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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์และจัดอันดับองค์ประกอบของดนตรีทใี่ ช้ในการบ�ำบัดทีม่ ผี ลต่อการส่ง
เสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม ซึ่งองค์ประกอบของดนตรีที่น�ำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 8 องค์
ประกอบ ได้แก่ สีสันของเสียง (timbre) รูปแบบจังหวะ (rhythm) อัตราจังหวะ (tempo) ระดับเสียง/ท�ำนอง (pitch/
melody) ความดัง-เบา (dynamics) เนือ้ เพลง (lyrics) คีตลักษณ์ (form) เสียงประสาน (harmony) และ แนวเพลง (style)
ผ่านการท�ำกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดร่วมกับนักดนตรีบ�ำบัด เช่น การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี อาทิ กลอง กระดิ่ง
เสียง ลูกแซก เปียโน หรือ กีตาร์ และการขยับร่างกายประกอบเพลง การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสังเกตการณ์
ผ่านวิดโี อ (video-based observation research) เพือ่ ศึกษาความถีข่ องพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็ก
ออทิซมึ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการท�ำกิจกรรมดนตรีบำ� บัด ซึง่ จ�ำแนกความถีข่ องพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม
ตามองค์ประกอบของดนตรีและกิจกรรมดนตรีบำ� บัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตผ่านเทปบันทึกภาพวิดโี อ
กิจกรรมดนตรีบำ� บัด ในเด็กออทิซมึ ทีผ่ า่ นเกณฑ์การคัดเลือก จ�ำนวน 3 ราย อายุระหว่าง 7-10 ปี ทีเ่ ข้ารับดนตรีบำ� บัด
ทีส่ าขาวิชาดนตรีบำ� บัด วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2559 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของดนตรีท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในกรณีศึกษาทั้ง 3
ราย มากทีส่ ดุ คือ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ท�ำนองของบทเพลง รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง และองค์
ประกอบด้านสีสนั ของเสียง ซึง่ องค์ประกอบดังกล่าว เป็นองค์ประกอบทีเ่ กิดขึน้ ในกิจกรรมการเล่นเครือ่ งดนตรีหรือ
กิจกรรมที่มีการบูรณาการการเล่นเครื่องดนตรีเข้าไปร่วมด้วยมากที่สุด โดยองค์ประกอบของดนตรีดังกล่าวถูกน�ำ
เสนอผ่านบทเพลงและกิจกรรมดนตรีทเี่ ด็กชืน่ ชอบ ซึง่ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พวกเขามีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม
ได้ดียิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ: ภาวะออทิซึม, ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม, ดนตรีบำ�บัด, องค์ประกอบดนตรี
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Abstract
The purpose of this study was to analyze therapeutic functions of music elements used during music therapy
sessions to enhance joint attention in children with autism spectrum disorder. Through music therapy interventions
delivered by a music therapist such as singing, music instrument playing (e.g., drums, handbell, maracas, piano,
or guitar), and dancing, eight music elements, consisting of timbre, rhythm, tempo, pitch/melody, dynamics, lyrics, form, harmony, and style, were analyzed. Video-based observation research design was employed to collect
the frequency of joint attention behaviors through music therapy interventions categorized by music elements and
activities used to enhance joint attention behaviors of three children with autism spectrum disorder, ages 7 – 10,
during their music therapy sessions at the Division of Music Therapy, College of Music, Mahidol University from
June 2015 to March 2016. The results of this study showed that the music element most frequently utilized by
the music therapist to enhance joint attention behavior in three children with autism spectrum disorder was pitch/
melody, followed by lyrics and timbre. These uses of the music elements were observed to occur the most during
the instrument playing activities or when the music instrument activities were integrated with other activities. The
music elements were presented through preferred songs and music activities that can effectively enhance children’s
motivation for joint attention.
Key words: Autism Spectrum Disorder, joint attention, music therapy, music elements

บทนำ�
กลุ่ ม อาการออทิ ซึ ม (Autism Spectrum
Disorder) เป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบ
ประสาท (neurodevelopmental disorder) ชนิด
หนึ่งที่เริ่มแสดงอาการในช่วงต้นของระยะพัฒนาการ
โดยแสดงความบกพร่องในด้านการสื่อสารทางสังคม
และพฤติกรรม ทำ�ให้เกิดความยากลำ�บากในการใช้
ชีวิตประจำ�วัน เนื่องจากอาการของออทิซึมมีความ
หลากหลายและมีความรุนแรงหลายระดับ จึงจัดว่า
เป็น “กลุ่มอาการ’’ (spectrum disorder) ทำ�ให้การ

พยากรณ์โรคของเด็กออทิซมึ ในแต่ละรายมีความแตก
ต่างกัน ในขณะนีย้ งั ไม่มกี ารค้นพบวิธปี อ้ งกันออทิซมึ
ที่ได้ผลแน่นอน และยังไม่มียาที่สามารถรักษาอาการ
ของออทิซึมให้หายขาดได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจ
พบอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ และการเริ่มต้นดูแล บำ�บัด
และให้การศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการจำ�เป็น
ของเด็กออทิซมึ ตัง้ แต่ยงั เล็กจะสามารถบรรเทาความ
รุนแรงของอาการ และช่วยให้สามารถใช้ชวี ติ ในสังคม
ได้เหมือนคนทั่วไป[1-2]
จากเกณฑ์การวินิจฉัย โดยสมาคมจิตแพทย์

