
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อสรางแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป และวัตถุประสงครองคือ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป โดยผลของการ
วิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ จะนําเสนอเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนท่ี   1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี 2 แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป       

ฉบับแรก   
สวนท่ี 3 แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป      

ฉบับท่ีสอง หลังจากสังเกตพฤติกรรมเด็กทางวิดีโอ 
สวนท่ี 4 แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ   3-5 ป   

ฉบับท่ีสาม (ฉบับสุดทาย) หลังจากการหาคาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางประกอบไปดวยเด็กกลุมท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส และ   

เด็กกลุมปกติ ซ่ึงจําแนกตามเพศ และอายุ  ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศและอาย ุ
 
 ขอมูลสวนบุคคล     จํานวน   รอยละ 
                    (N=15) 
      
เพศ 
    เด็กกลุมที่มีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส 
 ชาย        12     80  
  หญิง         3     20                 
เด็กกลุมปกติ 

 ชาย        12     80  
 หญิง         3     20  
อายุ 
    เด็กกลุมที่มีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส 
 3.00-3.11   ป        5              33.33 
 4.00-4.11   ป       10              66.67 

 อายุเฉล่ีย   4.1 ป        
    เด็กกลุมปกติ 

3.00-3.11   ป        5              33.33 
 4.00-4.11   ป        9              60.00 
 5.00-5.11   ป         1    6.67 

อายุเฉล่ีย  4.1 ป 
 
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมสวนใหญเปนเพศชายคิดเปน
รอยละ 80 และพบวาอายุเฉล่ียของท้ังสองกลุมตัวอยางมีคาเทากันคือ 4.1 ป 
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สวนท่ี 2 แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ฉบับแรก   
แบบประเมินตอไปนี้เปนแบบประเมินฉบับแรกท่ีไดสรางข้ึนในระยะแรก ประกอบไป

ดวยกิจกรรมประเมิน 18 กิจกรรม และในแตละกิจกรรมจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อบงช้ีถึง
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส ดังนี้ 

 
 

1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร 
1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอามือเขาไปในกระบะขาวสาร  

2. ไมคอยใชมือควานหาของ จะใชน้ิวเขี่ย ๆ บริเวณขาวสารดานบน 

3. ควานหาของเลนไดยังไมครบ 5 ช้ินก็ปฏิเสธไมขอเลนตอ  
4. เมื่อขาวสารติดมือจะรีบปดออกอยางทันทีทันใด แมจะยังหยิบของเลนไมไดก็ตาม  
5. ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้งแรก  
6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
7. แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัสขาวสาร  
8. แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือสัมผัสขาวสาร  
9. พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  
10. พูดในลักษณะที่ไมชอบ แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตองสัมผัสขาวสารหรือเมื่อขาวสารติดมือ  

2.  ถุงสมบตั ิ

1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอามือเขาไปในถุงขนปุย  
2. พบลักษณะการรีบลวง และชักมือออกมาหลายคร้ังกวาจะทําการหยิบ 

3. หยิบของเลนไดยังไมครบ 3 ช้ินก็ปฏิเสธไมขอเลนตอ  
4. ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้งแรก  
5. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
6. แสดงสีหนารังเกียจ ขยะแขยงเมื่อสัมผัสถุงขนปุย  
7. พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  
8. พูดในลักษณะที่ไมชอบ แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตองสัมผัสถุงขนปุย 

3.  ปนดนิน้ํามัน 

1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ หยิบดินนํ้ามันมาเลน  
2. ไมคอยใชมือหยิบจะใชน้ิวจิ้ม ๆ ลงบนดินนํ้ามัน  
3. ถือดินนํ้ามันไดไมนาน ปลอยเปนชวง ๆ  
4. เมื่อดินนํ้ามันติดมือจะรีบแกะออกอยางทันทีทันใด หรือสนใจท่ีจะแกะดินนํ้ามันออกมากกวาปนเลน  
5. ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้งแรก  
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3.  ปนดนิน้ํามัน (ตอ) 
6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
7. แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัสดินนํ้ามัน  
8. แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือสัมผัสดินนํ้ามัน  
9. พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม 
10. พูดในลักษณะที่ไมชอบ แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตองสัมผัสดินนํ้ามันหรือเมื่อดินนํ้ามันติดมือ 

4.  เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ 

1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ลังเลที่จะเดินตองคอยกระตุน จึงจะคอย ๆ ใชเทาสํารวจผิวสัมผัส  
2. หลีกเล่ียงการเดินผานบางชนิดของผิวสัมผัสโดยการเดินกาวขามหรือเล่ียงไมเหยียบเดินผานผิวสัมผัส

น้ัน ๆ   
3. มีลักษณะเดินเขยงปลายเทาบนบางผิวสัมผัส หรือทุกผิวสัมผัส   
4. ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรมน้ี   
5. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 
6. ขณะที่เดินแสดงทาทางไมชอบ หรือขยะแขยงที่ตองเหยียบลงบนผิวสัมผัสตาง ๆ  
7. พูดปฏิเสธไมอยากเขารวมกิจกรรม  
8. โวยวายหรือบนเจ็บที่ตองเหยียบลงบนผิวสัมผัสตาง ๆ  

5.  ตอแถวรถไฟ 

1. แสดงทาทางไมชอบ หรือเบี่ยงตัวหนี ไมยอมใหผูประเมินเกาะไหล  
2. เด็กยอมใหเกาะไหลแตไดไมนานก็จะพยายามเบี่ยงตัวออก   
3. ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม  
4. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 
5. พูดปฏิเสธไมอยากเขารวมกิจกรรม 

6.  แปรงตัวดวยแปรง 

1. ยอมใหใชแปรงปดบริเวณแขนและขา แตแสดงทาทางขืน ๆ ทําตัวแข็ง ๆ  
2. เมื่อถูกแปรงสัมผัสบริเวณไหนจะใชมือถู ๆ หรือเช็ดบริเวณน้ัน  
3. ชักแขน/ขาออกเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกสัมผัส หรือปฏิเสธท่ีจะถูกสัมผัสดวยแปรง  
4. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 
5. แสดงสีหนาขยะแขยง หรือยิ้มแหง ๆ เมื่อถูกแปรงสัมผัส  
6. กลาวปฏิเสธ หรือกลาวไมชอบ ที่จะเขารวมกิจกรรม  

7.  สวมรองเทาขนปุย 

1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ สวมเทาเขาไปในรองเทา 
2. เด็กมีลักษณะคอย ๆ สวมเทาเขาไป พอสัมผัสรองเทาก็รีบชักออกเทาออกแลวสวมเขาไปใหมเปนชวง ๆ 

ใชเวลาในการใสนาน  
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7.  สวมรองเทาขนปุย (ตอ) 
3. เด็กสวมเทาเขาไปในรองเทา ยังไมทันเสร็จทั้งสองขาง ก็รีบชักเทาออก   
4. เด็กสวมเทาเขาไปในรองเทาทั้งสองขางจนเสร็จ แตพอไมนานก็จะขอถอดออกทันที  
5. ปฏิเสธไมยอมใสรองเทาต้ังแตเห็นครั้งแรก  
6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
7. แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัสรองเทา 
8. พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  
9. พูดในลักษณะที่ไมชอบ แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตองสัมผัสรองเทา 

8.  หวีผม 

1. ยอมใหหวีไดไมนาน ก็แสดงทาทางหลีกหนีหรือบอกวาพอแลว  
2. ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม หรือหยิบหวีไปหวีเองแตพอจะหวีใหก็รีบปฏิเสธทันที  
3. ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะเลย  
4. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 
5. แสดงสีหนาไมชอบเมื่อมีคนอื่นมาสัมผัสบริเวณศีรษะ  
6. หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัสบริเวณศีรษะ  
7. พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไมชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ  

9.  สวมหมวก 

1. ยอมใหสวมหมวกไหมพรมได แตไมนาน ก็แสดงทาทางหลีกเล่ียงหรือบอกวาพอแลว  
2. ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม หรือหยิบหมวกไหมพรมไปสวมเองแตพอจะสวมใหก็รีบปฏิเสธทันที  
3. ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะเลย  
4. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 
5. แสดงสีหนาไมชอบเมื่อมีคนอื่นมาสัมผัสบริเวณศีรษะ  
6. หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัสบริเวณศีรษะ  
7. พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไมชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ 

10.  สวมหนากาก 

1. ยอมใหสวมหนากากแตแสดงทาทางขืน ๆ   
2. พอสวมหนากากเสร็จจะรีบถอดออกทันที  
3. ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม หรือหยิบหนากากไปสวมเองแตพอจะสวมใหก็รีบปฏิเสธทันที  
4. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 
5. หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัสบริเวณศีรษะและ/หรือใบหนา  
6. พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไมชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะและ/หรือใบหนา  
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11.  ติดสติกเกอรท่ีหนา 
1. ยอมใหติดสติกเกอรแตแสดงทาทางขืน ๆ  
2. พอติดสติกเกอรเสร็จจะใชมือดึงออกอยางทันทีทันใด  
3. ยอมใหติดสติกเกอร แตยังไมทันเสร็จก็หลีกเล่ียงไมขอทําตอ แลวดึงสติกเกอรออก  
4. หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม แตถาใหติดเองจะยอม  
5. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
6. หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัสบริเวณใบหนา  
7. พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไมชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณใบหนา  

12.  ทาแปง  

1. ยอมใหทาแปงแตแสดงทาทางขืน ๆ และรีบใหทาเร็ว ๆ  
2. พอทาแปงเสร็จจะใชมือเช็ดแปงออกอยางทันทีทันใด 
3. หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม  
4. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
5. หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัสบริเวณใบหนา 
6. พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไมชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณใบหนา 

13.  แทตทูแสนสวย 

1. หลีกเล่ียง/ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม  
2. ยอมใหลอกลายสติกเกอรแตแสดงทาทางขืน ๆ และรีบใหทําเร็ว ๆ  
3. พอลอกลายเสร็จจะใชมือเช็ดออกอยางทันทีทันใด  
4. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
5. หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัสบริเวณแขน  
6. พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไมชอบใหสัมผัสบริเวณแขน   

14.  ทาโลชั่น 

1. ยอมใหทาโลช่ันแตแสดงทาทางขืน ๆ และรีบใหทาเร็ว ๆ  
2. พอทาโลช่ันเสร็จจะใชมือเช็ดออกอยางทันทีทันใดหรือกางมือ  กางแขน กางขาออกอยางขยะแขยง  
3. หลีกเล่ียง/ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม  
4. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
5. หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกโลช่ันบริเวณแขน ขา  
6. พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไมชอบทาโลช่ัน 
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15.  เลนลูกบอลยางรัด (rubber band ball) 

