
 

 

 

 

ช่ือเรื่อง ผลการใชชอนดัดแปลงเพ่ือชวยในการรับประทานอาหารของเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย    

หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

ช่ือผูวิจัย นายกิตติธัช  ทับทิมเขียว 

ทักษะท่ีใชในการวิจัย ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คนพิการมีความตองการจําเปนพิเศษท่ีหลากหลายแตกตางกันตามระดับความรุนแรงของ                   
โรคและประเภทความพิการสวนมากเปนความบกพรองตอเนื่องตลอดชีวิต การบําบัด การรักษา และการฟนฟู
สมรรถภาพตั้งแตระยะแรกเริ่มและตอเนื่อง จะชวยใหคนพิการ มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน สามารถชวยเหลือตนเอง     
และดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางอิสระ ดังนั้นในหลาย ๆ ประเทศจึงได มีระบบในการใหบริการเพ่ือลด
ขอจํากัดในการเขาถึงระบบทางการแพทย การศึกษา อาชีพและการดําเนินชีวิตในสังคม โดยเริ่มจากการเฝา
ระวังความพิการ การคนหา การคัดกรอง การวินิจฉัย การบําบัดรักษา การพัฒนาศักยภาพ การสงเสริม
พัฒนาการและการสงเสริมการจัดการศึกษา การ สงเสริมทักษะชีวิตและการสงเสริมสวัสดิการทางสังคม    
การฝกอาชีพและสงเสริมการประกอบ อาชีพ ในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเอ้ือใหคนพิการไดรับการชวยเหลือ
ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบ ความพิการ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดสิทธิ
ในการศึกษาใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึง
และมี คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย โดยเฉพาะผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบาก 
ตองไดรับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐ เ พ่ือให ไดรับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน นอกจากนี้  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ กันใน
การรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย ไมเก็บคาใชจาย
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม สามารถพ่ึงตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอย
โอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาส ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนพิเศษ จัดใหคนพิการไดรับ
การศึกษาตั้งแตแรกเกิดหรือพบความ พิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงการจัด การศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยระบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึง 
ความสามารถของบุคคล  

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา8 กําหนดใหสถานศึกษา ในทุก
สังกัด จัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ่ง อํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ท่ีคนพิการสามารถเขาถึง และใชประโยชนได มาตรา 5   
คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาคือไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิตพรอมท้ังไดรับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ประกอบกับขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 –2561) ท่ีกําหนดเปาหมายเพ่ือเพ่ิม



 

โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยาง ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพ่ือใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาส
เขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยาง ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยกําหนดมาตรการดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง การศึกษาอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหประชาชนทุกคน รวมท้ังผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการ
หรือทุพพล ภาพ ผูอยูในภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม กําลัง
แรงงานและผูสูงอายุ มีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

ในประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551) ไดสํารวจความพิการของประชากร พบวา จํานวน
ประชากรไทย65.5 ลานคน เปนคนพิการ1.9 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ2.9 ในจํานวนนี้เปนผูท่ีมีความ
ลําบากในการดําเนินชีวิตประจําวันหรือมีปญหาสุขภาพ จํานวน 1.8 ลานคน คิดเปน รอยละ 97.9 ไดรับ
สวัสดิการคารักษาพยาบาลหลักของรัฐครอบคลุมเกือบทุกคน คิดเปนรอยละ 97.0 แตยังมีประชากรคนพิการ
อีกรอยละ 20.8 ท่ีตองการใชเครื่องชวยแตไมมีใชและประชากร พิการอายุตั้งแต 5 ป ข้ึนไป รอยละ 24.3  
ท่ีไมไดรับการศึกษา และมีประชากรคนพิการวัยแรงงาน ถึงรอยละ 46.7 ท่ีไมมีงานทํา 

