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ช่ือเรื่อง การพัฒนาทักษะการคืบในเด็กสมองพิการท่ีมีความบกพรองทางการเห็น โดยใชเพลง เตางอย       

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 

ช่ือผูวิจัย นางสาวฐานิต  ปญญาสุข 

ทักษะท่ีใชในการวิจัย ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ ทักษะ การคืบและการคลาน 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากท่ีขาพเจาเปนครูประจําชั้นผูเรียนท่ีมีภาวะสมองพิการชนิดแข็งเกร็งแบบครึ่งทอนรวมกับมีความ

บกพรองทางการเห็น ประเภท ตาบอด พบวาผูเรียนมีความบกพรองทางทักษะกลามเนื้อมัดใหญในทักษะ   

การคืบ คือ ผูเรียนไมสามารถคืบไปขางหนาไดดวยตนเอง ตองไดรับการกระตุนทางกาย วาจา และเสียงเพลงท่ี

ผูเรียนชื่นชอบ เนื่องจากอาการออนแรงของกลามเนื้อสะโพก และอาการแข็งเกร็งของกลามเนื้อขาท้ังสองขาง 

รวมกับการบกพรองทางการมองเห็น และจากการสอบถามขอมูลการเคลื่อนไหวรางกายในทาคืบของผูเรียน

จากมารดา พบวาผูเรียนสามารถนอนคว่ํา เหยียดแขนท้ังสองตรง งอสะโพกและเขา เพ่ือกระตุนตนเองใหคืบ

ไปขางหนาไดในระยะสั้นๆ และจะนอนตะแคงเปลี่ยนเปนทานอนหงายทันที อีกท้ังจากแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลปการศึกษา 2562 ระหวาง วันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 พบวาในทักษะ

กลามเนื้อมัดใหญ ทักษะการคืบ จุดดอยของผูเรียน คือ ไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของขอสะโพก ไม

สามารถลงน้ําหนักท่ีแขนท้ังสองขางไดอยางเหมาะสม และไมสามารถเคลื่อนไหวแขนใหประสานสัมพันธกับขา

ได จึงทําใหเปาหมายระยะยาวของผูเรียนตองไดรับการพัฒนารางกายใหสามารถคืบไปขางหนาไดดวยตนเอง 

ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ เปนทักษะลําดับแรกท่ีผูเรียนตองไดรับการพัฒนา โดยเปนการพัฒนา

กลามเนื้อมัดใหญของรางกายในเรื่อง การเคลื่อนไหวในทานอน การคืบ การคลาน การนั่ง การยืน การเดิน 

การวิ่ง การกระโดด และการรับสงลูกบอล เพ่ือใหผูเรียนมีกลามเนื้อมัดใหญท่ีแข็งแรง ทํางานไดอยางประสาน

สัมพันธกัน รางกายเจริญเติบโต มีสุขนิสัยท่ีดี เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน สงผลใหผูเรียนสามารถ

ชวยเหลือตนเองและดํารงชีวิตประจําวันไดเต็มศักยภาพ 

เพลง เตางอย เปนเพลงท่ีผูเรียนชื่นชอบ จึงจัดเปนสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมกับ

ความบกพรองของผูเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากผูเรียนสูญเสียประสาทสัมผัสดานการมองเห็น ทําใหผูเรียน

ตอบสนองตอประสาทสัมผัสดานการไดยินไดอยางชัดเจน และเพลง เตางอย มีผลทําใหผูเรียนมีความสนใจใน

การฝกการคืบและมีความสุขกับการฝก ทําใหสามารถพัฒนาการฝกคืบไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจําวันได อีกท้ังเพลง เตางอย ยังเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีหาไดงาย ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึง

จัดทําวิจัยนี้ข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการคืบในเด็กสมองพิการท่ีมีความบกพรองทางการเห็น โดยใชเพลง เตางอย        

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ตัวแปรท่ีศึกษา   

 ตัวแปรตน  เพลง เตางอย 

 ตัวแปรตาม ระยะทางการคืบไปดานหนา 

 2. ขอบเขต 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการใชเพลง เตางอย ในการฝกคืบไปดานหนา ท่ีสงผลตอ

ความสามารถของเด็กสมองพิการท่ีมีความบกพรองทางการเห็น ในผูเรียนท่ีมีภาวะสมองพิการชนิดแข็งเกร็ง

แบบครึ่งทอน (Spastic diplegia) รวมกับมีความบกพรองทางการเห็น ประเภท ตาบอด ในระยะเวลา 4 

สัปดาห จํานวน 1 คน ซ่ึงจะวัดระยะทางการคืบไปดานหนาดวยตนเอง กอนการใชเพลง เตางอย และหลังการ

ใชเพลง เตางอย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร/กลุมตัวอยาง/กรณีศึกษา 

เปาหมาย  คือ ผูเรียนเพศชาย อายุ 3 ป ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูท่ีมีความบกพรองทาง

รางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และบกพรองทางการมองเห็น ท่ีเขารับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ 

