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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (developmental research) เพื่อสรางแบบประเมิน
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป  กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้มีอยู
ดวยกันสองกลุม คือ (1) เด็กกลุมท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสท่ีมีอายุ 3-5 ป เขารับ
บริการที่คลินิกกิจกรรมบําบัด   ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ศูนยกระตุนพัฒนาการเด็ก สเปเชียล ชายด เซ็นเตอร (ภาคเหนือ) และ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 15 คน  และ(2) เด็กกลุม
ปกติท่ีมีอายุ 3-5 ป  เรียนอยูท่ีโรงเรียนวัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 15 คน 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 
1. เพื่อสรางแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป 
2. เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ

ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป 
 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 80 และ

พบวาอายุเฉล่ียของท้ังสองกลุมตัวอยางมีคาเทากันคือ 4.1 ป แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ฉบับท่ีสาม (ฉบับสุดทาย) ท่ีไดจากการสรางและทําการ
ปรับปรุงแกไข ดังแสดงในภาคผนวก ง  สวนแรกเปนขอมูลสวนบุคคล  ประกอบดวย (1) ช่ือ-
นามสกุล  (2) เพศ  (3) วัน เดือน ปเกิด  (4) อายุเม่ือวันประเมิน  (5) วันท่ีประเมิน  และ (6) ช่ือผู
ประเมิน ตอมาเปนคําอธิบายของแบบประเมิน  กิจกรรมและคําอธิบายกิจกรรม    สวนสุดทายเปน
กิจกรรมประเมินและพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละกิจกรรม ซ่ึงแบบประเมินนี้ประกอบไปดวย 
18 กิจกรรมประเมิน คือ  

(1) หาสมบัติในกระบะขาวสาร  
(2) ถุงสมบัติ  
(3) ปนดินน้ํามัน  
(4) เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ  
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(5) ตอแถวรถไฟ  
(6) แปรงตัวดวยแปรง  
(7) สวมรองเทาขนปุย  
(8) หวีผม  
(9) สวมหมวก  
(10) สวมหนากาก  
(11) ติดสติกเกอรท่ีหนา  
(12) ทาแปง  

(13) แทตทูแสนสวย  
(14) ทาโลช่ัน  
(15) เลนลูกบอลยางรัด  
(16) กอกองทราย  
(17) เลนโฟม/ครีมโกนหนวด และ 
(18) เลนกาวสี  
ซ่ึงกิจกรรมท้ัง 18 กิจกรรมสามารถแบงออกเปน 2 กลุมตามความเฉพาะของส่ิงเราทางการ

สัมผัส คือ กิจกรรมท่ีตัวเด็กเองตองเขาไปสัมผัสกับวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีผิวสัมผัสตาง ๆ หรือสัมผัส
รางกายผูประเมิน หัวขอกิจกรรมท่ี 1, 2, 3, 4, 7, 15, 16, 17 และ 18 เปนกิจกรรมท่ีเด็กเขาไป
สัมผัสผิวสัมผัสตาง ๆ เอง และหัวขอกิจกรรมท่ี 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 เปนกิจกรรมท่ี
เด็กถูกสัมผัสและกิจกรรมท่ีเด็กตองไดรับการสัมผัสจากผูประเมิน  

สําหรับสวนของพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแบบประเมินฉบับท่ีสามจะมีชองวางใหผูบําบัด
เลือกสองชอง คือ ชองท่ีพบพฤติกรรมดังกลาว และชองท่ีไมพบพฤติกรรมดังกลาว ดังแสดงใน
ภาคผนวก จ  โดยในการวิจัยคร้ังนี้พบพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับวรรณกรรมท่ีทบทวนซ่ึงเด็กท่ีมี
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสมักมีพฤติกรรมท่ีหลีกหนี หลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรมการ
สวมใสเส้ือผาชนิดใหม ๆ ไมชอบใหมือและเทาเปอน หลีกเล่ียงการที่ตองใกลชิด หรือการถูก
สัมผัสจากบุคลอ่ืน (Wilbarger & Wilbarger, 1991) หลีกเล่ียงการสัมผัส ไมชอบใหสัมผัส
บริเวณใบหนา หลีกหนีกิจกรรมท่ีตองสัมผัสวัสดุงานศิลปะเชน finger paints, ทราย และแปง
เปยก (Royeen & Lane, 1991; Stagnitt, Raison & Ryan,1999) ซ่ึงเห็นไดชัดเจนจาก
พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกในการเขารวมกิจกรรมท้ัง 18 กิจกรรมของแบบประเมิน  นอกจากนี้พบ
พฤติกรรมเพ่ิมเติมจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกของเด็กท่ีมีภาวะดังกลาวขณะประเมิน โดย
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พบวาในเด็กบางคนท่ีมีภาวะดังกลาวไดแสดงออกถึงความรูสึกเจ็บปวดโดยการพูดออกมาวาเจ็บ 
ท้ัง ๆ ท่ีผูประเมินทําการสัมผัสอยางเบา ๆ 
 เม่ือนําแบบประเมินไปใชจริงพบวา เวลาในการประเมินดวยแบบประเมินดังกลาว ใชเวลา
ประมาณ 20-30 นาทีตอการประเมินเด็กหนึ่งคน สถานท่ีในการประเมินควรเปนสถานท่ีเงียบ ไมมี
เสียงรบกวน ขณะทําการนั่งประเมินบนพื้นราบโดยท้ังผูประเมินและเด็กนั่งบนเบาะหรือบนพ้ืนใน
หองฝก ท้ังสองหันหนาเขาหากัน ผูประเมินวางกลองเคร่ืองมือและจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ บนพื้น 
เชน ทางเดินแผนผิวสัมผัสตาง ๆ   การประเมินโดยนั่งบนพ้ืนจะงายและสะดวกในการทํากิจกรรม
ประเมินในหัวขอตาง ๆ  
 จะเห็นไดวาแบบประเมินท่ีสรางข้ึนมานี้มีลักษณะเดนคือ เปนแบบประเมินมาตรฐานแบบ
เปนทางการ (formal assessment) มีอุปกรณ ข้ันตอน วิธีการประเมิน และการใหคะแนนอยาง
ชัดเจน  และเปนแบบประเมินท่ีใหเด็กผูรับการประเมินเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย
ตนเอง ซ่ึงทําใหสามารถสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงเราทางการสัมผัสไดตามจริง เพราะผู
ถูกประเมินเปนผู ท่ีอยูในกลุมท่ีมีภาวะการหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสไดแสดงการ
ตอบสนองของตนเองตอกิจกรรมประเมินแตละกิจกรรม นอกจากนี้ แบบประเมินนี้ยังถูกสรางมา
จากกิจกรรมที่เด็กไทยกระทําในชีวิตประจําวันหรือมีความสอดคลองกับประสบการณความรูสึกท่ี
เด็กจะไดรับจากการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการทํากิจวัตรประจําวันสวนตัว เชน ทาแปง 
หวีผม ทาโลช่ัน สวมรองเทา เปนตน หรือเปนกิจกรรมที่เด็กตองเผชิญกับส่ิงเราทางการสัมผัสจาก
กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางการศึกษาและกิจกรรมงานฝมือ ท่ีเด็กตองใชมือหรือสวนของ
รางกายในการเลนหรือสัมผัสกับวัสดุส่ิงของท่ีใชในหองเรียนหรือท่ีบาน หรือจากการเขากลุมสังคม
ท่ีตองมีการสัมผัสถูกเนื้อตองตัวจากเด็กคนอ่ืน ๆ ผูใหญ หรือแมแตจากวัสดุอุปกรณส่ิงแวดลอม
รอบตัว ผูวิจัยเห็นวาจากลักษณะเดนของแบบประเมินนี้ท่ีไดกลาวมา แบบประเมินท่ีไดนี้นาจะเอ้ือ
ตอการนําไปใชประโยชนตอไปในทางคลินิกกิจกรรมบําบัดท่ีเนนการรักษาดวยกรอบอางอิงการบูร
ณาการประสาทความรูสึกสําหรับปญหาภาวะหลีกหนีตอตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 

ป    นักกิจกรรมบําบัดเองสามารถสังเกตการตอบสนองทางพฤติกรรมและทางอารมณไดอยาง
ชัดเจนซ่ึงสอดคลองกับ ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมการวิจัยของกิจกรรมบําบัดท่ีใชวิธีการบูรณาการ
ประสาทความรูสึก (Occupational Therapy Using a Sensory Integrative Approach: OT-

SI)   ท่ีเนนการพัฒนาสรางแบบประเมินท่ีจะสามารถวัดพฤติกรรมตามกรอบอางอิงการบูรณาการ
ประสาทความรูสึกไดอยางถูกตองเหมาะสม (May-Benson & Cermak, 2007; May-Benson 

& Koomar, 2007) นอกเหนือจากการประเมินท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูปกครองหรือผูดูแล 
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 อยางไรก็ตาม การสรางแบบประเมินนี้อยูในข้ันตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติทางการ
วัดเพียงดานเดียวคือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงยังไมสามารถที่จะนําไปใชในทางคลินิกเพื่อ
วินิจฉัยหรือดูการเปล่ียนแปลงการตอบสนองตอภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสของ
ผูรับบริการเด็กท่ีเปนผลจากการบําบัดรักษา แบบประเมินนี้ยังตองผานการศึกษาวิจัยในเร่ืองของ
คุณสมบัติทางการวัดดานอ่ืน ๆ ไดแก ความเช่ือม่ัน(reliability) ความเที่ยงตรง (validity) และ
อํานาจจําแนก (discriminative power) หรือความไวตอการเปล่ียนแปลง (sensitivity or 

responsiveness) เพื่อใหถูกตองและเหมาะสมในการประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัสในผูรับบริการเด็กไทยอยางแทจริง 
 

2. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการใชแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป  สวนใหญเปนเร่ืองของอุปกรณประเมิน ซ่ึงอุปกรณท่ีผูวิจัยคิด
และสรางข้ึน บางคร้ังอาจยังไมไวตอการเปล่ียนแปลง (sensitive) ซ่ึงอุปกรณดังกลาวประกอบดวย 
(1) ถุงขนปุย  (2) แผนผิวสัมผัส และ (3) ลูกบอลยางรัด (rubber band ball) โดยอุปกรณท้ังสาม
อยางนั้นมีขอบกพรองเหมือนกัน นั่นคือขนาดท่ีเล็กเกินไป ซ่ึงอาจสงผลใหเด็กแสดงพฤติกรรม
หลีกเล่ียงไมคอยชัดเจน  เม่ือทดลองปรับเปล่ียนขนาดของอุปกรณท้ังสามใหใหญข้ึน เชน ใชพรม
ตัวหนอนขนาดจริงท้ังผืนใหเด็กลองเดินผาน สังเกตเห็นวาเด็กแสดงพฤติกรรมหลีกเล่ียงไดชัดเจน
มากข้ึน  โดยเด็กท่ีสามารถเดินผานผิวสัมผัสท่ีเปนพรมหนอนในกิจกรรมประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
พอมาเหยียบลงบนพรมหนอนท้ังผืนเด็กแสดงพฤติกรรมไมชอบอยางชัดเจน คอย ๆ กาวเทาเดิน    
มีลักษณะเกร็งบริเวณขาขณะกาวเหยียบผานผืนพรม สีหนาแสดงความรูสึกไมชอบ  ดังนั้นถาทํา
การปรับขนาดของแผนผิวสัมผัสใหใหญข้ึน  ปรับขนาดของถุงขนปุยใหลึกและกวางข้ึนเพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีในการสัมผัส  และปรับขนาดลูกบอลยางรัดใหใหญข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณขนใหปุยเยอะข้ึน 
พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกถึงความรูสึกไมชอบ ขยะแขยง อยากหลีกเล่ียงจะชัดเจนมากข้ึน  

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากเด็กสวนใหญท่ีมี
ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสมักเปนเด็กท่ีปรับตัวเขากับบุคคลหรือส่ิงแวดลอมท่ีแปลก
ใหมไดยาก  (Royeen & Fortune, 1990)   ดังนั้นกอนการลงมือเก็บขอมูลควรสรางความสนิท
สนม คุนเคยกับเด็กกอน เด็กบางคนอาจตองใชเวลานานกวาจะคุนเคย ซ่ึงตรงนี้อาจเปนอุปสรรคใน
การ เก็บรวบรวมขอ มูล เนื่ องจากตองใช เ วลานานในการ เก็บขอ มูลจาก เ ด็กแตละคน                       
จากประสบการณของผูวิจัยเองเด็กบางคนผูวิจัยตองใชเวลาสรางความคุนเคยนานถึงหนึ่งอาทิตยจึง
ยอมใหความรวมมือในการประเมินเปนอยางดี   ดังนั้นควรจัดตารางการเก็บขอมูลใหเหมาะสมกับ
ระยะเวลาการทําวิจัย   
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นอกจากนี้ควรศึกษาวิจัยในเร่ืองของคุณสมบัติทางการวัดดานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ไดแก ความ
เช่ือม่ัน(reliability) ความเท่ียงตรง (validity) และอํานาจจําแนก (discriminative power) หรือ
ความไวตอการเปล่ียนแปลง (sensitivity or responsiveness) เพื่อทําการตัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะ
คลายกันออกไป วัตถุประสงคเพื่อลดเวลาในการประเมินลง เนื่องจากเวลาในการประเมินดวยแบบ
ประเมินฉบับสุดทายนี้ ใชเวลาในการประเมินประมาณ 20-30 นาที ซ่ึงเด็กบางคนท่ีมีความ
บกพรองในเร่ืองของสมาธิอาจทํากิจกรรมประเมินไดไมตอเนื่อง หรือสมาธิหมดกอนประเมินเสร็จ  

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูท่ีจะวิจัยในคร้ังตอไปนําขอมูลดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการใช
แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป มาปรับปรุงแกไข 

2. ผูท่ีจะวิจัยในคร้ังตอไปนําขอมูลท่ีไดจากการทําวิจัยคร้ังนี้  มาเปนแมแบบเพื่อศึกษา
คุณสมบัติการวัด (psychometric properties) ของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ  3-5 ป อ่ืน ๆ ตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาหาคาความเช่ือม่ันของแบบประเมินภาวะหลีกหนตีอการรับความรูสึกสัมผัส
ในเดก็อายุ 3-5 ป 

2. ศึกษาหาอํานาจจําแนกของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสใน
เด็กอายุ 3-5 ป 

3. ศึกษาหาคาบรรทัดฐาน (norm)ของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึก
สัมผัสในเด็กไทยอายุ 3-5 ป 
 
 


