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ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการนั่งของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว 
ปีการศึกษา 2562 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวอนุสรา เมืองชื่น 
ทักษะที่ใช้ในการวิจัย/กิจกรรม   ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่   
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อ      
มัดใหญ่ในเรื่อง การเคลื่อนไหวในท่านอน การคืบ การคลาน การนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดด และ
การรับ-ส่งลูกบอลโดยใช้การปฏิบัติจริง การสาธิต การวิเคราะห์งานเป็นลำดับขั้นตอน ฝึกทักษะแบบบูรณาการ 
ในการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์และสมดุลในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ที่แข็งแรงทำงานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน  ร่างกายเจริญเติบโต มีสุขนิสัยที่ดี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ   
 พัฒนาการของผู ้เรียนที ่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื ่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว จากการสอน และการตรวจร่างกายจากนัก
กายภาพบำบัด พบว่าผู้เรียนมีลักษณะความพิการคือ แขน-ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง โดยขาจะอ่อนแรงมากกว่า
แขน สามารถนั่งได้โดยมีการช่วยเหลือ ไม่สามารถยืน และเดินได้ ผู้เรียนสามารถกำหรือหยิบวัตถุได้แต่ไม่มั่นคง 
มีลักษณะกล้ามเนื้อมือทั้งสองข้างอ่อนแรง โดยมือข้างขวาจะมีอาการอ่อนกว่ามือข้างซ้าย เด็กสามารถพูดจา
สื่อสารได้เล็กน้อย 
 จากการศึกษาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี การเรียนการสอน เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องช่วยฝึกการ
นั่งด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาสูง และไม่เหมาะสมกับสรีระของผู้เรียนแต่ละบุคคล  จึงได้
ทำการศึกษาค้นคว้าหาอุปกรณ์ เครื่องช่วยฝึกการนั่งด้วยตนเองจากคู่มือ การผลิตเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ สำหรับ
เด็กพิการ และคู่มือวิทยากร หลักสูตรการผลิตเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ สำหับเด็กพิการทางสมอง ของสถาบัน        
ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผลิตเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ เพื่อที่จะนำเทคนิคที่ได้มาปรับปรุง 
พัฒนา และผลิตเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ       
เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการนั่งทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันในการรับประทาน
อาหาร และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ  

ด้วยเหตุผลนี้จึงจัดทำวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการนั่งของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
พะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2562 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาผลพัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญใ่นการนั่ง ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว ก่อน และหลัง การใช้ เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
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คำถามการวิจัย 
 การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ มีผลต่อพัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการนั่ง ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้อย่างไร 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การผลิตเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ สำหรับเด็กพิการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
2. คู่มือวิทยากร หลักสูตรการผลิตเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ สำหับเด็กพิการทางสมอง สถาบันราชานุกูล   
กรมสุขภาพจิต 
3. การผลิตสื่อนวัตกรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ ่มเป้าหมาย เด็กที ่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื ่อนไหว ซึ ่งได้รับการวินิจฉัยทาง

การแพทย์ อายุ 10 ปีจำนวน 1 คน ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา    
หน่วยบริการห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2562 

2. เนื้อหาในการวิจัย เป็นการศึกษาผลพัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการนั่ง ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผลของการใช้ เก้าอี้เปเปอร์มาเช่      
ในการนั่งทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 - 20 นาที 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  1 เมษายน – 30 กันยายน 2562        
4. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
ตัวแปรตาม  ได้แก่  พัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการนั่ง ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว 

นิยามศัพท์ 

 เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ คือเก้าอี้ที่ใช้ศิลปะการนำ กระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปผสมกาว 
สร้างเป็นรูปทรงเก้าอ้ีต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับการใช้งานกับความต้องงการสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ซ่ึงเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่เป็นศิลปในการสร้างสรรค์กระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมีคุณค่าขึ้นมาใหม่ เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยคุณสมบัติของเปเปอร์มาเช่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ช่วยลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 ความมั่นคงในการนั่ง คือวิธีการ การกระตุ้นการนั่งทรงตัว ให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนไหวที่
ปกติและสามารถรักษาสมดุลเพื่อทรงท่าอยู่ได้ ซึ่งจะมีวิธีการฝึกการทรงตัวหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกนั่ง
บนเก้าอ้ี การฝึกนั่งทรงตัวบนลูกบอล การฝึกนั่งบนหมอนทรงกลม เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการทำงานของ
กล้ามเนื้อในการควบคุมการทรงท่าให้เกิดความแข็งแรงและมั่นคงมากข้ึน 