เด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว เปนผูท่ีมีความลําบากในการดําเนิน ชีวิตประจําวันหรือมี
ปญหาสุขภาพท่ีเห็นไดชัดเจน สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือแขน ขาหรือลําตัวอันเนื่องมาจากแขน
หรือขาขาดอัมพาต หรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดขอเรื้อรัง มีโรคเรื้อรังของระบบการทํางานของรางกาย
ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหว(พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2542) ทําใหไมสามารถประกอบกิจกรรมไดเหมือนคน
ท่ัวไปและเปนภาระของครอบครัวในการ ดูแลอยางใกลชิดท้ังเรื่องสุขภาพ อนามัย การศึกษาและการอยูใน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพและการ รวมกิจกรรมในฐานะสมาชิกในชุมชน  

การพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน เปนการพัฒนาใหเด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน ไดแก การรับประทานอาหาร การแตงกาย การขับถาย การดูแลอนามัยตนเอง การรับผิดชอบงาน

บาน การใชหองน้ําสาธารณะ การเคลื่อนยายตนเองในบาน และการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน

ชีวิตประจําวัน โดยวัตถุประสงคของการพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหผูเรียน

สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีคุณภาพชีวิตและสุขนิสัยท่ีดี ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขจากท่ีขาพเจาเปน

ครูประจําชั้นเด็กท่ีมีภาวะสมองพิการชนิดแข็งเกร็งแบบครึ่งทอน พบวาเด็กมีความบกพรองทางทักษะการ

ชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันในทักษะการรับประทานอาหารอยางเดนชัด คือ เด็กไมสามารถใชมือขางท่ี

ถนัด (มือซาย) หยิบจับชอนตักอาหารและนําเขาปากไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาการแข็งเกร็งของ

กลามเนื้อขอไหล แขน มือ และนิ้วมือ และจากการสอบถามขอมูลการรับประทานอาหารของเด็กจากมารดา 

พบวาเด็กสามารถใชมือขางท่ีถนัดหยิบจับชอนตักอาหารไดแตไมม่ันคง จึงทําใหขณะนําอาหารเขาปากอาหาร

หลนจากชอน สงผลใหเด็กไมมีแรงจูงใจในการใชมือขางท่ีถนัดหยิบจับชอนตักอาหารรับประทานดวยตนเอง 

อีกท้ังจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลปการศึกษา 2561 ระหวาง วันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 31 

มีนาคม 2563 พบวาในทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน ทักษะการรับประทานอาหาร จุดดอย

ของเด็ก คือ ไมสามารถใชมือในการเอ้ือม กํา นํา ปลอยวัตถุไดอยางมีเปาหมาย จึงทําใหเปาหมายระยะยาว

ของเด็กตองไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชมือขางท่ีถนัดหยิบจับชอนตักอาหารเพ่ือรับประทานอาหาร

ดวยตนเอง           

 ชอนดัดแปลงจัดเปนอุปกรณประยุกตชนิดหนึ่งท่ีมีความจําเปนสําหรับผูพิการทางรางกายหรือการ

เคลื่อนไหว ชวยใหผูพิการทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวสามารถดูแลตนเองในการรับประทานอาหาร ทําใหมี



 

สวนรวมในกิจกรรมทางสังคมรวมกับผูอ่ืนไดโดยไมเปนภาระหรือเปนภาระนอยท่ีสุด อีกท้ังยังเปนอุปกรณท่ีหา

ไดงาย ดัดแปลงไดงาย กระทัดรัด และราคาไมสูง ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงจัดทําวิจัยนี้ข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการใชชอนดัดแปลงเพ่ือชวยในการรับประทานอาหารของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง

รางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

คําถามการวิจัย 

การใชชอนดัดแปลงสามารถชวยใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

ชวยตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน (การรับประทานอาหาร) ไดหรือไม 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว        

 ความหมายของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว ศรียา  นิยมธรรม (2548)  

กลาววา  เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายเปนเดก็ท่ีมีความ ตองการพิเศษ 2 ประเภท ไดแก    

  1)  เด็กทีมีความบกพรองทางรางกาย หมายถึง เด็กท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับกระดูก ขอตอ 

และกลามเนื้อ ประกอบดวยเทาใหญ และหนา เทาผิดปกติ ความพิการท่ีเกิดจากโปลิโอ วัณโรคกระดูก ความ

