
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด

พะเยา โดยใชกิจกรรม 4 Move  

ช่ือผูวิจัย  นางสาวปาริฉัตร  ปรังเขียว 

ทักษะท่ีใชในการวิจัย/กิจกรรม   ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ    

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ตามท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ไดกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาไว ๙ ประเภทความ

พิการเพ่ือมีเปาหมายใหมุงพัฒนาเด็กพิการตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการใหสามารถพัฒนาไดเทียบเทา

หรือใกลเคียงกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน โดยจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู ประกอบดวย 3 สวน คือ 

กลุมทักษะพ้ืนฐาน กลุมทักษะจําเปนเฉพาะความพิการ กลุมทักษะการดํารงชีวิต และจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 

ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมีเปาหมายเพ่ือปองกัน แกไข ฟนฟูความเสื่อมสภาพของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ

สติปญญา สงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางบวก เพ่ือลดพฤติกรรมไมพึงประสงค ไดแก บริการสอนเสริม กิจกรรม

ทางวิชาการ กิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด อรรถบําบัด จิตวิทยา ธาราบําบัดอาชาบําบัด สัตวเลี้ยงบําบัด (Pet 

Therapy) ไดแก กระตายบําบัด ปลาบําบัด เปนตน 

 การสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและการเคลื่อนไหวกลามเนื้อจะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูทุกอยาง

โดยเฉพาะชวงอายุ 0-3 ป เปนระยะท่ีสมองบริเวณท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวอยูระหวางการพัฒนา ซ่ึงเปนกลไก

สําคัญของการพัฒนาสมองทําใหเกิดการเรียนรู นําไปสูพัฒนาการท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจในวัยตอๆไป 

พัฒนาการทางรางกายของเด็กนั้นมาจากการเคลื่อนไหว และความเพลิดเพลินของการทํากิจกรมทางรางกาย 

การควบคุมสมรรถนะการเคลื่อนไหวของรางกาย จะเห็นไดชัดเม่ือเด็กเคลื่อนไหวไดมากข้ึน และม่ันใจในการ

รักษาสมดุลทาทาง จังหวะในการใชรางกาย เด็กจะใชกลามเนื้อมัดใหญในการทํากิจกรรมตางๆมากข้ึน ซ่ึง

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเปนสิ่งท่ีตองไดรับการฝกปฏิบัติจริง ท้ังนี้ กระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวจะชวยพัฒนาการเรียนรู มิติ ระยะ ทิศทาง ความเร็ว แรง เปนตน ซ่ึงการรับรูนี้จะเปนพ้ืนฐานสําคัญ

ของการเรียนรูของเด็กจากการปฏิบัติจริงจนเกิดเปนประสบการณของเด็ก ดแก การคลาน การเดิน การปน 

การกระโดด การวิ่ง เปนตน 

จากการท่ีขาพเจา ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอนหองกายภาพบําบัด มีหนาท่ีในการบําบัด ฟนฟู สงเสริม

พัฒนาการทางดานการเคลื่อนไหวใหกับกลุมเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

และเด็กพิการประเภทอ่ืนๆท่ีพบปญหาทางดานกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวรวมดวย ซ่ึงเด็กท่ีมีปญหาดาน



กลามเนื้อและการเคลื่อนไหวจัดอยูในกลุมเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) โดยจะพบปญหาในการ

เคลื่อนไหว ซ่ึงแตละคนจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน กลามเนื้อออนแรง เกร็ง งุมงาม เคลื่อนไหวชา ทรงตัว

ไดไมดี สมองสวนท่ีใชควบคุมกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งของเด็กสมองพิการเกิดบกพรองหรือสูญเสีย ทําใหมี

ปญหาในการเคลื่อนไหว ซ่ึงแตละคนจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน กลามเนื้อออนแรง เกร็ง งุมงาม 

เคลื่อนไหวชา ทรงตัวไดไมดี เด็กสมองพิการบางคนอาจมีความบกพรองอ่ืนรวมดวย เชน บกพรองการไดยิน 

การมองเห็น หรือการเรียนรู ซ่ึงแตละคนจะเปนมากนอยแตกตางกัน  

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนํากิจกรรมการ

เคลื่อนไหวมาใชในการพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการท่ีสูญเสียความสามารถในการทรง

ตัวเพ่ือใหเด็กสมองพิการสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางม่ันคง ทํากิจวัตรประจําวัน มีการรับรูและการ

เรียนรูท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการโดยใชกิจกรรม 4 Move 

 

