
 
 

การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance 

ห้องเรียนเตรียมความพร้อม 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง  
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวขวัญเดือน ชยุติ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

สารบัญ 

หน้า 

บทคัดย่อ            ก 

กิตติกรรมประกาศ           ข 

บทที่ 1 บทนำ             
 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา        1 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย          2 
 ขอบเขตของการศึกษา          3 
 นิยามศัพท์เฉพาะ           3 
 สมมติฐานการวิจัย          4 
 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง        
 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวฯ    5 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการทรงตัว     8 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง         19 
 
บทที่ 3  วิธีการดำเนินการวิจัย         
 กลุ่มตัวอย่าง           20 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา          20 
 การดำเนินการทดลอง          21 
 การวิเคราะห์ข้อมูล          21 

 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล          22 
บทที่ 5 สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ        
 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า          27 
 อภิปรายผล           27 
 ข้อเสนอแนะ           27 
 

บรรณานุกรม            28 
 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก  ก  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)       70 

 ภาคผนวก  ข  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (:IIP )       74 
 ภาคผนวก  ง   รายนามผู้เช่ียวชาญ        82 
 

ประวัติผู้เขียน            84 



 
 

สารบัญตาราง 

 

หน้า 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการคำถามกับวัตถประสงค์การวิจัย  22 
ตารางท่ี 2 การประเมินก่อน-หลัง การใช้นวัตกรรมจากแบบประเมิน Berg balance scale   24 
ตารางท่ี 3 สรุปการประเมินความสามารถการทรงตัวจากแบบประเมิน Berg balance scale   26
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 
 

บทคัดย่อ 

เร่ือง   การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือ
สุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance  

ชื่อผู้วิจัย   :  นางสาวขวัญเดือน ชยุติ 

สถานที่ที่วิจัย   :  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 

ปีที่ทำวิจัย   :   2563 

 

 การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัว และเปรียบเทียบความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพก่อนและ
หลังการใช้ เครื่องฝึก spin bike balance  กลุ่มตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาจำนวน 1 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling อายุ 10 ปี ห้องเรียนเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการทรงตัวและใช้แบบประเมิน Berg Balance Scale (BBS) เป็นการ
ทดสอบความสามารถด้านการทรงตัวโดยการทำกิจกรรมในท่านั่งและยืน ท้ังหมด 14 กิจกรรม  ทำกิจกรรมในวันจันทร์ - 
ศุกร์ เวลา 10.00 – 10.30 น. โดยฝึกตามแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการทรงตัว การใช้นวัตกรรม“เครื่องฝึก 
spin bike balance” โดยทำการทดลองตลอด 40 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวม 200 ครั้ง   

 ซึ่งผลการศึกษาของพบว่ากรณีศึกษาหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพที่ได้รับการฝึกจากเครื่องฝึก Spin bike balance  มีผลการศึกษาของพบว่ากลุ่มตัวอย่างเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 1 คน ท่ีได้เลือกอย่างเจาะจง ได้รับการฝึกจากเครื่องฝึก Spin bike 
balance ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กที่มีความบกพร องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากตอนก่อนใช้นวัตกรรม จากท่ีทรงตัวไม่ดี เส่ียงล้มสูง หลังการใช้เครื่องฝึก Spin  bike  
balance ทรงตัวได้ดีขึ้น เส่ียงล้มน้อยกว่าก่อนใช้นวัตกรรม สามารถดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันไดดียิ่งขึ้น 
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 งานวิจัยนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก นายบัญชา เกตุแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดระนอง  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรอืสุขภาพ ตลอดจน

คณะครู บุคลากรทุกคนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ท่ีให้ข้อมูลนักเรียน ให้การช่วยเหลือช้ีแนะแนวทาง
และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดียิ่งต้ังแต่เริม่ทำงานวิจัยฉบับนี้จนสำเร็จขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

 ผู้วิจัยขอบพระคุณนางสาวรัตนาภรณ์ หาญพรม นางสาวพัชรียา ปาระมี นางสาวอิสรียา สุทธิพันธ์ นางสาว
ชัญญานุช  สุวรรณนิตย์ นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง นายประสิทธิ ์ผงไผครูผู้ช่วย ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ว่าท่ีร้อยตรศิีริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง นายมนต์
เอก  ชยุติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ท่ีกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนวัตกรรมและเครื่องมือการวิจัย เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ปกครอง
และนักเรียนท่ีเสียสละเวลาให้ความร่วมมือในดำเนินงานวิจัยและให้ความร่วมมือในการฝึกอย่างต่อเนื่อง  คุณค่า และ
ประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอบูชาแด่บุพการีผู้เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของชีวิต ครูอาจารย์ทุกท่าน
ท่ีอบรมส่ังสอนแก่ผู้วิจัยจนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้และหวังว่างานวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที
ได้ศึกษาทุกท่าน  
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 55 ระบุว่า “ บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพมีสิทธิ

ได้รับส่ิงอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ”มาตรา 80 
ระบุว่า “ รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และพึ่งตนเอง
ได้ ”สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534  มาตรา 15 ได้ระบุว่า “ คนพิการท่ีได้
ลงทะเบียนตามมาตรา 14 ให้ได้รับการสงเคราะห์ การพัฒนาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
และให้การศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติตามความเหมาะสม ซึ่งให้ได้รับโดยการจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได้ โดยให้
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าท่ีทางการ 
ศึกษาสำหรับคนพิการไว้ว่า คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความ 
พิการจนตลอดชีวิต พร้อมท้ังได้รับเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง 
การศึกษา และมีสิทธิเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึง 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจำเป็นของบุคคลนั้น รวมถึงได้รับการศึกษาท่ีมี 
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การทดสอบทาง 
การศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล ดังนั้นรัฐ 
จึงต้องจัดการศึกษาให้กับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง 
รวดเร็วได้อย่างมีความสุข  
 การศึกษาพิเศษ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาทุก 
ประเภท ในกลุ่มเด็กพิการ อันได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ บุคคลท่ีบกพร่อง
ทางการเห็น  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน :บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  :บ ุ ค ค ล ท ี ่ ม ี ค ว า ม
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  :บ ุ ค ค ล ท ี ่ ม ี ค ว า ม
บกพร่องทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ :บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการ
ซ้อน    

ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการ
พัฒนานักเรียนกลุ่มบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ :ซึ่งบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  มักมีข้อจำกัดในการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย  เช่น  แขน ขา นิ้ว มือ การนั่ง  การ
ยืน การนอนและการเดินและลำตัว  เป็นต้น ดังนั้นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  จึงมีความจำเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ  เพื่อช่วยให้สามารถ เคลื่อนไหว เดินทางหรือประกอบกิจกรรมได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ โดยท่ัวไปบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการและต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
พัฒนาการเคล่ือนไหวการเดินทางหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  ได้แก ่บริการฝึกการนั่ง ยืน การทรงตัว การ
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เด ิ น  ฝ ึ กการช ่ วย เหล ื อตน เอง ในการประกอบก ิ จว ั ตรประจำว ัน  อาท ิ เช ่ น  ร ั บประทานอาหารแปรง
ฟัน  อาบนํ้า  ขับถ่าย แต่งตัว  เป็นต้น  ฝึกการใช้มือประสานกับสายตา  ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการหยิบจับ
ส่ิงของ  ฝึกทักษะสังคม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    เด็กท่ีมี
ความบกพรองทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพนั้น กล้ามเนื้อมัดใหญจะไมแข็งแรงทำให้มีปัญหาด้านการทรง
ตัวเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ  เช่น การนั่ง  ยืน  การทรงตัว การเดินการวิ่ง การกระโดด ซึ่งจําเปนอยางยิ่งตองฝกกลามเนื้อ
ใหแข็งแรง เพื่อท่ีจะทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากกรณีศึกษาเป็นเด็กบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ อายุ 10 ปี ในกลุ่มสมองพิการ
ท่ีมีปัญหาในเรื่องการทรงตัว คือ การทรงตัวอยู่กับท่ี การทรงตัวในขณะเคล่ือนท่ี ทำให้มีปัญหาในการควบคุมการยืนและ
การเคล่ือนไหวเพื่อการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขน 
กล้ามเนื้อลำตัวและลำคอ ส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทำให้หกล้มบ่อย เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 
นักเรียนได้รับการฝึกจากนักกายภาพบำบัด โดยใช้เครื่องกระดก (Balance board ) นักเรียนกลัว ไม่มั่นใจในการทรงตัว 
ทำให้ยืนได้ไม่นานไม่ให้ความร่วมมือในการฝึก จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะทำการศึกษาและ
ออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว โดยใช้ชื่อ  spin bike balance ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการทรงตัว สำหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งแนวทางในการออกแบบได้คำนึงถึงวิธีการบำบัด ฟื้นฟูด้านร่างกายเพื่อการ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในส่วนของลำตัว แขน ขาและคอ ที่สามารถช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านการทรงตัว ใน
เรื่องการยืน การเดินได้ดีขึ้น ไม่ให้หกล้มได้ง่าย ลดการบาดเจ็บ ตลอดจนยังทำให้นักเรียนมั่นใจในการทรงตัว นำเทคนิค
เรียนปนเล่นมาใช้ บูรณาการให้อุปกรณ์ทรงตัวเป็นเหมือนจักรยาน มั่นคงมากขึ้นเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกกลัว  สามารถ
พัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพมากข้ึน 
วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 

ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance   
2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กความบกพร่องทางด้านร่างกาย

หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพก่อนและหลังการใช้ เครื่องฝึก spin bike balance   
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. เพ ื ่อให้ทราบความสามารถในการใช้กล้ามเนื ้อม ัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กที ่ม ีความบกพร อง 
              ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance     

2. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีสนใจในการพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กพิการประเภทอื่น ๆ  
 

ความสำคัญของการวิจัย  
ผลของการศึกษาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพก่อนและหลังการใช้ เครื่องฝึก spin bike balance  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วเด็กยังต้องมีพัฒนาการที่ดี สามารถดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันไดอย่างมีศักยภาพ 
สังคมยอมรับเด็กเหล่านี้มากขึ้น และยังจะเป็นประโยชนต่อการเรียนรูขัน้ต่อไป 
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ขอบเขตของการศึกษา   
กลุ่มตัวอย่าง   

การศึกษาครั้งนี้ กรณีศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 
หรือสุขภาพที่มีปัญหาด้านการทรงตัว ท่ีกำลังศึกษาในชั้นเตรียมความพรอม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ระนอง จำนวน 1 คน อายุ 10 ปี โดยเลือกแบบเจาะจง 

ด้านเนื้อหา 
การทรงตัว (Balance Skill) เป็นการจัดตำแหน่งของร่างกายให้สัมพันธ์กับพื้นที่ว่างและแรงดึงดูดของ 

โลก การทรงตัวบนไม้กระดานท่ีพลิกไปมาได้จะช่วยให้ร่างกายมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันและตอบสนอง
ได้ดีเมื่อเกิดการสูญเสียการทรงตัว ซึ่งการฝึกดังกล่าวทำให้ร่างกายเกิดกลไกของการ Feedback และ Feed forward 
ตอบสนองต่อการล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรต้น   หมายถึง  เครื่องฝึก spin bike balance   
ตัวแปรตาม  หมายถึง  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรอง 
                            ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือสุขภาพ หมายถึง  บุคคลท่ีมีอวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการของระบบประสาท  มีความ
ลำบากในการเคล่ือนไหว ซึ่งอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ 

 การทรงตัว (Balance Skill) เป็นการจัดตำแหน่งของร่างกายให้สัมพันธ์กับพื้นท่ีว่างและแรงดึงดูดของ โลก การ
ทรงตัวบนไม้กระดานท่ีพลิกไปมาได้จะช่วยให้ร่างกายมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันและตอบสนองได้ดีเมื่อ
เกิดการสูญเสียการทรงตัว 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skills) คือ กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธก์ัน
ของอวัยวะต่าง ๆ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทรงตัว สร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ มีความแข็งแรง มี
ความทะมัดทะแมง ความไวในการเปล่ียนท่าทาง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

