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บทคัดย่อ

จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยจ�ำนวนไม่น้อยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของดนตรีบ�ำบัดในการส่งเสริม
ทักษะสังคมในบุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ในเด็กที่ถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยว (ABAB single-case design) ร่วมกับการวิจัยกรณีศึกษาแบบกรณีเดี่ยวในเชิงคุณภาพ
(Qualitative single-case study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของดนตรีบ�ำบัดที่มีต่อทักษะสังคมในเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุ 8 ปี การทดลองประกอบไปด้วย 2 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะ Baseline ซึ่งเป็นระยะ
ของการสังเกตทักษะสังคมที่ไม่มีการใช้ดนตรี และ 2) ระยะกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดเพื่อส่งเสริมทักษะสังคม ซึ่งมีการ
ประเมินทักษะสังคมทั้ง 6 ด้าน โดยใช้ The Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) และ
แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์กราฟ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
เชิงบรรยายเพื่อแสดงพัฒนาการทักษะสังคมของผู้เข้าร่วมการวิจัยตั้งแต่ระยะ Baseline จนถึงการให้กิจกรรมดนตรี
บ�ำบัดครั้งสุดท้าย
ผลการวิจยั พบว่า ดนตรีบำ� บัดช่วยส่งเสริมทักษะสังคมของเด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ ได้ สังเกตได้จากในระยะ Baseline
ช่วงที่ 1 (A1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีคะแนนทักษะสังคมที่ต�่ำกว่าการให้กิจกรรมดนตรีบ�ำบัดในช่วงที่ 1 (B1) หลังจากนั้น
คะแนนทักษะสังคมกลับลดลงอีกครัง้ อย่างเห็นได้ชดั ในระยะ Baseline ช่วงที่ 2 (A2) อย่างไรก็ตามคะแนนทักษะสังคม
กลับมาสูงอีกครั้งในการให้กิจกรรมดนตรีบ�ำบัดในช่วงที่ 2 (B2)
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ABSTRACT

A number of studies have shown effectiveness of music therapy interventions for enhancing
social skills of all individuals regardless of age and ability level, including child abuse and neglect. This
study employed the A-B-A-B design combined with the qualitative single-case design that aimed to
examine the effect of music therapy on social skills of an 8-year-old neglected child. The experiment
was organized as two periods including baseline without music (A) and music therapy sessions (B).
The Individualized Music Therapy Assessment (IMTAP) and narrative observation form were used
as research instruments to assess and collect the social behaviors of the participant. The results of
participant’s social skills were illustrated using the visual inspection and narrative case study.
The results demonstrated that music therapy enhanced the social skills of the neglected child
efficiently. The scores of social skills in baseline sessions (A1) were lower than the scores of music
therapy session (B1). After withdrawal interventions, the scores went lower apparently again in the
baseline sessions (A2). However, the scores increased again after providing the music interventions
in music therapy session (B2).
Keywords: Music, Music therapy, Group music therapy, Socail skills, Neglected child
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหางานวิจยั

เด็ ก ที่ ถู ก ทอดทิ้ ง (Neglected child) นั้ น
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่ถูกทารุณกรรมและปล่อยปละ
ละเลย (Child abuse and neglect) (Plub-rukarn
& Suphakunpinyo, 2011) ซึ่ ง Child Welfare
Information Gateway (2013) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย
ของเด็กที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้ว่า เป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ หรือ
ผู ้ ดู แ ลทอดทิ้ ง และไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลอย่ า งเหมาะสม
ในด้านความต้องการพื้นฐานที่เด็กพึงมี (Piyasilp &
Katetumarn, 2002) จากการศึกษาปัญหาของเด็ก
ที่ถูกทอดทิ้ง และการเข้าไปสังเกตการณ์และสัมภาษณ์
ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในมู ล นิ ธิ เ ด็ ก ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย พบปั ญ หาหลั ก
ซึ่งส่งผลกระทบกับเด็กในทุกๆ ด้าน นั่นคือปัญหาเรื่อง
การขาดทักษะสังคมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้วิจัย
จึงท�ำการศึกษาในเรื่องของทักษะสังคม ทั้งในเด็กทั่วไป
และในเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
ทักษะสังคม หมายถึง การติดต่อสื่อสาร หรือ
ร่วมกันท�ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ของบุคคลตัง้ แต่ 2 คน
ขึ้นไป เพื่อเป้าหมายในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวก
ซึ่งกันและกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น (Sriwattanapong, 2004 as
cited in Plordpai, 2008) จะเห็นได้ว่าทักษะสังคมเป็น
ทักษะหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างมาก เด็กที่ถูกทอดทิ้งก็ต้องการการส่งเสริม
ในด้านนี้เช่นกัน เพราะเด็กที่ถูกทอดทิ้งนั้นถูกละเลยทั้ง
ทางด้านร่างกายและรวมไปถึงด้านจิตใจด้วย และส่งผล
ไปจนถึ ง ช่ ว งที่ เ ด็ ก โตขึ้ น เด็ ก จึ ง ขาดความเชื่ อ ใจต่ อ
คนอื่นๆ นอกจากนี้เด็กอาจไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์กับใคร
หรื อ ไม่ รู ้ จั ก การวางตั ว ที่ เ หมาะสมในสั ง คม เป็ น ที่ ม า
ของความบกพร่องทางทักษะสังคมที่เกิดขึ้น (Zitelli,
Mclntire, & Nowalk, 2012) ดังนั้นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะสังคมของเด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ซึ่งหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการส่งเสริมทักษะสังคม
คือ การน�ำเอาดนตรีบำ� บัดมาใช้ในการพัฒนาทักษะสังคม
ทั้งในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กปกติทั่วไป
ดนตรี บ� ำ บั ด คื อ การน� ำ เอากิ จ กรรมดนตรี
หรือองค์ประกอบของดนตรีมาช่วยเหลือและส่งเสริม
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ด้ า นต่ า งๆ ตามความต้ อ งการของผู ้ รั บ เข้ า รั บ บริ ก าร
ซึ่งกระท�ำโดยนักดนตรีบ�ำบัดที่ผ่านการเรียนดนตรีบ�ำบัด
มาอย่ า งน้ อ ยในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยกระบวนการ
การบ�ำบัดและขัน้ ตอนของดนตรีบำ� บัดนัน้ จะน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาศักยภาพสูงสุดของผูเ้ ข้ารับบริการ ดนตรีบำ� บัดนัน้
เป็ น การใช้ ด นตรี เ ป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับบริการ โดยการบ�ำบัดนั้นจะตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยเสมอ (World Federation
of Music Therapy, 2014) นอกจากนี้จากการทบทวน
วรรณกรรมผู ้ วิ จั ย พบว่ า ดนตรี บ� ำ บั ด เป็ น อี ก หนึ่ ง วิ ธี
ที่บ�ำบัดที่น�ำมาส่งเสริมทักษะสังคมแล้วท�ำให้เกิดผล
ที่น่าพึงพอใจไม่น้อย (LaGasse, 2014) ซึ่งดนตรีบ�ำบัด
มีทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
เลือกใช้ดนตรีบ�ำบัดแบบกลุ่มในการส่งเสริมทักษะสังคม
ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
จะเลือกใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบปิด (The closed group)
มาใช้ในการทดลองผลของดนตรีบ�ำบัดแบบกลุ่มเพื่อ
พัฒนาทักษะสังคมของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นการจัด
กลุ่มแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสมาชิกในกลุ่ม
เลย และทุกคนในกลุ่มจะต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อ
ควบคุมการขาดหายของผู้เข้าร่วมการวิจัย การสร้าง
สัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อการวัดผลทักษะสังคมที่ชัดเจน (Pavlicevic, 2003)
จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย พบว่ า ใน
ประเทศไทยนั้ น ผู ้ วิ จั ย ยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ ใช้ ด นตรี
บ�ำบัด และกระท�ำโดยนักดนตรีบ�ำบัดที่ผ่านการเรียน
และการฝึ ก อบรมดนตรี บ� ำ บั ด มาแล้ ว กั บ เด็ ก กลุ ่ ม นี้
ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังมีการใช้กิจกรรมเพลง
ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวโดยท�ำเป็นกลุ่ม (Koonkeaw,
2014) หรื อ การน� ำ เอากิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ ม า
ใช้ (Rodmueang, 2013) เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
ได้ท�ำการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศพบว่า มีงานวิจัย
ที่ใช้ดนตรีบ�ำบัดกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่จ�ำนวนหนึ่ง แต่
ยังไม่พบงานที่ท�ำกับทักษะสังคมโดยตรง โดยเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ คือ เพือ่ เพิม่ ทักษะการแก้ปญั หา เพือ่ เพิม่ ทักษะ
การสื่อสารทางอารมณ์จากภายในสู่ภายนอก และเพื่อ

เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยั ง พบว่ า ได้ มี ก ารน� ำ เอาดนตรี ม าใช้ ร ่ ว มกั บ การให้
ค�ำปรึกษา การร้องเพลงเดีย่ ว หรือกลุม่ การเต้นประกอบ
เพลง การเล่นเครื่องดนตรี โดยท�ำการทดลองกับกลุ่ม
เด็กที่ไร้บ้านเพื่อช่วยในเรื่องของทักษะการแก้ไขปัญหา
ของเด็กอีกด้วย (Staum, 1993) นอกเหนือจากที่ได้
กล่าวเอาไว้ข้างต้น ยังมีการน�ำเอากิจกรรมทางดนตรี
บ�ำบัด ได้แก่ การอิมโพรไวซ์หรือการด้นสด และการ
แต่งเพลง มาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะสังคมในกลุ่มเด็กอื่นๆ
ด้วยเช่นกัน (Zanders, 2015) นอกจากนี้ยังมีดนตรี
บ�ำบัดทีช่ ว่ ยส่งเสริมด้านการเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรมทีใ่ ช้
ได้แก่ การเล่นดนตรีสด การวิเคราะห์เนื้อเพลง การ
เคลื่อนไหวร่างกายไปกับดนตรี หรือการฟังเพลง เป็นต้น
(Layman, David, & Laing, 2002)
จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศยังมีการส่งเสริม
ทักษะสังคมกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น
ในประเทศไทยก็ยังไม่มีการน�ำเอาดนตรีบ�ำบัดที่ถูกใช้
โดยนักดนตรีบ�ำบัดที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วมาใช้กับเด็ก
กลุ่มนี้ จึงท�ำให้งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยฉบับแรก
ทีน่ ำ� เอาดนตรีบำ� บัดมาส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมให้กบั
เด็กที่ถูกทอดทิ้งในประเทศไทย โดยผู้วิจัยท�ำการศึกษา
ทั ก ษะสั ง คมทั้ ง 6 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) ด้ า นทั ก ษะสั ง คม
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การทักทาย หรือการบอกลาอย่าง
เหมาะสม (2) การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ การเข้ามา
ในห้องกิจกรรมด้วยตนเอง และการร่วมท�ำกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง (3) การสลับผลัดเปลี่ยนในกิจกรรม ได้แก่
การรู้ล�ำดับการเล่นของตนเองและผู้อื่น (4) การมีสมาธิ
ในการท�ำกิจกรรมกับผูอ้ นื่ ได้แก่ การร่วมท�ำกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และการสนใจนักดนตรีบ�ำบัด (5) การปฏิบัติ
ตามค�ำสั่ง และ (6) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้แก่
การท�ำกิจกรรมกับนักดนตรีบ�ำบัด หรือมีการสื่อสารกับ
ผู้อื่น โดยหัวข้อดังกล่าวถูกสรุปและดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินทางดนตรีบ�ำบัดที่มีชื่อว่า The individualized
music therapy assessment profile ในส่วนของการ
ประเมินทักษะสังคมโดยเฉพาะ (Baxter, 2007) เพื่อให้
ได้ทราบถึงการท�ำดนตรีบ�ำบัดที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้
น�ำไปสู่การส่งเสริมให้มีทักษะสังคมของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

ให้ดยี งิ่ ขึน้ และสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข
รวมไปถึงมอบประโยชน์แก่ผทู้ สี่ นใจ ผูท้ ตี่ อ้ งการช่วยเหลือ
เด็ก และผู้ต้องการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาผลของดนตรีบำ� บัดทีม่ ตี อ่ ทักษะสังคม
ในเด็กที่ถูกทอดทิ้ง โดยศึกษาทักษะสังคมทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ ทักษะสังคมขั้นพื้นฐาน การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น
การสลั บ ผลั ด เปลี่ ย นในกิ จ กรรม การมี ส มาธิ ใ นการ
ท�ำกิจกรรมกับผู้อื่น การปฏิบัติตามค�ำสั่ง และการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ นอกจากนีง้ านวิจยั ฉบับนีม้ คี ำ� ถามงาน
วิจยั คือ ดนตรีบำ� บัดสามารถช่วยส่งเสริมทักษะสังคมของ
เด็กที่ถูกทอดทิ้งได้หรือไม่

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ด�ำเนินการ
โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย กรณี ศึ ก ษาแบบกรณี เ ดี่ ย ว
(Single-case design) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ
A-B-A-B Design หรือ Withdrawal and reversal
ซึ่งเป็นการให้ระยะ Baseline และช่วงที่มีการจัดกระท�ำ
ซ�้ำอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจในเรื่องของกิจกรรมหรือสิ่งที่ได้
จัดกระท�ำกับผู้เข้าร่วมการวิจัยว่าให้ผลที่ดีขึ้นจริงหรือ
ไม่ เนื่องจากมีการวัดถึง 2 ครั้ง (Kazdin, 2011) ร่วมกับ
ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษาแบบกรณีเดี่ยวในเชิงคุณภาพ
(Qualitative case study) โดยลงลึกรายละเอียดถึงชีวติ
จริง และบริบทของสิ่งที่จะศึกษา (Yin, & Davis, 2007
as cited in Yin, 2009) โดยในงานวิจัยในครั้งนี้จะน�ำ
เอาการวิจัยแบบกรณีศึกษาในการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้น
ในแต่ละครั้งของการท�ำดนตรีบ�ำบัด
ผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นเด็ก
ผู้หญิง สัญชาติไทย อายุ 8 ปี จ�ำนวน 1 คน อาศัยอยู่
ในมูลนิธิเด็กโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก จาก
การสังเกตการณ์พฤติกรรมทางสังคม และสัมภาษณ์
ครูผู้สอนของผู้เข้าร่วมการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
มีประวัตกิ ารถูกมารดาท�ำร้ายตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ รวมไปถึง
มารดาปฏิเสธการเลี้ยงดู ท�ำให้ต้องมาอาศัยในมูลนิธิเด็ก
ผูเ้ ข้าร่วมมีพนี่ อ้ งฝาแฝดทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันตลอดเวลา แต่ทงั้ สอง
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 หน้า 7 ฉบับที่ 1

