
 
 

 

 

ช่ือเรื่อง    การเสริมสรางความผอนคลายของผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โดยใชกิจกรรมอาชาบําบัด 

ช่ือผูวิจัย  นายวิทยา  ประสงคใจ   

ทักษะท่ีใชในการวิจัย/กิจกรรม   กิจกรรมอาชาบําบัด    

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การใชกิจกรรมอาชาบําบัด พัฒนาการเสริมสรางความผอนคลายของผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเรียนรูไดชากวาเด็กท่ัวไป เด็กอาจใชเวลานานกวาในการเรียนภาษา การ

พัฒนาทักษะทางสังคม และการดูแลตนเอง เชน การแตงตัว หรือการรับประทานอาหาร เด็กเหลานี้จะใช

เวลานานในการเรียนรู ตองมีการทําซํ้าๆหลายครั้ง และการเรียนรูทักษะตางๆ นั้นตองมีการปรับใหเขากับ

ระดับการเรียนรูของเด็กแตละคน อยางไรก็ตาม เด็กทุกคนสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง และมีสวนรวมทาง

สังคมไดโดย สามารถสัมผัสการรับรูเสริมสรางความผอนคลายไดโดยใชทํากิจกรรมอาชาบําบัด  เนื่องจากเด็ก

สติปญญาสามารถตอบสนองปฏิกิริยาระหวางบุคคลไดแตตองมีการกระตุนดวยการเริ่มสรางความผอนคลาย

กอน จึงทําใหเด็กสติปญญาอยูในโลกของตนเองไมมีการติดตอสื่อสารกับใคร และผลการพัฒนานั้นจะสงผลไปสู

การมีสมาธิ   โดยใชกิจกรรมอาชาบําบัด  

 ดั้งนั้นการพัฒนาการเสริมสรางความผอนคลายของกลุมสติปญญา โดยใชกิจกรรมอาชาบําบัด          

มีความสําคัญตอการพัฒนา การดํารงชีวิตประจําวันของเด็กพิการ เนื่องจากนักเรียนจะไดอยูบนหลังมา ได

สัมผัสกับตัวมา เปนการกระตุนการรับรู ทางการเห็น การรับกลิ่น การไดยินเสียง การเคลื่อนไหวเปนตาม

จังหวะ จะชวยลดอาการเกร็ง มีความผอนคลาย  เพ่ิมความสามารถในการทรงตัวรักษาสมดุลของรางกาย 

กลามเนื้อมีความแข็งแรงมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการมีสมาธิและชวงความสนใจการทํากิจกรรมมากข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการของนักเรียน ท่ีเปนนักเรียนในกลุมสติปญญาของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจํา

จังหวัดพะเยา ใหไดรับการกระตุนพัฒนาดานการเสริมสรางความผอนคลายโดยใชกิจกรรมอาชาบําบัด       

ของนักเรียนกลุมสติปญญาและมีผลพัฒนาการทางดานจิตใจ สังคมและการเรียนรู  

คําถามการวิจัย 

 “การข่ีมาชวยพัฒนาเด็กพิเศษไดจริงหรือ”:  “การข่ีมา”คือ วิธีการท่ีคนนั่งอยูบนหลังมาทําควบคุม

บังคับมาใหไปตามทิศทางท่ีตองการ นั้นจะชวยพัฒนาเด็กพิเศษ ท่ีเปนนักเรียนในกลุมสติปญญาไดอยางไร 

ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

อาจารย นวรัตน หัสด ี       ผลของการใชอาชาบําบัดท่ีมีตอพัฒนาการดานพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษ ซ่ึงมีลักษณะตางกัน EFFECT OF HIPPOTHERAPY ON THE BEHAVIORAL 
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DEVELOPMENT OF SPECIAL NEEDS STUDENTS WITH DIFFERENT CHARACTERISTICS  โครงการ

การศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝาย 

ประถม ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญา

ไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 อีเมล: bee2satit@yahoo.com 

วนาลี ทองชาติ และตรวจสอบโดยบรรณาธิการบทความดานจิตวิทยา: ดุสิดา ดีบุกคํา ศศ.ม. 

(จิตวิทยา   พัฒนาการ)ระดับ: อนุบาล ประถมตนหมวด: การแกไขปญหาเด็ก  

ศุลีพร ชีวะพาณิชย,กรรณิการ เข่ือนสุวรรณ,&พรพิมล พิเฐกุลบดี. (2545). ผลของธาราบําบัด : 

Halliwick Method พฤติกรรมของผูปวยออทิสติก. คณะทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เชียงใหม 

ขอบเขตของการวิจัย 

   1. กลุมเปาหมาย  เปนผูเรียนกลุมสติปญญา  จํานวน 1 คน  ท่ีมารับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ประจํา

จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 25๖2 

   2. เนื้อหาในการวิจัย เปนการเสริมสรางความผอนคลายของนักเรียน ผูวิจัยจึงไดนําการฝกกิจกรรมบนหลัง