1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอาน้ิว/มือจับลูกบอลยางรัด (rubber band ball) 
ขึ้นมา  

2. พอหยิบลูกบอลยางรัด (rubber band ball) ขึ้นมาได ก็จะปาทิ้งทันที  
3. ยอมหยิบลูกบอลยางรัด (rubber band ball) ขึ้นมาถือไดไมนาน ก็จะปลอยแลวไปหยิบใหม  
4. ลักษณะการหยิบจะใชน้ิวหยิบ หรือหยิบไมเต็มมือ  
5. ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้งแรก 
6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
7. แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัสลูกบอลยางรัด (rubber band ball)  
8. แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือสัมผัสลูกบอลยางรัด (rubber band ball)  
9. พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  
10. พูดในลักษณะที่ไมชอบ แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตองสัมผัสลูกบอลยางรัด (rubber band ball)  

16.  กอกองทราย 

1. ลังเลในการที่จะสัมผัสทราย 

2. ตองคอยกระตุนจึงจะยอมสัมผัสทราย 
3. ยอมสัมผัสทรายแตจะใชน้ิวคอย ๆ เขี่ยสํารวจหรือยอมใชมือขางเดียวรีบๆทํา   
4. แสดงความตองการอยากไปลางมือทันทีที่มือสัมผัสทราย 
5. พอมือเปอนทรายก็จะรีบปดทรายออกทันที ในขณะทํากิจกรรม   
6. แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม พอเสร็จแลวจะขอไปลางมือทันที   
7. เมื่อสัมผัสทรายแลวจะแสดงทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางนิ้วมือที่สัมผัสทรายออก   
8. ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขารวมกิจกรรม   
9. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 
10. แสดงสีหนาขยะแขยงที่ตองสัมผัสหรือขณะที่สัมผัสทราย 
11. พูดแสดงความรูสึกขยะแขยง 
12. พูดปฏิเสธ ไมชอบ หรือไมเขารวมกิจกรรม 

17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด 

1. ลังเลในการที่จะสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด  
2. ตองคอยกระตุนจึงจะยอมสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด   
3. ยอมสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดแตจะใชน้ิวคอย ๆ เขี่ยสํารวจหรือยอมใชมือขางเดียวรีบๆทํา   
4. แสดงความตองการอยากไปลางมือทันทีที่มือสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด   
5. ใชมือที่เปอนโฟม/ครีมเช็ดไปบริเวณโตะ เสื้อผา ในขณะทํากิจกรรม   
6. แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม พอเสร็จแลวจะขอไปลางมือทันทีหรือเช็ดโฟม/ครีม ออกเมื่อเสร็จ

กิจกรรม   
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17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด (ตอ) 
7. เมื่อสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดแลวจะแสดงทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางนิ้วมือที่สัมผัสโฟม/ครีม

โกนหนวดออก   
8. ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขารวมกิจกรรม   
9. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
10. แสดงสีหนาขยะแขยงที่ตองสัมผัสหรือขณะที่สัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด  
11. พูดแสดงความรูสึกขยะแขยง  
12. พูดปฏิเสธ ไมชอบ หรือไมเขารวมกิจกรรม 

18.  เลนกาวสี 
1. ลังเลในการที่จะสัมผัสกาวสี  
2. ตองคอยกระตุนจึงจะยอมสัมผัสกาวสี  
3. ยอมสัมผัสกาวสีแตจะใชน้ิวคอย ๆ จิ้มสํารวจหรือยอมใชมือขางเดียวรีบ ๆ ทํา 
4. แสดงความตองการอยากไปลางมือทันทีที่มือกาวสี  
5. ใชมือที่เปอนกาวเช็ดไปบริเวณโตะ เสื้อผา ในขณะทํากิจกรรม  
6. แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม พอเสร็จแลวจะขอไปลางมือทันทีหรือเช็ดกาว ออกเมื่อเสร็จกิจกรรม  
7. เมื่อสัมผัสกาวสีแลวจะแสดงทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางนิ้วมือที่สัมผัสกาวสีออก  
8. ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขารวมกิจกรรม  
9. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  
10. แสดงสีหนาขยะแขยงที่ตองสัมผัสหรือขณะที่สัมผัสกาวสี  
11. พูดแสดงความรูสึกขยะแขยง  
12. พูดปฏิเสธ ไมชอบ หรือไมเขารวมกิจกรรม 
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สวนท่ี 3 แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ฉบบัท่ีสอง 
หลังจากสังเกตพฤติกรรมเดก็ทางวิดีโอ 

หลังจากท่ีผูวิจัยและนักกิจกรรมบําบัดอีก 3 ทานไดดูภาพบันทึกวิดีโอท่ีไดจากกลุม
ตัวอยาง ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมารวบรวมแลววิเคราะหเพื่อทําการตัดพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละ
กิจกรรมที่สามารถพบไดในเด็กปกติออกไป พรอมกับเพิ่มเติมพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นท่ีบงช้ีถึง
ภาวะดังกลาวในแตละกิจกรรมเขาไป ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอเปนตารางเปรียบเทียบโดยตารางทาง
ซายมือเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแบบประเมินฉบับแรก ตารางตรงกลางเปนพฤติกรรมท่ีพบใน
เด็กปกติ สวนตารางทางขวามือเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขแลวซ่ึง
เปนแบบประเมินฉบับท่ีสอง 

โดยรวมท้ังฉบับแลวผูวิจัยไดทําการเพ่ิมเติมในหัวขอพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพูด  
ไมวาจะเปนการพูดกลาวปฏิเสธหรือพูดเพื่อแสดงความรูสึกไมชอบ หรือขยะแขยงก็ตาม จากการที่
สังเกตพฤติกรรมในวิดีโอ เด็กบางคนยังไมสามารถพูดได หรือยังคงมีพฤติกรรมการพูดท่ีเปนภาษา
ของตนเอง  เม่ือเด็กกลุมนี้แสดงออกจึงเปนลักษณะของการทําเสียงเพื่อบงบอกความรูสึกแทนการ
พูด เชน ทําเสียงฮือ เปนตน และไมมีพฤติกรรมใดท่ีตองตัดออกเพราะเปนพฤติกรรมท่ีพบไดใน
เด็กปกติ แมบางพฤติกรรมท่ีเด็กปกติแสดงออกอาจคลายกับท่ีพบในเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสแตดวยลักษณะการตอบสนองทางทาทางและอารมณก็จะแตกตางกัน ดังกลาว
รายละเอียดตามแตละหัวขอกิจกรรมขางลาง 

ผลจากการที่ผูวิจัย และนักกิจกรรมบําบัด 3 ทานไดบันทึกไวหลังจากดูภาพบันทึกวิดีโอ 
ผูวิจัยไดทําการสรุปเพิ่มเติมมาดังนี้ โดยพฤติกรรมท่ีเพิ่มเติมจะแสดงในตารางในลักษณะของ
ตัวอักษรหนา สวนตัวอักษรเอนจะเปนสวนท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวอยูแลวในแบบประเมินฉบับแรก
แตอาจจะเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อใหเห็นไดชัดข้ึนเขาไป หรือทําการเปล่ียนแปลงขอความใหเขาใจ
ไดงายข้ึนแตยังคงความหมายเดิม ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 
 
1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึง คอย ๆ เอามือ
เขาไปในกระบะขาวสาร  

 1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอามือเขา
ไปในกระบะขาวสาร  

2.  ไมคอยใชมือควานหาของจะใช
น้ิวเขี่ย ๆ บริเวณขาวสารดานบน  

 2.  ไมคอยใชมือควานหาของจะใช
น้ิวเขี่ย ๆ บริเวณขาวสารดานบน  
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1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

  3.  เม่ือหลอกลอใหเอามือสัมผัส
ขาวสาร  พบลักษณะมือแอนกระดก
เพ่ือหลีกหนีหรือสัมผัสขาวสารให
นอยท่ีสุด 

  4. ใชปลายน้ิวหยิบขาวสารหรือมี
ลักษณะหยิบไมเต็มมือหรือใช 4 น้ิว
กวักตักขึ้นมา 

  5.  เม่ือเจอของแลว รีบหยิบของ
ขึ้นมา มีลักษณะรีบหยิบจนเกินไป 

3.  ควานหาของเลนไดยังไมครบ 5 
ช้ินก็ปฏิเสธไมขอเลนตอ  

 6.  ควานหาของเลนไดยังไมครบ 5 
ช้ินก็ปฏิเสธไมขอเลนตอ  

4.  เมื่อขาวสารติดมือจะรีบปดออก
อยางทันทีทันใด แมจะยังหยิบของ
เลนไมไดก็ตาม  

เมื่อขาวสารติดมือจะปดออกแตไม
ถึงกับทันทีทันใด 

7.  เมื่อขาวสารติดมือจะรีบปดออก
อยางทันทีทันใด แมจะยังหยิบของ
เลนไมไดก็ตาม  

  8.  มีลักษณะปดมือ สะบัดมือ กาง
น้ิวมือออก หรือ เช็ดมือหลังจาก
สัมผัสขาวสาร  

  9.  เม่ือหยิบขาวสารแลวขาวสาร
บังเอิญหลนใสบริเวณขาหรือเทา 
แสดงทาทางแขยง ชักขาออกหลบ
เล่ียงทันที 

5.  ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้ง
แรก  

 10.  ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้ง
แรก  

6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 11.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

7.  แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัส
ขาวสาร  

 12.  แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัส
ขาวสาร  

8.  แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือ
สัมผัสขาวสาร  

 13.  แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือ
สัมผัสขาวสาร  

9.  พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขา
รวมกิจกรรม  

 
 

14.  พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทาง
ในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวม
กิจกรรม  
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1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

10.  พูดในลักษณะที่ไมชอบ 
แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสขาวสารหรือเมื่อขาวสารติด
มือ  
 

 15.  พูดหรือทําเสียงในลักษณะที่
ไมชอบซึ่งแสดงออกถึงการ
ขยะแขยงที่ตองสัมผัสขาวสารหรือ
เมื่อขาวสารติดมือ  