462 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
อเมริกัน Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders ฉบับที่ 5 (DSM–5)[1] ได้กำ�หนด
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคออทิซึมเอาไว้ ดังนี้ (1) มีความ
บกพร่องทางด้านการสือ่ สารทางสังคมและปฏิสมั พันธ์
ทางสั ง คมในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง มั ก พบปั ญ หา
เกี่ยวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
แสดงออกทางอารมณ์ การใช้ ภ าษาพู ด และภาษา
ท่าทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล
อื่น ตลอดจนมีปัญหาในการสร้าง รักษา และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น (2) มีรูป
แบบพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมทีจ่ �ำ กัดและ
กระทำ�ซ้ำ�ไปซ้ำ�มา เช่น การเคลื่อนไหว การใช้สิ่งของ
และการพูดแบบซ้ำ� ๆ ไม่มีความยืดหยุ่นต่อกิจวัตรที่
ทำ�เป็นประจำ�  และมีความผิดปกติในประสาทการรับ
รู้ซึ่งไวหรือช้าเกินกว่าบุคคลทั่วไป เช่น ความผิดปกติ
ในการรับรู้ความเจ็บปวด อุณหภูมิ การตอบสนองต่อ
เสียง การดมกลิน่ และการสัมผัสทีผ่ ดิ ปกติ อาการตาม
ข้อดังกล่าวต้องส่งผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ในสังคม การ
ประกอบอาชีพ และทักษะอืน่ ๆ ทีม่ ีความจำ�เป็นในการ
ดำ�รงชีวิต  จากอาการซึ่งแสดงความบกพร่องของโรค
ออทิซึมตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-5 นั้น จะเห็น
ได้ว่าความบกพร่องทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เป็นหนึ่งในความบกพร่องหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของผู้ที่มีภาวะออทิซึม โดย
เฉพาะการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ร่วมในกิจกรรมต่าง
ๆ (joint attention) กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมทั้งใน
บริบทของครอบครัวและชุมชน จัดเป็นปัญหาสำ�คัญ
ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
ปฏิสัมพันธ์ร่วม (joint attention) เป็นทักษะที่
บุคคลหนึ่งประสานความสนใจในเสียง ภาพ สัมผัส
เหตุการณ์ หรือวัตถุ ร่วมกับความสนใจในสิง่ เดียวกัน
นัน้ ของบุคคลอืน่ [3-4] ในเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการปกติ ทักษะ
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การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนั้นเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อเด็กมีช่วง
อายุระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน และค่อย ๆ พัฒนาจนมี
ความซับซ้อนเมื่อมีอายุมากขึ้น[5] ปฏิสัมพันธ์ร่วมนั้น
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ปฏิสมั พันธ์ทเี่ ป็นการ
ตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์ร่วมที่เริ่มโดยผู้อื่น (Responding to Joint Attention skill, RJA) เช่น การ
มองตามวัตถุ การมองตามสิ่งที่ผู้อื่นชี้ หรือการมอง
ตามผู้อื่น (2) ปฏิสัมพันธ์ที่ตนเองเป็นผู้เริ่มให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ (Initiating Joint Attention, IJA) เช่น
การใช้ ก ารมองหรื อ ท่ า ทางเพื่ อ ชี้ น�ำผู ้ อื่ น ให้ มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับตนและ (3) ปฏิสัมพันธ์ที่ตนเป็นผู้
เริ่มปฏิสัมพันธ์แต่เพื่อจุดประสงค์ทางด้านอื่นที่ไม่ใช่
ทางสังคมเป็นหลัก (Initiating Behavior Regulation/Request, IBR) เช่น การมองหรือการใช้ท่าทาง
เพื่อชี้น�ำให้ผู้อื่นหยิบของให้[4] นอกจากนี้ปฏิสัมพันธ์
ร่วมยังรวมถึงการมีสมาธิและความจดจ่อ ซึ่งมีความ
จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้และการเพิ่มพูนทักษะในด้าน
ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจาก
ปฏิสมั พันธ์รว่ มเป็นทักษะทางสังคมแรก ๆ ทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาและเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาทักษะทางสังคม
รูปแบบอื่น ๆ[6] การท�ำให้เด็กที่เป็นออทิซึมเกิดสมาธิ
และมีความจดจ่อทางการเรียนรูจ้ งึ เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญและ
จ�ำเป็นต่อการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ตลอดจน
การเรียนรู้ทักษะทางด้านอื่น ๆ และดนตรีบ�ำบัด จัด
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีข้อค้นพบจากหลักฐานการวิจัย
ว่าสามารถส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมในเด็กออทิซึมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดนตรีบ�ำบัดคือการใช้กิจกรรมดนตรีและองค์
ประกอบของดนตรี ที่ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย มาแล้ ว ว่ า มี
ประสิทธิผลเพือ่ ฟืน้ ฟูและพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ
เช่น ทางด้านสังคม การสือ่ สาร สติปญ
ั ญา อารมณ์ และ
ทางด้านร่างกาย ตามความต้องการที่แตกต่างกันของ
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ผู้เข้ารับการบ�ำบัด โดยนักดนตรีบ�ำบัดที่ได้รับการ
ศึกษาทางด้านดนตรีบ�ำบัดโดยตรงในระดับปริญญา
จะสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนกิจกรรมดนตรี
และองค์ประกอบของดนตรีให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและจุดแข็งที่แตกต่างกันของผู้เข้ารับการ
บ�ำบัดแต่ละคน ดนตรีมเี อกลักษณ์และมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่
จับความสนใจของผู้ฟัง กระตุ้นให้ผู้ฟังคิดและท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ จึงมีวรรณกรรมเกี่ยวกับดนตรีบ�ำบัด
ในการช่วยเหลือเด็กทีม่ อี าการออทิซมึ มีอยูม่ ากมาย[7-13]
วรรณกรรมเหล่านี้มักกล่าวถึงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด
(music therapy activity/intervention) ซึ่งเป็น
กิจกรรมดนตรีที่สอดแทรกการเรียนรู้ เช่น การร้อง
เพลง การเล่นเครื่องดนตรีแบบกลุ่ม การแต่งเพลง
และ การด้นสด เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสังคม
อารมณ์ การสือ่ สาร สติปญ
ั ญา และการเคลือ่ นไหว ให้
กับเด็กที่มีอาการออทิซึม
ในการออกแบบกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดให้เหมาะ