คนมักทะเลาะ แย่งของ และท�ำร้ายร่างกายซึง่ กันและกัน
ท�ำให้เดือดร้อนคนรอบข้างเสมอ ซึ่งพฤติกรรมทางสังคม
โดยทั่วไปของผู้เข้าร่วมคือ มักไม่ตอบชื่อของตนเองเมื่อมี
ผู้ใหญ่ถาม รวมไปถึงไม่สบตาเวลาพูดคุย นอกจากนี้
ในทุกครั้งที่มีอาสาสมัครมาท�ำกิจกรรมด้วย ผู้เข้าร่วม
การวิจัยมักไม่เข้าไปท�ำกิจกรรมกับเด็กคนอื่นๆ นอกจาก
นี้ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักควบคุมเพื่อนๆ ให้ท�ำตามความ
ต้องการของตนเอง และไม่แบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อน
จนท�ำให้ไม่มีเพื่อนในวัยเดียวกัน รวมไปถึงมีพฤติกรรม
ก้ า วร้ า ว หากรู ้ สึ ก ไม่ พ อใจอย่ า งรุ น แรงมั ก จะท� ำ ร้ า ย
ร่างกายตนเอง และผู้อื่น นอกจากนี้ยังไม่ท�ำตามค�ำสั่ง
ของคุณครู หรือผู้ดูแลเลยแม้แต่น้อย
ระยะ Baseline เป็ น ระยะที่ ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การ
ทดลองโดยไม่ ใช้ ด นตรี ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การที่ ห ้ อ งกิ จ กรรม
ภายในมูลนิธิเด็กโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
ผู ้ วิ จั ย จะเป็ น ผู ้ คั ด เลื อ กสมาชิ ก ในกลุ ่ ม ด้ ว ยตนเอง
ซึ่งสมาชิกกลุ่มในระยะ Baseline นี้มีจ�ำนวน 4 คน ได้แก่
1) ผู้เข้าร่วมการวิจัย 2) เพื่อนของผู้เข้าร่วมการวิจัย
ซึ่งเรียนในห้องเดียวกัน 3) ผู้วิจัยซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำ
กลุ่ม และ 4) นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาดนตรีบำ� บัด
จ�ำนวน 1 คน ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นเพื่อนต้นแบบ โดยเป็น
แบบอย่างทีด่ ใี นการแสดงพฤติกรรมทางสังคมทีเ่ หมาะสม
ให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย
ระยะกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด ผู้วิจัยเลือกใช้ดนตรี
บ�ำบัดแบบกลุ่มประเภท กลุ่มแบบปิด (The closed
group) โดยกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดแบบกลุ่มจะถูกจัดขึ้น
ที่ห้องกิจกรรมของมูลนิธิเด็กโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้าน
เด็กสานรัก ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีจ�ำนวน 4 คนเช่นเดียวกับ

หน้า 8 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ในระยะ Baseline โดยกิจกรรมในระยะนีจ้ ะเป็นกิจกรรม
ดนตรี ที่ มี เ ป้ า หมายในการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะสั ง คมที่ ดี
ให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งกิจกรรมที่ผู้วิจัยจะน�ำมาใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การร้องเพลงกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งแรก
ที่บุคคลสามารถใช้แสดงออกทางความรู้สึกด้วยดนตรีได้
นอกจากนี้เนื้อเพลงและท�ำนองของเพลงยังช่วยให้เด็ก
จ�ำเนื้อหาส�ำคัญๆ อื่น เช่น ชื่อและนามสกุลของตนเอง
หรือผู้อื่นอีกด้วย การเล่นเครื่องดนตรีกลุ่ม ซึ่งท�ำให้
เด็กๆ ได้ฝึกการรับฟังเพื่อนๆ และฝึกทักษะการแบ่งปัน
(Schulberg, 1981) นอกจากนี้ เ ด็ ก ๆ ยั ง ได้ ฝ ึ ก การ
แบ่งปันเพือ่ ให้เพือ่ นในกลุม่ ได้เล่นเครือ่ งดนตรีของตนเอง
บ้าง ทัง้ ยังสามารถใช้เอกลักษณ์ทางเสียงของเครือ่ งดนตรี
แต่ละชนิดในการแทนความเป็นตัวเอง รวมไปถึงบทบาท
และหน้าที่ของตนเองภายในวงอีกด้วย (Pavlicevic,
2003) การเต้นประกอบเพลง เป็นการเปิดโอกาสให้
เด็กๆ สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังฝึกให้เด็ก
ปฏิบัติตามค�ำสั่ง โดยการเคลื่อนไหวตามนักดนตรีบ�ำบัด
หรือเพือ่ นทีอ่ อกมาเป็นผูน้ ำ� ได้อกี ด้วย (Schwartz, 2012)
กิจกรรมเกมดนตรี ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกการปฏิบัติ
ตามกฏ ข้อบังคับ หรือระดับการวางตัวในสังคม และ
การยอมรั บ ผลหลั ง จากเล่ น เกมแล้ ว ไม่ ว ่ า จะแพ้ ห รื อ
ชนะก็ตาม และกิจกรรมการแต่งเพลง จะช่วยให้เด็กๆ
ได้ฝึกทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านการแต่งเพลง
(Schulberg, 1981) โดยกิจกรรมทั้งหมดจะถูกน�ำมา
ปรับใช้ในแต่ละครั้งของระยะกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด โดย
โครงสร้างของกิจกรรมประกอบไปด้วย 3 ช่วงหลักๆ
ได้แก่ ช่วงทักทาย ช่วงกิจกรรมดนตรีบำ� บัดส่งเสริมทักษะ
สังคม และช่วงบอกลา ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมดนตรีบ�ำบัด
รายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลา 45 นาที
ช่วงทักทาย
ร้องเพลง “สวัสดี” เป็นการทักทาย เช่น การร้องเพลงเป็นค�ำว่า “สวัสดี”
2-10 นาที
การยกมือไหว้ หรือการถามไถ่เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยเรียนรู้มารยาททางสังคม
ช่วงกิจกรรม
เป็นการท�ำกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดแบบกลุ่ม ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
30-40 นาที
ดนตรีบ�ำบัด
ส่งเสริมให้เกิดทักษะสังคมทั้ง 6 ด้าน โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบ
เพือ่ ส่งเสริมทักษะสังคม ไปด้วย การเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลงแบบกลุ่ม การเล่นเกมดนตรี
และการแต่งเพลง
ช่วงบอกลา
นักดนตรีบ�ำบัดจะร้องเพลง “บอกลา” ซึ่งมีเนื้อหาการบอกลา การ
2-5 นาที
ยกมือไหว้ขอบคุณ และกล่าวถึงการพบกันใหม่ในครัง้ หน้าเพือ่ เป็นการ
จบกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดในแต่ละครั้ง
ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. The IMTAP intake form: เป็ น แบบ
ประเมินหนึง่ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ น The Individualized Music
Therapy Assessment Profile (IMTAP) ซึ่งเป็นเครื่อง
มือที่ใช้ในการประเมินเบื้องต้นก่อนที่ผู้วิจัยจะเริ่มการ
ทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค�ำถามปลายปิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทั่วไปที่เกิดขึ้นของผู้เข้าร่วมการวิจัย (Baxter,
2007) ส�ำหรับการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้ The IMTAP intake
form ในการสัมภาษณ์ครูประจ�ำชั้นของผู้เข้าร่วมการ
วิจัย โดยเครื่องมือจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมากขึ้น โดยการปรับให้เป็นข้อค�ำถาม
ภาษาไทย และเพิ่มข้อค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับทักษะสังคม
เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทักษะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
2. The Individualized Music Therapy
Assessment Profile (IMTAP): คือ แบบประเมินทาง
ด้ า นดนตรี บ� ำ บั ด ส� ำ หรั บ ประเมิ น ความสามารถทาง
พัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กไปจนถึงวัยรุ่น ได้แก่
ทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่องปาก
ด้านประสาทสัมผัส ด้านการรับสาร ด้านการส่งสาร ด้าน
เชาว์ปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และรวมไปถึงด้าน
ดนตรีอีกด้วย (Baxter, 2007)
โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้เฉพาะ
หั ว ข้ อ การประเมิ น ด้ า นทั ก ษะสั ง คม (Social skills

