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กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวจิยัฉบบัน้ีไดส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลืออยา่งดียิง่ของ  

 รศ.ดร.ปรีชา  วิหคโต  รศ.ดร.สมพงษ ์ แตงตาด  ผศ.ดร.พนัธนี  วหิคโตและพญ.ศุภรัตน์  เอกอศัวนิ  

ท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะและ ความคิดเห็นต่างๆต่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  รวมถึงกาํลงัใจท่ีมอบแก่

คณะผูว้จิยัตลอดมา  ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

   

 ขอขอบพระคุณพญ.ชดาพิมพ ์ เผา่สวสัด์ิ  อาจารยช์นิสา  เวสวรุิณห์ และอาจารยจ์ารุวรรณ  

ประดา  ท่ีกรุณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการวจิยัคร้ังน้ี 

  

 ขอขอบพระคุณอาจารยน์าถอนงค ์ บาํรุงชนและคณะท่ีจดัการอบรม ทาํใหผู้ว้จิยัไดมี้

โอกาสศึกษา คน้ควา้และไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการพฒันางานประจาํสู่งานวจิยัวิจยั คร้ังน้ีจน

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 

ขอขอบพระคุณบุคลากรทั้งหมดในหอผูป่้วยหญิงท่ีใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนเป็นอยา่งดี

ในระหวา่งดาํเนินการทดลอง  ขอขอบพระคุณผูดู้แลผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ี

อนุญาตใหบุ้ตรของท่านมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการทดลองเป็นอยา่ง

ดีทาํใหก้ารดาํเนินการวจิยัสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

สุดทา้ยน้ีคุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวจิยัฉบบัน้ี คณะผูว้จิยัขอมอบแด่ผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา  บิดา มารดาและผูดู้แลผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาทุกท่านให้

มีสุขภาพกาย ใจ ท่ีสมบูรณ์ตลอดไป  

 

 

คณะผูว้จิยั 
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              พฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง เพศหญงิ  สถาบันราชานุกูล 

               THE   EFFECTS  OF   MUSIC  AND  ART THERAPY    PROGRAM   ON  AGGRESSIVE    

             BEHAVIORS   OF   SEVERE    INTELLECTUAL   AND   DEVELOPMENTAL    DISABILITIES      

            PERSONS   IN   RAJANUKUL  NSTITUTE 

ช่ือคณะวจัิย นางสาว นิลชร  เยน็ยาซนั    นางสาว ฐสรรพร  เติมทอง   

นาง นนัทว์ภิา วนธารกลุ    นางสาว จิรภทัร  เปล้ืองนุช 

 

บทคดัย่อ 

 

หอผูป่้วยหญิงเป็นหน่วยใหบ้ริการดา้นส่งเสริมพฒันาการและฟ้ืนฟทูกัษะของเดก็บกพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญา ระดบัรุนแรง จากการทาํงาน  พบวา่ ร้อยละ 50  ของเดก็มีปัญหาพฤติกรรมกา้วร้าวร่วมดว้ย ส่งผลทาํให้

เดก็ไม่สามารถปรับตวัเขา้สงัคมและขดัขวางการเรียนรู้ของเดก็ การท่ีเดก็มีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลงจะทาํใหเ้ดก็มีสมาธิ

เพ่ิมข้ึน  ดนตรีมีส่วนช่วยใหเ้ดก็ผอ่นคลาย ส่งผลใหเ้ด็กมีความตั้งใจและมีสมาธิสูงข้ึน ส่วนศิลปะนั้นช่วยใหเ้ดก็ได้

ระบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด ต่างๆ ออกมา และผอ่นคลายอารมณ์    ดงันั้นผูว้จิยัจึงคิดโปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั  

มาใชใ้นการลดพฤติกรรมกา้วร้าวของเดก็บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ระดบัรุนแรง  สถาบนัราชานุกลู โดยมี

วตัถุประสงค ์ เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมกา้วร้าวของเดก็บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

ระดบัรุนแรง เพศหญิง  ก่อนกบัหลงัไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเดก็ท่ี

แพทยว์นิิจฉยัวา่ มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  ระดบัรุนแรง   และมีพฤติกรรมกา้วร้าว    เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวจิยัไดแ้ก่  โปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดัซ่ึงประกอบดว้ยการเปิดเพลงพร้อมกบัทาํกิจกรรมศิลปะร่วมกนั 

ทั้งหมดมี 7 กิจกรรม ๆ  ละ 1 สปัดาห์ ๆละ  4 วนั แต่ละกิจกรรมใชเ้วลา นาน  45 นาที  รวมเวลาใหเ้ด็กทาํกิจกรรม

ทั้งหมด   7 สปัดาห์  และ ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าว ดว้ยแบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าว ซ่ึงมีค่า IOC =0.91 วเิคราะห์

ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ   ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ  Wilcoxon’s  Sign  Rank Test  

 

ผลการวจิยั  :  พบวา่  เด็กไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั เดก็มีพฤติกรรมกา้วร้าวโดยภาพรวมลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Z=2.807,p.005)  เม่ือจาํแนกเป็นรายพฤติกรรม พบวา่ พฤติกรรมการส่งเสียงโวยวาย 

กรีดร้อง ขวา้งของ/ทาํลายส่ิงของ ทาํร้ายตนเองและทาํร้ายผูอ่ื้น ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นกนั ส่วน

พฤติกรรมการ สีหนา้บ้ึงตึง กระทืบเทา้  ถ่มนํ้ าลาย ไม่ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คาํสาํคญั :    โปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั      พฤติกรรมกา้วร้าว     เดก็บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 
      ระดบัรุนแรง 
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บทที ่1 

บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวจัิย  

 หอผู้ป่วยหญิงเป็นหน่วยให้บริการด้านส่งเสริมพัฒนาการและฟ้ืนฟู ทักษะของเด็ก

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ระดบัรุนแรง จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก พบวา่ ร้อยละ 

50  มีปัญหาพฤติกรรมกา้วร้าวร่วมดว้ย ส่งผลทาํใหเ้ด็กไม่สามารถปรับตวัเขา้สังคมและขดัขวางการ

เรียนรู้ การท่ีเด็กมีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลงจะทาํใหเ้ด็กมีสมาธิเพิ่มข้ึน (ชดั ยงุสันเท๊ียะ. 2549)  

สาเหตุของพฤติกรรมกา้วร้าวในเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้วา่อาจเกิดจาก

หลายๆสาเหตุร่วมกนั เช่น 

1. ไม่ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ ส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้หรือมีความคบัขอ้งใจ 

2. มีความกลวั ความรู้สึกไม่มัน่คง คิดวา่ความสามารถของตนเองลดลง 

3. เกิดจากการเล้ียงดูท่ีไม่สมํ่าเสมอ ไม่คงเส้นคงวา 

4. เกิดจากการเลียนแบบการแสดงออกของอารมณ์และพฤติกรรมซ่ึงเป็นการเลียนแบบ

บุคคลสาํคญัท่ีตนเองช่ืนชอบและบุคคลในครอบครัว 

5. มีบุคลิกภาพผดิปกติเชิงกา้วร้าว 

6. มีสถานการณ์คุกคาม เช่น แสง เสียงท่ีมากเกินไป 

7. มีความผดิปกติดา้นความคิด การรับรู้ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได ้

8.  มีความผดิปกติของสมองร่วมดว้ย เช่นโรคลมชกั 

9. มีความเจบ็ป่วยทางร่างกาย เช่น เจบ็ป่วยเร้ืองรัง มีความพิการ 

นอกจากน้ีการท่ีพอ่แม่เพิกเฉยต่อการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก เช่น ไม่วา่กล่าวเม่ือ 

ลูกรังแกผูอ่ื้นพดูจาหยาบคาย ทุบตีหรือขวา้งปาส่ิงของเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตนเองตอ้งการ หรือมีวธีิการ

ลงโทษท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น ลงโทษโดยไม่มีหลกัการท่ีชดัเจน ไม่มีเหตุผล การลงโทษท่ีไม่สมํ่าเสมอ

ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของพ่อแม่ ยงัเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมกา้วร้าว (ปทุมทิพย ์สุภานนัท ์

2546:55)   

การช่วยเหลือเด็กท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าวควรดาํเนินการดงัน้ี 

 1.แยกเด็กออกจากสถานการณ์หรือส่ิงรบกวน จดัใหเ้ด็กอยูใ่นสถานท่ีเหมาะสม ปลอดภยั 

 2.ขจดั ลด ส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นสาเหตุโดยตรง เช่น เสียง และแสงท่ีกระตุน้เด็ก 
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 3.เรียกช่ือเพือ่ใหเ้ด็กรู้สึกตวั หยดุพฤติกรรมท่ีทาํอยูช่ัว่คราว พดูดว้ยนํ้าเสียงอ่อนโยน ไม่

ตาํหนิ ถา้เด็กสามารถพดูได ้ใหเ้ด็กมีโอกาสระบายความคบัขอ้งใจ ความรู้สึกโกรธ ไม่พอใจ  

 4.ในเด็กท่ีพดูไม่ไดต้อ้งสงัเกตวา่อะไรเป็นสาเหตุของความโกรธ เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดร้ะบาย

ความกา้วร้าวไดเ้หมาะสมโดยจดักิจกรรมท่ีช่วยใหเ้ด็กลดระดบัความกา้วร้าวลง 

 5.ในเด็กท่ีมีความบกพร่องในการส่ือภาษา ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีเราพดู การลงโทษทางสังคม 

โดยแยกเด็กออกจากกลุ่ม ไม่ใหข้นมหรือส่ิงท่ีเด็กชอบ หรือเพกิเฉยต่อพฤติกรรมของเขา ทาํใหเ้ด็ก

เรียนรู้และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม 

 6.การจาํกดัพฤติกรรมโดยการผกูมดั การใชห้้องแยกจากผูอ่ื้นตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั

ไม่ใหเ้ด็กไดรั้บอนัตราย โดยใหแ้ยกหอ้งเป็นเวลา 1 นาที หรือจนกวา่เด็กจะสงบลง โดยตอ้งคอย

เดินมาดูเป็นระยะๆ ไม่ทิ้งเด็กไวน้านเกินไป เพื่อใหเ้ขารู้สึกปลอดภยั พอเด็กสงบลงก็พามาลา้งหนา้

ลา้งตา ทาแป้ง พดูคุยดว้ย เม่ือแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหร้างวลั และชมเชย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้

เด็กปฏิบติัอีก   (ปทุมทิพย ์สุภานนัท ์2546:55)  

 ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น 

จากการศึกษาวจิยัพบวา่มีผล ดงัน้ี ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ 

อตัราการหายใจ อตัราการเตน้ของชีพจร ความดนัโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตวัของ

กลา้มเน้ือ และการไหลเวยีนเลือด ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงของ อารมณ์ สติสัมปะชญัญะ จินตนาการ การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการส่ือสาร

ทางอวจันะภาษา (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา. 2550) 

 ดนตรีมีส่วนช่วยให้ผูบ้กพร่องทางด้านพฒันาการและสติปัญญามีการตอบสนองได้

เช่นเดียวกบัเด็กปกติ  ดงันั้น  การจดัส่ิงแวดลอ้มที่มีการเร้าดว้ยดนตรีจึงเป็นการจดัส่ิงแวดลอ้มวิธี

หน่ึงที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ของเด็ก เพราะดนตรีจะทาํให้เด็กผ่อนคลาย 

ส่งผลใหเ้ด็กมีความตั้งใจและมีสมาธิสูงข้ึน  นอกจากน้ี เสียงยงัมีส่วนกระตุน้ให้เด็กเคล่ือนไหวไป

ตามเสียงดนตรี ทาํให้เด็กมีการพฒันาความแข็งแรงของกล้ามเน้ืออีกด้วย(สุธัญญา อภยัยานุกร.  

2551) 

กิจกรรมศิลปะ ทาํใหเ้ด็กสามารถแสดงออกไดต้ามใจปรารถนา เน่ืองจากศิลปะช่วย

ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ไดอ้ยา่งกวา้งขวางท่ีสุด และยงั

กระตุน้ในการแสดงออกในภาวะต่างๆท่ีมีอยูใ่นตวัเด็กใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็นและเขา้ใจ(พดุงศกัด์ิ คชสาํโรง 

2542:113-114) 

กิจกรรมต่างๆทางดา้นศิลปะนั้นมีคุณค่าในทางบาํบดัไดด้ว้ย คือ ช่วยใหเ้ด็กไดร้ะบาย

อารมณ์ท่ีเคร่งเครียด เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ต่างๆ เช่น โกรธ กลวั ความวติกกงัวล ช่วยขจดั

ความรู้สึกดอ้ยค่า ไม่สมปรารถนาขาดความมัน่ใจ และยงัช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการ

ของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี (ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา 2523:37-38) 
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กิจกรรมศิลปะมีประโยชน์กบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในดา้นต่างๆ อาทิเช่น การปรับ

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ การทาํงานศิลปะช่วยให้เด็กมีพฒันาการดีข้ึน แลว้ยงัสร้างความมัน่ใจ 

ความภูมิใจในผลงานของตนเอง ยิ่งถ้าได้รับคาํชมเชยจะทาํให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจมากยิ่งข้ึน

(สุขมุาลย ์เล็กสวสัด์ิ. 2544:63-64) 

ดนตรีช่วยใหเ้ด็กฟัง เกิดการรับรู้ ในสมองเกิดการทาํงาน ดนตรีช่วยใหเ้ด็กรอคอยเป็น และ

เป็นส่ิงท่ีสาํเร็จไดเ้ร็ว ไม่ตอ้งรอคอยนาน ถา้เขาฟังเพลง 1 นาทีไดส้าํเร็จ ก็เป็นความสาํเร็จอยา่งหน่ึง

แลว้ เด็กพิเศษต่างมีประสบการณ์แห่งความลม้เหลว โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือถูกเปรียบเทียบกบัคน

อ่ืน ดนตรีจึงเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจในตวัเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

ศิลปะช่วยใหเ้ด็กพเิศษมองเป็น และรู้จกัใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดความสวยงามดว้ยเส้นและสี มี

ความสุขกบัการใชพู้ก่นั เล่นกบักระดาษ และอุปกรณ์การวาดดว้ยเทคนิคต่างๆ เด็กแต่ละคนจะมี

โอกาสสร้างงานท่ีเป็นสไตล์ตวัเอง งานศิลปะช่วยใหเ้ขามีสมาธิทาํงานท่ีนาน ใชเ้วลามุ่งมัน่กบังาน

นั้น  (สุวฒัน์   ทรงเกียรติ.2540)  

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคิดโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัข้ึนโดยมุ่งหวงัทาํใหเ้ด็กรู้สึกผอ่นคลาย

จากการฟังดนตรี ไดร้ะบายอารมณ์อึดอดัคบัขอ้งใจ  ผา่นกระบวนการทางศิลปะส่งผลใหเ้ด็ก  

ลดพฤติกรรมกา้วร้าวลงและสามารถจดจ่อกบักิจกรรมท่ีจดัใหแ้ละพฒันาทกัษะการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ

ไดดี้ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

               1.วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

 เพือ่ศึกษาผลของ โปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของ

เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู 

              2.วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

 เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู ระหวา่งก่อนกบัหลงัการไดรั้บโปรแกรม

ดนตรี และศิลปะบาํบดั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1.ไดโ้ปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดัสาํหรับลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

 2. เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั  

มีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลง 
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 3. เป็นแนวทางสาํหรับพยาบาล ผูป้กครองและผูที้่เกี่ยวขอ้งในการดูแลหรือให้การพยาบาล

เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรงท่ีมีปัญหาพฤติกรรมกา้วร้าว  

ขอบเขตการวจิยั 

1.ประชากร : ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ เด็กบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาระดบัรุนแรง ท่ีเขา้รับบริการในหอผูป่้วย สถาบนัราชานุกลู ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – 

กรกฎาคม  2553  จาํนวน 28 คน (เวชสถิติ สถาบนัราชานุกลู ปีงบประมาณ 2553) 

2.เน้ือหา :  เน้ือหาทีศึ่กษา คือ การใชด้นตรีบาํบดั เพือ่ใหเ้กิดความรู้สึก สบายอารมณ์ สงบ

ร่วมกบัการใชกิ้จกรรมทางศิลปะบาํบดัในการลดพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก 

3.ระยะเวลา :  ระยะเวลาดาํเนินการทดลองอยูใ่นช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2553  

เป็นเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วนั วนัละ 45 นาที เวลา 9.30 – 10.15 น.   

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ตวัแปรตน้ คือ โปรแกรมดนตรีและศิลปะ  

 2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบั

รุนแรง    

นิยามศัพท์เฉพาะ 

โปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั หมายถึง  การใชเ้พลงบรรเลงทีมี่เสียงดนตรีจากเคร่ือง

ดนตรีท่ีประกอบดว้ย เปียโน ฟรุต  ผสมผสานกบัเสียงธรรมชาติ   เช่น  เสียงนกร้อง  ธารนํ้าไหล 

เสียงนํ้าตก  ท่ีมีท่วงทาํนองสดช่ืน ฟังแลว้จะเกิดความรู้สึก สบายอารมณ์ สงบและกิจกรรมศิลปะ

บาํบดัท่ีประกอบดว้ยการวาดและระบายสี การป้ัน การพิมพภ์าพ รวมกนัจดัเป็นกิจกรรม เพื่อใชล้ด

พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง ประกอบดว้ย  7

กิจกรรม ไดแ้ก่ 1. กิจกรรมเพลง Butterfly and flower กบัศิลปะการหยดสี    

2. กิจกรรมเพลงรถไฟลอยฟ้า กบัศิลปะการขยาํแป้งโด 

3. กิจกรรมเพลงดอกไมก้บัศิลปะป๊ัมสี     

4. กิจกรรมเพลง Sun down กบัศิลปะขยาํกระดาษ 

5. กิจกรรมเพลงถนนสู่ชนบทกบัศิลปะวาดเส้นสี     

6. กิจกรรมเพลงบนัทึกก่อนนอนกบัศิลปะละเลงสี 

7. กิจกรรมเพลง Dragon flyกบัศิลปะการสะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน 

พฤติกรรมกา้วร้าว  หมายถึง  การแสดงออกทางกาย และวาจาท่ีเด็กบกพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญาแสดงออกมาในลกัษณะท่ีเป็นการกระทาํท่ีรุนแรง ขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ ไม่เป็นมิตร 
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คุกคามและรุกรานผูอ่ื้นทาํให้เส่ียงต่อการเกิดอนัตรายต่อตนเอง บุคคลอ่ืน และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ี

สงัเกตเห็นไดโ้ดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ  

   1. พฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย  ไดแ้ก่   สีหนา้บ้ึงตึง  ถ่มนํ้าลาย  ทาํร้ายตนเอง 

( ตบ ตี  ดึงผม  หยิก  กดั ข่วน  โขกศีรษะกบัพื้นหรือผนงัห้อง)  กระทืบเทา้   ทาํร้ายผูอ่ื้น   ทาํลาย

ส่ิงของ (ขวา้งปา  โยน  ทุบ )  

2. พฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจา คือ   พดูคาํหยาบ  การพดูเสียงหว้น  ตะโกน 

ทาํเสียงดงัข้ึนเร่ือยๆ   ส่งเสียงโวยวาย กรีดร้อง  ทาํเสียงขู่ตะคอก  เป็นตน้ 

 เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง     หมายถึง เด็กที่มี อายุ 6-15 ปี  มา

รับบริการที่สถาบนัราชานุกูล  ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทยร์ะบุว่ามีพฒันาการล่าช้าระดับ

รุนแรง       

กรอบแนวคิด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั 

มีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลง  

พฤตกิรรมก้าวร้าวเดก็บกพร่อง 
ทางพฒันาการและสตปัิญญา 

        

 

โปรแกรมดนตรีและศิลปะบําบัด ประกอบดว้ย 

กิจกรรมท่ี 1. เพลงบนัทึกก่อนนอนกบัศิลปะละเลงสี 

กิจกรรมท่ี 2. เพลงรถไฟลอยฟ้า กบัศิลปะการขยาํแป้งโด 

กิจกรรมท่ี 3. เพลงถนนสู่ชนบทกบัศิลปะวาดเสน้สี     

กิจกรรมท่ี 4. เพลงดอกไมก้บัศิลปะป๊ัมสี     

กิจกรรมท่ี 5. เพลง Dragon flyกบัศิลปะการสะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน 

กิจกรรมท่ี 6. เพลง Sun down กบัศิลปะกล้ิงลูกหิน  

กิจกรรมท่ี 7. เพลง Butterfly and flower กบัศิลปะการหยดสี    
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บทที2่ 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาผลของโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู  ผูว้จิยั ไดร้วบรวม แนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้งจากการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมเอกสาร  งานวิจยั และผลงานทางวชิาการ ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่เป็น

แนวทางในการทาํวจิยัคร้ังน้ี  โดยจดัลาํดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 

1.  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัดนตรีบาํบดั  

2. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัศิลปะบาํบดั 

3.แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะบาํบดั 

4. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าว 

5. เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

6. ทฤษฎีเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมดนตรีบาํบดั ศิลปะบาํบดั 

7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าว การใชด้นตรีบาํบดัและศิลปะบาํบดั 

1.  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัดนตรีบาํบดั  

  1.1  ความหมายเก่ียวกบัดนตรี 

  1.2  ความสาํคญัเก่ียวกบัดนตรี 

  1.3  ประเภทของดนตรี  

  1.4  องคป์ระกอบของดนตรี 

  1.5  ดนตรีกบัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

  1.6  ดนตรีบาํบดั  

2. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัศิลปะบาํบดั  

  2.1 ความหมายเก่ียวกบัศิลปะบาํบดัและการจดักิจกรรมศิลปะ 

  2.2 ความสาํคญัของศิลปะบาํบดั 

  2.3 รูปแบบของศิลปะบาํบดั 

  2.4 องคป์ระกอบของศิลปะบาํบดั 

2.5 ศิลปะบาํบดักบัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

3. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะบาํบดั 

  -  ดนตรีและศิลปะกบัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

4. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าว 

  4.1 ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าว 
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  4.2 สาเหตุของพฤติกรรมกา้วร้าว 

  4.3 การแสดงออกของพฤติกรรมกา้วร้าว 

  4.4 ระดบัความรุนแรงของพฤติกรรมกา้วร้าว 

  4.5 แนวทางการช่วยเหลือเด็กท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าว 

5. เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

5.1 ความหมาย 

5.2 ประเภท 

5.3 สาเหตุ 

5.4 ความตอ้งการพิเศษของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  5.5 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  5.6 การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  5.7 วธีิการสอนเพื่อสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าว การใชด้นตรีบาํบดัและศิลปะบาํบดั 

7 ทฤษฎีเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมดนตรีบาํบดั ศิลปะบาํบดั 

 7.1 ทฤษฎี Social learning theory ของ แบนดูรา (A. Bandura) การสาธิตใหดู้และเด็กเลียนแบบ 

 7.2 การเรียนรู้แบบมีเง่ือนไข (Skinner 1904-1990)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1. แนวคิดเกีย่วกบัดนตรีบําบัด 

 1.1 ความหมายเก่ียวกบัดนตรี 

ดนตรี (Music) คือ ลกัษณะของเสียงท่ีไดรั้บการจดัเรียบเรียงไวอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี

แบบแผน และโครงสร้างชดัเจน สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้3 ดา้นใหญ่ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย ์เพือ่การ

บาํบดัรักษา และเพือ่การศึกษา (ทวศีกัด์ิ  สิริรัตน์เรขา .2550 :19 )    

ดนตรีคือภาษาหน่ึงซ่ึงใชถ่้ายทอดความรู้สึก ท่ีภาษาในลกัษณะอ่ืนไม่สามารถถ่ายทอดได ้ แทนท่ีจะ

เป็นคาํพดูหรือท่าทาง ดนตรีใชเ้สียงและจงัหวะเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้สึกโดยนยัแห่งภาษาท่ีคน

ส่ือสารกนั (นภาพร ฟักมี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2552) 

1.2 ความสาํคญัของดนตรี 

  แมคเคลแลนด์   (McClelland,1979) ไดเ้ขียนไวว้า่การตอบสนองของอารมณ์และจิตใจท่ีมี

ต่อเสียงดนตรีสามารถวดัไดจ้ากความเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย ดนตรีจะกระตุน้สภาวะอารมณ์  บนัดาล

ให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ   ดนตรีสะทอ้นอารมณ์ของมนุษย ์และเป็นส่ือการติดต่อจากคนหน่ึงไปสูอีกคน

หน่ึง ยิ่งกว่านั้นดนตรียงัให้ความสนุก  และมีท่วงทาํนอง ดนตรีจึงกลายเป็นวิธีการสําคญัในการแสดง

อารมณ์ของคนนั้นออกมา  
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  บคัวอลเตอร์ (Buckwaler.1986 อา้งใน เกศศจี  สุขมุาภยั.2540) ไดส้รุปประโยชน์ของดนตรี

ท่ีมีต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษยด์งัน้ี 

   1. ก่อใหเ้กิดความสนใจและความกระตือรือร้น 

   2. กระตุน้ความทรงจาํและความคิดฝัน 

   3. ช่วยควบคุมอารมณ์และกระตุน้ความรู้สึกนึกคิด 

   4. ลดความซึมเศร้าและผอ่นคลายความเครียด 

   5. ลดความวติกกงัวลแบบเสตท 

   6. ทาํใหจิ้ตใจสงบและมีสมาธิ 

   7. ลดความรู้สึกโดดเด่ียวและอา้งวา้ง 

   8. ส่งเสริมในการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน และทาํให้ผูป่้วยกลบัเขา้สู่สภาพ

ความเป็นจริงได ้

   9. ป้องกนัการเกิดโรคประสาท 

 จะเห็นได้ว่า ดนตรีมีบทบาทและอิทธิพลต่อมนุษยม์าก ดนตรีเปรียบเสมือนเคร่ืองบาํบดัรักษา มี

อาํนาจต่อการควบคุมอารมณ์   การส่ือความหมาย และมีอาํนาจต่อความรู้สึกตวัของมนุษย ์ คุณค่าของดนตรี

ท่ีมีต่อเด็ก(ณรุทร์  สุทธจิตต.์2541)   สรุปไดด้งัน้ี 

  1. ดนตรีช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก  ดนตรีเป็นตวักระตุน้ให้

เด็กคน้ควา้ทดลองและแสดงออกโดยใชด้นตรีเป็นส่ือ 

  2. ดนตรีช่วยพฒันาดา้นการตอบสนองทางอารมณ์ของเด็ก  เน่ืองจากดนตรีช่วยเร้าให้เด็กมี

การแสดงออกทางอารมณ์ 

  3. ดนตรีช่วยพฒันาดา้นปัญญา  โดยดนตรีเป็นส่ือทาํให้เด็กคิดและทาํความเขา้ใจกบัเร่ือง

ของเสียง  และช่วยพฒันาดา้นการรับรู้ตลอดจนการเช่ือมโยงแนวคิดต่างๆ 

  4. ดนตรีช่วยพฒันาดา้นภาษา  เมื่อเด็กชอบและตอ้งการร้องเพลง  การเรียนรู้ทางดา้นภาษา

จึงเป็นทกัษะพื้นฐานทีเ่ด็กตอ้งเรียนรู้ไปดว้ย   นอกจากน้ีเด็กยงัใชภ้าษาเป็นส่ือในการอธิบายความรู้สึกต่อ

ดนตรี  ซ่ึงทาํใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นการใชภ้าษามากข้ึนดว้ย 

  5. ดนตรีช่วยพฒันาการดา้นร่างกาย  เน่ืองจากประสบการณ์ทางดนตรีเก่ียวกบัการร้องเพลง  

การเล่นเคร่ืองดนตรี   การเขา้จงัหวะ   ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางดา้นกลา้มเน้ือต่างๆ ดีข้ึน 

  6. ดนตรีช่วยพฒันาความเป็นเอกตับุคคล  เน่ืองดว้ยประสบการณ์ทางดนตรีช่วยให้เด็กรู้จกั

และเขา้ถึงความรู้สึก  ความสามารถของตนเอง  และยงัช่วยใชเ้ด็กเขา้ใจลกัษณ์ของวฒันธรรมของตนดว้ย 

  7. ดนตรีเป็นโสตศิลป์ซ่ึงเป็นข้อที่สําคญัที่สุด ดนตรีช่วยให้เด็กมีพฒันาการทางด้าน

อารมณ์สุนทรีย ์     โดยการตอบสนองต่อองคป์ระกอบดนตรี  เช่น  ทาํนอง  จงัหวะ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้เด็ก

รู้ซ้ึงถึงความงดงามสวยงามความเตม็อ่ิมในอารมณ์และความงอกงามทางการรับรู้    การท่ีเด็กมีประสบการณ์
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ทางดนตรีช่วยเติมความรู้สึกและความตอ้งการของเด็กให้เต็ม  ซ่ึงทาํให้เด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่สมบูรณ์   มี

จิตใจเจริญงอกงามละเอียดอ่อนควบคู่ไปกบัความคิดความอ่านทางวชิาการดา้นอ่ืนๆ 

 ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น จากการ

ศึกษาวจิยัพบวา่ ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อตัราการหายใจ อตัราการ

เตน้ของชีพจร ความดนัโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ และการไหลเวยีนเลือด 

ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์ สติสัมปะชญัญะ 

จินตนาการ การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการส่ือสารทางอวจันะภาษา (ทวศีกัด์ิ  สิริรัตน์เรขา.2550: 20) 

1.3 ประเภทของดนตรี 

ดนตรีนั้นแบ่งออกไดห้ลายประเภท  ( สมโภช  รอดบุญ, 2537: 40-45) ไดแ้บ่งลกัษณะของดนตรี

ออกเป็น  2   ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. เพลงร้อง แบ่งออกเป็นแบบร้องเด่ียว (Vocalist)และร้องเป็นหมู่คณะ (Chorus) เพลงท่ีร้องเป็นหมู่

มีลกัษณะการประสานใหเ้กิดความกลมกลืน เม่ือฟังแลว้ไม่ทาํใหเ้กิดอาการเบ่ือหน่าย มกัจะนาํมาประกอบ

ในภาพยนตร์เพลง 

2. เพลงบรรเลง เป็นเพลงท่ีประกอบดว้ยการเล่นเคร่ืองดนตรีเพยีงอยา่งเดียว ไม่มีเสียงร้องเขา้มา

ปะปน แต่อาจมีการประสานเสียงเขา้มาประกอบดว้ยบา้ง ประเภทของเพลงบรรเลงแบ่งออกไดด้งัน้ี 

  2.1Folk Music คือดนตรีท่ีมีท่วงทาํนองเป็นเพลงพื้นเมือง (Folk Tune) บางคร้ังเป็นการ

แสดงออกถึงชนชาตินั้น ๆ ซ่ึงเรียกกนัวา่เพลงประจาํชาติ 

  2.2 Country Music ถา้แปลเป็นสํานวนไทยๆ หรือคือ เพลงลูกทุ่งของไทย   มีเฉพาะเพลง

ร้องเท่านั้น มีความหมายในตวัเอง จบบริบูรณ์เขา้ใจง่าย ใชภ้าษาง่าย แบบชาวบา้นๆ แต่ถา้เป็นเพลงตะวนัตก

นั้นท่วงทาํนองและลีลาจะเป็นแบบโคบาลเล้ียงววั ตอ้นววั บางทีก็นาํเอาเคร่ืองดนตรีไปดว้ย เช่น กีตา้ร์ หีบ

เพลงปาก เป็นตน้ 

  2.3 Popular Music คือ ดนตรีที่นาํท่วงทาํนองของเพลงสมยันิยมมาเรียบเรียงเสียงประสาน

ใหม่ มีท่วงทาํนอง และแนวทางการประสานของเคร่ืองดนตรีทีไ่ม่แตกต่างไปจากเพลงของเดิม ตลอดจน