สมกับผู้เข้ารับการบ�ำบัดแต่ละคนที่มีความต้องการ
และจุดแข็งที่ไม่เหมือนกัน นอกจากเป้าหมายในการ
บ�ำบัดที่ไม่เหมือนกันแล้ว นักดนตรีบ�ำบัดผู้ออกแบบ
ยังต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความชอบทาง
ดนตรี ความสามารถทางดนตรี วัฒนธรรมที่ผู้เข้ารับ
การบ�ำบัดเติบโตมา[14] ในการออกแบบกิจกรรมดนตรี
บ�ำบัดที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบ�ำบัดที่เป็นคนไทย
จึงไม่สามารถน�ำกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดที่ออกแบบโดย
นักดนตรีบ�ำบัดต่างชาติมาใช้โดยไม่ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมก่อน
งานวิจยั หลากหลายชีใ้ ห้เห็นประสิทธิผลในทาง
บวกของดนตรีบ�ำบัดในเด็กออทิซมึ ซึง่ ช่วยพัฒนา (1)
ทักษะทางด้านการสือ่ สาร ซึง่ รวมถึงทักษะการพูด การ
อ่าน และการใช้เครือ่ งมือช่วยเหลือในการสือ่ สาร[15-21]
และ (2) ด้ า นสั ง คม ซึ่ ง รวมถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มใน
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กิจกรรมกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเข้าใจ
อารมณ์ของผู้อื่น และพฤติกรรมโดยรวม[22-26] แต่ยัง
ไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาหรือน�ำเสนอองค์ประกอบของ
ดนตรีที่ช่วยพัฒนาเด็กออทิซึมอย่างชัดเจน
ดนตรีเป็นเสียงที่ถูกร้อยเรียงกันอย่างมีระบบ
ผ่านองค์ประกอบของดนตรี (musical elements)
ที่ร้อยเรียงผสมผสานกันอย่างลงตัว จนเกิดความ
ไพเราะ โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบของดนตรีรวม
ถึง จังหวะ ความดังเบา ทำ�นอง เสียงประสาน สีสัน
ของเสียง พื้นผิว และคีตลักษณ์ และองค์ประกอบ
ดนตรีดังกล่าวได้ถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือสำ�คัญทาง
ดนตรีบำ�บัด Deanna Hanson-Abromeit[27] ได้
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการนำ�เสนอเกี่ยวกับความ
สำ�คัญของการแยก “หน้าที่ในการบำ�บัดของดนตรี’’
(Therapeutic Function of Music, TFM) ตาม
องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละด้าน เพือ่ ให้นกั ดนตรี
บำ�บัดเห็นถึงคุณค่าขององค์ประกอบของดนตรีแต่ละ
ชนิด เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้และปรับแต่ง
กิจกรรมดนตรีบำ�บัดของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดในการบำ�บัด ผู้เขียนบทความนี้เป็นอาจารย์
สอนดนตรีบ�ำ บัดทีม่ หาวิทยาลัยแห่งแคนซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้ใช้ “แบบบันทึกแผนหน้าที่ใน
การบำ�บัดของดนตรี’’ (Therapeutic Function of
Music Plan Worksheet) ในการเรียนการสอน เพื่อ
ช่ ว ยฝึ ก นั ก ศึ ก ษาดนตรี บำ� บั ด ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญา
ตรีและโท ในการเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ของดนตรี
บำ�บัดให้สามารถเลือกกลยุทธ์และออกแบบกิจกรรม
ดนตรีที่จะใช้ในการบำ�บัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การบำ�บัด
จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง ที่ ไ ด้
กล่าวไว้ในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญ และ
ประโยชน์ของดนตรีบำ�บัดสำ�หรับเด็กที่เป็นออทิซึม
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กที่เป็นออทิซึม ซึ่งถือ
ได้วา่ เป็นความบกพร่องหลักทีค่ วรได้รบั การแก้ไขและ
ส่งเสริมให้ดขี นึ้ จากการรายงานผลการวิจยั ในประเด็น
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของดนตรีบำ�บัด
ที่มีต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็ก
ที่เป็นออทิซึมในลักษณะของอิทธิพลของดนตรีโดย
รวม แต่ ยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ แ สดงหลั ก ฐานว่ า องค์
ประกอบทางดนตรีประเภทใด ที่มีอิทธิพลสูงต่อการ
ส่งเสริมปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ
ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบ
ของดนตรี ที่ ใ ช้ ใ นการบำ � บั ด ที่ มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กที่เป็นออทิซึม โดย
ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงสังเกตการณ์ผา่ นวิดโี อ (Videobased observation research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสังเกตผ่านเทปบันทึกภาพวิดีโอกิจกรรมดนตรี
บำ�บัด ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิซึม
จำ�นวน 3 คน ซึ่งเข้ารับดนตรีบำ�บัดที่สาขาวิชาดนตรี
บำ�บัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลของการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก
ดนตรีบำ�บัดในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการส่งเสริมปฏิสมั พันธ์
ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม ซึ่งนำ�ไปสู่ผลสำ�เร็จของ
การบำ � บั ด ในการช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ด็ ก ออทิ ซึ ม มี ทั ก ษะ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมที่ดีขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และ
จัดอันดับองค์ประกอบของดนตรีทใี่ ช้ในการบ�ำบัดทีม่ ี
ผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็ก
ออทิซึม องค์ประกอบของดนตรีที่น�ำมาวิเคราะห์ใน
งานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ โดยท�ำการ
วิเคราะห์ผา่ นกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดทัง้ หมด 5 กิจกรรม
ดังข้อมูลในตารางที่ 1 โดยมุ่งตอบค�ำถามที่ ว่าองค์
ประกอบของดนตรีใดบ้างใน 3 อันดับแรกที่ส่งผลต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม และ
องค์ประกอบของดนตรีในกิจกรรมทางดนตรีบ�ำบัด
ใดบ้ า งใน 3 อั น ดั บ แรก ที่ มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของดนตรีและกิจกรรมดนตรีบำ�บัด
องค์ประกอบของดนตรี		 กิจกรรมดนตรีบำ�บัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สีสันของเสียง (timbre)
รูปแบบจังหวะ (rhythm)
อัตราจังหวะ (tempo)
ระดับเสียง/ทำ�นอง (pitch/melody)
ความดัง-เบา (dynamics)
เนื้อเพลง (lyrics)
คีตลักษณ์ (form)
เสียงประสาน (harmony)