คําถามการวิจัย 

 กิจกรรม 4 Move สามารถพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการไดหรือไม 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) วิเคราะหถึงการทํากิจกรรมตางของบุคคล สิ่งท่ีชวยใหบุคคลมี

ความพึงพอใจในตนเอง และมีแรงจูงใจท่ีจะสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เปนการสรางการเรียนรูใหกับบุคคล

โดยมีกิจกรรมเปนเครื่องมือ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. การพัฒนากิจกรรมการเคลื่อนไหวบําบัดเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการทรงตัวในผูสูงอายุ 

วิสาขา แซอุย สาขาศิลปศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. การพัฒนากลามเนื้อมัดใหญโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กออสิทติก ในศูนยการศึกษา

พิเศษสวนกลาง รัตนาพร ฐิติกรโกวิท ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา เอกจิตวิทยาการศึกษา

พิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. เนื้อหา 

  ความสามารถในการทรงตัว 



 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรตน คือ กิจกรรม 4 Move 

  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการทรงตัว 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท 

 1. กิจกรรม 4 Move คือ กิจกรรมท่ีผูวิจัยออกแบบข้ึน ใหสอดคลองกับปญหาดานการทรงตัว โดย

กิจกรรมจะผสมผสานการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย ท้ังการเคลื่อนไหวอยูกับท่ี การเคลื่อนไหวแบบมี

การเคลื่อนท่ี และการเคลื่อนไหวพรอมกับอุปกรณ โดยกิจกรรม 4 Move ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก 

  1. Basic Move  เปนการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายโดยท่ีรางกายไมไดเคลื่อนท่ี เชน 

ยืนหลับตา แลวเคลื่อนไหวอวัยวะตามคําสั่ง 

  2. Wonderful Move เปนการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายโดยรางกายมีการเคลื่อนท่ี

จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เชน การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  การลื่นไถล  การกระโดดเขยง  การวิ่งสลับเทา 

  3. Movement with Prop เปนการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ โดยวางเบาะรองนั่งใน

ทิศทางตางๆ แลวเคลื่อนไหวไปบนเบาะรองนั่งท่ีกําหนด 

  4. Movement Game เปนเกมการเคลื่อนไหว โดยใหเคลื่อนไหวรางกายเปนจังหวะตาม

ความชาและเร็วของเพลง หากเพลงหยุดใหคงคางทาทางนั้นไว 

 2. แบบประเมินความสามารถในการทรงตัว คือ แบบประเมินท่ีนักกายภาพบําบัดใชในการทดสอบการ

ทรงตัวในขณะทํากิจกรรม ประกอบดวยกิจกรรมในทานั่งและยืน โดยมีท้ังหมด 14 กิจกรรม ซ่ึงผูวิจัยเปนผูให

คะแนนในแตละกิจกรรม โดยมีระดับการใหคะแนนตั้งแต 0 ถึง 4 คะแนน คะแนนเต็มท้ังหมด 56 คะแนน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 1. เพ่ือใหทราบความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

 2. เพ่ือเปนแนวทางแกผูท่ีสนใจในการนํากิจกรรมการเคลื่อนไหวไปใชในการพัฒนาความสามารถใน

การทรงตัวของเด็กพิการประเภทอ่ืนๆ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 



 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็กสมองพิการท่ีรับบริการหองกายภาพบําบัด ในศูนยการศึกษา

พิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 

๑ คน เพศหญิง ไดรับการประเมินและวินิจฉัยโดยนักกายภาพบําบัดวาเปนเด็กสมองพิการ สามารถปฏิบัติตาม

คําสั่งได สามารถพูดได มีปญหาในการเคลื่อนไหวและการทรงตัว 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

 2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ กิจกรรม 4 Move 

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินความสามารถในการทรงตัว 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1 ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

  3.2 ประเมินความสามารถในการทรงตัว โดยใชแบบประเมินความสามารถในการทรงตัว ใช

เวลาในการประเมิน 2 สัปดาหๆละ 2 วัน 

  3.3 ใชกิจกรรม 4 Move ในการพัฒนาความสามารถในการทรงตัว โดยใชเวลาในการทํา

กิจกรรม 4 สัปดาหๆละ 2 วัน  

  3.4 ประเมินความสามารถในการทรงตัวหลังจากการฝก โดยใชแบบประเมินความสามารถใน

การทรงตัว ใชเวลาในการประเมิน 2 สัปดาหๆละ 2 วัน 

 3.5 นําผลการทดสอบท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

3.6 สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลคะแนนความสามารถในการทรงตัวจากแบบประเมินมาวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย และรอยละ 