         เด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  อายุ 10 ปี ท่ีได้รับการฝึกจากเครื่อง 
ฝึก spin bike balance จะทำให้มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวสูงขึ้น  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องฝึก spin bike balance ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัว 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือ
สุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2563 

1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
1.1 ความหมายของภาวะบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
1.2 ประเภทของความพิการทางร่างกาย 
1.3 ลักษณะของเด็กบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
1.4 การจัดการศึกษาและการให้บริการเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 

2. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการทรงตัว 
2.1 ความสำคัญของกล้ามเนื้อ 
2.2 พัฒนาการของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
2.3 การทรงตัว (Balance Skill) 

3. วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
1.1 ความหมายของภาวะบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหมายถึง ผู้ท่ีมีร่างกายพิการ ผิดปกติทางแขนขาลำตัวรวมไปถึงศีรษะหรือผู้ท่ีมี
ปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งทำให้ต้องได้รับการศึกษาพิเศษรวมถึงการฝึกฝนวัสดุอุปกรณ์และบริการต่างๆเป็นพิเศษแต่
ไม่หมายรวมถึงผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาหรือการได้ยิน (Hallahan &Kauffiman,1994:386) 

1.2 ประเภทของความพิการทางร่างกาย 
แบ่งตามความสามารถในการเคล่ือนไหว มี 6 ประเภท คือ 

(1) Spasticity การเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อไม่ประสมประสารกัน ทำให้ไม่สามารถเคล่ือนไหวได้ตามท่ี    
ต้องการผู้ท่ีเป็นมีถึง 50% 

(2) Athetosisไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ มีอาการกระตุกหรือบิดไปบิดมา
โดยเฉพาะนิ้วมือและข้อมือจะมีอาการดังกล่าวตลอด ผู้ท่ีเป็นมีประมาณ 25% 

(3)Ataxia การทำงานของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อย่อยเป็นไปอย่างเช่ืองช้างุ่มง่ามการเคล่ือนไหวจึง
เป็นไปอย่างเช่ืองช้างุ่มง่าม ขาดสมดุล ผู้ท่ีเป็นมีประมาณ 25% 

(4) Rigidity กล้ามเนื้อตึงตัวตลอดเวลาทำให้เกิดอาการเกร็ง ตัวแข็ง ผู้ท่ีเป็นมีเพียงจำนวนน้อย 
(5) Rtemorไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ต้องการได้จังหวะในการเคลื่อนไหวไม่

เป็นไปตามธรรมชาติ ตัวส่ัน มีผู้เป็นเพียงจำนวนน้อย 
(6) Mixed มักจะเกิดอัมพาตแบบผสมเช่น เป็นอัมพาตชนิด Spasticity ท่ีขาและ Rigidity ท่ีแขน เป็น

ต้น ลักษณะบางอย่างของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพท่ีพอสังเกตได้แบ่งเป็น (สุรินทร์ ยอดคำ
แปง,2547 : 49-50) 

1.3 ลักษณะของเด็กบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
มีดังนี้ 

1)แสดงความผิดปกติทางร่างกายเป็นที่น่าสังเกตอย่างเด่นชัด 
2) มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว 
3) เท้าบิดผิดรูป 
4) กระดูกสันหลังโค้งงอ 
5) กลไกเคล่ือนไหวมีปัญหา 
6) ท่าเดินคล้ายกรรไกร คือ เข่าชิดปลายเท้าแยกจากกัน 
7) สวมรองเท้าขาเหล็ก หรือเบรส 
8) สูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อหรือการประสานงานของร่างกาย 
9) อาการเคล่ือนไหวส่ันหรือกระตุก 
10) การทรงตัวของร่างกายท้ังสองข้างไม่สมดุลกัน 
11) เดินขากะเผลกหรืออึกอาดเช่ืองช้า 
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1.4 .การจัดการศึกษาและการให้บริการเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพในการจัดให้การศึกษาแก่เด็กที่
มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง พิการทางกาย จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตรจะขึ้นอยู่ 
กับระดับความพิการของเด็ก แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 3 ประการ คือ 

1.1 ให้เด็กมีทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันและทักษะในการเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหว ให้เด็กช่วยเหลือ
ตนเองมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 

1.2 ให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 
1.3 ให้เด็กได้รับการศึกษาสูงขึ้นไป และมีทักษะทางอาชีพ 
2. การบำบัดเด็กท่ีมีความบกพร่องทางกาย มีหลายวิธี เช่น 
2.1 การรักษาทางยา 
2.2 กายภาพบำบัด เป็นการฝึกให้เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อได้อย่างประสานกัน อาจบำบัดโดยการใช้ความร้อน 

ความเย็น การนวด และการออกกำลังกาย 
2.3 อาชีวบำบัด เป็นการฝึกให้เด็กมีนิสัยในการทำงานและฝึกทักษะทีจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
2.4 จิตบำบัด เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ 
2.5 อรรถบำบัด ให้การบำบัดแก้ไขปัญหาการพูด ให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดและการส่ือสาร 
3. การฝึกทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการฝึกใช้อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถ

กระทำส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ 
4. การดัดแปลงพฤติกรรม ใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยปรับและเสริมกำลังใจเพื่อให้เด็กสามารถทำพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมได้ 
4 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางร่างกายและสุขภาพ 
          1. หลักสูตรการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรปกติ อาจเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในบางวิชา เช่น พลศึกษาควร
เปล่ียนแปลงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของเด็กแต่ควรให้เด็กได้เลนกีฬาโดยเน้นให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อออก
กำลังกาย นันทนาการเช่นเด็กปกติ 
        2. การจัดช้ันเรียน 
            2.1เด็กท่ีมีความพิการน้อยสามารถจัดให้เข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติโดยมีเครื่องช่วยในการเรียนเช่นอุปกรณ์
ที่ดัดแปลงให้เด็กสามารถเรียนรู้สะดวกขึ้น ได้แก่ โต๊ะเก้าอี้ ที ่ดัดแปลงแล้ว มีเครื ่องช่วยในการเขียนหนังสือ และมี
เครื่องช่วยในการเคล่ือนไหวเป็นต้น 
           2.2 เด็กท่ีมีความพิการมากระดับปานกลาง ซึ่งต้องการสถานท่ีเรียนเหมาะสมกับสภาพความพิการ อาจจัดเป็น
ชั้นพิเศษเฉพาะในโรงเรียนปกติ ซึ่งเด็กสามารถทำกายภาพบำบัดในห้องเรียนได้ มีครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้เฉพาะ
ดูแล และทำการสอนร่วมกับครูท่ัวไป 
          2.3 เด็กท่ีมีความพิการระดับรุนแรง อาจจัดเป็นโรงเรียนพิเศษเฉพาะ ซึ่งมีครูการศึกษาพิเศษ ทำการสอน และมี
นักกายภาพบำบัด ดูแลเด็กด้วย 
          2.4 สำหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางสุขภาพอาจจัดเป็นชั้นพิเศษในโรงพยาบาลหรือสถาบัน หรือมีครูเดินสอนตามเตียง 
เพื่อมิให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา 
 



๘ 
 

5. ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
          1. เชาวน์ปัญญา เชาวน์ปัญญาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางกายจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความพิการ
เกี่ยวกับระบบสมองด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ เชาวน์ปัญญาของเขาจะไม่แตกต่างไปจากคนปกติ 
         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กท่ีร่างกายพิการอาจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างไปจากเด็กปกติหากเขาไม่
มีความพิการทางระบบประสาทหรือสมองร่วมด้วยและมีโอกาสได้เข้าโรงเรียนและได้รับการสอนที่เหมาะสมก็อาจจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเด็กปกติก็ได้ 
        3. บุคลิกภาพ จากการศึกษาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กที่มีความพิการทางกายจะมีบุคลิกภาพแบบใด บุคลิกภาพ
ของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่สังคมและครอบครัวมีต่อเขา และที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ เด็กมี
ความรู้สึกและปฏิกิริยาอย่างไรต่อตัวของเขาเอง เด็กที่ยอมรับความบกพร่องของตน ก็จะเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองให้
เหมาะสมกับสภาพของตน มีเป้าหมายของตนเองและพยายามทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

1.4 โปลิโอ (Poliomyelitis) 
1.3 โรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ (Orthopedic) ท่ีพบบ่อยได้แก่ 
1.3.1 ระบบกระดูกกล้ามเนื้อพิการแต่กำเนิด เช่น เท้าปุก (Club Foot) 
กระดูกข้อสะโพกเคล่ือน กระดูกไขสันหลังผิดปกติ (Spina Bifida) ซึ่งทำให้เส้นประสาทสำคัญถูกทำลายไปบางส่วน
จึงทำให้เส้นประสาททำงานผิดปกติไปด้วย 
1.3.2 ระบบกระดูกกล้ามเนื้อพิการด้วยโรคติดเช้ือ เช่น วัณโรค กระดูก 
หลังโก่ง กระดูกหมู เป็นต้น 
1.3.3 กระดูกหัก ข้อเคล่ือน ข้ออักแสบ มีความพิการเนื่องจากไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องหรือทันท่วงทีภายหลัง
ได้รับบาดเจ็บ 
การแนะแนวผู้ปกครองของเด็กพิการทางร่างกายและสุขภาพ 

              เนื่องจากเด็กมีความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายนอกจากการทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล
ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดและพ่อแม่ควรได้รับคำแนะนำจากครูที ่ได้รับการอบรมจาก             นัก
กายภาพบำบัดหรือได้รับคำแนะนำจากนักกายภาพบำบัดโดยตรง เพื่อนำมาช่วยเหลือและทำกายภาพบำบัดท่ีบ้าน เด็กจึง
ได้รับการบำบัดจากหลายแรง และได้รับการบำบัดเกือบตลอดเวลา สิ่งที่ พ่อแม่ ควรรู้ และควรช่วยเหลือเด็กที่บ้าน คือ
ช่วยเหลือเด็กในการปรับท่าทางโดยการใช้ไม้ค้ำยัน ให้เครื่องพยุง ใช้รองเท้าพิเศษ และอื่นๆ พ่อ แม่ ต้องไม่โอ๋ห รือ
ระมัดระวังเกินเหตุ ควรให้เด็กรู้จักช่วยตัวเองบ้าง เช่น ควรให้เด็กได้ใช้ความพยายามในการเดินเอง มีหกล้มบ้าง เหมือน
เด็กท่ัวไป เพื่อนให้รู้จัก ลุกขึ้นยืนเอง รู้จักระมัดระวังมากขึ้น เรียนรู้สภาพการณ์ท่ีเป็นจริงท่ีสุด และจะให้ช่วยตัวเองได้ใน
อนาคต   สุรินทร์ ยอดคำแปง (2544:41-43)  
2. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการทรงตัว 

2.1 ความสำคัญของกล้ามเนื้อ 
การเคล่ือนไหวต่างๆของร่างกายจำเป็นต้องอาศัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกประกอบด้วย