จงัหวะบางคร้ังอาจจะเปล่ียนแปลงจงัหวะเล็กนอ้ยอาจใชเ้คร่ืองดนตรีประเภทใดประเภทหน่ึง  เช่น เปียโน  

ไวโอลีน  ทรัมเปต  กีตาร์ บรรเลงแนวทาํนอง (Main  Theme )  ก็ได ้ หรือบรรเลงดว้ยกลุ่มเคร่ืองดนตรีไป

พร้อมๆกนัก็ได ้  แลว้แต่ผูเ้รียบเรียงเสียงประสาน (Arranger ) เป็นผูก้าํหนด 

  2.4 Light Music คือดนตรีท่ีบรรเลงดว้ยวงออร์เคสตร้าขนาดใหญ่ บรรเลงอยา่งแผว่เบา น่ิม

นวล และสง่างาม เป็นเพลงท่ีใชเ้คร่ืองดนตรีเคร่ืองสายเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการบรรเลง แนวการให้

จงัหวะ(Rhythm ) จะใชเ้คร่ืองสายท่ีใหญ่ท่ีสุดคือดบัเบิ้ลเบสแทน เสียงกลอง  นอกจากน้ีเสียงดนตรีประเภท

เคร่ืองทองเหลืองก็แทบจะไม่ไดใ้ช ้ ยกเวน้เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลม  อาทิ เช่น  ฟลุต้  โอโบ  คลาริเนต   

เป็นตน้   เพลงประเภทน้ีเป็นเพลงท่ีฟังกนัสบายๆ  ผอ่นคลายอารมณ์ฟังไดทุ้กเวลา 
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  2.5 Popular Classic Music  คือเพลงที่เป็นลกัษณะ ลูกผสม  กล่าวคือใชจ้งัหวะเพลงป๊อปที่

มีจงัหวะ ( Beat ) ของเสียงกลองเป็นจงัหวะท่ีตายตวั  และใชแ้นวทาํนองเพลงคลาสสิคหรือแนวทาํนองหลกั

มาทาํเป็น ทาํนอง (Melody) ดงันั้นเวลาท่ีเราไดย้นิเพลงประเภทน้ีจะเป็นเพลงท่ีไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเพลง

คลาสสิกแท้ๆ  เพราะตดัตอนแต่แนวทาํนองหลงัมาบรรเลง แลว้สอดแทรกแนวบรรเลงในสไตล์เพลงป๊อป

เขา้ไปทาํให้ลดความไพเราะไปบา้ง เพราะเคร่ืองดนตรีทีน่าํบรรเลงก็ผิดแผกกนัออกไป ความน่ิมนวลตาม

แบบฉบบัคลาสสิคเลยไม่มี 

  2.6 Lyric Music คือ ดนตรีอีกประเภทหน่ึงท่ีเตม็ไปดว้ยพลงัอารมณ์ เป็น เพลงบรรเลงท่ี

นาํมาจากเพลงร้องท่ีอ่อนหวานไพเราะ ซ่ึงเพลงร้องประเภทน้ีมกัจะนาํเน้ือร้องมาจากบทโคลง  หรือบท

กลอนท่ีบรรยายธรรมชาติ   เช่น  ป่าเขาลาํเนาไพร เสียงนกร้อง  ธารนํ้าไหลเสียงนํ้าตก  จะมีท่วงทาํนองท่ีสด

ช่ืนร่ืนสบายอารมณ์  แมจ้ะไม่เคยไดย้นิเพลงร้องมาก่อน  ก็สามารถท่ีจะเดาอารมณ์ของเพลงได ้ เพลงเหล่าน้ี

มีทั้งเพอ้ฝันและเปรียบเทียบ กบัตวัเราเอง  จึงทาํใหท้่วงทาํนองเพลงสัมผสักบัอารมณ์ของผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

  2.7 Mood Music คือ คือ ดนตรีท่ีมีลกัษณะคลา้ย  ลิริคมิวสิค  แต่เป็นเพลงท่ีมีอารมณ์หลาย

แบบ  ทั้งเศร้าสร้อย  สุข ทุกข ์ร่ืนเริง  สนุกสนาน  จงัหวะของเพลงจึงมีทั้งเช่ืองชา้เรียบๆ กระแทกกระทั้น

สุดแต่วาผูฟั้งจะมีอารมณ์อยา่งไรในขณะนั้น  เพลงประเภทน้ีใครๆ  ก็ฟังไดเ้พราะบรรยากาศของเพลง

เปล่ียนไปเปล่ียนมาตลอดเวลา  ชา้บา้ง เร็วบา้ง  สลบักนัไป  เพลงอีกประเภทหน่ึงท่ีเรียกวา่มูด๊ (Mood) คือ

เพลงท่ีเหมาะกบัการฟังในบรรยากาศท่ีอยูแ่ถวชายทะเล  หรือตอนฝนตกฟ้าร้อง  เพลงประเภทน้ีมกัจะมี

เสียงประกอบ (Sound effect) ประกอบดว้ย  เช่น  เสียงหร่ิงเรไร  เสียงฝนตก  เสียงคล่ืน  เสียง  นกร้อง ฯลฯ 

เพลงเหล่าน้ีบางคร้ังเรียกกวา่ มิสติก มูด๊ ( Mystic Mood) บรรยากาศของเพลงก็เหมาะสมกบัเสียงประกอบ

เป็นอยา่งยิง่ 

  2.8 Light Classic Music เป็นดนตรีที่มีแบบฟอร์มสลบัซบัซ้อนมากกวา่ดนตรีประเภท

ต่างๆทีก่ล่าวมาแลว้  เพลงจะมีลกัษณะบรรยากาศที่ชา้และเร็วสลบักนัไปเป็นเพลงอมตะจากผลงานของคีต

กวี(Composers) ที่มีช่ือเสียงมาแต่สมยัอดีตจากยุคและสมยัต่างๆ  เพลงเหล่าน้ีเป็นเพลงที่มีช่ือแบบฟอร์ม

สั้นๆ หรือเป็นเพลงท่ีตดัตอนมาจากคีตนิพนธ์อ่ืนๆ ท่ีมีความไพเราะง่ายต่อการฟัง  เป็นท่ีนิยม  นาํมาบรรเลง

บ่อยคร้ังจนชินหู  มีทั้งเพลงประเภทเตน้รําเพลงรัก  เพลงที่บรรยายธรรมชาติ  หรือ สัญลกัษณ์ของประเทศ

ต่างๆ หรือเพลงที่นาํมาคีตนิพนธ์ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่  เช่น ซิมโฟน่ี  คอนแชร์โต ้ โซนาตา้  และควอร์

เตท  เป็นตน้ 

  2.9 Classic Music เป็นดนตรีที่เกิดข้ึนในวดัในโบสถ์ จนกลายมาเป็นเพลงชาวบา้น 

(Secular Music) ไดมี้การพฒันากฎเกณฑ์และแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้มีมากข้ึน มีกระบวนเพลงดว้ยกนัหลาย

กระบวน เร็ว - ชา้ - เร็ว สลบักนัไป ใชเ้วลาของการบรรเลงนานข้ึน ตัง่แต่ 15  นาที  ถึง  1 ชัว่โมง เป็นเพลงที่

สูงส่งดว้ยความคิดและเทคนิคของคีตกวีตลอดจนแนวการประสานเสียงเอาเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภทท่ีเขา้

กันได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน เป็นเพลงที่ต้องใช้ดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า วงดุริยางค์(Symphony 

Orchestra) บรรเลง ใช้ผูบ้รรเลงมากกวา่ 70  คนข้ึนไป เพลงที่ไดย้ินไดฟั้ง เราจะไดย้ินเสียงของเคร่ืองสาย 
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ซ่ึงประกอบไปดว้ยไวโอลิน วิโอล่า เซลโล่ และ เบส เป็นแนวหลกั มีกลุ่มเคร่ืองลม เคร่ืองทองเหลือง ช่วย

ใหเ้กิดสีสนั และกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะทาํใหเ้พลงสนุกสนาน เร้าใจและรุนแรง 

  2.10 Jazz Music เป็นดนตรีท่ีเกิดข้ึนแห่งแรกในสหรัฐอเมริการาวตน้ศตวรรษท่ี 20 เป็น

ดนตรีที่ใช้วงัหวะไม่แน่นอนเหมือน ดนตรี ป๊อปทั่วไป ผูเ้ล่นสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้ใน

ทนัทีทนัใด สามารถนําเอาทาํนองหลักมาบรรเลงในแนวใหม่ ซ่ึงมีศพัท์ทางดนตรีเรียกโดยเฉพาะคือ 

Improvisation การเล่นมกัจะใช้เปียโนและกลองเป็นหลกั แต่มาในระยะหลงัไดน้าํเคร่ืองดนตรีอื่นๆ เขา้

มาร่วมดว้ย เช่น คลาริเนต กีตา้ร์ไฟฟ้า ไวบราโฟน ฟลุค้ หรือแมแ้ต่ไวโอลิน ส่ิงสําคญัที่จะขาดไม่ได ้คือ 

เบส ซ่ึงช่วยย ํ้าจงัหวะให้มีความหนกัแน่น และดนตรีแจ๊สน้ีเอง ที่ไดพ้ฒันามาจนเป็นเพลงร็อค  ฮาร์ดร็อค  

ฟ้ังก้ีมิวสิค และก่อใหเ้กิดเพลงเตน้รําในจงัหวะต่างๆ กนัข้ึนมา 

1.4 องคป์ระกอบของดนตรี (ทวศีกัด์ิ ดนตรีบาํบดั) 

1) จงัหวะหรือลีลา (Rhythm) หมายถึงความเคล่ือนไหวของเสียงในช่วงเวลาหน่ึง จงัหวะทาํใหเ้กิด 

ความรู้สึกไดม้ากมาย เช่น รู้สึกคึกคกั ต่ืนเตน้มีชีวติชีวา เช่น จงัหวะมาร์ช จงัหวะดนตรีท่ีชา้จะทาํใหรู้้สึก 

รู้สึกปลอดภยั และช่วยทาํใหเ้กิดสมาธิ (Concentration) และช่วยทาํใหมี้การผอ่นคลายความเครียด 

(การลดพฤติกรรมกา้วร้าวในวยัรุ่นโดยใช ้ดนตรี กีฬา และกิจกรรมศิลปะ หนา้ 64) 

 2) ระดบัเสียง (Pitch) หมายถึง เสียงสูงตํ่าท่ีมีความถ่ีเป็นรอบต่อหน่ึงวินาทีมีหน่วยเป็น เฮิร์ทซ์ 

(Hertz) เสียงท่ีมีความถ่ีสูง คือเสียงสูง เสียงท่ีมีความถ่ีตํ่า คือเสียงตํ่า มนุษยส์ามารถไดย้นิเสียงจากความถ่ี

ประมาณ 20-20,000  เฮิร์ทซ์  (พิชยั  ปรัชญานุสรณ์,2534 : 8)  ระดบัเสียงท่ีแตกต่างกนัดว้ย เช่น เสียงท่ีตํ่า

มากจะใหค้วามรู้สึกท่ีน่ากลวั ไม่มัน่ใจ หรืออาจสามารถสร้างบรรยากาศท่ีน่าเกรงขามได ้เสียงสูง จะทาํให้

เกิดความต่ืนเตน้เร้าใจ และเสียงระดบักลาง จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกสบายสงบ ก่อใหเ้กิดความรู้สึก

เช่นเดียวกบัจงัหวะ ถา้เสียงร้องและเสียงพดูของมนุษย ์แสดงถึงความมัน่ใจแลว้ระดบัเสียงจะไม่สูงหรือตํ่า

กวา่ระดบัเสียงพดูปกติของแต่ละคน ดงันั้นการกรีดร้องเสียงสูงของเด็กอาจเป็นการแสดงออกเพื่อทดแทน

ความเศร้าหรือเรียกร้องความสนใจก็ไดก้ารเลือกระดบัเสียงท่ีมีความพอเหมาะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และอารมณ์ของเด็กจะมีส่วนช่วยใหเ้ด็กสงบลงได ้

3) ความดงั (Volume/ Intensity) พบวา่เสียงท่ีเบานุ่มจะทาํใหเ้กิดความสงบสุข สบายใจ ในขณะท่ี 

ความดงัค่อย (Loudness) หมายถึง  ปริมาณความเขม้ของเสียงท่ีวดัไดเ้ป็นเดชิเบล (Decibel) เก่ียวขอ้งกบั

เสียงดงัและเสียงค่อยหรือเสียงเบา เสียงดงัจะเร่งเร้ากระตุน้อารมณ์และการทาํงานของต่อมไร้ท่อ ถา้ดนตรีท่ี

มีความดงัอยูต่ลอดเวลาจะทาํใหเ้กิดความรําคาญในขณะท่ีดนตรีท่ีมีเสียงเบาจะก่อให้เกิดความรู้สึกสบายแต่

ถา้ดนตรีมีเสียงเบาติดต่อกนันานก็จะทาํใหเ้บ่ือหน่าย เสียงดงัทาํใหเ้กิดการเกร็ง กระตุกของกลา้มเน้ือได ้

ความดงัท่ีเหมาะสมจะช่วยสร้างระเบียบในการควบคุมตนเองไดดี้ มีความสงบ และเกิดสมาธิ  

4) ทาํนองเพลง (Melody)  เกิดข้ึนจากการนาํระดบัเสียงสูง ๆ ตํ่า ๆ มาผสมผสานกบัจงัหวะของแต่

ละเสียง  (รําไพพรรณ   ศรีโสภาค, 2511 : 119 - 120) ทาํนองเพลงท่ีดี ทาํใหเ้กิดสัมพนัธ์ภาพ (Relationship) 
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และลดความวติกกงัวลทาํใหรู้้สึกสงบผอ่นคลายความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจ และทาํใหเ้กิดความคิดริเร่ิม

ในตนเอง (Initiation) 

5) การประสานเสียง (Harmony) หมายถึง แนวทาํนองตั้งแต่สองแนวข้ึนไปนาํมาบรรเลงหรือร้อง

ออกเสียงพร้อมกนัในช่วงเวลาเดียวกนั ทาํใหเ้กิดลกัษณะเสียงผสมข้ึนซ่ึงอาจสร้างความไพเราะเสนาะหูก็ได ้

แลว้แต่การกระทบกนัของเสียงประสานนั้น ๆ เช่น เสียงท่ีมีความถ่ีใกลก้นัมาก ๆ เม่ือมีเสียงประสานจะเกิด

ความเครียด เสียงประสาน ช่วยในการวดัระดบัอารมณ์ความรู้สึกไดโ้ดยดูจากปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาเม่ือฟัง

เสียงประสานต่างๆ จากบทเพลง (ทวศีกัด์ิ) 

6. นํ้าเสียง (Tone Color) เสียงทุกเสียงท่ีเราไดย้นิแมว้า่จะเป็นชนิดของแหล่งกาํเนิดเสียงเดียวกนัก็

ใหค้วามแตกต่างทางลกัษณะเสียงไดแ้มแ้ต่เสียงจากเคร่ืองดนตรีต่างชนิดท่ีเล่นโน๊ตดนตรีตวัเดียวกนั 

(ความถ่ีเท่ากนั) ก็มีคุณลกัษณะเสียงต่างกนันํ้าเสียงจะช่วยทาํใหด้นตรีมีความหลากหลาย จึงมีผลทาํใหเ้กิดมี

ความคิดสร้างสรรคแ์ละเกิดสมาธิ ดงัท่ี พิชยั ปรัชญานุสรณ์ (2534  :  9)  กล่าววา่ ผูท่ี้สามารถแยกแยะเสียง

ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเป็นผูมี้สมาธิดี 

7. ทิศทางของเสียงดนตรี (Direction)  ทิศทางของเสียงดนตรีข้ึนอยู่กับการให้ทิศทางของ

แหล่งกาํเนิดเสียงดนตรี ตวักลางที่เสียงดนตรีเดินทางผา่น ทาํให้เกิดความดงั  ความเบาแตกต่างกนัไปในแต่

ละจุดแต่ละพื้นท่ีของหอ้ง  

8. ความรู้สึกทางดนตรี (Expression) หมายถึง การแสดงทางดา้นความรู้สึกทางอารมณ์ ความคิด

ในขณะปฏิบติัการเล่นดนตรีหรือขบัร้อง ซ่ึงมีการแสดงออกมากมาย เช่น จงัหวะชา้หรือเร็วเท่าใด ความดงั – 

ค่อย  การเร่ง – การหน่วง ในเสียงดนตรีและเสียงประสานไปในแนวของอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความสุขสงบ 

ความสบายใจ เศร้า ฉุนเฉียว โกรธ ต่ืนเตน้ สง่างาม ฯลฯ ซ่ึงเด็กจะมีโอกาสรับรู้ จาํ แยกแยะ เรียนรู้ ทดลอง 

และสร้างสรรคส่์งผลใหเ้กิดความเพลิดเพลินคลายเครียด ปรับเปล่ียนอารมณ์จิตใจและขบวนความคิดได ้

 สรุปองค์ประกอบของดนตรีทั้ง 8 องค์ประกอบ ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเพือ่ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็ก ส่งผลให้เกิดประโยชน์กบัเด็กมากที่สุด ซ่ึงตอ้งมี

ส่วนช่วยทาํให้เกิดมีสมาธิ เกิดการเรียนรู้ตามมาในที่สุด โดยเฉพาะในเด็กบกพร่องทางดา้นพฒันาการและ

สติปัญญา การเรียนรู้ในบทเรียนจะทาํให้เด็กเกิดความเครียด การเรียนรู้จึงเกิดไดน้้อย เพราะฉะนั้นการจดั

กิจกรรมดนตรี ท่ีเหมาะสมจะมีส่วนช่วยเสริมใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 

1.5 ดนตรีกบัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

 ดนตรีมีส่วนช่วยใหผู้บ้กพร่องทางดา้นพฒันาการและสติปัญญามีการตอบสนองไดเ้ช่นเดียวกบัเด็ก

ปกติ  ดงันั้น  การจดัส่ิงแวดลอ้มที่มีการเร้าดว้ยดนตรีจึงเป็นการจดัส่ิงแวดลอ้มวิธีหน่ึงที่เหมาะสมและเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ของเด็ก เพราะดนตรีจะทาํให้เด็กผอ่นคลาย ส่งผลให้เด็กมีความตั้งใจและมีสมาธิ

สูงข้ึน  นอกจากน้ี เสียงยงัมีส่วนกระตุน้ให้เด็กเคลื่อนไหวไปตามเสียงดนตรี ทาํให้เด็กมีการพฒันาความ

แขง็แรงของกลา้มเน้ืออีกดว้ย 
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 นอกจากน้ีดนตรียงัเป็นส่ิงเร้าที่ดีในการควบคุมระบบการทาํงานต่าง ๆ ของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ช่วย

ยืดหยุ่นและปรับการทาํงานของกลา้มเน้ือทาํให้มีทิศทางการเคลื่อนไหวดีข้ึนรวมไปถึงทาํให้กลา้มเน้ือมี

ความแข็งแรงมากข้ึน  (Unkefer.  1992  :  36 ;  citing Lusia.  1987)  เด็กออทิสติก มกัมีปัญหาในดา้นการ

ส่ือสารกบัผูอ่ื้น ชอบอยูก่บัตวัเอง มีโลกส่วนตวั มีปัญหาดา้นการรับรู้และพฤติกรรม เช่น บางคนไม่อยูน่ิ่ง 

หรือซนผิดปกติ บางคนชอบพูดและทาํอาการซํ้ า ๆ ในลกัษณะย ํ้าคิดย ํ้าทาํดนตรี การปิดดนตรีบรรเลง

จงัหวะชา้ที่มีเสียงดนตรีเบา ๆ ให้เด็กออทิสติกฟัง ในขณะที่เขากาํลงัทาํกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้เด็กสงบ

ไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากน้ีดนตรียงัช่วยเปิดโอกาสให้เด็กออทิสติกท่ีมีปัญหาดา้นการส่ือสารไดแ้สดงออก

ทางอารมณ์และเคล่ือนไหวร่างกาย โดยใชด้นตรีบรรเลงจงัหวะเร็วเป็นตวักระตุน้ และเป็นส่ือกลางให้เด็ก

ไดส่ื้อสารกบัผูอ่ื้นอยา่งมัน่ใจ(ที่มาของบทความ : ดนตรีบรรเลง บทเพลงอารมณ์ดี ดนตรีแสนสุข โดย ดร.

แพง ชินพงศ)์ 
 1.6 ดนตรีบาํบดั 

ดนตรีบาํบดั (Music Therapy) คือศาสตร์ท่ีวา่ดว้ย การนาํดนตรีหรือองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทางดนตรี 

มาประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับเปล่ียน พฒันา และคงรักษาไวซ่ึ้งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

ผูด้าํเนินการไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ผา่นทางกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ อยา่งมีรูปแบบโครงสร้างท่ีชดัเจน มี

หลกัเกณฑ ์และระเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์ 

เป้าหมายของดนตรีบาํบดัไม่ไดเ้นน้ท่ีทกัษะทางดนตรี แต่เนน้ในดา้นพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของแต่ละบุคคลท่ีมารับการบาํบดั สามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลาย

บริบท เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นการแพทย ์ดนตรีบาํบดัมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัหลายดา้น ทาํใหส้ามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกระดบัอาย ุและหลากหลายปัญหา  ไดแ้ก่  ประยกุตเ์ขา้กบัระดบัความสามารถของบุคคล

ไดง่้าย  กระตุน้การทาํงานของสมองไดห้ลายส่วน  กระตุน้และส่งเสริมพฒันาการทุกดา้น  ช่วยพฒันา

อารมณ์ และจิตใจ  เสริมสร้างทกัษะทางสังคม และการส่ือสาร  ใหก้ารรับรู้ท่ีมีความหมาย และความ

สนุกสนาน ไปพร้อมกนั  ประสบความสาํเร็จในการบาํบดัไดง่้าย เน่ืองจากประยกุตใ์ชไ้ด ้ทุกเพศ ทุกวยั ทุก

ระดบัความสามารถ 

ดนตรีบาํบดัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้งในเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่และ

ผูสู้งอาย ุตามเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความจาํเป็นท่ีแตกต่างกนัไปทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น ปัญหา

บกพร่องของพฒันาการ สติปัญญา และการเรียนรู้ โรคซึมเศร้า โรคอลัไซเมอร์ การบาดเจบ็ทางสมอง ความ

พิการทางร่างกาย อาการเจบ็ปวด และภาวะอ่ืน ๆ  

ประโยชน์ของดนตรีบาํบดัมีดงัน้ี  

1) ปรับสภาพจิตใจใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก  

2) ผอ่นคลายความตึงเครียด ลดความวติกกงัวล (Anxiety/ Stress Management)  

3) เสริมสร้างและพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และความจาํ (Cognitive Skill)  

4) กระตุน้ประสาทสัมผสัการรับรู้ (Perception)  
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5) เสริมสร้างสมาธิ (Attention Span)  

6) พฒันาทกัษะสังคม (Social Skill)  

7) พฒันาทกัษะการส่ือสารและการใชภ้าษา (Communication and Language Skill)  

8) พฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว (Motor Skill)  

9) ลดความตึงตวัของกลา้มเน้ือ (Muscle Tension)  

10) ลดอาการเจบ็ปวดจากสาเหตุต่างๆ (Pain Management)  

11) ปรับลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม (Behavior Modification)  

12) สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการบาํบดัรักษาต่างๆ (Therapeutic Alliance) ช่วยเสริมในกระบวนการ

บาํบดัทางจิตเวช ทั้งในดา้นการประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง 

การแกป้มขดัแยง้ต่างๆ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  

สรุปดนตรีบาํบดั มีประโยชน์หลากหลายข้ึนอยูก่บัการนาํไปใชเ้สริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดี โดยบูรณาการเขา้กบัการรักษาอ่ืน กระบวนการและรูปแบบดนตรี

บาํบดั 

ในการทาํดนตรีบาํบดั ไม่มีกระบวนการและรูปแบบท่ีตายตวั แต่จะตอ้งออกแบบการบาํบดัรักษาให้

เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล และตามสภาพปัญหา มีการวางแผนการบาํบดัรายบุคคล โดยมีขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี  

1) การประเมินผูรั้บการบาํบดัรักษา  

- ศึกษาขอ้มูลประวติัส่วนตวั และประวติัทางการแพทย ์ 

- ประเมินปัญหาและเป้าหมายท่ีตอ้งการบาํบดั  

- ประเมินสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และทกัษะการคิด  

2) วางแผนการบาํบดัรักษา  

- ออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยยดึเป้าหมายเป็นสาํคญั  

- รูปแบบผสมผสานกระบวนการต่าง ๆ ทางดนตรี เช่น ร้องเพลง แต่งเพลง ประสานเสียง

จินตนาการตาม หรือลีลาประกอบ เป็นตน้  

3) ดาํเนินการบาํบดัรักษา  

- สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้าํบดักบัผูรั้บการบาํบดั โดยใชด้นตรีเป็นส่ือ และทาํดนตรี

บาํบดัร่วมกบัการบาํบดัรักษารูปแบบอ่ืนๆ แบบบูรณาการ  

4) ประเมินผลการบาํบดัรักษา  

- ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และปรับแผนการบาํบดัใหเ้หมาะสม 

ดนตรีบาํบดัในโรงพยาบาล  

ในโรงพยาบาลต่างๆ มีการนาํดนตรีบาํบดัมาร่วมบูรณาการเขา้กบัการบาํบดัรักษาอ่ืนๆ เพื่อ

เป้าหมายต่างๆ กนั ดงัตวัอยา่งเช่น 

1) กระตุน้ และส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ 
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2) ช่วยเสริมการเคล่ือนไหวร่างกายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

3) ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น กา้วร้าว รุนแรง อยูไ่ม่น่ิง ร่วมกบัการทาํพฤติกรรมบาํบดั และ

การใชย้า 

4) ช่วยใหส้งบและนอนหลบัได ้ในผูท่ี้มีความกลวั ความเครียด ร่วมกบัการปรับส่ิงแวดลอ้ม และ

การใชย้า 

5) ปรับเปล่ียนอารมณ์ ร่วมกบัการใชย้า และจิตบาํบดัในโรคซึมเศร้า 

6) เสริมในกระบวนการบาํบดัต่างๆ ทางจิตเวช  

7) ลดความเจบ็ปวด ร่วมกบัการใชย้าแกป้วด 

ดงันั้น ผูว้ิจยัคิดวา่เด็กท่ีมีปัญหาเร่ืองความกา้วร้าว ชอบความรุนแรง ควรใหฟั้งดนตรีจงัหวะชา้ ท่ีมี

เสียงธรรมชาติเพราะจะช่วยใหเ้ด็กรู้สึกผอ่นคลาย สบายใจ มีความสุข และปล่อยจินตนาการไปตาม

เสียงเพลง ทาํใหเ้ด็กใจเยน็และมีอารมณ์สงบข้ึน 

2. แนวคิดเกีย่วกบัศิลปะบําบัด 

 2.1 ความหมายเก่ียวกบัศิลปะบาํบดัและการจดักิจกรรมศิลปะ 

ศิลปะบาํบดั (art therapy) คือการบาํบดัรักษาทางจิตเวชรูปแบบหน่ึง  ท่ีประยกุตใ์ชกิ้จกรรมทาง

ศิลปะเพื่อคน้หาขอ้บกพร่องความผดิปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ  โดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัการ

ประเมินทางจิตวทิยา  เพื่อเปิดประตูเขา้สู่จิตใจในระดบัจิตไร้สาํนึก  และเลือกใชกิ้จกรรมทางศิลปะท่ี

เหมาะสมช่วยในการบาํบดัรักษา  และฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหดี้ข้ึน 

 จากแนวคิดท่ีวา่  ศิลปะ  คือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์  ความรู้สึก  ความคิด  ตามความ

ตอ้งการของแต่ละคน  เด็กก็เช่นกนั  พวกเขาตอ้งการ  สิทธิ เสรีภาพ  ท่ีจะแสดงออกซ่ึง  ความตอ้งการของ

เขาอยา่งมีความสุข  พวกเขาตอ้งการโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตวัเองในดา้น  การเรียน  การเล่น  และ

การแสดงออกต่างๆ (ทวศีกัด์ิ) 

 ชยัณรงค ์เจริญพาณิชยก์ลุ (2533 : 89-91) ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมศิลปะวา่หมายถึง กิจกรรม

ศิลปะท่ีช่วยใหเ้ด็กไดแ้สดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด สามารถฝึกเด็กใหรู้้จกัสังเกต หาเหตุผล รู้จกัสร้างสรรค์

ลกัษณะนิสัยท่ีดี และมีความพร้อมในการเรียนรู้พฒันาตวัเด็กทั้งในดา้นส่วนตวัและดา้นสงัคม 

พดุงศกัด์ิ คชสาํโรง (2542:113-114) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบักิจกรรมศิลปะวา่ มีความสําคญัทาํให้

เด็กสามารถแสดงออกไดต้ามใจปรารถนา เน่ืองจากศิลปะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม ไดอ้ยา่งกวา้งขวางท่ีสุด และยงักระตุน้ในการแสดงออกในภาวะต่างๆท่ีมีอยูใ่นตวั

เด็กใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็นและเขา้ใจ 

ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา (2523:37-38) กล่าววา่กิจกรรมต่างๆทางดา้นศิลปะนั้นมีคุณค่าในทาง

บาํบดัไดด้ว้ย คือ ช่วยใหเ้ด็กไดร้ะบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ต่างๆ เช่น โกรธ กลวั 
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ความวติกกงัวล ช่วยขจดัความรู้สึกดอ้ยค่า ไม่สมปรารถนาขาดความมัน่ใจ และยงัช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจปัญหา

และความตอ้งการของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.2 ความสาํคญัของศิลปะบาํบดั 

ศิลปะบาํบดั  มีประโยชน์ในดา้นการพฒันาอารมณ์  สติปัญญา สมาธิ  ความคิดสร้างสรรค ์   

รวมถึงการช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กและการประสานงานการเคล่ือนไหวของร่างกาย  นอกจากน้ียงัเป็น

เคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วยเหลือกระตุน้การส่ือสาร   และเสริมสร้างทกัษะสังคมอีกดว้ย 

ศิลปะบาํบดั  เป็นรูปแบบหน่ึงของการแพทยเ์สริมและทางเลือก(complementary and  

alternative medicine) ท่ีเนน้การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  นาํมาเสริมในการดูแลรักษาแนวทางหลกัใหมี้

ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  จึงจาํเป็นตอ้งมีการประสานงานกนัเป็นทีมระหวา่งนกัศิลปะบาํบดัแพทยท่ี์ดูแลรักษา

ผูป่้วย  ไม่ใช่รูปแบบการบาํบดัรักษาท่ีสามารถแยกเป็นอิสระได ้ ตอ้งทาํไปควบคู่กนั 

 ศิลปะบาํบดั นบัเป็นรูปแบบหน่ึง ของการทาํจิตบาํบดั(psychotherapy)ท่ีใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญั เพื่อช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหาดา้นอารมณ์และจิตใจ  ซ่ึงหลกัการของศิลปะ คือใชศิ้ลปะเป็นส่ือใน

การแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความขดัแยง้และความตอ้งการ ท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในส่วนลึกของจิตใจ 

 การแสดงออกทางผลงานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลกัษณ์ อารมณ์ ความหมาย ท่ี

ส่ือออกมาทั้งหมดสามารถนาํมาวเิคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดวา่เป็นอยา่งไร หรือสภาพปัญหามีจิตใจ

อยา่งไร 

 การประเมินผลการบาํบดัรักษาดว้ยศิลปะบาํบดั เนน้ท่ีกระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ได้

เนน้ท่ีผลงานหรือคุณค่าทางศิลปะ 

ศิลปะเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงในการแสดงออก ซ่ึงการแสดงออกทางศิลปะ ของเด็กจะข้ึนอยูก่บั

ส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์ มีผูใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมศิลปะไวด้งัน้ี 