หรือ SOC) โดยประเมินในด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ทักษะสังคมขั้นพื้นฐาน 2) การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น
3) การสลับผลัดเปลี่ยนในกิจกรรม 4) มีสมาธิในการท�ำ
กิจกรรมกับผู้อื่น 5) การปฏิบัติตามค�ำสั่ง และ 6) การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเครื่องมือจะถูกปรับเปลี่ยนบาง
ส่วน กล่าวคือ ผูว้ จิ ยั จะตัดพฤติกรรมทางสังคมทีผ่ เู้ ข้าร่วม
ท�ำได้ดีอยู่แล้วออก เช่น การตอบรับการเรียกชื่อทุกครั้ง
นอกจากนี้ผู้วิจัยจะท�ำการตัดพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อดนตรีออกทั้งหมด เพราะเครื่องมือจะถูกน�ำมาใช้ทั้ง
ในระยะกิจกรรมดนตรีบำ� บัดและระยะ Baseline ซึง่ ไม่มี
ดนตรีดว้ ย หากยังมีสว่ นทีเ่ ป็นการตอบสนองต่อดนตรีอยู่
จะท�ำให้ไม่สามารถประเมินทักษะนีใ้ นระยะ Baseline ได้
3. แบบสังเกตพฤติกรรม: นอกจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยยังท�ำการเก็บข้อมูลผ่านการ
บรรยายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงสภาพการณ์ และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรม
ทั้งหมดโดยละเอียดอีกด้วย
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในงานวิจัย
ฉบับนี้จะเริ่มต้นด้วยการสังเกตการณ์เด็กๆ ภายในมูลนิธิ
เด็กโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก โดยผู้วิจัยจะ
คัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ผ่านการสังเกตการณ์พฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กๆ ภายในชั้นเรียน และการสัมภาษณ์
ครูประจ�ำชั้น เมื่อได้ผู้เข้าร่วมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะ
ด�ำเนินการทดลอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่
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1) ระยะ Baseline (A1) และ (A2) 2) ระยะกิจกรรม
ดนตรีบำ� บัด (B1) และ (B2) ซึง่ ทัง้ 2 ช่วงนี้ จะถูกด�ำเนินการ
สลับกันไปช่วงละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน (วันเว้นวัน)
รวมทัง้ สิน้ 4 สัปดาห์ และด�ำเนินกิจกรรมครัง้ ละ 45 นาที
โดยใช้แบบประเมิน IMTAP และบรรยายพฤติกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ ภายในกิจกรรมควบคูก่ นั ไป เพือ่ แสดงให้เห็นถึงสภาพ
การณ์ และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในกิจกรรมทัง้ หมด นอกจากนี้
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดนัน้ จะถูกบันทึกโดยกล้องวีดโี อ
โดยวีดีโอและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบและท�ำลายทิ้งทันที
ที่เสร็จสิ้นการวิจัย
การตรวจสอบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน
ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก ารทดสอบความเที่ ย งระหว่ า งผู ้ ป ระเมิ น
(Inter-Observer Reliability) โดยท�ำการคัดเลือกวีดีโอ
ที่ได้การทดลองมา 4 ครั้ง จากจ�ำนวนทั้งหมด 14 ครั้ง
คิดเป็น 28 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก
จากการทดลองครั้งที่ผปู้ ระเมินสามารถสังเกตพฤติกรรม
ได้อย่างชัดเจนที่สุด รวมไปถึงมีเนื้อหาวีดีโอที่ครบถ้วน
หลังจากนั้นผู้วิจัยท�ำการทดสอบความเที่ยงโดยใช้วิธีการ
ค�ำนวณ ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation) จากผลการประเมิน
ระหว่างผูป้ ระเมิน 2 คน ได้แก่ ผูว้ จิ ยั และนักดนตรีบำ� บัด
มืออาชีพ ได้ค่าความเที่ยงของความสอดคล้องคิดเป็น
94 เปอร์เซ็นต์ (r = .94, p < .01)
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์กราฟ (Visual inspection)
เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผ่านกราฟของระยะทีม่ ดี นตรี
และไม่มีดนตรี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของทักษะเป้าหมาย (Kazdin, 2011)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาเชิงบรรยาย
(Qualitative case analysis) ผู้วิจัยใช้แบบสังเกต
พฤติ ก รรมในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพทั้ ง หมด
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการบรรยายพฤติกรรมทางสังคมของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย

หน้า 10 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ผลการวิจัย

การน�ำเสนอข้อมูลในส่วนนี้จะรายงานทักษะ
ทางสังคมของผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งในระยะ Baseline
(A) และระยะกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด (B) โดยรายงาน
ผ่านการวิเคราะห์กราฟ (Visual inspection) ซึ่งจะ
รายงานทักษะสังคมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
1. ทักษะสังคมขัน้ พืน้ ฐาน: ในระยะ Baseline
ครั้งที่ 1 (A1) มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ 55.9 ซึ่งผู้เข้าร่วม
การวิจัยไม่กล่าวทักทาย หรือบอกลานักดนตรีบ�ำบัดเลย
แม้แต่น้อย ในขณะที่ช่วงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดครั้งที่ 1
(B1) ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี
แบบง่ายๆ และการร้องเพลงพร้อมกับเล่นเครื่องดนตรี
ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยชื่นชอบ ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งกล่าว
สวัสดี และยกมือไหว้นักดนตรีบ�ำบัด ท�ำให้มีคะแนน
เพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 93.5 อย่างไรก็ตามคะแนนลดลง
เมื่ อ ถึ ง ช่ ว ง Baseline ครั้ ง ที่ 2 (A2) คิ ด เป็ น 65.2
ซึง่ คะแนนเพิม่ ขึน้ จากช่วง Baseline ครัง้ ที่ 1 (A1) เพราะ
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั มีการทักทายนักดนตรีบำ� บัด แต่ไม่มกี าร
บอกลาอย่ า งเหมาะสม ต่ อ มาในช่ ว งกิ จ กรรมดนตรี
บ�ำบัดครั้งที่ 2 (B2) คะแนนเพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 96.7 ซึ่ง
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ทัง้ กล่าวทักทาย และบอกลาอย่างเหมาะ
สมด้วยตนเอง
2. การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น: ในระยะ Baseline
ครัง้ ที่ 1 (A1) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 77 ขณะทีใ่ นช่วงกิจกรรมดนตรี
บ�ำบัดครั้งที่ 1 (B1) มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคิดเป็น
ร้อยละ 98.4 ในทางตรงกันข้ามคะแนนค่อยๆ ลดลง
เมื่ อ ถึ ง ระยะ Baseline ครั้ ง ที่ 2 (A2) โดยคิ ด เป็ น
ร้อยละ 75 แต่ในช่วงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดครั้งที่ 2 (B2)
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าครั้งอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 96.9
จะเห็นได้ว่าคะแนนในช่วงที่มีดนตรีและไม่มีดนตรีนั้น
มีความแตกต่าง โดยในช่วงที่ไม่มีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการ
วิจัยมักไม่อยู่ในพื้นที่กิจกรรม แต่ในช่วงที่มีดนตรีนั้น
ผู้เข้าร่วมการวิจัยอยู่ในพื้นที่กิจกรรม และท�ำกิจกรรม
ร่วมกับนักดนตรีบ�ำบัดอย่างสม�่ำเสมอ