1)
2)
3)
4)
5)

การร้องเพลง (singing: S*)
การเล่นเครื่องดนตรี (playing: P)
การเคลื่อนไหว (movement: M)
การแต่งเพลง (song writing: SW)
การฟังเพลง (listening: L)

* หมายเหตุ สัญลักษณ์ตัวอักษรท้ายคำ�ดังกล่าวจะถูกใช้แทนคำ�เต็มในการนำ�เสนอข้อมูลในตารางผลการวิเคราะห์

J Thai Trad Alt Med

ระเบียบวิธีศึกษา

การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง สั ง เกตการณ์ ผ่ า น
วิดีโอ (Video-based observation research) เพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีในการบำ�บัดที่มีผล
ต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กที่
เป็นออทิซึม เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตผ่าน
เทปบันทึกภาพวิดีโอกิจกรรมดนตรีบำ�บัด ในเด็กที่
เป็นออทิซึม จำ�นวน 3 คน ที่เข้ารับดนตรีบำ�บัดที่สาขา
วิชาดนตรีบำ�บัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

กรณีศึกษาที่ใช้ ในการสังเกต
การวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ใน
คน มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2016/113.0607
กรณีศึกษาเป็น เด็กที่มีภาวะออทิซึม ที่มีความ
บกพร่องทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จำ�นวน 3 คน
มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
1) ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิซึม
2) มีอายุระหว่าง 7-10 ปี
3) มีความบกพร่องด้านการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ทางสังคม
4) มีเป้าหมายหลักในการเข้ารับดนตรีบำ�บัด
เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม
5) เข้ า รั บ การบำ � บั ด ณ ห้ อ งดนตรี บำ � บั ด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559
6) ผู้เข้ารับการบำ�บัดแสดงการมีปฏิสัมพันธ์
ร่ ว มทางสั ง คมกั บ นั ก ดนตรี บำ � บั ด บรรลุ ต ามจุ ด
ประสงค์ที่ตั้งไว้
7) ได้รบั การยินยอมจากผูป้ กครองให้สามารถ
ใช้ขอ้ มูลจากเทปวิดโี อ โดยการลงนามในหนังสือแสดง
เจตนายินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย
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จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวการศึกษาได้คดั
เลือกกรณีศึกษาที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะของกรณีศึกษารายละเอียด
ดังต่อไปนี้
		
กรณีศึกษาที่ 1
		
เด็กหญิง A มีอายุ 10 ปี มีนสิ ยั ร่าเริง อารมณ์
ดี พูดคุยเก่ง แต่มปี ญ
ั หาในการควบคุมอารมณ์ตนเอง
เมื่อถูกขัดใจ ทำ�ให้กระทบต่อบุคคลรอบข้าง และส่ง
ผลให้เด็กหญิง A ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
เพือ่ น ๆ ในรุน่ เดียวกัน เด็กหญิง A มีปญ
ั หาทางสมาธิ
ร่วมด้วย เด็กหญิง A รับประทานยาเพื่อเพิ่มสมาธิ
ในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งยังเข้ารับการปรับ
พฤติกรรมที่โรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ใช้ชวี ติ ประจำ�วัน ในด้านความชอบทางดนตรี เด็กหญิง
A ชื่นชอบเพลงการ์ตูนของดิสนีย์ ชอบการร้องเพลง
เล่นกีตาร์ และอูคูเลเล่ เด็กหญิง A ได้เข้ารับบริการ
ดนตรีบำ�บัด ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อเป้าหมายทางทักษะสังคมเป็นสำ�คัญ
		
กรณีศึกษาที่ 2
		
เด็กชาย B อายุ 8 ปี เคลื่อนไหวร่างกายและ
ใช้อวัยวะได้ปกติ สื่อสารด้วยคำ�พูดได้เป็นคำ�  ๆ แต่
ไม่ชัดเจน และไม่สบตาในขณะพูดหรือสื่อสาร เด็ก
ชาย B มักเอามือปิดหูเมื่อได้ยินเสียงดังมาก ๆ และ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจ เด็กชาย B จะล้มตัวลง
นอนเพื่อแสดงการปฏิเสธ เด็กชาย B เข้ารับการปรับ
พฤติกรรม การฝึกพูด และได้รับการกระตุ้นพัฒนา
การ ในด้านความชอบทางดนตรีนั้น เด็กชาย B ชอบ
ดนตรี เสียงเพลง และชอบเต้นเมื่อได้ยินดนตรีใน
เพลงที่คุ้นเคย โดยเฉพาะเพลงเด็ก จากข้อมูลเบื้อง
ต้น ทำ�ให้เด็กชาย B ได้เข้ารับบริการดนตรีบำ�บัด ณ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป้า
หมายทางทักษะสังคม และทักษะการสื่อสาร เป็น
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สำ�คัญ
		
กรณีศึกษาที่ 3
		
เด็ ก ชาย C อายุ 7 ปี มี อุ ป นิ สั ย ร่ า เริ ง มี
ร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำ�วันได้ สามารถปฏิบัติตามคำ�สั่งง่าย ๆ ได้ แต่มี
ปัญหาในด้านสมาธิซ่ึงส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ของเด็กชาย C เป็นอย่างมาก และมีปัญหาด้านการ
ควบคุ ม อารมณ์ ต้ อ งรั บ ประทานยาเพื่ อ ควบคุ ม
อารมณ์ เด็กชาย C เข้ารับกิจกรรมบำ�บัด สัปดาห์ละ
3 ครั้ง และเข้าฝึกการพูด ที่โรงพยาบาล สัปดาห์ละ 3
วัน ในด้านความชอบทางดนตรี เด็กชาย C มักจะเปิด
เพลงจาก YouTube ฟังด้วยตนเอง เพลงทีเ่ ขาชืน่ ชอบ
เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน รวดเร็ว เด็กชาย C
เข้ารับบริการดนตรีบำ�บัด ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป้าหมายทางสมาธิจดจ่อใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสำ�คัญ

ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริม
ด้วยกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดจ�ำแนกตามองค์ประกอบ
ของดนตรี แบบบันทึกนีม้ ลี กั ษณะเป็นตาราง ประกอบ
ไปด้วย การบันทึกข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร ระหว่างแถว และคอลัมน์ ส�ำหรับข้อมูลแถว
จะระบุองค์ประกอบของดนตรี ทั้ง 8 ด้าน ในส่วน
คอลัมน์ ระบุกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด 5 กิจกรรม ราย
ละเอียด (ตารางที่ 1)
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในแบบบั น ทึ ก นี้ จะบั น ทึ ก
พฤติกรรมการแสดงปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมของผู้
เข้ารับการบำ�บัดกับนักดนตรีบำ�บัด จำ�แนกตามองค์
ประกอบของดนตรี โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะต้อง
เป็นการแสดงพฤติกรรมทีช่ ดั เจนในการตอบสนองต่อ
องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละด้าน โดยแบบบันทึก
นีใ้ ช้บนั ทึกข้อมูลตัง้ แต่ 1 นาทีแรก จนถึง 45 นาที ของ
การให้ดนตรีบำ�บัด

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น แบบ
บันทึกข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมผ่านองค์
ประกอบของดนตรี และกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด ซึ่ง
พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยการวิจัยใช้ในการบันทึกพฤติกรรมการ
มีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมระหว่างผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัด
กับนักดนตรีบ�ำบัด ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การสบตา
การพู ด กั บ นั ก ดนตรี บ�ำบั ด การท�ำกิ จ กรรมดนตรี
ต่าง ๆ เช่น การเล่นดนตรีหรือการแต่งเพลงร่วมกับ
นักดนตรีบ�ำบัด การเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับค�ำสั่ง
ที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของนักดนตรีบ�ำบัด
เป็นต้น แบบบันทึกนี้เป็นแบบบันทึกประเภทตรวจ
สอบรายการ (checklist) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบความถี่เป็นจ�ำนวนครั้งของพฤติกรรมการมี