  สุขมุาลย ์เล็กสวสัด์ิ. (2544:63-64) ไดก้ล่าววา่ กิจกรรมศิลปะมีประโยชน์กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษในดา้นต่างๆ อาทิเช่น การปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์การทาํงานศิลปะช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการดีข้ึน 

แลว้ยงัสร้างความมัน่ใจ ความภูมิใจในผลงานของตนเอง ยิง่ถา้ไดรั้บคาํชมเชยจะทาํให้เด็กเกิดความ

ภาคภูมิใจมากยิง่ข้ึน การทีเ่ด็กทีบ่กพร่องดา้นการส่ือสารหรือเด็กออทิสติกนั้น กิจกรรมศิลปะ การใชสี้  

ในทางจิตวทิยาสามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของเด็กไดใ้นระดบัหน่ึงได ้

ราศี ทองสวสัด์ิ (2529:103-104) ไดเ้นน้ถึงความสาํคญัของการจดักิจกรรมศิลปะเป็นการช่วยพฒันา

กลา้มเน้ือมือใหแ้ขง็แรง การฝึกประสาทสัมผสัระหวา่งมือกบัตา ตลอดจนช่วยพฒันาอารมณ์จิตใจให้เด็กมี

ความเพียร มีความอดทน มีสมาธิในการทาํงาน และรู้จกัรับผดิชอบ การไดท้าํงานเป็นกลุ่มช่วยใหเ้รียนรู้การ

เขา้สังคม และส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา ทาํให้เด็กรู้จกัคิด มีเหตุผลในการทาํงาน จึงควรใหก้าํลงัใจ

ในการทาํงานกบัเด็กอยา่งสมํ่าเสมอ ใหเ้ด็กเกิดความมัน่ใจ กลา้คิด กลา้แสดงออกอยา่งเตม็ท่ี 

สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ(2531:6-15) ไดส้รุป ความสาํคญัของกิจกรรมศิลปะ

ซ่ึงจะทาํใหเ้ด็กเกิดการพฒันาในส่ิงต่อไปน้ี (อา้งใน พนัธีตรา 2550) 
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1. เด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ ส่งเสริมอิสระในการทาํงาน การวางวสัดุอุปกรณ์ควรวางไวใ้นท่ีท่ี

เด็กจะหยบิมาใชไ้ดง่้าย เด็กจะมีโอกาสเลือกหยบิไดต้ามความพอใจในและในขณะเดียวกนัเด็กสามารถ

แลกเปล่ียนความคิดกบัเพื่อนๆได ้

2. เด็กมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นคน วตัถุหรือส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบๆตวัเขาดงันั้นเด็กจะ

ไดรั้บการพฒันาโดยผูใ้หญ่มีการยอมรับและช่ืนชมในผลงาน กิจกรรมท่ีเขาทาํไดถู้กตอ้ง ฝึกใหเ้ด็กเห็นวา่ 

ทุก ๆ อยา่งมีความหมายสาํหรับตวัเขา  

3.เด็กเกิดความพอใจ และสนุกสนานในขณะท่ีเด็กทาํกิจกรรมศิลปะต่างๆเม่ือเด็กไดมี้อิสระในการ

ทาํกิจกรรม การเปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดงความสามารถทางสร้างสรรคจ์ะช่วยใหเ้ด็กตระหนกัถึงคุณค่าของ

ตนเอง ช่วยส่งเสริมใหเ้ขามีกาํลงัใจ องคป์ระกอบท่ีจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความพอใจสนุกสนานในขณะทาํ

กิจกรรมคือ เวลาท่ีมากพอ และสถานท่ีกวา้งขวางท่ีเด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

4. กิจกรรมศิลปะช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์การทาํงานหรือกิจกรรม เป็นการ ผอ่นคลาย

อารมณ์ ลดความกดดนั ความคบัขอ้งใจ ความกา้วร้าวลง ซ่ึงกิจกรรมศิลปะจะช่วยใหเ้ด็กแสดงออก และผอ่น

คลายอารมณ์อยา่งดีท่ีสุด 

5. กิจกรรมศิลปะช่วยสร้างนิสัยการทาํงานท่ีดีในขณะท่ีเด็กทาํงานต่างๆ ผูป้กครองหรือผูส้อนควร

สอนระเบียบและนิสัยในการทาํงานไปดว้ย 

6. กิจกรรมศิลปะช่วยพฒันากลา้มเน้ือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมือ และสายตาจากการตดักระดาษ 

ประดิษฐภ์าพ วาดภาพ ดว้ยน้ิวมือ การต่อภาพ ตดัต่อ ฯลฯ และกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีจะส่งเสริมใหเ้ด็ก

แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรคไ์ปดว้ย 

7. กิจกรรมศิลปะช่วยใหเ้ด็กรู้จกัสาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง เด็กจะชอบทาํกิจกรรม และใชค้วามคิด

ริเร่ิม และจินตนาการของเขา คน้ควา้ สาํรวจ ฝึกฝน และสร้างส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนจากการใชว้สัดุซํ้ า ๆ กนั ดงันั้นผู ้

ฝึกควรหาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆไวเ้พื่อใหเ้ด็กไดมี้โอกาสพฒันาการทดลองของตนเอง 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่กิจกรรมศิลปะมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาเด็กในส่วน

ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย    การรับรู้ สติปัญญา สังคมโดยเฉพาะดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ 

2.3 รูปแบบของศิลปะบาํบดั 

ศิลปะบาํบดั ประกอบดว้ยรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงครอบคลุมถึง 

1. ทศันศิลป์(visual) ไดแ้ก่ การวาด ระบายสี การป้ัน การแกะสลกั การถกั การทอ การประดิษฐ ์

ฯลฯ 

2. ดนตรี (music)  ไดแ้ก่การเล่นดนตรี ร้องเพลง และกิจกรรมทางดนตรี 

3. การแสดง(drama) ไดแ้ก่ การแสดง การละคร และการเคล่ือนไหวร่างกาย 

4. วรรณกรรม(literature) ไดแ้ก่ บทกว ีนิยาย เร่ืองสั้นฯลฯ 

ศิลปะบาํบดัมีรูปแบบแตกต่างกนัไปในผูรั้บการบาํบดัแต่ละคนท่ีมีสภาพปัญหาแตกต่างกนั เทคนิค 
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ท่ีใช ้เช่น ป้ันดิน วาดภาพ ระบายสี ถกัทอ กิจกรรมทางดนตรี เล่นละคร หรือบทบาทสมมุติ โดยนกัศิลปะ

บาํบดั จะพิจารณาเลือกใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลการเลือกใชส่ื้อ วสัดุ อุปกรณ์ และรูปแบบ

หลากหลายเหล่าน้ีเพื่อเป็นทางเลือกท่ีจะระบายความรู้สึกนึกคิด ความเขา้ใจตนเอง และจดัการกบัความรู้สึก

ไดต้ามความเหมาะสมของผูเ้ขา้รับการบาํบดัแต่ละคน 

2.4 องคป์ระกอบของศิลปะบาํบดั 

    องคป์ระกอบของศิลปะ หมายถึง การนาํเอาส่วนต่างมาประกบกนัทาํใหเ้กิดรูปแบบต่างๆ 

ทีมี่คุณค่าทางความงามในงานศิลปะแขนงต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ 

  1.   เส้น (Line) หมายถึง จุดท่ีเรียงติดต่อกนั เกิดจาการลากขดู ขีด เขียนดว้ยวสัดุต่างๆ ลง

บนระนาบผวิ ทาํใหเ้กิดเป็นเส้นตรง เส้นโคง้ เส้นเฉียง ฯลฯ สามารถใหค้วามรู้สึกทางตา คือการมองเห็น 

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีมีความหมายต่างกนั เช่น แขง็กระดา้ง อ่อนไหว เป็นตน้ 

2.   รูปร่าง รูปทรง (Form & Shape) เกิดจากการประกอบกนัของเส้น 

รูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

 2.1   รูปทรงเรขาคณิต 

 2.2   รูปทรงธรรมชาติ 

 2.3   รูปทรงอิสระ 

3.   แสงและเงา (Light & Shadow) แสงาํใหม้องเห็นวตัถุต่างๆ เม่ือมองกระทบวตัถุท่ีจะ 

เกิดส่วนมืดในทิศทางตรงขา้มกบัแสง ก่อใหเ้กิดความรู้สึก ลกัษณะแตกต่างกนั 

4.   บริเวณวา่ง (Space) หมายถึง พื้นท่ีวา่งระหวา่งวตัถุ ส่ิงของท่ีวางโดยรอบบริเวณวา่ง 

สามารถกาํหนดไดท้ั้งในงานจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม สามารถสร้างบรรยากาศใหเ้กิด

ความรับรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.   สี (Color) คือ ลกัษณะของแสงท่ีปรากฏแก่สายตาเราทาํใหม้องเห็นสีต่างๆ สีมีอิทธิพล 

เหนือจิตใจมนุษย ์จากการใชส้ายตาสัมผสั จากการใชสี้ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 

ก่อใหเ้กิดคุณค่าทางการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 

5. ลกัษณะผวิ (Texture) เป็นความแตกต่างของผวิท่ีสัมผสัดว้ยการมองเห็น ใหค้วามรู้สึก 

เรียบ ขรุขระ หยาบ ผวิมนั ดา้น ฯลฯ ในทางจิตรกรรมเป็นการสร้างภาพลวงตาดว้ยลกัษณะผวิท่ี 

แตกต่างกนั ในทางประติมากรรมเป็นความแตกต่างของพื้นผวิ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางความงาม ในทาง

สถาปัตยกรรม เพื่อเสริมสร้างความงาม หรือประโยชน์ใชส้อยตามความเหมาะสม   ส่วนประกอบศิลปะ

เหล่าน้ี ถา้นาํมาจดัวางไวด้ว้ยกนัอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ยอ่มทาํใหเ้กิดความ งดงามข้ึนไดม้ากกวา่การนาํมาจดัวาง

อยา่งไม่มีจุดหมาย    

องคป์ระกอบของการจดัศิลปะสาํหรับเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

          ในการจดัศิลปะเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพฒันาเด็กบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญา ตามจุดมุ่งหมายไดน้ั้น ตอ้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่ง ผูด้าํเนินการจดัศิลปะบาํบดั  
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ผูป้ฏิบติัศิลปะบาํบดั กระบวนการหรือขั้นตอนในการจดักิจกรรมศิลปะส่ือหรืออุปกรณ์ และการประเมินผล

ท่ีจะช่วยใหทิ้ศทางของการจดัศิลปะบาํบดัเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและบรรลุผลสาํเร็จ  ตอ้งเขา้ใจถึง

องคป์ระกอบท่ีจะช่วยใหก้ารจดัศิลปะประสบผลสาํเร็จได ้ ตอ้งมีการเตรียมการทั้งผูฝึ้ก เด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา และวสัดุอุปกรณ์ ดงัน้ี  

1.การเตรียมตวัผูฝึ้ก ผูฝึ้กท่ีจดัศิลปะบาํบดัควรเป็นผูมี้ความกระตือรือร้น รัก 

การสอน การศึกษาคน้ควา้ หาความชาํนาญในกิจกรรม และควรรู้วา่ส่ิงท่ีจะทาํใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดน้ั้น

จะตอ้งใชกิ้จกรรมอะไร  ใชส่ื้อ/วสัดุอุปกรณ์อยา่งไร วธีิดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัวยัวฒิุภาวะของเด็ก

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

2. การเตรียมตวัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา เน่ืองจากเด็กแต่ละวยัมีพฒันาการทาง

กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ไม่เท่าเทียมกนั แมแ้ต่ในวยัเดียวกนัก็มีวฒิุภาวะต่างกนั การจดักิจกรรมจึง

ตอ้งคาํนึงถึงพฒันาการของเด็กเป็นสาํคญั โดยเฉพาะศิลปะบาํบดัเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชท้กัษะเก่ียวกบัมือ 

และสายตาท่ีสัมพนัธ์กนั จึงควรศึกษาพฒันาการเด็กท่ีอยูใ่นหอ้งฝึกควบคู่ไปดว้ย 

3. การเตรียมส่ือ/วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ/วสัดุอุปกรณ์ มีอยูท่ ัว่ไปทุกหนแห่ง และมีหลายชนิด  

ผูฝึ้กจะตอ้งพจิารณาเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมและวยั พฒันาการทางกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาของเด็ก  

4. ส่ิงแวดลอ้ม  ตอ้งเป็นสัดส่วน กวา้งพอท่ีจะมีพื้นท่ีให้เด็กไดท้าํกิจกรรม มีความสงบ ปลอดภยัต่อ

การแสดงออกของพฤติกรรมทีเ่ด็กมีอยู ่ผูด้าํเนินการจดัศิลปะบาํบดั แสงสวา่งพอเหมาะแก่การดาํเนิน

กิจกรรม อุณภมิูของหอ้งตอ้งไม่ร้อนหรือเยน็จนเกินไป    

การจดักิจกรรมศิลปะบาํบดัสําหรับเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา เพือ่มุ่งเนน้ใหเ้ด็กมี

พฒันาทางอารมณ์และการรับรู้ดา้นต่างๆ (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา.2550:42)  

1. กิจกรรมการวาดภาพและระบายสี เป็นกิจกรรม ท่ีเด็กวาด หรือระบายสีภาพ ลงบนกระดาษ ผา้ใบ 

ผา้ ฯลฯ ดว้ยความรู้สึกท่ีมีอยูใ่นตวัเอง  เป็นความรู้สึกท่ีอึดอดัคบัขอ้งใจ หงุดหงิดโมโห เวลาท่ีเด็กได้

ปลดปล่อยส่ิงท่ีมีอยูใ่นใจโดยการเขียน/วาด หรือระบายสี ไม่วา่จะเป็นการใชพู้ก่นั  การวาดรูประบายสีดว้ย

สีเทียนและดินสอสี   จะระบายความรู้สึกออกมาทางกิจกรรม ทาํให้เด็กลืมความอึดอดัคบัขอ้งใจ  หงุดหงิด 

โมโห  เด็กจะมีความสนใจ มีสมาธิจดจ่ออยูก่บักิจกรรมท่ีเด็กทาํอยู ่(เกศินี  นิลสัยเจริญ.2527:5-6, สถาบนัรา

ชานุกลู.2549) 

2. กิจกรรมฉีก ปะ และตดักระดาษ เป็นกิจกรรมท่ีใชก้ระดาษต่าง ๆ ฉีก ตดั และนาํมาติดบน

กระดาษทาํใหเ้ป็นภาพ กระดาษท่ีใชไ้ม่ควรแขง็หรือเหนียวเกินไป ไดแ้ก่ กระดาษหนงัสือพิมพ ์กระดาษ 

วารสาร กระดาษห่อของขวญั กระดาษสีมนั ฯลฯ 

3. กิจกรรมการป้ัน เป็นกิจกรรมท่ีแด็กชอบมาก วสัดุท่ีใชป้ั้นไดแ้ก่ ดินเหนียว ดินนํ้ามนั แป้งโด 

การป้ันเป็นการท่ีเด็กไดส้ัมผสัไดจ้บั แตะ กาํ ขยาํ ป้ันกบัวสัดุท่ีเด็กไม่คุน้เคย ดูแปลกตา และไม่ชอบ   เวลาท่ี

เด็กโกรธอาการต่างๆทางดา้นพฤติกรรมจะแสดงออกมาเช่น กาํมือแน่น ทุบ ตี ขยุม้ ขยาํ กิจกรรมการป้ัน
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ช่วยทาํใหเ้ด็กไดร้ะบายอารมณ์ออกมา  ลดความกา้วร้าว (สถาบนัราชานุกลู.2549:34) นอกจากน้ียงัทาํใหเ้ด็ก

มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์ ช่วยสร้างความมัน่ใจ มีความกลา้ท่ีจะแสดงออก   มีการแสดงออกอยา่ง

อิสระ(เกสร ธิตะจารี.2543:47-48)    

4. กิจกรรมการพิมพซ่ึ์งสามารถทาํไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี  ใหพ้ิมพภ์าพดว้ยน้ิวมือ  พิมพภ์าพจากวสัดุ

ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น กา้นกลว้ย กา้นบวั ใบไม ้ดอกไม ้ พิมพภ์าพจากวสัดุเหลือใชต้่าง ๆ เช่น ฝาจุกขวด ลูก

กญุแจ ปลอกปากกา พมิพภ์าพดว้ยเศษเชือก หรือดา้ย พิมพภ์าพจากแม่พิมพ ์   พิมพภ์าพดว้ยตรายาง แลว้

ระบายสี  เด็กใชก้ระดาษวางซอ้นวสัดุท่ีมีลายนูนแลว้ใหใ้ชดิ้นสีดาํหรือ ดินสอสีถู จะไดภ้าพเหมือนแบบ 

พิมพภ์าพดว้ยการขยุม้กระดาษ 

5. กิจกรรมการตดักระดาษ คือ การสร้างผลงานศิลปะในลกัษณะ 3 มิติ (งานประดิษฐ์) อยา่งหน่ึง 

โดยใหเ้ด็กใชก้รรไกรตดักระดาษ เพือ่พฒันากลา้มเน้ือมือ และฝึกความสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 

6. กิจกรรมการพบักระดาษเป็นการประดิษฐก์ระดาษให้มีลกัษณะเป็นภาพรวมมิติ อีกแบบหน่ึง ท่ี

ตอ้งอาศยัการทาํงานประสาทสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือตา มือ และน้ิวมือพบักระดาษใหเ้ป็นภาพสัญลกัษณ์

ตามลาํดบัขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ภายหลงัการพบัแลว้ใหน้กัเรียนแต่งเติมระบายสีใหส้วยงาม 

7. กิจกรรมประดิษฐเ์ศษวสัดุเป็นของเล่นและของใชเ้ป็นการรวบรวมเศษวสัดุจากกระดาษ เช่น 

กลองกระดาษชนิดต่าง ๆ เศษกระดาษ กระดาษห่อของขวญั กระดาษปกนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ มา

ประดิษฐเ์ป็นของเล่นต่าง ๆ ตามแบบอยา่ง หรือตามความคิดอิสระและใชว้สัดุอ่ืนๆ ในการประกอบหรือ

ตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อใหง้านสมบูรณ์ เช่น กาว กรรไกร เศษ ไหมพรม แท่งไมไ้อศกรีม หลอดกาแฟ ฯลฯ 

รวมถึงงานกระดาษเส้นท่ีใชก้าวประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ศิลปะบาํบดัสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็นกิจกรรมท่ีสร้างทั้ง

ประสบการณ์ ความรู้สึกสัมผสั การใชเ้หตุผล การสังเกต พร้อมทั้งใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเกิด

จินตนาการ  ศิลปะบาํบดัช่วยใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดมี้โอกาสใชพ้ฒันาการความรู้สึกสัมผสัคือ การ

มอง การชิมรส การดมกล่ิน การจบัสัมผสั ศิลปะบาํบดัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ 

เพราะศิลปะบาํบดัเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัความสนใจ ความสามารถ และสอดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการของ

เด็ก ซ่ึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือมือกบัตา และการผอ่นคลายทางอารมณ์

เท่านั้น แต่ยงัเป็นการส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ความคิดจินตนาการ การคิดอยา่งมีระบบ และการ

แสดงออกของเด็กวยัต่าง ๆ โดยไม่จาํกดัเง่ือนไข เก่ียวกบัสภาพชีวติและสังคมท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบั

ลกัษณะธรรมชาติของศิลปะนั้นมีความยดืหยุน่สูง เน่ืองจากศิลปะบาํบดัมีหลายรูปแบบ และมีคาํตอบไม่

จาํกดัตายตวัจึงสามารถตอบสนองการแสดงออกของเด็กทุกเพศทุกวยัไดเ้ป็นอยา่งดี ความสาํคญัของศิลปะ

บาํบดัสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 นอกจากศิลปะบาํบดัจะมีคุณค่าในดา้นส่งเสริมพฒันาการและความเจริญงอกงามในดา้นต่าง ๆ 

ใหก้บัเด็กแลว้ ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา (2523 : 37-38) กล่าววา่ กิจกรรมต่างๆ ของวิชาศิลปศึกษานั้นมี

คุณค่าในดา้นจิตบาํบดัและวติกกงัวล 
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1. ศิลปะบาํบดั ช่วยใหเ้ด็กไดร้ะบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ต่าง ๆ เช่นโกรธ

กลวัและวติกกงัวล 

2. ศิลปะบาํบดั ช่วยขจดัความรู้สึกดอ้ยค่าไม่สมปรารถนา ขาดความมัน่ใจขลาดอาย ความพิการ 

ศิลปะเป็นส่ิงท่ีช่วยระบายความทุกขไ์ด ้

3. ศิลปะบาํบดั ช่วยทาํใหเ้ขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของเด็ก ในกรณีท่ีเด็กด้ือ เกเร กา้วร้าว 

รังแกเพื่อน 

เกสร ธิตะจารี (2543 ข : 41-42) กล่าวถึงลกัษณะของการสอนศิลปะสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเน้ือหา คงสอนเหมือนเด็กทัว่ไป แต่ดา้นการสอนตอ้งใชเ้ทคนิคและวธีิการสอนท่ีแตกต่าง 

โดยตอ้งสอนให้เหมาะสมกบัสภาพและปัญหาของเด็กแต่ละประเภท แต่ละบุคคล การจดักิจกรรมก็ตอ้งจดั

ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถ เช่น เด็กพิการตาบอด ศิลปะบาํบดัท่ีใหท้าํก็ตอ้ง ข้ีนอยูก่บัการสัมผสัดว้ยมือ 

เช่น การร้อยลูกปัด การถกั การสร้างภาพดว้ยเชือกหรือเศษวสัดุ เป็นตน้ 

2. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน ก็ใชห้ลกัจิตวทิยาในการกระตุน้หรือเร้าใหเ้ด็กบกพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาเกิดการอยากเรียนรู้ และเกิดความผกูพนักบังานท่ีทาํ เช่น การวาดภาพ การใชสี้

ระบายภาพ เด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์จะมีสมาธิสั้น การสร้างสภาวะแวดลอ้มทางจิตวิทยาจะช่วยใหก้าร 

ทาํงานไดน้านข้ึนหรือการผกูพนักบังาน 

3. การสร้างความประทบัใจใหก้บัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาก็เป็นหลกัจิตวทิยา

อยา่งหน่ึง ท่ีทาํใหเ้ด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีกาํลงัใจในการทาํงาน และมีความเช่ือมัน่ใน

ตนเองมากข้ึน เช่น ช่วยใหท้าํงานเสร็จ ผลงานออกมาดี ไดรั้บความชมเชย หรือไดร้างวลั ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย

สร้างพลงัและความภาคภูมิใจแก่ตวัเด็กเอง ขอ้สาํคญัตอ้งพยายามใหเ้ด็กคิดวา่ตวัเขาเองก็มีความสามารถ

เหมือนคนอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีบกพร่องในตวัเขาจะไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้หรือการทาํงานเลย 

4. การยอมรับในความสามารถ การใหอิ้สระในการแสดงออกเช่นเดียวกบัเด็กปกติทัว่ไปจะช่วยลบ

ปมดอ้ยของตวัเองความพิการมิไดส้กดักั้นความสามารถของเขาเลย เช่น เด็กพิการทางมือไม่มีมือก็สามารถ

ใชอ้วยัวะส่วนอ่ืนแทน เช่น ปากหรือเทา้ในการสร้างสรรคง์านไดเ้ช่นกนั 

หลกัการสอนศิลปะสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

1. สอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด 

2. ใชป้ระสบการณ์ตรง 

3. ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ตามขีดความสามารถของตน 

4. ใชก้ารเสริมแรง 

5. กระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิด 

6. ใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความเป็นผูน้าํ 

7. ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากเพื่อน มีกิจกรรมทาํงานเป็นกลุ่ม 
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8. ใหโ้อกาสเด็กเลือกเรียน 

9. สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย 

10. ทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ 

11. แสดงผลงานของเด็กนกัเรียน 

12. จดัห้องเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

13. สังเกตเด็กควบคู่ไปกบัการสอน 

การสอนศิลปะใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเด็ก

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีอยูใ่นหอ้งเรียนปกติ เช่น เด็กเกเร เด็กข้ีเกียจ เด็กกา้วร้าวเด็กเจา้อารมณ์ เด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กออทิสติก และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่เด็ก

เหล่าน้ีมีปัญหาทางพฤติกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงปัญหาของเด็กเหล่าน้ีอาจจะเกิดไดห้ลายทาง และเป็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ปัญหาของเด็กในหอ้งเรียนปกติท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาส่วนตวั ปัญหาครอบครัว ปัญหา

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีถา้ปล่อยปละละเลยก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ยิง่กวา่เด็กพิการทาง

ร่างกาย ดงันั้นผูฝึ้ก และผูป้กครองจึงควรเอาใจใส่ดูแลและสังเกตพฤติกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะไดห้า

ทางแกไ้ขไดท้นัการณ์ ดงันั้นศิลปะบาํบดัเป็นตวัหน่ึงในการช่วยคล่ีคลายปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก โดยการ

แสดงออกทางศิลปะตามใจปรารถนาของเด็กท่ีตอ้งการจะถ่ายทอดออกมา 

 

2.5 ศิลปะบาํบดักบัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

มีการนาํศิลปะบาํบดัมาประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาดว้ย 

เช่นกนั พบวา่ ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถเสริมสร้างพฒันาการ และช่วยบรรเทาปัญหาทางดา้นอารมณ์ 

จิตใจ และพฤติกรรม ดึงศกัยภาพท่ีมีอยูม่าใชไ้ดเ้ตม็ท่ียิง่ข้ึน 

 Music  พบวา่เด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญา จะมีพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคซ่ึ์ง 

สามารถพฒันาไดแ้ละช่วยส่งเสริมใหพ้ฒันาการดา้นอ่ืนๆดีข้ึนดว้ยโดยศึกษาการใชโ้ปรแกรมศิลปะบาํบดั

แบบเขม้ขน้ ในเด็กท่ีบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา จาํนวน 8 คนเป็นเวลา 2 ภาคเรียน พบวา่ระดบั

พฒันาการดา้นการขีดเขียน(graphic developmental level) เพิ่มข้ึนจาก 5 เดือน เป็น 33 เดือน 

Silver  พบวา่ศิลปะเป็นเสมือนภาษาท่ีสอง ของกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องในการส่ือสาร 

และการเรียน เด็กสามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอด(concept) ผา่นทางศิลปะไดเ้ร็วกวา่วธีิการส่ือสารหลกัและ

สามารถใชง้านศิลปะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเขารู้และส่ิงท่ีเขาคิด ดงันั้นศิลปะจึงนาํไปสู่เป้าหมายในการ

บาํบดัไดดี้ 

 

3. แนวคิดและหลกัการเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะบําบัด 

          ดนตรีและศิลปะกบัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

 ดนตรีช่วยใหเ้ด็กฟัง เกิดการรับรู้ ในสมองเกิดการทาํงาน เม่ือทาํกิจกรรมดนตรี ก็เกิดการร่วมมือ 
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ของประสาท ส่วนต่างๆ ตากบัมือ มีการทาํงานร่วมกนัระหวา่งขวา-ซา้ย และร่างกายส่วนต่างๆ ดนตรีช่วยให้

เด็กรู้จกัรอคอย   เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาต่างมีประสบการณ์แห่งความลม้เหลว โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เม่ือถูกเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ดนตรีจึงเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจในตวัเองไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

            ศิลปะช่วยใหเ้ด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามองเป็น และรู้จกัใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดความ

สวยงามดว้ยเส้นและสี มีความสุขกบัการใชพู้ก่นั เล่นกบักระดาษ และอุปกรณ์การวาดดว้ยเทคนิคต่างๆ เด็ก

แต่ละคนจะมีโอกาสสร้างงานท่ีเป็นสไตลต์วัเอง วนัเวลาท่ีผา่นไปกบัการฝึกฝนดา้นศิลปะ ใจของเด็กกลา้

หาญข้ึน งานศิลปะช่วยใหเ้ขามีสมาธิทาํงานท่ีนาน ใชเ้วลามุ่งมัน่กบังานนั้น งานศิลปะช่วยใหค้นยอมรับเขา 

และทาํใหค้นอ่ืนไดเ้ห็นความสามารถท่ีฝังลึกอยูข่า้งในตวัเด็ก 

 เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาชอบดนตรี ซ่ึงแมจ้ะไม่สามารถฝึกทกัษะการเล่น การร้อง

ไดเ้ท่ากบัเด็กปกติ แต่ทุกคนทาํกิจกรรมดนตรีอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดแ้น่นอน    เด็กบกพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญามีโอกาสเลือกไดม้ากวา่จะเล่นอะไร บางคนอาจหลงใหลนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีบางชนิด 

และสามารถนัง่ฟัง และทาํกิจกรรมนานๆ ส่ิงท่ีผูป้กครอง หรือบุคลท่ีเก่ียวขอ้ง กบัเด็กควรรู้ล่วงหนา้ก่อนท่ี

จะพาลูกเขา้ไปสู่โลกของเสียงเพลงก็คือ ตอ้งไม่ทอ้ใจง่ายๆ เพราะเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

จะมีกาํแพงกั้นขวางตวัเขาเองกบัโลกภายนอก เป็นความบกพร่องทางการส่ือสาร ปัญหาการประมวล

ความรู้สึก ปัญหาของประสาทสัมพนัธ์ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  ความกา้วร้าว ปัญหาทางสมาธิ ซ่ึง

จะตอ้งใชค้วามพยายามหลายคร้ัง ผูป้กครองตอ้งกา้วขา้มกาํแพงนั้นไป หรือทะลุทะลวงเขา้ไป เพื่อเขา้ใจวา่ 

อะไรเป็นสาเหตุ อะไรจะเป็นส่ิงท่ีช่วยเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาได ้  การทาํกิจกรรมท่ีซํ้ าๆ

ตอ้งมีมากกวา่เด็กทัว่ไป ตอ้งทาํใหบ้ทเรียนง่าย  ตอ้งมีการยอ่ยขั้นตอนของกิจกรรม  ใหเ้ ป็นหลายๆขั้นตอน 

และใหเ้รียนรู้ทีละเลก็ทีละนอ้ย เวลาอยูก่บัดนตรีตอ้งเป็นเวลาแห่งความร่ืนรมยไ์ม่ใช่เวลาท่ีผูใ้หญ่จะ

เค่ียวเขญ็เด็กตอ้งทาํกิจกรรมใหไ้ด ้ การนาํเด็กเขา้มามีส่วนในการทาํกิจกรรมดนตรีแบบต่างๆถือวา่เป็น

โอกาสดีท่ีจะพฒันาทกัษะต่างๆไดดี้แลว้ 

 
กระบวนการศิลปะกบัเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

เร่ืองของศิลปะเก่ียวขอ้งกบัการมองของเด็ก เพราะวา่เด็กตอ้งมองเป็น พอมองเป็นแลว้ 

สามารถวาดได ้หน่ึงปัญหาท่ีพบก็คือเด็กบกพร่องทางสติปัญญาบางคนไม่ยอมแตะดินสอ ไม่ยอม 

แตะดิน สี ดินนํ้ามนั ยืน่สีให้ก็กินบา้ง โยนทิ้งบา้ง ขยี้  ขยาํบา้ง า   เด็กกลุ่มออทิสติก  ไม่ค่อยยอมมองวตัถุท่ี 

เราตั้งใจจะใหว้าด เราก็ตอ้งพยายามสอนใหเ้ขามองและวาด ทาํซํ้ าหลายๆ คร้ัง อาจใชผู้ใ้หญ่สองคนต่อเด็ก 

คนเดียวเสียดว้ยซํ้ า แค่น้ีก็พอท่ีจะทาํใหค้นท่ีตั้งใจสอนทอ้ไดเ้หมือนกนั   

                     ต่อไปใหเ้ด็กเลียนแบบจากภาพท่ีเห็น เส้นท่ีเห็น สีท่ีเห็น หรือถา้สาํหรับเด็กกลุ่มออทิสติกคง 

