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ผูจัดทําวิจัยนี้ข้ึนมาเนื่องจากมีความสนใจและมีความสงสัยเก่ียวกับการพัฒนากําลังกลามเนื้อแขน 

ทรงตัวโดยใชสื่อ Arm Ergometer Thailand  ในเด็กท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย และผูจัดทําหวัง

วาวิจัยฉบับนี้จะใหความรูและเปนประโยชนแกผูอานทุกคน 
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ช่ือเรื่อง การเปรียบเทียบกําลังกลามเนื้อแขน กอน – หลังการฝกดวย Arm Ergometer Thailand  ใน

เด็กท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการสบบง 

ช่ือผูวิจัย นางสาวรัตนาภรณ จันทรปง 

ทักษะท่ีใชในการวิจัย/กิจกรรม  กําลังกลามเนื้อแขน, Arm Ergometer Thailand   

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

     เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จะมีพัฒนาการดานตางๆ 

ลาชากวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน  ไมวาจะเปนทักษะกลามเนื้อมัดใหญ ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก ซ่ึงสงผลตอ

ความสามารถของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันของเด็ก เนื่องจากเด็กประเภทนี้สวนใหญมี

อาการเกร็งของกลามเนื้อ แขน ขา และลําตัว ทําใหมีปญหาในเคลื่อนไหวท้ังแขนและขา ซ่ึงกําลังกลามเนื้อ

แขนมีความสําคัญอยางมากในการหยิบจับ การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน และกําลังกลามเนื้อขามี

ความสําคัญตอการยืนทรงตัว แตหลังจากไดไปใหบริการนักเรียนท่ีมารับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ

ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการสบบง      นั้นพบวาเปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางดานรางกายท่ี

สามารถยืนทรงตัวไดแลว แตยังมีกําลังกลามเนื้อแขนท่ีไมแข็งแรง 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีอยากจะผลิต Arm Ergometer Thailand  เพ่ือพัฒนากําลัง

กลามเนื้อแขนและเปรียบเทียบกอนและหลังการฝกดวย Arm Ergometer Thailand     

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
       เพ่ือเปรียบเทียบกําลังกลามเน้ือแขน กอน – หลังการฝกดวย Arm Ergometer Thailand  ของเด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางรางกาย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุมเปาหมาย  เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จํานวน 
๑ คน             
 2. เนื้อหาในการวิจัย เปนการฝกกําลังกลามเนื้อแขนในการศึกษาครั้งนี้เปนการนํา สื่อ Arm 
Ergometer Thailand  มาใชในการฝก ครั้งละ 20 นาที    

3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 1 ภาคการศึกษา  คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 25๖2    
 4. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ  ตัวแปรตน  สื่อ  Arm Ergometer Thailand                 

    ตัวแปรตาม  ไดแก  กําลังกลามเนื้อแขนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพหรือ

การเคลื่อนไหว 

 5.เครื่องมือ ท่ีใชในการประเมิน  
   - แบบประเมินกําลังกลามเนื้อแขน 
   - แบบประเมินความสามรถพ้ืนฐาน 
 



5 

 

นิยามศัพท 
1.Arm Ergometer = (จักรยานปนมือ) เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการออกกําลังกายชนิดแอโรบิก       
(Aerobic Exercise) หลักการทํางานเหมือนกับจักรยานทั่วไปแตใชมือปนแทนการใชขาปน การ
ออกกําลังกายดวยจักรยานปนมือจะทําในทานั่ง มือจับคันถือแลวออกแรงในทิศทางเดียวกับการ
ปนจักรยาน เปนการออกกําลังกายท่ีมีแรงกระแทกต่ํา(Low-impact Exercise)ใชการทํางานของ
กลามเนื้อบริเวณแขน ขอศอก ไหล และสะบัก ไมมีการลงน้ําหนักบริเวณขาเลย 
2.กําลังกลามเนื้อ = คือ ความสามารถของกลามเนื้อในการทํางาน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1.ประชากร/กลุมตัวอยาง/กรณีศึกษา     
 กลุมเปาหมาย  เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จํานวน ๑ 
คนโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)       
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม        
   - แบบประเมินกําลังกลามเนื้อแขน(Muscle power) 
   - แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
เกณฑการประเมินMRC แบงกําลังกลามเนื้อเปน 8 ระดับ โดย Medical Research Council scale 

(MRC) or Manual Muscle testing 

5         Normal power  
4+      Submaximal movement against resistance 
4      Moderate movement against resistance 
4-       Slight movement against resistance 
3    Move against gravity without resistance 
2 Move with gravity eliminated 
1   Flicker (trace contraction) 
0      No contraction 
   

3. การเก็บรวบรวมขอมูล                                                                               

 ๓.1.การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวหรือ Small N Design หมายถึงรูปแบบหนึ่งของการทดลองในทาง

พฤติกรรมศาสตรซ่ึงมีใชมานานกอนการทดลองรายกลุมเปนการวิจัยกับตัวอยางรายเดียวและทําซ้ําๆหลายครั้ง