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีอวัยวะ    
ไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป  กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ  เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง
มีความพิการของระบบประสาท  มีความลำบากในการเคลื่อนไหวซึ ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพ
ปกติ  ทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส  ได้แก่ ตาบอด  หูหนวก  อาจแบ่งได้เป็นประเภท
ดังนี้ 
               ๔.๑  โรคของระบบประสาท  เช่น ซีรีบรัล  พัลซี  ( Cerebral  palsy ) หรือโรคอัมพาตเนื่องจาก
สมองพิการ  โรคลมชัก  มัลติเพิล  สเคลอโรซีส ( Multiple Sclerosis ) 
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               ๔.๒  โรคทางระบบกล้ามเนื ้อและกระดูก  เช่น ข้ออักเสบ  เท้าปุก  โรคกระดูกอ่อน  โรค
อัมพาต  กล้ามเนือ้ลีบ  หรือมัสคิวลาร์  ดิสโทรฟี   ( Muscular  Dystrophy ) กระดูกสันหลังคด 
               ๔.๓  การไม่สมประกอบตั้งแต่กำเนิด  เช่นโรคศรีษะโต  สไปนา  เบฟฟิดา  (Spina  Bifida ) แขน
ขาด้วนแต่กำเนิด เตี้ยแคระ 
               ๔.๔  สภาพความพิการและบกพร่องทางสุขภาพอ่ืนๆ ได้แก่ 
                      ๔.4.๑  สภาพความพิการ  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม้  แขน ขา 
ขาด  โรคโปลิโอ  โรคเยื่อบุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส  และอันตรายจากการคลอด 
                       ๔.4.๒  ความบกพร่องทางสุขภาพ  เช่น หอบ หืด  โรคหัวใจ  วัณโรคปอด  ปอดอักเสบ 

ระดับเตรียมความพร้อม คือการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คือสถานศึกษา เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ผู้พิการ ในพื้นที่
เขตบริการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ และด้านการศึกษา ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมแก่ผู้พิการ เพ่ือเข้า
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติให้มากขึ้นอย่างทั่วถึง ประสานงานการจัดการเรียนร่วมในพื้นที่ สนับสนุนสื่อและสิ่ง
อำนวยความสะดวก ตลอดทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนว จัดทำสถิติ ข้อมูล และบริการ ด้านการศึกษา
พิเศษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัดพะเยา 

หน่วยบริการห้วยแก้ว คือสถานศึกษา เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ผู้พิการ ในพื้นที่เขตบริการอำเภอ      
ภูกามยาว ซึ่งจะให้บริการในด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านการศึกษา ด้านการบริการตามความต้องการจำเป็น
พิเศษ รวมถึงการให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมแก่ผู้พิการ เพื่อเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติให้มากขึ้น
อย่างทั่วถึง และเป็นหน่วยประสานงานเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิตามกฎหมาย เอื้อให้ผู้พิการทุกคนมีโอกาส
ได้รับการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตามทักษะพื้นฐาน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการด้านทักษะกล้ามเนื้อ มัดใหญ่ใน
การเพ่ิมความม่ันคงในการนั่ง โดยใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ มากขึ้น 

2. ครูผู้สอนได้นวัตกรรม แนวการสอน และวิธีการสอนรูปแบบใหม่ 
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้งานวิจัยที่เป็นเลิศ และได้แนวปฏิบัติการเรียน     
การสอนรูปแบบใหม่ 

วิธีดำเนินงานวิจัย 
1. กรณีศึกษา 

เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว อายุ  10 ปีจำนวน 1 คน ที่มารับบริการที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2562 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม  
1. แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัด

พะเยา ก่อน  และ หลัง การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
2. ค่าการประเมินการทรงตัว ( Static sitting balance) ก่อน และ หลัง การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
3. ค่าการประเมินการทรงตัว ( Dynamic sitting balance) ก่อน และ หลัง การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นกรณีศึกษาพัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

หรือหารเคลื่อนไหว ก่อน และหลัง การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ ในการเพิ่มความมั่นคงในการนั่งทำกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้คะแนนในส่วนของ แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน ทักษะกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดพะเยา ค่าการประเมินการทรงตัว ( Static sitting balance)      ค่าการประเมิน
การทรงตัว ( Dynamic sitting balance)  ก่อน และหลัง การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 

1. แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัด
พะเยา ก่อน  และ หลัง การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
2. ค่าการประเมินการทรงตัว ( Static sitting balance) ก่อน และ หลัง การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
3. ค่าการประเมินการทรงตัว ( Dynamic sitting balance) ก่อน และ หลัง การใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 

 
ผลการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สปัดาห์ท่ี 1 (ก่อน) สปัดาห์ท่ี 16 (หลงั)

คา่นะแนน 14 26
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แผนภูมิแสดงค่าคะแนน ก่อน และหลัง การใช้เก้าอี้เปเปอร์มาเช่ โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐาน ทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่ ในหัวข้อการน่ัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา

สปัดาห์ท่ี 1 (ก่อน) สปัดาห์ท่ี 16 (หลงั)

คา่นะแนน 3 7
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แผนภูมิแสดงค่าการประเมินการทรงตัว ( Static sitting balance) ก่อน และ หลัง 
การใช้เก้าอี้เปเปอร์มาเช่
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อภิปรายผลวิจัย 
   การใช้ เก้าอี้เปเปอร์มาเช่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการนั่งของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ   
การเคลื่อนไหว ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว             
ปีการศึกษา 2562 พบว่าค่าคะแนน ก่อน และหลัง ของการประเมินความสามารถพื้นฐาน ทักษะกล้าม        
เนื้อมัดใหญ่ ค่าการประเมินการทรงตัว ( Static sitting balance) และค่าการประเมินการทรงตัว ( Dynamic 
sitting balance) มีค่าคะแนนหลังการฝึกเพ่ิมขึ้นทั้ง 3 ด้าน เนื่องจากการใช้ เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงในการนั่งของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื ่อนไหว ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง 

ข้อเสนอแนะ 
  1.   การจัดกิจกรรมควรทำให้ต่อเนื่อง  

2. ในการทำวิจัยครั้งต่อไปควรมีการนำไปใช้กับเด็กที่มีความพิการด้านอ่ืน ที่มีความบกพร่องในเรื่อง
การนั่งทรงตัวบนเก้าอ้ีได้ด้วย 

3.  สร้างนวัตกรรมให้มีขนาด และรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับสมกับสรีระ และความ
พิการของเด็กแต่ละบุคคล อาจจะตกแต่งให้สวยงามเพ่ือส่งเสริมให้เด็กสนใจในการใช้ 

 
 
 
 
 
 

 

สปัดาห์ท่ี 1 (ก่อน) สปัดาห์ท่ี 16 (หลงั)

คา่นะแนน 6 16
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แผนภูมิแสดงค่าการประเมินการทรงตัว ( Dynamic sitting balance) ก่อน และ หลัง 
การใช้เก้าอี้เปเปอร์มาเช่
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แบบประเมินความสามารถพื้นฐานทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ ่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวดัพะเยา 

 
ชื่อ......................................................................................อายุ...................ปี.................เดือน 
วันที่ประเมิน..............................................ชื่อผูป้ระเมนิ............................................................ 
ประเภทความบกพร่อง.............................................................................................................. 
ลักษณะความบกพร่อง.............................................................................................................. 

 
เกณฑ์ระดับความสามารถ 

๕ หมายถึง   ทำได้ด้วยตนเอง 
๔ หมายถึง    ทำได้โดยต้องมีผู้ช่วยเหลือน้อย หรือใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา หรือทางท่าทาง

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๓ หมายถึง    ทำได้โดยต้องมีผู้ช่วยเหลือปานกลาง หรือใช้การกระตุ้นเตือนสองแบบร่วมกันคือ 

ทางร่างกาย หรือ ทางวาจา หรือทางท่าทาง 
๒ หมายถึง    ทำได้โดยต้องมีผู้ช่วยเหลือมาก หรือใช้การกระตุ้นเตือน  ทั้งสามแบบ  ร่วมกัน  

คือ ทางร่างกาย ทางวาจา และท่าทาง 
๑ หมายถึง   ทำไม่ได้ 

  

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ ่( การนั่ง ) 

 
 

 

 

 

เนื้อหา รายการพัฒนาการ 
ระดับความสามารถก่อน

การพัฒนา  
ระดับความสามารถหลัง

การพัฒนา  
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

การนั่งทรงตัวบนเก้าอ้ี 
(Static balance) 

- สามารถนั่งเก้าอี้โดยมีการช่วยเหลอืได ้           
- สามารถนั่งเก้าอี้ได้อยา่งอิสระ           

การนั่งทรงตัวบนเก้าอ้ี
โดยมีการถ่ายน้ำหนัก 
(Dynamic balance) 

- สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอื้อมมือหยิบวัตถุทางด้านหน้าได้           
- สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอื้อมมือหยิบวัตถุทางด้านซ้ายได ้           
- สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอื้อมมือหยิบวัตถุทางด้านขวาได ้           
- สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอื้อมมือหยิบวัตถุจากท่ีสูงได ้           
- สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอื้อมมือหยิบวัตถุท่ีอยู่ระดับต่ำได้           

                       ผลรวมคะแนนความสามารถ   

…………………………………………………………………………….…ผู้ประเมิน 

( นางสาวอนุสรา เมืองชื่น) 
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แบบการประเมินการทรงตัว ( Static sitting balance) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวดัพะเยา 