พิการทีเกิดจากอัมพาตทางสมอง แขน-ขา ดวน และการหดตัวของอวัยวะบางสวนทีเกิดจากการ ไดรับ

อุบัติเหตุ ไฟไหมหรือน้ํารอนลวกอยางสาหัส             

   2)  เด็กทีมีความบกพรองทางสุขภาพ หมายถึง เด็กทีมีปญหาทางสุขภาพอันเกิดจากการ 

เจ็บปวยเรือรัง เชน โรคหัวใจ วัณโรคปอด โรคไขขอ โรคไต โรคฮีโมฟเลีย (Hemophilia) โรคลมชัก พิษจาก

สารตะก่ัว โรคมะเร็งในเม็ดโลหิต โรคเบาหวาน เปนตน             

 วารี  ถิระจิตร  (2547) กลาววา เด็กท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย หมายถึง เด็กที ขอจํากัดทาง

รางกายมีปญหาทางสุขภาพซ่ึงทําใหเปนอุปสรรคตอการทํากิจวัตรประจําวัน ศึกษาเลา เรียน การเรียนรู     

และตองอาศัยการฝกฝน การใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ หรือตองการเครื่องอํานวยความสะดวกเขาชวย 

 ขนิษฐา เทวินทรภักติ (2540) ไดใหคําจํากัดความทีเก่ียวกับความหมายของคนพิการทีระบุ ไวใน

ความพิการประเภทตางๆ มักพบคําวา “ไรความสามารถ” “ความเสียเปรียบ” “ความชํารุด บกพรอง” ซึง 

องคการอนามัยโลกไดใหคํานิยามโดยสรุป ดังนี้         

  1) การไรความสามารถหรือไรสมรรถภาพ (Disability) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการชํารุด ทํา

ใหเกิดขอจํากัดหรือสูญเสียสมรรถภาพทีจะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทีถือวาเปนปกติวิสัยของ มนุษยท่ัวไปท่ี

ควรทําได เชน เด็กทีมีอาการตาพรามัวไมสามารถเรียนหนังสือไดตามปกติ ชางไมท่ีตองปนปายท่ีสูง ถาขาขาด

จะไมสามารถประกอบอาชีพชางไมตอไปได เปนตน        

  2) ความเสียเปรียบหรือความบกพรอง (Handicap) หมายถึง ความเสียเปรียบของบุคคล ใด

บุคคลหนึ่ง ทําใหไมอาจดําเนินชีวิต หรือแสดงบทบาทไดเหมาะสมสอดคลองตามวัย เพศ สังคม และ 



 

สิ่งแวดลอม ทําใหการดําเนินชีวิตลําบากกวาคนท่ัวไป       

   

3) ความบกพรองหรือชํารุด (Impairment) หมายถึง การสูญเสีย หรือมีความผิดปกติใน 

โครงสรางดานหนาท่ีของรางกาย จิตใจ หรือสรีรวิทยา จะเปนลักษณะชั่วคราวหรือถาวรรวมถึงความพิการของ

อวัยวะ ความสูญเสียหรือขาดหายของอวัยวะ กลไกการทํางานของรางกาย และระบบการ ทํางานของจิตใจ 

เชน สายตาขางใดขางหนึ่งเกิดการมัว พรา หรือมองไมเห็น แขนขาเปนอัมพาต หูสูญเสียการไดยิน อาการทาง

จิตประสาท เปนตน             

นอกจากนี้เด็กพิการยังถูกใหความหมายวาเปนเด็กท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 

(2543) ไดใหความหมาย เด็กทีมีความตองการพิเศษวา หมายถึง เด็กท่ีมีพัฒนาการชาดานใด ดานหนึ่งหรือ

หลายดาน ของพัฒนาการทางดานรางกาย ประสารทสัมผัส การสื่อสาร สติปญญา และ สังคมอารมณ       

และใหความหมาย ความพิการทางกายและการเคลื่อนไหววา หมายถึง คนทีมีความ ผิดปกติ บกพรอง หรือ

สูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ทําใหไมสามารถเคลื่อนไหวไดดีเทาคนปกติ 

กระทรวงมหาดไทย ใหความหมายตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 วาเด็กพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว หมายถึง 

เด็กทีมีความผิดปกติ หรือความบกพรองของรางกายทีเห็นไดอยางชัดเจน และไมสามารถ ประกอบกิจวัตรหลัก

ในชีวิตประจําวันได หรือ เด็กทีมีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ขา  หรือ ลําตัว  อัน

เนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอ หรืออาการปวดเรือรัง รวมท้ังโรคเรื้อรังของระบบ

การทํางานของรางกายอ่ืน ๆ ท่ีทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันหรือ ดํารงชีวิตในสังคม

เยี่ยงคนปกติได            

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ        

Reid , Sochaniwskyj (1992) ไดศึกษาผลกระทบของอุปกรณชวยมือ ในการทํากิจกรรมในกลุม    

เด็กสมองพิการอายุสิบขวบโดยศึกษาระหวางเด็กใชมือทํากิจกรรมขณะสวมอุปกรณชวยมือ ผลการศึกษา 

พบวา หลังการใชอุปกรณชวยมือเด็กมีองศาการเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน กลามเนื้อแข็งแรง มีความ คงทนของ

กลามเนื้อโดยทํากิจกรรมไดนานและมากข้ึน         

 Shipham , Pitout  (2003)  ศึกษาการใชมือกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การออกแรงหยิบจับ และ

การใชอุปกรณเครื่องชวย อุปกรณอํานวยความสะดวกของผูปวยโรคไขขออักเสบ จุดมุงหมาย ของการวิจัย คือ 

การหาแนวทางพัฒนาอุปกรณเครื่องชวยหรืออุปกรณอํานวยความสะดวกในการ ทํากิจวัตรประจําวันของ

ผูปวยโรคไขขออักเสบ ผลการศึกษา พบวา อุปกรณเครื่องชวยหรือ อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับหมุน 

กริชหรือมีดแบบเสริมดาม เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูปวยโรคไขขอโดยเครื่องชวยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไม

ตองออกแรงหยิบจับ           

 

 



 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน คือ ชอนดัดแปลง 

ตัวแปรตาม คือ ผลการใชชอนดัดแปลงเพ่ือชวยในการรับประทานอาหารของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง

รางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

นิยามศัพท 

ผลการใชชอนดัดแปลง หมายถึง สิ่งทีเกิดข้ึนอันเปน ผลจากการใชอุปกรณชอนดัดแปลง ไดแก 

ความสามารถในการใชมือของเด็กทีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ หมายถึง  บุคคลท่ีไดรับการวินิจฉัย

จากแพทยวา เปนเด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวและไดรับการวินิจฉัยจากครูกายภาพบําบัดวา

เปนเด็กสมองพิการชนิดแข็งเกร็ง ท่ีมีปญหาในการใชมือหยิบจับชอน เนื่องจากอาการเกร็งของกลามเนื้อ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 เด็กท่ีมีความบกพรองรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สามารถชวยตนเองในการรับประทาน

อาหารชวยใหเด็กไดทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง มีความม่ันใจและเห็นคุณคาในตนเองมากข้ึน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร/กลุมตัวอยาง/กรณีศึกษา 

กลุมตัวอยางเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก เด็กท่ีมารับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ 

ประจําจังหวัดพะเยา เพศชาย อายุ 13 ป ท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา เปนเด็กบกพรองทางรางกายหรือ

การเคลื่อนไหวและไดรับการวินิจฉัยจากครูกายภาพบําบัดวาเปนเด็กสมองพิการชนิดแข็งเกร็งท่ีมีปญหาในการ

ใชมือหยิบจับชอน เนื่องจากอาการเกร็งของกลามเนื้อ  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม  

1. แบบประเมินจํานวนขาวท่ีเด็กตักไดกอนและหลังการใชชอนดัดแปลง 

2. แบบประเมินจํานวนลูกหินท่ีเด็กตักไดโดยใชชอนดัดแปลง 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการใชชอนดัดแปลงในการรับประทาน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 



