
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการทรงตวัของเด็กสมองพิการชนิด Ataxic โดยใช้ตารางเก้าช่อง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวปาริฉัตร  ปรังเขียว 

ทักษะที่ใช้ในการวิจัย/กิจกรรม   ทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่    

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาไว้ ๙ ประเภทความ
พิการเพื่อมีเป้าหมายให้มุ่งพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้เทียบเท่า
หรือใกล้เคียงกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน โดยจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ กลุ่มทักษะการด ารงชีวิต และจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูความเสื่อมสภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก เพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้แก่ บริการสอนเสริม 
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด อรรถบ าบัด จิตวิทยา ธาราบ าบัดอาชาบ าบัด สัตว์เลี้ยง
บ าบัด (Pet Therapy) ได้แก่ กระต่ายบ าบัด ปลาบ าบัด เป็นต้น 

จากการที่ข้าพเจ้า ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนห้องกายภาพบ าบัด มีหน้าที่ในการบ าบัด ฟื้นฟู ส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวให้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
และเด็กพิการประเภทอื่นๆที่พบปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวร่วมด้วย ซึ่งเด็กที่ มีปัญหาด้าน
กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวจัดอยู่ในกลุ่มเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) โดยจะพบปัญหาในการ
เคลื่อนไหว ซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็ง งุ่มง่าม เคลื่อนไหวช้า ทรงตัว
ได้ไม่ดี สมองส่วนที่ใช้ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของเด็กสมองพิการเกิดบกพร่องหรือสูญเสีย ท าให้มี
ปัญหาในการเคลื่อนไหว ซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น กล้ามเน้ืออ่อนแรง เกร็ง งุ่มง่าม เคลื่อนไหว
ช้า ทรงตัวได้ไม่ดี เด็กสมองพิการบางคนอาจมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย เช่น บกพร่องการได้ยิน การมองเห็น 
หรือการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละคนจะเป็นมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งเด็กสมองพิการชนิด Ataxic พบได้ร้อยละ 5-10 
ของเด็กสมองพิการทั้งหมด จะมีลักษณะสูญเสียความสามารถในการทรงตัวและการรับรู้ระดับสูง -ต่ า การ
ท างานประสานกันของกล้ามเนื้อแขนขาบกพร่อง ลักษณะการเดินไม่มั่นคงและเท้าทั้งสองแยกห่างออกจากกัน 
มักมีปัญหากับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหรือที่ต้องใช้ความแม่นย า เช่น เขียนหนังสือ เย็บกระดุมเสื้อ บางราย
อาจมีอาการสั่นชนิดที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งใจ เช่น ขณะเอื้อมมือหยิบสิ่งของ อาการสั่นจะปรากฏชัดมากขึ้นเมื่อเข้า
ใกล้สิ่งของที่เป็นเป้าหมาย จึงท าให้เด็กเกิดความยากล าบากในการเคลื่อนไหวร่างกาย การท ากิจวัตรประจ าวัน 
การรับรู้และการเรียนรู้ ตลอดจนไม่สามมารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 ตารางเก้าช่อง เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการฝึกการเคลื่อนไหวและความคล่องตวัของเด็กปฐมวัยและนักกฬีา 
ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ รับรู้ของสมอง สมาธิในการท ากิจกรรม โดยการฝึกการท างานของสมองโดย
การจัดการเคลื่อนไหวอย่างมีข้ันตอน เคลื่อนไหวจากง่ายไปยาก และพัฒนาการเคลื่อนไหวจากช้าไปเร็ว ท าให้



เกิดการเรียนรู้ที่หลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านทักษะกลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย (Motor 
Skill) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ของสมองที่จะเกี่ยวข้องกับเวลาปฏิกิริยา เวลาตอบสนอง และเวลาการ
เคลื่อนไหว เพราะจะเกิดการเรียนรู้ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าตารางเก้าช่องมาใช้
ในการพัฒนาความสามารถในการทรงตวัของเด็กสมองพิการชนิด Ataxic ที่สูญเสียความสามารถในการทรงตัว
เพื่อให้เด็กสมองพิการสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างมั่นคง ท ากิจวัตรประจ าวัน มีการรับรู้และการเรียนรูท้ี่
ดี สามารถด ารงชวีิตอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสขุ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตวัของเด็กสมองพิการชนิด Ataxic โดยใช้ตารางเก้าช่อง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ความสามารถในการทรงตัว 

ขอบเขตด้านสถานที่ 
ห้องกายภาพบ าบัด ศูนยก์ารศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น  โปรแกรมการฝึกตารางเก้าช่อง 
 ตัวแปรตาม  ความสามารถในการทรงตัวของเดก็ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา 

กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวจิัยครั้งนี้ ได้แก ่เด็กสมองพิการชนิด Ataxic ที่รับบริการห้องกายภาพบ าบัด 
ในศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา คดัเลือกกลุ่มตัวอยา่งโดยวธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน ๑ คน เพศชาย ได้รับการประเมินและวินิจฉัยโดยนักกายภาพบ าบัดว่าเป็นเด็กสมองพิการ
ชนิด Ataxic สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้ สามารถพูดได ้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวและการทรงตัว 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
๑. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ กิจกรรมตารางเก้าช่อง ขนาด ๒๐x๒๐ เซนติเมตร 
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความสามารถในการทรงตัว 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๑. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
๒. ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อการศึกษาวิจัยใสครั้งนี้ 
๓. ใช้เวลาในการวจิัยรวม ๑๒ สัปดาห์  