 

ผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลคะแนนความสามารถในการทรงตัวโดยใชกิจกรรม 4 Move      

จากแบบประเมินความสามารถในการทรงตัว นําเสนอเปนตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนความสามารถในการ

ทรงตัวท่ีเด็กสมองพิการสามารถปฏิบัติได 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงคะแนนการประเมินความสามารถในการทรงตัว 

ระยะ ครั้งท่ี คะแนนท่ีได คะแนนเต็ม รอยละ 

กอนการฝกกิจกรรม 

4 Move 

๑ 34 56 60.71 

๒ 34 56 60.71 

๓ 36 56 64.29 

๔ 40 56 71.43 



คาเฉล่ีย 36  64.29 

หลังการฝกกิจกรรม 

4 Move 

๑ 42 56 75.00 

๒ 40 56 71.43 

๓ 41 56 73.21 

๔ 41 56 73.21 

เฉล่ีย 41  73.21 

 

 
 

 จากตารางและแผนภูมิ พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมอง

พิการ กอนการฝกกิจกรรม 4 Move มีคาเฉลี่ย 36 คิดเปนรอยละ 64.29 และหลังการฝกกิจกรรม 4 Move มี

คาเฉลี่ย 41 คิดเปนรอยละ 73.21 แสดงใหเห็นวา เด็กสมองพิการ มีคะแนนความสามารถในการทรงตัวหลัง

การฝกกิจกรรม 4 Move เพ่ิมข้ึนมากกวาระยะกอนฝกกิจกรรม  

 

อภิปรายผลวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการ ศูนยการศึกษา

พิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา โดยใชกิจกรรม 4 Move พบวา เด็กสมองพิการท่ีมีปญหาดานการทรงตัวมีทักษะ

การทรงตัวเพ่ิมมากข้ึนเม่ือไดรับการฝกดวยกิจกรรม 4 Move ท้ังนี้อาจเปนเพราะวากิจกรรม 4 Move เปน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีเริ่มจากการเคลื่อนไหวข้ันพ้ืนฐานไปสูการเคลื่อนไหวท่ียากข้ึน ทําใหเด็กสมองพิการได

เรียนรูรูปแบบการเคลื่อนไหว และการทรงตัว ควบคูไปกับการฝกฝน ตลอดจนเปนกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน 

ทําใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เรียนรูจังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได 

สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาพร ฐิติกรโกวิท (2558) เรื่อง การพัฒนากลามเนื้อมัดใหญดานการทรงตัวโดยใช
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กออทิสติก และงานวิจัยของ เกสร พลสิมมา (2551) เรื่อง การพัฒนา

กลามเนื้อมัดใหญดานการทรงตัวสําหรับเด็กออทิสติกในศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

โดยใชกิจกรรมเขาจังหวะ พบวา ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดใหญดานการทรงตัวหลังจากการใช

กิจกรรมเขาจังหวะสูงข้ึนกวา กอนการใชกิจกรรมเขาจังหวะ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวิสาขา       

แซอุย (2560) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเคลื่อนไหวบําบัดเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการทรงตัวใน

ผูสูงอายุ พบวา ผลการทรงตัวกอนการทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวบําบัดนอยกวาผลการทรงตัวหลังทํากิจกรรม

การเคลื่อนไหวบําบัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สรุปไดวา ผูสูงอายุมีความสามารถในการทรงตัวดีข้ึนหลัง

เขารวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวบําบัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูควรดูแลและควบคุมเด็กระหวางการทํากิจกรรมอยางใกลชิด เนื่องจากเด็กมีปญหาดานการทรง

ตัวจะทําใหเด็กเกิดอันตรายระหวางทํากิจกรรมจะทําใหกิจกรรมไมประสบผลสําเร็จได 

2. ครูควรตรวจสอบอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมการเคลื่อนไหววาไมชํารุดและเปนอันตรายตอเด็กระหวาง

ท่ีเด็กกําลังทํากิจกรรม 

3. ควรนําอุปกรณดนตรีหลายๆ ชนิด มาใชในกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพ่ือใหเด็กเกิดความสนุกสนาน

และสนใจในกิจกรรมมากยิง่ข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาผลของการใชกิจกรรม 4 Move ตอการทรงตัวของเด็กพิการประเภทอ่ืนๆ 
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการ ศูนย

การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา โดยใชกิจกรรม 4 Move 
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