ตอ้งพดูวา่ ภาพท่ีมอง เส้นท่ีมอง สีท่ีมอง เด็กเหล่าน้ีมีจินตนาการ แต่ตอ้งสร้างความเขา้ใจโลกรอบตวัให้

ก่อน เพราะการสอนจินตนาการเด็กบกพร่องทางสติปัญญา   ตอ้งใชเ้วลานานมาก ถึงแมว้า่เด็กกลุ่มออทิสติก 
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จะมองเห็นและเขา้ใจทุกอยา่งเป็นภาพ แต่วา่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถนาํออกมาไดเ้ลย ตอ้งผา่นการฝึกบ่อยๆ  

ในการสอนให้เด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล่นศิลปะ  ไม่วา่เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาหรือ

เด็กทัว่ไป มกัจะชอบลากเส้น ขีดโน่น เข่ียน่ี ยกเวน้เด็กบางคนท่ีเกลียดดินสอ เกลียดการลากเส้น ซ่ึงอาจมา

จากการถูกบงัคบัใหเ้ขียนตวัหนงัสือ ท่ีเขารู้สึกวา่ยากเยน็แสนเขญ็ จึงกลายเป็นศตัรูของเคร่ืองมือขีดเขียนทั้ง

ปวง ไม่วา่จะเป็นดินสอ ปากกา ดินสอสี  สาํหรับเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญานั้น การลากเส้น

ง่ายๆ ช่วยสร้างความมัน่ใจ เพราะความมัน่ใจของเด็กเป็นทกัษะสาํคญัอยา่งยิง่ในชีวติของทุกคน การเร่ิมตน้

ขีดเข่ีย ยุง่เหยงิไปมา ดูเหมือนไม่มีจุดหมาย ไร้สาระ แต่ถา้เด็กเร่ิมแลว้พบวา่บางคนพฒันา เป็นรูปร่าง

ค่อนขา้งเร็ว บางคนอาจเช่ืองชา้ในความรู้สึกของพอ่แม่ อยา่ใหค้วามชา้ของเด็กทาํใหท้อ้     ผูป้กครองและ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งใหก้าํลงัใจและเอาใจใส่อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงใส่ความรู้สึกวา่การไดเ้ขียน ไดว้าด เป็นส่ิง

สนุกสนานน่าอภิรมย ์

                    นอกจากพูก่นั ดินสอสีแลว้ น้ิวมือของคนเราก็ช่วย สร้างสรรคง์านศิลปะและฝึกทกัษะเด็ก

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาไดเ้หมือนกนั เร่ิมดว้ยการใหเ้ด็กจุ่มน้ิวลงในจานสีนํ้าแลว้พมิพล์งบน

กระดาษ หรือใชน้ิ้วมือวาดรูปตามท่ีตอ้งการแทนพูก่นัก็ได ้เป็นการเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรมท่ีทาํให้เด็ก

ไม่เกิดความเบ่ือจากการทาํกิจกรรมซํ้ าๆ ดว้ยอุปกรณ์เดิม 

 

4. แนวคิดและเอกสารเกีย่วกับพฤติกรรมก้าวร้าว 

 4.1 ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าว 

บสัส์ (Buss.1967:1-7  อา้งในมาลินี ไชยบงั  2550 )อธิบายความหมายของพฤติกรรมกา้วร้าววา่

ความกา้วร้าวเป็นส่ิงตอบสนองส่ิงท่ีมากระตุน้ในรูปแบบของการกระทาํอยา่งทนัทีโดยมีเจตนาจะทาํใหผู้อ่ื้น

เจบ็ปวดโดยแบ่งความกา้วร้าวออกเป็น  2  ชนิดคือ 

1.ความกา้วร้าวทางกาย (Physical Aggression) เป็นความกา้วร้าวท่ีแสดงออกโดยการใช ้

อวยัวะทางกาย   เช่น  แขน  ขา  ฟัน  หรือใชอ้วยัวะทางกายรวมกบัอาวธุ  เช่น  มีด  ปืน  เพื่อทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บ

ความเจบ็ปวด 

                  2.ความกา้วร้าวทางวาจา (Verbal  Aggression) เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้โดยใช้

ถอ้ยคาํท่ีทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเจบ็ปวด 

ฟรอยด ์(Freud.N.D.:unpaged;cited by Storr.1968:37  อา้งในมาลินี  ไชยบงั 2550) พฤติกรรม

กา้วร้าวเป็นแรงขบัปฐมภูมิท่ีมีมาแต่กาํเนิด เป็นสัญชาตญาณท่ีกระทาํสู่ภายนอก โดยแสดงออกในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การแสดงท่าทางไม่เป็นมิตร การข่มเหง รังแก ต่อตา้น ไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

หรือแสดงออกในรูปแบบการทาํลาย ทาํร้ายตนเอง 

ฟรีดแมนและคนอ่ืนๆ (freedman and others.1970:101-104 อา้งในมาลินี ไชยบงั 2550 )มีความเห็น

วา่พฤติกรรมกา้วร้าวเป็นพฤติกรรมใดๆ ท่ีเป็นอนัตราย กระทาํความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 
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ปทุมทิพย ์สุภานนัท ์(2546:55)  ใหค้วามหมายของพฤติกรรมกา้วร้าววา่เป็นการแสดงออกดา้น

ความคิด คาํพดู และการกระทาํท่ีรุนแรง ขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ ไม่เป็นมิตร คุกคามและรุกรานผูอ่ื้น เพื่อ

ระบายความโกรธ ความคบัขอ้งใจ หรือปกปิดความกลวั ทาํใหเ้ส่ียงต่อการเกิดอนัตรายต่อตนเอง บุคคลอ่ืน 

และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  พฤติกรรมกา้วร้าว พบในเด็กออทิสติก และเด็กพฒันาการบกพร่อง โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เด็กท่ีมีความบกพร่องในการส่ือภาษากบัผูอ่ื้น 

4.2 สาเหตุของพฤติกรรมกา้วร้าว 

แบนดูรา (Bandura.1973:57;cite by Huesmann.1994:5 อา้งในมาลินี ไชยบงั 2550) กล่าววา่ 

พฤติกรรมกา้วร้าวของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้ การสังเกต การเลียนแบบพฤติกรรมผูอ่ื้น และส่วนหน่ึงเกิด

จากการเสริมแรง ยิง่พฤติกรรมกา้วร้าวนั้นไดรั้บการเสริมแรงมากเท่าใดก็มีแนวโนม้จะเกิดพฤติกรรมนั้นซํ้ า

ข้ึนมากข้ึน 

ดอลลาร์และมิลเลอร์ ( นิตยา พลศกัด์ิ. 2550) กล่าววา่ ความกา้วร้าวมีสาเหตุมาจากความคบัขอ้งใจ

(Frustration Aggressive Hypothesis) เขาไดอ้ธิบายความคบัขอ้งใจวา่เป็นความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีเกิดจาก

บุคคลถูกขดัขวางไม่ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ สรุปวา่เม่ือคนเราถูกขดัใจจะเกิดความคบัขอ้งใจซ่ึงเม่ือสะสมไวจ้ะ

เกิดเป็นความกา้วร้าวไดใ้นท่ีสุด และผูท่ี้ถูกกา้วร้าวก็มกัจะเป็นผูท่ี้เกิดความคบัขอ้งใจนัน่เอง 

สมภพ เรืองตระกลู (2533:220-221) จาํแนกสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมกา้วร้าว 2 สาเหตุใหญ่ๆ 

คือ 

            1. สาเหตุทีเ่กิดจากภายในตวับุคคล 

       1.1 โรคต่างๆท่ีมีสาเหตุจากความผดิปกติของร่างกาย (organ cause) ท่ีพบบ่อยมีดงัน้ี 

1.1.1 ผูป่้วยท่ีไดรั้บอนัตรายต่อศีรษะอยา่งรุนแรงและขาดสติเป็นเวลานาน พบวา่การฟ้ืน 

จากอนัตรายท่ีศีรษะอาจเป็นผลทาํใหผู้ป่้วยมีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงได ้

  1.1.2 ผูป่้วยโรคลมชกั พบวา่ผูป่้วยเหล่าน้ีมกัควบคุมตนเองไม่ค่อยได ้อารมณ์รุนแรง พลุ่ง

พล่าน 

  1.1.3 ผูป่้วยท่ีมีเน้ืองอกในสมอง อาจพบวา่มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไดบ้่อยในช่วงกลางวนั 

มีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงข้ึนในช่วงเยน็หรือใกลค้ ํ่า เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีส่ิงกระตุน้ภายนอกลดลง และส่ิง

กระตุน้ภายในตวัผูป่้วยมีบทบาทมากข้ึน ทาํใหผู้ป่้วยมีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงได ้

  1.1.4 ผูป่้วยมีความผปิกติขิงต่อมไร้ท่อ เช่น ความผดิปกติของต่อมไทรอยด ์มีผลทาํให้

ระดบัความรู้สึกเปล่ียนแปลง หงุดหงิดง่าย สบัสน เพอ้คลัง่ หลงผดิ หวาดระแวง และทาํร้ายผูอ่ื้นได ้

  1.1.5 ผูป่้วยปัญญาอ่อน จะพบวา่ผูป่้วยปัญญาอ่อนมีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงไดบ้่อย 

  1.1.6 ผูท่ี้ขาดยา แอมเฟตามีน บาร์บิทูเรต และพิษจากยา แอล เอส ดี 

 1.2 โรคท่ีมีสาเหตุจากความผิดปกติของจิตใจ 

  1.2.1 โรคจิตเภท ผูป่้วยจะมีอาการหูแวว่ ประสาทหลอน หลงผดิคิดวา่ผูอ่ื้นจะทาํร้าย 

  1.2.2 โรคหลงผดิ 
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  1.2.3 โรคอารมณ์แปรปรวน 

2.สาเหตุท่ีเกิดจากภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ 

  2.1 สภาพครอบครัวและการเล้ียงดู 

  2.2 การเลียนแบบ 

  2.3อิทธิพลทางวฒันธรรม 

  2.4 สภาวะแวดลอ้ม เช่น สงัคมท่ีแออดัยดัเยยีด ความร้อน ระดบัเสียง เป็นตน้ 

        นิวแมน ( 1975 อา้งถึงในทิพรัตน์  เฮงตระกลู, 2540 ) การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวนั้น  

 มีองคป์ระกอบต่างๆ เป็นสาเหตุ  สามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าวไดด้งัน้ี 

               1.อุปนิสัยของบุคคลนั้นชอบกา้วร้าวมกัขาดสติย ั้งคิดท่ีจะควบคุมการกระทาํของตนเองหุนหนั

พลนัแล่นมีระดบัจริยธรรมตํ่า  ไม่มีเป้าหมายท่ีแน่นอนในชีวติ ชอบอา้งเหตุผลและโทษผูอ่ื้นเสมอ และเป็น

บุคคลท่ีเคยไดรั้บรางวลั เม่ือแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวไม่วา่จะเป็นทางกายหรือทางวาจา 

                2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลแสดงความกา้วร้าว โดยมากเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีขาดความอบอุ่นทางใจขาด

ความรัก มีแต่การทะเลาะกนั ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวไดม้ากข้ึน 

         คูลแมน(1981,อา้งถึงในทิพรัตน์  เฮงตระกลู,2540) ไดก้ล่าววา่การท่ีบุคคลมีบุคลิกภาพกา้วร้าว

แปรปรวนข้ึนนั้นอาจเกิดจากองคป์ระกอบดงัน้ี 

1.การเป็นเด็กกาํพร้า(Maternal  Deprivation) ถูกพอ่แม่ทิ้งไม่ยอมรับเด็กตั้งแต่เกิดส่ิงเหล่าน้ีเป็นการ 

แสดงความโหดร้ายกบัเด็กอยา่งมาก เด็กอาจปรับตวัไม่ไดแ้ละทาํใหข้าดการควบคุมตนเอง และเพิ่มความ

โกรธแคน้ภายในจิตใจของเด็ก ซ่ึงจะทาํใหก้ลายเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพแปรปรวนได ้

2. รูปแบบของครอบครัว(Family  Patterns) ครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่นมีการทะเลาะววิาท การไม่ 

เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในครอบครัวมีการใชก้าํลงัทาํร้ายกนันั้น สามารถทาํใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพกา้วร้าว

แปรปรวนได ้

3.การไดรั้บความเจบ็ปวดทางจิตใจในวยัเด็ก(Early Psychic Trauma) สามารถทาํใหบุ้คลิกภาพ 

กา้วร้าวแปรปรวน ไดม้ากเพราะเด็กเก็บกดความรู้สึกท่ีไดรั้บความเจบ็ปวดไว ้และนาํมาระบายออกเม่ือโต

ข้ึนโดยไม่มีการยบัย ั้ง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหารุนแรงตามมาได ้

4.การมีสมัพนัธ์ภาพระหวา่งบุคคลท่ีแปรปรวน(Disordered Interpersonal Relationships)  เช่นการท่ี 

บุคคลเขา้ไปใกลชิ้ดหรือตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแปรปรวน ก็มีส่วนส่งเสริมใหบุ้คคลนั้น

มีบุคลิกภาพแปรปรวนได ้

5.การมีความเครียดท่ีรุนแรงในชีวติปัจจุบนั (Key Stress of Modem Life) เช่นการทีบุ่คคลประสบ 

ปัญหาชีวิตในครอบครัว หรือประสบอุบติัเหตุอยา่งรุนแรงไม่สามารถแกปั้ญหาหรือรักษาใหห้ายได ้ส่ิง

เหล่าน้ีก็ทาํใหบุ้คคลผูท่ี้ประสบปัญหามีบุคลิกภาพกา้วร้าวแปรปรวน (กรมสุขภาพจิต. 2545:98-99 )  
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         สรุปสาเหตุของพฤติกรรมกา้วร้าว ดงัน้ี 

 1.พื้นอารมณ์เดิมมีความรุนแรง ขาดความยบัย ั้งชัง่ใจอยูแ่ลว้ 

 2.ความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่กบัเด็กไม่ดี เด็กอาจหวัน่ไหวไดง่้าย นาํไปสู่ลกัษณะท่ีขาดการ

ควบคุมอารมณ์ตนเอง 

 3.มีการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ไม่วา่จะเป็นระหวา่งพอ่กบัแม่ หรือระหวา่งพอ่แม่กบัลูก เด็ก

อาจต่อตา้น ซึมซบัความรุนแรง หรือรับทศันะวา่การใชค้วามรุนแรงเป้นวธีิแกปั้ญหาท่ียอมรับได ้

 4.การเล้ียงดูท่ีขาดวนิยั  

 5.เคยมีประสบการณ์ท่ีถูกทารุณ ไม่วา่จากคนในครอบครัวหรือนอกครอบครัว 

 6.ความเครียด หรือความไม่สบายใจต่างๆ เด็กอาจแสดงออกโดยพฤติกรรมกา้วร้าว 

 7. สังคมภายนอกท่ีส่งเสริมความรุนแรง เช่น ละคร การ์ตูนท่ีมีเน้ือหารุนแรง วดีิโอเกม ท่ีมีการต่อสู้

รุนแรง การลงโทษท่ีรุนแรงจากโรงเรียน เป็นตน้ 

 8.โรคหรือภาวะทางสมองบางอยา่ง เช่นโรคสมาธิสั้น โรคทางอารมณ์ โรคจิต ภาวะปัญญาอ่อน 

หรือ ออทิสซึม โรคหรือภาวะดงักล่าว จะมีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงร่วมดว้ย 

ปทุมทิพย ์สุภานนัท ์(2546: 55)  กล่าวถึงสาเหตุของพฤติกรรมกา้วร้าวในเด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาและการเรียนรู้วา่อาจเกิดจากหลายๆสาเหตุร่วมกนั เช่น 

1. ไม่ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ ส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้หรือมีความคบัขอ้งใจ 

2. มีความกลวั ความรู้สึกไม่มัน่คง คิดวา่ความสามารถของตนเองลดลง 

3. เกิดจากการเล้ียงดูท่ีไม่สมํ่าเสมอ ไม่คงเส้นคงวา 

4. เกิดจากการเลียนแบบการแสดงออกของอารมณ์และพฤติกรรมซ่ึงเป็นการเลียนแบบบุคคล

สาํคญัท่ีตนเองช่ืนชอบและบุคคลในครอบครัว 

5. มีบุคลิกภาพผดิปกติเชิงกา้วร้าว 

6. มีสถานการณ์คุกคาม เช่น แสง เสียงท่ีมากเกินไป 

7. มีความผดิปกติดา้นความคิด การรับรู้ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได ้

8.  มีความผดิปกติของสมองร่วมดว้ย เช่นโรคลมชกั 

9. มีความเจบ็ป่วยทางร่างกาย เช่น เจบ็ป่วยเร้ืองรัง มีความพิการ 

10. อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีไร้ระเบียบแบบแผน 

นอกจากน้ีการท่ีพอ่แม่เพิกเฉยต่อการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก เช่น ไม่วา่กล่าวเม่ือลูกรังแก 

ผูอ่ื้น พดูจาหยาบคาย ทุบตีหรือขวา้งปาส่ิงของเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตนเองตอ้งการ หรือมีวธีิการลงโทษท่ีไม่

ถูกตอ้ง เช่น ลงโทษโดยไม่มีหลกัการท่ีชดัเจน ไม่มีเหตุผล การลงโทษท่ีไม่สมํ่าเสมอข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของ

พอ่แม่ ยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฤติกรรมกา้วร้าว 

         4.3  ลกัษณะการแสดงออกของพฤติกรรมกา้วร้าว 
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               Alberti and Emmons (1981,อา้งถึงในพรทิพย ์ ทรัพยสิ์น, 2532)  ไดแ้บ่งพฤติกกรมกา้วร้าว

ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

            1.ความกา้วร้าวโดยทัว่ๆไปหมายถึงลกัษณะท่ีบุคคลแสดงความกา้วร้าวต่อผูอ่ื้นในทุก 

สถานการณ์อนัเน่ืองมาจากบุคคลเหล่าน้ีมีความมัน่ใจในตนเองมากเกินไป จะพดูกบัใครมกัจะออกคาํสั่ง

และพดูดูถูกความคิดของผูอ่ื้น ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีมกัจะเกิดความขดัแยง้กบักลุ่มเสมอจึงทาํใหมี้เพื่อนนอ้ย

มากและบุคคลเหล่าน้ีตอ้งการความรักและการยอมรับจากผูอ่ื้นมากแต่เขามกัจะไม่รู้จะทาํอยา่งไรเพื่อท่ีจะมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมได ้

           2.ความกา้วร้าวตามสถานการณ์ หมายถึงลกัษณะท่ีบุคคลแสดงความกา้วร้าวต่อผูอ่ื้นตาม 

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และตอ้งการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหม่ ตามท่ีไดมี้ผูอ่ื้นเสนอแนะไว ้ 

                  Bach (1970, อา้งถึงในศุภกาญจน์ สริวตัน์, 2547)  แบ่งพฤติกรรมกา้วร้าวออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

ลกัษณะการกา้วร้าวท่ีแสดงความโกรธออกมา เน่ืองจากความคบัขอ้งใจในการแกปั้ญหาและมีเจตนาท่ีจะทาํ

ใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตราย    บาดเจบ็   หรือเดือดร้อน   และ การแสดงออกถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง   

เพื่อท่ีจะใหอี้กฝ่ายหน่ึงไดป้รับปรุงพฤติกรรมของเขา   แต่ทาํใหมี้ผลกระทบกระเทือนต่อสัมพนัธภาพท่ีเคย

มีต่อกนั  ทั้งๆ ท่ีวตัถุประสงคจ์ริงๆ แลว้ไม่ตอ้งการท่ีจะทาํลายหรือทาํร้ายผูอ่ื้น 

               ปทุมทิพย ์สุภานนัท ์(2546:55 อา้งใน.มาลินี ไชยบงั  2550) กล่าวถึงการแสดงออกของพฤติกรรม

กา้วร้าวดงัน้ี 

 1.การแสดงออกทางสีหนา้ เช่น สีหนา้บ้ึงตึง โกรธ ท่าทางไม่พอใจ แววตาไม่เป็นมิตร 

 2.การเคล่ือนไหวกระวนกระวาย อยูน่ิ่งไม่ได ้กระแทก หรือกระทาํดว้ยความรุนแรง หรือหยดุ

กิจกรรมทีท่าํอยูอ่ยา่งทนัทีทนัใด 

 3.การแสดงออกทางคาํพดูในเด็กท่ีพดูได ้โดยเงียบเฉยผดิปกติ หรือโตต้อบดว้ยนํ้าเสียงหว้น พดู

กา้วร้าววพิากษว์จิารณ์หรือตาํหนิติเตียน 

        4.4 ระดบัความรุนแรงของพฤติกรรมกา้วร้าว 

 ปทุมทิพย ์สุภานนัท ์(2546:55 อา้งใน มาลินี ไชยบงั. 2550 ) กล่าวถึงระดบัความรุนแรงของการ

แสดงออกของพฤติกรรมกา้วร้าวดงัน้ี 

 1.ระดบัอ่อน (mild anger) สีหนา้บ้ึงตึง โกรธ แววตาไม่เป็นมิตร แสดงท่าทางไม่พอใจ พดูโตต้อบ

ดว้ยนํ้าเสียงหว้น ข้ึนเสียง 

 2.ระดบัปานกลาง (Moderate Aggressive) ส่งเสียงดงั กระแทก หรือกระทาํดว้ยความรุนแรง เอะอะ 

ขู่ตะคอก 

 3.ระดบัรุนแรง (severe violence) ขาดสติ ขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ ชกต่อย ทุบตี ทาํร้ายผูอ่ื้น ทาํลายขา้ว

ของ 

 4.5 แนวทางการช่วยเหลือเด็กท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าว 
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 ปทุมทิพย ์สุภานนัท ์(2546:55) แนะนาํวา่การช่วยเหลือเด็กทีมี่พฤติกรรมกา้วร้าวควรดาํเนินการ

ดงัน้ี 

 1. แยกเด็กออกจากสถานการณ์หรือส่ิงรบกวน จดัใหเ้ด็กอยูใ่นสถานท่ีเหมาะสม ปลอดภยั 

 2. ขจดั ลด ส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นสาเหตุโดยตรง เช่น เสียง และแสงท่ีกระตุน้เด็ก 

 3. เรียกช่ือเพือ่ใหเ้ด็กรู้สึกตวั หยดุพฤติกรรมท่ีทาํอยูช่ัว่คราว พดูดว้ยนํ้าเสียงอ่อนโยน ไม่ตาํหนิ ถา้

เด็กไม่สามารถพดูได ้ใหเ้ด็กมีโอกาสระบายความคบัขอ้งใจ ความรู้สึกโกรธ ไม่พอใจ  

 ในเด็กท่ีพดูไม่ไดต้อ้งสังเกตวา่อะไรเป็นสาเหตุของความโกรธ เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดร้ะบายความ

กา้วร้าวไดเ้หมาะสมโดยจดักิจกรรมท่ีช่วยใหเ้ด็กลดระดบัความกา้วร้าวลงโดยเป็นกิจกรรมท่ีใชพ้ลงังาน ใช้

พละกาํลงั เช่น เตะฟุตบอล ตอกคอ้น เล่นนํ้า เป็นตน้ 

 ในเด็กท่ีมีความบกพร่องในการส่ือภาษา ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีเราพดู การลงโทษทางสังคม โดยแยกเด็ก

ออกจากกลุ่ม ไม่ใหข้นมหรือส่ิงท่ีเด็กชอบ หรือเฉยเมยต่อพฤติกรรมของเขา ทาํให้เด็กเรียนรู้และปรับ

พฤติกรรมใหเ้หมาะสม 

 การจาํกดัพฤติกรรมโดยการผกูมดั การใชห้อ้งแยกจากผูอ่ื้นตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้ด็ก

ไดรั้บอนัตราย โดยใหแ้ยกหอ้งเป็นเวลา 1 นาที หรือจนกวา่เด็กจะสงบลงโดยตอ้งคอยเดินมาดูเป็นระยะๆ 

ไม่ทิ้งเด็กไวน้านเกินไป เพือ่ใหเ้ขารู้สึกปลอดภยั พอเด็กสงบลงก็พามาลา้งหนา้ลา้งตา ทาแป้ง พดูคุยดว้ย 

เม่ือแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหร้างวลั และชมเชย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กปฏิบติัอีก    

 ฟรอยด ์(Worchel and Cooper.1976:316-317;citing Freud.n.d.) เห็นวา่ความกา้วร้าวเป็น

สัญชาตญาณท่ีมีความตอ้งการทาํลายหรือกา้วร้าวต่อบุคคลอ่ืนแต่ไม่สามารถทาํไดจึ้งหนัมาทาํร้ายตนเอง 

ดงันั้นจึงไม่ควรเก็บกดความเครียด และความกา้วร้าวไว ้ควรหาทางระบายออกไปในทางท่ีสังคมยอมรับ

และไม่เป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน เช่น การวาดเขียน งานศิลปะ การร้องเพลง หรือการเล่นกีฬา รวมทั้ง

การใชด้นตรี การป้ันและการแกะสลกั (สัมฤทธ์ิ แกว้พลูศรี, 2534:9; อา้งอิงมาจาก ประสาน ทิพยธ์ารา

,2521:400) 

5. เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา( Intellectual   Disability   Person ) 

5.1 เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาตํ่ากวา่เกณฑ ์

เฉล่ียอยา่งนอ้ยสาํคญัซ่ึงเป็นผลใหเ้กิด หรือเก่ียวขอ้งกบัความบกพร่องในพฤติกรรมการปรับตวั และปรากฎ

ใหเ้ห็นในระหวา่งระยะของพฒันาการตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียมีนยัสาํคญั หมายถึง IQ หรือตั้งแต่ 70 ลงมาจาก

แบบทดสอบมาตราฐานท่ีทาํสอบเด็กเป็นรายบุคคล คาํวา่ความบกพร่องในพฤติกรรมการปรับตวั หมายถึง 

ความจาํกดัในประสิทธิภาพของบุคคล ท่ีจะพฒันาใหถึ้งเกณฑม์าตรฐานในดา้นวฒิุภาวะ การเรียนรู้ การ

พึ่งตนเอง และความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงัของเด็กในกลุ่มอายเุดียวกนั และอยูใ่นวฒันธรรม

เดียวกนั ความบกพร่องในพฤติกรรมน้ีถูกกาํหนดโดยการประเมินทางคลีนิคและการใชแ้บบประเมิน

มาตรฐาน ดงันั้นการวินิจฉยัวา่เด็กพิการประเภทปัญญาอ่อนจะตอ้งมีหลกัฐานปรากฎชดัเจน 3 ดา้น คือ  

1. ความสามารถทางสติปัญญาตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ีย คือมีเชาวปั์ญญาตํ่ากวา่ 70 
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2. ความสามารถทางทกัษะในการปรับตวั อยา่งนอ้ย 2 ใน 10 ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การส่ือความหมาย (Communication) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจและ 

การแสดงออกเก่ียวกบัขอ้มลูส่ือสารผา่นพฤติกรรมท่ีเป็นสญัลกัษณ์และไม่เป็นสญัลกัษณ์ 

   2.2 การดูแลตนเอง (Self Care) หมายถึง ทกัษะที่ประกอบดว้ยการรับประทาน

อาหาร  การแต่งตวั  การทาํความสะอาดร่างกาย  การเขา้หอ้งนํ้า และสุขอนามยัอ่ืนๆ ทัว่ไป 

   2.3 การดาํรงชีวิตในบา้น (Home Living) หมายถึง การปฏิบติังานตามกิจวตัร

ประจาํวนัในบา้น  อาจรวมถึงการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

   2.4 ทกัษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึงพฤติกรรมทางสังคมเหมาะสม เช่น 

การแสดงความยนิดี การใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น และการเล่นอยา่งเหมาะสม 

2.5 การควบคุมตนเอง(Self Direction)หมายถึง การสร้างทางเลือกสําหรับตวัเอง

ในการปฏิบติัต่างๆ เช่น  

การเรียนรู้ การปฏิบติัตวัตามตารางท่ีกาํหนดไว ้และการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย  

   2.6 การใช้บริการสาธารณะ(Community uses) หมายถึง การใช้สาธารณะสมบติั

อยา่งเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงการเดินทาง การจบัจ่ายสินคา้ การใชบ้ริการชุมชน เช่น โรงเรียน  ห้องสมุด 

และโรงภาพยนตร์ 

2.7 สุขอนามยัและความปลอดภยั(Health and Safety)หมายถึง การดาํรงชีวติของ 

ตนเองใหเ้ป็นสุข และควบคุมการบริโภคอยา่งเหมาะสม 

   2.8 การเรียนรู้ทางวชิาการท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั (Functional Academics) หมายถึง 

ความสามารถในการเรียนทางสติปัญญาและทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนเช่น การเขียน การอ่าน  การ

คาํนวณพื้นฐาน เป็นตน้  ในการเรียนไม่ได้เน้นที่ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ แต่อยู่ท่ีการรับรู้และทกัษะทาง  

วชิาการไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

   2.9 การใช้เวลาว่าง (Leisure) หมายถึงความสนใจในดา้นนนัทนาการและการใช้

เวลาวา่งซ่ึงสะทอ้นถึงความพอใจส่วนบุคคล เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีคนทัว่ไปกระทาํอยา่งเหมาะสมกบัวยั 

   2.10 การทาํงาน(Work) อาจเป็นงานที่ทาํเต็มเวลาหรือบางเวลาหรือเวลาที่กาํหนด 

เป็นตน้  

3.ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งปรากฏก่อนอาย ุ 18 ปี 

5.2 ประเภทของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา   แบ่งตามระดงัความรุนแรงเป็น 4 ระดบั 

1. เด็กบกพร่องทางดา้นสติปัญญาระดบัเลก็นอ้ย (เชาวปั์ญญา 50-70 ) เป็นเด็กท่ีมี 
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ความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาท่ีเรียนได ้มีพฒันาการดา้นภาษาชา้กวา่เด็กในวยัเดียวกนั แต่สามารถพฒันา

ความสามารถในการใชภ้าษาในชีวติประจาํวนั ไดช่้วยเหลือตนเองใหส้ามารถเรียนไดใ้นระดบัประถมศึกษา 

แต่พฒันาการดา้นการฟัง การพดู การเขียน ล่าชา้ แต่มีความสามารดา้นการปฏิบติัการสูงกวา่วชิาการ 

2. เด็กบกพร่องทางดา้นสติปัญญาระดบักลาง (เชาวปั์ญญา 35-49) เป็นเด็กท่ีมี 

ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีพอฝึกได ้มีการพฒันาทางดา้นภาษาค่อนขา้งจาํกดั ระดบัการพฒันาแต่ละคน

จะแตกต่างกนับางคนสามารถร่วมสนทนา และเขา้ใจคาํสั่งง่าย ๆ ได ้บางคนทาํไดแ้ต่ส่ือความตอ้งการขั้น

พื้นฐาน การเคล่ือนไหวและการดูแลตนเองลา้ชา้ มีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้จาํกดัอยูเ่ฉพาะทกัษะพื้นฐาน

ท่ีจาํเป็นในการฟัง พดู อ่าน เขียน และนบัจาํนวนเท่านั้น จาํเป็นตอ้งเรียนในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ 

3. เด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (เชาวปั์ญญา 20-34) เป็นเด็กท่ีมีความ 

บกพร่องทางดา้นสติปัญญาท่ีตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์และไดรั้บการดูแลเหมาะสม 

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัขั้นฝึกได ้แต่มกัพบสาเหตุทางพยาธิสภาพแกปั้ญหาของความบกพร่องดา้นอ่ืน ๆ ร่วม