และไม่มีดนตรีนั้นมีความแตกต่าง โดยในช่วงที่ไม่ มีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่อยู่ในพื้นที่กิจกรรม แต่
ในช่วงที่มีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยอยู่ในพื้นที่กิจกรรม และทากิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบาบัดอย่างสม่าเสมอ
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แบ่งปันเครื่องดนตรีให้กับเพื่อนๆ

ภาพที่ 3 แสดงคะแนนการสลับผลัดเปลี่ยนในกิจกรรม
ภาพที
่ 3 แสดงคะแนนการสลั
ผลั ด เปลี่ ยบนในกิ
ในระยะ
Baseline และช่วงกิจบกรรมดนตรี
าบัด จ กรรม
ในระยะ Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด

ภาพที่ 4 แสดงคะแนนการมีสมาธิในการทากิจกรรมกับ
ภาพที่ 4 แสดงคะแนนการมี ส มาธิ ใ นการท� ำ กิ จ กรรมกั บ
ผู้อื่นในระยะ Baseline และกิจกรรมดนตรีบาบัด
ผู้อื่นในระยะ Baseline และกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด

5. การปฏิบัติตามคาสั่ง: ในระยะ Baseline ครั้งที่ 1 (A1) มีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็น 33.3
ทยาลั
ยราชสุดา ปีที่ แ15นวโน้
หน้ามเพิ
11่มฉบัขึ้นบทีในช่
่ 1 วง
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ได้รับวารสารวิ
อย่างไรก็
ตามคะแนนมี
กิจกรรมดนตรีบาบัดครั้งที่ 1 (B1) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็นร้อยละ 50 โดยกิจกรรมในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่

5. การปฏิบัติตามค�ำสั่ง: ในระยะ Baseline
ครั้งที่ 1 (A1) มีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็น 33.3 เปอร์เซ็นต์
ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั มักไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ทีไ่ ด้รบั อย่างไร
ก็ตามคะแนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงกิจกรรมดนตรี
บ�ำบัดครั้งที่ 1 (B1) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็นร้อยละ
50 โดยกิจกรรมในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เน้น
การเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างอิสระ แต่มีกรอบของ
ดนตรีที่ชัดเจน เช่น ประโยคเพลง และความช้าเร็วของ
เพลง เป็นตัวก�ำหนดเวลาในการเคลือ่ นไหว ผูเ้ ข้าร่วมการ
วิจัยท�ำตามประโยคเพลง หรือความช้าเร็วของดนตรีตาม
ที่นักดนตรีบ�ำบัดก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ ต่อมาในระยะ
Baseline ครั้งที่ 2 (A2) มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ร้อยละ
33.3 เท่าเดิม และค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงกิจกรรมดนตรี
บ�ำบัดครั้งที่ 2 (B2) โดยค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ 58.3

6. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น: ส�ำหรับในระยะ
Baseline ครั้งที่ 1 (A1) มีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็น 83.3
และยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงช่วงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด
ครั้งที่ 1 (B1) ซึ่งเป็นกิจกรรมดนตรีที่ใช้เพลงที่ร้องง่าย
หรื อ เพลงที่ ผู ้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ชื่ น ชอบมาท� ำ กิ จ กรรม
ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมักยิ้มแย้ม และท�ำกิจกรรมร่วมกับ
นักดนตรีบ�ำบัดเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็น
100 เปอร์เซ็นต์เต็ม แต่เมื่อถึงระยะ Baseline ครั้งที่ 2
(A2) คะแนนค่อยๆ ลดลงโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละกลับมาที่
83.3 ซึ่ ง ผู ้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย มั ก ไม่ ท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
นักดนตรีบ�ำบัด และบางครั้งไม่มีการพูดโต้ตอบ จากนั้น
คะแนนกลับไปอยู่ที่ร้อยละ 100 เต็มในช่วงกิจกรรม
ดนตรีบ�ำบัดครั้งที่ 2 (B2) ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสบตา
พูดโต้ตอบ และท�ำกิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบ�ำบัดอย่าง
ต่อเนื่อง

ภาพที่ 5 แสดงคะแนนการปฏิบัติตามคาสั่งในระยะ
ภาพที
5 แสดงคะแนนการปฏิ
บั ตบิ ตาบั
ามค�
อภิBaseline
ป่ รายผล
และช่วงกิจกรรมดนตรี
ด ำ สั่ ง ในระยะ
Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด

ภาพที่ 6 แสดงคะแนนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในระยะ
ภาพที
่ 6 แสดงคะแนนการมี
ป ฏิ สั ม พับนาบัธ์ดกั บ ผู ้ อื่ น ในระยะ
Baseline
และช่วงกิจกรรมดนตรี
Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด

อภิปปรายผล
รายผล
หรือกิจกรรม (King, 2004) กล่าวคือ นักดนตรีบ�ำบัด
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2. ดนตรี
หน้า 12 วารสารวิ
ทยาลับยาบั
ราชสุดดกัาบปีการมี
ที่ 15 สฉบั่วบนร่
ที่ 1วมในการท ากิจ กรรมกับ ผู้ อื่น : จากผลการวิจัยพบว่ าในช่วงที่ไม่ มี
ดนตรี หรือในระยะ Baseline นั้น ผู้เข้าร่วมการวิจัย มักหยิบหนัง สือการ์ตูนมาอ่าน หรือเดินออกนอกพื้นที่