โครงร่างของร่างกายหากปราศจากกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่างๆแล้วร่างกายจะไม่สามารถเคลื่อนไหวไปได้เลยดังนั้น
ระบบกระดูกและระบบกล้ามเนื้อจะต้องทำงานร่วมกันเสมอการทำงานของกล้ามเนื้อเช่นการหดตัวขยายตัวหรือการ
ยืดหยุ่นไม่ใช่หมายถึงการเคลื่อนไหวเพียงเฉพาะภายนอกร่างกายเช่นแขนขามีหรือลำตัวฯลฯแต่ยังหมายถึงการทำงาน
ของอวัยวะภายในร่างกายเช่นการทำงานของปอดการเต้นของหัวใจการทำงานระบบย่อยอาหารการหดรัดตัวของหลอด
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เลือดและหลอดน้ำเหลืองเป็นต้น (ศักดาประจุศิลปและสุกัญญาแสงมุข. 2530: 47) ความสามารถของเด็กในการใช้แขน
ขาลำตัวซึ่งเป็นการประสานกันของกลไกทางสมองและกายภาพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหว  ( เยาวภา
เดชะคุปต์. 2528:123) กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อแขนขาลำตัวมีความจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อการ
เคล่ือนไหวและการทรงตัวเด็กจะสามารถเคล่ือนไหวและทรงตัวได้ก็ต่อเมื่อมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดี
ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำไปสู่การเรียนในชั้นประถมศึกษาทั้งนี้การเคลื่อนไหวมิได้
หมายถึงการเคล่ือนไหวพื้นฐานธรรมดาท่ัวไปแต่การท่ีเด็กสามารถบังคับการควบคุมการเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ในลักษณะต่างๆได้คือเป็นความสามารถขั้นเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่แข็งแรงมั่นคง  (ชัยณรงค์เจริญพานิชย์. 
2523: 90-92)ความสามารถในการใชักล้ามเนื้อมัดใหญ่มีความสำคัญต่อเด็กคือเด็กท่ี 
สามารถเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่แขนขาลำตัวจะทำให้สามารถเคล่ือนไหวและทรงตัวได้ดีนั่นคือความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในขั้นต่อไป  
(ปรมพรดอนไพรธรรม.2550: 13 ) 
         สรุปได้ว่าความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่มีความสำคัญต่อเด็กและเด็กจะมีพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้ดีขึ้นอยู่
กับการฝึกทักษะท่ีต่อเนื่องและสม่ำเสมอและการได้รับการฝึกจากการแยกย่อยข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
คุณสมบัติของกล้ามเนื้อ 
         กล้ามเนื้อของคนเราโดยท่ัวๆไปมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถรับรู้การกระตุ้น (Excitability) คือสามารถท่ีจะตอบสนองเมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้น 
ด้วยการหดตัว 

2. สามารถท่ีจะหดตัวได้ (Contractibility) คือสามารถเปล่ียนรูปร่างให้ส้ันหนาและแข็งขึ้นได้ 
3. สามารถท่ีจะยืดตัวได้ (Extensibility) คือสามารถเปล่ียนรูปร่างให้ยาวกว่าความยาวปกติ 
1. มีความยืดหยุ่น (Elasticity) คือคุณสมบัติท่ีพร้อมจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เสมอเมื่อ 

ทำงานเสร็จส้ินแล้ว 
2. มีความตึงตัวอยู่เสมอ (Tone) คือมีการหดตัวอยู่เล็กน้อยตลอดเวลาถึงแม้จะอยู่ในสภาพ 

พักผ่อนก็ตาม 
ประเภทของกล้ามเนื้อ 
กล้ามเนื้อโดยท่ัวไปจะมี 2 ประเภทคือ 

1. กล้ามเนื้อประเภทท่ีอยู่ภายใต้อำนาจจิตบังคับ (Voluntary) ซึ่งสมองจะเป็นผู้ส่ังงานได้แก่กล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวกับ
โครงกระดูกหรือกล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle or Striated Muscle) ซึ่งจะพบอยู่โดยท่ัวไปของร่างกายด้วยการยึด
ติดกับกระดูกของร่างกายทำให้ร่างกายสมารถเคล่ือนไหวได้เช่นกล้ามเนื้อแขนขาใบหน้าฯลฯซึ่งในการเคล่ือนไหวจะเรียก
กล้ามเนื้อเหล่านี้ว่ากล้ามเนื้อใหญ่ (GrossMotor) 

2. กล้ามเนื้อประเภทท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจจิตบังคับ (Involuntary) ซึ่งจะทำงานได้เองโดย 
อัตโนมัติได้แก่กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจ 
สำหรับการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะกล้ามเนื้อประเภทท่ีอยู่ภายใต้อำนาจจิตบังคับคือ 
กล้ามเนื้อโครงกระดูกหรือกล้ามเนื้อลายเท่านั้น 
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2.2 พัฒนาการของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
            กล้ามเนื้อใหญ่หมายถึงมัดเนื้อมัดใหญ่ๆในกล้ามเนื้อลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่นกล้ามเนื้อ
ศีรษะและลำคอกล้ามเนื้อส่วนตัวกล้ามเนื้อส่วนขาและกล้ามเนื้อส่วนแขนความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่หมายถึง
ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายซึ่งเริ่มจากศีรษะไปสู่ปลายเท้าจากลำตัวไปยังแขนมือและนิ้วจาก
สะโพกไปยังขาจนถึงปลายเท้าการเคลื่อนไหวของเด็กจะพัฒนาได้เพียงใดขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายโอกาสหรือ
ประสบการณ์ในการเคล่ือนไหวตลอดจนส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก 
ลักษณะพัฒนาการของความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
            ลักษณะพัฒนาการของความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่มักจะปรากฏออกมาในรูปของการเคลื่อนไหวซึ่งในเด็ก
แรกเกิดจะมีการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติโดยไม่ต้องได้รับการฝึกหัดเช่นอาการดิ้นไปมาการไขว่คว้าแต่เมื่อเด็กโตขึ้น
ระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวจะเพิ่มขึ ้นจากการดิ้นคลานจะเป็นการยืนเดินวิ่งกระโดดและการเคลื่อนไหวท่ี
สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งกิจกรรมบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการฝึกในส่ิงท่ีถูกต้องเพราะจะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาทักษะ
การเคล่ือนไหวท่ีง่ายไปสู่การเคล่ือนไหวท่ีสลับซับซ้อนได้ (สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2534: 3)การเคล่ือนไหว
พื้นฐานหมายถึงการเคล่ือนไหวท่ีต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆของลำตัวแขนขา (นิรมัย อ่อนน้อมดี. 2538: 22-24) อ้างอิง
มาจาก Sapporo and Elmer.1967: 131)  
แบ่งออกเป็น 3ประเภท 

1. การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี (Non Locomotors Movements) หมายถึงการเคล่ือนไหว 
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยไม่เคล่ือนห่างจากจุดเดิมแต่จะเป็นการใช้ร่างกายทุกส่วนให้ตอบสนองการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายส่วนใหญ่ๆได้แก ่

- การก้มรับ (Bending) คือการงอพับข้อต่อๆของร่างกายท่ีจะทำให้ร่างกายส่วนบนเข้าใกล้กับส่วนล่าง 
- การยืดเหยียดตัว (Stretching) คือการเคล่ือนไหวท่ีตรงกันข้ามกับการก้มตัวโดยพยายามยืดเหยียดทุกส่วนของ

ร่างกายให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
- การบิดตัว (Twisting) คือการเคล่ือนไหวร่างกายโดยการบิดลำตัวท่อนบนไปรอบๆแกนต้ัง 
- การหมุนตัว (Turning) คือการหมุนตัวไปรอบๆร่างกายมากกว่าการบิดตัวซึ่งทำให้เท้าต้องหมุนตามไปด้วยข้าง

ใดข้างหนึ่ง 
- การโยกตัว (Rocking) คือการย้ายน้ำหนักจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยงัอีกส่วนหนึง่ของร่างกายโดยส่วนท้ัง

สองจะต้องแตะพื้นคนละครั้งสลับกันไป 
- การแกว่งหรือหมุนเหวี่ยง (Swinging) คือการเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งโดยหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่งให้เป็นรูป

โค้งหรือรูปวงกลมหรือแบบลูกตุ้มนาฬิกาเช่นการแกว่งแขนขาลำตัว 
- การโอนเอน (Swaying) คล้ายกับการโยกส่วนโค้งจะเป็นโค้งเข้าหาพื้นการเอียงแบบนี้ไม่รู้สึกผ่อนคลาย

เหมือนกับการแกว่ง 
- การดัน (Pushing) การเคล่ือนไหวโดยการดันมักจะเป็นการดันออกจากร่างกายเช่นการดันส่ิงของและการกด

ส่ิงของ 
- การดึง (Pulling) คือการเคล่ือนไหวท่ีตรงกันข้ามกับการดันคือมักจะเป็นการดึงเข้าหาร่างกายหรือดึงไปใน

ทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
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- การส่ัน (Shaking) คือการเคล่ือนไหวท่ีมีการส่ันสะเทือนของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือทุกส่วนตัว
อย่างเช่นในการเต้นรำและมีการจับมือเขย่าการแสดงออกของการตกใจหรือการส่ันใน 
การเต้น 

- การต ี(Striking) เป็นการเคล่ือนไหวท่ีมาเร็วและหยุด 
2. การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี (Locomotive Movement) หมายถึงการเคล่ือนไหวท่ีมีระยะทางเกิดขึ้นโดย

เน้นท่ีเท้าเคล่ือนจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึง่มีพื้นฐานอยู่ 8 อย่างคือ 
- การเดิน (Walking) คือการเคล่ือนท่ีด้วยการก้าวเป็นการเปล่ียนน้ำหนักตัวจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่งและ

ขณะเปล่ียนน้ำหนักตัวนั้นเท้าข้างหนึ่งจะอยู่บนพืน้เสมอ 
- การวิ่ง (Running) เป็นการเคล่ือนท่ีโดยการเปล่ียนน้ำหนักตัวจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่งขณะท่ีเปล่ียน

น้ำหนักตัวนั้นเท้าท้ังสองจะไม่อยู่บนพืน้เลย 

-  การกระโดดเขย่ง (Hopping) คือการกระโดดขึ้นจากพื้นแล้วกลับลงสู่พื้นด้วยเท้าขาข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้าง
เดียว 

- การกระโดด (Jumping) คือการกระโดดขึ้นจากพื้นแล้วกลับลงสู่พื้นด้วยเท้าท้ังสองข้าง 
- การกระโจน (Leaping) คือการเคล่ือนท่ีด้วยการถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่งด้วยการกระโดด

เผ่นขึ้นจากพื้นการลงสู่พื้นปลายเท้าจะลงสู่พื้นก่อนแล้วฝ่าเท้าและส้นเท้าจบด้วยการงอหัวเข่า 
- การกระโดดสลับเท้า (Skipping) คือการก้าวแล้วกระโดดเขย่งด้วยเท้าเดิม 
- การสไลด์ (Sliding) คือการก้าวไปข้างหน้าแล้วลากไปชิด (จังหวะเร็ว) 
- การควบม้า (Galloping) การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าด้วยการก้าวแล้วชิดเท้าอีกข้างหนึ่งไปชิดเท้าหน้าแล้วกระโด

ขึ้นเมื่อลงสู่พื้นให้เท้าท่ีก้าวนำอยู่หน้าเสมอ (สุรางค์ศรีเมธานนท์. 2528: 5-7) 
3. การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆประกอบอุปกรณ์หมายถึงการเคล่ือนไหวท้ังแบบเคล่ือนท่ีและไม่เคล่ือนท่ีพร้อมกับมี

อุปกรณ์บางอย่างประกอบเช่นลูกบอลห่วงยางบาร์เชือกถุงถั่วกระดารทรงตัวเป็นต้น 
วิธีการฝกกลามเนื้อ (การผอนกลามเนื้อ – การคลายกลามเนื้อ)  

 วิธีการฝกกลามเนื้อ เด็กตั้งแตแรกเกิดจะมีการเคล่ือนไหวไปตามธรรมชาติโดยไมตองไดรับการฝกฝนเมื่อโตขึ้น
เด็กก็จะมีระดับความสามารถในการเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน และมีความสลับซับซอนมาก ขึ้น การเคล่ือนไหวพื้นฐานเปนการ
เคลื่อนไหวที่ตองใชกลามเนื้อใหญ ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหว
ของสวนตางๆของรางกาย ซึ่งถาเด็กปกติก็จะสามารถ 20เคล่ือนไหวไดตามปกติ แตถาเด็กไมสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐาน
ไดเชนเดียวกับเด็กปกติก็ควรไดรับการ ฝกฝนเพื่อชวยสงเสริมใหสามารถใชกลามเนื้อไดเทาเทียมกับเด็กปกติวิธีการฝกกล
ามเนื้อมีหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีจะชวยสงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อและความอดทน
ของกลามเนื้อดวย  การฝกกลามเนื้อ คือ การบริหารรางกายใหมีการเคลื่อนไหวดวยวิธีการยืดและหดตัวของกลามเนื้อ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อใหมีสมรรถภาพรางกายท่ีสมบูรณ การฝกกลามเนื้อตองกําหนดวัตถุ
ประสงคในการฝกใหแนนอน เพราะการฝกจะมีผลตอการพัฒนากลามเนื้อ ในลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป    ไดแก การ
เพิ่มขนาด การเปล่ียนแปลงโครงสรางตลอดจนเพิ่มความ แข็งแรงของกลามเนื้อและความสามารถในการใชกลามเนื้อ ใน
วิชาพลศึกษาเปนวิชาภาคปฏิบัติแสดง ศักยภาพออกมาทางกลามเนื้อของรางกาย ในการประกอบกิจกรรมตางๆใหสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยท้ังความสามารถทางรางกายเปนสําคัญ เพื่อรางกายไดรับการฝกฝนดีแลวก็สามารถท่ีจะ
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ปฏิบัติงานตางๆไดอยางรวดเร็วและทนทาน ความสามารถของรางกายท่ีแสดงออกเปนผลจากการ ทํางานของกลามเนื้อ
ในการเคล่ือนไหวตางๆ (สมคิด บุญเรือง.  2520: 134)  การฝกกลามเนื้อเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อนั้น 
เริ่มตนจากทาพื้นฐานของการ บริหาร ซึ่งในการบริหารในทาพื้นฐานจะเริ่มจากการบริหารสวนตาง ๆ ดังนี้   