ดว้ยอยา่งชดัเจน ตอ้งการดูแลเอาใจใส่จากผูใ้กลชิ้ด 

4. เด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก (เชาวปั์ญญา 20) เป็น 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาท่ีมีความจาํกดัเฉพาะดา้น ตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย ์และไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด ความจาํกดัอยา่งมากในดา้นความเขา้ใจ การดูแลตนเองใน

ระดบัพื้นฐานทาํไดเ้พยีงเลก็นอ้ย หรือทาํไม่ไดเ้ลยเพราะส่วนใหญ่เคล่ือนไหวไดน้อ้ย 

5.3 ความตอ้งการพิเศษของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา    เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาเหล่าน้ี มีความสามารถจาํกดักวา่เด็กทัว่ ๆ ไปจึงมีความตอ้งการอะไร บางส่ิงบางอยา่งเป็น

พิเศษกวา่เด็กคนอ่ืน  เช่น 

1. ตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง 

- ความมัน่คงในครอบครัว คือตอ้งการมีพอ่แม่ใหค้วามรัก และเขา้ใจ 

- ความปลอดภยัในสถานท่ีท่ีเด็กตอ้งไปเก่ียวขอ้งและคุน้เคย  

- ตอ้งการความมัน่คง และปลอดภยั เช่น ตอ้งการทาํอะไรดว้ยตนเองได ้

- ตอ้งการความมัน่คงใจกิจวตัรประจาํวนั เช่น ตอ้งการทาํอะไรดว้ยตนเองได ้

2. ตอ้งการไดรั้บความรัก และเป็นผูใ้หค้วามรัก เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความคาํนึง

ความรักมากกวา่ปกติ ถา้เด็กรักผูฝึ้กหรือเพื่อนคนใดจะพยายามนาํส่ิงของต่าง ๆ มาใหผู้ฝึ้กหรือเพือ่นรักตน 

3. ตอ้งการเป็นท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝงู ตอ้งการใหเ้พื่อนยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่ม ถา้

เพื่อน ๆ ไม่ยอมรับเขา้กลุ่มเด็กจะเสียใจมาก 

4. ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือวา่เป็นคนมีความสามารถ 
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5. ตอ้งการความเป็นอิสระและตอ้งการเป็นผูรั้บผดิชอบในงานต่าง ๆ บา้ง ทั้งน้ีเพราะเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญาตอ้งอาศยัคนอ่ืน ๆ อยูต่ลอดเวลา ไม่ค่อยเป็นตวัของตวัเอง ดงันั้นเพือ่ใหเ้ด็กทาํอะไร

ดว้ยตวัเอง ควรฝึกใหมี้ความรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6. ตอ้งการประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ บา้ง ดงันั้นผูฝึ้กท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

จึงตอ้งพยายามจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดมี้ประสบการณ์ใหม่ ๆ แปลก ๆ เพือ่เป็นการ

ฝึกหดัใหเ้ด็กบา้ง 

5.4 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  1. การเตรียมความพร้อม  การจดักิจกรรมการสอนตอ้งคาํนึงถึงความสามารถของเด็ก

เน่ืองจากมีการเรียนรู้ชา้ การสอนจึงควรทาํซํ้ า ๆ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีหลากหลายแตกต่าง

กนัไปเพื่อไม่ใหน้กัเรียนเบ่ือ การสอนเด็กจึงควรเร่ิมจากส่ิงท่ีงาย ๆ ไปหายาก และใหเ้ด็กเรียนกิจกรรมท่ีง่าย 

ๆ ก่อน เพื่อให้เด็กเรียนรู้ไดง่้าย และประสบผลสาํเร็จในการเรียน ส่ิงสาํคญัคือ เด็กควรมีความพร้อมใน

พฒันาการในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเคล่ือนไหว สติปัญญา การใชภ้าษาพดูและส่ือความหมาย รวมไปถึง

ดา้นสังคม 

2. การจดันนัทนาการ   การจดักิจกรรมนนัทนาการ ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานผอ่นคลาย  

และทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อพฒันาการ เพื่อการบาํบดัความบกพร่องการจดักิจกรรมตอ้งคาํนึงถึงเด็กเป็น

ศูนยก์ลาง และพฒันาทางดา้นสังคมใหเ้ด็กสามารถเล่นกบัเพื่อนได ้รู้กฎกติกาของเกมการเล่นและการปฏิบติั

ตามมา เพื่อให้เด็กสามารถนาํไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัต่อไป 

3. การปรับพฤติกรรม  เป็นกระบวนการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็ก จาก 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมใหม่ การปรับพฤติกรรมมีหลายวธีิ เช่นการใชแ้รง

เสริม การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การใหร้างวลั การสะสมเหรียญ หรือคะแนนเพื่อนาํมาแลกรางวลั อยา่งใดอยา่ง

หน่ึง 

4. การจดัศิลปะบาํบดั ศิลปะบาํบดัเป็นการนาํศิลปะมาเช่ือมต่อกนัโดยต่างเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ 

กนัและกนั ความสวยงามจากส่ิงท่ีเป็นจริงกบัความคิด ความรู้ ศิลปะบาํบดั เป็นวธีิการบาํบดัจากส่ิงท่ีเป็น

จริง เก่ียวกบัความคิด ความรู้ ความรู้สึก เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค ์

  5.5 การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

1. ใชห้ลกัการสอนแบบ 3R’ S คือ 

- Repetition คือ การสอนแบบซํ้ าไปซํ้ ามา 

- Relaxation คือ การสอนแบบไม่ตึงเครียดนกั 

- Routine คือ การสอนใหเ้ป็นกิจวตัรประจาํวนั 

2. สอนทีละขั้นจากส่ิงใกลต้วัไปหาส่ิงไกลตวั หรือจากง่ายไปหายาก 

3. สอนโดยการกระทาํจริง 

4. สอนส่ิงท่ีมีความหมายสาํหรับเด็กจริง ๆ  
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5. พยายามจดัการสอนใหเ้ด็กบกพร่องทางสติปัญญา ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ไดเ้อง 

6. สอนโดยใชข้องจริง หรืออุปกรณ์ประกอบทุกคร้ัง 

7. ตอ้งใหเ้วลาเด็กพอสมควรในการเปล่ียนกิจกรรมอยา่งหน่ึงไปสู่กิจกรรมอีกอยา่งหน่ึง 

8. การสอนตอ้งอาศยัแรงจูงใจ (Motivation) วธีิท่ีจะทาํใหเ้ด็กอยากเรียนอีกวธีิหน่ึง คือแรง 

                  เสริม มีทั้งทางบวก และทางลบ 

9. ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมของนกัเรียนใหม้ากกวา่ปกติ 

10. ตอ้งสอนตามความสามารถ และความตอ้งการของเด็กแต่ละคน 

11. สอนตามระดบัสติปัญญาของเด็ก 

12. ยอมรับความสามารถ และพยายามส่งเสริมความสามารถของเด็ก 

13. พยายามฝึกใหเ้ด็กช่วยเหลือตนเองมากท่ีสุด 

14. สอนโดยการแบ่งตามหมู่ตามตารางสอน 

15. เม่ือฝึกใหเ้ด็กทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งพยายามแทรกการฝึกหลาย ๆ ดา้นไปดว้ย 

16. ตอ้งช่วยเด็กใหพ้ฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง 

17. ตอ้งมีการวเิคราะห์งาน (Task Analysis )  หรือมีการแบ่งยอ่ยการสอนเป็นหลายๆ      

      ขั้นตอน 

18. มีการประเมินผลความกา้วหนา้ของเด็กอยูต่ลอดเวลา 

5.6 วธีิการสอนเพื่อสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

1.ใชก้ารแนะนาํโดยการกระทาํ  คือ การท่ีเราช่วยทาํใหเ้ด็กเกิดการกระทาํโดยจบัมือใหเ้ด็ก 

ทาํตาม พร้อมทั้งการใชค้าํสั่ง แลว้ใหร้างวลัหรือชมเชย การจบัมือทาํน้ีจะค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือเม่ือเด็กเร่ิม

พยายามทาํดว้ยตนเอง 

2.ใชว้ธีิการเลียนแบบ   ตามปกติเด็กเล็กหรือเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

ส่วนใหญ่เลียนแบบผูใ้หญ่  โดยการท่ีผูใ้หญ่ทาํให้ดูเป็นตวัอยา่งแลว้ใหเ้ด็กทาํตาม ชมเชยหรือให้รางวลัเม่ือ

เด็กทาํได ้การสอนใหเ้ด็กเลียนแบบจะตอ้งทาํเป็นขั้น ๆ เพื่อเป็นการง่าย เราแบ่งงานออกเป็นขั้นยอ่ย ๆ จาก

ง่ายไปหายาก แต่ละขั้นท่ีสอนคือใหเ้ด็กทาํตามอยา่ง แลว้ใหร้างวลัชมเชย จนกระทัง่เด็กทาํไดดี้แลว้จึงสอน

เพิ่มข้ึนในขั้นต่อไป จนสาํเร็จทั้งหมด 

3.มีการจูงใจเด็ก  เด็กตอ้งการแรงจูงใจให้เขาไดใ้ชค้วามสามารถท่ีเขามีอยูใ่หเ้ตม็ท่ี  

ส่ิงสาํคญัในการลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม คือผูใ้หญ่จะตอ้งอดทนหนกัแน่น มีความคงเส้นคงวา ตอ้งไม่

แสดงความโกรธเม่ือเด็กทาํผดิ เหนือส่ิงอ่ืนใด ท่านจะตอ้งเป็นคนท่ีรักเด็ก ซ่ึงจะทาํให้ท่านอยากทาํงาน และ

อยากช่วยเหลือ  ท่านจะพบวา่การสอนเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาใหป้ระพฤติดีข้ึนกวา่เดิม

เป็นรางวลัท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ความพยายามของท่านนั้นมีคุณภาพมากมาย 
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6. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการปรับพฤตกิรรมก้าวร้าว 

1. ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม   วธีิการปรับพฤติกรรมเป็นกลวธีิท่ีนาํหลกัการแห่งพฤติกรรม มา

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็น ระบบโดยการใชห้ลกัการเรียนรู้ต่างทฤษฎีต่างๆ เช่นทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ

คลาสสิค (Classical Conditioning Theory)  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทาํ (Operant  Conditioning 

Theory)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระทาํใชใ้นการปรับพฤติกรรม ซ่ึงทฤษฎีการวาง

เง่ือนไข แบบการกระทาํน้ี พฒันาโดยนกัจิตวทิยาชาวอเมริกนัช่ือ สกินเนอร์ (Skinner. 1968) ทฤษฎีน้ีมี

ความเช่ือวา่ พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลพวงเน่ืองมาจากการปฎิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม พฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนของบุคคลจะแปรเปล่ียนไปเน่ืองมาจากผลกรรมท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มนั้น สกินเนอร์ใหค้วาม

สนใจกบัผลกรรมสองประเภท ไดแ้ก่ ผลกรรมท่ีเป็นตวัเสริมแรง ท่ีทาํใหพ้ฤติกรรมท่ีบุคคลกระทาํอยูน่ั้นมี

อตัราเพิ่มมากข้ึน และผลกรรมท่ีเป็นตวัลงโทษ (Punisher) ทาํใหพ้ฤติกรรมท่ีบุคคลกระทาํนั้นยติุลง 

การเสริมแรง (Reinforcement)  การเสริมแรง คือ การทาํใหค้วามถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน อนัเป็น

เน่ืองมาจากผลกรรมท่ีตามหลงัพฤติกรรมนั้น ผลกรรมท่ีทาํใหพ้ฤติกรรมมีความถ่ีเพิ่มข้ึน เรียกวา่  

ตวัสริมแรง (Reinforcer) ตวัเสริมแรงท่ีใชก้นัอยูน่ั้นแบ่งเป็น 2 ชนิดดว้ยกนั คือ 

1. ตวัเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcer) เป็นตวัเสริมแรงท่ีมีคุณสมบติัดว้ยตวัมนัเอง เน่ืองจาก

สามารถตอบสนองความตอ้งการทางชีวภาพของอินทรียไ์ด ้หรือมีผลต่ออินทรียโ์ดยตรง เช่น อาหาร นํ้า 

อากาศ 

2. ตวัเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforcer) เป็นตวัเสริมแรงท่ีตอ้งผา่นบวนการพฒันา

คุณสมบติัของการเป็นตวัเสริมแรง โดยการนาํไปสัมพนัธ์กบัตวัเสริมแรงปฐมภูมิ เช่น คาํชมเชย เงิน หรือ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีตวัเสริมแรงทุติยภมิูบางตวันั้น ถา้นาํไปใชแ้ลว้สามารถคู่กบัตวัเสริมแรงอ่ืน ๆ ได(้ทั้งตวั

เสริมแรงปฐมภูมิและทุติยภูมิ) ไดม้ากกวา่หน่ึงตวัแลว้ ตวัเสริมแรงดงักล่าวจะมีคุณสมบติัเป็นตวัเสริมแรง

แผข่ยายทนัที (Generalised Reinforcer) ตวัอยา่งของตวัเสริมแผข่ยายไดแ้ก่ 

เงิน คูปองการเสริมแรง สามารถดาํเนินการได ้2 ลกัษณะ คือ 

1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การเสริมแรงท่ีมีผลใหพ้ฤติกรรม 

ท่ีไดรั้บการเสริมแรงนั้นมีความถ่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ การใชค้าํพดูตาํหนิ หรือการตีบุคคลใดบุคคล

หน่ึงก็อาจเป็นการเสริมแรงทางบวกได ้(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2543:33–34; อา้งอิงจาก Favell, et al. 1978; 

Madsen, et al. 1970) ถา้การกระทาํนั้นมีความถ่ีมากข้ึน  ประเภทของตวัเสริมแรงทางบวก   แบ่งเป็น 5 

ประเภท (Kazdin. 1980: 131–148) ไดแ้ก่ 

1.1 อาหารและส่ิงเสพได ้(Food and other Consumables) เป็นตวัเสริมแรงท่ีไม่ 

ตอ้งวางเง่ือนไขและมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก ตวัเสริมแรงชนิดน้ี เช่น อาหารสาํหรับคนท่ีหิว ขนมเคร่ืองด่ืม 

เป็นตน้ ในการนาํตวัเสริมแรงประเภทน้ีไปใช ้จะตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของบุคคล ชนิดของอาหาร 

จาํนวนคร้ัง และปริมาณในการใหแ้รงเสริมให้เหมาะกบับุคคล และสภาพการณ์ นอกจากน้ีจะตอ้งคาํนึงถึง
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ขอ้จาํกดัของตวัเสริมแรงชนิดน้ี ซ่ึงมีขอ้จาํกดัวา่ ในบางสถานการณ์ไม่สามารถใหต้วัเสริมแรงแก่บุคคลได้

ทนัที และการใหต้วัเสริมแรงชนิดน้ีอาจรบกวนพฤติกรรมท่ีบุคคลกาํลงักระทาํอยู ่

1.2 ตวัเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcer) เป็นตวัเสริมท่ีตอ้งวางเง่ือนไข 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.2.1 การเสริมแรงโดยใชว้าจา ไดแ้ก่คาํพดูต่างๆ ท่ีเป็นคาํชมเชย  

ยกยอ่งแสดงความพอใจในการใชต้วัเสริมแรงดว้ยวาจา ควรทาํใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสริมแรงทราบวา่ เขา

ไดรั้บการเสริมแรงในพฤติกรรมใด เช่น ผูฝึ้กบอกวา่ “ดีมาก ท่ีเธอแบ่งขนมใหเ้พือ่น” 

1.2.2 การเสริมแรงโดยใชท้่าทาง เช่น การยิม้ให้ การสัมผสั   ตวัเสริม 

ทางสังคมเป็นตวัเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพมาก เพราะจดัเป็นตวัเสริมแรงแผข่ยายและสามารถนาํไปใชคู้่กบั

ตวัเสริมแรงอ่ืน ทาํใหบุ้คคลไม่เบ่ือหน่าย ไม่รบกวนพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทาํอยูแ่ละใชส้ะดวกรวดเร็ว แต่มี

ขอ้จาํกดัวา่ อาจจะไม่เป็นตวัเสริมแรงสาํหรับบางบุคคล 

1.3 การใชห้ลกัของพรีแมค็ (Premack’s Principle) เป็นการจดักิจกรรมท่ีบุคคล 

ชอบหรือมีโอกาสท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้นสูง มาใชเ้ป็นตวัเสริมแรงเพื่อใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย 

โดยท่ีบุคคลนั้นจะตอ้งแสดงพฤติกรรมเป้าหมายก่อน แลว้จึงใหเ้ลือกทาํกิจกรรมท่ีบุคคลนั้นชอบ ในการนาํ

หลกัของพรีแมค็ไปใชค้วรมีกิจกรรมหลาย ๆ อยา่งใหบุ้คคลเลือกกระทาํและจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมีสภาพ

ความพร้อมสาํหรับการกระทาํของบุคคล เช่น ถา้บุคคลเลือกเล่นฟุตบอล จะตอ้งมีอุปกรณ์สาํหรับการเล่น

ฟุตบอลครบทุกอยา่ง ถา้ขาดอุปกรณ์ส่ิงหน่ึงส่ิงใดไป การใชห้ลกัของพรีแมค็ก็จะไม่ไดผ้ล 

1.4 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Information Feedback) เป็นการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผล 

การกระทาํของบุคคล การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพียงอยา่งเดียว อาจไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จึง

ควรนาํไปสัมพนัธ์กบัตวัเสริมแรงอ่ืน ๆ เพราะจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1.5 เบ้ียอรรถกร (Token Economy) เป็นสญัลกัษณ์ท่ีใชเ้ป็นตวัเสริมแรงหรือ 

แลกเปล่ียนตวัเสริมแรงอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลตอ้งการ เช่น เหรียญ ดาว คูปอง เป็นตน้    ส่ิงสาํคญัสาํหรับการใชต้วั

เสริมแรงชนิดน้ี คือ ตอ้งกาํหนดอตัราแลกเปล่ียน (Rate of Exchange) ระหวา่งเบ้ียอรรถกรกบัตวัเสริมแรง

อ่ืนอยา่งชดัเจน เพื่อใหบุ้คคลไดรั้บรู้วา่จะตอ้งใชเ้บ้ียอรรถกร จาํนวนเท่าใด เพือ่แลกกบัตวัเสริมแรงท่ี

ตอ้งการได ้เบ้ียอรรถกรเป็นตวัเสริมแรงท่ีประสิทธิภาพสูง สามารถทาํใหร้ะดบัพฤติกรรมของบุคคลคงอยู ่

หรือเพิ่มข้ึนมากวา่และนานกวา่ตวัเสริมแรงอ่ืน นอกจากน้ียงัสามารถนาํไปใชก้บับุคคลส่วนมาก และ

นบัเป็นตวัเสริมแรงท่ีหมดสภาพของ การเสริมแรงชา้กวา่ตวัเสริมแรงอ่ืน เพราะสามารถนาํไปแลกเปล่ียนตวั

เสริมแรงอ่ืนได(้สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2536: 23) 

นอกจากตวัเสริมแรงทั้ง 5 ประเภทแลว้ ยงัมีตวัเสริมแรงชนิดหน่ึงท่ีน่าใหค้วามสนใจ คือตวั

เสริมแรงภายใน (Covert Reinforcer) นัน่คือ ความคิด จินตนาการ และการประเมินตนเองของบุคคล

สามารถใชค้วบคุมการกระทาํของบุคคลได ้ดงันั้น จึงไดน้าํตวัเสริมแรงภายในไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึง

ในการบาํบดัผูม้ารับคาํปรึกษาร่วมกบัวธีิการต่าง ๆ เช่น การเสนอตวัแบบภายใน (Covert Modeling) การ
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เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) การหยดุย ั้งพฤติกรรม (Extinction) เป็นตน้ นอกจากน้ีนกัปรับ

พฤติกรรมยงัมีความเช่ือ การเสริมแรงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพไดแ้ก่ การเสริมแรงภายใน (Intrinsic 

reinforcement) ซ่ึงบุคคลเป็นผูใ้ชต้วัเสริมแรงภายใน ในการเสริมแรงตนเอง โดยมกัจะใชก้บัการประเมิน

พฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงมาตราฐานและความมุ่งหมายของตนเอง (Cautela. 1970: 33 – 

35;Rimm’S Master. 1979: 174) 

2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ การทาํใหค้วามถ่ีของพฤติกรรม 

เพิ่มข้ึน อนัเป็นผลมาจากการท่ีแสดงพฤติกรรมดงักล่าวนั้น สามารถจะถอดถอนจากส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจ 

(Aversive Stimuli) ออกไปได ้ส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจ จะเป็นตวัเสริมแรงทางลบไดต่้อเม่ือพฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาแลว้ ถอดถอนส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจมากข้ึน ดงันั้นส่ิงทีไ่ม่ พึงพอใจและไม่พึงปราถนาหรือส่ิงท่ี

รบกวนบุคคลต่าง ๆ ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นตวัเสริมแรงทางลบเสมอไป นอกเสียจากวา่ จะทาํใหพ้ฤติกรรมท่ี

แสดงออกแลว้ สามารถถอดถอนส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจนั้นมีความถ่ีเพิ่มข้ึนการเสริมแรงทางลบจะเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมใน 2 ลกัษณะ คือ พฤติกรรมการหลีกหนี (Escape Behavior) นัน่ คือ เม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบั

สภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ (AversiveEvent) ก็สามารถแสดงพฤติกรรมอ่ืน เพื่อท่ีจะถอดถอนสภาพการณ์ท่ี

ไม่พึงพอใจนั้น พฤติกรรมอ่ืนท่ีแสดงออกมานั้นเรียกวา่พฤติกรรมหลีกหนี ถา้พฤติกรรมอ่ืนที่แสดงออกมา

นั้นเกิดบ่อยคร้ังข้ึน เม่ือตอ้งเผชิญกบัสภาพการณ์ท่ีไม่พงึพอใจ สภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจนั้น จะทาํหนา้ท่ี

เป็นตวัเสริมแรงทางลบทนัทีนอกจากพฤติกรรมหลีกหนีแลว้อีกพฤติกรรมหน่ึงไดแ้ก่ พฤติกรรมการ

หลีกเล่ียง(Aversive Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการไดรั้บสัญญาณวา่เหตุการณ์ท่ีไม่พึงพอใจจะ

เกิดข้ึนซ่ึงบุคคลสามารถจะหลีกเล่ียงจากส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจนั้นได ้โดยการแสดงพฤติกรรมในลกัษณะอ่ืน

แทน เช่น การท่ีใกลส้อบแลว้ยงัไม่ไดดู้หนงัสือ แต่มกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ดูโทรทศัน์บุคคลน้ีอาจพบวา่ส่ิง

เร้าท่ีไม่พึงพอใจ เช่น การสอบไม่ผา่น บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมหลีกเล่ียงโดยใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือ

แทนท่ีจะดูโทรทศัน์ ถา้พฤติกรรมการหลีกเล่ียงเกิดมีความถ่ีท่ีเพิ่มข้ึน ส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจนั้นก็จะกลายเป็น

ตวัเสริมแรงทางลบ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2536: 27 - 53) 

เทคนิคการเสริมแรงเพื่อลดการตอบสนองท่ีไม่ตอ้งการ : การเสริมแรงถูกนาํมาใชเ้พื่อใหเ้กิด

พฤติกรรมข้ึนในหลายสถานการณ์ ท่ีมีการใชใ้นการปรับพฤติกรรม เป้าหมายหลกัของโปรแกรม คือการลด

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เน่ืองจากการเสริมแรงเคยถูกกล่าวกนัวา่เป็นเทคนิคท่ีเพิ่มพฤติกรรม คนจึงมกั

เช่ือวา่มนัไม่เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการลดพฤติกรรมโดยตรง อยา่งไรก็ตามการตอบสนองเป้าหมายท่ีไม่

พึงประสงคส์ามารถลดหรือถูกขจดัออกไปไดโ้ดยการใชก้ารเสริมแรง ซ่ึงมีเทคนิคหลายอยา่งแตกต่างกนั 

เพื่อนาํมาใชใ้นการระงบัพฤติกรรม 

1. การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ (Differential Reinforcement of other Behavior)เป็นวธีิการ 

อยา่งหน่ึงในการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เป็นการเสริมแรงกบับุคคลท่ีกระทาํพฤติกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่

พฤติกรรมเป้าหมายในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด แต่ถา้ยงัไม่หมดช่วงเวลาท่ีกาํหนด แลว้มีพฤติกรรมเป้าหมาย

เกิดข้ึน จะตอ้งไม่ใหก้ารเสริมแรง และจะตอ้งเร่ิมตน้ช่วงเวลาท่ีจะไม่ใหพ้ฤติกรรมเกิดข้ึนอีกคร้ัง 
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ประสิทธิภาพ คือ การลดพฤติกรรมเป้าหมาย ดีอาร์โอประกอบดว้ยการใหก้ารเสริมแรงการตอบสนองท่ีเกิด

ตามมา ยกเวน้พฤติกรรมเป้าหมายดีอาร์โอขา้งตน้ เรียกวา่ ดีอาร์โอทั้งหมด แต่ปัจจุบนัน้ี มีการวจิยัใชดี้อาร์

โอ ในลกัษณะท่ีพฤติกรรมไม่จาํเป็นตอ้งแสดงออกตลอดช่วงเวลาท่ีกาํหนด หากแต่ตอ้งไม่แสดงออกเม่ือ

ส้ินสุดช่วงเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงเรียกดีอาร์โอ แบบน้ีวา่ ดีอาร์โอเฉพาะเวลา (Momentary DRO) การเสริมแรง

แบบดีอาร์โอใหมี้ประสิทธิภาพควรดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การกาํหนดช่วงเวลาของดีอาร์โอ ในคร้ังแรกควรกาํหนดช่วงเวลาของดีอาร์โอ 

ใหส้ั้นกวา่ช่วงเวลาของการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจากเส้นฐานเล็กนอ้ย 

1.2 เม่ือพฤติกรรมเป้าหมายไม่เกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีกาํหนดแลว้จึงค่อย ๆ เพิ่มความ 

ยาวของช่วงเวลาออกไป 

1.3 ใชก้ารเสริมแรงดีอาร์โอทั้งหมดดีกวา่ดีอาร์โอเฉพาะเวลา 

1.4 ถา้พฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึนในช่วงเวลาของดีอาร์โอ จะตอ้งไม่ใหก้าร 

เสริมแรง 

1.5 ถา้ส้ินสุดช่วงเวลาของดีอาร์โอแลว้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ่ื์น ๆ ข้ึนจง 

อยา่ใหก้ารเสริมแรง แต่รอจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเกิดข้ึนแลว้จึงค่อยใหก้ารเสริมแรงยกตวัอยา่ง มี

การศึกษาการลดความถ่ีของการดูดน้ิวมือของเด็กหญิงวยั 8 ปี การแกไ้ขถูกนาํมาใชเ้น่ืองจากการดูดน้ิว

ก่อใหเ้กิดปัญหาของฟัน ดีอาร์โอถูกนาํมาใช ้คือ เมือ่ใดก็ตามทีไ่ม่มีการดูดน้ิวเกิดข้ึน ภายในช่วงเวลา 1 นาที 

เด็กจะไดรั้บเงิน 1 เพนนี ภายในช่วงเวลาของการทดลอง 5 ช่วง เท่านั้นการดูดน้ิวมือก็หายไป โปรแกรมน้ี

ประสบผลสาํเร็จเม่ือนาํไปใชต่้อท่ีบา้นโดยการใชร้ะบบการใชเ้บ้ียอรรถกร เม่ือไม่มีการดูดน้ิวมือ พฤติกรรม

น้ีถูกขจดัออกไปและโปรแกรมน้ียงัคงประสิทธิภาพเม่ือมีการติดตามผลต่อมาอีก 1 ปี (สมโภชน์ เอ่ียม

สุภาษิต.2536: 244; อา้งอิงจาก Repp; & Deitez. 1983.) 