 
จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส

เม่ือเอามือเขาไปสัมผัสขาวสารแลว  พบลักษณะแอนกระดกมือเพื่อหลีกหนีหรือตองการใหขาวสาร
สัมผัสบริเวณมือใหนอยท่ีสุด  ยังพบพฤติกรรมหยิบขาวสารไมเต็มมือใชปลายนิ้วหยิบหรือใชส่ีนิ้ว
ตัก เข่ียขาวสารเพื่อหาของเลน  บางคนมีลักษณะรีบทําใหเสร็จเร็ว  รีบ ๆ ควานหาแลวชักมือออก  
หรือบางคนเม่ือมือสัมผัสถูกขาวสารแลวก็จะมีพฤติกรรมปดมือ สะบัดมือ กางนิ้วมือออก หรือเช็ด
มือท่ีมีขาวสารติด กับเส้ือผา หรือบริเวณตัว อีกท้ังยังพบวา เวลาท่ีเด็กบางคนทําขาวสารหลนใสขา
ของตนเองขณะควานหารถในกระบะขาวสาร จะแสดงพฤติกรรมหลีกหนีและขยะแขยง ชักขาหลบ
ทันที 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังสังเกตเห็นความแตกตางของลักษณะการปดขาวสารในเด็กปกติกับ
เด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส โดยในเด็กปกตินั้นจะใชสองมือประกบกันแลว
ขยับมือปดขาวสารออก หรือใชการกํามือแลวเคล่ือนไหวน้ิวมือภายในมือเพื่อปดขาวสารออก แต
ในเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีดังกลาวจะใชการสะบัดมือ  เอามือเช็ดพื้น เส้ือผา หรือ เอามือสองขางถูกัน
อยางแรง เปนตน 
 
2.  ถุงสมบตั ิ

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอามือเขา
ไปในถุงขนปุย  

 1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอามือเขา
ไปในถุงขนปุย  

2.  พบลักษณะการรีบลวง และชัก
มือออกมาหลายครั้งกวาจะทําการ
หยิบ 

 2.  พบลักษณะการรีบลวง และชัก
มือออกมาหลายครั้งกวาจะทําการ
หยิบ   

3.  หยิบของเลนไดยังไมครบ 3 
ช้ินก็ปฏิเสธไมขอเลนตอ  

 3.  หยิบของเลนไดยังไมครบ 3 ช้ิน
ก็ปฏิเสธไมขอเลนตอ  
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2.  ถุงสมบตัิ (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

4.  ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้ง
แรก  

 4.  ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้ง
แรก  

5.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 5.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

6.  แสดงสีหนารังเกียจ ขยะแขยง
เมื่อสัมผัสถุงขนปุย  

 6.  แสดงสีหนารังเกียจ ขยะแขยง
เมื่อสัมผัสถุงขนปุย  

7.  พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขา
รวมกิจกรรม  
 

 
 

7.  พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทาง
ในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวม
กิจกรรม  

8.  พูดในลักษณะที่ไมชอบ 
แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสถุงขนปุย 

 8.  พูดหรือทําเสียงในลักษณะที่ไม
ชอบ ซึ่งแสดงออกถึงการขยะแขยง
ที่ตองสัมผัสถุงขนปุย 

 
กิจกรรมประเมินนี้ไมมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตอยางใด 

 
 
 
3.  ปนดนิน้ํามัน 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ หยิบ   
ดินนํ้ามันมาเลน  

 
 

1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึง คอย ๆ หยิบ   
ดินนํ้ามันมาเลน  

2.  ไมคอยใชมือหยิบจะใชน้ิวจิ้ม ๆ 
ลงบนดินนํ้ามัน  

 2.  ไมคอยใชมือหยิบจะใชน้ิวจิ้ม ๆ 
ลงบนดินนํ้ามัน  

3.  ถือดินนํ้ามันไดไมนาน ปลอย
เปนชวง ๆ  

 3.  ถือดินนํ้ามันไดไมนาน ปลอย
เปนชวง ๆ  

4.  เมื่อดินนํ้ามันติดมือจะรีบแกะ
ออกอยางทันทีทันใด หรือสนใจท่ี
จะแกะดินนํ้ามันออกมากกวาปน
เลน  

 4.  เมื่อดินนํ้ามันติดมือจะรีบแกะ
ออกอยางทันทีทันใด หรือสนใจท่ี
จะแกะดินนํ้ามันออกมากกวาปน
เลน  

5.  ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้ง
แรก  

 5.  ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้ง
แรก  



 59

3.  ปนดนิน้ํามัน (ตอ) 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

7.  แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัส
ดินนํ้ามัน  

 7.  แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัส
ดินนํ้ามัน  

8.  แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือ
สัมผัสดินนํ้ามัน  

 8.  แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือ
สัมผัสดินนํ้ามัน  

9.  พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขา
รวมกิจกรรม 

 9.  พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทาง
ในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวม
กิจกรรม  

10.  พูดในลักษณะที่ไมชอบ 
แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสดินนํ้ามันหรือเมื่อดินนํ้ามัน
ติดมือ 

 10.  พูดหรือทําเสียง ในลักษณะที่
ไมชอบ ซึ่งแสดงออกถึงการ
ขยะแขยงที่ตองสัมผัสดินนํ้ามัน
หรือเมื่อดินนํ้ามันติดมือ  

 
กิจกรรมประเมินนี้ไมมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตอยางใด 
 

 
4.  เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ลังเลที่จะเดินตองคอยกระตุน จึงจะ
คอย ๆ ใชเทาสํารวจผิวสัมผัส  

 1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ลังเลที่จะเดินตองคอยกระตุน จึงจะ
คอย ๆใชเทาสํารวจผิวสัมผัส  

2.  หลีกเล่ียงการเดินผานบางชนิด
ของผิวสัมผัสโดยการเดินกาวขาม
หรือเล่ียงไมเหยียบเดินผาน
ผิวสัมผัสน้ัน ๆ   

 2.  หลีกเล่ียงการเดินผานบางชนิด
ของผิวสัมผัสโดยการเดินกาวขาม
หรือเล่ียงไมเหยียบเดินผาน
ผิวสัมผัสน้ัน ๆ   

3.  มีลักษณะเดินเขยงปลายเทาบน
บางผิวสัมผัส หรือทุกผิวสัมผัส   
 

 3.  มีลักษณะเดินเขยงปลายเทา ลง
นํ้าหนักไมเต็มฝาเทา แอนปลายเทา
กระดกขึ้นหรือเดินงอปลายเทางุม
บนบางผิวสัมผัส หรือทุกผิวสัมผัส   

  4.  มีลักษณะรีบเดินผานแผน
ผิวสัมผัสตาง ๆ  
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4.  เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ  (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

4.  ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรมน้ี    5.  ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรมน้ี   
5.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

6.  ขณะที่เดินแสดงทาทางไมชอบ 
หรือขยะแขยงที่ตองเหยียบลงบน
ผิวสัมผัสตาง ๆ  

 7.  ขณะที่เดินแสดงทาทางไมชอบ 
หรือขยะแขยงที่ตองเหยียบลงบน
ผิวสัมผัสตาง ๆ  

7.  พูดปฏิเสธไมอยากเขารวม
กิจกรรม  

 
 

8.  พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทางที่
บงบอกวาไมอยากเขารวมกิจกรรม  

8.  โวยวายหรือบนเจ็บที่ตอง
เหยียบลงบนผิวสัมผัสตาง ๆ  

 9.  โวยวายหรือบนเจ็บที่ตอง
เหยียบลงบนผิวสัมผัสตาง ๆ  

 
จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส

มีลักษณะการเดินบนแผนผิวสัมผัสแบบลงนํ้าหนักไมเต็มฝาเทาแตไมถึงกับเขยงปลายเทา  และบาง
คนมีการแอนปลายเทากระดกข้ึนหรืองอปลายเทางุมขณะเดินบนแผนผิวสัมผัส   นอกจากนี้ยังพบ
พฤติกรรมรีบเดินผานบนแผนผิวสัมผัสเพื่อใหเทาสัมผัสผิวสัมผัสตาง ๆ นอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 
 
5.  ตอแถวรถไฟ 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  แสดงทาทางไมชอบ หรือเบี่ยง
ตัวหนี ไมยอมใหผูประเมินเกาะ
ไหล  

 
 

1.  แสดงทาทางไมชอบ หรือเบี่ยง
ตัวหนี ไมยอมใหผูประเมินเกาะ
ไหล  

2.  เด็กยอมใหเกาะไหลแตไดไม
นานก็จะพยายามเบี่ยงตัวออก   

 2.  เด็กยอมใหเกาะไหลแตไดไม
นานก็จะพยายามเบี่ยงตัวออก   

  3.  เด็กยอมใหเกาะไหล แตมี
ลักษณะยนคอ ยักไหล 

  4.  เด็กพยายามเอามือปด หรือแกะ
มือผูประเมินออก 

3.  ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม   5.  ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม  
4.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม   

 6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม   
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5.  ตอแถวรถไฟ (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

5.  พูดปฏิเสธไมอยากเขารวม
กิจกรรม 
 

 
 

7.  พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทาง 
ซึ่งแสดงออกถึงการไมอยากเขารวม
กิจกรรม หรือไมชอบใหผูประเมิน
เกาะไหล 

 
จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส

ใหความรวมมือในการทํากจิกรรม กลาวคือยอมใหเกาะไหลเปนอยางดี  แตจะแสดงพฤติกรรมหลีก
หนีโดยการยนคอ ยักไหล หรือพยายามเอามือปด พยายามแกะมือผูประเมินออก 
 
 

6.  แปรงตัวดวยแปรง 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ยอมใหใชแปรงปดบริเวณแขน
และขา แตแสดงทาทางขืน ๆ ทําตัว
แข็ง ๆ  
 

 
 
 

1.  ยอมใหใชแปรงปดบริเวณแขน
และขา แตแสดงทาทางขืน  ๆ ทํา
ตัวแข็ง  ๆ หรือมี ลักษณะหดแขน 
ขา ขณะทําการแปรง 

2.  เมื่อถูกแปรงสัมผัสบริเวณไหน
จะใชมือถู ๆ หรือเช็ดบริเวณน้ัน  

 2.  เมื่อถูกแปรงสัมผัสบริเวณไหน
จะใชมือถู ๆ หรือเช็ดบริเวณน้ัน  

3.  ชักแขน/ขาออกเพ่ือหลีกเล่ียง
การถูกสัมผัส หรือปฏิเสธท่ีจะถูก
สัมผัสดวยแปรง  

 
 

3.  ชักแขน/ขาออกเพ่ือหลีกเล่ียง
การถูกสัมผัส หรือปฏิเสธท่ีจะถูก
สัมผัสดวยแปรง  

  4.  เด็กไมยอมใหผูประเมินแปรง 
หรือยอมใหแปรงไดแตไมนาน       
ก็จะแยงแปรงไปแปรงเอง 

4.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

 5.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

5.  แสดงสีหนาขยะแขยง หรือยิ้ม
แหง ๆ  เมื่อถูกแปรงสัมผัส  

 6.  แสดงสีหนาขยะแขยง หรือยิ้ม
แหง ๆ  เมื่อถูกแปรงสัมผัส  

  7.  พูด ทําเสียง หรือแสดงสีหนาถึง
การเจ็บ แสบ เม่ือถูกแปรงสัมผัส 
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6.  แปรงตัวดวยแปรง (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

6.  กลาวปฏิเสธ หรือ กลาวไมชอบ 
ที่จะเขารวมกิจกรรม  

 
 