2. ดนตรีบ�ำบัดกับการมีส่วนร่วมในการท�ำ
กิจกรรมกับผู้อื่น: จากผลการวิจัยพบว่าในช่วงที่ไม่มี
ดนตรี หรือในระยะ Baseline นั้น ผู้เข้าร่วมการวิจัย
มักหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่าน หรือเดินออกนอกพื้นที่
กิจกรรมโดยไม่สนใจนักดนตรีบ�ำบัด ทั้งยังปฏิเสธการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในกลุ่มอีกด้วย ซึ่งตรงกันข้าม
กับพัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยนี้ ที่มักจะเป็นวัย
ที่มีความต้องการให้เพื่อนยอมรับตนเอง (Poopunsri &
Damrongpol, 1991) แต่ในช่วงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด
นัน้ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั มักเข้ามาในห้องกิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างรวดเร็ว และยังอยู่ในพื้นที่กิจกรรมเพื่อท�ำกิจกรรม
ร่วมกับนักดนตรีบำ� บัดเป็นอย่างดี ซึง่ นักดนตรีบำ� บัดเลือก
ใช้กิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลงร่วมกัน
การเล่นเครื่องดนตรีร่วมกัน การเล่นเกมดนตรี และการ
เต้นประกอบเพลง กิจกรรมการเล่นดนตรีและร้องเพลง
ไปด้วยกันนั้นเป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
และสมาชิกคนอื่นจะได้ท�ำร่วมกัน โดยนักดนตรีบ�ำบัด
เลือกใช้เพลงที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยชื่นชอบ หรือเพลงที่มี
เนื้อเพลงที่ร้องตามได้โดยง่าย และมีเนื้อหาของเพลง
ที่ เข้ า ใจง่ า ย เพื่ อ ให้ ผู ้ เข้ า ร่ ว มและนั ก ดนตรี บ� ำ บั ด ท� ำ
กิ จ กรรมร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งลื่ น ไหล ซึ่ ง วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วมี
ความสอดคล้องอย่างมากกับสิ่งที่ Schwartz (2012) ได้
กล่าวถึงการใช้ดนตรีซึ่งท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และ
ท�ำให้ผู้รับบริการดนตรีบ�ำบัดรู้สึกปลอดภัย ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักดนตรีบ�ำบัดกับเด็ก
3. ดนตรี บ� ำ บั ด กั บ การสลั บ ผลั ด เปลี่ ย น
ในกิจกรรม: จากการศึกษาพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
วัยนี้ผู้วิจัยพบว่า เด็กมักสนใจท�ำตามกฏกติกาเมื่อเห็นว่า
มีแนวโน้มจะได้รับรางวัล (Katawanich, 2003) แต่ใน
ระยะ Baseline ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่สลับผลัดเปลี่ยน
ในกิจกรรม และหยิบอุปกรณ์ หรือของเล่นทันทีโดย
ไม่สนใจนักดนตรีบ�ำบัด หรือเพื่อนคนอื่น ทั้งๆ ที่เมื่อ
ปฏิบตั ติ ามแล้วจะได้ของรางวัล หรือได้ทำ� กิจกรรมสนุกๆ
แต่ในกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักปฏิบัติ
ตามล� ำ ดั บ ที่ นั ก ดนตรี บ� ำ บั ด ก� ำ หนด ทั้ ง ยั ง แบ่ ง ปั น
เครื่องดนตรีของตนเองให้กับผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งนักดนตรี
บ�ำบัดน�ำเอาดนตรีมาใช้ในการก�ำหนดล�ำดับให้กบั สมาชิก