มา เพ่ือมีผลพัฒนาการทางดานจิตใจ สังคมและการเรียนรู  เม่ือไดทํากิจกรรมอาชาบําบัดของนักเรียนกลุม

สติปญญา ในการศึกษาครั้งนี้เปนการใชกิจกรรมอาชาบําบัด ครั้งละ 6๐ นาที   

   3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  ปการศึกษา 25๖2 ระหวางวันท่ี  1 – 31  ตุลาคม 256๒        
   4. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ การเสริมสรางความผอนคลายของนักเรียนท่ีเปนกลุมสติปญญา  โดยใชกิจกรรมอาชา 

บําบัด  

      ตัวแปรตาม ไดแก  การพัฒนาการทางดานจิตใจ สังคมและการเรียนรู จะสงผลใหมีพัฒนาการดานอ่ืน มี

พัฒนาการดีข้ึน  เชน สมาธิ  
  
นิยามศัพท 
 

1. การใชกิจกรรมอาชาบําบัด พัฒนาการเสริมสรางสมาธิของผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

2. อาชาบําบัด หรือการนํามามาชวยในการบําบัด เรียกวา Hippotherapy ซ่ึงคําวา Hippo มาจากภาษา

กรีก แปลวา “มา” สวนคําวา therapy แปลวา “การบําบัด”  การอยูบนหลังมาไดดี จะตองมีการทรง

ตัวท่ีดี มีสัมผัสท่ีแนบแนนกับตัวมา คือขาตองหนีบไวขางลําตัวมาตลอด และมีสมาธิจดจออยูกับการข่ี

มา ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนทักษะท่ีไดเพ่ิมข้ึนจากการข่ีมาโดยอัตโนมัติ จังหวะการกาวยางของมาใกลเคียง

กับจังหวะการกาวเดินของมนุษย เม่ือเด็กพิเศษไดมีโอกาสนั่งบนหลังมา ก็เปรียบเสมือนกับการไดฝก

เดินดวยตัวเอง 

3.  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา (Children with Mental Retardation) หมายถึง เด็กท่ีมีความ

บกพรองในการทํางานของกระบวนการทางปญญา (cognitive functioning) และมีปญหาเก่ียวกับ

พฤติกรรมการปรับตัว (adaptive behaviors) ตั้งแต 2 ประการข้ึนไป ในอดีตไดกําหนดใหเด็กท่ีมี

ความบกพรองทางสติปญญาคือเด็กท่ีมีระดับ IQ หรือ ความฉลาดทางสติปญญาต่ํากวา 70 คะแนน 

(IQ ของคนปกติจะอยูท่ีประมาณ 100 คะแนน) อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมาคําจํากัดความของความ

บกพรองทางสติปญญานั้นจะรวมท้ังเรื่องของการทํางานของกระบวนการทางปญญา และทักษะ
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ความสามารถในการทําสิ่งตางๆของบุคคลในสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู ดังนั้นผูท่ีมีระดับความฉลาดทาง

สติปญญาต่ํากวาคามาตรฐานเพียงอยางเดียว จึงไมเรียกวาเปนผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา อนึ่ง 

Syndromic mental retardation คือ ภาวะความบกพรองทางสติปญญาท่ีเก่ียวโยงกับลักษณะ  

 

อาการ ความผิดปกติทางการแพทยและทางพฤติกรรมอ่ืนๆ สวน Non-syndromic mental retardation 

เปนภาวะความบกพรองทางสติปญญาท่ีไมมีความผิดปกติอ่ืนๆ ปรากฏรวมดวย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

การใชกิจกรรมอาชาบําบัด พัฒนาการเสริมสรางความผอนคลายของผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สามารถพัฒนาการทางดานจิตใจ สังคมและการเรียนรูได และจะสงผลตอเนื่องใหมีพัฒนาการดานอ่ืน มี

พัฒนาการดีข้ึน  เชน สมาธิ    

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การบําบัดใหเด็กพิการผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา   ท่ีจะมาเขารับการบําบัด โดยวิธกีารรูปแบบ

ตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในคูมือในการปฏิบัติดวยวิธีการอาชาบําบัดอยางถูกตอง ดําเนินการเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.  ประชากร ไดแก นักเรียนผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา    จํานวน ๑ คน  ท่ีรับบริการศูนย

การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา   ปการศึกษา 2561   

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม  แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน กิจกรรมอาชาบําบัด ศูนย

การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดพะเยา  

   3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.1 บันทึกลงในแบบประเมินพัฒนาการฝกโดยใชแบบประเมินความผอนคลาย ของ

นักเรียนท่ีเปนกลุมสติปญญา  โดยใชกิจกรรมอาชาบําบัด 

3.2 บันทึกผลการจัดกิจกรรมสอนเสริมทุกครั้ง หลังการใชแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