2. การเสริมแรงแบบดีอาร์ไอ (Differential Reinforcement of Incompatible Behavior) 

เป็นวธีิการหน่ึงท่ีแทนท่ีจะใหก้ารเสริมแรงเม่ือไม่เกิดพฤติกรรมแลว้ จะเป็นการใหก้ารเสริมแรงกบั

พฤติกรรมท่ีขดักนัโดยตรง โดยการเนน้พฤติกรรมท่ีขดักบัพฤติกรรมเป้าหมายหรือพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค ์ซ่ึงทาํใหพ้ฤติกรรมน้ีลดลงไปเอง โดยทัว่ไปเป็นการง่ายท่ีจะ 

เลือกพฤติกรรมท่ีขดักบัพฤติกรรมเป้าหมายเพือ่ท่ีจะเสริมแรง ยกตวัอยา่ง เช่น ถา้เด็กทะเลาะกบัพี่นอ้งท่ีบา้น 

การเสริมแรงควรจะใชก้บัพฤติกรรม เช่น การอ่านหนงัสือเงียบ ๆ การเล่นเกม ร่วมกนั หรือการดูโทรทศัน์

โดยไม่มีการถกเถียงกนั และสาํหรับผูป่้วยท่ีอยูใ่นสถาบนั มีการทาํร้ายหรือมีพฤติกรรมลงมือลงเทา้ การ

พดูคุยกบัเพือ่นๆ โดยอาการสงบ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีขดักบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ประสิทธิภาพของดี

อาร์ไอ ต่อการตอบสนองท่ีไม่พึงประสงค ์ได ้ถูกศึกษาโดยเด็กหญิงท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงมี

พฤติกรรมทาํร้ายตวัเองในอตัราท่ีสูงโดยการตบหนา้ตวัเองโดยใชก้าํหมดัเคาะท่ีหูตวัเองและฟาดแขนตวัเอง

กบัโตะ๊ การแกไ้ขเพือ่ลด พฤติกรรมการทาํร้ายตวัเอง คือ การใหก้ารเสริมแรงเม่ือเด็กคนน้ีทาํงานต่อภาพ

ปริศนา แทน การทาํร้ายตวัเอง ตวัเสริมแรงเป็นการใหค้าํชมเชย และการนวดหลงัเม่ือกระทาํพฤติกรรมท่ีพงึ
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ประสงค ์แต่เม่ือมีพฤติกรรมทาํร้ายตวัเองเกิดข้ึนจะหยดุการเสริมแรงทนัที การเสริมแรงแบบดีอาร์ไอ

สามารถลดพฤติกรรมทาํร้ายตวัเองลงไดก้ารเสริมแรงแบบดีอาร์ไอ สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน

หลายโปรแกรม เช่น พฤติกรรมอยูไ่ม่สุขของเด็กในห้องเรียนหรือท่ีบา้น โดยใชเ้ทคนิคการเสริมแรง

พฤติกรรม อยูไ่ม่สุขรวมถึง พฤติกรรมรบกวนผูอ่ื้น พดูคาํด่า ลุกออกจากท่ีทาํลายขา้วของ วิง่ไปรอบ ๆหอ้ง 

ไม่ทาํตามคาํสั่งของผูฝึ้กหรือพอ่แม่ โดยทัว่ไปมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นระดบัสูง แทนท่ีจะใชว้ธีิการ

ลงโทษสาํหรับพฤติกรรมเหล่าน้ี มีหลายโปรแกรมท่ีไดเ้ลือกใชก้ารเสริมแรงแบบดีอาร์ไอ หลายโปรแกรม

ใชค้าํชม เบ้ียอรรถกรและรางวลัท่ีกินได ้สาํหรับการตอบสนองต่อไปน้ี เช่น การทาํการบา้น นัง่อยูก่บัท่ีท่ี

โตะ๊เรียน ทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดรั้บมอบหมาย โปรแกรมเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงการลดพฤติกรรมท่ีอยูไ่ม่

สุข และเพิ่มพฤติกรรมทางการเรียนท่ีพึงประสงคม์ากข้ึน ดงันั้นแมว้า่จุดประสงคห์ลกัเป็นการระงบั

พฤติกรรม การใชเ้ทคนิคการเสริมแรงก็สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การใหก้ารเสริมแรงแบบดีอาร์แอล (Differential Reinforcement of Low Rate)การให้ 

การเสริมแรงต่อพฤติกรรมอ่ืนมากกวา่พฤติกรรมท่ีตอ้งระงบั ไม่ใช่เทคนิคการเสริมแรงวธีิเดียวท่ีจะลด

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์งไดอี้กเทคนิค ก็คือ การเสริมแรงกบัส่ิงท่ีตามมาท่ีมีการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงคห์รือเพิ่มเวลาของการไม่เกิดพฤติกรรม กาํหนดการน้ีเป็นการเสริมแรงต่อพฤติกรรมหรือการ

ตอบสนองในอตัราตํ่า (ดีอาร์แอล) และสามารถใชไ้ดผ้ลดีในการ 

ระงบัพฤติกรรม ในการใชก้ารเสริมแรงแบบดีอาร์แอลนั้น บุคคลท่ีกระทาํพฤติกรรมจะไดรั้บการเสริมแรง 

ถา้แสดงใหเ้ห็นวา่มีการลดความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย ยกตวัอยา่ง ไดมี้การศึกษาลดการพดูมาก

ของวยัรุ่นชายท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาคนหน่ึง ท่ีเรียนอยูใ่นชั้นเรียนพเิศษ หลงัจากการสังเกตเส้น

ฐานของ การพดูมาก ผูฝึ้กก็ไดบ้อกกบัเด็กวา่ถา้เขาพูดออกมาเพียง 3 คร้ัง หรือนอ้ยกวา่ในช่วงเวลา 55 นาที 

ผูฝึ้กจะใชเ้วลาเพิ่มมากข้ึนในการทาํงานกบัเขาดงันั้น บุคคลจะไดรั้บการเสริมแรงก็ต่อเม่ือไดแ้สดง

พฤติกรรมรบกวนในอตัราท่ีตํ่า เง่ือนไขการใชก้ารเสริมแรงแบบดีอาร์แอลน้ีถูกประเมินในรูปแบบ ABAB 

ผลพบวา่การพดูมากไดล้ดลงอยา่งน่าพอใจ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2536: 244 – 248; Repp; & Deitz. 1979: 

221 – 226) 

การควบคุมดว้ยส่ิงท่ีไม่พอใจ (Aversive Control)    เทคนิคการควบคุมดว้ยส่ิงไม่พึงพอใจนั้น ส่วน

หน่ึงก็อยูใ่นการจดัวางเง่ือนไขผลกรรมท่ีใชล้ดพฤติกรรมท่ีรู้จกัในช่ือการลงโทษ(Punishment) และอีกส่วน

หน่ึงก็อยูใ่นเง่ือนไขการจดัการ ส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจ (Aversive Stmuli) ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีในการเพิ่มความถ่ีของ

พฤติกรรมการหลีกเล่ียงหรือการหลีกหนีท่ีรู้จกัในช่ือของการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)

การควบคุมดว้ยส่ิงท่ีไม่พึงพอใจไม่วา่จะเป็นการใชก้ารลงโทษ หรือการเสริมแรงทางลบก็ดีลว้นแต่พฒันา

แนวคิดมาจากการเรียนรู้แบบการกระทาํของ Skinner ทั้งส้ินโดยท่ีการลงโทษนั้นเป็นการลดโอกาสของการ

เกิดการตอบสนองอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ หรือผลกรรมท่ีตามมาภายหลงัการตอบสนองนั้นอยา่ง

ทนัทีทนัใดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการลงโทษในการท่ีจะทาํใหก้ารลงโทษมีประสิทธิภาพ

นั้นควรตอ้งพิจารณาปัจจยัหลกั 2 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
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1. วธีิการท่ีใหก้ารลงโทษ ซ่ึงประกอบดว้ยเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความหนกัแน่นของการลงโทษ ยิง่หนกัแน่นเท่าใดก็สามารถทาํใหร้ะงบั 

พฤติกรรมไดม้ากเท่านั้น ซ่ึงความหนกัแน่นในระดบัท่ีสามารถระงบัพฤติกรรมได ้เช่น ถา้พบวา่การบอกวา่ 

“ไม่” สามารถทาํใหบุ้คคลระงบัพฤติกรรมไดแ้ลว้ คาํวา่ “ไม่” ก็ถือวา่หนกัแน่นพอแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่ม

ความหนกัแน่นเขา้ไปอีก แต่ตอ้งระวงัวา่ไม่ควรใชก้ารลงโทษแบบค่อย ๆ เพิ่มความหนกัแน่นเพราะจะทาํ

ใหไ้ม่ไดผ้ล เน่ืองจากบุคคลสามารถปรับตวัได ้

1.2 การหลีกหนีการลงโทษ การลงโทษจะไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเลย ถา้ 

บุคคลท่ีถูกลงโทษนั้น สามารถหลีกหนีการลงโทษไดโ้ดยการพดูโกหก หรือการขอโทษอยา่งมากมาย 

ดงันั้น การท่ีจะทาํใหก้ารลงโทษมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งทาํใหบุ้คคลท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีจะถูกลงโทษได ้

1.3 เวลาท่ีเสนอการลงโทษ การลงโทษจะมีประสิทธิภาพสูงสุดไดจ้ะตอ้งมีการใหก้าร 

ลงโทษทนัทีท่ีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน 

1.4 ความสมํ่าเสมอของการลงโทษ นัน่คือ การลงโทษจะมีประสิทธิภาพอยา่งมาก 

ถา้ทาํการลงโทษทุกคร้ังท่ีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน 

2. การเสริมแรงท่ีจะส่งผลต่อการลงโทษ เป็นท่ีรู้กนัวา่พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคท่ี์เกิดข้ึนนั้นมกัจะ

คงอยูด่ว้ยการเสริมแรง ดงันั้นผูท่ี้จะใชก้ารลงโทษจะตอ้งตระหนกัถึงเง่ือนไข 

ดงักล่าว ซ่ึงอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพของการลงโทษ 

2.1 มีการใหก้ารเสริมแรงต่อพฤติกรรมท่ีไม่ไดรั้บการลงโทษ การลงโทษในระดบัท่ีมีความ 

หนกัแน่นตํ่า อาจเป็นการลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพได ้ถา้มีพฤติกรรมท่ีไม่ไดรั้บการลงโทษบางพฤติกรรม

ไดรั้บการเสริมแรง 

2.2 มีการควบคุมการเสริมแรงพฤติกรรมท่ีถูกลงโทษ นัน่คือ การลงโทษจะมีประสิทธิภาพ 

ถา้พฤติกรรมท่ีถูกลงโทษนั้นจะไม่มีโอกาสไดรั้บการเสริมแรงอีกเลย 

2.3 การลงโทษนั้นควรใหก่้อนท่ีจะมีการเสริมแรงซ่ึงจะทาํใหก้ารลงโทษไดผ้ลดีกวา่มาก 

เช่น เด็กท่ีถูกตาํหนิก่อนท่ีเขาจะเร่ิมเล่นของเล่นใหผ้ลดีกวา่ท่ีตาํหนิเด็กในขณะท่ีเล่นของเล่นอยู ่

การดําเนินการลงโทษ 

1. การลงโทษโดยการทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวดทางร่างกาย (Physical Pain) การลงโทษ 

โดยทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวดทางร่างกายน้ีครอบคลุมลกัษณะการลงโทษไว ้2 แบบ คือ การเฆ่ียนตี และการ

ใชไ้ฟฟ้าช็อค ซ่ึงวธีิการดาํเนินการทาํไดไ้ม่ยากนกัโดยเฉพาะการเฆ่ียนตีดูเหมือนจะเป็นลกัษณะ

ชีวติประจาํวนัของแทบทุกครอบครัวทีใ่ชก้ารลงโทษ โดยการเฆ่ียนตีเมื่อลูกหลานของตนมีพฤติกรรมไม่

เหมาะสม การเฆ่ียนตีอาจทาํไดโ้ดยการใชไ้มเ้รียวหรือมือก็ไดโ้ดยอาจจะตีท่ีมือขา หรือท่ีกน้ของเด็กท่ีมี

พฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่วนการลงโทษโดยการใชไ้ฟฟ้าช็อคนั้นมกัทาํกนัในสถาบนั เช่น โรงพยาบาล 

ผูด้าํเนินการตอ้งไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี เน่ืองจากอาจเป็นอนัตราย ต่อชีวติได ้

2. การตาํหนิ (Reprimands) การตาํหนิ เป็นการใชค้าํหรือประโยคกบับุคคลเพื่อใหเ้ขา 
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หยดุกระทาํพฤติกรรมบางอยา่ง เช่น “อยา่” “อยา่ทาํส่ิงนั้น” “ฉนัตอ้งการใหห้ยดุควบคุม” ซ่ึงการตาํหนิเป็น

วธีิการท่ีนิยมใชก้นัมากในสังคมทัว่ไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการตาํหนิทาํไดง่้ายและมกัไดผ้ล การตาํหนิควร

กระทาํเป็นการส่วนตวัและตาํหนิดว้ยนํ้าเสียงปกติ ซ่ึงจะไดผ้ลดีกวา่การตาํหนิต่อหนา้ผูค้นมากมายและ

ตาํหนิดว้ยเสียงอนัดงั เพราะการตาํหนิดว้ยเสียงอนัดงัจะทาํใหบุ้คคลท่ีถูกตาํหนิไดรั้บความสนใจจากบุคคล

รอบดา้น ทาํใหก้ารตาํหนินั้นเป็นตวัเสริมแรงไป การตาํหนิสามารถใชไ้ดแ้ทบทุกพฤติกรรม ยกเวน้

พฤติกรรมนั้นจะตอ้งไม่กระทาํเพื่อท่ีจะไดรั้บความสนใจจากผูใ้หก้ารตาํหนิเท่านั้น 

3. การใชเ้วลานอก (Time Out) การใชเ้วลานอกเป็นการลงโทษอีกวธีิหน่ึงท่ีไดรั้บความ 

นิยมใชก้นัอยา่งมาก การใชเ้วลานอก หมายถึง การถอดถอน โอกาสท่ีบุคคลจะไดรั้บการเสริมแรงทางบวก

หรือการสูญเสียการเสริมแรงท่ีบุคคลนั้นกาํลงัไดอ้ยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึง เม่ือบุคคลกระทาํพฤติกรรม

บางอยา่งอนัจะทาํใหก้ารกระทาํนั้นลดลงในอนาคต การใชเ้วลานอกไม่จาํเป็นตอ้งเอาบุคคลออกไปอยูใ่น

สภาพการณ์ท่ีจดัข้ึน หากแต่จะตอ้งทาํใหบุ้คคลนั้นสูญเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บการเสริมแรงในช่วงระยะเวลา

หน่ึง ซ่ึงเป็นผลทาํใหพ้ฤติกรรมท่ีกระทาํแลว้สูญเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บการเสริมแรงและ 

พฤติกรรมลดลง 

4. การปรับสินไหม (Response Cost) การปรับสินไหมเป็นวธีิการลงโทษท่ีถอดถอนตวั 

เสริมแรงทางบวกออกไปหลงัจากท่ีบุคคลกระทาํพฤติกรรมบางอยา่ง ทาํใหพ้ฤติกรรมนั้นลดโอกาสท่ีจะ

เกิดข้ึนต่อไปในอนาคตตวัเสริมแรงท่ีถูกถอดออกไปมกัเป็นตวัเสริมแรงประเภทเบ้ียอรรถกร ซ่ึงไดแ้ก่ เบ้ีย 

แตม้ ดาวหรือเงิน นอกจากน้ีรวมทั้งการสูญเสียสิทธิพิเศษบางอยา่ง ตลอดจนสถานภาพทางสังคมอีกดว้ยซ่ึง

การเสริมแรง อาจจะมีอยูท่ี่ตวับุคคลนั้นแลว้ หรืออาจเป็นส่ิงท่ีบุคคลนั้นจะไดรั้บในเวลาต่อมาเช่น การไม่ให้

ไปเท่ียวในวนัเสาร์และอาทิตย ์เน่ืองจากสปัดาห์ท่ีแลว้กลบับา้นผดิเวลาหรือการ 

ขบัรถเร็วแลว้ถูกปรับเงิน เป็นตน้ ในการปรับสินไหมนั้นจะตอ้งทาํทนัทีท่ีบุคคลกระทาํพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม โดยไม่ตอ้งบอกบุคคลท่ีถูกปรับสินไหมวา่รู้สึกเช่นใด และเม่ือบุคคลนั้นสูญเสียการเสริมแรงไป

แลว้ก็ควรจะมีการบอกดว้ยวา่เขามีโอกาสท่ีจะไดรั้บตวัเสริมแรงคืนมาอยา่งไร เพราะการทาํเช่นนั้นจะทาํให้

ผูท่ี้ถูกปรับสินไหมรู้วา่เขาควรท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเช่นใดนัน่เอง 

5. การแกไ้ขใหถู้กตอ้งเกินกวา่ท่ีทาํผดิ (Overcorrection) การแกไ้ขใหถู้กตอ้งเกินกวา่ท่ีทาํ 

ผดิเป็นกระบวนการลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมโดยอาจตอ้งมี 1 หรือ 2 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การ

แกไ้ขใหถู้กตอ้งเกินกวา่ท่ีทาํผดิในส่ิงท่ีทาํผดิ (Restitutional Overcorrection)และหรือการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

เกินกวา่ที่ทาํผดิในการฝึกปฏิบติัส่ิงทีถู่กตอ้ง (Positive Practice Overcorrection) การแกไ้ขใหถู้กตอ้งเกินกวา่

ท่ีทาํ ผดิในส่ิงท่ีผดิ เป็นการใหผู้ท่ี้ทาํ ผดิแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเขาทาํผดิ โดยการแกไ้ขหรือปรับปรุงสภาพการณ์

ท่ีเขาทาํผดิใหม้ากกวา่ท่ีเคยเป็นอยูก่่อนท่ีเขาจะทาํผดิ เช่น ถา้เด็กเค้ียวหมากฝร่ังแลว้เอากากหมากฝร่ังไปติด

ใตโ้ตะ๊ ก็จะตอ้งใหเ้ขาทาํความสะอาดโตะ๊ของเขาและของคนอ่ืน ๆ ในหอ้งนั้นดว้ยการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเกิน

กวา่ท่ีทาํผดิในการฝึกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นรูปแบบการลงโทษในลกัษณะของการใหก้ารศึกษา ให้
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โอกาสกบับุคคลท่ีกระทาํพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่น กรณีตวัอยา่งของเด็ก

เค้ียวหมากฝร่ังแลว้นาํเอากากหมากฝร่ังนั้นไปทิ้งท่ีถงัขยะซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก 

ข้อควรพจิารณาในการใช้การลงโทษ  การลงโทษนั้นควรใชห้รือไม่ มกัเป็นการโตแ้ยง้กนัเสมอๆ 

ยากท่ีจะหาขอ้สรุปได ้ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางสังคม การเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่งบุคคลขอ้ดี

ของการลงโทษ 

1. ไดผ้ลอยา่งรวดเร็ว การลงโทษสามารถท่ีจะระงบัพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทาํอยูไ่ดอ้ยา่งเฉียบพลนั 

จดัวา่เป็นประโยชน์อยา่งมากในการท่ีจะระงบัพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น เช่น 

การเล่นบนทอ้งถนนของเด็ก การท่ีเด็กเล่นสายไฟ การทาํร้ายตนเองหรือการทาํร้ายผูอ่ื้น เป็นตน้ 

2. ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งจาํกดัแหล่งของการเสริมแรงการลงโทษเป็นเทคนิคท่ีใชล้ดพฤติกรรมท่ีดีกวา่

การใชก้ารหยดุย ั้ง (Extinction) เน่ืองจากไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งไปกาํจดัแหล่งของการเสริมแรงต่อพฤติกรรมท่ี

เป็นปัญหา ขอ้ดีอนัน้ีนบัเป็นประโยชน์ในการนาํไปใชอ้ยา่งมากเน่ืองจากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงนั้น บางคร้ัง

เราพบวา่เป็นการยากมากท่ีรู้วา่อะไรคือตวัเสริมแรงท่ีแทจ้ริงและเม่ือรู้แลว้ ก็อาจมีปัญหาในการควบคุม

แหล่งของการเสริมแรงนั้น 

3. สามารถระงบัพฤติกรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ สามารถทาํใหพ้ฤติกรรมไม่เกิดข้ึนอีกตราบใดท่ียงัมี

การลงโทษอยู ่หลายคนอาจคิดวา่ควรใชก้ารเสริมแรงทางบวกในการพฒันาพฤติกรรมท่ีขดักบัพฤติกรรมท่ี

เป็นปัญหาซ่ึงจะเหมาะสมกวา่ แต่ในความจริงอาจทาํไดย้ากกวา่ท่ีดีควรใชท้ั้ง 2 วธีิพร้อมๆ กนันัน่คือลงโทษ

ต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและเสริมแรงต่อพฤติกรรมทีข่ดักนักบัพฤติกรรมทีข่ดักนักบัพฤติกรรมทีเ่ป็น

ปัญหาซ่ึงน่าจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ในการปรับพฤติกรรม 

4. มีโอกาสท่ีเป็นไปไดใ้นการท่ีจะเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา แมว้า่จะมีการวจิยับอกวา่ การ

ลงโทษนาํไปสู่ผลขา้งเคียงท่ีไม่พึงปรารถนา แต่มีงานวิจยัอยูห่ลายช้ินท่ีรายงานวา่มีผลขา้งเคียงท่ีพึง

ปรารถนาเกิดข้ึนเหมือนกนั เช่น การใชไ้ฟฟ้าช็อคเด็กพิการท่ีมีพฤติกรรมการทาํร้ายตวัเอง พบวา่การช็อ

คดว้ยไฟฟ้านั้นสามารถระงบัพฤติกรรมทาํร้ายตวัเองของเด็กได ้นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ เด็กมีพฤติกรรมท่ีพึง

ปรารถนาเพิ่มข้ึน เช่น การใหค้วามสนใจต่อผูบ้าํบดัมีการจบัหรือกอดผูบ้าํบดั อีกทั้งยิม้ใหผู้บ้าํบดัเพิ่มข้ึน 

พฤติกรรมร้องไหโ้ยเยลดลง 

ขอ้จาํกดัของการลงโทษ 

1. ก่อใหเ้กิดปัญหาทางอารมณ์ ผูท่ี้ถูกลงโทษอาจมีการตอบสนองทางอารมณ์ เช่น อาจจะโกรธ 

ร้องไห ้แต่ก็พบวา่อารมณ์เหล่านั้นมกัจะอยูไ่ม่นาน 

2. กระตุน้ใหเ้กิดความกา้วร้าวแก่ผูท่ี้ลงโทษ โดยอาจจะแสดงความกา้วร้าวทั้งในแง่ของทางภาษา

หรือทางร่างกายก็ได ้เช่น การด่า การใชค้าํพดูท่ีไม่สุภาพ การข่มขู่ การกระทืบเทา้ หรือแมก้ระทัง่การทาํร้าย

ร่างกายของผูอ่ื้น 

3. อาจก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบวธีิการลงโทษได ้นัน่คือ เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา

ของผูอ่ื้น ก็อาจจะนึกถึงวธีิการลงโทษท่ีตนเองเคยถูกลงโทษมาแลว้นาํไปใชแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าว4. ผลของ
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การลงโทษนั้นมกัจะไม่เกิดการแผข่ยาย นัน่คือ เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคแ์ลว้ถูกลงโทษ 

เม่ือเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่มีผูล้งโทษอยูด่ว้ยพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคน์ั้นอาจกลบัคืนมาอีก 

4. ก่อใหเ้กิดการระงบัความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจาก การลงโทษจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการหลีก

หนีจากสภาพแวดลอ้มท่ีลงโทษนั้น อาจทาํใหผู้ท่ี้ถูกลงโทษแยกตวัเองออกไปจากสภาพแวดลอ้มท่ีเขาอยูซ่ึ่ง

นบัวา่เป็นผลขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงคม์ากท่ีสุด เพราะมนุษยค์วรจะอยูแ่ละปรับตวัในสังคมท่ีเขาอยูม่ากกวา่

ท่ีจะหนีออกจากสังคมผลขา้งเคียงทางลบน้ีนบัเป็นปัญหาอยา่งมาก (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2536: 211 - 

234)  ดงันั้น การเลือกใชก้ารลงโทษอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้น ควรจะไดมี้การพิจารณาอยา่งรอบคอบเสียก่อน 

เพือ่ผลท่ีออกมาจะไดไ้ม่เป็นปัญหาท่ีจะตอ้งนาํไปแกไ้ขต่อไป สาํหรับทฤษฎีการปรับพฤติกรรมท่ีไดก้ล่าว

มาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่วธีิการปรับพฤติกรรมเป็นกลวธีิท่ีนาํหลกัการแห่งพฤติกรรมมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็น

ระบบโดยการใชห้ลกัการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบ

การกระทาํ และในการปรับพฤติกรรมน้ีจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีเทคนิควธีิการในการปรับพฤติกรรมและตวั 

เสริมแรงแบบต่าง ๆ การเสริมแรงทางบวก เช่น การใหอ้าหารและส่ิงเสพได ้การใหก้ารเสริมแรงทางสังคม 

การใชห้ลกัของพรีแมค็ การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั การใชเ้บ้ียอรรถกร การเสริมแรงทางลบ เช่น ถา้ไม่ทาํ

การบา้นใหเ้สร็จก็จะไม่พาไปเท่ียว ตลอดจนเทคนิคการเสริมแรง เพือ่ลดการตอบสนองท่ีไม่ตอ้งการ เช่น 

การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เป็นวธีิการอยา่งหน่ึงในการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคโ์ดยการใหก้าร

เสริมแรงกบับุคคลท่ีกระทาํพฤติกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่พฤติกรรมเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด การควบคุม

ดว้ยส่ิงท่ีไม่พอใจ เช่น การลงโทษ เป็นตน้ 

 

2.ทฤษฎีการเลียนแบบตวัอยา่ง  Social Learning Theory 

ทฤษฎี Social learning theory ของ แบนดูรา (A. Bandura) เนน้ความสาํคญัของการสังเกต 

และเอาอยา่ง ทรรศนะ และอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อผูอ่ื้น แบนดูรากล่าววา่ “ถา้หากวา่คนเราจะเรียนรู้จากผล

ของการกระทาํของตนเองอยา่งเดียว การเรียนรู้อาจเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัความมานะบากบัน่เป็นอยา่งมาก 

โดยท่ียงัไม่ตอ้งไปพดูถึงเร่ืองความเส่ียงในการเรียนรู้ ยงัดีท่ีเราเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆโดยการสังเกตผา่น

ตวัอยา่ง จากการสังเกตคนอ่ืน ทาํใหเ้ราเกิดความคิดวา่จะแสดงพฤติกรรมใหม่ๆอยา่งไร และในโอกาสอ่ืนๆ

ต่อมา เราก็ใชข้อ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้พวกน้ี มาเป็นไกดใ์นการแสดงพฤติกรรม”                                                                                                                          

ทฤษฎี Social learning theory อธิบายพฤติกรรมมนุษยจ์ากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

อยา่งต่อเน่ืองระหวา่ง ความคิด พฤติกรรม และส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการต่างๆไดแ้ก่  การใหค้วามสนใจ 

(Attention) ประกอบดว้ยกิจกรรมซ่ึงเลียนแบบตวัอยา่ง (เป็นส่ิงท่ีโดดเด่น สร้างความรู้สึกในใจ ซบัซอ้น 

ปรากฏอยูท่ ัว่ไป มีคุณค่าพอท่ีจะนาํไปใชต่้อ) และลกัษณะการสังเกต (ศกัยภาพในการรับรู้ ระดบัความ

ต่ืนตวั มุมมอง ส่ิงท่ีตอกย ํ้าในอดีต) การเก็บรักษา (Retention) การตีความและกาํหนดความหมายของคาํพดู

และสัญลกัษณ์ต่างๆ การจดัระเบียบขอ้มูลในสมอง การซอ้มใชค้าํพดูและสัญลกัษณ์ รวมทั้งการสั่งงานทาง

ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดว้ย การสั่งงานทางระบบประสาทใหท้าํซํ้ า (Motor reproduction) ศกัยภาพทาง
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กายภาพ การสังเกตการทาํซํ้ าของตนเอง การโตต้อบท่ีแม่นยาํ   แรงจูงใจ (Motivation) เป็นเร่ืองภายนอก 

ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการจินตนาการดว้ยการดูหรืออ่านเก่ียวกบัคนอ่ืนและตอกย ํ้าดว้ยตนเอง  กรอบคิด

ของทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด และพฤติกรรม เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความสนใจ ความจาํ และ

แรงจูงใจ ซ่ึงปรับมาจากแบบจาํลองของ Miller & Dollard (1941) เนน้การตีความดา้นพฤติกรรมอยา่งเดียว 

ขอบเขตและการนาํไปใช ้

ทฤษฎี Social learning theory ถูกนาํมาอธิบายความกา้วร้าว จิตวทิยาความผดิปกติ โดยเฉพาะเร่ือง

เก่ียวกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นอกจากน้ียงัเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีของการแสดงพฤติกรรมตวัอยา่งซ่ึง

ใชใ้นการฝึกอบรมต่างๆ แบนดูราเนน้การศึกษาเก่ียวกบั ความมีประสิทธิภาพของตนเองในบริบทท่ี

หลากหลาย 

ตวัอยา่ง 

เราเรียนรู้หลายส่ิงหลายอยา่งผา่นโฆษณาทีว ีโฆษณามกัจะช้ีนาํวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมบางอยา่ง หรือใช้

ยาสระผมบางยีห่อ้ทาํใหเ้ราเป็นท่ีสนอกสนใจจากคนรอบขา้ง และมกัจะมีคนสวยๆหรือหล่อๆเขา้มาหา 

ข้ึนอยูก่บักระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นความสนใจหรือแรงจูงใจ เราอาจเลียนแบบพฤติกรรมท่ีอยูใ่น

โฆษณา และซ้ือสินคา้ท่ีเขาโฆษณากนัไปตามระเบียบ 

หลกัการ 

ระดบัการเรียนรู้ผา่นการสังเกตดู จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการรู้จกัจดัระเบียบและซกัซอ้มพฤติกรรมท่ี

เลียนแบบอยา่งมีความหมาย และนาํไปใชอ้ยา่งเปิดเผย การแปลงพฤติกรรมท่ีเลียนแบบมา ในรูปของคาํพดู 

ตรา หรือภาพ จะถูกเก็บไวใ้นหวั ไดดี้กวา่การสังเกตเฉยๆ คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับพฤติกรรมท่ีเราเห็น

วา่น่าจะเอาอยา่ง ถา้พฤติกรรมนั้นทาํใหเ้กิดผลท่ีเราเห็นวา่มีคุณค่าพอ คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับ

พฤติกรรมท่ีเราเห็นวา่น่าจะเอาอยา่ง ถา้ตน้แบบพฤติกรรมนั้นมีความคลา้ยคลึงกบัเรา และเรานบัถือ

สถานภาพและพฤติกรรมซ่ึงมีคุณค่าพอท่ีจะนาํไปใชไ้ดจ้ริง อ่านงานทดลองดา้นการเรียนรู้เร่ืองความ

กา้วร้าวกบัเด็กๆท่ีเรียกวา่ Bobo doll Experiment ซ่ึงเป็นงานคลาสสิกของแบนดูรา  

 

7. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัพฤติกรรมก้าวร้าว การใช้ดนตรีบําบัดและศิลปะบําบัด 

ดนตรี 

1.วราวธุ  สุมาวงศ ์(2525 อา้งในสุธญัญา อภยัยานุกร 2551) กล่าววา่ดนตรีท่ีก่อใหเ้กิดความสงบของ

จิตใจอารมณ์ควรเป็นดนตรีท่ีมีความยาวพอควร ดนตรีคลาสสิค หรือดนตรีไทยเดิมมีประโยชน์ต่อการทาํให้

จิตใจสงบลงไดม้ากกวา่ เพลงป็อปปูล่าร์ทัว่ไป เพราะสามารถดึงอารมณ์ใหค้ลอ้ยตามไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2.วุฒิชัย ไชยรินคาํ( 2543):   พบว่าดนตรีบาํบดัและการให้คาํปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น

ศูนยก์ลางมีผลทาํให้คะแนนอตัมโนมติ(ความนบัถือตนเอง) ของวยัรุ่นอายุ 14-18 ปีที่มีพฤติกรรมกา้วร้าว 

ในสถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก เพิ่มข้ึน 
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3.สุธัญญา  อภยัยานุกร  (2551):  ศึกษา ผลการใช้กิจกรรมดนตรีและอุปกรณ์การเคลื่อนไหวต่อ

พฤติกรรมอยู่มาน่ิงของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา พบว่า การใช้กิจกรรมดนตรีและอุปกรณ์

ประกอบการเคลื่อนไหวมีผลในการลดพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิงของผูบ้กพร่องด้านพฒันาการและสติปัญญา

ระดับรุนแรงพบว่าผู ้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาหลังเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีและอุปกรณ์

ประกอบการเคล่ือนไหวมีพฤติกรรมอยูไ่ม่น่ิงลดลงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิกรรม 

4. วรัญญา รุมแสง  (2547)  พบวา่ การฟังดนตรีตามความชอบและดนตรีธรรมชาติช่วยลด

ความเครียด และความตึงตวัของกลา้มเน้ือของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

5. ดร.แพง ชินพงศ ์“ ดนตรีสามารถช่วยพฒันาการเรียนรู้ของเดก้บกพร่องทางสติปัญญาและเด็ก

ออทิสติก 

ศิลปะบาํบดั 

1.พนัธีตรา สามารถ (2550) :ศึกษาการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ และการส่ีอสารของเด็กออทิ

สติกโดยใชศิ้ลปะบาํบดั   ทาํการวจิยัในเด็กออทิสติกจาํนวน 6 คน พบวา่กิจกรรมศิลปะบาํบดัสามารถพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์ และการส่ือสารของเด็กออทิสติกได ้

2.บุญเรือน ยะดอนใจและอโรชา ธรรมศิริ  (2548) :ทาํงานวจิยัเร่ือง การศึกษาการใชกิ้จกรรมศิลปะ

ลดพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กพิการซอ้น ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ พฤติกรรมความกา้วร้าวของเด็กพิการซอ้น 

ทั้ง 3 คน ขณะทาํกิจกรรมศิลปะมีพฤติกรรมความกา้วร้าวลดลง โดยเปรียบเทียบจากจาํนวนคร้ังท่ีแสดง

พฤติกรรมกา้วร้าวกบัคร้ังก่อนทาํกิจกรรมศิลปะ และมีพฤติกรรมดีข้ึนมาก เช่น การทาํร้ายตนเองลดลง ไม่

ขวา้งปาส่ิงของ ไม่หยกิ หรือกดัเป็นตน้ รวมทั้งยงัสามารถนัง่ร่วมทาํกิจกรรมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีมีจาํนวน 5 – 8 

คนข้ึนไปไดเ้ป็นเวลานาน 15 – 30 นาที 

3.กลัยกร จาํเริญสาร (2548 ) : ศึกษาผลการใชกิ้จกรรมทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพือ่ลดพฤติกรรม

กา้วร้าวของวยัรุ่นในสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก และเยาวชน จงัหวดัอุบลราชธานี(วทิยานิพนธ์๒๕๔๘

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม วจ 155.4 ก64ผ) พบวา่หลงัการใชกิ้จกรรมทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา วยัรุ่น

ตอนตน้และตอนปลายมีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ0.05 

4.นราวดี นิกาพฤกษ ์( 2548)  ทาํการวจิยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะและการเสริมแรงทางสังคมเพื่อลด

พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กปฐมวยั (อาย ุ4-6 ปี)(วทิยานิพนธ์๒๕๔๘มหาวทิยาลยัมหาสารคาม) พบวา่