1. ทาพื้นฐานของการบริหารสวนคอ เชน กมหัวขึ้นลง เอียงคอไปทางซายและขวา หันคอไปขางซ้ายขวาเงยหน
าเอียงไปทางซายและขวา เปนตน  

 2. ทาพื้นฐานของการบริหารสวนแขนและไหล เชน มือแตละขางจับขอศอกของแขนอีกขาง หนึ่งไว ลักษณะ
จะเปนแขนไขวกัน คอยๆดึงไปจนสุดซายสุดขวาทีละขางโดยไมตองออกแรงใหมากนักใชมือจับขอศอกไวขางหนึ ่งไว 
ลักษณะจะเปนแขนไขวกัน คอยๆดึงไปจนสุดซายสุดขวาทีละขางโดยไม ตองออกแรงใหมากนัก ใชมือจับขอศอกไวขาง
หลังศีรษะ ปลอยมือขางหนึ่งลง มืออีกขางดึงขอศอกแลว ทําสลับขางกัน กดไหลลงบนพื้นตรงๆ โดยการดันมือไปขางหนา 
ใหสะโพกอยูสูงกวาเอาไวแลวดึงกลับ เปนการทําเริ่มตน โดยใชแรงจากไหล มือ เพียงชวยยันพื้นเทานั้น เปนตน   

3. ทาพื้นฐานของการบริหารสวน อกและทอง เชน จากทานอนคว่ำ มือท้ังสองขางยันพื้นไวท่ี ใตไหล  ผอนลมหา
ยใจออกขณะที่กดฝามือกับพื้นคอยๆยกตัวขึ้น พยายามยืดตัวขึ้น พยายามยืดสวน ทองใหมากที่สุด กดคางลงมองที่หน
าอกตั้งตัวขึ้นเอนไปขางหลังเล็กนอย โดยใชเอวเปนจุดหมุนคอยๆ เอนตัวไปขางหลังจนใชฝามือจับสนเทาได เปนตน   

4. ทาพื้นฐานของการบริหารสวนลําตัว เชน นั่งคลายพับเพียบ ใชมือยันพื้นไวแลวบิดตัวให แข็งแรงอยูในแนว
เดียวกัน ยืนตรงใชขาขางตรงขามทิศทางท่ีทําเปนหลักแลวเอนไปขางๆยืดทุกสวนของฝงนั้นทําสลับกันไปใชมือยันกําแพง
เปนหลัก เอี้ยวตัวไปขางๆ ใหไหลขางนั้นเปนจุดหมุน ดันเอวใหเขาใกลกําแพงท่ีสุด เปนตน  
 5. ทาพื้นฐานของการบริหารสวนหลังและเอว เชน กมตัวใหอกชิดหนาขา มือจับขอเทาไว รักษาสมดุลใหดีแลวก
มคอลงใหมากที่สุดเปนการยืดแผนหลัง นอนหงาย ตั้งเขาขึ้นขางหนึ่ง ปลอยลม หายใจออกแลวบิด        เขาลงมาฝงต
รงขาม พรอมกับหันหนาไปคนละทิศ ทําสลับกันไปแบบนี้ เปนตน 
   6. ทาพื้นฐานของการบริหารสวนขาหนีบ เชน นั่งยองๆวางฝามือราบกับพื้นในทาท่ีสบาย ท่ีสุดแลวกดคอและก
นลง นั่งแยกเขา มือจับปลายเทา หายใจเขาแลวปลอยลมหายใจออกพรอมกับโนมตัวลงใหมากท่ีสุด         เปนตน   
           7.  ทาพื้นฐานของการบริหารสวนตนขาดานหนา เชน นั่งกับพื้น งอเขาขางหนึ่งแลวกมตัว ครอมขาขางนั้นทํา
สลับกันท้ังสองขาง นอนคว่ำใชมือจับหลังเทาท้ังสองไว แลวใชแรงจากไหลและเขาดึงตัวขึ้นเปนตน   
           8.  ทาพื้นฐานของการบริหารสวนตนขาดานหลัง เชน ยืนตรงใหเทาชิดกัน แลวกมลงใหมากท่ีสุด        แลวโน
มตัวลงมาจับท่ีสนเทาพาดสนเทาไวกับโตะหรือบันไดแลวกมตัวไปขางนั้นเทาท่ีทําไดแลวสลับขางเปนตน   
          9.  ทาพื้นฐานของการบริหารสวนขอมือและขอเทา เชน นั่งคุกเขาลง หงายขอมือกลับไปขางหลัง            แลวอ
อกแรงไหลกดลง นั่งกับพื้นเหยียดขาใหชิดกัน แลวขยับขอเทาขึ้นลงอยางชาๆ แลวเกร็งขอ เทาใหเทาติดพื้น ทําสลับกัน 
2 อยางนี้เปนการบริหารขอเทาท่ีดีเปนตน  การฝกเสริมเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อนั้น เราสามารถฝกไดทุกส
วนของรางกายและขอตอตางๆ ของรางกายดวย การฝกกลามเนื้อใหญ่นั้นอาจใชวิธีการฝกโดยการงอขาพับเขาเหยียด ขา
ตรงยกขึ้น–ลง เหยียดขาตรงแยกขาเขา–ออก นอนหงายชันเขา  ยกกน ขึ้นลง Sit-up กลามเนื้อเล็ก นั้นฝกโดยการหมุนข
อเทา ขอมือ พับเหยียดขอเทา ขอมือ ฝกการทรงตัวโดยการยืนยกขาแตะสลับ ยืน แลวผลักเบาๆนั่งบนลูกบอล ฝกการลุก
นั่งโดยนั่งยองๆ มือจับบาร ลุก-นั่ง ฝกการเดินโดยการลงทางลาด เดินบนแผนวิ่ง เดินขึ้นลงบันได นอกจากท่ีกลาวมาแล
วทั้งหมดในวิชาพลศึกษาภาคปฏิบัติท้ังหมดถือวา เปนวิธีการฝกกลามเนื้อทั้งส้ิน  

 สรุป วิธีการฝกกลามเนื้อเพื่อพัฒนาใหกลามเนื้อใหมีความแข็งแรงขึ้นนั้นมีหลายวิธีไดแกการฝกกลามเนื้อจากทา
พื้นฐานของการบริหารท้ัง 9 ทา ต้ังแตศีรษะถึงเทา และการฝกกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กฝกการทรงตัว ฝกการลุกนั่ง 
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ฝกการเดิน รวมถึงในวิชาพลศึกษาภาคปฏิบัติท้ังหมดดวย เมื่อเด็กไดรับการฝกกลามเนื้อตามวิธีท่ีกลาวมาแลว พัฒนาการ
ทางกลามเนื้อก็จะมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
 