8.  พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางที่
แสดงออกถึงความไมชอบ หรือไม
อยากที่จะเขารวมกิจกรรม 

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
ไมยอมใหผูประเมินแปรงแขน ขา หรือถาเด็กยอมใหผูประเมินแปรงตัวให จะแปรงไดแตไมนาน 
หลังจากนั้นจะแยงแปรงไปแปรงเอง   บางคนพูดแสดงความรูสึกวาเจ็บออกมาทั้ง ๆ ท่ีผูประเมิน
แปรงเบา ๆ  นอกจากนี้ยังพบวาเด็กบางคนหดแขน หดขาหนี ขณะท่ีถูกแปรงบริเวณแขน ขา 

 
 

7.  สวมรองเทาขนปุย 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึง คอย ๆ สวมเทา
เขาไปในรองเทา  

 
 

1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ สวมเทา
เขาไปในรองเทา 

2.  เด็กมีลักษณะคอย ๆ สวมเทา
เขาไป พอสัมผัสรองเทาก็รีบชัก
ออกเทาออก แลวสวมเขาไปใหม 
เปนชวง ๆ ใชเวลาในการใสนาน  

 2.  เด็กมีลักษณะคอย ๆ สวมเทาเขา
ไป พอสัมผัสรองเทาก็รีบชักออก
เทาออก    แลวสวมเขาไปใหม   
เปนชวง ๆ ใชเวลาในการใสนาน  

3.  เด็กสวมเทาเขาไปในรองเทา  
ยังไมทันเสร็จทั้งสองขาง ก็รีบ     
ชักเทาออก   

 3.  เด็กสวมเทาเขาไปในรองเทา  
ยังไมทันเสร็จทั้งสองขาง ก็รีบ     
ชักเทาออก   

4.  เด็กสวมเทาเขาไปในรองเทาทั้ง
สองขางจนเสร็จ แตพอไมนานก็จะ
ขอถอดออกทันที  

 4.  เด็กสวมเทาเขาไปในรองเทาทั้ง
สองขางจนเสร็จ แตพอไมนานก็จะ
ขอถอดออกทันที  

  5.  เม่ือผูประเมินหลอกลอใหใส  มี
พฤติกรรมวิ่งหนี เดินหนี  ขยับหนี 
หดขาเก็บ  หยิบรองเทาเก็บ หรือปด
รองเทาท้ิง 

5.  ปฏิเสธไมยอมใสรองเทาต้ังแต
เห็นครั้งแรก  

  6.  ปฏิเสธไมยอมใสรองเทาต้ังแต
เห็นครั้งแรก  
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7.  สวมรองเทาขนปุย (ตอ) 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 
 

7.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

7.  แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัส
รองเทา 

 8. แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัส
รองเทา 

8.  พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขา
รวมกิจกรรม  
 

 
 

9.  พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทาง
ในลักษณะที่ปฏิเสธการเขารวม
กิจกรรม  

9.  พูดในลักษณะที่ไมชอบ 
แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสรองเทา 

 10.  พูดหรือทําเสียงในลักษณะที่
ไมชอบ ซึ่งแสดงออกถึงการ
ขยะแขยงที่ตองสัมผัสรองเทา 

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
ท่ีผูประเมินกระตุนใหใสรองเทา  เด็กจะแสดงพฤติกรรมหลีกเล่ียงโดยการว่ิงหนี  เดินหนี ขยับหนี 
หดขาเก็บ หยิบรองเทาไปเก็บ หรือปดรองเทาท้ิง เพื่อเปนการบอกใหทราบวาไมอยากทํากิจกรรม
ดังกลาว 
 

8.  หวีผม 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ยอมใหหวีไดไมนาน ก็แสดง
ทาทางหลีกหนีหรือบอกวาพอแลว  
 

 1.  ยอมใหหวีไดไมนาน ก็แสดง
ทาทางหลีกหนี เชน เอนศีรษะหนี  
เอามือกุมศีรษะ เอามือปด          
หรือบอกวาพอแลว  

2.  ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม 
หรือหยิบหวีไปหวีเองแตพอ         
จะหวีใหก็รีบปฏิเสธทันที  

 2.  ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม 
หรือหยิบหวีไปหวีเองแตพอ        
จะหวีใหก็รีบปฏิเสธทันที  

  3.  เม่ือผูประเมินหวีผมให  มี
ลักษณะเอามือลูบ จับบริเวณท่ีเพ่ิง
หวีไป  หรือกุมศีรษะเม่ือทําการหวี
เสร็จ 

  4.  ยอมใหหวี  แตมีลักษณะเอนคอ
หลบ ยนคอ หรือ  ยักไหล ขณะหวี  
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8.  หวีผม (ตอ) 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
3.  ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะ
เลย  

 5.  ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะ
เลย  

4.   แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

 6.   แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

5.  แสดงสีหนาไมชอบเมื่อมีคนอื่น
มาสัมผัสบริเวณศีรษะ  

 
 

7.  แสดงสีหนาไมชอบ ยิ้มแหง ๆ 
หรือทําทาแขยงเมื่อผูประเมินมา
สัมผัสบริเวณศีรษะ  

6.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณศีรษะ  

 8.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณศีรษะ  

  9.  พูด  หรือทําเสียงท่ีบงชี้ถึงความ
ไมชอบท่ีใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ 

  10.  พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทาง
ท่ีบงชี้ถึงการเจ็บปวด   

7.  พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไม
ชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ  

 11.  พูด  ทําเสียง  หรือแสดง
ทาทางปฏิเสธ  

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
เม่ือผูประเมินหวีผมให  เด็กมีพฤติกรรมหลีกหนี เชน เอนคอหลบ ยนคอ ยักไหล  หรือบางคนมี
พฤติกรรมเอามือลูบหรือจับบริเวณผมท่ีเพิ่งถูกหวีไป หรือเอามือกุมศีรษะเม่ือทําการหวีผมเสร็จ   
บางคนยอมใหผูประเมินหวีผมได แตไมนานแลวคอยจะแสดงพฤติกรรมหลีกหนี เชน เอนศีรษะ
หนี  เอามือกุมศีรษะ เอามือปดหวีออก หรือบอกความตองการวาพอแลว  

เด็กบางคนแสดงสีหนาไมชอบ ยิ้มแหง ๆ  หรือทําทาแขยงเมื่อมีผูประเมินมาสัมผัส
บริเวณศีรษะ  บางคนพูดหรือทําเสียงท่ีบงช้ีถึงความไมชอบท่ีใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ หรือแสดง
ถึงการเจ็บปวดเม่ือถูกสัมผัสบริเวณศีรษะ 
 
9.  สวมหมวก 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ยอมใหสวมหมวกไหมพรมได 
แตไมนาน ก็แสดงทาทางหลีกเล่ียง
หรือบอกวาพอแลว  

 
 

1.  ยอมใหสวมหมวกไหมพรมได 
แตไมนาน ก็แสดงทาทางหลีกเล่ียง
หรือบอกวาพอแลว  
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9.  สวมหมวก (ตอ) 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
  2.  ยอมใหผูประเมินสวมหมวกให  

พอสวมเสร็จก็ถอดออกทันที 
  3.  เม่ือเห็นหมวกไหมพรม ก็แสดง

ทาทาง พูด หรือทําเสียงในลักษณะ
ไมชอบ หรือแขยง 

2.  ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม 
หรือหยิบหมวกไหมพรมไปสวม
เองแตพอจะสวมใหก็รีบปฏิเสธ
ทันที  

 
 

4.  ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม 
หรือหยิบหมวกไหมพรมไปสวม
เองแตพอจะสวมใหก็รีบปฏิเสธ
ทันที  

  5.  แสดงทาทางหลีกเล่ียง เชน ปด
หมวกท้ิง  เอาหมวกไปเก็บ  เดินหนี  
เอนตัวหนี 

3.  ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะ
เลย  

 6.  ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะ
เลย  

4.   แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

 7.   แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

5.  แสดงสีหนาไมชอบเมื่อมีคนอื่น
มาสัมผัสบริเวณศีรษะ  

 
 

8.  แสดงสีหนาไมชอบเมื่อมีคนอื่น
มาสัมผัสบริเวณศีรษะ  

6.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณศีรษะ  

 9.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณศีรษะ  

7.  พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไม
ชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ 

 10.  พูด  หรือทําเสียงที่บงช้ีถึง
ความไมชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณ
ศีรษะ 
11.  พูด  ทําเสียง  หรือแสดง
ทาทางปฏิเสธ 

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
เม่ือเห็นลักษณะของหมวกไหมพรมท่ีจะตองสวมใส  มีการแสดงพฤติกรรมหลีกเล่ียงกิจกรรม
ดังกลาวโดยการแสดงทาทาง พูด หรือทําเสียงในลักษณะไมชอบหรือขยะแขยง  ปดหมวกท้ิง      
เอาหมวกไปเก็บ  เดินหนี  เอนตัวหนี เปนตน  บางคนยอมใหผูประเมินสวมหมวกให  แตพอสวม
เสร็จมีพฤติกรรมรีบถอดออกทันที  
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10.  สวมหนากาก 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ยอมใหสวมหนากากแตแสดง
ทาทางขืน ๆ   

 1.  ยอมใหสวมหนากากแตแสดง
ทาทางขืน ๆ   

2.  พอสวมหนากากเสร็จจะรีบ
ถอดออกทันที  

 2.  พอสวมหนากากเสร็จจะรีบ
ถอดออกทันที  

3.  ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม 
หรือหยิบหนากากไปสวมเองแต
พอจะสวมใหก็รีบปฏิเสธทันที  

 3.  ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม 
หรือหยิบหนากากไปสวมเองแต
พอจะสวมใหก็รีบปฏิเสธทันที  

  4.  แสดงทาทางหลีกเล่ียง เชน เอน
ศีรษะหนี  ปดท้ิง  หยิบไปเก็บ    
เดินหนี  ยกมือกันไมใหใส   กมหนา
หลบไมใหใส   

  5.  แสดงสีหนา  หรือทาทาง
อยากจะถอดออก  หรือไมชอบท่ีจะ
ใสคางไว 

4.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

 6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

5.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณศีรษะและ/หรือใบหนา  

 7.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณศีรษะและ/หรือใบหนา  

6.  พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไม
ชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ
และ/หรือใบหนา  

 8.   ทําเสียง หรือพูดในลักษณะ
ปฏิเสธ หรือไมชอบที่ใครมาสัมผัส
บริเวณศีรษะและ/หรือใบหนา  

 
จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส

มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการหลีกเล่ียงกิจกรรมดังกลาวโดยการ เอนศีรษะหนี  ปดหนากากท้ิง  
หยิบหนากากไปเก็บ  เดินหนี  ยกมือกันไมใหใสหนากาก   กมหนาหลบไมใหใสหนากาก            