กิจกรรมศิลปะ เช่น ละเลงสีดว้ยมือ ขดูสีเทียนเป็นภาพ ป้ันแป้งโด ป้ันดว้ยวสัดท่ีแปรรูปจากหนงัสือพมิพ ์

ร่วมกบั การเสริมแรงทางสังคมจากเพื่อนและผูฝึ้ก สามารถลดพฤติกรรมกา้วร้าวทั้งทางกายและวาจาได้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและพบวา่การเสริมแรงจากผูฝึ้กไดผ้ลนอ้ยกวา่การเสริมแรงจากเพือ่น 

 

ดนตรี และศิลปะ  

1.พชัรา พุม่พชาติ  (2541) : ศึกษาอิทธิพลของเสียงดนตรีท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กปฐมวยั 

พบวา่การจดักิจกรรมสร้างสรรค(์ศิลปศึกษา) ท่ีใชเ้สียงดนตรีประกอบสามารถลดการลดพฤติกรรมกา้วร้าว

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=วรัญญา%20รุมแสง%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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ของเด็กปฐมวยัอาย ุ4-6 ปีไดดี้กวา่การจดักิจกรรมสร้างสรรคป์กติอยา่งเดียว (วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช ปี

ท่ี 11, ฉบบัท่ี 1 (ม.ค.-เม.ย. 2541), หนา้ 51-57) 

2.จเร  สาํอางค ์(2547) :   ศึกษาผลของการใชด้นตรีประกอบการสอนวชิาศิลปะท่ีมีต่อความคิด

สร้างสรรคแ์ละความสามารถในการวาดภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ เด็กนกัเรียนชั้น ป.6 

ท่ีไดรั้บบรรยากาศของเสียงดนตรีประเภท แจส๊ และคลาสสิค มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถใน

การวาดภาพสูงข้ึน 

 

งานวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าว 

1.นิตยา พลศกัด์ิ  (2550 ) : การสังเคราะห์งานวจิยัเชิงทดลองเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าว

(วทิยานิพนธ์ มข.๒๕๕๐วพ BF น578) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถลดพฤติกรรมกา้วร้าว

ไดแ้ก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การเล่านิทานหุ่นประกอบมือ การใชชุ้ดกระดานต่อภาพ 

2. ชดั ยงุสันเท๊ียะ (2549) : การศึกษาการพยาบาลท่ีเนน้การจดัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและทาง

บุคคลท่ีดีสามารถลดพฤติกรรมกา้วร้าวไดพ้บวา่ พฤติกรรมกา้วร้าวของเกปัญญษอ่อนในภาพรวมลดลง 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

                   

 การวจิยัเร่ืองผลของโปรแกรมดนตรี และศิลปะท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู    ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี  

1. รูปแบบการวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. การรวบรวมขอ้มลู 

5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

1. รูปแบบการวจัิย  มีรูปแบบเป็นแบบก่ึงทดลองโดยการวดัก่อนและหลงัการทดลอง 

( one group pre-test post-test Design) ดงัน้ี 

 

 

O1  = พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาก่อนเขา้โปรแกรมดนตรี  

         และศิลปะบาํบดั (Pretest) 

X  =โปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั 

O2  = พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรงหลงัไดรั้บโปรแกรม

ดนตรีและศิลปะบาํบดั (Post-test)  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

2.1 ประชากร  : ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบั 

รุนแรง ทีเ่ขา้รับบริการในหอผูป่้วย สถาบนัราชานุกลู ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – กรกฎาคม  2553 จาํนวน 28 คน 

(เวชสถิติ สถาบนัราชานุกลู ปีงบประมาณ 2553) 

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง : กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

ระดบัรุนแรงที่เขา้รับบริการ ในหอผูป่้วยหญิง สถาบนัราชานุกลู ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – กรกฎาคม  2553  ท่ีมี

พฤติกรรมกา้วร้าว จาํนวน 10 คน โดยมีเกณฑค์ดัเลือกเขา้กลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี    

แพทยว์นิิจฉยัวา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาและสติปัญญาระดบัรุนแรงและเด็กมีการแสดง

พฤติกรรมกา้วร้าว   เช่น   ทาํร้ายผูอ่ื้น  ทาํร้ายตนเอง   ขวา้งปา/ทาํลายส่ิงของ  สีหนา้บ้ึงตึง  กระทืบเทา้   กรีดร้อง  

ส่งเสียงโวยวาย    มีความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมกา้วร้าว ท่ีส่งผลกระบทต่อตวัเด็ก ผูอ่ื้นและส่ิงของ 

 

O1         x       O2 
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3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี 2 ประเภท ไดแ้ก่  

3.1) โปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั 

3.2) เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินพฤติกรรมกา้วร้าว   ไดแ้ก่ แบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก 

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

  เคร่ืองมือทั้ง 2 ประเภทมีกระบวนการสร้างและตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 3.1.1  กระบวนการสร้างโปรแกรมดนตรีและศิลปะบําบัด   มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏี   หลกัการ

ในการใชด้นตรีและศิลปะบาํบดัเพ่ือลดพฤติกรรมกา้วร้าว  

2.ประชุมผูว้จิยัเพ่ือวเิคราะห์ และจดักิจกรรมเหมาะสมจะนาํมาใชใ้นการวจิยั 

ท่ีประชุมตกลงใชโ้ปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั    

3. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างสาํคญัของโปรแกรม  ซ่ึงประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์  

ประเดน็เน้ือหาและองคป์ระกอบหลกั    กิจกรรม     ระยะเวลา  ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

4. นาํโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั ท่ีสร้างแลว้ไปทดลองใช/้หา ประสิทธิภาพตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือและทดลองใชก้บัประชากรท่ีมีลกัษณะเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นเน้ือหา   องคป์ระกอบและกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงค์

   

 เหมาะสม 

 วิเคราะห์และปรับปรุงเคร่ืองมือ 

5.นาํโปรแกรมคนตรีและศิลปะบาํบดั ท่ีวเิคราะห์และปรับปรุงแลว้นาํมาใชใ้นการวจิยั 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 
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  1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏี  ดนตรีบาํบดั ศิลปะบาํบดั 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง  ผลการใชด้นตรีและศิลปะบาํบดั 

  2.  ประชุมผูว้จิยัเพื่อศึกษารายละเอียดและทาํความเขา้ใจโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั 

  3. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างสาํคญัของโปรแกรม  ซ่ึงประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์   

ประเด็นเน้ือหาและองคป์ระกอบหลกั    กิจกรรม     ระยะเวลา   ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

4.  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

5.  นาํโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั  ท่ีวเิคราะห์และปรับปรุงแลว้มาทดลองใชก้บัเด็กบกพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง  6-15 ปี ท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าว  

6.  นาํโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั ท่ีวเิคราะห์และปรับปรุงแลว้มาใชใ้นการวจิยั         

ตวัอยา่งกิจกรรมของโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั 

กจิกรรมที ่1 เพลง Butterfly and flower กบัศิลปะการหยดสี    

ระยะเวลา  45 นาที  เวลา  9.30-10.15 น.  

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

   2. เพื่อใหเ้ด็กไดมี้การระบายอารมณ์ดว้ยศิลปะการหยดสี    

              3. เพื่อใหเ้ด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

สาระสําคัญ  ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น พบวา่ดนตรี

สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์  ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผอ่นคลาย 

(Relax) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดนตรีclassic และเสียงธรรมชาติ ช่วยกระตุน้ทกัษะการฟัง สมาธิและลดพฤติกรรม

กา้วร้าว  

การหยดสี   ช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้เร่ืองสี ความสัมพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ  มีจินตนาการ มีความเป็น

อิสระ ไดป้ลดปล่อยแรงและพลงังานออกมาจากการหยดสีช่วยในการผอ่นคลาย 

 

ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กิจกรรมฟังเพลงและการหยดสี ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ข้ันนํา ( 5 นาท)ี 

 

 

 

 

1. จดักลุ่มผูป้กครองและเด็กใหน้ัง่ลอ้ม

กนัเป็นวง 

2.ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละสาระสาํคญัของ

กิจกรรม  

3.อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
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ข้ันตอนการจัดกจิกรรม(ต่อ) 

กิจกรรมฟังเพลงและการหยดสี ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

2. ข้ันดาํเนินกจิกรรม 

( 30 นาท)ี 

 

1.ผูว้จิยัแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ด็กรู้จกั 

2.สาธิตการหยดสีใหเ้ด็กดูโดย            

       - ผสมสีผสมอาหารทั้ง 4 สีในจานสี 

       - วางกระดาษเปล่าลงบนโตะ๊  

       - นาํสาํลีจุ่มนํ้าเปล่าทาบนกระดาษ

ใหท้ัว่ 

      - นาํสาํลีจุ่มสี  1 สี บีบสาํลีใหสี้หยด

ลงบนกระดาษ สีจะกระจายตวัออก 

     - นาํสาํลีจุ่มสีอีก  1 สี บีบสาํลีใหสี้

หยด  ลงบนกระดาษ ทาํจนครบ 4 สี 

   - บนกระดาษจะเห็นเป็นวงสีต่างๆ 

3. เปิด ซีดีเพลง Butterfly and flower 

บอกใหเ้ด็กหยดสีตามท่ีสาธิต(ใหเ้ด็ก

เลือกสีตามอิสระ)และช่วยเหลือถา้เด็กทาํ

ไม่ได ้

4.สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเด็ก 

1. เคร่ืองเล่นซีดีและ ซีดีเพลง

บรรเลง  

2.อุปกรณ์ทาํงานศิลปะ  

2.1 สีสีผสมอาหาร สีแดง สีเหลือง 

สีนํ้าเงินและสีเขียว 

2.2 จาน/ถว้ย ท่ีใชผ้สมสี 3 ชุด 

2.3 สาํลี  

2.4 กระดาษขาว 10-15 แผน่  

2.5 นํ้าเปล่า 1 แกว้ 

2.6 กระดาษรองกนัสีเป้ือน 

2.5 เอ๊ียมพลาสติกกนัเป้ือน 10 ตวั 

 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 

3. ข้ันสรุปผลกจิกรรมการใช้

ดนตรีและการหยดสี   ( 10 นาท)ี 

 

1.ผูว้จิยัสรุปการทาํกิจกรรมร่วมกบั

ผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัใหค้าํชมเชยสาํหรับเด็กท่ีไม่มี 

พฤติกรรมกา้วร้าวและตกัเตือนเด็กท่ีมี

พฤติกรรมกา้วร้าวพฤติกรรมกา้วร้าว 
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3.1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา เพื่อใช ้

ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมคนตรีและศิลปะบาํบดั     มีกระบวนการพฒันา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมกา้วร้าว   การแกไ้ขหรือ

การปรับพฤติกรรม   และการประเมินพฤติกรรมกา้วร้าว   

 2. ประชุมผูว้จิยัเพื่อศึกษารายละเอียด ทาํความเขา้ใจและสร้าง แบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 

3.  วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Concurrence) โดย

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน    3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.แพทยห์ญิงชดาพิมพ ์ เผา่สวสัด์ิ   หน่วยงาน กลุ่มบริการการแพทย ์ 

2.นางสาวชนิสา  เวชวริุฬห์ หน่วยงาน กลุ่มงานจิตวทิยา 

3. นางจารุวรรณ ประดา หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล   

4. นาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ค่า Index of Concurrence (IOC) = 0.91  ซ่ึงกล่าวไดว้า่ 

เป็นเคร่ืองมือท่ีมีค่าตรงตามเน้ือหาในระดบัสูง 

  5.ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

1. ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั

แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมกา้วร้าว 

2.ประชุมคณะผูว้จิยัและสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรม

กา้วร้าว 

3.วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความ

สอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Concurrence)  

4.นาํแบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าวไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

ปรับปรุงเคร่ืองมือ 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 
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                6. นาํแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุงไขโดยผูเ้ช่ียวชาญไปใช ้ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการทดลอง   

 

4. การรวบรวมข้อมูล  

การรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลู โดยดาํเนินการดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

4.1 ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบั

รุนแรง เพศหญิงอาย ุ6-15 ปี ท่ีหอผูป่้วยหญิงโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าว ก่อนการใชโ้ปรแกรมดนตรีและ

ศิลปะบาํบดั ในวนัจนัทร์- พฤหสับดี เวลา 8.30-14.30 น.ของ สัปดาห์ท่ี1 

4.2 นาํโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัมาใชก้บัเด็ก กลุ่มตวัอยา่งในสัปดาห์ท่ี 2-8 ในวนัจนัทร์- วนั

พฤหสับดี เวลา 9.30-10.15 น. 

4.3 ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบั

รุนแรง เพศหญิงอาย ุ6-15 ปี ท่ีหอผูป่้วยหญิงโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าว หลงัการใชโ้ปรแกรมดนตรีและ

ศิลปะบาํบดั ในวนัจนัทร์- พฤหสับดี เวลา 8.30-14.30 น.ของ สัปดาห์ท่ี 9 

 

 

 

สุ่มกลุ่มตวัอยา่งเดก็บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง 

เพศหญิงอาย ุ6-15 ปี จาํนวน 10 คน 

สปัดาห์ท่ี 1 Pre-test 

สงัเกตและประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สัปดาห์ที1่0 Post-test 

สงัเกตและประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

นาํโปรแกรมดนตรี โปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั  ไปใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งในสปัดาห์ท่ี 2-9  

สงัเกตและประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ตารางการจัดโปรแกรมดนตรีและศิลปะบําบัด 

กจิกรรม วนั/เดือน/ปี 

1. ทดสอบก่อนเขา้โปรแกรม 22 – 26 กุมภาพนัธ์ 2553 

2.ขั้นดาํเนินการ  

2.1 กิจกรรม  เพลง Butterfly and flower กบัศิลปะการหยดสี 1- 4      มิถุนายน 2553 

2.2 กิจกรรม  เพลงรถไฟลอยฟ้า กบัศิลปะการขยาํแป้งโด 7 – 10  มิถุนายน 2553 

2.3 กิจกรรม  เพลงดอกไมก้บัศิลปะป๊ัมสี     14 – 17 มิถุนายน 2553 

2.4 กิจกรรม  เพลง Sun down กบัศิลปะขยาํกระดาษ  21 – 24 มิถุนายน 2553 

2.5 กิจกรรม เพลงถนนสู่ชนบทกบัศิลปะวาดเส้นสี     28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 

2.6 กิจกรรม เพลงบนัทึกก่อนนอนกบัศิลปะละเลงสี 5 – 8 กรกฎาคม 2553 

2.7 กิจกรรม เพลง Dragon flyกบัศิลปะการสะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน 12 – 15 กรกฎาคม 2553 

3.ทดสอบหลงัเขา้โปรแกรมโปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั    19 – 22 กรกฎาคม 2553 

4.วเิคราะห์ขอ้มูล 28 – 30 กรกฎาคม 2553 

 

โปรแกรมดนตรีและศิลปะบําบัด 

องค์ประกอบหลกัของการดําเนินงาน : สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ เคร่ืองเสียง 

          1.จดัสถานท่ีท่ีเงียบสงบ เป็นสดัส่วนเฉพาะ 

          2.ใชช่้วงเวลา 9.30-10.15 น. 

          3.ใหเ้ด็กนัง่ลอ้มเป็นวงกลม 

          4. เปิดเพลงบรรเลงขณะท่ีเด็กทาํกิจกรรมศิลปะบาํบดั 

          5. สงัเกตพฤติกรรม  

          6. เสริมแรงในเด็กท่ีอยูน่ิ่ง /พฤติกรรมกา้วร้าวลดลง โดยการเสริมแรงทางสังคมเช่น การชมเชย การโอบกอด 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

             วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยดาํเนินการเป็นลาํดบัขั้นดงัน้ี 

  1.ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กท่ีมีบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา    ประกอบดว้ย     

อาย ุ  เพศ  การวินิจฉยัของแพทย ์ โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย   ร้อยละ  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2 เปรียบเทียบคะแนนความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาและ

สติปัญญาก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมคนตรีและศิลปะรายบุคคล  และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนน

โปรแกรมคนตรีและศิลปะโดยขอ้ยอ่ยและภาพรวม โดยใชส้ถิติทดสอบ Wilcoxon’s Sign  test ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05  
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การวเิคราะห์ขอ้มูลจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั   เคร่ืองมือ    รวบรวมขอ้มูลและสถิติท่ีใชเ้พื่อการ

วเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี  

   

วตัถุประสงค์และ 

ตัวแปร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ในการรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล 

เพือ่เปรียบเทียบ

ความถ่ีของการเกิด

พฤติกรรมกา้วร้าว

ของเด็กบกพร่อง

ทางพฒันาการและ

สติปัญญาระดบั

รุนแรง   .ก่อนและ

หลงัการไดรั้บ

โปรแกรมดนตรี 

และศิลปะบาํบดั 

 

 แบบสังเกตพฤติกรรม

กา้วร้าวของเด็ก

บกพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญา 

 

 

 

 

 

ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าว

ดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม

กา้วร้าวของเด็กบกพร่อง 

ทางพฒันาการและสติปัญญา

ก่อน ระหวา่งและหลงั

ทดลองการใชโ้ปรแกรม

ดนตรี และศิลปะบาํบดั 

 

- ค่าเฉล่ีย   ร้อยละ   

- สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบ  

O1   X     O2 

ดว้ยสถิติ  Non-Paramatric 

แบบ Wilcoxon Signed-

Rangs test39 

 

 

   



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการวจิยัเร่ืองผลของโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาผลของ

โปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบั

รุนแรง   สถาบนัราชานุกลู   ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัและตรวจสอบสมมติฐาน

การวจิยั ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการนาํเสนอ และแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยัจึงขอ

กาํหนดสญัลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 

 n  แทน  จาํนวนนกัเรียน 

X  แทน  ค่าเฉล่ีย 

SD แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t แทน  ค่าการทดสอบค่าที (t-test) 

              การศึกษาผลของ โปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู 
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ตอนที ่ 1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้บกพร่องด้านพฒันาการและสติปัญญา 

ตารางที ่ 1  จาํนวนร้อยละของขอ้มูลส่วนตวัผูบ้กพร่องทางดา้นพฒันาการและสติปัญญา    

ขอ้มลู จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

อาย ุ

 

 

 การวนิิจฉยัหลกัของแพทย ์

การวนิิจฉยัรองของแพทย ์

 

หญิง 

6 ปี   –  9 ปี  11 เดือน  

10 ปี   –  12 ปี  11 เดือน 

13 ปี –  15 ปี 

MR. Severe 

1.Autistic 

2. Down’s Syndrome 

3. Epilepsy 

4. Rett’s Syndrome 

5.Cri- du –chat Syndrome 

10 

3 

6 

1 

10 

3 

1 

4 

1 

1 

100 

30 

60 

10 

100 

30 

10 

40 

10 

10 

  

 ตารางท่ี 1 พบวา่ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาทั้งหมดจาํนวน  10 คนเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่

มีอายอุยูใ่นช่วง10 ปี   –  12 ปี  11 เดือน รองลงมาอาย6ุ ปี   –  9 ปี  11 เดือน อายเุฉล่ีย 11.7 ปี 

การวนิิจฉยัหลกัของแพทยเ์ป็น MR. Severe ทั้งหมด การวนิิจฉยัรองส่วนใหญ่เป็น Epilepsy รองลงมา

เป็น Autistic 
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 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีมุ่งตรวจสอบวา่ เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรงท่ี

ไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั มีความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวลดลงหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง

ก่อนและหลงัไดรั้บ โปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั 

ตารางที ่2   ผลการเปรียบเทียบความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

ระดบัรุนแรงก่อนการทดลองและหลงัการไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั (n = 10)จาํแนกตามราย

พฤติกรรมและรายบุคคล 

 

คน

ท่ี 

เปรียบเทียบความถ่ีพฤติกรรมกา้วร้าว(คร้ัง)ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรม  

สีหน้าบึง้

ตงึ 

กระทบื

เท้า 

ส่งเสียง

โวยวาย 
กรีดร้อง 

ถ่ม

นํา้ลาย 

ขว้าง

ของ/

ทาํลาย

ส่ิงของ 

ทาํร้าย

ตนเอง 

ทาํร้าย

ผู้อื่น 

ภาพรวมของ

พฤตกิรรม

ก้าวร้าว 

 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 
0 0 0 0 15 5 0 0 16 6 10 3 9 4 33 25 83 43 

2 
6 3 12 9 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 22 

3 
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0 62 27 20 16 78 47 

4 
0 0 0 0 12 9 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 38 47 38 

6 
18 11 0 0 129 87 1 0 0 0 1 0 34 26 56 50 239 174 

7 
19 13 0 0 36 19 16 5 0 0 10 2 31 23 0 0 112 62 

8 
0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 10 8 0 0 17 10 

9 
0 0 0 0 19 10 2 0 0 0 0 0 0 0 34 13 53 21 

10 
4 2 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 17 15 0 0 33 19 
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ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   ก่อนและหลงัการทดสอบ ดว้ยการทดสอบค่า Wilcoxon’s sign rank  

ตารางที ่3 เปรียบเทียบความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

ทุกพฤติกรรม ก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั    (n = 10) 

พฤตกิรรมก้าวร้าว 
ก่อน หลงั 

z P  

Χ  S.D. Χ  S.D. 

สีหน้าบึง้ตงึ 4.70 7.573 2.60 5.016 1.841 .066 

กระทบืเท้า 1.70 3.945 1.10 2.846 1.414 .157 

ส่งเสียงโวยวาย 22.90 38.863 14.00 26.407 2.366 .018* 

กรีดร้อง 4.30 5.832 1.60 3.658 2.207 .027* 

ถ่มนํา้ลาย 1.60 5.060 .60 1.897 1.000 .317 

ขว้างของ/ทาํลายส่ิงของ 3.30 4.668 .50 1.080 2.023 .049* 

ทาํร้ายตนเอง 16.30 20.478 10.30 11.441 2.214 .027 * 

ทาํร้ายผู้อื่น 19.00 22.061 11.70 18.258 2.023 .043* 

พฤตกิรรมโดยภาพรวม 71.61 66.026 45.20 48.113 2.807 0.005* 

  

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่  ก่อนทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าว เท่ากบั 71.61  และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 66.026 หลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าว เท่ากบั 45.20   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 48 .113 ซ่ึงพฤติกรรมกา้วร้าวลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  
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บทที ่5 

สรุปการวจิัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเร่ืองผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดัท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู    สรุปการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

สรุปการวจัิย 

 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

               1  วตัถุประสงคท์ัว่ไป    เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดัท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าว

ของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู     

               2.  วตัถุประสงคเ์ฉพาะ   เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู  ก่อนกบัหลงัการไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะ

บาํบดั     

 

สมมติฐานการวิจยั 

     เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั 

มีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลง  
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

    1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    

              1.1 ประชากร  : ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ เด็กบกพร่องทางพฒันาการและ 

สติปัญญาระดบัรุนแรง ท่ีเขา้รับบริการในหอผูป่้วย สถาบนัราชานุกลู ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – กรกฎาคม  

2553 จาํนวน 28 คน (เวชสถิติ สถาบนัราชานุกลู ปีงบประมาณ 2553) 

      1.2 กลุ่มตวัอยา่ง : กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาระดบัรุนแรงท่ีเขา้รับบริการ ในหอผูป่้วยหญิง สถาบนัราชานุกลู ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – กรกฎาคม  

2553  ทีมี่พฤติกรรมกา้วร้าว จาํนวน 10 คน โดยมีเกณฑค์ดัเลือกเขา้กลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี    

แพทยว์นิิจฉยัวา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาและสติปัญญาระดบัรุนแรงและเด็ก 

มีการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว เช่น  ทาํร้ายผูอ่ื้น  ทาํร้ายตนเอง   ขวา้งปา/ทาํลายส่ิงของ  สีหนา้บ้ึงตึง  กระทืบเทา้   

กรีดร้อง  ส่งเสียงโวยวาย    มีความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมกา้วร้าว ท่ีส่งผลกระบทต่อตวัเด็ก ผูอ่ื้นและส่ิงของ 
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  2.  เคร่ืองมือการวจิยั 

2.1 โปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั ประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งหมอ 7 กิจกรรม ไดแ้ก่  

1 กิจกรรม  เพลง Butterfly and flower กบัศิลปะการหยดสี 

2. กิจกรรม  เพลงรถไฟลอยฟ้า กบัศิลปะการขยาํแป้งโด 

3. กิจกรรม  เพลงดอกไมก้บัศิลปะป๊ัมสี     

4. กิจกรรม  เพลง Sun down กบัศิลปะขยาํกระดาษ 

5. กิจกรรม เพลงถนนสู่ชนบทกบัศิลปะวาดเส้นสี     

6. กิจกรรม เพลงบนัทึกก่อนนอนกบัศิลปะละเลงสี 

7. กิจกรรม เพลง Dragon flyกบัศิลปะการสะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินพฤติกรรมกา้วร้าว   ไดแ้ก่ แบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก 

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

2.3 เคร่ืองมือวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่  

1.ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กท่ีมีบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา    ประกอบดว้ย     

อาย ุ  เพศ  การวินิจฉยัของแพทย ์ โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย   ร้อยละ  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2 เปรียบเทียบคะแนนความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันา 

และสติปัญญาก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมคนตรีและศิลปะรายบุคคล  และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

คะแนนโปรแกรมคนตรีและศิลปะโดยขอ้ยอ่ยและภาพรวม โดยใชส้ถิติทดสอบ Wilcoxon’s Sign  test ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

    3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผูว้จิยัทาํการรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองโดยทดลองคร้ังละกิจกรรม จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 10  

คน โดยมีขั้นตอนการในการดาํเนินการเก็บขอ้มูลดงัน้ี  

 ระยะเตรียมการทดลอง 

  1.ใชเ้วลาดาํเนินการ 3 เดือน ในการสร้างเคร่ืองมือ  และการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

ในดา้นความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้างพฒันาเคร่ืองมือตามกระบวนการบริหารเคร่ืองมือ 

  2. ขอความร่วมมือจากบุคลากรหอผูป่้วยหญิงเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมกา้วร้าว 

กาํหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นเวลา  2 เดือน   

  3. เตรียมบุคลากรพยาบาลในการบนัทึกแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 

  4. คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งและจดัประชุมผูป้กครองของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

เพือ่ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองซกัถามขอ้สงสัยจนผูป้กครองพอใจและอนุญาตให้

เด็กเขา้ร่วมโปรแกรมคนตรีและศิลปะบาํบดั 

  5. ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลอง 
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 ระยะดาํเนินการทดลอง 

  1. เก็บขอ้มลูใชเ้วลา  2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม  2553  

โดยกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดักบัผูว้จิยั และบุคลากรในหอผูป่้วยหญิง  

  2. ผูว้จิยับนัทึกผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปบาํบดัท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยการจดจาํนวนคร้ังของพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่งทุก 1 สัปดาห์ เม่ือจบกิจกรรม   

  3. โปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดัมีการจดักิจกรรมตามตารางดงัน้ี  

ตารางการจดัโปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั 

กิจกรรม วนัท่ี/เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม เพลง Butterfly and flower กบัศิลปะการหยดสี    1- 4 มิถุนายน 2553 

กิจกรรม  เพลงรถไฟลอยฟ้า กบัศิลปะการขยาํแป้งโด 7 – 10 มิถุนายน 2553 

กิจกรรม เพลง Sun down กบัศิลปะขยาํกระดาษ 14 – 17 มิถุนายน 2553 

กิจกรรม  เพลงดอกไมก้บัศิลปะป๊ัมสี     21 – 24 มิถุนายน 2553 

กิจกรรม  เพลงบนัทึกก่อนนอนกบัศิลปะละเลงสี 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 

กิจกรรม เพลง Dragon flyกบัศิลปะการสะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน 5 – 8 กรกฎาคม 2553 

กิจกรรม  เพลงถนนสู่ชนบทกบัศิลปะวาดเส้นสี     12 – 15 กรกฎาคม 2553 

ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวหลงัการทดลอง 19 – 22 กรกฎาคม 2553 

 

ระยะหลงัการทดลอง 

  1.ผูว้จิยั ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง  

  2.ผูว้จิยัประชุมบุคลากรพยาบาลและผูป้กครองเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

เพือ่ประเมินผลการการวจิยั  รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่างๆเก่ียวกบัการศึกษา/วจิยัคร้ังน้ี    

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยดาํเนินการเป็นลาํดบัขั้นดงัน้ี 

  1.ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  ประกอบดว้ย  อาย ุ  เพศ  

 การวนิิจฉยัของแพทย ์ วเิคราะห์ดว้ย  สถิติค่าเฉล่ียและ ร้อยละ   

  2 เปรียบเทียบคะแนนความถ่ี ของพฤติกรรมกา้วร้าวเด็กบกพร่องทางพฒันาและสติปัญญา

ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมดนตรีและศิลปะรายบุคคล  และทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมกา้วร้าวก่อน

และหลงัรายบุคคลโดยใชส้ถิติทดสอบ Wilcoxon’s Sign Rank test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั .05  

  ผลการวเิคราะห์ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดัทีมี่ต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก 
บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู    พบวา่ ก่อนทดลองมีค่าเฉล่ียของ

คะแนนพฤติกรรมกา้วร้าว เท่ากบั 71.61  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 66.026 หลงัการทดลองมีค่าเฉล่ีย

ของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าว เท่ากบั 45.20  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 48 .113 ซ่ึงพฤติกรรมกา้วร้าวลดลง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และ จากการ เปรียบเทียบความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง   สถาบนัราชานุกลู  ก่อนกบัหลงัการไดรั้บโปรแกรมดนตรี และ
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ศิลปะบาํบดั    เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง หลงัไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะ

บาํบดัพบวา่ ความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาจาํนวน 10 ราย มี

จาํนวนคร้ังของพฤติกรรมกา้วร้าวลดลง (ตารางท่ี 2)  โดยภาพรวม มีความถ่ีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ค่าเฉล่ียก่อนไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั = 46.00, ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน= 49.623, ค่าเฉล่ียหลงัไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั =6.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 15.091)   

ส่วนพฤติกรรมกา้วร้าวแต่ละพฤติกรรมพบวา่เด็กมีพฤติกรรมกา้วร้าวท่ีไม่ลดลงไดแ้ก่  ถ่มนํ้าลาย    (z = 1.00,  p  

= .317)    กระทืบเทา้(z = 1.414,  p  = .157)   และ ถ่มนํ้าลาย(z = 1.84,  p  = .066) 

 

อภิปรายผล 

    เปรียบเทียบความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระดบั

รุนแรง   สถาบนัราชานุกลู ระหวา่งก่อนกบัหลงัการไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัโดยภาพรวม  

มีความถ่ีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ค่าเฉล่ียก่อนไดรั้บโปรแกรมดนตรี 

และศิลปะบาํบดั =46.00, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 49.623, ค่าเฉล่ียหลงัไดรั้บโปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดั 

=6.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 15.091)  

ผลการวจิยัแสดงวา่ โปรแกรมดนตรี และศิลปะบาํบดัมีผลต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง เน่ืองจาก ดนตรีช่วยใหเ้ด็กฟัง เกิดการรับรู้ ในสมองเกิดการทาํงาน 

เม่ือทาํกิจกรรมดนตรี ก็เกิดการร่วมมือของประสาทส่วนต่างๆระหวา่ง ตากบัมือ มือซา้ยกบัมือขวา และร่างกาย

ส่วนต่างๆ ดนตรีช่วยใหเ้ด็กรอคอย  และเป็นส่ิงท่ีสาํเร็จไดเ้ร็ว ไม่ตอ้งรอคอยนาน ถา้เขาทาํเพลง 1 นาทีได้

สาํเร็จ ก็เป็นความสาํเร็จอยา่งหน่ึงแลว้ เด็กพิเศษต่างมีประสบการณ์แห่งความลม้เหลว โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือถูก

เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ดนตรีจึงเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจในตวัเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกบัแนวคิดของ สุธญัญา อภยัยานุกร ( 2551 ) ดนตรีมีส่วนช่วยใหผู้บ้กพร่องทางดา้นพฒันาการและ

สติปัญญามีการตอบสนองไดเ้ช่นเดียวกบัเด็กปกติ  ดงันั้น  การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเร้าดว้ยดนตรีจึงเป็นการจดั

ส่ิงแวดลอ้มวธีิหน่ึงท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ของเด็ก เพราะดนตรีจะทาํให้เด็กผอ่นคลาย 

ส่งผลใหเ้ด็กมีความตั้งใจและมีสมาธิสูงข้ึน     นอกจากน้ีเสียงยงัมีส่วนกระตุน้ใหเ้ด็กเคล่ือนไหวไปตาม 

เสียงดนตรีทาํใหเ้ด็กมีการพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ืออีกดว้ย เด็กเกิดความมัน่ใจและสามารถนัง่ทาํ

กิจกรรมศิลปะใชเ้วลามากข้ึน 

ส่วนศิลปะช่วยใหเ้ด็กพเิศษมองเป็น และรู้จกัใชพ้ื้นท่ีให้เกิดความสวยงามดว้ยเส้นและสี มีความสุขกบั

การใชพู้ก่นั เล่นกบักระดาษ และอุปกรณ์การวาดดว้ยเทคนิคต่างๆ เด็กแต่ละคนจะมีโอกาสสร้างงานท่ีเป็น

สไตลต์วัเอง วนัเวลาท่ีผา่นไปกบัการฝึกฝนดา้นศิลปะ ใจของเด็กกลา้หาญข้ึน งานศิลปะช่วยใหเ้ขามีสมาธิ

ทาํงานท่ีนาน ใชเ้วลามุ่งมัน่กบังานนั้น งานศิลปะช่วยใหค้นยอมรับเขาอยา่งท่ีเขาเป็น ทาํใหค้นอ่ืนไดเ้ห็น

ความสามารถท่ีฝังลึกอยูข่า้งใน(สุวฒัน์    ทรงเกียรติ.2540). กิจกรรมศิลปะนั้นมีคุณค่าในทางบาํบดัไดด้ว้ย คือ 

ช่วยใหเ้ด็กไดร้ะบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ต่างๆ เช่น โกรธ กลวั ความวติกกงัวล ช่วย

ขจดัความรู้สึกดอ้ยค่า ไม่สมปรารถนาขาดความมัน่ใจ และยงัช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของเด็ก
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ไดเ้ป็นอยา่งดี(ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา 2523:37-38) เช่นเดียวกบัแนวคิดศึกษาของ สุขมุาลย ์  เล็กสวสัด์ิ. 