๓.๑ โดยระยะที่ ๑ เป็นระยะเส้นฐาน ผู้วิจัยจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทรงตัว ใช้เวลา ๒ สัปดาห์ๆ ละ ๒ วัน 



๓.๒ ระยะที ่๒ ฝกึกิจกรรมตารางเก้าช่องตามโปรแกรมการฝึกเป็นเวลา ๔ สัปดาห์ๆละ ๒ วัน 
วันละ ๑๕ นาที ทดสอบและประเมินความสามารถในการทรงตวัภายหลังการฝึกโดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการทรงตัว 

๓.๓ ระยะที ่๓ เป็นระยะถอดถอน ผู้วิจัยจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทรงตัว ใช้เวลา ๒ สัปดาห์ๆ ละ ๒ วัน 
๔. น าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
๕. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวจิัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลคะแนนความสามารถในการทรงตัวจากแบบประเมินมาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลคะแนนความสามารถในการทรงตวัโดยใช้กิจกรรมตารางเก้าชอ่ง 
จากแบบประเมินความสามารถในการทรงตวั น าเสนอเป็นตารางและกราฟแสดงคะแนนความสามารถในการ
ทรงตัวที่เด็กสมองพกิารชนิด Ataxic สามารถปฏิบัติได้ 
 
ตารางที่ ๑ แสดงคะแนนการประเมินความสามารถในการทรงตวั 

ระยะ ครั้งที่ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม 
ระยะที่ ๑ 

A 
๑ ๔๕ ๑๐๐ 
๒ ๔๓ ๑๐๐ 

๓ ๔๓ ๑๐๐ 

๔ ๔๖ ๑๐๐ 

ค่าเฉลี่ย ๔๔.๒๕  
ระยะที่ ๒ 

B 
๕ ๕๙ ๑๐๐ 

๖ ๖๕ ๑๐๐ 

๗ ๗๐ ๑๐๐ 

๘ ๖๘ ๑๐๐ 

๙ ๖๗ ๑๐๐ 

๑๐ ๗๐ ๑๐๐ 

๑๑ ๖๙ ๑๐๐ 

๑๒ ๗๒ ๑๐๐ 

เฉลี่ย ๖๗.๕๐  
ระยะที่ ๓ 

A 
๑๓ ๖๗ ๑๐๐ 

๑๔ ๗๐ ๑๐๐ 

๑๕ ๖๔ ๑๐๐ 

๑๖ ๖๔ ๑๐๐ 

เฉลี่ย ๖๖.๒๕  
 



แผนภูมิที่ ๑ แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการทรงตัว 

 
 
จากตารางและแผนภูมิ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการชนิด 

Ataxic ในระยะที่ ๑ (A) มีค่าเฉลี่ย ๔๔.๒๕ ในระยะที่ ๒ (B) มีค่าเฉลี่ย ๖๗.๕๐ และในระยะที ่๓ (A) มีค่าเฉลี่ย 
๖๖.๒๕ แสดงให้เห็นว่า เด็กสมองพิการชนิด Ataxic มีคะแนนความสามารถในการทรงตวัเพิ่มขึ้น และเมื่อหยุด
ฝึกกิจกรรมตารางเก้าช่อง มีคะแนนความสามารถในการทรงตัวมากกว่าระยะก่อนฝึกกิจกรรม  
 
อภิปรายผลวิจัย 
 จากการศึกษาวจิัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการทรงตวัของเด็กสมองพิการชนิด Ataxic โดยใช้
ตารางเก้าช่อง พบว่าเด็กสมองพิการชนิด Ataxic มีทักษะการทรงตวัเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับการฝึกด้วยกิจกรรม
ตารางเก้าช่องจากกอ่นทีจ่ะได้รับการฝึกดว้ยกิจกรรมตารางเก้าช่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี  เผื่อนงู
เหลือมและคณะ (๒๕๕๗) เรื่องผลของการใช้กิจกรรมตารางเก้าช่องที่มีตอ่พัฒนาการดา้นกล้ามเน้ือมัดใหญ่ของ
เด็กปฐมวัย พบวา่ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดา้นกล้ามเน้ือมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจดั
กิจกรรมตารางเก้าช่อง พบว่า การทดสอบพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.๐๕ โดยก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนต่ าสดุ ๖ คะแนน และหลังการจัดกจิกรรมมี
คะแนนเพิ่มข้ึน ๓ คะแนน ชี้ให้เห็นว่า เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดใหญ่เพิ่มข้ึนเมื่อได้รับการจดั
กิจกรรมตารางเก้าช่อง สอดคล้องกับภัทรพนธ์  เหมหงส์ (๒๕๕๔) เรื่องผลการฝึกตารางเก้าช่องและความอ่อน
ตัวที่มีตอ่ความคล่องแคลว่ว่องไว พบว่าค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองดกีว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีการทดลองใชต้ารางเกา้ช่องขนาดตา่งๆที่เล็กหรือใหญ่ข้ึน เพื่อศึกษาว่าขนาดของตารางมผีล
ต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้เรียนหรือไม่ 
 ๒. ควรมีการศึกษาผลของการใช้ตารางเกา้ช่องต่อพัฒนาการทางด้านอื่นๆของผู้เรียน 
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