บางคนแสดงสีหนา  หรือทาทางอยากจะถอดหนากากออก  หรือไมชอบท่ีจะใสคางไวนานนาน 
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11.  ติดสติกเกอรท่ีหนา 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

1.  ยอมใหติดสติกเกอรแตแสดง
ทาทางขืน ๆ  

 1.  ยอมใหติดสติกเกอรแตแสดง
ทาทางขืน ๆ   

  2.  ขณะติดสติกเกอรให มีลักษณะ
หยีตา  ยกมุมปากขึ้น  หรือทาทาง
แขยงท่ีถูกสัมผัสบริเวณใบหนา 

2.  พอติดสติกเกอรเสร็จจะใชมือ
ดึงออกอยางทันทีทันใด  

 
 

3.  พอติดสติกเกอรเสร็จจะใชมือ
ดึงออกอยางทันทีทันใด  

3.  ยอมใหติดสติกเกอร แตยังไม
ทันเสร็จก็หลีกเล่ียงไมขอทําตอ 
แลวดึงสติกเกอรออก  

 4.  ยอมใหติดสติกเกอร แตยังไม
ทันเสร็จก็หลีกเล่ียงไมขอทําตอ 
แลวดึงสติกเกอรออก  

  5.  ยอมใหติดสติกเกอรจนเสร็จ  
สักพักเร่ิมเอามือจับบริเวณท่ีติด
หรือแสดงทาทาง ทําเสียง หรือพูด
แสดงความตองการวาไมชอบ หรือ
อยากแกะออก  

4.  หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธท่ีจะเขา
รวมกิจกรรม แตถาใหติดเองจะยอม  

 6.  หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธท่ีจะเขา
รวมกิจกรรม เชน เอนตัวหลบ     
เอามือปด หรือถาใหติดเองจะยอม  

5.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

 7.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

6.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณใบหนา  

 8.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณใบหนา  

7.  พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไม
ชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณใบหนา  

 9.  ทําเสียง หรือพูดในลักษณะ
ปฏิเสธ หรือไมชอบที่ใครมาสัมผัส
บริเวณใบหนา 

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาขณะผูประเมินติดสติกเกอรให  เด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีก
หนีตอการรับความรูสึกสัมผัสมีพฤติกรรมหยีตา  ยกมุมปากข้ึน หรือแสดงทาทางแขยงที่ถูกสัมผัส
บริเวณใบหนา  นอกจากนี้ เด็กบางคนท่ียอมใหผูประเมินติดสติกเกอรใหจนเสร็จ  สักพักพบวาเด็ก
เหลานี้เร่ิมมีพฤติกรรมเอามือจับบริเวณท่ีติดหรือแสดงทาทาง ทําเสียง หรือพูดแสดงความตองการ
วาไมชอบ หรืออยากแกะออก 
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ขอสังเกตอยางหน่ึงท่ีผูวิจัยไดพบคือ เด็กเกือบทุกคนไมวาจะเปนเด็กกลุมปกติหรือเด็ก
กลุมท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสก็ตาม เด็กมักจะเอามือจับสติกเกอร แตจะแตกตาง
กันตรงสีหนาท่ีแสดงออก  กลาวคือ เด็กกลุมปกติจะจับสติกเกอรเพื่อสํารวจวาอยูตรงไหน ติดแนน
หรือเปลา เปนตน ซ่ึงจะมีสีหนาท่ียิ้ม ดีใจ ชอบใจ แตในเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีนั้นจะมีพฤติกรรมเอา
มือจับบริเวณท่ีติดเหมือนกันแตจะเปนการจับเพื่อพยายามแกะออก หรือเด็กบางคนท่ีอยากแกะออก
แตไมกลาก็จะแสดงสีหนาอึดอัด รูสึกไมสบายใจ  ไมชอบ และพอผูวิจัยถามวาอยากเอาออกไหม
เด็กกลุมท่ีมีภาวะหลีกหนีจะรีบตอบทันทีวาอยากเอามันออก 

 
12.  ทาแปง  

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ยอมใหทาแปงแตแสดงทาทาง
ขืน ๆ และรีบใหทาเร็ว ๆ  

 1.  ยอมใหทาแปงแตแสดงทาทาง
ขืน ๆ หรือรีบใหทาเร็ว ๆ  

  2.  แสดงทาทางหล่ิวตา หยีตา     
หยีหนา มากกวาปกติขณะทาแปง
ให 

2.  พอทาแปงเสร็จจะใชมือเช็ด
แปงออกอยางทันทีทันใด 

 
 

3.  พอทาแปงเสร็จจะใชมือเช็ด
แปงออกอยางทันทีทันใด  

3.  หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธท่ีจะเขา
รวมกิจกรรม  
 

 
 

4.  หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธท่ีจะเขา
รวมกิจกรรม  เชน ปดกมหนา    
เดินหนี  บิดหนาหนี 

4.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 5.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

5.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณใบหนา 

 6.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณใบหนา  

6.  พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไม
ชอบที่ใครมาสัมผัสบริเวณใบหนา 

 7.  ทําเสียง หรือพูดในลักษณะ
ปฏิเสธ หรือไมชอบที่ใครมาสัมผัส
บริเวณใบหนา 

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
มีการแสดงทาทางหล่ิวตา หยีตา  หยีหนา เพื่อหลีกหนีการสัมผัสมากกวาปกติขณะผูประเมินทาแปง
ให 
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13.  แทตทูแสนสวย 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  หลีกเล่ียง/ปฏิเสธท่ีจะเขารวม
กิจกรรม  
 

 
 

1.  แสดงทาทางหลีกเล่ียง/ปฏิเสธท่ี
จะเขารวมกิจกรรม เชน ปดทิ้ง    
หดแขนเก็บ   

  2.  ชวงขณะลูบนํ้าเพ่ือลอกลาย 
เม่ือนํ้าบังเอิญหยดใสบริเวณขา  เทา 
แสดงอาการหลีกหนี  ไมชอบ  เชน 
เอามือเช็ดขา  ยกขาออก  สะดุง  

2.  ยอมใหลอกลายสติกเกอรแต
แสดงทาทางขืน ๆ และรีบใหทําเร็ว 
ๆ  
3.  พอลอกลายเสร็จจะใชมือเช็ด
ออกอยางทันทีทันใด  
 

 3.  เมื่อทําการดึงแผนลอกลายออก  
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตองการท่ีจะเอาแทตทูออก  เชน  
จองมอง ช้ี ๆ  อยากจะเอาออก     
เอามือลูบ  พยายามแกะ               
เอามือ แขนมาถูกัน  สะบัดแขน  
เอาแขนเช็ดพ้ืน เสื้อ  กางเกง 

  4.  แสดงทาทาง สีหนาหรือทําเสียง 
ท่ีบงชี้ถึงความแขยง  กลัว เจ็บ      

4.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

 5.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

5.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกสัมผัส
บริเวณแขน  

 6.  หงุดหงิด โวยวาย  รองไห 

6.  พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไม
ชอบใหสัมผัสบริเวณแขน   

 7.  ทําเสียง หรือพูดในลักษณะ
ปฏิเสธ หรือไมชอบ  

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
เม่ือผูประเมินทําการดึงแผนลอกลายออก   มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตองการท่ีจะเอาแทตทู
ออกไปจากบริเวณที่ติด  เชน  จองมอง ช้ี ๆ  อยากจะเอาออก  เอามือลูบ  พยายามแกะ  เอามือหรือ
แขนมาถูกัน  สะบัดแขน  เอาแขนเช็ดพื้น เส้ือ  หรือกางเกง   บางคนแสดงทาทาง สีหนาหรือ        
ทําเสียง ท่ีบงช้ีถึงความแขยง  กลัว หรือเจ็บ  นอกจากน้ียังพบวาในเด็กบางคนเม่ือผูวิจัยทําน้ําหกใส
บริเวณแขนหรือขาในขณะทําการลอกลายมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการหลีกหนีน้ําท่ีเปยกโดยการ
เอามือเช็ดขา ยกขาออก  สะดุง 
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ผูวิจัยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวากิจกรรมนี้คอนขางเปนกิจกรรมที่ชวยบงช้ีหรือพบเห็น
พฤติกรรมหลีกหนีของเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีไดอยางชัดเจน  เด็กปกติสวนใหญแลวหลังจากทําการ
ลอกลายออกเด็กจะมองดู หรือจับบริเวณท่ีติด แสดงสีหนาช่ืนชอบวาสวย  แตขณะเดียวกันในเด็กท่ี
มีภาวะหลีกหนีเด็กจะใหความรวมมือดีในข้ันตอนเอาน้ําลูบ แตพอดึงลอกลายออกมองเห็นลาย         
และรับรูถึงความเหนียวเหนอะของแทตทู  เด็กเกือบทุกคนจะแสดงทาทางขยะแขยง  เอามือถู        
สีหนาและทาทางอยากเอาออกเปนอยางมาก ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูวิจัยเห็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกตางกัน
อยางชัดเจนของเด็กท้ังสองกลุม 

 
14.  ทาโลชั่น 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ยอมใหทาโลช่ันแตแสดง
ทาทางขืนๆ และรีบใหทาเร็ว ๆ  

 1.  ยอมใหทาโลช่ันแตแสดง
ทาทางขืน ๆ และรีบใหทาเร็ว ๆ  

2.  พอทาโลช่ันเสร็จจะใชมือเช็ด
ออกอยางทันทีทันใดหรือกางมือ  
กางแขน กางขาออกอยางขยะแขยง  
 

 2.  พอทาโลช่ันเสร็จจะแสดง
พฤติกรรมที่บงช้ีถึงความไมชอบ  
อยากเช็ดออก เชน   เอาแขนเช็ดเสื้อ 
กางเกง เบาะ  สะบัดแขน ขา        
เอามือถูบริเวณที่ทา  หรือกางน้ิวมือ  
กางแขน กางขาออกอยางขยะแขยง  

  3.  แสดงทาทาง สีหนาหรือทําเสียง 
ท่ีบงชี้ถึงความแขยง  กลัว เจ็บ      

3.  หลีกเล่ียง/ปฏิเสธท่ีจะเขารวม
กิจกรรม  

 4.  หลีกเล่ียง/ปฏิเสธท่ีจะเขารวม
กิจกรรม  

4.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 5.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

5.  หงุดหงิด โวยวาย เมื่อถูกโลช่ัน
บริเวณแขน ขา  

 6.  หงุดหงิด โวยวาย รองไห  

6.  พูดกลาวปฏิเสธ หรือบอกวาไม
ชอบทาโลช่ัน 

 
 