6.การทรงตัว(Balance Skill)  
ความหมายของการทรงตัว 

เป็นการจัดตำแหน่งของร่างกายให้สัมพันธ์กับพื้นท่ีว่างและแรงดึงดูดของ โลก การทรงตัวบนไม้กระดานท่ีพลิกไป
มาได้จะช่วยให้ร่างกายมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันและตอบสนองได้ดีเมื่อเกิดการสูญเสียการทรงตัว ซึ่ง
การฝึกดังกล่าวทำให้ร ่างกายเกิดกลไกของการ Feedback และ Feed forward ตอบสนองต่อการล้มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีปัญหาการบาดเจ็บท่ีข้อเท้าการฝึกบนกระดานฝึกการทรงตัวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ระบบประสาทภายในข้อต่ออันเป็นผลให้การทรงตัวของร่างกายดีขึ้น ทำให้เกิดการพลิกของข้อเท้าซํ้าลดลงและทำใ ห้
ความแข็งแรงและความมันคงของข้อเท้าเพิ่มมากขึ้น การทรง ตัวมีอยู่ 3 รูปแบบคือ การทรงตัวอยู่กับที่ การทรงตัว
ในขณะเคล่ือนท่ี และการทรงตัวด้วยวัตถุ จากการศึกษาพบว่าเด็กร่างกายมักมีปัญหาด้าน การทรงตัวเพื่อควบคุมการยืน
และการเคล่ือนไหวเพื่อการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อ
แขน กล้ามเนื้อลำตัวและลำคอกัลยาณี อินต๊ะสิน (2550) 
 การทรงตัวเป็นความสามารถของร่างกายในการควบคุมและรักษาจุดศูนย์ถ่วงของ ร่างกาย (center of gravity, 
COG) ให้อยู่ภายในบริเวณฐานรองรับน้ำหนักของร่างกาย (base of support, BOS) ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ท้ัง
ขณะอยู่กับที่และขณะเคลื่อนไหว (ShumwayCook & Woollacott, 2007) จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย คือ จุดสมมติท่ี
น้ำหนักของร่างกายทั้งหมด มารวมกันอยู่เป็นจุดเดียวและมีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลก โดยแรงดึงดูดของโลก
กระทำต่อร่างกายที่จุดนี้ในแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของร่างกาย อายุ เพศ ฐานรองรับ น้ำหนักของ
ร่างกาย คือ พื้นที่ภายในเส้นขอบระหว่างร่างกายกับพื้นสัมผัส เช่น เมื่ออยู่ในท่ายืน ฐานรองรับน้ำหนักของร่างกายจะ
หมายถึงเส้นขอบระหว่างเท้าสองข้างกับพื้น เป็นต้น (Trew & Everett, 2001) การทรงตัวแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
การทรงตัวขณะอยู่กบที่ (static balance) เป็น การควบคุมร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลขณะร่างกายอยู่นิ ่งไม่มีการ
เคล่ือนไหวเช่น การยืน การนั่งเป็นต้น และการทรงตัวขณะเคล่ือนท่ี (dynamic balance) เป็นการควบคุมร่างกายให้อยู่
ในภาวะ 10 สมดุลขณะร่างกายมีการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การนั่งลง การยืนขึ้น การก้มยกของ เป็นต้น (กานดา ใจ
ภักดี, 2542) ระบบที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว การทรงตัวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีความมันคงและสามารถทำ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ เช่น การนั่ง การนอน การยืน การเดิน การวิ่ง เป็นต้น ซึ่งการทรงตัว จะ
อาศัยการท างานร่วมกันของระบบต่างๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว 3 ระบบใหญ่ (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 
2552) ดังนี้ 1. ระบบประสาท การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายและการทรงตัวอยู่ภายใต้การควบคุมของ ระบบ
ประสาท ได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย 1.1 ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมอง
และไขสันหลัง ท าหน้าที่สั ่งการและควบคุมการเคลื่อนไหว และบันทึกความทรงจำที่เกี ่ยวกบการเรียนรู้และการ
เคลื่อนไหว(พรรัชนี วีระพงศ์, 2554) สมอง ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนไหวและการทรงตัว (Shumway-
Cook & Woollacott, 2007) ได้แก่ 1.1.1 เปลือกสมอง (cerebral cortex)คือ เนื้อประสาทสีเทาช้ันนอกสุดท่ีปกคลุม 
สมองช้ันใน (cerebral medulla) ไว้อยู่ เปลือกสมองมีบทบาทท่ีสำคัญในการควบคุมการเคล่ือนไหว ท่ีอยู่ภายใต้อำนาจ
ของจิตใจ (voluntary movement)และมีหน้าท่ีในการเปล่ียนสัญญาณข้อมูลท่ี ได้รับจากระบบประสาทอื่นๆ โดยเปลือก
สมองสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนตามหน้าที่ คือ บริเวณที่ ควบคุมเกี ่ยวกับการเคลื่อนไหว (motor area) บริเวณที่รับ
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ความรู้สึก (sensory area) จากอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆ และบริเวณเชื่อมโยง (association area) ซึ่งเชื่อมโยงบริเวณ
รับความรู้สึกและ บริเวณควบคุมการเคลื่อนไหว 1.1.2 สมองน้อย (cerebellum) มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการ
เคล่ือนไหว ช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกนได้ดี รักษาความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และช่วยในการทรงตัว โดยแต่ละส่วน
ของสมองน้อยจะมีบทบาทในการควบคุมลักษณะการเคลื ่อนไหวที ่แตกต่างก ัน ได้แก ่ เวสติบ ูโล เซร ีเบลลัม 
(vestibulocerebellum) มีหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัว ควบคุม ตำแหน่งของศีรษะและควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ตาให้สัมพันธ์กบการเคล่ือนไหวของร่างกาย สไปโนเซรีเบลลัม (spinocerebellum) มีหน้าท่ีในการรับรู้ความแตกต่างของ
การเคล่ือนไหวและการ  แก้ไขการเคล่ือนไหวท่ีกาลังเกิดขึ้นให้มีความถูกต้อง ซีรีโบรเซรีเบลลัม (cerebrocerebellum) 
มีหน้าที่เกี่ยวข้องกบการควบคุมให้มีการเคลื่อนไหวอย่างประสานสัมพันธ์1.1.3 เบเซิล แกงเกลีย (basal ganglia) เป็น
กลุ่มของเซลล์ประสาทท่ีอยู่ใต้ เปลือก สมอง มีหน้าท่ีเปรียบเทียบสัญญาณประสาทจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ความรู้สึกของ
การเคล่ือนไหว ของข้อต่อ คำส่ังควบคุมการเคล่ือนไหวจากเปลือกสมองลำดับการเคล่ือนไหว ความตึงตัวของ กล้ามเนื้อ
และแรงหดตัวของกล้ามเนื้อ และทำงานร่วมกับสมองน้อยในการควบคุมการเคลื่อนไหว ให้มีการประสานสัมพันธ์ท่ี
เหมาะสมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ 1.2ระบบประสาทส่วนปลายประกอบด้วยระบบประสาทสั่งการ (motor nervous 
system) และระบบประสาท รับความรู้สึก (sensory nervous system) โดยระบบรับความรู้สึกจะรับกระแสประสาท
จากสิ่งเร้า และส่งกระแสประสาทไปสู่ระบบประสาทส่วนกลางผ่านทางเส้นประสาทรับความรู้สึก ( afferent nerve 
fibers) เพื่อให้สมองส่วนกลางตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้อย่างเหมาะสมจากนั้นระบบประสาท ส่ังการจะน้ำกระแสประสาทท่ี
ออกจากระบบประสาทส่วนกลางไปควบคุมการทำงานของ กล้ามเนื้อทั้งร่างกายผ่านทางเส้นประสาทสั่งการ (efferent 
nerve fibers) 1.2.1 ระบบประสาทสั่งการ (motor nervous system) ประกอบด้วยเซลล์ประสาทสั่งการ (motor 
neurons) มีหน้าที่นำส่งกระแสประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางไปยังกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการตอบสนอง
โดยการหดตัว โดยเซลล์ประสาทสั่งการประกอบด้วย ตัวเซลล์ (cell body) เป็นส่วนที่มีนิวเคลียสอยู่ภายใน ซึ่งจะอยู่ท่ี
บริเวณไขสันหลังส่วนท่ีมีสีเทา (gray matter) หรือรวมกันเป็นกลุ่มอยู่นอกไขสันหลัง และใยประสาท (nerve fiber) ซึ่งมี
อยู่ 2 ลักษณะ คือ เดนไดรต์ (dendrite) เป็นส่วนท่ียื่นออกไปอยู่รอบๆ ตัวเซลล์ทำหน้าท่ีรับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ 
และแอกซอน (axon) เป็นใยประสาทท่ีนำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์จะมีขนาดใหญ่ เนื่องจากถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อไม
อีลิน (myelin sheath) ทำให้สามารถนำกระแสประสาทได้เร็ว โดยใยประสาทจะแยกออกจากไขสันหลังทางส่วนรากล่าง 
(ventral root)ไปยังเส้นใยกล้ามเนื้อ ต้ังแต่กระดูกสันหลังส่วนคอไปจนถึงกระดูกก้นกบ(พรรัชนี วีระพงศ์, 2554) 1.2.2 
ระบบประสาทรับความรู้สึก (sensory nervous system) ประกอบด้วยเซลล์ ประสาทรับความรู้สึก (sensory neurons) 
มีหน้าที่นำกระแสประสาทจากตัวรับความรู้สึก (receptors) ที่อยู่บริเวณผิวหนังและอวัยวะรับความรู้สึกไปยังระบบ
ประสาทส่วนกลางซึ่งระบบรับความรู้สึกที่มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวและการทรงตัว ได้แก่ การรับความรู้สึกของ
ตำแหน่ง และการเคล่ือนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกาย (proprioceptive sense) ระบบการมองเห็น (visual system)
และระบบเวสติบูลาร์(vestibular system) (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2552) 12 1.2.2.1 การรับความรู้สึกของตำแหน่ง
และการเคล่ือนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาศัยตัวรับความรู้สึกท่ีเรียกว่า โพรพริโอเซพเตอร์(proprioceptors) ซึ่ง
อยู่ภายใน ส่วนลึกของร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อโดยหน้าที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ของกล้ามเนื้อ
หรือข้อต่อ หรือลักษณะของร่างกายท่ี ปรากฏอยู่ในขณะนั้น ความตึงตัว การคลายตัวของกล้ามเนื้อ ความตึงตัวของเอ็น 
มุมของข้อต่อในการเคลื่อนไหว และส่งข้อมูลไปยัง ระบบประสาทส่วนกลางตลอดเวลา เพื่อให้ ร่างกายมีการทรงตัวที่ดี
หรือมีการเคลื่อนไหวที่ สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม(พรรัชนี วีระพงศ์ , 2554)โพรพริโอเซพเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
ได้แก่ 1) ตัวรับความรู้สึกท่ีมัดของกล้ามเนื้อ(muscle spindle) เป็นตัวรับรู้การเปล่ียนแปลงความยาวของ กล้ามเนื้อเมื่อ
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กล้ามเนื้อถูกยืดออกหรือหดส้ันเข้า พบมากในกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการเคล่ือนไหว 2) ตัวรับความรู้สึกท่ีเอ็น (golgi tendon 
organs) เป็นตัวรับรู้การเปล่ียนแปลงความตึงและการยืดตัว ของเอ็น เมื่อกล้ามเนื้อมีการหดตัวมากเกินไป จะไปยืดส่วน
ของเอ็นให้ยืดยาวออก แรงตึงท่ีเกิดขึ้น จะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับชนิดนี้และส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาท
สั่งการ ที่ไขสันหลังเพื่อยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อมัดนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหดตัวแรงเกินไป  3) ตัวรับ
ความรู้สึกท่ีข้อต่อ (joint receptors) เป็นตัวรับรู้การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับมุมของข้อต่อ อัตราการเร่งของข้อต่อหรือความ
ผิดปกติของข้อต่อ (นฤมล ลีลายุวัฒน์ , 2553) 1.2.2.2 ระบบ การมองเห็นทำหน้าที่ ในการให้ข้อมูลตำแหน่งการ 
เคลื่อนไหวของร่างกายเปรียบเทียบกบสิ่งแวดล้อม บอกถึงความสัมพันธ์ของตำแหน่งของร่างกาย ส่วนหนึ่งเปรียบเทียบ
กบอีกส่วนหนึ่ง และให้ข้อมูลรายละเอียดในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสว่าง สี ขนาด และรูปทรง โดยปกติเรามองเห็นได้เมื่อ
แสงสะท้อนวัตถุผ่านกระจกตา รูม่านตา และ เลนส์ตา ตกลงบนจอตาซึ่งอยู่ด้านในสุดของดวงตาซึ่งภายในกระจกตามี
ตัวรับความรู้สึกที่ ไวต่อแสง เรียกว่า เซลล์รับแสง (photoreceptor)การท างานของเซลล์ที่อยู่ในจอภาพ ซึ่งจะเปลี่ยน 
สัญญาณแสงให้เป็นกระแสประสาท ส่งไปตามเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 2 (optic nerve) ไปยัง optic chiasm และ optic 
tract กระแสประสาทจะไปเช่ือมต่อกับกลุ่มเซลล์ประสาทเจนิคูแลตด้านข้าง (lateral geniculate nucleus)ของธาลามัส 
(thalamus) และส่งต่อไปยังส่วนของเปลือกสมองที่ ควบคุมการมองเห็น (primary visual cortex) ทำให้สามารถแยก
ลักษณะรูปร่างและขนาดของวัตถุ ได้จากนั้นกระแสประสาทจะถูกส่งต่อไปยังส่วนของเปลือกสมองที่ temporal และ 
parietal ซึ่งมี หน้าที่รวบรวมสัญญาณข้อมูลการรับความรู้สึกของตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของร่างกาย และ ข้อมูล
จากการมองเห็น ทำให้สามารถวิเคราะห์สี ระบุตแหน่ง และประเมินการเคลื่อนไหวของวัตถุ ภายนอกได้ (จงจินตน์รัต
นาภินันท์ชัย, 2542) 13 1.2.2.3 ระบบเวสติบูลาร์มีหน้าท่ีช่วยในการควบคุมการทรงตัวโดยทำให้ ร่างกายทราบถึงการ
เคล่ือนไหวของศีรษะและตำแหน่งของศีรษะ รักษาสภาพของศีรษะให้ต้ังตรง ปรับการเคล่ือนท่ีของลูกตาให้สมดุลกบการ
เคลื่อนที่ของศีรษะ ั และมีผลต่อการท างานของระบบ ประสาทอัตโนมัติและระดับการรู้สึกตัว ระบบเวสติบูลาร์จัดเป็น
ส่วนหนึ่งของหูชั้นใน (labyrinth) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกบการควบคุมการทรงตัว ประกอบด้วย ั เซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล 
(semicircular canals)และเวสติบูล (vestibule) เซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล มีลักษณะ   เป็นท่อโค้ง 3 ท่อวางตั้งฉากซึ่ง 
กันและกันซึ่งภายในจะมีตัวรับรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของร่างกายเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนที่เชิ งมุมเช่นการเคลื่อนที่ในแนว
หมุนของร่างกาย ส่วนเวสติบูลประกอบด้วยยูตริเคิล (utricle)และแซคคูล (saccule) มีลักษณะเป็นถุงอยู่ติดกัน ทั้งสอง
ส่วนประกอบด้วยเยื ่อบุผิวที่ทำหน้าที่ร ับความรู้สึก  (sensory epithelium)และถูกปกคลุมด้วยสารลักษณะเหนียว 
(gelatinous layer) และมีผลึกแคลเซียม เกาะ (otoconia) ในเย่ือบุผิวที่ทำหน้าท่ีรับความรู้สึกยังมีเซลล์ขน (hair cells) 
ซึ่งมีปลายประสาท รับสัมผัสของระบบเวสติบูลาร์หุ้มอยู่ ทำให้รับรู้ ตำแหน่งของร่างกายเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนที่ เชิง
เส้น เช่น การเคลื่อนไหวตามแนวราบ การเคลื่อนไหวตามแนวดิ่ง (ชุมพล ผลประมูล และ สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์, 2552)
กระแสประสาทจากระบบเวสติบูลาร ์จะถูกส่งไปยังเซลล์ประสาท เวสติบูลาร์ (vestibular nucleus) ผ่านทาง
เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 (vestibular nerve) และกระแส ประสาทของเซลล์ประสาทเวสติบูลาร์จะถูกส่งเข้าสู่ระบบ
ประสาทส่วนกลางผ่านทางเดินประสาทเวสติบูโลสไปนัล (vestibulospinal tract) และทางเดินประสาทอื่นๆ ได้แก่คอร์ติ
โคสไปนัล (corticospinal tract) เรติคูโลสไปนัล (reticulospinal tract) และเทคโทสไปนัล (tectospinal tract) ทำให้
ร่างกายสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวและตำแหน่งของศีรษะ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับสมองน้อยซึ่งช่วยในการปรับ
การเคลื่อนไหวเพื่อการทรงตัว และการตอบสนองของการเคลื่อนไหว ของลูกตาในทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนของศีรษะ 
หรือการตรึงสายตาในตำแหน่งท่ีต้องการ ขณะมีการเคล่ือนของศีรษะ (จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย, 2542) 2. ระบบโครง
ร่างกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย กระดูก ข้อต่อ เอ็นและกล้ามเนื้อ ท่ีมีการประสานการทำงานอย่าง สอดคล้องกน ทำให้เกิด
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การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกาย กระดูกเป็นโครงสร้างหรือแกน หลักของร่างกายและเป็นส่วนหนึ่ งของระบบ
พื้นฐานในการเคลื่อนไหวของร่างกาย หน้าที่สำคัญ ของกระดูกที่มีต่อการเคลื่อนไหว คือเป็นหลักให้กล้ามเนื้อเกาะ เมื่อ
กล้ามเนื้อมีการหดตัวจะส่งผ่านแรงไปยังเอ็นยึดกล้ามเนื้อซึ่งเกาะอยู่กับกระดูกเพื่อทำให้เกิดการเคล่ือนไหวท่ีต้องการ ข้อ
ต่อเป็น จุดเชื่อมต่อระหวางกระดูกตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปและมีกล้ามเนื้อพาดผ่าน จึงทำให้ข้อต่อมีหน้าที่สำคัญ ต่อการ
เคล่ือนไหวของร่างกายกล้ามเนื้อเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญต่อการเคล่ือนไหวของอวัยวะ ท่ัวร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถ
เคล่ือนไหวไปได้ตามท่ีร่างกายต้องการ และเป็นส่วนสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของโครงสร้างของร่างกาย รวมทั้งการ
ควบคุมการทรงตัวเพื่อทำให้ร่างกาย สามารถอยู่ในท่าทางท่ีต้านต่อแรงดึงดูดของโลกได้ ซึ่งเกิดจากการทำงานประสานกัน
ระหว่าง กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกบการควบคุมการทรงตัวทั้งทางด้านหน้า ได้แก่ กล้ามเนื้อท้อง (abdominal muscle) 
กล้ามเน ื ้อต้นขา (quadriceps) กล้ามเน ื ้อหน้าแข้ง (tibialis anterior)และทางด้านหลัง ได้แก ่ กล้ามเน ื ้อหลัง 
(paraspinals) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (hamstrings) กล้ามเนื้อน่อง (gastrocnemius) (สมนึก กุลสถิตพร, 2549) 
กล้ามเนื้อแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อลาย เป็นกล้ามเนื้อหลักในการทำให้เกิดการ
เคล่ือนไหว รักษาความมันคงและการทรงตัวของร่างกาย กล้ามเนื้อลายมีลักษณะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อท่ีประกอบด้วยกลุ่ม
กล้ามเนื้อมัดย่อยหลายๆ มัด ในแต่ละ มัดย่อยประกอบด้วยใยกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวเรียงขนานก้น
ส่วนสำคัญที่ทำให้ กล้ามเนื้อลายมีการหดตัวเมื่อได้รับกระแสประสาทที่ถูกส่งมาจากสมอง เรียกว่า ไมโอฟิลาเมนท์  
(myofilament) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยภายในใยกล้ามเนื้อ มี 2 ชนิด คือไมโอซิน (myosin) เป็นเส้นใย หนา และแอกติน 
(actin) เป็นเส้นใยบาง (ชุมพล ผลประมูล และ สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ , 2552) ซึ่งกล้ามเนื้อแต่ละมัดจะถูกเลี ้ยงด้วย
เส้นประสาท การทำงานของกล้ามเนื้อลายปกติจะถูกควบคุมโดย ระบบประสาทสั่งการ โดยที่เปลือกสมองจะส่งกระแส
ประสาทมาตามทางเดินประสาท ถ่ายทอด ต่อไปยังระบบประสาทส่วนปลายและไปยังระบบกล้ามเนื้อ โดยผ่านทางหน่วย
ยนต์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยท่ีสุดของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อท่ีสามารถทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัว หน่วยยนต์ ประกอบด้วย 
เซลล์ประสาทส่ังการ 1 เซลล์และเส้นใยกล้ามเนื้อท่ีเซลล์ประสาทส่ังการนั้นไปเล้ียง โดยเซลล์ประสาทส่ังการ 1 เซลล์จะ
ไปเล้ียงจำนวนเส้นใยกล้ามเนื้อไม่เท่ากน ั อัตราส่วนของจำนวน เส้นใยกล้ามเนื้อต่อเซลล์ประสาทส่ังการ 1 เซลล์นั้นจะ
ขึ้นกบลักษณะความละเอียดอ่อนและการ ทำงานของกล้ามเนื้อนั้นๆ กล้ามเนื้อที่ต้องการท างานละเอียดจะมีเส้นประสาท
ไปเลี้ยงจำนวนเส้นใยกล้ามเนื้อน้อยกว่า เช่น กล้ามเนื้อควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตาหรือกล้ามเนื้อมือ ซึ่งต้องอาศัย 
ความละเอียดอ่อนและความแม่นยำสูง จะมีจำนวนเส้นใยกล้ามเนื้อเพียง 3-6 เส้นใยต่อเซลล์ ประสาทสั่งการ 1 เซลล์ 
แต่กล้ามเนื้อขาซึ่งไม่ต้องการความละเอียดอ่อนหรือความแม่นยำในการ เคล่ือนไหวจะมีจำนวนเส้นใยกล้ามเนื้อมากหลาย
ร้อยเส้นใยต่อเซลล์ประสาทสั่งการ 1 เซลล์เมื่อ กระแสประสาทเดินทางผ่านเส้นประสาทสั่งการไปจนถึงบริเวณปลาย
เส้นประสาทที่ไปเลี้ยง กล้ามเนื้อนั้น ส่วนปลายของเส้นประสาทไม่ได้ต่อกบผิวของกล้ามเนื้อโดยตรง แต่จะมีช่องว่าง  
(synapse) ซึ่งการส่งกระแสประสาทจากปลายประสาทสู่กล้ามเนื้อต้องส่งผ่านทางสารสื่อประสาท ที่เรียกว่า อะซีติลโค
ลีน (acetylcholine) ไปยังผนังเซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งอะซีติลโคลีนจะจับกบตัวรับท่ีอยู่บริเวณผนังเซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้ช่อง
นำส่งไอออนของโซเดียมเปิด ส่งผลให้โซเดียมไอออน (sodium ions) จากภายนอกไหลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ เกิดความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าในเซลล์กล้ามเนื ้อ กระตุ้นให้ซาโคพลาสมิกเรติคูลัม ( sarcoplasmic reticulum) ซึ่งเป็นที่เก็บของ
แคลเซียม หล่ัง แคลเซียมออกมาโดยแคลเซียมเป็นตัวเริ่มให้ไมโอซินไปจับกับแอกติน ทำให้เกิดการหดตัวของ กล้ามเนื้อ
และเกิดการเคล่ือนไหวของร่างกาย (นฤมลลีลายุวัฒน์, 2553) 
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กลไกการทรงตัว  