มากกวาจะทําการทดลองเปนกลุมเพราะการทดลองรายกลุมนั้นจะใชเวลานอยกวาแตตองพ่ึงพาสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล  

๓.2.ลัก ษณ ะ ของ การวิจัยแบบกลุม ตัวอยางเดี่ยว (S i ngle Subject Design)  

แบงลักษณะการวิจยัแบบกลุมตวัอยางเดีย่วตามตวัแปรท่ีตองการศึกษาเปน 2 ลักษณะใหญๆคือ 

1. รูป แบบ เสนฐาน เดี่ยว (S I n g le  Baseline Design)  

2. รูป แบบ เสนหลายฐาน (M u l t I p l e Baseline Design)  

ท้ัง 2 ลักษณะประกอบดวยระยะเสนฐาน (Baseline) และระยะการจัดกระทํา  ( Treatment ) ซ่ึงมีรูปแบบพ้ืนฐานท่ี

สําคัญ 3 แบบใหญๆดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัยชนิด A -B Design เปนรูปแบบเสนฐานและการจัดกระทํา ( Baselineand Intervention 

Design) 
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ประกอบดวย A เปนเสนฐาน (Baseline) และ B เปนการทดลอง (Treatment) เมื่อส้ินสุดการทดลองก็เสร็จการวิจัย 

2. รูปแบบการวิจัยชนิด A-B-A design เปนรูปแบบระงับวิธีการจัดกระทํา(Withdrawal Design) 

ประกอบดวย A ซึ่งเปนเสนฐานและ B เปนการทดลองและ A เปนเสนฐานอีกครั้งมีลักษณะคลายรูปแบบ A - B แตมีการ

เพิ่มชวงระยะเวลาในชวงท่ี 3 มาอีก 1 ชวงซึ่งเปนชวงระงับการใหวิธีการจัดกระทํา (Treatment) หรือระยะคงไวซึ่ง

พฤติกรรม 

3. รูปแบบการวิจัยชนิด A-B-A-B Design เปนรูปแบบการวิจัยแบบสลับกลับ(Reversal Design) 

ประกอบดวย A ซึ่งเปนเสนฐาน B เปนการทดลองครั้งท่ี 1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวแปรตนหรือวิธีการจัดกระทํา

เพียง 1 วิธีแลวกลับไปใช A เปนเสนฐานและ B เปนการทดลองอีกครั้งหน่ึงจากน้ันนําขอมูลในชวงเสนฐานครั้งท่ี 1  

และครั้งท่ี 2 มาเปรยีบเทียบกันและนําขอมูลในชวงทดลองครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 มาเปรียบเทียบกันเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม 

3.3. วิธีดําเนินการวิจัยแบบ A - B - A วิเคราะหความสามารถเด็กในดานท่ีตองการศึกษาเพ่ือประเมินผลหา

ความสามารถเบื้องตน 

1. กําหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

2. วิเคราะหกิจกรรมท่ีตองการศึกษาใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก 

3. จัดปจจัยสัมพันธระหวางพฤติกรรมของเด็กกับกิจกรรมท่ีตองการศึกษาสัมพันธกัน 

4. ทําการทดลอง 

5. บันทึกการทดลองโดยการบันทึกการสังเกตและการบันทึกผลท่ีได 

6. ทดสอบกําลังกลามเนื้อแขนของเด็กภายหลังการทดลอง 
7. สรุปและนําเสนอผลการทดลองเปนการบรรยายผลจากการสังเกตตารางและกราฟ   

 3.4. การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการทดลองในปการศึกษา 2562 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

พะเยา หนวยบริการสบบง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 ทําการทดลองเปนเวลา 5 

เดือน  2 สปัดาหตอ 1 เดือน  สัปดาหละ 2 วัน วันจันทรวนัอังคารและวันพุธ วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 

นาที ทําการทดลองในชวงเวลา ๑๑.30 –   1๑.50 น.   รวม  20  ครั้ง  มีลําดับข้ันตอนดังนี้   

 3.5. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการฝกใหนักเรียนและผูปกครองทราบ  

 ๓.6. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)       

 ๓.7  ผูวิจัยทําการประเมินกําลังกลามเนื้อแขนโดยใชแบบประเมินกําลังกลามเนื้อ(Muscle 

Power)           

๓.8  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยทดลองสัปดาหละ 2 วัน วันละ 20 นาที ในชวงเวลา 

๑๑.30 – 1๑.50 น.  ในวันจันทรอังคาร -พุธ จนสิ้นสุดการทดลอง      

 ๔. เม่ือดําเนินการทดลองไปจนครบ  20  สัปดาห  ผูวจิัยทําการทดสอบ(Posttest) หลังการ

ทดลอง โดยใชแบบประเมินกําลังกลามเนื้อ(Muscle Power)        

  ๕. นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิต
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การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใชในการวิจัย  

เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลในการทดลอง เปน

ท่ีเขาใจตรงกันผูวิจัยกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ คือ คาเฉลี่ยจากคะแนนผลการ

