยกระตุนพัฒนาการเด็ก  สเปเชียล  ชายด  เซ็นเตอร (ภาคเหนือ) และ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร    อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 15 คน 
วิธีเลือกกลุมตัวอยาง       ใชวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (purposive  sampling)  

เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
- มีภ าวะห ลีกหนีต อการ รับความ รู สึ ก สัม ผัสจาก ท่ี ผู วิ จั ย ไดสอบถาม                   

นักกิจกรรมบําบัดประจําตัวเด็ก และใชการคัดกรองจากแบบประเมิน  Sensory  Processing  

Checklist รวมกับสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะทํากิจกรรมเปนเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อสังเกตการ
ตอบสนองตอการรับความรูสึกสัมผัส 

- สามารถเขาใจคําส่ังงาย ๆ  และตอบสนองตอคําส่ังได 
- ยินยอมเขารวมการวิจัย 
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2. เด็กปกติท่ีมีอายุ  3-5 ป ท่ีเรียนอยูท่ีโรงเรียนวัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 15 คน 
วิธีเลือกกลุมตัวอยาง       ใชวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (purposive sampling)  

เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
- ไม มีภาวะหลีกหนีตอการรับความรู สึกสัมผัสจากท่ีผู วิจัยไดสอบถาม                

ครูประจําช้ันของเด็ก และใชการคัดกรองจากแบบประเมิน  Sensory  Processing  Checklist 
รวมกับสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะทํากิจกรรมเปนเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อสังเกตการตอบสนองตอการ
รับความรูสึกสัมผัส 

- ยินยอมเขารวมการวิจัย 
- มีอายุ  และเพศท่ีตรงกับกลุมตัวอยางท่ีเปนเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับ

ความรูสึกสัมผัส  ณ  วันท่ีประเมินเพื่อนํามาจับคูกัน  (matched  group) 
 

เกณฑการคัดออกจากกลุมตัวอยาง 
- ไมสามารถทําการประเมินไดจนส้ินสุดกระบวนการ 

  
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 

กอนดําเนินการวิจัย  ไดนําโครงรางวิจัยเสนอผานคณะกรรมการจริยธรรมของคณะ
เทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และกอนทําการศึกษาผูวิจัยช้ีแจงใหผูปกครองของเด็กท่ี
ใหขอมูลทราบถึงสิทธ์ิท่ีจะเขารวมหรือไมเขารวมการวิจัยตามความสมัครใจ  การปฏิเสธท่ีจะให
ขอมูลไมไดมีผลตอการรับการรักษาใด ๆ  แกเด็กท่ีอาสาเปนกลุมตัวอยาง  ผูใหขอมูลมีสิทธเปล่ียนใจ
ในระหวางการศึกษา  สามารถถอนตัวไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใด ๆ  ตอการใชบริการ      
ขอมูลสวนตัวและขอมูลขณะบันทึกวิดีโอจะไมถูกเปดเผย  เม่ือผูใหขอมูลยินยอมเขารวมวิจัยจึง   
ลงนามเปนลายลักษณอักษรในเอกสาร  และเม่ือทําการวิจัยเสร็จส้ินแลว  ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจาก
ผูเขารวมวิจัยจะถูกทําลายท้ิง 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน  2 ระยะ ซ่ึงอิงตามข้ันตอนการสราง
และพัฒนาแบบประเมินของ ดร.เจร่ี เบนสัน และ ดร. ฟลอเรนซ คลากค  ในป  ค.ศ. 1982  ใน
ระยะท่ี  1  และ  2  ดังนี้  
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ระยะท่ีหนึ่ง 
1. กําหนดโครงสรางดานเน้ือหาของแบบประเมิน  โดยการคนควาขอมูลและ

ทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองของการนิยามคําจํากัดความ  และลักษณะของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของของ
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส  ของดร.เอ จีน แอร  ในป ค.ศ.1988  วิลบารเกอรและ   
วิลบารเกอรในปค.ศ.1991 และ รอยยีนและเลนในปค.ศ.1991  จากนั้นทําการเลือกลักษณะของ
แบบประเมิน ซ่ึงแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ  3-5 ป  ท่ีผูวิจัย
จะสรางข้ึนนี้  เปนแบบประเมินท่ีเช็คพฤติกรรมแสดงออกของเด็กจากการลงมือกระทํา หรือถูก
กระทําในแตละกิจกรรมประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   
 

ระยะท่ีสอง 
1. เลือกกิจกรรมประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมโดยเอาโครงสรางและหลักการ  

จากกิจกรรมท่ีชวยลดภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสของ  บันดี้  เลน  และเมอรเรย  ในป
ค.ศ.  2002 รวมกับการดัดแปลงของเนื้อหาของแบบประเมิน TIE ของรอยยีน และฟอรจูน ในป
ค.ศ. 1990  โดยเนื้อหาสวนแรกมีลักษณะเดนในการอธิบายตัวกิจกรรมท่ีนักกิจกรรมบําบัดใชใน
การรักษาภาวะดังกลาว ซ่ึงกิจกรรมบางอยางนักกิจกรรมบําบัดไทยนํามาใชในการประเมินภาวะ
ดังกลาวดวย  เนื้อหาสวนท่ีสองบอกถึงลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะดังกลาวเม่ือเขารวม
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน   ซ่ึงลักษณะของกิจกรรมจะจัดเปนสองกลุมคือ (1) กิจกรรมท่ีตัวเด็กเอง
เขาไปสัมผัสกับผิวสัมผัสตาง ๆ  และ(2) กิจกรรมที่เด็กถูกสัมผัส หรือไดรับการสัมผัสจากผู
ประเมิน   การเรียงลําดับกิจกรรม ผูวิจัยเลือกเรียงจากประสบการณการทํางานท่ีพบวาเด็กท่ีมีภาวะ
ดังกลาวมักปรับตัวไดคอนขางยากกับสถานการณใหม ๆ   กิจกรรมเร่ิมแรกจึงเปนกิจกรรมที่นั่งทํา
เพื่อความคุนเคยกอน ตอมาคอยเปนกิจกรรมการเคล่ือนไหวผานผิวสัมผัส    ตาง ๆ   จากนั้น
ลักษณะของกิจกรรมจะคอย ๆ เพิ่มระดับของผิวสัมผัสใหเลอะ เหนอะ มากข้ึนซ่ึงเปนผิวสัมผัสท่ี
เด็กท่ีมีภาวะดังกลาวมักท่ีจะหลีกเล่ียง/หลีกหนี  ไดกิจกรรมประเมินจํานวน 18  กิจกรรม  ดังนี้ 
 

ชื่อกิจกรรม แหลงท่ีมา เหตุผลในการเลือกกิจกรรม 
1.หาสมบัติในกระบะ
ขาวสาร 

กิจกรรมท่ีชวยลดภาวะหลีก
หนี ต อ ก า ร รับคว าม รู สึ ก
สัมผัสของ  บันดี้  เลน  และ
เมอรเรย ในกิจกรรมควานหา
ของในถังผิวสัมผัสตางๆ เชน  
ถังถ่ัว  ถังขาวสาร 

เหตุผลท่ีเลือกผิวสัมผัสเปนขาวสารเพราะ
จากประสบการณการทํางานกับเด็กท่ีมี
ภาวะดังกลาวสังเกตวาจะไมชอบลักษณะ
ของขาวสารมากที่สุดเนื่องจากขาวสารมัก
ติดมือไดงาย และใชเวลาในการปดออก
นาน 
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ชื่อกิจกรรม แหลงท่ีมา เหตุผลในการเลือกกิจกรรม 
2. ถุงสมบัติ   ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ

ประเมิน  TIE  ของรอยยีน 
และฟอรจูน  ในหัวขอรูสึก
รําคาญ  ไมชอบเม่ือเลนบน
พรม 

ตองการใหลักษณะกิจกรรมเปนการใชมือ
สัมผัส จึงปรับจากพรมมาเปนลักษณะ
ของถุงขนปุย 
 

3.ปนดินน้ํามัน ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีน 
และฟอรจูน  ในหัวขอรู สึก
รําคาญไมชอบเม่ือรางกาย
สกปรก 