กลไกที่สำคัญของการทรงตัวเกิดจากความสัมพันธ์ของระบบที่เกี่ยวข้องกบการทรงตัว ได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบประสาทรับความรู้สึก และระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ (Guccione, Wong, & Avers, 2012) โดยเมื่อตวัรับความรู้สึก
ชนิดต่างๆ ถูกกระตุ้น จะทำให้เกิด กระแสประสาทขึ้น และกระแสประสาทจะถูกส่งไปตามเส้นประสาทรับความรู้สึกไปสู่
เซลล์ ประสาทในไขสันหลังผ่านทางรากประสาทส่วนหลัง (dorsal root) จากนั้นกระแสประสาทจะถูกส่ง ต่อไปยังไขสัน
หลังเข้าสู่ธาลามัส และเปลือกสมองบริเวณที่รับความรู้สึกก่อนส่งไปยังส่วนของ เปลือกสมองที่มีหน้าที่ในการประสาน
ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนต่างๆ และส่งต่อไปยังเปลือกสมอง บริเวณท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนด
ออกมาเป็นแบบแผนหรือรูปแบบ การเคลื่อนไหวร่างกายที่จำเป็นในการทรงตัว (จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย, 2542) ซึ่ง
ข้อมูลจากระบบ รับความรู้สึกมีความสำคัญต่อระบบประสาทส่วนกลางในการแปลผลข้อมูล และสั่งการตอบสนอง การ
ทรงตัวที ่เหมาะสม (Guccione, Wong, & Avers, 2012) ระบบการมองเห็นจะนำข้อมูลเกี ่ยวกบการรับรู ้สภาวะ
แวดล้อมจากสายตา เริ่มต้นเมื่อ แสงสะท้อนวัตถุผานกระจกตา รูม่านตา และเลนส์ตา มากระทบยังจอตาซึ่งอยู่ภายในสุด 
ทำให้การ ่ กระตุ้นตัวรับความรู้สึกท่ีไวต่อแสงท่ีอยู่ภายในจอตา เกิดการเปล่ียนสัญญาณแสงให้เป็นกระแส ประสาท ส่งไป
ตามเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 และถูกส่งต่อไปตามวิถีประสาทของการมองเห็นไปยัง เปลือกสมองที่ควบคุมการมองเห็น 
(primary visual cortex) ซึ่งบริเวณนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง กระแสประสาทให้เป็นภาพ จึงทำให้ร่างกายสามารถรับรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัวได้ส่วนการรับความรู้สึก ของตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อร่างกายมีการ
เคล่ือนไหว จะเป็น การกระตุ้นต่อตัวรับความรู้สึกเกี่ยวกบตำแหน่งและการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีอยู่ บริเวณ
เอ็น กล้ามเนื้อ และข้อต่อ ทำให้เกิดกระแสประสาทและส่งข้อมูลไปตามวิถีประสาท 2 เส้นทาง คือ วิถีภายในไขสันหลัง 
โดยกระแสประสาทจะถูกส่งผ่านไปตามเส้นประสาทรับ ความรู้สึกเข้าไปสู่เซลล์ประสาทตัวแรกท่ีอยู่บริเวณรากประสาท
ส่วนหลัง ทำให้เกิดการหดตัวของ 16 กล้ามเนื้อต่างๆ แบบอัตโนมัติ จึงช่วยให้มีการเคลื่อนไหวที่เป็นปกติ และทำให้มี
การเคล่ือนไหวท่ี เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีส่ิงท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้นขณะทำการเคล่ือนไหว และวิถีประสาทนำสู่สมอง โดย
กระแสประสาทจะถูกส่งผ่านจากรากประสาทส่วนหลังเข้าสู่ไขสันหลัง ธาลามัส และไปส้ินสุด ท่ีเปลือกสมองบริเวณท่ีรับ
ความรู้สึก จึงทำให้ร่างกายรับรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของส่วน ต่างๆ ของร่างกายได้ และเมื่อตัวรับความรู้สึกของ
ระบบเวสติบูลาร์ถูกกระตุ้นจากการเปล่ียนแปลงตำแหน่งของศีรษะ กระแสประสาทจากระบบเวสติบูลาร์จะถูกส่งไปตาม
เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 และถูกส่งเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางผ่านทางเดินประสาท เวสติบูโลสไปนัล และทางเดิน 
ประสาทอื่นๆ ได้แก่ คอร์ติโคสไปนัล เรติคูโลสไปนัล และเทคโทสไปนัล ทำให้ร่างกายสามารถ รับรู้การเคลื่อนไหวและ
ตำแหน่งของศีรษะ (ชุมพล ผลประมูล, และวสุรัตน์ กิติสมประยูรกุล, 2552) เมื่อระบบประสาทส่วนกลางได้รับข้อมูล
จากระบบประสาทรับความรู้สึก ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกส่งต่อไปยังเปลือกสมองบริเวณท่ีควบคุมการเคล่ือนไหว เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล และกำหนด ออกมาเป็นแบบแผนหรือรูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีจำเป็นในการทรงตัว และส่ังการ ตอบสนอง
ผ่านทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ โดยเปลือกสมองบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหว จะส่งกระแสประสารทผ่านทางเดิน
ประสาทคอร์ทิโคบูลบาร์ ไปยังเซลล์ประสาทที่อยู่ในไขสันหลังที่ มีหน้าที่ ควบคุมการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะและคอ 
และ/หรือผ่านทางเดินประสาทคอร์ทิโคสไปนัล ไปยังเซลล์ประสาทที่อยู่ในไขสันหลังที่มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว
บริเวณ ลำตัว แขนและขาจากนั้นกระแสประสาทจะเดินทางต่อไปยังเซลล์กล้ามเนื้อท่ีเซลล์ประสาทนั้นไป เล้ียงผ่านทาง
เส้นประสาทสั่งการ เส้นใยกล้ามเนื้อจึงถูกกระตุ้นและเกิดการหดตัว ทำให้มีการ เคลื่อนไหวของร่างกายที่จำเป็นในการ
ทรงตัว นอกจากนั้นเปลือกสมองส่วนบริเวณท่ีควบคุมการ เคล่ือนไหวยังส่งกระแสประสาทไปยังสมองน้อยและเบเซิลแก
ลงเกลียทำให้มีการเคลื่อนไหวของ ร่างกายที่เป็นไปอย่างปกติ ราบเรียบ สัมพันธ์กันเพื่อให้ร่างกายทรงตัวอยู่ได้(นฤมล 
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ลีลายุวัฒน์, 2553) การควบคุมการทรงตัว การควบคุมการทรงตัวเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย และการควบคุม
ท่าทาง เพื่อรักษาจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายให้อยู่ภายในบริเวณฐานรองรับน้ำหนักของร่างกาย ทั้งในขณะอยู่กับที่หรือ
ในขณะเคลื่อนที่ ทำให้ร่างกายเกิดสมดุลและทรงตัวอยู่ได้ โดยระบบประสาทส่วนกลางจะทำหน้าที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ 
ของร่างกายให้ทำงานต่อสภาวะต่างๆ ตามท่ีได้รับข้อมูลจากระบบประสาทรับความรู้สึก ได้แก่ ระบบการมองเห็น การรับ
ความรู้สึกของตำแหน่งและ การเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกาย และระบบเวสติบูลาร์ และสั่งการตอบสนองผ่าน
ทาง ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อให้เหมาะสมกับสภาวะท่ีเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นการทำงานอย่าง ประสานสัมพันธ์กนของ
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการควบคุมท่าทางของร่างกาย เพื่อรักษาและควบคุมให้ จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายอยู่ภายในฐานรองรับ
น้ำหนักของร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้ม ท้ังในสภาวะท่ีมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือในสภาวะ
ท่ีไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ ล่วงหน้า ในสภาวะท่ีมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เปลือกสมองท่ีควบคุมเกี่ยวกบการเคล่ือนไหว
จะมี การวางแผนการเคลื่อนไหวร่างกาย และสั่งการควบคุมท่าทางของร่างกายให้เกิดขึ้นก่อนที่ร่างกาย จะถูกรบกวน
สมดุลการทรงตัว (Guccione, Wong, & Avers, 2012) แต่เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
เช่น การล่ืน การสะดุด หรือการถูกกระแทก เป็นต้น ทำให้ร่างกายถูกรบกวนสมดุลการทรงตัวอย่างกะทันหัน จนทำให้ 
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายออกนอกเขตจากดความมั่นคง (limits of stability) ซึ่งเป็นระยะทางที่จากดที่ร่างกายสามารถ
เปล่ียนตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายไปในทิศทางต่างๆ ได้โดยไม่สูญเสียการ ทรงตัว หรือไม่มีการขยับเท้าเพื่อเปล่ียน
ตำแหน่งของฐานรองรับน้ำหนักร่างกาย ในผู้ใหญ่เขตจากความมันคงในแนวหน้าจะมีค่าประมาณ 12 องศา ในแนวหลัง
ประมาณ 4 องศา และในแนวด้านข้าง ประมาณข้างละ 8 องศา เมื่อจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายออกนอกเขตจากความมั่นคง 
ร่างกายจะมีการ ตอบสนองโดยวิธีการควบคุมท่าทางอัตโนมัติ (automatic postural strategies) ซึ่งเป็นการทำงาน 
ของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทรงตัวท่ีเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีสมองได้จดจำจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ทำให้
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายกลับมาอยู่ภายในบริเวณฐานรองรับ น้ำหนักของร่างกายอย่างรวดเร็ว การตอบสนองโดยวิธีการ
ควบคุมท่าทางอัตโนมัติสามารถแบ่ง ออกเป็น 3 วิธ ี ขึ ้นอยู ่ก ับลักษณะของการเปลี ่ยนจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย 
(Shumway-Cook & Woollacott, 2007) ดังนี้ 1. วิธีการใช้ข้อเท้า (ankle strategy) เป็นการตอบสนองท่ีเกิดขึ้นเมื่อ
แนวจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายออกนอกฐานรองรับน้ำหนักของร่างกายเพียงเล็กน้อย ซึ่งร่างกายจะตอบสนองโดยการ 
เคลื่อนไหวข้อเท้าและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทรงตัวในทิศทางตรงข้ามกบทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแนวจุดศูนย์ถว่ง
ร่างกาย เพื่อดึงให้ร่างกายกลับสู่ตำแหน่งปกติเช่น การโน้มตัวไปด้านหน้าจน เลยเขตจากความมันคงปลายเท้าจะจิกพื้นไว้
เพื่อช่วยในการทรงตัว ซึ่งเกิดจากการทำงานของ กล้ามเนื้อน่องท่ีอยู่ทางด้านหลังของข้อเท้า และในกรณีท่ีมีการเอนตัวไป
ทางด้านหลังมากจนเกน เขตจากดฐานรองรับน้ำหนักของร่างกาย จะมีการกระดกข้อเท้าขึ้นเพื่อช่วยในการทรงตัว ซึ่งเกิด 
จากการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าแข้งที่อยู่ด้านหน้าข้อเท้า  2. วิธีการใช้ข้อสะโพก(hip strategy) เป็นการตอบสนองท่ี
เกิดขึ้นเมื่อมีแรงภายนอกที่มีการเคลื่อนไหวที่แรงและรวดเร็วมากระทบ ทำให้แนวจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายออกนอก
ฐานรองรับ น้ำหนักของร่างกายปานกลางถึงมาก ร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้โดยการใช้ข้อเท้า ร่างกาย จึงปรับใช้
การเคลื่อนไหวของข้อสะโพก ร่วมกับการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อ หน้าขา โดยการเคลื่อนไหวข้อ
สะโพกไปในทิศทางตรงข้ามกบทิศทางการเปล่ียนแปลงของแนว ั จุดศูนย์ถ่วงร่างกาย เพื่อช่วยดึงแนวจุดศูนย์ถ่วงร่างกาย
ให้กลับมาสู่ตำแหน่งสมดุลใหม่อีกครั้ง เช่น การยืนบนรถโดยสารหรือการถูกผลักโดยไม่รู้ตัว ร่างกายจะเกิดการตอบสนอง
โดยการงอหรือการ เหยียดข้อสะโพกอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาจุดศูนย์ถ่วงร่างกายให้อยู่ภายในฐานรองรับน้ำหนักของ
ร่างกาย 3. วิธีการก้าวเท้า (stepping strategy) เป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นเมื่อแนวจุดศูนย์ถ่วง ของร่างกายเคลื่อนท่ี
ออกนอกเขตจากดความมั่นคง ร่างกายไม่สามารถใช้การปรับการทรงตัวโดยใช้ ข้อเท้าและข้อสะโพกได้ ร่างกายจึงมีการ