1. หลังจากทีโ่ ครงการวิจยั ได้รบั การรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัย
มหิดล แล้ว ได้มกี ารดำ�เนินการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ตามเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กที่ กำ � หนด โดยศึ ก ษาจาก
เอกสารข้อมูลการเข้ารับบริการดนตรีบำ�บัด แผนการ
ให้ดนตรีบำ�บัด รายงานความก้าวหน้า และเทปวิดีโอ
2. ดำ � เนิ น การติ ด ต่ อ ผู้ ป กครองของกลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดการวิจยั
และขออนุญาตในการใช้เทปวิดโี อซึง่ บันทึกการเข้ารับ
ดนตรีบำ�บัดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมาใช้ในการ
วิจัย หากผู้ปกครองอนุญาตและยินดีให้ใช้ข้อมูลดัง
กล่าว และขอความกรุณาผูป้ กครองลงนามในหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย
3. ดำ � เนิ น การคั ด เลื อ กผู้ สั ง เกตการณ์ ซึ่ ง มี

J Thai Trad Alt Med
ผู้ สั ง เกตการณ์ 3 คน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ (1) เป็ น
นั ก ดนตรี บำ � บั ด หรื อ นั ก ศึ ก ษาดนตรี บำ � บั ด (2) มี
ประสบการณ์ ใ นการบำ � บั ด เด็ ก ที่ เ ป็ น ออทิ ซึ ม เพื่ อ
เป้ า หมายการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มทางสั ง คม (3) มี
ประสบการณ์ทางดนตรีมากกว่า 5 ปี และ (4) ผ่าน
การเรี ย นทฤษฎี ด นตรี ประวั ติ ศ าสตร์ ด นตรี และ
ปฏิบัติดนตรีในระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้สังเกตการณ์
ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในการใช้แบบบันทึกข้อมูล
สำ�หรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นีอ้ ย่างสอดคล้อง
กัน การวิจยั ครัง้ นีด้ �ำ เนินการทดสอบความสอดคล้อง
ระหว่ า งผู้ สั ง เกตการณ์ โดยการนำ � เทปวิ ดี โ อการ
บำ�บัด 1 ครั้ง มาให้ผู้สังเกตการณ์แต่ละท่านทดลอง
บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของผลการสังเกต และนำ�ผลของการสังเกต
มาทำ�ความเข้าใจให้สอดคล้องกัน
4. ดำ � เนิ น การสั ง เกตและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
การให้ดนตรีบำ�บัดในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ราย ผ่าน
เทปวิ ดี โ อ จำ � นวนคนละ 8 ครั้ ง จากนั้ น นำ � ข้ อ มู ล
ที่บันทึกได้มาทำ�การวิเคราะห์ความถี่ และร้อยละ
ผลการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มทางสั ง คมของเด็ ก ที่ เ ป็ น
ออทิซึมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรีที่ใช้ใน
การบำ�บัด

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย นี้ ใช้ ก าร
วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย ประเภทการแจกแจง
ความถี่ (frequency) เพื่อวิเคราะห์จำ�นวนครั้งของ
การมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมของเด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ
จำ � แนกตามองค์ ป ระกอบของดนตรี แ ละกิ จ กรรม
ดนตรีบำ�บัด ซึ่งมีการวิเคราะห์แยกเป็นรายกรณี และ
การวิเคราะห์จัดอันดับความถี่ระหว่างกรณีศึกษาทั้ง
3 ราย
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ความถี่การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรี
และกิจกรรมดนตรีบำ�บัดของกรณีศึกษา 3 ราย
1.1 กรณีศึกษา A
ผลการวิเคราะห์ความถี่การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรี
ของกรณีศึกษา A พบว่า องค์ประกอบของดนตรีที่ส่ง
เสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมของกรณีศึกษา
A มากที่สุดคือ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง
(f = 46) รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f =
42) และองค์ประกอบด้านสีสันของเสียง (f = 24) เมื่อ
พิจารณาความถี่ของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม
จำ�แนกตามกิจกรรมดนตรีบำ�บัด พบว่า กิจกรรม
ดนตรีบ�ำ บัดทีส่ ง่ เสริมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม
ของกรณีศกึ ษา A มากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมการร้องเพลง
ร่วมกับการเคลื่อนไหว (f = 43) รองลงมาคือกิจกรรม
การร้องเพลงร่วมกับการเล่นเครือ่ งดนตรี (f = 38) และ
กิจกรรมการเล่นเครือ่ งดนตรี (f = 17) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2
เมื่อพิจารณากิจกรรมดนตรีจำ�แนกตามองค์
ประกอบของดนตรีที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ทางสังคมในกรณีศึกษา A โดยนำ�เสนอผลเฉพาะ
กิจกรรมดนตรีที่มีผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทาง
สังคมมากที่สุดเรียงลงไป 5 อันดับ ดังต่อไปนี้ 1) ใน
กิจกรรมการร้องเพลงร่วมกับการเคลื่อนไหว องค์
ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง และองค์ประกอบ
ด้านเนื้อเพลง ซึ่งมีความถี่เท่ากัน (f = 17) ส่งผลต่อ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือองค์
ประกอบด้านอัตราจังหวะ (f = 6) 2) ในกิจกรรมการ
ร้องเพลงร่วมกับการเล่นเครื่องดนตรี องค์ประกอบ
ด้านเนื้อเพลง (f = 12) ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์

468 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ร่วมทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือองค์ประกอบ
ด้านสีสันของเสียง และองค์ประกอบด้านระดับเสียง/
ทำ�นอง ซึง่ มีความถีเ่ ท่ากัน (f = 11) 3) ในกิจกรรมการ
เล่นเครือ่ งดนตรี องค์ประกอบด้านสีสนั ของเสียง (f =
7) ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุด
รองลงมา คือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f
= 5) และองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f = 3) 4) ใน
กิจกรรมการร้องเพลงร่วมกับการเล่นเครื่องดนตรี
และการเคลื่อนไหว องค์ประกอบด้านระดับเสียง/
ทำ�นอง (f = 6) ส่งผลต่อปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมาก
ทีส่ ุด รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง (f = 4)
และองค์ประกอบด้านสีสนั ของเสียง (f = 3) และ 5) ใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหว องค์ประกอบของดนตรีใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมของกรณีศึกษา A มากที่สุดมีอยู่ 3 องค์
ประกอบที่มีค่าความถี่เท่ากัน คือ องค์ประกอบด้าน
อัตราจังหวะ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง และ
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องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง (f =3) รายละเอียด (ตาราง
ที่ 2)
		