(2544:63-64) ท่ีกล่าววา่ กิจกรรมศิลปะมีประโยชน์กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในดา้นต่างๆ อาทิเช่น การปรับ

พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ การทาํงานศิลปะช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการดีข้ึน แลว้ยงัสร้างความมัน่ใจ ความภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง ยิง่ถา้ไดรั้บคาํชมเชยจะทาํใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจมากยิง่ข้ึน 

 พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ท่ีไม่ลดลง  3 พฤติกรรม 

ไดแ้ก่  สีหนา้บ้ึงตึง  กระทืบเทา้ และ ถ่มนํ้าลาย  เน่ืองจาก  โรคของเด็กแต่ละคนทีมี่ความซบัซอ้นต่างกนั เด็กมี

พฤติกรรมกา้วร้าวมานาน สภาพแวดลอ้มท่ีร้อนเกินไป ระยะเวลานอ้ยและเด็กไม่ชอบกิจกรรม และเป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก 1 คนและเกิดคร้ังเดียว 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. โปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั สามารถลดพฤติกรรมกา้วร้าวไดท้ั้ง 8  พฤติกรรมแต่พฤติกรรมท่ี

ลดลงไดผ้ลดี  5 พฤติกรรมไดแ้ก่ พฤติกรรมส่งเสียงโวยวาย  พฤติกรรมขวา้งของ/ทาํลายส่ิงของ      และ

พฤติกรรม ทาํร้ายตนเอง    ส่วน  3 พฤติกรรมท่ีไม่ลดลงไดแ้ก่ สีหนา้บ้ึงตึง  กระทืบเทา้ และถ่มนํ้าลาย ถา้จะใช้

โปรแกรมน้ีต่อ ควรจะมีกิจกรรมอ่ืนร่วมดว้ย 

2. ในการจดักิจกรรมบางวนัไม่สามารถจดัในช่วงเชา้ท่ีไดก้าํหนดไว ้

3. กิจกรรมบางกิจกรรมเด็กบางคนไม่ชอบอาจทาํใหเ้ด็กมีพฤติกรรมกา้วร้าวเพิ่มข้ึน ละเลงสี   สะบดัสี 

4. ผูป้ระเมิน/ผูส้ังเกตพฤติกรรมควรเป็นคนละคนกบัผูท้าํกิจกรรม 

5. ควรทาํการวจิยัเปรียบเทียบวธีิการลดพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาระหวา่งการใชด้นตรีอยา่งเดียวกบั ศิลปะบาํบดัอยา่งเดียว 

 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป         

ประเมินและปรับปรุงโปรแกรมดนตรีและศิลปะบาํบดั 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

- โปรแกรมดนตรีและศิลปะบําบัด 

 - แบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 
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โปรแกรมดนตรีและศิลปะบําบัด : ประกอบดว้ย 7 กิจกรรมดงัน้ี 

กจิกรรมที ่1 เพลง Butterfly and flower กบัศิลปะการหยดสี    

ระยะเวลา  45 นาที  เวลา  9.30-10.15 น.  

วตัถุประสงค์ 1.เพ่ือลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

   2.เพ่ือใหเ้ด็กไดมี้การระบายอารมณ์ดว้ยศิลปะการหยดสี    

               3.เพ่ือใหเ้ด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

สาระสําคญั  ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น พบวา่

ดนตรีสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์  ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผอ่น

คลาย (Relax) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดนตรีclassic และเสียงธรรมชาติ ช่วยกระตุน้ทกัษะการฟัง สมาธิและลด

พฤติกรรมกา้วร้าว  

การหยดสี   ช่วยใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้เร่ืองสี ความสมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ  มีจินตนาการ มีความเป็น

อิสระ ไดป้ลดปล่อยแรงและพลงังานออกมาจากการหยดสีช่วยในการผอ่นคลาย 

ขั้นตอนการจดักจิกรรม 

กิจกรรมฟังเพลงและการหยดสี ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนํา ( 5 นาท)ี 

 

 

 

 

1. จดักลุ่มผูป้กครองและเดก็ใหน้ัง่ลอ้ม

กนัเป็นวง 

2.ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละสาระสาํคญั

ของกิจกรรม  

3.อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 

2. ขั้นดาํเนินกจิกรรม 

( 30 นาท)ี 

 

1.ผูว้จิยัแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็รู้จกั 

2.สาธิตการหยดสีใหเ้ด็กดูโดย            

       - ผสมสีผสมอาหารทั้ง 4 สีในจานสี 

       - วางกระดาษเปล่าลงบนโตะ๊  

       - นาํสาํลีจุ่มนํ้ าเปล่าทาบนกระดาษ

ใหท้ัว่ 

      - นาํสาํลีจุ่มสี  1 สี บีบสาํลีใหสี้หยด

ลงบนกระดาษ สีจะกระจายตวัออก 

     - นาํสาํลีจุ่มสีอีก  1 สี บีบสาํลีใหสี้

หยด  ลงบนกระดาษ ทาํจนครบ 4 สี 

   - บนกระดาษจะเห็นเป็นวงสีต่างๆ 

3. เปิด ซีดีเพลง Butterfly and flower 

บอกใหเ้ด็กหยดสีตามท่ีสาธิต(ใหเ้ด็ก

เลือกสีตามอิสระ)และช่วยเหลือถา้เดก็

ทาํไม่ได ้

4.สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเดก็ 

1. เคร่ืองเล่นซีดีและ ซีดีเพลงบรรเลง  

2.อุปกรณ์ทาํงานศิลปะ  

2.1 สีสีผสมอาหาร สีแดง สีเหลือง สีนํ้ าเงิน

และสีเขียว 

2.2 จาน/ถว้ย ท่ีใชผ้สมสี 3 ชุด 

2.3 สาํลี  

2.4 กระดาษขาว 10-15 แผน่  

2.5 นํ้ าเปล่า 1 แกว้ 

2.6 กระดาษรองกนัสีเป้ือน 

2.5 เอ๊ียมพลาสติกกนัเป้ือน 10 ตวั 

 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 
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กจิกรรมฟังเพลงและการหยดสี ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

3. ขั้นสรุปผลกจิกรรมการใช้ดนตรี

และการหยดสี   ( 10 นาท)ี 

 

1.ผูว้จิยัสรุปการทาํกิจกรรมร่วมกบั

ผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัใหค้าํชมเชยสาํหรับเดก็ท่ีไม่มี 

พฤติกรรมกา้วร้าวและตกัเตือนเดก็ท่ีมี

พฤติกรรมกา้วร้าวพฤติกรรมกา้วร้าว 

 

กจิกรรมที ่2 เพลงรถไฟลอยฟ้า กบัศิลปะการขยาํแป้งโด 

ระยะเวลา  45 นาที  เวลา 9.30  -10.15 น.  

วตัถุประสงค์ 1.เพ่ือลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

  2.เพ่ือใหเ้ด็กไดมี้การระบายอารมณ์ดว้ยการขยาํแป้งโด 

3.เพ่ือใหเ้ดก็สามารถปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

สาระสําคญั   

ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์  ช่วยสร้างเสริมสมาธิ 

(Concentration) และช่วยในการผอ่นคลาย (Relax)และช่วยใหเ้ดก็บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีความ

กระตือรือร้น ทั้งยงัส่งเสริมดา้นความคิดสร้างสรรคใ์นการแสดงออกเฉพาะตวัของเดก็และช่วยพฒันาทกัษะดา้น

การมอง  การสงัเกต  การรับรู้ และการสร้างความเช่ือมัน่แก่เดก็ 

การขยาํแป้งโด ช่วยใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้ในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็  texture consistency ของวตัถุ 

ประสาทสมัผสัและ ฝึกการประสานการทาํงานของตาและมือ ช่วยใหเ้ดก็ไดร้ะบายอารมณ์ใส่ลงไปในแป้งโดและ 

ไดป้ลดปล่อยพลงังานออกมาในทางสร้างสรรค ์

ขั้นตอนการจดักจิกรรม 

กจิกรรมฟังเพลงละเลงแป้งโด ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนํา (5 นาท)ี 

 

 

1. จดักลุ่มผูป้กครองและเดก็ใหน้ัง่ลอ้มกนัเป็นวงกลม 

2.ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละสาระสาํคญัของกิจกรรม  

3.อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 

2. ขั้นดาํเนินกจิกรรม 

( 30 นาท)ี 

 

1. ผูว้จิยัแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็รู้จกั      

 2. สาธิตการขยาํแป้งโดหรือการป้ันเป็นรูปต่างๆใหเ้ดก็

ดู 

 3 เปิด ซีดีเพลงรถไฟลอยฟ้า พร้อมกบับอกใหเ้ดก็ทาํ

กิจกรรมขยาํแป้งโดตามท่ีสาธิตและช่วยเหลือถา้เดก็ทาํ

ไม่ได ้

 

 

4.สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเดก็ 

1. เคร่ืองเล่นซีดี  ซีดีเพลงบรรเลง  

2.อุปกรณ์ทาํงานศิลปะ  

- แป้งโด จาํนวน 10 กระปุก 

-พลาสติกปูรองแป้งโดขนาด 25x40 

เซนติเมตรสาํหรับรองแป้งโด 

-ไมน้วดแป้งโด 

-พิมพรู์ปร่างต่างๆสาํหรับใส่แป้งโด 

- กระดาษทิชชู/ผา้เช็ดมือ 10 ผืน 

3.แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 

3. ขั้นสรุปผลกจิกรรมการใช้

ดนตรีและการเล่นแป้งโด 

( 10นาท)ี 

 

1.ผูว้จิยัสรุปการทาํกิจกรรมร่วมกบัผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัใหค้าํชมเชยสาํหรับเดก็ท่ีไม่มี 

พฤติกรรมกา้วร้าวและตกัเตือนเดก็ท่ีมีพฤติกรรม

กา้วร้าว 
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กจิกรรมที ่3 เพลงดอกไมก้บัศิลปะป๊ัมสี     

ระยะเวลา  45 นาที เวลา 9.30-10.15 น.  

วตัถุประสงค์ 1.เพ่ือลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

   2.เพ่ือใหเ้ด็กไดมี้การระบายอารมณ์ดว้ยศิลปะป๊ัมสี     

               3.เพ่ือใหเ้ด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

สาระสําคญั   

ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น พบวา่ดนตรีสามารถ

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์  ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผอ่นคลาย (Relax) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่  

ดนตรีclassic และเสียงธรรมชาติ ช่วยกระตุน้ทกัษะการฟัง สมาธิและลดพฤติกรรมกา้วร้าว  

การป๊ัมสีเป็นกิจกรรมท่ีทาํใหเ้ดก็มีการสงัเกตความแตกต่างของรูปร่างของวสัดุท่ีนาํมาใชใ้นการป๊ัมสี

และความแตกต่างของภาพท่ีเกิดจากการป๊ัมสี   เกิดจินตนาการ  รู้จกัการรอคอย และการปลดปล่อยอารมณ์ออกมา 

ขั้นตอนการจดักจิกรรม 

กจิกรรมฟังเพลงบรรเลงกา้น ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนํา ( 5 นาท)ี 

 

 

 

1. จดักลุ่มผูป้กครองและเดก็ใหน้ัง่ลอ้มกนัเป็น

วงกลม 

2.ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละสาระสาํคญัของกิจกรรม  

3.อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 

2. ขั้นดาํเนินกจิกรรม 

( 30 นาท)ี 

 

1. ผูว้จิยัแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็รู้จกั         2.

ผูว้จิยัสาธิตการป๊ัมสีโดย  

       - ใชก้า้นกลว้ย/ใบไมจุ่้มลงในสีผสมอาหาร

แลว้มาป๊ัมสีลงในกระดาษ 

       -  ใชพู้ก่นัจุ่มสีและระบายลงบนดา้นหลงัของ

ใบไม ้และป๊ัมสีลงในกระดาษ 

3.เปิด ซีดีเพลงดอกไมพ้ร้อมกบับอกใหเ้ดก็ทาํ

กิจกรรมป๊ัมสีตามท่ีสาธิตและช่วยเหลือถา้เดก็ทาํ

ไม่ได ้(โดยใหเ้ดก็เลือกสีตามอิสระ) 

5.สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเดก็ 

1. เคร่ืองเล่นซีดี  ซีดีเพลง

บรรเลง  

2. .อุปกรณ์ทาํงานศิลปะ  

- สีผสมอาหาร จาํนวน 4 สี 

-กระดาษโปสเตอร์ขาว 10 

แผน่ 

-กระดาษหนงัสือพิมพ์

สาํหรับรอง 

- กา้นกลว้ย ตดัเป็นท่อนๆ

10-15 ท่อน 

-ใบไมท่ี้มีรูปร่าง ลกัษณะ

ต่างๆกนั 10-15 ใบ 

- ผา้เช็ดมือ 10 ผืน 

3.แบบสงัเกตพฤติกรรม

กา้วร้าว 

3. ขั้นสรุปผลกจิกรรมการใช้ดนตรี

และการใช้สีป๊ัมด้วยก้านกล้วยและ

ใบไม้ 

( 10 นาท)ี 

1.ผูว้จิยัสรุปการทาํกิจกรรมร่วมกบัผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัใหค้าํชมเชยสาํหรับเดก็ท่ีไม่มี 

พฤติกรรมกา้วร้าวและตกัเตือนเดก็ท่ีมีพฤติกรรม

กา้วร้าว 
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กจิกรรมที ่4 เพลง Sun down กบัศิลปะขยาํกระดาษ   

ระยะเวลา  45 นาที เวลา9.30-10.15 น.  

วตัถุประสงค์ 1.เพ่ือลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

   2.เพ่ือใหเ้ด็กไดมี้การระบายอารมณ์ดว้ยศิลปะการขยาํกระดาษ   

               3.เพ่ือใหเ้ด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

 สาระสําคญั  ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น 

พบวา่ดนตรีสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์  ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการ

ผอ่นคลาย (Relax) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดนตรีclassic และเสียงธรรมชาติ ช่วยกระตุน้ทกัษะการฟัง สมาธิและลด

พฤติกรรมกา้วร้าว  

การขยาํกระดาษ ช่วยใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้เร่ืองสี การขยาํ หรือจบัท่ีตอ้งใชแ้รงในการกาํมือ  บีบกระดาษ  

หรือ การกดกระดาษ ซํ้ าๆ  ความสมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ  เกิดจินตนาการมีความเป็นอิสระ เดก็ไดป้ลดปล่อย

พลงังานออกมาจากการใชแ้รงในการขยาํ  การดกระดาษท่ีขยาํ   และความเพลิดเพลินกบักิจกรรม 

ขั้นตอนการจดักจิกรรม 

กจิกรรมฟังเพลง ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนํา ( 5 นาท)ี 

 

 

 

1. จดักลุ่มผูป้กครองและเดก็ใหน้ัง่ลอ้มกนัเป็นวงกลม 

2.ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละสาระสาํคญัของกิจกรรม  

3.อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 

2. ขั้นดาํเนินกจิกรรม 

( 30 นาท)ี 

 

1. ผูว้จิยัแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็รู้จกั 

2.สาธิตการขยาํกระดาษ ใหเ้ดก็ดูโดย            

       - ผสมสีผสมอาหารทั้ง 4 สี 

       - วางกระดาษวาดเขียน ลงบนโตะ๊ 

       - นาํกระดาษA4 ท่ีใชแ้ลว้ 1 แผน่ ขยาํใหเ้ดก็ดู 

        - นาํกระดาษA4 ท่ีขยาํแลว้ จุ่มลงในสี   

1 สี และนาํมากดลงในกระดาษวาดเขียนท่ีวางอยูบ่นโตะ๊

เป็นรูปต่างๆ  

        - นาํกระดาษA4 ขยาํและจุ่มสี นาํมากดลงใน

กระดาษวาดเขียนจนครบ 4 สี 

3.เปิด ซีดีเพลง Sun down บอกใหเ้ดก็ทาํกิจกรรมขยาํ

กระดาษตามท่ีสาธิตและช่วยเหลือถา้เดก็ทาํไม่ได ้

3.สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเดก็ 

1. เคร่ืองเล่นซีดี     ซีดีเพลงบรรเลง  

2.อุปกรณ์ทาํงานศิลปะ  

      2.1 สีผสมอาหาร สีแดง สีเหลือง 

สีนํ้ าเงินและสีเขียว 

     2.2 กระดาษ  20-30 แผน่  

(อาจใชก้ระดาษ A4ท่ีใชแ้ลว้ก็ได)้ 

      2.3 กระดาษวาดเขียน  

10-20 แผน่ 

 

 

 

 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 

3. ขั้นสรุปผลกจิกรรมการ

ใช้ดนตรีและ   การใช้สีขยาํ

กระดาษ    ( 10 นาท)ี 

 

1.ผูว้จิยัสรุปการทาํกิจกรรมร่วมกบัผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัใหค้าํชมเชยสาํหรับเดก็ท่ีไม่มี 

พฤติกรรมกา้วร้าวและตกัเตือนเดก็ท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าว

พฤติกรรมกา้วร้าว 

 

 

 



 71 

กจิกรรมที ่5 เพลงถนนสู่ชนบทกบัศิลปะวาดเสน้สี     

ระยะเวลา  45 นาที เวลา 9.30-10.15 น.  

วตัถุประสงค์ 1.เพ่ือลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

   2.เพ่ือใหเ้ด็กไดมี้การระบายอารมณ์ดว้ยศิลปะวาดเสน้สี     

               3.เพ่ือใหเ้ด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

สาระสําคญั   

ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น พบวา่ดนตรีสามารถ

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์  ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผอ่นคลาย (Relax) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่  

ดนตรีclassic และเสียงธรรมชาติ ช่วยกระตุน้ทกัษะการฟัง สมาธิและลดพฤติกรรมกา้วร้าว  

วาดเส้นสี  มีสมาธิเกิดความคิดสร้างสรรค ์  การวาดรูป เสน้สี  และระบายสีนํ้ า   จะระบายความรู้สึก

ออกมาทางกิจกรรม ทาํใหเ้ดก็ลืมความอึดอดัคบัขอ้งใจ  หงุดหงิด โมโห  เดก็จะมีความสนใจ มีสมาธิจดจ่ออยูก่บั

กิจกรรมท่ีเดก็ทาํอยู ่และสนุก 

ขั้นตอนการจดักจิกรรม 

กจิกรรมฟังเพลงละเลงศิลป์ ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนํา ( 5 นาท)ี 

 

 

 

 

1. จดักลุ่มผูป้กครองและเดก็ใหน้ัง่

ลอ้มกนัเป็นวงกลม 

2.ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละ

สาระสาํคญัของกิจกรรม  

3.อธิบายขั้นตอนการดาํเนิน

กิจกรรม 

 

2. ขั้นดาํเนนิกจิกรรม 

( 30 นาท)ี 

 

1. ผูว้จิยัแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็

รู้จกั       2. ผูว้จิยัสาธิตการวาดเสน้สี

โดยนาํกระดาษสีขาวมาวางตรงหนา้

เดก็และสาธิตการวาดสี  4 สีโดยใช้

พูก่นัใหเ้ด็กดู 

3 เปิด ซีดีเพลงถนนสู่ชนบทพร้อม

กบับอกใหเ้ด็กวาดเสน้สีและ

ช่วยเหลือถา้เดก็ทาํไม่ได ้

3.สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเดก็ 

1. เคร่ืองเล่นซีดี   ซีดีเพลงบรรเลง  

2.อุปกรณ์ทาํงานศิลปะ  

- สีผสมอาหาร จาํนวน 4 สี 

-กระดาษวาดเขียนแผน่ใหญ่สีขาว 

10 แผน่ 

- พูก่นั 10 อนั 

- ผา้เช็ดมือ 10 ผืน 

3.แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 

3. ขั้นสรุปผลกจิกรรมการใช้ดนตรี

และการวาดเส้นสี     

( 10 นาท)ี 

 

1.ผูว้จิยัสรุปการทาํกิจกรรมร่วมกบั

ผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัใหค้าํชมเชยสาํหรับเดก็ท่ีไม่

มี 

พฤติกรรมกา้วร้าวและตกัเตือนเดก็

ท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าว 
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กจิกรรมที ่6 เพลงบนัทึกก่อนนอนกบัศิลปะละเลงสี 

เร่ือง   การใชด้นตรีในการผอ่นคลายร่วมกบัการระบายอารมณ์ดว้ยศิลปะบาํบดั 

ระยะเวลา  45 นาที  เวลา 9.30  -10.15 น.  

วตัถุประสงค์ 1.เพ่ือลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

  2.เพ่ือใหเ้ด็กไดมี้การระบายอารมณ์ดว้ยการละเลงสี 

 3.เพ่ือใหเ้ด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

สาระสําคญั   

ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น พบวา่ดนตรีสามารถ

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์  ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผอ่นคลาย (Relax) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดนตรีclassic และเสียงธรรมชาติ ช่วยกระตุน้ทกัษะการฟัง สมาธิและลดพฤติกรรมกา้วร้าว  

การละเลงสีดว้ยมือ ช่วยพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการผอ่นคลายอารมณ์ ดา้นการปฏิบติักิจกรรม

กลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น และดา้นการแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั 

ขั้นตอนการจดักจิกรรม 

กจิกรรมฟังเพลงละเลงสี ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนํา (5 นาท)ี 

 

 

 

 

1. จดักลุ่มผูป้กครองและเดก็ใหน้ัง่ลอ้มกนั

เป็นวงกลม 

2.ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละสาระสาํคญัของ

กิจกรรม  

3.อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 

2. ขั้นดาํเนินกจิกรรม 

( 30 นาท)ี 

 

1.ผูว้จิยัแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็ดู 

2.ผูว้จิยัสาธิตการละเลงสีดว้ยมือใหเ้ดก็ดู 

3.ผูว้จิยัแจกกระดาษวาดเขียน ใหเ้ด็กคนละ 

1 แผน่ 

4.ผูว้จิยัยกถาดแป้งสาลีกวนใส่สีผสมอาหาร

ใหเ้ดก็ดูและทดลองจบัหรือสมัผสั 

5.เปิด ซีดีเพลงบนัทึกก่อนนอนพร้อมกบั 

ใหเ้ดก็เล่นละเลงสีดว้ยมือตามท่ีผูว้จิยัสาธิต 

และใหก้ารช่วยเหลือเม่ือเดก็ทาํไม่ได ้

6.สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเดก็ 

1. เคร่ืองเล่นซีดีและ ซีดีเพลง

บรรเลง  

2.อุปกรณ์ทาํงานศิลปะ  

2.1 กระดาษโปสเตอร์ขาว จาํนวน 

10-20 แผน่ 

2.2 แป้งสาลีกวนใส่สีผสมอาหาร 4 

สีแดง เหลือง เขียว นํ้ าเงิน 

2.3 ผา้กนัเป้ือนและผา้เช็ดมือ 10 

ผืน 

2.4 ถงัใส่นํ้ าสาํหรับลา้งมือ 

3.แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 

3. ขั้นสรุปผลกจิกรรมการ

ใช้ดนตรีและการละเลงสี 

( 10 นาท)ี 

1.ผูว้จิยัสรุปการทาํกิจกรรมร่วมกบั

ผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัใหค้าํชมเชยสาํหรับเดก็ท่ีไม่มี 

พฤติกรรมกา้วร้าวและตกัเตือนเดก็ท่ีมี

พฤติกรรมกา้วร้าว 
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กจิกรรมที ่7 เพลง Dragon flyกบัศิลปะการสะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน 

ระยะเวลา  45 นาที 9.30-10.15 น.  

วตัถุประสงค์ 1.เพ่ือลดพฤติกรรมกา้วร้าว 

   2.เพ่ือใหเ้ด็กไดมี้การระบายอารมณ์ดว้ยศิลปะการสะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน    

               3.เพ่ือใหเ้ด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น   

สาระสําคญั       ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น พบวา่ดนตรี

สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์  ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผอ่นคลาย 

(Relax) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดนตรีclassic และเสียงธรรมชาติ ช่วยกระตุน้ทกัษะการฟัง สมาธิและลดพฤติกรรม

กา้วร้าว การสะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน ช่วยใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้เร่ืองสี ความสมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ  มีจินตนาการ

มีความเป็นอิสระ  

ขั้นตอนการจดักจิกรรม 

กจิกรรมฟังเพลงบรรเลงและการ

สะบดัสีดว้ยแปรงสีฟัน       

ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนํา ( 5 นาท)ี 

 

 

 

 

1. จดักลุ่มผูป้กครองและเดก็ใหน้ัง่ลอ้มกนั

เป็นวงกลม 

2.ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละสาระสาํคญัของ

กิจกรรม  

3.อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

- 

2. ขั้นดาํเนินกจิกรรม 

( 30 นาท)ี 

 

1. ผูว้จิยัแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็รู้จกั       

2.สาธิตการสะบดัสีใหเ้ดก็ดูโดย            

    - ผสมสีผสมอาหารทั้ง 4 สี 

     - วางแบบพิมพรู์ปภาพท่ีเตรียมไว ้วาง   ลง

บนกระดาษ 

    -  ใชแ้ปรงสีฟันจุ่มลงในสี 

    - ใชดิ้นสอหรือไมไ้อศกรีม กรีดหรือขดูบน

ขนแปรงสีฟัน ใหสี้กระเด็นลงบนกระดาษ 

   - หยบิแบบพิมพรู์ปภาพออกก็จะเห็นเป็น

รูปภาพตามแบบ 

3.เปิด ซีดีเพลง Dragon flyบอกใหเ้ด็กเล่น

สะบดัสีตามท่ีสาธิตและช่วยเหลือถา้เดก็ทาํ

ไม่ได ้

3.สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเดก็ 

1. เคร่ืองเล่นซีดีและ ซีดีเพลง

บรรเลง  

2.อุปกรณ์ทาํงานศิลปะ  

2.1 สีนํ้ า สีแดง สีเหลือง สีนํ้ าเงิน 

และสีเขียว 

2.2 กระดาษขาว 10 แผน่ 

2.3 แปรงสีฟัน 

2.4 ดินสอหรือไมไ้อศกรีม 

2.5แบบพิมพรู์ปภาพต่างๆ 

 

 

 

 

 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าว 

3. ขั้นสรุปผลกจิกรรมการใช้

ดนตรีและการสะบดัสีดว้ยแปรง

สีฟัน  ( 10 นาท)ี 

1.ผูว้จิยัสรุปการทาํกิจกรรมร่วมกบัผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัใหค้าํชมเชยสาํหรับเดก็ท่ีไม่มี 

พฤติกรรมกา้วร้าวและตกัเตือนเดก็ท่ีมี

พฤติกรรมกา้วร้าวพฤติกรรมกา้วร้าว 
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                                        หนา้น้ีใส่แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าวท่ีเป็น  Exell 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. พญ.ชดาพิมพ ์    เผา่สวสัด์ิ นายแพทยช์าํนาญการพิเศษ  สถาบนัราชานุกลู 

2. นางสาวชนิสา     เวสวรุิณห์ นกัจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ  สถาบนัราชานุกลู 

3.  นางจารุวรรณ    ประดา พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   สถาบนัราชานุกลู 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

นางสาวนิลชร เยน็ยาซนั เกิดวนัท่ี 4 มีนาคม  พ.ศ.2504  กรุงเทพมหานคร  

จบการศึกษา  

1) ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภร์ะดบัตน้ วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนีศรีธญัญา   พ.ศ. 2525 - 2527   

2) ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภร์ะดบัสูง

(เทียบเท่าปริญญาตรี) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ   

พ.ศ. 2529 - 2533 

3) ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต  มหาวทิยาลยัมหิดล   พ.ศ. 2544 – 2549 

ปัจจุบนัรับราชการ ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  

สถาบนัราชานุกลู ดินแดง กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์022454601-5 ต่อ 4419-20 

นางสาวฐสรรพร เติมทอง เกิดวนัท่ี 12 ตุลาคม 2513    กรุงเทพมหานคร  

จบการศึกษา  

1) ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต คณะทนัตแพทยศาสตร์    

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ.2536 

2) ประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกขั้นสูง สาขาทนั

ตกรรมทัว่ไป   คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

พ.ศ.2539 

3) วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาปริทนัตวทิยา  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัพ.ศ. 2550    

การทาํงาน  

1) พ.ศ. 2536-2539 ทนัตแพทย ์รพ.คีรีมาศ สาํนกังาน

สาธารณสุข จงัหวดัสุโขทยั 

2) 2540 -ปัจจุบนั  รับราชการ ตาํแหน่งทนัตแพทยช์าํนาญการ

พเิศษ  สถาบนัราชานุกลู ดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 โทรศพัท ์022454601-5 ต่อ 4202  
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นางนนัทว์ภิา วนธารกลุ เกิดวนัท่ี 9   เมษายน พ.ศ.2518  จงัหวดั สุราษฏร์ธานี   

จบการศึกษา  

1)   ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภร์ะดบัตน้ จาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ พ.ศ. 2536 - 2538    

2)  ปริญญาพยาบาลศาสตร์บณัฑิต จากมหาวทิยาลยั บูรพา  

พ.ศ. 2542 - 2544 

ปัจจุบนัรับราชการ ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ สถาบนั

ราชานุกลู ดินแดง กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์022454601-5 ต่อ 4419-20 
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