๑๙ 
 

ตอบสนองด้วยการก้าวเท้าไปข้างหน้า ข้างหลังหรื อ ด้านข้าง ด้านทแยงมุมแล้วแต่กรณี เพื่อเปลี่ยนฐานรองรับน้ำหนัก
ของร่างกายใหม่ ไม่ให้เกิดการ สูญเสียการทรงตัว เช่น เมื่อถูกผลักแรงๆ จนเซ จะมีการกาวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้า 
เป็นต้น การใช้ข้อเท้า การใช้ข้อสะโพก การก้าวเท้า   

       เป็นการจัดตำแหน่งของร่างกายให้สัมพันธ์กับพื้นท่ีว่างและแรงดึงดูดของ โลก การทรงตัวบนไม้กระดานท่ีพลิก
ไปมาได้จะช่วยให้ร่างกายมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันและตอบสนองได้ดีเมื่อเกิดการสูญเสียการทรงตัว ซึ่ง
การฝึกดังกล่าวทำให้ร ่างกายเกิดกลไกของการ Feedback และ Feed forward ตอบสนองต่อการล้มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีปัญหาการบาดเจ็บท่ีข้อเท้าการฝึกบนกระดานฝึกการทรงตัวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ระบบประสาทภายในข้อต่ออันเป็นผลให้การทรงตัวของร่างกายดีขึ้น ทำให้เกิดการพลิกของข้อเท้าซํ้าลดลงและทำให้
ความแข็งแรงและความมันคงของข้อเท้าเพิ่มมากขึ้น การทรง ตัวมีอยู่ 3 รูปแบบคือ การทรงตัวอยู่กับที่ การทรงตัว
ในขณะเคล่ือนท่ี และการทรงตัวด้วยวัตถุ จากการศึกษาพบว่าเด็กร่างกายมักมีปัญหาด้าน การทรงตัวเพื่อควบคุมการยืน
และการเคล่ือนไหวเพื่อการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อ
แขน กล้ามเนื้อลำตัวและลำคอกัลยาณี อินต๊ะสิน (2550) 

 
3. วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

(รัชฏวรรณ ประพาน.2541:2) เด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพนั้น กล้ามเนื้อ
มัดใหญจะไมแข็งแรงทำให้มีปัญหาด้านการทรงตัวเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ  เช่น การนั่ง  ยืน  การทรงตัว การเดินการวิ่ง 
การกระโดด ซึ่งจําเปนอยางยิ่งตองฝกกลามเนื้อใหแข็งแรง เพื่อท่ีจะทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 กัลยาณี อินต๊ะสิน (2550) ได้กล่าวถึงการทรงตัว(Balance Skill) เป็นการจัดตำแหน่งของร่างกายให้สัมพันธ์กับ
พื้นท่ีว่างและแรงดึงดูดของโลก การทรงตัวบนไม้กระดานท่ีพลิกไปมาได้จะช่วยให้ร่างกายมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ ป้องกันและตอบสนองได้ดีเมื่อเกิดการสูญเสียการทรงตัว ซึ่งการฝึกดังกล่าวทำให้ร่างกายเกิดกลไกของการ 
Feedback และ Feed forward ตอบสนองต่อการล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีปัญหาการบาดเจ็บท่ีข้อเท้า
การฝึกบนกระดานฝึกการทรงตัวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของระบบประสาทภายในข้อต่ออันเป็นผลให้การทรงตัวของ
ร่างกายดีขึ้น ทำให้เกิดการพลิกของข้อเท้าซ้ำลดลงและทำให้ความแข็งแรงและความมั่นคงของข้อเท้าเพิ่มมากขึ้น การ
ทรง ตัวมีอยู่ 3 รูปแบบคือ การทรงตัวอยู่กับท่ี การทรงตัวในขณะเคล่ือนท่ี และการทรงตัวด้วยวัตถุ จากการศึกษาพบว่า
เด็กร่างกายมักมีปัญหาด้าน การทรงตัวเพื่อควบคุมการยืนและการเคล่ือนไหวเพื่อการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อต่างๆ
โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อลำตัวและลำคอ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance  มีลำดับข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. การกำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3. การดำเนินการทดลอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ระนอง จำนวน 15 คน ท่ีรับบริการ ไป-กลับ  