1.2 กรณีศึกษา B
ผลการวิเคราะห์ความถี่การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรี
ของกรณีศึกษา B พบว่า องค์ประกอบของดนตรีที่ส่ง
เสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมของกรณีศึกษา
B มากที่สุดคือ องค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f = 126)
รองลงมาคือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f =
124) และองค์ประกอบด้านสีสนั ของเสียง (f = 97) เมือ่
พิจารณาความถี่ของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม
จำ�แนกตามกิจกรรมดนตรีบำ�บัด พบว่า กิจกรรม
ดนตรีบ�ำ บัดทีส่ ง่ เสริมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม
ของกรณีศกึ ษา B มากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมการเล่นเครือ่ ง
ดนตรี (f = 152) รองลงมาคือกิจกรรมการร้องเพลง
ร่วมกับการเล่นเครื่องดนตรี (f = 130) และกิจกรรม
การฟังเพลง (f = 84) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ความถีข่ องการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัดจำ�แนกตามองค์ประกอบดนตรีของกรณี
ศึกษา A
music elements/ singing playing movement song listening S + P S + M P + M S + P + M Total ranking
interventions
(S)
(P)
(M) writing (L)
				
(SW)
timbre
rhythm
tempo
pitch/melody
dynamics
lyrics
form
harmony
total
ranking

7				 11		 3
3
24
					1				1
2
3			 1
6
1
2
15
1
5
3		 1
11 17
2
6
46

3
6
4
1

42
8

2
5

1
3
3		 1
12
		 1			2

17
3

1
1

4
1

2
7

43
1

8
6

16
4

17
3

10
2
5		7

38
2
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เมื่อพิจารณากิจกรรมดนตรีจำ�แนกตามองค์
ประกอบของดนตรีที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ทางสังคมในกรณีศึกษา B โดยการนำ�เสนอผลใน
ตอนนี้จะนำ�เสนอผลเฉพาะกิจกรรมดนตรีที่มีผลต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุดเรียงลงไป
5 อันดับ ดังต่อไปนี้ 1) ในกิจกรรมการเล่นเครื่อง
ดนตรี องค์ประกอบสีสันของเสียง (f = 45) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุด รองลง
มาคือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง และองค์
ประกอบด้านเนื้อเพลง ซึ่งมีความถี่เท่ากัน (f = 26) 2)
ในกิจกรรมการร้องเพลงร่วมกับการเล่นเครือ่ งดนตรี
องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นองและองค์ประกอบ
ด้านเนือ้ เพลง ซึง่ มีความถีเ่ ท่ากัน (f = 34) ส่งผลต่อการ
มีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมาคือองค์
ประกอบด้านสีสันของเสียง (f = 30) 3) ในกิจกรรม
การฟังเพลง องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นองและ
องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง ซึง่ มีความถีเ่ ท่ากัน (f = 25)

ส่งผลต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รอง
ลงมาคือองค์ประกอบด้านองค์ประกอบด้านสีสนั ของ
เสียง (f = 16) และองค์ประกอบด้านรูปแบบจังหวะ (f
= 9) 4) ในกิจกรรมการร้องเพลง องค์ประกอบด้าน
ระดับเสียง/ทำ�นอง และองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง ซึง่
มีความถี่เท่ากัน (f = 19) ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมาคือองค์ประกอบด้าน
คีตลักษณ์ (f = 10) และองค์ประกอบด้านสีสันของ
เสียง (f = 3) 5) ในกิจกรรมการร้องเพลงร่วมกับการ
เคลือ่ นไหว องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง (f = 19) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f = 17) ราย
ละเอียด (ตารางที่ 3)
		
1.3 กรณีศึกษา C
		
ผลการวิเคราะห์ความถี่การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรี
ของกรณีศึกษา C พบว่า องค์ประกอบของดนตรีที่ส่ง

ตารางที่ 3 ความถีข่ องการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัดจำ�แนกตามองค์ประกอบดนตรีของกรณี
ศึกษา B
music elements/ singing playing movement song listening S + P S + M P + M S + P + M Total ranking
interventions
(S)
(P)
(M) writing (L)
				
(SW)
timbre
rhythm
tempo
pitch/Melody
dynamics
lyrics
form
harmony
total
ranking

19
10

45			 16
30			 3
97
24			 9
2				35
18			 2
6				26
26			 25
34 17		 3
124
4								 4
26			 25
34 19		 3
126
9			 7
24
2			 52

51
4

152
1

3
19

		84
		3

130
2

38
9
5		 6

3
5
6
2
7
1
4
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เสริมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมของกรณีศกึ ษา C
มากทีส่ ดุ คือ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f =
117) รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง (f = 91)
และองค์ประกอบด้านคีตลักษณ์ (f = 64) เมือ่ พิจารณา
ความถี่ของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมจำ�แนก
ตามกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัด พบว่า กิจกรรมดนตรีบ�ำ บัด
ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมของกรณี
ศึกษา C มากที่สุดคือ กิจกรรมการเคลื่อนไหว (f =
153) รองลงมาคือกิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรี (f =
143) และกิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับการ
เคลื่อนไหว (f = 26) รายละเอียด (ตารางที่ 4)
เมื่อพิจารณากิจกรรมดนตรีจำ�แนกตามองค์
ประกอบของดนตรีที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ทางสังคมในกรณีศึกษา C โดยการนำ�เสนอผลใน
ตอนนี้จะนำ�เสนอผลเฉพาะกิจกรรมดนตรีที่มีผลต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุดเรียงลงไป
5 อันดับ ดังต่อไปนี้ 1) ในกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f = 60) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f = 51) องค์ประกอบ
ด้านคีตลักษณ์ (f = 22) 2) ในกิจกรรมการเล่นเครื่อง
ดนตรี องค์ประกอบด้านสีสนั ของเสียง (f = 41) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f = 30) 3) ใน
กิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f = 8) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านคีตลักษณ์ (f = 7) 4) ในกิจกรรม
การร้องเพลง องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง
(f = 8) ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมาก
ทีส่ ดุ รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง และองค์
ประกอบด้านคีตลักษณ์ ซึ่งมีความถี่เท่ากัน (f = 5)
5) ในกิจกรรมการฟังเพลง องค์ประกอบด้านระดับ
เสียง/ทำ�นอง และองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f = 4)