ประจําจังหวัดพะเยา โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม  

2.1 ตารางบันทึกการใชเพลง เตางอย ฝกพัฒนาการการคืบ 

 

สัปดาห 

ระยะทาง (เมตร) ระยะทาง

เฉล่ีย/สัปดาห 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

กอนการ

ทดลอง 

      

สัปดาห

ทดลองท่ี 1 
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สัปดาห

ทดลองท่ี 2 

      

สัปดาห

ทดลองท่ี 3 

      

สัปดาห

ทดลองท่ี 4 

      

 

2.2 เครื่องมือท่ีใชวัด : สายวัด (Measuring tape) 

2.3 เกณฑการประเมิน 

 1. กําหนดจุดเริ่มตน คือ สะดือในทานอนคว่ํา 

 2. กําหนดจุดสิ้นสุด  คือ สะดือในทานอนคว่ํา กอนผูเรียนพลิกตัวหงาย  

 3. กําหนดจุดกําเนิดเสียงหางจากผูเรียนในจุดเริ่มตน ทางดานหนา 1 เมตร 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. กําหนดการเก็บขอมูลกอนการทดลอง โดยใชตารางบันทึกผลการใชเพลง เตางอย ฝกพัฒนาการ

การคืบ โดยการฝกคืบไปดานหนา วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที ใชเวลาทดลอง ๑ สัปดาห สัปดาหละ ๕ วัน 

๒. กําหนดการเก็บขอมูลโดยใชตารางบันทึกผลการใชเพลง เตางอย ฝกพัฒนาการการคืบ โดยการฝก

คืบไปดานหนา พรอมกับเปดเพลง เตางอย วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที ใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห สัปดาห

ละ 5 ครั้ง รวมท้ังหมด 20 ครั้ง 

 ๓. วัดระยะทางการคืบไปทางดานหนาดวย สายวัด (Measuring tape) 

ตารางบันทึกผลการใชเพลงเตางอยฝกพัฒนาการการคืบ 

 

สัปดาห 

วัน/ระยะทาง(เมตร) ระยะทาง

เฉล่ีย/สัปดาห 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

กอนการ

ทดลอง 

32 30 34 38 35 0.34 เมตร 

สัปดาห

ทดลองท่ี 1 

72 71 73 75 77 0.74 เมตร 
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สัปดาห

ทดลองท่ี 2 

88 89 87 90 91 0.89 เมตร 

สัปดาห

ทดลองท่ี 3 

108 107 112 113 115 1.11 เมตร 

สัปดาห

ทดลองท่ี 4 

121 124 125 125 127 1.24 เมตร 

 

การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาคาเฉลี่ยกอน และหลังการฝก ใชขอมูลชุดเดียวกัน 

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ คือ บันทึกผลการใชเพลง เตางอย เพ่ือพัฒนาการคืบไปทาง

ดานหนาในเด็กสมองพิการและมีความบกพรองทางการเห็น 

 

 

 จากตาราง สรุปไดวา การวัดผลโดยใช สายวัด (Measuring tape) ของการใชเพลง เตางอย เพ่ือ

พัฒนาการคืบไปดานหนา กอนทดลองระยะทางเฉลี่ย/สัปดาห วัดได 0.34 เมตร หลังจากใชเพลง เตางอย 

สัปดาหท่ี 1 วัดได 0.74 เมตร สัปดาหท่ี 2 วัดได 0.89 เมตร สัปดาหท่ี 3 วัดได 1.11 เมตร สัปดาหท่ี 4 วัด

ได 1.24 เมตร หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาการทดลอง ผูเรียนสามารถคืบไปทางดานหนาไดมากข้ึนตามลําดับ 

 

0.34

0.74

0.89

1.11

1.24

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

กอนการทดลอง ทดลองสัปดาหท่ี 1 ทดลองสัปดาหท่ี 2 ทดลองสัปดาหท่ี 3 ทดลองสัปดาหท่ี 4

ผลการใชเพลง เตางอย เพ่ือพัฒนาทักษะการคืบไปทางดานหนา

ระยะทางการคืบ(เมตร)
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการคืบในเด็กสมองพิการท่ีมีความบกพรองทางการเห็น โดยใชเพลง 

เตางอย พบวากอนทดลอง ระยะทางเฉลี่ย/สัปดาห วัดได 0.34 เมตร และการทดลองในสัปดาหท่ี 4 วัดได 

1.24 เมตร หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาการทดลอง พบวาผูเรียนสามารถคืบไปทางดานหนาไดมากข้ึน  

ดังนั้นจึงสรุปไดวา เพลง เตางอย ท่ีผูเรียนชื่นชอบสามารถจัดเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ

ผู เรียน มีผลทําใหผู เรียนมีความสนใจในการฝกการคืบ และสามารถพัฒนาการฝกการคืบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

ขอเสนอแนะ 

   ผูเรียนควรฝกทักษะการคืบอยางตอเนื่องทุกวัน ท้ังท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา    

และท่ีบาน โดยแนะนําใหผูปกครองฝกการคืบพรอมกับเปดเพลง เตางอย รวมดวย  
 