7.  ทําเสียงหรือพูดในลักษณะ
ปฏิเสธ หรือไมชอบ ไมพอใจ 
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จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
มีพฤติกรรมหลีกหนีตอการสัมผัสโลช่ัน โดยการเอาแขนเช็ดเส้ือ  กางเกง หรือเบาะ สะบัดแขน ขา  
เอามือถูบริเวณที่ทา หรือกางนิ้วมือออก  กางแขน กางขาออกอยางขยะแขยง บางคนแสดงทาทาง   
สีหนาหรือทําเสียง ท่ีบงช้ีถึงความแขยง  กลัว  เจ็บ      
 

15.  เลนลูกบอลยางรัด (rubber band ball) 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอานิ้ว/
มือจับลูกบอลยางรัด (rubber band 

ball) ขึ้นมา  

 1.  ใชเวลาในการตัดสินใจนาน 
ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอานิ้ว/
มือจับลูกบอลยางรัด (rubber band 

ball) ขึ้นมา  
2.  พอหยิบลูกบอลยางรัด (rubber 

band ball) ขึ้นมาได ก็จะปาทิ้ง
ทันที  

 2.  พอหยิบลูกบอลยางรัด (rubber 

band ball) ขึ้นมาได ก็จะปาทิ้ง
ทันที  

3.  ยอมหยิบลูกบอลยางรัด 
(rubber band ball) ขึ้นมาถือไดไม
นาน ก็จะปลอยแลวไปหยิบใหม  

 3.  ยอมหยิบลูกบอลยางรัด 
(rubber band ball) ขึ้นมาถือไดไม
นาน ก็จะปลอยแลวไปหยิบใหม  

4.  ลักษณะการหยิบจะใชน้ิวหยิบ 
หรือหยิบไมเต็มมือ  

 4.  ลักษณะการหยิบจะใชน้ิวหยิบ 
หรือหยิบไมเต็มมือ  ถือกําหลวม ๆ 

5.  ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้ง
แรก 

 5.  ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตครั้ง
แรก  

6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 6.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

7.  แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัส
ลูกบอลยางรัด (rubber band ball)  

 
 

7.  แสดงสีหนารังเกียจเมื่อสัมผัส
ลูกบอลยางรัด (rubber band ball)  

8.  แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือ
สัมผัสลูกบอลยางรัด (rubber band 
ball)  

 8.  แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือ
สัมผัสลูกบอลยางรัด (rubber band 
ball)  

9.  พูดในลักษณะที่ปฏิเสธการเขา
รวมกิจกรรม  

 
 

9.  พูด หรือทําเสียงในลักษณะที่
ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  

10.  พูดในลักษณะที่ไมชอบ 
แสดงออกถึงการขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสลูกบอลยางรัด (rubber band 
ball)  

 10.  พูด หรือทําเสียงในลักษณะที่
ไมชอบ ขยะแขยง  เจ็บ  กลัว  
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กิจกรรมประเมินนี้ไมมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตอยางใด 
 

16.  กอกองทราย 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ลังเลในการที่จะสัมผัสทราย  1.  ลังเลในการที่จะสัมผัสทราย 
2.  ตองคอยกระตุนจึงจะยอม
สัมผัสทราย 

 2.  ตองคอยกระตุนจึงจะยอม
สัมผัสทราย 

3.  ยอมสัมผัสทรายแตจะใชน้ิว
คอย ๆ เขี่ยสํารวจหรือยอมใชมือ
ขางเดียวรีบ ๆ ทํา   
 

 3.  ยอมสัมผัสทรายแตจะใชน้ิว
คอย ๆ เขี่ย  ใชปลายน้ิวตักทราย    
มีลักษณะหยิบไมเต็มมือหรือใช  
4 น้ิวกวักตักขึ้นมา 

  4.  เม่ือหลอกลอใหเอามือสัมผัส
ทราย  พบลักษณะมือแอนกระดก
เพ่ือหลีกหนีหรือสัมผัสทรายให
นอยท่ีสุด 

4.  แสดงความตองการอยากไปลาง
มือทันทีที่มือสัมผัสทราย 
5.  พอมือเปอนทรายก็จะรีบปด
ทรายออกทันที ในขณะทํากิจกรรม   

พอมือเปอนทรายก็จะปดทรายออก
แตไมถึงกับทันทีทันใด และ
ลักษณะการปดออกรวมกับการ
แสดงออกทางสีหนา ไมไดบงบอก
ถึงความขยะแขยง หรือไมชอบ 

5.  พอมือเปอนทรายก็จะรีบปด
ทรายออกทันทีในขณะทํากิจกรรม 
หรือแสดงความตองการอยากเอา
ทรายออก เชน สะบัดมือ  ลุกจะไป
ลางมือ  เอามือเช็ดพ้ืน เสื้อ กางเกง 
พยายามเช็ดหรือเอาทรายออก 

6.  แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม 
พอเสร็จแลวจะขอไปลางมือทันที   

 6.  แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม
ใหเสร็จเร็ว ๆ   

7.  เมื่อสัมผัสทรายแลวจะแสดง
ทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางน้ิว
มือที่สัมผัสทรายออก   

 7.  เมื่อสัมผัสทรายแลวจะแสดง
ทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางน้ิว
มือที่สัมผัสทรายออก 

8.  ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขา
รวมกิจกรรม 
 

 
 

8.  ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขา
รวมกิจกรรม  เชน จับมือผูประเมิน
ไปหยิบทราย   ลุกหนี   เดินหนี  
ผลักกระบะทรายออกไป 

9.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม 

 9.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

10.  แสดงสีหนาขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสหรือขณะที่สัมผัสทราย 

 10.  แสดงสีหนาขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสหรือขณะที่สัมผัสทราย 
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16.  กอกองทราย (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

11.  พูดแสดงความรูสึกขยะแขยง  11.  พูด หรือทําเสียงแสดง
ความรูสึกขยะแขยง  

12.  พูดปฏิเสธ ไมชอบ หรือไมเขา
รวมกิจกรรม 

 12.  ทําสียง หรือพูดปฏิเสธ ไม
ชอบ ไมอยากเขารวมกิจกรรม  

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
มีพฤติกรรมหลีกเล่ียงในกิจกรรมดังกลาว  โดยการจับมือผูประเมินไปหยิบทรายแทน   ลุกหนี   
เดินหนี  หรือผลักกระบะทรายออกไป  บางคนมีพฤติกรรมหลีกหนีพอมือเปอนทรายจะรีบปดทราย
ออกทันทีในขณะทํากิจกรรม หรือแสดงความตองการอยากเอาทรายออก เชน สะบัดมือ  ลุกข้ึนเพื่อ
จะไปลางมือ เอามือเช็ดพื้น เส้ือ กางเกง พยายามเช็ดหรือเอาทรายออก  นอกจากนี้ในเด็กบางคนเม่ือ
ผูประเมินหลอกลอใหเอามือสัมผัสทราย พบลักษณะมือแอนกระดกเพ่ือหลีกหนีหรือสัมผัสทราย
ใหนอยท่ีสุด  หรือไมบางคนยอมสัมผัสทรายแตจะใชนิ้วคอย ๆ เข่ีย  ใชปลายนิ้วตักทราย  มี
ลักษณะหยิบไมเต็มมือหรือใช 4 นิ้วกวักตักข้ึนมา 

ผูวิจัยสังเกตเห็นความแตกตางของลักษณะการปดทรายในเด็กปกติกับเด็กท่ีมีภาวะหลีก
หนีตอการรับความรูสึกสัมผัส โดยในเด็กปกตินั้นจะใชสองมือประกบกันแลวขยับมือปดทรายออก 
หรือใชการกํามือแลวเคลื่อนไหวนิ้วมือภายในมือเพื่อปดขาวสารออก แตในเด็กท่ีมีภาวะหลีกหนี
ดังกลาวจะใชการสะบัดมือ  เอามือเช็ดพื้น เส้ือผา หรือ เอามือสองขางถูกันอยางแรง เปนตน 
 
 

17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด 

แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 
1.  ลังเลในการที่จะสัมผัสโฟม/
ครีมโกนหนวด  

 1.  ลังเลในการที่จะสัมผัสโฟม/
ครีมโกนหนวด 

2.  ตองคอยกระตุนจึงจะยอม
สัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด   

 2.  ตองคอยกระตุนจึงจะยอม
สัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด 

3.  ยอมสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด
แตจะใชน้ิวคอย ๆเขี่ยสํารวจหรือ
ยอมใชมือขางเดียวรีบ ๆ ทํา  

 3.  ยอมสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด
แตจะใชน้ิวคอย ๆ เขี่ย  ใชปลายน้ิว  
มีลักษณะสัมผัสไมเต็มมือ 
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17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

  4.  เม่ือหลอกลอใหเอามือ
สัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด          
พบลักษณะมือแอนกระดกเพ่ือ   
หลีกหนีหรือสัมผัสโฟม/ครีม     
โกนหนวดใหนอยท่ีสุด 

4.  แสดงความตองการอยากไปลาง
มือทันทีที่มือสัมผัสโฟม/ครีม   
โกนหนวด   
5.  ใชมือที่เปอนโฟม/ครีมเช็ดไป
บริเวณโตะ เสื้อผา ในขณะทํา
กิจกรรม   

 

 
 

5.  พอมือเปอนโฟม/ครีม         
โกนหนวดก็จะรีบเช็ดออกทันที
ในขณะทํากิจกรรม หรือแสดง
ความตองการอยากเช็ดออก เชน 
สะบัดมือ  ลุกจะไปลางมือ         
เอามือเช็ดพ้ืน เสื้อ กางเกง       
พยายามเช็ดหรือเอาโฟม/ครีม   
โกนหนวดออก 

6.  แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม 
พอเสร็จแลวจะขอไปลางมือทันที
หรือเช็ดโฟม/ครีม ออกเมื่อเสร็จ
กิจกรรม   

 6.  แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม
ใหเสร็จเร็ว พอเสร็จแลวจะขอไป
ลางมือทันที หรือเช็ดโฟม/ครีมโกน
หนวดออกเมื่อเสร็จกิจกรรม 

7.  เมื่อสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด
แลวจะแสดงทาทางขยะแขยงโดย
ลักษณะกางนิ้วมือที่สัมผัสโฟม/
ครีมโกนหนวดออก   

 7.  เมื่อสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด
แลวจะแสดงทาทางขยะแขยงโดย
ลักษณะกางนิ้วมือที่สัมผัสโฟม/
ครีมโกนหนวดออก   

8.  ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขา
รวมกิจกรรม   
 

 
 

8.  ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขา
รวมกิจกรรม  เชน จับมือผูประเมิน
ไปละเลงโฟม/ครีมโกนหนวด     
ลุกหนี   เดินหนี  ผลักถาดโฟม/ครีม
โกนหนวดออกไปหรือยกถาดไป
เก็บ 

9.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 9.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  
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17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

10.  แสดงสีหนาขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสหรือขณะที่สัมผัสโฟม/ครมี
โกนหนวด  