ทดสอบจากแบบประเมิน 
 

Χ=      ∑Χ 
Ν 
 

 

 เมื่อΧ แทนคาเฉล่ีย Mean)  

                            ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะห 

ขอมูลในการทดลองตามลําดับดังนี้ 
เพ่ือเปรียบเทียบกําลังกลามเนื้อแขน กอน – หลังการฝกดวย Arm Ergometer Thailand  ของเด็กท่ี
มีความบกพรองทางรางกาย ผลการวิจัย 

                 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายในการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการฝกดวย Arm 

Ergometer Thailand  และเพ่ือเปรียบเทียบกําลังกลามเนื้อแขน กอน – หลังการ ในเด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางดานรางกาย ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการสบบง 

 

กอน-หลังการพัฒนาวิเคราะหขอมูลปรากฏในตารางดังตอไปนี้ 

1. ตารางแสดงถึงกําลังกลามเนื้อแขน ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายท่ีไดรับการฝก

โดยการใชสื่อ  Arm Ergometer Thailand  โดยใช แบบประเมินกําลังกลามเนื้อแขน(Muscle 

power) 

กลามเนื้อ กอน หลัง ความ

แตกตาง 

หมาย

เหตุ 
ไหล : Serratusanterior, Pectoralisminor 3 4 +1  

สะบัก : Rhamboids, Middle Trapezius 3 4 +1  

บา : Upper Trapezius, Levatorscapulae 3 4 +1  

แขน : bicep, tricep 3 4 +1  

Depress : Lower Trapezius 3 4 +1  

Upward rotation : Upper and middle 

Trapezius 
3 4 +1  

Downward rotation : Rhamboids 3 4 +1  

ฝกการเรียนรูของสมอง : relearning 3 4 +1  
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จากตาราง ๑ แสดงผลการประเมินคากําลังกลามเนื้อแขน พบวากอนการใชสื่อ  Arm Ergometer 
Thailand  ในระยะทดสอบกอนการฝก (A) มีระดับการประเมินอยูท่ีระดับ 3 = Move against 
gravity without resistance คือกําลังกลามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวไดตามแรงตานของแรงดึงดูดของ
โลก และหลังการใชสื่อ Arm Ergometer Thailand   ในระยะทดสอบหลังการฝก(B)มีระดับการ
ประเมินอยูท่ีระดับ 4  = Moderate movement against resistance คือกําลังกลามเนื้อสามารถ
เคลื่อนไหวไดตามแรงตานของแรงดึงดูดของโลกและสามารถตานทานแรงตานในระดับปานกลางได 
  ซ่ึงพบวาระดับการประเมินเพ่ิมข้ึน และหลังจากถอดถอนกิจกรรม มีการวัดในระยะถอดถอน
กิจกรรม(A)ซ่ึงพบวามีระดับการประเมินคงท่ีอยู ท่ีระดับ  4  = Moderate movement against 
resistance คือกําลังกลามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวไดตามแรงตานของแรงดึงดูดของโลกและสามารถ
ตานทานแรงตานในระดับปานกลางได  สรุปไดวาเด็กมีกําลังกลามเนื้อแขนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

อภิปรายผลวิจัย          
 แสดงผลการประเมินคากําลังกลามเนื้อแขน พบวากอนการใชสื่อ  Arm Ergometer Thailand  
ในระยะทดสอบกอนการฝก (A) มีระดับการประเมินอยู ท่ี ระดับ 3 = Move against gravity 
without resistance คือกําลังกลามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวไดตามแรงตานของแรงดึงดูดของโลก 
และหลังการใชสื่อ Arm Ergometer Thailand   ในระยะทดสอบหลังการฝก(B)มีระดับการประเมิน
อยูท่ีระดับ 4 = Moderate movement against resistance คือกําลังกลามเนื้อสามารถเคลื่อนไหว
ไดตามแรงตานของแรงดึงดูดของโลกและสามารถตานทานแรงตานในระดับปานกลางได 
  ซ่ึงพบวาระดับการประเมินเพ่ิมข้ึน และหลังจากถอดถอนกิจกรรม มีการวัดในระยะถอดถอน
กิจกรรม(A)ซ่ึงพบวามีระดับการประเมินคงท่ีอยู ท่ีระดับ  4  = Moderate movement against 
resistance คือกําลังกลามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวไดตามแรงตานของแรงดึงดูดของโลกและสามารถ
ตานทานแรงตานในระดับปานกลางได  สรุปไดวาเด็กมีกําลังกลามเนื้อแขนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 จึงสรุปไดวาหลังการสื่อ Arm Ergometer Thailand  พบวาเด็กนักเรียนมีกําลังกลามเนื้อ

แขนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายกับเด็กท่ีมีความ
บกพรองในดานอ่ืนดวยเพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางบุคคล 
2.  ควรมีการศึกษาผลกระทบในดานอ่ืนๆนอกเหนือจากความสามารถในทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
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