 

การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองโดย ทําการทดลองเปนเวลา 15 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที       

มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1. กอนทําการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบเด็ก โดยใหตักขาวโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 

2. ผูวิจัยจัดทําแผนการดําเนินการทดลอง โดยทดลองเปนเวลา 15 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที 

จนสิ้นสุดการทดลอง ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แผนการดําเนินการทดลอง 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม เวลาท่ีใช 

5 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

6 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

7 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

14 ส.ค. 62  ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

15 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

16 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

19 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

20 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

21 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

22 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

26 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

27 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

28 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

29 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

30 ส.ค. 62 ตักลูกหินโดยใชมือขางท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 20 นาที 

 

3. เม่ือดําเนินการทดลองจนครบ 15 วัน ผูวิจัยทําการทดสอบเด็ก โดยใหตักขาวโดยใชมือขาง             

ท่ีถนัดจับชอนดัดแปลง 

4. นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหขอมูล 

5. สอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการใชชอนดัดแปลงในการรับประทานอาหาร 

การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติข้ันพ้ืนฐาน คาเฉลี่ยและรอยละ จากการทดสอบกอนการ

ทดลองโดยใหเด็กขาวโดยใชชอนดัดแปลง ดังตารางท่ี 2 ระหวางการทดลองประเมินจํานวนลูกหินท่ีตักไดโดย

ใชชอนดัดแปลง ดังตารางท่ี 3 และหลังการทดลองจะทดสอบโดยใหเด็กตักขาวโดยใชชอนดัดแปลง        

ตารางท่ี 4 เพ่ือประเมินพัฒนาการทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน การใชชอนตักอาหาร           



 

ในเด็กสมองพิการชนิดแข็งเกร็ง โดยพัฒนาการท่ีคาดหวัง คือ สามารถใชมือขางท่ีถนัดหยิบจับชอนตักอาหาร        

เขาปากได  

 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินจํานวนขาวท่ีเด็กตักได กอน การใชชอนดัดแปลง 

แบบประเมินจํานวนขาวท่ีเด็กตักได (กอนทดสอบ) 

จํานวนขาว 

ท้ังหมด 10 คํา 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 รวม 

0 2 1 3 

  คาเฉล่ีย 1 

 รอยละ 10 

 

ตารางท่ี 3 แบบประเมินจํานวนลูกหินท่ีเด็กตักไดโดยใชชอนดัดแปลง 

แบบประเมินจํานวนลูกหินท่ีเด็กตักได (ท้ังหมดจํานวน 10 ลูก) 

วันท่ี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 รวม คาเฉล่ีย รอยละ 

1 0 1 1 2 0.67 7 

2 0 1 1 2 0.67 7 

3 1 1 1 3 1 10 

4 1 0 2 3 1 10 

5 1 2 1 4 1.33 13 

6 2 3 2 7 2.33 23 

7 2 3 3 8 2.67 27 

8 3 3 4 10 3.33 33 

9 4 4 5 12 4 40 

10 5 5 5 15 5 50 

11 5 6 6 17 5.67 57 

12 6 6 7 19 6.33 63 

13 6 7 7 20 6.67 67 

14 7 7 8 22 7.33 73 

15 7 8 9 24 8 80 

     คาเฉล่ียจํานวนลูกหิน

ท่ีตักไดท้ังหมด 

3.73 



 

     คาเฉล่ียรอยละ 37.30 

 

 

 

ตารางท่ี 4 แบบประเมินจํานวนขาวท่ีเด็กตักได หลัง การใชชอนดัดแปลง 

แบบประเมินจํานวนขาวท่ีเด็กตักได (หลังทดสอบ) 

จํานวนขาว 

ท้ังหมด 10 คํา 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 รวม 

6 7 8 21 

  คาเฉล่ีย 7 

 รอยละ 70 

 

หลังเสร็จสิ้นการทดลองใหผูปกครองของเด็กประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอ

การใชชอนดัดแปลงในการรับประทานอาหาร ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการใชชอนดัดแปลงในการรับประทาน 

ท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 ชอนดัดแปลงใชงานไดจริง      

2 การปรับหรือประยุกตใช ทําไดตาม

ความตองการ 

     

3 สามารถใชงานไดงาย      

4 ขนาดของชอนดัดแปลงกะทัดรัด      

5 ชอนดัดแปลงทําใหเด็กรับประทาน

อาหารไดเอง ลดภาระการชวยเหลือ

จากผูปกครอง 

     

6 สามารถพกติดติดไปใชไดทุกท่ี      

7 สามารถประยุกตใชวัสดุท่ีมีอยูในบาน

ผลิตเองได 

     

8 ข้ันตอนการผลิตไมซับซอน      

 

 



 

 

 

 

โดยมีเกณฑในการประเมินดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

จากการประเมินผลการใชอุปกรณชอนดัดแปลงเพ่ือชวยในการรับประทานอาหารของเด็กท่ีมีความ

บกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ในกลุมตัวอยางเด็กท่ีมารับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ 

ประจําจังหวัดพะเยา เพศชาย อายุ 13 ป ท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา เปนเด็กบกพรองทางรางกายหรือ

การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และไดรับการวินิจฉัยจากครูกายภาพบําบัดวาเปนเด็กสมองพิการชนิดแข็งเกร็ง   

ท่ีมีปญหาในการใชมือหยิบจับชอน เนื่องจากอาการเกร็งของกลามเนื้อ พบวากอนการทดลองเด็กสามารถตัก

ขาวโดยใชชอนดัดแปลงไดจํานวน 3 คํา คาเฉลี่ย 1 คํา คิดเปนรอยละ 10 และระหวางการทดลองเด็ก

สามารถตักลูกหินโดยใชชอนดัดแปลงไดคาเฉลี่ยจํานวนลูกหินท่ีตักไดท้ังหมด 3.73 คาเฉลี่ยรอยละ 37.30 

และหลังการทดลองเด็กสามารถตักขาวโดยใชชอนดัดแปลง ไดจํานวน 21 คํา คาเฉลี่ย 7 คํา คิดเปนรอยละ 
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กอน หลัง

แผนภูมิแสดงจํานวนขาวที่นักเรียนตักไดกอน-หลังการใชชอนดัดแปลง

จํานวนขาวท่ีนักเรียนตักได



 

หลังเสร็จสิ้นการทดลองใหผูปกครองของเด็กประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอ

การใชชอนดัดแปลงในการรับประทานอาหารพบวาไดคะแนนเฉลี่ย 4.62 หมายความวา ผูปกครองมีความ  

พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

อภิปรายผลวิจัย 

ผลการศึกษาผลของการใชชอนดัดแปลงในการรับประทานอาหาร พบวากอนการทดลองเด็กสามารถ

ตักขาวโดยใชชอนดัดแปลงไดเล็กนอย (คาเฉลี่ย 1 คํา รอยละ 1) และระหวางการทดลองเด็กสามารถตัก    

ลูกหินโดยใชชอนดัดแปลง ไดคาเฉลี่ยจํานวนลูกหินท่ีตักไดท้ังหมด 3.73 คาเฉลี่ยรอยละ 37.30 และหลัง

การทดลองเด็กสามารถตักขาวโดยใชชอนดัดแปลงไดมากข้ึน (คาเฉลี่ย 7 คํา รอยละ 70) ผลการวิจัยนี้ พบวา

เด็กมีความสามารถในการใชมือขางท่ีถนัดตักอาหารสูงข้ึนหลังทํากิจกรรมโดยใชชอนดัดแปลง 

ขอเสนอแนะ  

 ในงานวิจัยระยะเวลาอยางต่ําท่ีเหมาะสมตอการเก็บขอมูล คือ 20 - 30 วัน ดังนั้นในงานวิจัยชิ้น

นี้ควรเพ่ิมเวลาการทดลองใหมากกวานี้ในครั้งตอไปควรใชสถิติข้ันสูงสําหรับการวิจัยในการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีไดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 