 
ชื่อ......................................................................................อายุ...................ปี.................เดือน 
วันที่ประเมิน..............................................ชื่อผู้ประเมิน............................................................ 
ประเภทความบกพร่อง.............................................................................................................. 
ลักษณะความบกพร่อง.............................................................................................................. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ลำดับ การทดสอบ คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน
ก่อนการ
ประเมิน 

คะแนน
หลังการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1. นั่งเอง บน
เก้ออ้ี โดยมี
ผู้ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
ได้เอง 2 

นาที อย่าง
มั่นคงและ
ปลอดภัย
โดยมผีู้

ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
ได้เองนาน 2 
นาที โดยมผีู้
ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
ได้เอง 30 

วินาที 
โดยมผีู้

ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
ได้เอง 10 

วินาที 
โดยมผีู้

ช่วยเหลือ 

ไม่สามารถ
นั่งเองได้ ถึง 
10 วินาที 
โดยมผีู้

ช่วยเหลือ 

   

2. นั่งเอง บน
เก้ออ้ี โดยไม่
มีผู้ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
ได้เอง 2 

นาที อย่าง
มั่นคงและ
ปลอดภัย
โดยไม่มี

ผู้ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
ได้เองนาน 2 
นาที โดยไม่
มีผู้ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
ได้เอง 30 

วินาที 
โดยไม่มี

ผู้ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
ได้เอง 10 

วินาที 
โดยไม่มี

ผู้ช่วยเหลือ 

สามารถนั่ง
เองได้ น้อย

กว่า 10 
วินาที โดย
ไม่มผีู้ช่วย

เหลือ 

 
 

  

ผลรวมคะแนนความสามารถ    

…………………………………………………………………………….…ผู้ประเมิน 

( นางสาวอนุสรา เมืองชื่น) 
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แบบการประเมินการทรงตัว ( Dynamic sitting balance ) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวดัพะเยา 

 
ชื่อ......................................................................................อายุ...................ปี.................เดือน 
วันที่ประเมิน..............................................ชื่อผูป้ระเมนิ............................................................ 
ประเภทความบกพร่อง.............................................................................................................. 
ลักษณะความบกพร่อง.............................................................................................................. 

ลำดับ การทดสอบ คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน
ก่อนการ
ประเมิน 

คะแนน
หลังการ
ประเมิน 

หมายเหต ุ

1. นั่งเอง บน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

หน้า 

สามารถนั่งบน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

หน้า ได้
จำนวน 10 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้าน
หน้า ได้
จำนวน 8
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้าน
หน้า ได้
จำนวน 5 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอี้ 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้าน
หน้า ได้
จำนวน 2 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่งบน
เก้าอีไ้ด้แต่ไม่
สามารถ เอื้อม
มือข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านหน้า 

ได ้

   

2. นั่งเอง บน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

ซ้าย 

สามารถนั่งบน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

ซ้าย ได้จำนวน 
10 ครั้งข้ึนไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านซ้าย 
ได้จำนวน 8
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านซ้าย
ได้จำนวน 5 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านซ้าย 
ได้จำนวน 2 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่งบน
เก้าอีไ้ด้แต่ไม่
สามารถ เอื้อม
มือข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านซ้าย

ได ้

 
 

  

3. นั่งเอง บน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

ขวา 

สามารถนั่งบน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

ขวา ได้จำนวน 
10 ครั้งข้ึนไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านขวา 
ได้จำนวน 8
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านขวา
ได้จำนวน 5 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านขวา 
ได้จำนวน 2 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่งบน
เก้าอีไ้ด้แต่ไม่
สามารถ เอื้อม
มือข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านขวา

ได ้
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4. นั่งเอง บน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

บน 

สามารถนั่งบน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน
บน ได้จำนวน 
10 ครั้งข้ึนไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านบน 
ได้จำนวน 8
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านบน 
ได้จำนวน 5 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านบน  
ได้จำนวน 2 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่งบน
เก้าอีไ้ด้แต่ไม่
สามารถ เอื้อม
มือข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านบน 

ได ้

   

5. นั่งเอง บน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

ล่าง 

สามารถนั่งบน
เก้าอี้ แล้ว

เอื้อมมือข้างที่
ถนัดไปหยิบ
ของทางด้าน

ล่าง ได้จำนวน 
10 ครั้งข้ึนไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านล่าง 
ได้จำนวน 8
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านล่าง 
ได้จำนวน 5 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่ง
บนเก้าอ้ี 

แล้วเอื้อมมือ
ข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านล่าง  
ได้จำนวน 2 
ครั้งขึ้นไป 

สามารถนั่งบน
เก้าอีไ้ด้แต่ไม่
สามารถ เอื้อม
มือข้างที่ถนัด
ไปหยิบของ
ทางด้านล่าง 

ได ้

   

ผลรวมคะแนนความสามารถ    

…………………………………………………………………………….…ผู้ประเมิน 

( นางสาวอนุสรา เมืองชื่น) 
 

 