แต่ละคนผ่านเนื้อเพลง และเสียงประสานของเพลงที่
แสดงล�ำดับที่ชัดเจน เช่น ในกิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี
โดยนักดนตรีบ�ำบัดจะร้องเพลงพร้อมกับดีดกีตาร์เป็น
สัญญาณให้สมาชิกคนแรกตอบชื่อของตนเอง และรวม
ไปถึงท�ำท่าสวัสดีของตนเอง และเพื่อนๆ จะได้ท�ำท่า
ของคนๆ นั้น ก่อนที่นักดนตรีบ�ำบัดจะเปลี่ยนไปถามชื่อ
คนอื่นๆ ต่อ ผู้เข้าร่วมการวิจัยโยกตัวไปตามเสียงเพลง
พร้อมกับร้องเพลงสวัสดี และรอคอยที่จะท�ำท่าของ
เพื่อนๆ โดยไม่ได้ทักท้วงว่าจะได้เป็นคนท�ำท่าสวัสดี
ก่อนหรือหลัง เพราะดนตรีท�ำให้เห็นว่าอย่างไรก็จะต้อง
วนมาที่ตนเอง และระหว่างรอจะได้ท�ำท่าของเพื่อนด้วย
สังเกตได้ว่าดนตรีเป็นโครงสร้างของกิจกรรม และท�ำให้
ทุกคนรู้ล�ำดับของตัวเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับสิ่งที่
King (2004) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ดนตรีเป็นโครงสร้างของ
เวลา ช่วยให้เด็กๆ รับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองจะต้องท�ำ
4. ดนตรี บ� ำ บั ด กั บ การมี ส มาธิ ใ นการท� ำ
กิ จ กรรมกั บ ผู ้ อื่ น : จากผลการวิ จั ย พบว่ า ในระยะ
Baseline ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั มักแสดงพฤติกรรมทีแ่ สดงถึง
ความไม่มีสมาธิในการท�ำกิจกรรม เช่น การหยิบหนังสือ
การ์ตูนมาอ่านบ่อยครั้งๆ เดินออกนอกพื้นที่กิจกรรม
ยืนมองหน้าต่าง ลุกไปท�ำอย่างอื่น และการเดินออก
นอกห้องกิจกรรมด้วยความรู้สึกไม่พอใจ ตรงกันข้าม
กับช่วงที่มีดนตรี ผู้เข้าร่วมการวิจัยอยู่ร่วมกิจกรรมกับ
นั ก ดนตรี บ� ำ บั ด เสมอ และไม่ ว ่ า จะมี สิ่ ง รบกวนใดๆ
เช่น สมาชิกคนอื่นๆ พยายามจะออกจากห้อง เป็นต้น
ผู้เข้าร่วมการวิจัยก็ยังคงท�ำกิจกรรมดนตรีต่อไปอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง จากการทดลองพบว่าดนตรีที่ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยชื่นชอบ มาประกอบกับการเต้น หรือเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง เช่น กิจกรรมเต้นแล้วหยุด เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยและสมาชิกทุกคนจะเต้นอะไรก็ได้ไป
ตามเพลง แต่เมือ่ เพลงหยุด ทุกคนจะต้องหยุดเคลือ่ นไหว
และเมื่อเพลงกลับมาอีกครั้ง ทุกคนจะสามารถเต้นต่อได้
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสมาธิใน
การร่วมกิจกรรมโดยไม่หันไปท�ำอย่างอื่นตลอดกิจกรรม
โดยหยุดและเคลื่อนไหวตามเพลง ทั้งยังร้องขอให้ท�ำ
กิจกรรมนี้อีกบ่อยครั้ง สังเกตได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับสิง่ ที่ Davis, Gfeller, and Thaut (2008)
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ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับการใช้ดนตรีที่ผู้รับบริการดนตรี
บ�ำบัดชื่นชอบ ว่าสามารถส่งเสริมทักษะการมีสมาธิใน
การท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะดนตรีที่ผู้รับบริการ
ดนตรีบำ� บัดชืน่ ชอบนัน้ จะเป็นตัวช่วยให้อยากท�ำกิจกรรม
มากขึ้น รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยได้อีกด้วย
5. ดนตรีบ�ำบัดกับการปฏิบัติตามค�ำสั่ง: จาก
ผลการวิจยั พบว่าในช่วงทีไ่ ม่มดี นตรีนนั้ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
มักไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของนักดนตรีบ�ำบัดอย่างสิ้นเชิง
ทั้งๆ ที่เด็กในวัยนี้มักมีความเกรงกลัวต่อกฎระเบียบ
และการถูกลงโทษ (Katawanich, 2003) อย่างไรก็ตาม
ในช่วงที่มีดนตรีผู้เข้าร่วมการวิจัยยอมปฏิบัติตามค�ำสั่ง
มากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แต่ในระยะกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดครั้งที่ 6, 7 และ 14
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลงนั้น ผู้วิจัยพบว่าในช่วงระยะ
กิ จ กรรมดนตรี บ� ำ บั ด ดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย เพิ่ ม กฏเกณฑ์
ในการท�ำกิจกรรมให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั มากขึน้ อย่างไร
ก็ ต ามค่ า เฉลี่ ย โดยรวมในระยะกิ จ กรรมดนตรี บ� ำ บั ด
ยังคงมีค่าเฉลี่ยร้อยละที่สูงกว่าระยะ Baseline โดยนัก
ดนตรีบ�ำบัดจะเล่นดนตรีในอัตราจังหวะที่ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยวิ่ง หรือร้องขอก่อน จากนั้นนักดนตรีบ�ำบัดจึงจะ
ค่อยๆ ปรับดนตรีให้ช้าลง หรือเร็วขึ้นทีละน้อยจนกระทั่ง
ผู ้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย หั น มาท� ำ ตามเสี ย งดนตรี เป็ น อี ก
หนึ่งวิธีการในการสอนให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยปฏิบัติตาม
ค�ำสั่ง เพราะถ้าหากสั่งให้เคลื่อนไหวตามอัตราจังหวะ
ที่ นั ก ดนตรี บ� ำ บั ด ต้ อ งการทั น ที แน่ น อนว่ า ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
การวิจัยจะปฏิเสธที่จะท�ำ และหันไปท�ำอย่างอื่นแทน
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการทดลองนั้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สิ่งที่ Donald and Pinson (2012) ได้กล่าวถึงหลักการ
ส�ำคัญซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีบ�ำบัด เรียกว่า “Iso
Principle” ซึ่งค�ำว่า “Iso” นั้นเป็นภาษากรีกให้ความ
หมายว่าเท่ากัน” ดังนั้น “Iso Principle” จึงหมายถึง
การใช้ ด นตรี ใ ห้ ต รงกั บ พฤติ ก รรม หรื อ อารมณ์ ข อง
ผู ้ รั บ บริ ก ารดนตรี บ� ำ บั ด เช่ น เดี ย วกั บ ในงานวิ จั ย นี้
ที่นักดนตรีบ�ำบัดใช้ดนตรีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
การเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมการวิจัยก่อน แล้วจึงค่อยๆ
ปรับอัตราความเร็วของดนตรีทีละน้อยในภายหลัง
6. ดนตรีบ�ำบัดกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น:
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จากผลการวิจยั พบว่าในระยะ Baseline ซึง่ ไม่มดี นตรีนนั้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่กล่าวทักทายนักดนตรีบ�ำบัด รวม
ไปถึงไม่สบตา และเดินไปท�ำกิจกรรมอืน่ รวมไปถึงใช้เวลา
ในการตอบชื่อนานกว่าคนอื่นๆ แต่ในช่วงที่มีดนตรีนั้น
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีคะแนนการมีปฏิสัมพันธ์กับนักดนตรี
บ�ำบัดผ่านการพูดโต้ตอบอย่างสม�่ำเสมอ สบตา และ
การท�ำกิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบ�ำบัดตลอดกิจกรรม
โดยกิจกรรมดนตรีท่ีเหมาะสมจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เพลง
ที่ ผู ้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ชื่ น ชอบ เพราะดนตรี ช ่ ว ยสร้ า ง
บรรยากาศที่ดี สร้างความคุ้นเคย และให้ความรู้สึก
ที่ปลอดภัย โดยดนตรีเป็นตัวช่วยในการให้ผู้เข้าร่วมการ
วิจยั เปิดใจยอมรับนักดนตรีบำ� บัด ดังที่ Schwartz (2012)
ได้กล่าวเอาไว้ว่า ดนตรีช่วยสร้างบรรยากาศ หรือสภาพ
แวดล้อมให้ผ่อนคลาย สนุกสนาน และไม่เป็นอันตราย
ได้เป็นอย่างดี
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยในระยะ Baseline (A1) ซึ่งไม่มี
การใช้ดนตรีนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระยะ
กิจกรรมดนตรีบ�ำบัด (B1) ที่มีการใช้ดนตรี อย่างไรก็ตาม
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมดังกล่าวลดลงเมื่อการทดลอง
ด� ำ เนิ น มาจนถึ ง ระยะ Baseline (A2) ซึ่ ง เป็ น ระยะ
ที่ ไ ม่ มี ด นตรี และในที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย กลั บ มาสู ง อี ก ครั้ ง
ในระยะกิ จ กรรมดนตรี บ� ำ บั ด ที่ มี ก ารใช้ ด นตรี อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า ดนตรี นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมาก
ในการปรับพฤติกรรมทางสังคมของผู้เข้าร่วมการวิจัย
ในครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท�ำการสรุปข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการน�ำเอากิจกรรมดนตรีบ�ำบัดไปใช้กับ
เด็กที่ถูกทอดทิ้งในหัวข้อถัดไป เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่
นักดนตรีบ�ำบัด และผู้ที่สนใจ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะด้านเทคนิค และหลักการ
ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การท�ำกิจกรรมดนตรีบำ� บัดกับทักษะ
ทางสังคม
Iso Principle: เป็ น การใช้ ด นตรี ใ ห้ ต รงกั บ
พฤติ ก รรม หรื อ อารมณ์ ข องผู ้ รั บ บริ ก ารดนตรี บ� ำ บั ด
องค์ประกอบของดนตรีที่สามารถปรับได้ เช่น อัตรา