 10.  แสดงสีหนาขยะแขยงที่เห็นผู
ประเมินฉีดโฟม/ครีมโกนหนวดลง
ถาด  หรือขณะที่สัมผัสโฟม/ครีม
โกนหนวด 

11.  พูดแสดงความรูสึกขยะแขยง  
 

 
 

11.  พูด หรือทําเสียงแสดง
ความรูสึกขยะแขยง  กลัว โวยวาย 
รองไห 

  12.  ทําเสียง หรือพูดวาอยากไป
ลางมือ ตองการเอาโฟม/ครีม     
โกนหนวดออก 

12.  พูดปฏิเสธ ไมชอบ หรือไมเขา
รวมกิจกรรม 

 
 

13.  ทําสียง หรือพูดปฏิเสธ ไม
ชอบ ไมอยากเขารวมกิจกรรม  

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
มีพฤติกรรมหลีกเล่ียงในกิจกรรมดังกลาว  โดยการจับมือผูประเมินไปละเลงโฟม/ครีมโกนหนวด   
ลุกหนี   เดินหนี  ผลักถาดโฟม/ครีมโกนหนวดออกไป หรือยกถาดไปเก็บ  บางคนมีพฤติกรรมหลีก
หนีพอมือเปอนโฟม/ครีมโกนหนวดจะรีบเช็ดออกทันทีในขณะทํากิจกรรม หรือแสดงความ
ตองการอยากเช็ดออก เชน สะบัดมือ  ลุกจะไปลางมือ  เอามือเช็ดพื้น เส้ือ กางเกง พยายามเช็ดหรือ
เอาโฟม/ครีมโกนหนวดออก  นอกจากนี้ในเด็กบางคนเม่ือผูประเมินหลอกลอใหเอามือสัมผัสโฟม/
ครีมโกนหนวด  พบลักษณะมือแอนกระดกเพ่ือหลีกหนีหรือสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดใหนอย
ท่ีสุด  หรือไมบางคนยอมสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดแตจะใชนิ้วคอย ๆ เข่ีย  ใชปลายนิ้ว  มีลักษณะ
สัมผัสไมเต็มมือ  นอกจากนี้บางคนมีพฤติกรรมพูด หรือทําเสียงแสดงความรูสึกขยะแขยง  กลัว 
โวยวาย รองไห  ทําสียง หรือพูดวาอยากไปลางมือ ตองการเอาโฟม/ครีมโกนหนวดออก 
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18.  เลนกาวสี 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

1.  ลังเลในการที่จะสัมผัสกาวสี   1.  ลังเลในการที่จะสัมผัสกาวสี 
2.  ตองคอยกระตุนจึงจะยอม
สัมผัสกาวสี  

 2.  ตองคอยกระตุนจึงจะยอม
สัมผัสกาวสี 

3.  ยอมสัมผัสกาวสีแตจะใชน้ิว
คอย ๆ จิ้มสํารวจหรือยอมใชมือขาง
เดียวรีบๆทํา 

 3.  ยอมสัมผัสกาวสีแตจะใชน้ิว
คอย ๆ เขี่ย  ใชปลายน้ิว  มีลักษณะ
สัมผัสไมเต็มมือ 

  4.  เม่ือหลอกลอใหเอามือสัมผัส
กาวสี  พบลักษณะมือแอนกระดก
เพ่ือหลีกหนีหรือสัมผัสกาวสีให
นอยท่ีสุด 

4.  แสดงความตองการอยากไปลาง
มือทันทีที่มือกาวสี  
5.  ใชมือที่เปอนกาวเช็ดไปบริเวณ
โตะ เสื้อผา ในขณะทํากิจกรรม  

 5.  พอมือเปอนกาวสีก็จะรีบเช็ด
ออกทันทีในขณะทํากิจกรรม หรือ
แสดงความตองการอยากเช็ดออก 
เชน ลุกจะไปลางมือ  เอามือเช็ดพ้ืน 
เสื้อ กางเกง พยายามเช็ดหรือเอา
กาวสีออก 

6.  แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม 
พอเสร็จแลวจะขอไปลางมือทันที
หรือเช็ดกาว ออกเมื่อเสร็จกิจกรรม  
 

 6.  แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรม
ใหเสร็จเร็ว พอเสร็จแลวจะขอไป
ลางมือทันที หรือเช็ดกาวสีออกเม่ือ
เสร็จกิจกรรม 

7.  เมื่อสัมผัสกาวสีแลวจะแสดง
ทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางน้ิว
มือที่สัมผัสกาวสีออก  

 7.  เมื่อสัมผัสกาวสีแลวจะแสดง
ทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางน้ิว
มือที่สัมผัสกาวสีออก   

8.  ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขา
รวมกิจกรรม  
 

 
 

8.  ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขา
รวมกิจกรรม  เชน จับมือผูประเมิน
ไปละเลงกาวสี   ลุกหนี   เดินหนี  
ผลักกระดาษที่มีกาวสีออกไป  

9.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

 9.  แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขา
รวมกิจกรรม  

10.  แสดงสีหนาขยะแขยงที่ตอง
สัมผัสหรือขณะที่สัมผัสกาวสี  

 10.  แสดงสีหนาขยะแขยงที่เห็นผู
ประเมินเทกาวสีลงบนกระดาษ  
หรือขณะที่สัมผัสกาวสี 
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18.  เลนกาวสี (ตอ) 
แบบประเมินฉบับแรก พฤติกรรมท่ีพบในเด็กปกติ แบบประเมินฉบับท่ีสอง 

11.  พูดแสดงความรูสึกขยะแขยง  
 

 
 

11.  พูด หรือทําเสียงแสดง
ความรูสึกขยะแขยง  กลัว โวยวาย 
รองไห 

  12.  ทําสียง หรือพูดวาอยากไปลาง
มือ  ตองการเอากาวสีออก 

12.  พูดปฏิเสธ ไมชอบ หรือไมเขา
รวมกิจกรรม 

 
 

13. ทําสียง หรือพูดปฏิเสธ ไมชอบ 
ไมอยากเขารวมกิจกรรม  

 

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส
มีพฤติกรรมหลีกเล่ียงในกิจกรรมดังกลาว  โดยการจับมือผูประเมินไปละเลงกาวสี   ลุกหนี         
เดินหนี  ผลักกระดาษท่ีมีกาวสีออกไป  บางคนมีพฤติกรรมหลีกหนีพอมือเปอนกาวสีจะรีบเช็ดออก
ทันทีในขณะทํากิจกรรม หรือแสดงความตองการอยากเช็ดออก เชน ลุกจะไปลางมือ  เอามือเช็ดพื้น 
เส้ือ กางเกง พยายามเช็ดหรือเอากาวสีออก  นอกจากน้ีในเด็กบางคนเม่ือผูประเมินหลอกลอใหเอา
มือสัมผัสกาวสี  พบลักษณะมือ   แอนกระดกเพ่ือหลีกหนีหรือสัมผัสกาวสีใหนอยท่ีสุด  หรือไม
บางคนยอมสัมผัสกาวสีแตจะใชนิ้วคอย ๆ เข่ีย  ใชปลายนิ้ว  มีลักษณะสัมผัสไมเต็มมือ  นอกจากนี้
บางคนมีพฤติกรรมพูด หรือทําเสียงแสดงความรูสึกขยะแขยง  กลัว โวยวาย รองไห  ทําสียง หรือ
พูดวาอยากไปลางมือ ตองการเอา   กาวสีออก 
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สวนท่ี 4 แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ   3-5 ป ฉบับท่ีสาม 
(ฉบับสุดทาย) หลังจากการหาคาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 

เม่ือผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแบบประเมินแลว  ไดนําแบบประเมินไปใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดวยการหาคาดัชนีสอดคลองของลักษณะ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกกับตัวกิจกรรม (IC)   ซ่ึงคา IC ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละกิจกรรม
ประเมินท่ีได สวนใหญไดมากกวา 0.5 (ดังแสดงรายละเอียดคา IC ในภาคผนวก ค) โดยคิดเปน
เปอรเซ็นตของคา IC ในแตละกิจกรรม ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 
กิจกรรมประเมิน พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ท่ีไดคา IC มากกวา 0.5 (%) 
พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ท่ีไดคา IC นอยกวา 0.5  (%) 
1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร 73.33 26.67 

2.  ถุงสมบัติ 62.50 37.50 

3.  ปนดินน้ํามัน 70 30 

4.  เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ 66.67 33.33 

5.  ตอแถวรถไฟ 71.43 28.57 

6.  แปรงตัวดวยแปรง 75 25 

7.  สวมรองเทาขนปุย 80 20 

8. หวีผม 90.90 9.10 

9. สวมหมวก 90.90 9.10 

10. สวมหนากาก 87.50 12.50 

11. ติดสติกเกอรท่ีหนา 88.89 11.11 

12.  ทาแปง 85.71 14.29 

13. แทตทูแสนสวย 71.43 28.57 

14.  ทาโลช่ัน 85.71 14.29 

15. เลนลูกบอลยางรัด 70 30 

16. กอกองทราย 91.67 8.33 

17. เลนโฟม/ครีมโกนหนวด 92.31 7.69 

18. เลนกาวสี 92.31 7.69 
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ผูวิจัยคัดเลือกพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีม่ันใจวาบงช้ีถึงภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัสจริง โดยพิจารณาจากคา IC ท่ีไดมากกวา 0.5 รวมกับความคิดเห็นของผูวิจัยและอาจารย     
ท่ีปรึกษา จากนั้นผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขแบบประเมิน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  ผลักกระบะขาวสารออกไป  สายหนา     

โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 
2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 

3. ไมนํามือลงไปควานหาของเลนในกระบะขาวสาร แตใชเฉพาะบางสวนเชน น้ิวมือ ปลายน้ิว หรือฝามือ
เขี่ยไปมาหรือสัมผัสขาวสารดานบนของกระบะ 

4. ใชปลายน้ิวหยิบหรือตักขาวสารออกมาเพื่อหาของเลน 
5. เมื่อหาของเลนไดแลวจะรีบหยิบและชักมือออกจากกระบะขาวสารทันที  มีลักษณะเรงรีบจนเกินไป 
6. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการสะบัดมือ กางนิ้วมือออก เอามือปด หรือเช็ดมือทันทีเมื่อสัมผัสขาวสาร

หรือเมล็ดขาวสารติดมือ 
7. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

2.  ถุงสมบตั ิ

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  ผลักถุงขนปุยออกไป  สายหนา   โบกมือ  
พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 

3. คอย ๆ ลวงมือเขาไปในถุงและ/หรือรีบลวงมือเขาไปและชักมือเขา-ออกหลายครั้งกวาจะหยิบของเลน 
4. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