ตารางที่ 4 ความถีข่ องการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัดจำ�แนกตามองค์ประกอบดนตรีของกรณี
ศึกษา C
music elements/ singing playing movement song listening S + P S + M P + M S + P + M Total ranking
interventions
(S)
(P)
(M) writing (L)
				
(SW)
timbre
rhythm
tempo
pitch/melody
dynamics
lyrics
form
harmony
total
ranking

41
3		 3
2		2		51
3
24
13			 1		 3		 44
5
3							 8
8
30
60		 4
3
3
8
1
117
1			1					2
5
18
51		 4
3
3
6
1
91
5
24
22		 1
2
2
7
1
64
		 1							1
21
143
153
13
11
8
26
3
4
2
1
5
6
7
3
8

4
5
6
1
7
2
3
8
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ซึ่งมีความถี่เท่ากัน เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ
องค์ประกอบด้านสีสันของเสียง (f = 3) รายละเอียด
(ตารางที่ 4)
2. ผลการเปรียบเทียบอันดับความถี่ของการ
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบ
ของดนตรีและกิจกรรมดนตรีบำ�บัดของกรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย
ผลการเปรี ย บเที ย บอั น ดั บ ความถี่ ข องการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม 3 อันดับแรก จำ�แนกตาม
องค์ประกอบของดนตรีของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบ
ว่า องค์ประกอบของดนตรีโดยส่วนใหญ่ทสี่ ง่ เสริมการ
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย
คือ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นองของบทเพลง
รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง และองค์
ประกอบด้านสีสันของเสียง ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณา
อันดับความถี่องค์ประกอบของดนตรีที่ส่งเสริมการมี
ปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม จำ�แนกตามกิจกรรมดนตรี
บำ�บัด พบว่า องค์ประกอบของดนตรีในกิจกรรมการ
เล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว และการร้องเพลง
ร่วมกับการเล่นเครื่องดนตรีหรือการเคลื่อนไหวส่ง
เสริมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็กออทิซมึ ทัง้
3 ราย มากทีส่ ดุ ใน 3 อันดับแรก เมือ่ พิจารณากิจกรรม
ดนตรีบำ�บัดใน 3 อันดับนี้ จะพบว่า กิจกรรมการเล่น
เครื่องดนตรีเป็นกิจกรรมหลักที่มีความถี่มากที่สุด
และเป็นกิจกรรมทีถ่ กู นำ�ไปบูรณาการร่วมกับกิจกรรม
อื่น ๆ มากที่สุด