จังหวะช้า-เร็ว ความดัง-เบา หรือแม้กระทั่งสไตล์เพลง
ที่ผู้รับบริการชอบ ณ ขณะนั้น เป็นต้น (Donald &
Pinson, 2012)
Response-evoking Techniques: วิธีการที่
ผู้วิจัยน�ำเอามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้เรียกว่า “Pausing”
หรือ “Freezing” ที่แปลว่า “หยุด” หรือ “แช่แข็ง”
ตามล�ำดับ ซึ่งนักดนตรีบ�ำบัดทั่วไปจะท�ำการหยุดท�ำนอง
เพลง หรือจังหวะเพลงที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ทันที วิธีการนี้
จะใช้ เรี ย กความสนใจของผู ้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ได้ เ ป็ น
อย่างดี (Wingram, Pedersen, & Bonde, 2002)
Behavioral Techniques: เป็นเทคนิคการ
ปรั บ พฤติ ก รรมที่ นั ก ดนตรี บ� ำ บั ด มั ก นิ ย มใช้ กั น อย่ า ง
แพร่ ห ลาย วิ ธี ก ารที่ ผู ้ วิ จั ย น� ำ มาใช้ ใ นงานวิ จั ย ฉบั บ นี้
ได้แก่ การเตือน (Prompt) เช่น นักดนตรีบ�ำบัดใช้การ
เตือนโดยใช้คำ� พูดสัน้ ๆ โดยการบอกพฤติกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วม
การวิจยั ควรท�ำให้ชดั เจน การเสริมแรง (Reinforcement)
เช่น การชม การให้ดนตรีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยชอบเป็น
รางวัล เป็นต้น การเบี่ยงเบนความสนใจ (Redirection)
เช่ น ในเวลาที่ ผู ้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ก� ำ ลั ง แสดงท่ า ทาง
ไม่พอใจ นักดนตรีบ�ำบัดจะเบี่ยงเบนความสนใจไปที่การ
เล่นเครื่องดนตรี หรือร้องเพลงที่ผู้รับบริการชอบ เป็นต้น
การให้แบบอย่าง (Modeling) (Darrow, 2008) เช่น
นักดนตรีบ�ำบัด และนักดนตรีบ�ำบัดร่วมท�ำหน้าที่เป็น
แบบอย่าง ในการท�ำตามกติกาของกลุ่ม แล้วได้รางวัล
เป็นต้น และการเพิกเฉย (Extinction) (Madsen, 1998)
เช่น เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
นักดนตรีบ�ำบัดเมินเฉยต่อพฤติกรรมนั้นโดยการเล่น
ดนตรีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยชื่นชอบต่อไปกับเพื่อนคนอื่นๆ
ในกลุ่ม เพื่อป้องกันมิให้พฤติกรรมนั้นด�ำเนินต่อไปอีก
เมื่อได้รับความสนใจ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการที่เหมาะสม
ในการท�ำกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดกับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
กระบวนการที่ 1 สั ง เกตการณ์ และท� ำ
ความรูจ้ กั : ขัน้ นีเ้ ป็นขัน้ ทีท่ ำ� ก่อนเริม่ กิจกรรมดนตรีบำ� บัด
กับเด็ก ๆ เป็นการสังเกตพฤติกรรม และสร้างความคุน้ เคย
หรื อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งนั ก ดนตรี บ� ำ บั ด
กั บ เด็ ก ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เวลาในการท� ำ ความคุ ้ น เคย ตั้ ง แต่

3 สัปดาห์ ไปจนถึง 2 เดือน เพราะเด็กที่ถูกทอดทิ้งนั้น
มักจะปิดกั้นตัวเองจากคนแปลกหน้า ระยะเวลาจึงเป็น
สิ่ ง ที่ นั ก ดนตรี บ� ำ บั ด ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ นอกจากนี้นักดนตรีบ�ำบัดควร
พูดคุยกับครูประจ�ำชั้น หรือผู้ดูแลเด็กให้ได้มากที่สุด
เพราะเป็นผู้ที่รู้จักเด็กดีที่สุด
กระบวนการที่ 2 ขั้นประเมินเบื้องต้น (Initial
Assessment): นักดนตรีบ�ำบัดต้องท�ำการศึกษาและ
ท�ำการประเมินด้านพัฒนาการ หรือทักษะทั่วไปของ
เด็กตามช่วงอายุ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรื อ ทั ก ษะที่ ข าดหายไปของเด็ ก ที่ ถู ก ทอดทิ้ ง ต่ อ มา
จึงท�ำการประเมินความชอบด้านดนตรีของเด็ก เพื่อให้
ทราบถึงกิจกรรมดนตรี องค์ประกอบของดนตรี เครื่อง
ดนตรี หรือเพลงที่เด็กชอบ
กระบวนการที่ 3 กิจกรรมดนตรีบ�ำบัดช่วงต้น:
นักดนตรีบ�ำบัดเริ่มจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก โดย
กิ จ กรรมดนตรี บ� ำ บั ด ช่ ว งต้ น นี้ ค วรเป็ น กิ จ กรรมที่ มี
กฏระเบียบ หรือข้อบังคับน้อยที่สุด รวมไปถึงควรเป็น
กิจกรรมง่ายๆ ที่ท�ำแล้วสนุกสนาน และประสบความ
ส�ำเร็จได้โดยง่าย โดยเน้นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดี
ระหว่างนักดนตรีบ�ำบัดกับเด็กก่อน สิ่งส�ำคัญคือการ
สร้างความไว้วางใจ และความสนิทใจของเด็กที่มีต่อ
นักดนตรีบ�ำบัด
กระบวนการที่ 4 กิจกรรมดนตรีบ�ำบัด: เมื่อ
นักดนตรีบ�ำบัดท�ำให้เด็กๆ ไว้วางใจ และสนิทใจได้ส�ำเร็จ
ในขั้นนี้นักดนตรีบ�ำบัดสามารถเพิ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
มากขึ้นกับเด็กๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกฏระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ มากขึ้ น การท� ำ ตามนั ก ดนตรี บ� ำบั ด มากขึ้ น
และการสอนทักษะใหม่ๆ เป็นต้น
กระบวนการที่ 5 การประเมินหลังการบ�ำบัด
(Evaluation): เมื่ อ จบกิ จ กรรมแล้ ว นั ก ดนตรี บ� ำ บั ด
จะต้ อ งท� ำ การประเมิ น ทั ก ษะต่ า งๆ ของเด็ ก ซึ่ ง เป็ น
แบบประเมินเดียวกับในช่วงการประเมินเบื้องต้นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปผลการบ�ำบัด ณ ช่วงเวลานั้น หากผล
การบ�ำบัดปรากฏให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดี และเด็กบรรลุ
เป้าหมายของการบ�ำบัดในครั้งนั้นแล้ว นักดนตรีบ�ำบัด
อาจยุ ติ ก ารบ� ำ บั ด หรื อ ท� ำ การบ� ำ บั ด เป้ า หมายอื่ น ๆ
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ทีเ่ หมาะสมต่อไป และหากผลการบ�ำบัดปรากฏให้เห็นว่า
เด็กยังไม่บรรลุเป้าหมาย นักดนตรีบ�ำบัดอาจท�ำการ
บ�ำบัดเป้าหมายนั้นต่อ หรือพิจารณาเปลี่ยนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกับตัวเด็กมากขึ้น แล้วท�ำการบ�ำบัดต่อไป
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
3.1		 ผู ้ วิ จั ย สามารถเพิ่ ม ระยะเวลาในการ
ทดลอง ให้สามารถสร้างความคุ้นเคย และเริ่มให้กฏ
ระเบี ย บที่ จ ริ ง จั ง มากขึ้ น กั บ เด็ ก กลุ ่ ม นี้ ไ ด้ เพื่ อ ทั ก ษะ
ทางสังคมให้ดียิ่งขึ้น
3.2		 ผูว้ จิ ยั สามารถเพิม่ สมาชิกทีเ่ ป็นเพือ่ นของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้มากกว่า 1 คน เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมอย่างจริงจัง และเป็นการจ�ำลองสภาพสังคม

เอกสารอ้างอิง

ของผู้เข้าร่วมการวิจัยอีกด้วย
3.3		 ผู้วิจัยสามารถส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆ
ที่ยังเป็นปัญหาต่อไปได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร ปัญหา
ด้านจิตใจ และความรู้เรื่องเพศ เป็นต้น
3.4		 ผู้วิจัยสามารถใช้ดนตรีบ�ำบัดกับเด็กที่ถูก
ทอดทิ้งในช่วงอายุอื่นๆ ได้
3.5		 ผู้วิจัยสามารถท�ำการส่งเสริมความเข้าใจ
และการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักดนตรีบ�ำบัด กับพ่อแม่
ผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือครูผู้สอน เพื่อให้ได้ผลการวิจัย
ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดวิธกี าร และกระบวนการ
พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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