3.  ปนดนิน้ํามัน 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  ผลักดินนํ้ามันออกไป  สายหนา   โบกมือ  
พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 
3. ไมใชมือหรือฝามือขยํา คลึง หรือปนดินนํ้ามัน แตใชเฉพาะบางสวนเชน ใชปลายน้ิวกด จิ้ม หรือฝามือ

ทุบดินนํ้ามัน 
4. ถือดินนํ้ามันไดไมนาน  ปลอยเปนชวง ๆ 
5. เมื่อดินนํ้ามันติดมือจะรีบแกะออกอยางทันทีทันใด หรือสนใจท่ีจะแกะดินนํ้ามันออกมากกวาปนเลน 
6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 
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4.  เดินบนแผนผิวสัมผัสตางๆ 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน เดินหนี  สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 
2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 
3. หลีกเล่ียงการเดินผานบางชนิดของผิวสัมผัสโดยการเดินกาวขาม หรือเล่ียงไมเหยียบเดินผานผิวสัมผัส

น้ัน ๆ 
4. มีลักษณะเดินเขยงปลายเทา  ลงนํ้าหนักไมเต็มฝาเทา  แอนปลายเทากระดกขึ้นหรือเดินงอปลายเทางุม

บนบางผิวสัมผัส หรือทุกผิวสัมผัส 
5. มีลักษณะรีบเดินผานแผนผิวสัมผัสตาง ๆ 
6. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางที่บงช้ีถึงการเจ็บปวด 
7. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

5.  ตอแถวรถไฟ 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน สะบัด  เบี่ยงตัวหนีหรือถอยหนี  เดินหนี  สายหนา        
โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ยอมใหเกาะไหลแตไดไมนานก็จะพยายามเบี่ยงตัวออก 
3. ยอมใหเกาะไหล แตมีลักษณะยนคอ ยักไหล 
4. พยายามเอามือปด หรือแกะมือผูประเมินออก 
5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

6.  แปรงตัวดวยแปรง 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียง
ฮือ   เปนตน 

2. ยอมใหใชแปรงปดบริเวณแขนขาแตแสดงทาทางแข็ง/ขืนตัว  หด/งอแขนขาขณะแปรง 
3. เมื่อถูกแปรงสัมผัสบริเวณไหนจะใชมือถู ๆ หรือเช็ดบริเวณน้ัน 
4. ชักแขน/ขาออกเพ่ือหลีกหนีการถูกสัมผัสดวยแปรง 
5. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางที่บงช้ีถึงการเจ็บปวด 
6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะ

ทํากิจกรรม 

7.  สวมรองเทาขนปุย 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ว่ิงหนี  เดินหนี ขยับหนี หดขาเก็บ  หยิบรองเทาเก็บ หรือ
ปดรองเทาทิ้ง  สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 
3. คอย ๆ สวมเทาเขาไป แตพอสัมผัสรองเทาก็รีบชักเทาออกซ้ําๆหลายครั้ง 
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7.  สวมรองเทาขนปุย (ตอ) 
4. สวมเทาเขาไปในรองเทา ยังไมทันเสร็จทั้งสองขาง ก็รีบชักเทาออก   
5. สวมเทาเขาไปในรองเทาทั้งสองขางจนเสร็จ แตพอไมนานก็จะขอถอดออกทันที 
6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

8.  หวีผม 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะเลย       
สายหนา โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการเอนศีรษะหนี  เอามือกุมศีรษะเอามือปด หรือบอกวาพอแลว  เอนคอหลบ 
ยนคอ หรือยักไหล ขณะหวี 

3. เมื่อผูประเมินหวีผมให  มีลักษณะเอามีลูบ จับบริเวณที่เพ่ิงหวีไป  หรือกุมศีรษะเมื่อทําการหวีเสร็จ 
4. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางที่บงช้ีถึงการเจ็บปวด 
5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

9.  สวมหมวก 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ปดหมวกทิ้ง  เอาหมวกไปเก็บ  เดินหนี  เอนตัวหนี         
ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะเลย  สายหนา โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ยอมใหสวมหมวกไหมพรมได แตไมนาน พูด ทําเสียงหรือแสดงทาทางวาพอแลว 
3. ยอมใหผูประเมินสวมหมวกให  พอสวมเสร็จก็ถอดออกทันที 
4. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

10.  สวมหนากาก 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน เอนศีรษะหนี  ปดทิ้ง  หยิบไปเก็บ   ยกมือกันไมใหใส    
กมหนาหลบไมใหใส  ถอยหนี  เดินหนี  สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ยอมใหสวมหนากากแตแสดงทาทางอึดอัด ไมสบาย 
3. พอสวมหนากากเสร็จจะรีบถอดออกทันที 
4. แสดงสีหนา  หรือทาทางอยากจะถอดออก  หรือไมชอบที่ตองใสคางไว 
5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

11.  ติดสติกเกอรท่ีหนา 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  เอนตัวหลบ เอามือปด  สายหนา  โบกมือ  

พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ยอมใหติดสติกเกอรแตแสดงทาทางอึดอัด ไมสบาย หยีตา ยกมุมปากขึ้น 
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11.  ติดสติกเกอรท่ีหนา (ตอ) 
3. พอติดสติกเกอรเสร็จจะใชมือดึงออกอยางทันทีทันใด 
4. ยอมใหติดสติกเกอร แตยังไมทันเสร็จ  ไมขอทําตอ แลวดึงสติกเกอรออก 
5. ยอมใหติดสติกเกอรจนเสร็จ  สักพักเริ่มเอามือจับบริเวณที่ติดหรือแสดงทาทาง ทําเสียง หรือพูดแสดง

ความตองการวาอยากแกะออก 
6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

12.  ทาแปง  

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  ปดกมหนา  บิดหนาหนี  สายหนา     
โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ยอมใหทาแปงแตแสดงทาทางอึดอัด ไมสบายขณะทาแปง 
3. แสดงทาทางหล่ิวตา หยีตา  หยีหนา มากกวาปกติขณะทาแปงให 
4. พอทาแปงเสร็จจะใชมือเช็ดแปงออกอยางทันทีทันใด 
5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

13.  แทตทูแสนสวย 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  ปดทิ้ง  หดแขนเก็บ  สายหนา   โบกมือ  
พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. เมื่อทําการดึงแผนลอกลายออก  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตองการท่ีจะเอาแทตทูออก  เชน      
จองมอง ช้ี ๆ  อยากจะเอาออก  เอามือลูบ  พยายามแกะ  เอามือ แขนมาถูกัน  สะบัดแขน  เอาแขนเช็ด
พ้ืน เสื้อ  กางเกง 

3. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางที่บงช้ีถึงการเจ็บปวด 
4. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

14.  ทาโลชั่น 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  ปดทิ้ง  หดแขนเก็บ  สายหนา  โบกมือ  
พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ยอมใหทาโลช่ันแตแสดงทาทางอึดอัด ไมสบาย 
3. พอทาโลช่ันเสร็จจะแสดงพฤติกรรมที่บงช้ีถึงความไมชอบ  อยากเช็ดออก เชน   เอาแขนเช็ดเสื้อ กางเกง 

เบาะ  สะบัดแขน ขา  เอามือถูบริเวณที่ทา หรือกางนิ้วมือออก กางแขน กางขาออก 
4. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางที่บงช้ีถึงการเจ็บปวด 
5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 
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15.  เลนลูกบอลยางรัด (rubber band ball) 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดินหนี  ปดทิ้ง สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม       
ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 
3. พอหยิบลูกบอลยางรัด (rubber band ball) ขึ้นมาได ถือไดไมนาน จะปาทิ้งทันทีแลวไปหยิบใหม 
4. ลักษณะการหยิบจะใชน้ิวหยิบ หรือหยิบไมเต็มมือ  ถือกําหลวม ๆ 
5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

16.  กอกองทราย 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน จับมือผูประเมินไปหยิบทราย   ลุกหนี   เดินหนี            
ผลักกระบะทรายออกไป   สายหนา โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 
3. ไมนํามือลงไปในกระบะทราย แตใชเฉพาะบางสวนเชน น้ิวมือ ปลายน้ิว หรือฝามือเขี่ยไปมาหรือสัมผัส

ทรายดานบนของกระบะ  ใชมือหรือปลายน้ิวกวัก ตักทรายขึ้นมาใสแกว 
4. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการสะบัดมือ กางนิ้วมือออก เอามือปด หรือเช็ดมือทันทีเมื่อสัมผัสทรายหรือ

เม็ดทรายติดมือ 
5. เมื่อหยิบทรายไดแลวจะรีบหยิบและปลอยทรายใสแกวทันที  มีลักษณะเรงรีบจนเกินไป 
6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด 

1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน จับมือผูประเมินไปละเลงโฟม/ครีมโกนหนวด   ลุกหนี   
เดินหนี  ผลักถาดโฟม/ครีมโกนหนวดออกไป หรือยกถาดไปเก็บ   สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม           
ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 
3. ไมนํามือลงไปในถาดโฟม/ครีมโกนหนวด  แตใชเฉพาะบางสวนเชน น้ิวมือ ปลายน้ิว หรือฝามือเขี่ยไป

มาหรือสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดดานบน  ใชมือหรือปลายน้ิวจิ้มโฟม/ครีมโกนหนวด   
4. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการสะบัดมือ กางนิ้วมือออก หรือเช็ดมือทันทีเมื่อสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด  

หรือโฟม/ครีมโกนหนวดติดมือ 
5. เมื่อสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดแลวจะรีบละเลง และชักมือออกจากถาดทันที  มีลักษณะเรงรีบจนเกินไป 
6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 
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18.  เลนกาวสี 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงที่จะทํากิจกรรม เชน จับมือผูประเมินไปละเลงกาวสี   ลุกหนี   เดินหนี         

ผลักกระดาษที่มีกาวสีออกไป สายหนา โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากิจกรรม 

3. ไมนํามือลงไปในกระดาษท่ีมีกาวสี แตใชเฉพาะบางสวนเชน น้ิวมือ ปลายน้ิว หรือฝามือเขี่ยไปมาหรือ
สัมผัสกาวสีดานบน  ใชมือหรือปลายนิ้วจิ้มกาวสี  

4. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการสะบัดมือ กางนิ้วมือออก หรือเช็ดมือทันทีเมื่อสัมผัสกาวสีหรือกาวสี     
ติดมือ 

5. เมื่อสัมผัสกาวสีแลวจะรีบปมมือ และชักมือออกจากแผนกระดาษทันที  มีลักษณะเรงรีบจนเกินไป 
6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํากิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํา

กิจกรรม 

 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดในสวนนี้ มาสรางเปนแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรู
สัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ฉบับสุดทาย โดยเติมลักษณะขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล
ของผูประเมิน คําอธิบายของแบบประเมิน และกิจกรรมและคําอธิบายกิจกรรม ดังแสดงใน
ภาคผนวก ง. 