เหตุผลท่ีเลือกเปนดินน้ํามันเนื่องจาก
ลักษณะของดินน้ํามันเวลาปนไปแลวมัก
เหนียวติดมือ ติดเล็บ ทําใหรูสึกคลายกับ
มือสกปรก   
 

4.เดินบน 
แผนผิวสัมผัสตาง ๆ   

ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีน 
และฟอรจูน  ในหัวขอรู สึก
รําคาญไมชอบเม่ือเดินเทา
เปลาบนสนามหญาและบน
พื้นทราย 

ลักษณะของผิวสัมผัสท่ีเลือกเปนหญา
เทียม กระดาษทราย และพรมตัวหนอน 
เหตุผลท่ีเพิ่มพรมตัวหนอนเขาไปดวย
เนื่องจากประสบการณการทํางานกับเด็ก
ท่ีมีภาวะดังกลาวสังเกตวาเด็กบางคนไม
คอยชอบสัมผัสผิวสัมผัสท่ีมี ลักษณะ
ดังกลาว  และการจัดเรียงแผนผิวสัมผัสให
มีการสลับตําแหนงกันเพื่อใหสังเกตได
ชัดเจนวาเด็กหลีกเล่ียงผิวสัมผัสชนิดนั้น
จริงหรือไม  

5. ตอแถวรถไฟ ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีน 
และฟอรจูน ในหัวขอขัดขืน
เม่ือถูกกอดหรือเกาะไหล 

ตองการลักษณะกิจกรรมท่ีเด็กถูกสัมผัส
จาก บุคคล อ่ืน  และ เปนกิ จกรรมใน
ชีวิตประจําวัน เชน การเกาะไหลตอแถว
เขาหองเรียน   

6. แปรงตัวดวยแปรง กิจกรรมท่ีชวยลดภาวะหลีก
หนี ต อ ก า ร รับคว าม รู สึ ก
สัมผัสของ  บันดี้  เลน  และ
เมอรเรย  ในกิจกรรมใชแปรง
ถูบริเวณผิวหนัง 

เหตุผลในการเลือกแปรงท่ีมีลักษณะขน
นุ ม  เ นื่ อ ง จ า ก เ ด็ ก ก ลุ ม ดั ง กล า ว มั ก
หลีกเล่ียงการสัมผัสท่ีแผวเบา  และไม
คอยชอบใหใครเขาใกล หรือมาสัมผัสถูก
ตัว 
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ชื่อกิจกรรม แหลงท่ีมา เหตุผลในการเลือกกิจกรรม 
7. สวมรองเทาขนปุย ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ

ประเมิน TIE ของรอยยีน 
และฟอรจูน  ในหัวขอรู สึก
รําคาญ ไมชอบเม่ือใสถุงเทา
ขนปุย 

เหตุผลท่ีปรับจากถุงเทามาเปนรองเทา 
เนื่องจากการใสรองเทาเด็กสวนใหญ
สามารถใสเองได  แตถุงเทาเด็กบางคนยัง
ตองใสให จึงตองการกิจกรรมท่ีเด็กเขาไป
สัมผัสผิวสัมผัสดวยตนเอง 

8.หวีผม ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีน 
และฟอรจูน  ในหัวขอรู สึก
รําคาญ ไมชอบเม่ือคนอ่ืนหวี
ผมให 

เปนกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีสังเกตได
งาย  อุปกรณหางายในคลินิก  และเปน
กิจกรรมที่ สัมผัสบริเวณศีรษะ  เพื่อให
ครอบคลุมจากกิจกรรมอ่ืนท่ีสัมผัสบริเวณ
มือ และลําตัว 

9.สวมหมวก กิจกรรมท่ีชวยลดภาวะหลีก
หนี ต อ ก า ร รับคว าม รู สึ ก
สัมผัสของ  บันดี้  เลน  และ
เมอรเรย ในกิจกรรมใสหมวก

เปนกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีสังเกตได
งาย  อุปกรณหางายในคลินิก  และเปน
กิจกรรมที่ สัมผัสบริเวณศีรษะ  เพื่อให
ครอบคลุมจากกิจกรรมอ่ืนท่ีสัมผัสบริเวณ
มือ และลําตัว 

10. สวมหนากาก ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีน 
แ ล ะ ฟ อ ร จู น  ใ น หั ว ข อ
ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก า ร ถู ก สั ม ผั ส
บริเวณหนา 

กิจกรรมนี้มีลักษณะท่ีเด็กตองถูกสัมผัส
บริเวณหนาและศีรษะรวมกัน ซ่ึงเด็กท่ีมี
ภาวะดังกลาวมักหลีกเล่ียงการถูกสัมผัส
บริเวณหนา และศีรษะ 

11. ติดสติกเกอรท่ี
หนา 

ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีน 
แ ล ะ ฟ อ ร จู น  ใ น หั ว ข อ
ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก า ร ถู ก สั ม ผั ส
บริเวณหนา 

เด็กท่ีมีภาวะดังกลาวมักหลีกเล่ียงการถูก
สัมผัสบริเวณหนา และยิ่งผิวสัมผัสท่ีมา
โดนเปนลักษณะท่ีเหนียวติดหนา  เด็กยิ่ง
จะแสดงพฤติกรรมหลีกเล่ียงอยางชัดเจน 
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ชื่อกิจกรรม แหลงท่ีมา เหตุผลในการเลือกกิจกรรม 
12. ทาแปง ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ

ประเมิน TIE ของรอยยีน 
แ ล ะ ฟ อ ร จู น  ใ น หั ว ข อ
ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก า ร ถู ก สั ม ผั ส
บริเวณหนา 

เปนกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีสังเกตได
งาย  อุปกรณหางายในคลินิก  และเปน
กิจกรรมที่ สัมผัสบริเวณหนา  เพื่อให
ครอบคลุมจากกิจกรรมอ่ืนท่ีสัมผัสบริเวณ
มือ และลําตัว 

13.แทตทูแสนสวย ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีน 
และฟอรจูน  ในหัวขอรู สึก
รําคาญไมชอบเม่ือรางกาย
สกปรก 

เ ด็ ก ท่ี มี ภ าว ะดั ง กล า ว มั กห ลีก เ ล่ี ย ง
ผิวสัมผัสท่ีมีลักษณะเหนียวเหนอะ และ
ไมชอบใหผิวสัมผัสตาง ๆ มาติดบริเวณ
ผิวหนัง  นอกจากนี้การลอกลายแทตทู
ตองใชน้ํา ซ่ึงเด็กท่ีมีภาวะดังกลาวไมคอย
ชอบเวลามีน้ํามาหยดเปอน 

14.ทาโลช่ัน กิจกรรมท่ีชวยลดภาวะหลีก
หนี ต อ ก า ร รับคว าม รู สึ ก
สัมผัสของ  บันดี้  เลน  และ
เมอร เรย   ในกิจกรรมนวด
ดวยโลช่ัน แปง 

เปนกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีสังเกตได
งาย  อุปกรณหางายในคลินิก นอกจากน้ี 
เ ด็ ก ท่ี มี ภ าว ะดั ง กล า ว มั กห ลีก เ ล่ี ย ง
ผิวสัมผัสท่ีมีลักษณะเหนียวเหนอะ และ
จากประสบการณการทํางานกับเด็กท่ีมี
ภาวะดังกลาวสังเกตวาเวลาทํากิจกรรม
นวดโลชั่ น  เ ด็ กจะแสดงพฤติกรรม
ขยะแขยง  กางแขน  กางขาออก  อยาง
ชัดเจน 

15. เลนลูกบอลยาง
รัด  

ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน  TIE  ของรอยยีน 
และฟอรจูน  ในหัวขอรูสึก
รําคาญ  ไมชอบเม่ือเลนบน
พรม 