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบทางดนตรี
ทีส่ ง่ ผลต่อปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็กออทิซมึ ทัง้
3 ราย มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
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ด้านระดับเสียง/ทำ�นอง 2) องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง
และ 3) องค์ประกอบด้านสีสันของเสียง จากผลการ
วิจยั องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นองของบทเพลง
เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซมึ มากทีส่ ดุ เป็นอันดับแรก
ซึ่งระดับเสียง/ทำ�นอง จัดเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่
แสดงถึงท่วงทำ�นอง อารมณ์ และสีสนั ของระดับเสียง
ทีร่ อ้ ยเรียงกันจนเกิดบทเพลง หากแนวทำ�นองดนตรีมี
ความชัดเจนจะส่งผลให้เด็กออทิซมึ รับสาร ซึง่ สือ่ ออก
มาในรูปแบบของเสียงได้ง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผล
งานวิจัยของ Kalas[24] ที่พบว่าการใช้แนวทำ�นองของ
ดนตรีที่มีความเรียบง่าย ชัดเจน และคาดเดาได้ง่าย
นั้น ทำ�ให้เด็กที่เป็นออทิซึมหันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วม
มากขึ้น ทำ�นอง ซึ่งคือการนำ�เอาระดับเสียงต่าง ๆ มา
เรียงร้อยต่อกันอย่างมีระบบและแบบแผนนั้น อาจ
มีส่วนช่วยให้เด็กที่เป็นออทิซึมสามารถเข้าใจและ
ประมวลผลของข้อมูลทางเสียงที่รับเข้าไปได้ง่ายกว่า
การใช้คำ�พูด ที่ผู้พูดอาจพูดด้วยเสียงต่ำ�/สูง เร็ว/ช้า
หรือมีจงั หวะจะโคนทีไ่ ม่เหมือนกันในแต่ละครัง้ [9] และ
เมื่อนักดนตรีบำ�บัดใช้ทำ�นองที่เด็กได้เคยฟังบ่อย ๆ
จนคุ้นหูนั้น อาจทำ�ให้เด็กที่เป็นออทิซึมรู้สึกคุ้นเคย
และรู้สึกปลอดภัยในการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
มากขึ้น[13]
ในองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมใน
เด็กที่เป็นออทิซึมเป็นอันดับรองลงมา งานวิจัยหลาย
งานทีใ่ ช้เนือ้ เพลงทีแ่ ต่งขึน้ เองร่วมกับทำ�นองทีเ่ ด็กคุน้
หูในการบำ�บัดเด็กที่เป็นออทิซึม[16,28-30] ซึ่งเนื้อเพลง
เป็นภาษาพูดทีร่ อ้ ยเรียงลงไปให้เข้ากับทำ�นองเพลง ซึง่
การใส่ภาษาหรือคำ�พูดทีล่ งไปในทำ�นองเพลงนัน้ อาจมี
เนือ้ หาสอดคล้องกับกิจกรรมทีก่ �ำ ลังทำ�อยู่ เป็นคำ�ทีใ่ ช้
ให้สญ
ั ญาณในการทำ�พฤติกรรม (prompt/cue) หรือ
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ว่าเป็นการสะท้อนกลับพฤติกรรมของเด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ
เช่น การให้คำ�ชม ก็ได้[13] ซึ่งการร้องเนื้อเพลงที่มี
เนือ้ หาสอดคล้องกับกิจกรรมทีก่ �ำ ลังทำ�อยูแ่ ละการใช้
เนื้อเพลงที่เป็นคำ�ที่ใช้ให้สัญญาณทำ�พฤติกรรม อาจ
ช่วยให้เด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ เข้าใจถึงกิจกรรมทีน่ กั บำ�บัด
ต้องการให้ทำ�ได้ง่ายขึ้น ทำ�ให้กลับมามีปฏิสัมพันธ์
ร่วมอีกครั้ง ส่วนการใช้เนื้อเพลงที่เป็นการสะท้อน
กลับ (feedback) พฤติกรรมของเด็กที่เป็นออทิซึม
อาจส่ ง ผลให้ เ ด็ ก ที่ เ ป็ น ออทิ ซึ ม ได้ เ ริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง
พฤติกรรมของตนเอง และหันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วม
หรือเมื่อได้รับคำ�ชมอาจทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนั้นซ้ำ�อีกในอนาคต[13] นอกจาก
ทางด้านเนื้อหาแล้ว การใช้เนื้อเพลงยังควรมีความ
สอดคล้องกับภาษาพูดและกับทำ�นองเพลง และถ้าเนือ้
เพลงมีการใช้ค�ำ ซ� ้ำ ๆ นอกจากจะเป็นสัญญาทำ�ให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์รว่ มได้แล้วยังอาจช่วยในการฝึกทักษะทาง
ด้านการสื่อสารอีกด้วย[7]
องค์ประกอบที่มีผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ร่ ว มทางสั ง คมในเด็ ก ที่ เ ป็ น ออทิ ซึ ม รองลงมาจาก
เนื้อเพลง คือ องค์ประกอบด้านสีสันของเสียง สีสัน
ของเสียงคือ ลักษณะเฉพาะของเสียงที่เครื่องดนตรี
แต่ ล ะเครื่ อ ง หรื อ น้ำ � เสี ย งที่ ใ ช้ ใ นการพู ด หรื อ ร้ อ ง
เพลงของคนแต่ละคน ความสามารถในการแยกแยะ
ความแตกต่างของสีสันของเสียงนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ใน
ช่วงปีแรกของพัฒนาการ และนับเป็นทักษะแรก ๆ
ในการแยกแยะเสียงของเด็กเล็ก[31] การปรับเปลี่ยน
สี สั น ของเสี ย งระหว่ า งการด้ น สดนั้ น ทำ � ให้ ส ภาพ
แวดล้อมของดนตรีเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ
ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมนัน้ ทำ�ให้เด็กกลับมาอยูใ่ น
ภาวะมีปฏิสมั พันธ์รว่ มและอยูใ่ นภาวะทีเ่ รียนรูไ้ ด้ดอี กี
ครั้ง[32]
เมือ่ พิจารณาองค์ประกอบของดนตรีในกิจกรรม
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ดนตรี บำ � บั ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มทาง
สังคม จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของดนตรี
ในกิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีหรือการบูรณาการ
กิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับกิจกรรมอื่น  ๆ
ส่งผลต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็กออทิซมึ
มากที่สุด โดยเฉพาะการเล่นเครื่องดนตรีสด ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของ
ดนตรีหลายอย่างได้รวดเร็วตามความต้องการในขณะ
นัน้ ของเด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ ซึง่ อาจมีสว่ นช่วยกระตุน้ ให้
เด็กหันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วม อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เด็กที่เป็นออทิซึมแต่ละคนมีความไวในประสาทการ
รับรูเ้ สียงไม่เหมือนกัน[1] ทำ�ให้การตอบสนองต่อเครือ่ ง
ดนตรีแต่ละชนิดในเด็กที่เป็นออทิซึมแต่ละคนจึงไม่
เหมือนกัน แต่เด็กที่เป็นออทิซึมส่วนมากมักไม่ชอบ
เครื่องดนตรีที่สร้างเสียงรบกวน (white noise) เช่น
แทมโบรีน[13] ในการเลือกเครื่องดนตรีเหมาะสมใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมจึงไม่สามารถเจาะจงลงไป
ได้วา่ ควรเป็นเครือ่ งดนตรีใด ในการนำ�กิจกรรมดนตรี
บำ�บัดนัน้ นักดนตรีบ�ำ บัดอาจใช้การเล่นดนตรีรว่ มกัน
ในขณะที่นักดนตรีบำ�บัดร้องเพลงที่เกี่ยวกับการเล่น
เครื่องดนตรีชิ้นนั้นหรือใช้การผลัดกันเล่นเพื่อเรียก
ร้องการมีปฏิสมั พันธ์รว่ ม[7] ทัง้ นี้ การเล่นเครือ่ งดนตรี
ทำ�ให้เด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ ขยับ เคลือ่ นไหว สนุก พร้อมได้
รับฟังการสะท้อนกลับของพฤติกรรมตนเองผ่านเสียง
ของการเล่นเครื่องดนตรีที่ออกมา สีของเครื่องดนตรี
ที่มีความฉูดฉาด ชิ้นส่วนของเครื่องดนตรีที่มีการ
เคลื่อนไหว เช่น การสั่นของสายกีตาร์ หรือเม็ดโลหะ
ในกลองที่ส่งเสียงคลื่น (ocean drum) ท่าทางในการ
เล่นเครือ่ งดนตรีทมี่ กี ารเคลือ่ นไหวมาก หรือเสียงของ
เครือ่ งดนตรีทเี่ ด็กชอบ อาจมีสว่ นร่วมในการดึงดูดให้
เด็กที่เป็นออทิซึมมีปฏิสัมพันธ์ร่วมมากขึ้น
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ข้อสรุป

องค์ประกอบของดนตรีดา้ นระดับเสียง/ทำ�นอง
ของบทเพลงเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึมได้มากที่สุด
รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง และองค์
ประกอบด้านสีสันของเสียง ข้อค้นพบนี้นำ�ไปสู่ข้อ
เสนอแนะให้แก่นักดนตรีบำ�บัดในการเลือกใช้องค์
ประกอบของดนตรีผ่านกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสม
โดยพิจารณาเลือกบทเพลงทีม่ รี ะดับเสียง/ทำ�นองและ
เนื้อเพลงที่เด็กชื่นชอบหรือคุ้นหูโดยเฉพาะเมื่อนัก
ดนตรีบำ�บัดต้องการให้เด็กร้องเพลงตาม นอกจากนี้
ควรพิจารณาเครื่องดนตรีที่มีสีสันของเสียงที่เด็กชื่น
ชอบและตอบสนองได้ดี ซึง่ จะสามารถช่วยส่งเสริมให้
พวกเขามีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมได้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างไร
ก็ตามผลทีไ่ ด้จากการวิจยั นีม้ าจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ภ าวะออทิ ซึ ม จำ � นวน 3 ราย
ทั้งนี้การศึกษาในครั้งต่อไป จึงควรเพิ่มจำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากขึ้น
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