3.3  ทําการประเมินหลังเรียน ตามแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ เปนกรณีศึกษาพัฒนาการทางดานจิตใจ สังคมและการเรียนรู ของผูเรียนผูท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา โดยใชกิจกรรมประเมินกอนและหลัง จะสงผลใหมีพัฒนาการดานอ่ืน มีผลการประเมิน

กิจกรรมอาชาบําบัดของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โดยใชแบบประเมินความผอยคลาย 

ผลการประเมินพัฒนาการกิจกรรมอาชาบําบัดโดยใช RDA outcomes tracker ติดตามผลลัพธของ

กิจกรรมอาชาบําบัด ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดพะเยา  
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ผลการวิจัยเสริมสรางความผอนคลายในการรับบริการอาชาบําบัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินกิจกรรมอาชาบําบัดของกลุมท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  โดยใชแบบประเมินความผอนคลาย 

 

ตารางผลการประเมินกิจกรรมอาชาบําบัดของกลุมท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  โดยใชแบบประเมินความผอนคลาย 

 

หัวขอการประเมิน 

ผลการประเมินพัฒนาการโครงการอาชาบําบัด 

ผลการประเมินเขารวมกิจกรรม 
(กอนทํากิจกรรม) 

ผลการประเมินเขารวมกิจกรรม   
ครั้งท่ี 5 (หลังทํากิจกรรม) 

มีความกลาในการเขาใกลบริเวณโรง

อาชาบําบัด 

ไมยอมเดินเขาใกลโรงฝกในระยะ 4 
เมตรพยายามเดินหนีจากบริเวณสนาม 

เดินเขาบริเวณโรงฝกเองโดยไมอาศัย
ความชวยเหลือ 

มีความกลาในการเปลี่ยนแปลงจาก

สถานท่ี ท่ีคุนเคยไปสูสถานท่ีใหม 

มีอาการงอแงไมยอมเดินเขาบริเวณโรง
ฝกอาชาพยายามจูงมือออกจากสนาม 

ไมมีอาการตื่นกลัว สามารถเดินเขา-
ออกบริเวณโรงฝกไดอยางอิสระ 

รูสึกปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดินในบริเวณโรงฝกมีการกอดรัด
ไมยอมเขาบริเวณสนามตองพาเดนิ
บริเวณรอบๆโรงฝกอาชาจึงเริ่มผอน
คลายความกลัว 

สามารถเดินในโรงฝกและอยูบนหลังมา
ไดเองโดยไมอาศัยความชวยเหลือจาก
คร ู

มีความกลาในการข้ึนบนหลังมา ไมยอมเขาใกลมา มีการขัดขืนในขณะ
พาข้ึนบนหลังมา 

สามารถเดินข้ึนบันได/เกาอ้ีและข้ึนบน
หลังมาไดเอง/มคีนชวยพยุงข้ึน 

 
1 
2 

4 

5 
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คร้ังที 1.....คร้ังที 2.....คร้ังที 3.....คร้ังที 4.....คร้ังที 5 

 

 

 

 

มีความกลาในการเขาใกลบริเวณโรงอาชาบําบดั 

มีความราเริงแจมใสเม่ือไดขึ้นหลังมา 

มีความกลาในการ

เปลี่ยนแปลงจากสถานที ่

ความสนใจหรือมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน รูสึกปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น 

มีความกลาในการขึ้นหลังมา 

0 
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ความสนใจหรือมีปฏสิัมพันธกับผูอ่ืน แยกตัวเลนตามลําพัง ไมมปีฏิสมัพันธ

กับผูอ่ืน 
สนใจมองเริ่มมีปฏสิัมพันธกับผูอ่ืนโดย
มีการกระตุนเล็กนอย 

มีความราเริงแจมใสเมื่อไดข้ึนหลังมา งอแง ขัดขืน โวยวายไมยอมทํา
กิจกรรม 

ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมสวน
ใหญและมีการยิม้แยมในขณะทํา
กิจกรรม 

 

อภิปรายผลวิจัย 

ผูเรียนจะมีพัฒนาการทางดานจิตใจ สังคมและการเรียนรู 

- ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคลภายนอกครอบครัวมากข้ึน มีความสนใจสิ่งแวดลอมใหมๆ 

- ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับสัตวไดโดยไมมีการกลัว กลาจับสัตวท่ีเลี้ยงมากข้ึน 

- ผูเรียนพฤติกรรมกระตุนตนเองลดลง มีสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ ดีข้ึน 

- ผูเรียนพูดสื่อสารใหเปนประโยคมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ  

- ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรใชผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานอ่ืนๆ รวมทํากิจกรรม 

- กอนการทําชุดกิจกรรมทุกครั้งครูตองอธิบายข้ันตอนและวิธีการใหนักเรียนเขาใจทุกครั้ง 

- ควรมีการพัฒนารูปแบบของชุดกิจกรรมใหมีความหลากหลายนาสนใจ 

- ควรมีการทํากิจกรรมซํ้าๆ เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
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