ลักษณะผิวสัมผัสของพรมใหความรูสึก
แขยงเม่ือถูกสัมผัส คลายกับเวลาสัมผัส
ลูกบอลยางรัด ซ่ึงมีลักษณะเปนเสน ๆ 
เปนกลุมกอนกลม  และจากประสบการณ
การทํางานกับเด็กท่ีมีภาวะดังกลาวสังเกต
วาเวลาใหเด็กหยิบจับลูกบอลดังกลาว เด็ก
จะหลีกเล่ียงหรือหยิบดวยอาการแขยง
อยางชัดเจน 
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ชื่อกิจกรรม แหลงท่ีมา เหตุผลในการเลือกกิจกรรม 
16. กอกองทราย ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ

ประเมิน TIE ของรอยยีน 
และฟอรจูน  ในหัวขอรู สึก
รําคาญไมชอบเม่ือรางกาย
สกปรก และรูสึกรําคาญไม
ชอบเม่ือรางกายสกปรก และ
รูสึกรําคาญไมชอบเม่ือเดิน
เทาเปลาบนสนามหญาและ
บนพื้นทราย 

นอกจากเทาแลว เวลามือถูกสัมผัสทราย 
โดยเฉพาะทรายท่ีเปยก  เด็กท่ีมีภาวะ
ดังกลาวมักรูสึกไมชอบ บางคนหลีกเล่ียง
ท่ีจะสัมผัสทรายเปยก  เพราะไมชอบ
ผิวสัมผัสท่ีเลอะ เปอนติดมือ ปดออกยาก  

17. เลนโฟม/ครีม
โกนหนวด   

กิจกรรมท่ีชวยลดภาวะหลีก
หนี ต อ ก า ร รับคว าม รู สึ ก
สัมผัสของ  บันดี้  เลน  และ
เมอร เรย   ในกิจกรรม  เลน
โฟม/ครีมโกนหนวด  

เด็กท่ีมีภาวะดังกลาวไมคอยชอบสัมผัส
ผิวสัมผัสท่ีเลอะ เปอนติดมือ ลางออกยาก 
และจากประสบการณการทํางานกับเด็กท่ี
มีภาวะดังกลาวสังเกตวาเวลาทํากิจกรรม
เลนโฟม/ครีมโกนหนวด เด็กจะแสดง
พฤติกรรมหลีกเล่ียง อยางชัดเจน 

18. เลนกาวสี   ดัดแปลงของเนื้อหาของแบบ
ประเมิน TIE ของรอยยีน 
แ ล ะ ฟ อ ร จู น  ใ น หั ว ข อ
หลีกเล่ียง ไมชอบการระบาย
สีดวยนิ้วมือ 

เหตุผลท่ีปรับจากสีเปนกาว เนื่องจากเด็ก
ท่ีมีภาวะดังกลาวมักหลีกเล่ียงผิวสัมผัสท่ี
มีลักษณะเหนียวเหนอะ เลอะเทอะ และ
จากประสบการณการทํางานกับเด็กท่ีมี
ภาวะดังกลาวสังเกตวาเวลาทํากิจกรรมท่ี
เกี่ ยวกับกาว  เด็กจะแสดงพฤติกรรม
หลีกเล่ียง อยางชัดเจน 

 
จากน้ันทําการสรางอุปกรณการประเมิน และตัวแบบประเมิน โดยในตัวแบบ

ประเมินจะประกอบดวยคําอธิบายวิธีการใชแบบประเมิน  คําอธิบายของแตละกิจกรรมประเมิน 
และพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละกิจกรรมท่ีบงช้ีวามีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส  
ซ่ึงลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นไดมาจากประสบการณของผูวิจัย และการทบทวน
วรรณกรรม  ในข้ันตอนท่ีหนึ่งนี้จะไดแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็ก
อายุ 3-5 ป ฉบับแรก 
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2. นําแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ฉบับ
แรกไปทดลองใชในกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม โดยใหเด็กแตละคนเขารวมกิจกรรมประเมินท้ัง 18 
กิจกรรม  พรอมท้ังไดทําการบันทึกภาพวิดีโอรวมดวย ซ่ึงผูท่ีชวยทําการบันทึกภาพจะไมเขาไป
แทรกแซงหรือรบกวนการประเมิน นอกจากนี้ผูชวยวิจัยในสวนนี้ตองมีความเขาใจถึงลักษณะ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของเด็กท่ีควรบันทึก   

3. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกวิดีโอมาเปดดูเพื่อสังเกตพฤติกรรมท่ีเด็กแตละ
คนแสดงออกในแตละกิจกรรมประเมิน  แลวทําการบันทึกพฤติกรรมท่ีพบและไมพบลงในแบบ
ประเมิน  พรอมกับบันทึกพฤติกรรมท่ีพบเห็นเพิ่มเติมท่ียังไมไดแสดงในตัวแบบประเมิน 

4. นําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกวิดีโอ   ไปใหนักกิจกรรมบําบัด ท่ี มีความรู              
ความเช่ียวชาญในเร่ืองกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก  และมีประสบการณทาง
คลินิกท่ีใชกรอบอางอิงดังกลาวกับเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสจํานวน  3  ทาน 
เพื่อสังเกตพฤติกรรมท่ีเด็กแตละคนแสดงออกในแตละกิจกรรมประเมิน  แลวทําการบันทึก
พฤติกรรมท่ีพบและไมพบลงในแบบประเมิน  พรอมกับบันทึกพฤติกรรมท่ีพบเห็นเพิ่มเติมท่ียัง
ไมไดแสดงในตัวแบบประเมิน 

5. นําขอมูลท่ีไดจากผูวิจัยและนักกิจกรรมบําบัดอีก  3  ทาน มารวบรวมแลววิเคราะห
เพื่อทําการตัดพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละกิจกรรมประเมิน  ท่ีสามารถพบไดในเด็กปกติออกไป 
พรอมกับเพิ่มเติมพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นท่ีบงช้ีถึงภาวะดังกลาวในแตละกิจกรรมเขาไป เม่ือ     
เสร็จส้ินข้ันตอนท่ีหานี้  จะไดแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอาย ุ      

3-5  ป  ฉบับท่ีสอง 
6. นําแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ  3-5 ป ฉบับท่ี

สอง  ไปหาความเท่ียงตรงดานเนื้อหา  (content  validity)  โดยใหผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญ
ท่ีมีความรูในเร่ืองกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก  และมีประสบการณทางคลินิก
ท่ีใชกรอบอางอิงดังกลาว จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงทางดานเน้ือหา (content 

validity)  ดวยการหาคาดัชนีสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency: IC) ของ
ลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกกับตัวกิจกรรม  

7. จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป  ฉบับท่ีสอง โดยคัดเลือกพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีม่ันใจวาบงช้ีถึงภาวะ
ดังกลาวจริง โดยพิจารณาจากคา  IC ท่ีไดมากกวาหรือเทากับ 0.5  รวมกับความคิดเห็นของผูวิจัย
และอาจารยท่ีปรึกษา เม่ือเสร็จส้ินข้ันตอนท่ีเจ็ดนี้จะไดแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ  3-5 ป  ฉบับท่ีสาม   ซ่ึงเปนฉบับสุดทายในการวิจัยคร้ังนี้ 
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 แผนภูมิท่ี  3.1  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะท่ี  2  ของการสรางแบบประเมิน
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ  3-5  ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แบบประเมิน TIE 

ประสบการณ 

แบบประเมิน 
ฉบับแรก 

 

ทดลองใช 
ในกลุมตัวอยาง 

 

แบบประเมิน 
ฉบับที่สาม 

(ฉบับสุดทาย) 

หาคาความเที่ยงตรง 
ดานเน้ือหา 

โดยผูทรงคุณวุฒิ 

แบบประเมิน 
ฉบับที่สอง 

 