กลุ่มตัวอย่าง  

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ อายุ 10 ปี จำนวน 1 คน แบบได้มา
แบบเจาะจง มีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของขาและกล้ามเนื้อแกนกลางด้านการทรงตัวทั้งการทรงตัวแบบอยู่กับท่ี
และขณะเคล่ือนท่ี หกล้มบ่อย ไม่มีความพิการซ้ำซ้อน สามารถฟังคำส่ังง่ายๆ และปฏิบัติตามได้ 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ 

 คนท่ี 1 เด็กชายอายุ 10 ปี จากแฟ้มประวัติระบุว่า มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
ร่างกายเติบโตไม่สมวัย สามารถเดินได้ด้วยตนเองแต่หกล้มบ่อย ลักษณะการเดินแบบ wide based gait คือ จะเดินกาง
ขา การก้าวไม่มั่นคง และระยะก้าวไม่สม่ำเสมอ มีปัญหาทางด้านการทรงตัวทั้งขณะอยู่กับท่ีและขณะเคล่ือนท่ี หกล้มบ่อย 

2. การกำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1.นวัตกรรม“เครื่องฝึก spin bike balance”ท่ีได้แนวคิดมาจากเครื่องออกกำลังกายถีบขา (Spin bike) และ
กระดานทรงตัว (balance board) มาบูรณาการเป็น“Spin bike balance” เพื่อช่วยในการควบคุมการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายช่วยในการทรงตัวและพัฒนากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (core muscle) นอกจากนี้นวัตกรรมตัวนี้ยังมีประโยชน์
ด้านการกระตุ้นระบบประสาทการทรงตัวในหู (vestibular system) ประสาทการรับรู้ของข้อต่อ (proprioception) เพื่อ
ช่วยและพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการทรงตัวให้กับเด็กบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
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2.แผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการทรงตัว นวัตกรรม“เครื่องฝึก spin bike balance” 

3.แบบประเมิน Berg balance scale (BBS) การประเมินการทรงตัว ประกอบด้วย 14 หัวข้อ กิจกรรมตั้งแต่
การนั่ง, การยืน, การเดิน และการหมุนตัว โดยมีความยากเพิ่มขึ้นตามลำดับ คะแนน ประเมินตั้งแต่ 0-4 คะแนน (0 คือ 
ไม่สามารถทำกิจกรรมนั้นได้และ 4 สามารถทำกิจกรรมนั้นได้)คะแนนรวม 65 คะแนน หากได้คะแนนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 42 คะแนน เส่ียงต่อการหกล้ม 

3. การดำเนินการทดลอง 

 1. ศึกษาอย่างเจาะจงในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ท่ีมีปัญหาด้าน
การทรงตัว จำนวน 1 คน ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
เละสร้างนวัตกรรมเครื่องฝึก spin bike balance  

 2.ผู้เช่ียวชาญทางด้านกายภาพบำบัด จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของของเครื่องมือและนวัตกรรม
และประเมินดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) ก่อนนำมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 3.ประเมินการทรงตัวนกัเรียนด้วยแบบประเมิน Berg balance scale (BBS) ก่อนการใช้นวัตกรรมโดยนัก
กายภาพบำบัด 

 4. .ฝึกตามแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการทรงตัว การใช้นวัตกรรม“เครื่องฝึก spin bike balance” 
โดยทำการทดลองตลอด 40 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวม 200 ครั้ง   

 5.ประเมินการทรงตัวนกัเรียนด้วยแบบประเมิน Berg balance scale (BBS) หลังใช้นวัตกรรม 

 

ในการจัดทำนวัตกรรมครั้งนี้ ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pretest –Posttest Design (ล้วน ลาภยศ และอังคณา สายยศ2538:249) ดังนี้ 

กลุ่ม ก่อนการฝึก ทดลอง หลังการฝึก 

E T1 X T2 

 
E    แทน กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
X    แทน การฝึกความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวโดยเครื่องฝึก spin bike balance 

T1  แทน  การทดสอบโดยใช้แบบประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านการทรงตัว  
ก่อนการฝึกจากการใช้เครื่องฝึก spin bike balance 

T2  แทน  การทดสอบโดยใช้แบบประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านการทรงตัว 
 หลังการฝึก จากการใช้เครื่องฝึก spin bike balance 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ  
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ร้อยละ 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัว ให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กเด็กท่ีมีความบกพร
องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพก่อนและหลังการใช้เครื่องฝึก spin bike balance 

 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย จาก
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างแบบประเมินให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ  

         ข้อที่ 1 เพื่อสร้างเครื่องฝึก spin bike balance 

         ข้อที่ 2 เพื่อหาคุณภาพเครื่องฝึก spin bike balance 

         ข้อที่ 3 เพื่อหาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 

(Obj) 

ข้อที่ 
รายการคำถามความคิดเห็น 

คะแนนพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 R IOC  แปลผล 

(1) ด้านการออกแบบและสร้าง 

1 ขนาด และน้ำหนักมีความเหมาะสมกับงาน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 โครงสร้างรูปลักษณ์และส่วนประกอบ 

สัมพันธ์กัน ไม่ซับซ้อน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 การออกแบบและสร้าง ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง
ตามหลักทางวิศวกรรม 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

(2) ด้านการเลอืกใช้วัสดุและช้ินส่วนประกอบ 

1 เลือกใช้วัสดุและช้ินส่วนประกอบ ตามหลักวัสดุ
ศาสตร์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 วัสดุ และช้ินส่วนประกอบ ได้มาตรฐาน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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(1) ด้านการประกอบโครงสร้างและติดต้ังชิ้นส่วนของอุปกรณ์ 

1 รอยเช่ือม และการประกอบจับยึดมีความ
ประณีต 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 มีมิติของโครงสร้างเพียงพอสำหรับการติดต้ัง
อุปกรณ์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 ติดต้ังอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามประเภทชนิดของ
อุปกรณ์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

(2) ด้านการใช้งานและควบคุมการทำงาน 

1 เคล่ือนย้ายไปใช้งาน และจัดเก็บได้คล่องตัว 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 ใช้งานได้สะดวก ประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 มีความคุ้มค่า และคุ้มทุน ใช้งานได้
อเนกประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

(2) ด้านความปลอดภัย 

1 ไม่เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 ไม่อันตรายต่อผู้ใช้งาน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 ไม่อันตรายต่อช้ินส่วนและอุปกรณ์อื่นๆ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

(2) ด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

1  มีความสะดวกในการถอดประกอบเพื่อทำ
ความสะอาด 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2  มีความสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

(2) ด้านคู่มือและคำแนะนาํการใช้งาน 

1 ใช้ภาษาและรูปภาพเข้าใจได้ง่าย 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 แสดงลำดับข้ันตอนการใช้งานอย่างครบถ้วน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 มีข้อควรระวัง และคำแนะนำการใช้งาน
อย่างปลอดภัย 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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4 บอกหรือระบุจุดท่ีต้องทำการบำรุงรักษาใน
สภาพท่ัวไปและพิเศษ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

(3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1 แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชัดเจนเข้าใจง่าย 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 แผนการสอนพาะบุคคลเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 ส่ือการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4 ขั้นตอนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

(3) ด้านการวัดและประเมินผล 

1 การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 มีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 จากตารางท่ี 1  แสดงสรุปผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
จากความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเครื่องฝึก spin bike balance
เกี่ยวกับการหาคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉล่ียเท่ากับ 1  แสดงว่ามีความสอดคล้องและ
สามารถนำมาใช้ได้ทุกด้าน 

ใช้แบบประเมิน Berg Balance Scale (BBS) เป็นการทดสอบความสามารถด้านการทรงตัวโดยการทำ
กิจกรรมในท่านั่งและยืน ท้ังหมด 14 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีระดับการให้คะแนน ต้ังแต่ 0 ถึง 4 คะแนน ตาม
ความสามารถของอาสาสมัคร ระดับการต้องการความช่วยเหลือ และระยะเวลาท่ีใช้รวม 56  คะแนนผู้ท่ีได้คะแนน
การทดสอบน้อยกว่า 45 คะแนน บ่ง ช้ีถึงมีความเส่ียงต่อการล้มสูง มีรายงานว่า BBS เป็นแบบ ประเมินการทรงตัว
ท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความน่าเช่ือถือสูง งานวิจัยส่วนใหญ่มักใช้ BBS เป็น ‘gold standard’ ในการประเมินความ
เท่ียงของแบบประเมินการทรงตัว 

ตารางที่ 2 การประเมินก่อน - หลังการใช้เครื ่องฝึก Spin  bike  balance ของนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน 
Berg Balance Scale (BBS) 

ข้อ กิจกรรม ก่อน หลัง ผลต่าง ร้อยละความก้าวหน้า 

1 ลุกขึ้นยืน 2 3 1 20 
2 ยืนนาน 2 นาทีโดยไม่จับส่ิง

ใด 
1 

2 
1 20 

3 นั่งหลังไม่พงิพนัก มือสอง
ข้างกอดอก 2 นาที 

1 
3 

2 40 
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4 ยืนลงมานั่ง 2 3 1 20 

5 เคล่ือนย้ายตนเองไปยังเก้าอี้
ท่ีมีท่ีเท้าแขนและไปยังท่ีไม่

มีท่ีเท้าแขน 

2 
3 

1 20 

6 ยืนหลับตานิ่ง ๆ 10 วินาที 1 1 0 0 
7 ยืนเท้าชิดท้ังสองข้างโดยไม่

ยึดเกาะ 
1 1 0 0 

8 ยกแขนขึ้นทางด้านหน้า
ขนานพื้น 90 องศา เอนไป

ด้านหน้า 

0 1 1 20 

9 หยิบรองเท้าท่ีวางอยู่หน้า
เท้า 

1 
2 

1 20 

10 หมุนตัวไปทางซ้ายให้มาก
ท่ีสุด โดยพยายามมองส่ิงท่ี

อยู่ด้านหลัง 

1 2 1 20 

11 หมุนตัวกลับ 360 องศา 
(หมุนไปทางซ้าย พัก และ

หมุนไปทางขวา) 

0 3 3 60 

12 วางเท้าบนตั่ง ทีละข้าง 
สลับกัน ข้างละ 4 ครั้ง 

1 2 1 20 

13 วางเท้าข้างหนึ่งอยู่ด้านหน้า
เท้าอีกข้างหนึ่ง 

0 1 1 20 

14 ยืนขาข้างเดียวให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทำได้โดยไม่จับยึด

วัตถุใดๆ 

0 2 2 40 

รวม 13 29 16 22.86 

 จากตารางท่ี 2 แสดงว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ หลังการใช้เครื่องฝึก Spin  bike  balance .ในกิจกรรมลุกขึ้นยืน ยืนนาน 2 
นาทีโดยไม่จับส่ิงใด นั่งหลังไม่พิงพนัก มือสองข้างกอดอก 2 นาที ยืนลงมานั่ง เคล่ือนย้ายตนเองไปยังเก้าอี้ท่ีมีท่ีเท้าแขน
และไปยังท่ีไม่มีท่ีเท้าแขน ยกแขนขึ้นทางด้านหน้าขนานพื้น 90 องศา เอนไปด้านหน้า หยิบรองเท้าท่ีวางอยู่หน้าเท้าหมุน
ตัวไปทางซ้ายให้มากท่ีสุด โดยพยายามมองส่ิงท่ีอยู่ด้านหลัง หมุนตัวกลับ 360 องศา (หมุนไปทางซ้าย พัก และหมุนไป
ทางขวา) วางเท้าบนตั่ง ทีละข้าง สลับกัน ข้างละ 4 ครั้ง วางเท้าข้างหนึ่งอยู่ด้านหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งนักเรียนสามารถทำ
ได้เพิ่มขึ้น แต่กิจกรรมยืนหลับตานิ่ง ๆ 10 วินาที ยืนเท้าชิดท้ังสองข้างโดยไม่ยึดเกาะ นักเรียนทำได้เท่าเดิม คะแนนรวม
กิจกรรมการทรงตัว ผลคะแนนเพิ่มขึ้น 16 คะแนน  ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 22.86 

 



๒๖ 
 

ตารางที่ 3 สรุปการประเมินความสามารถในการทรงตัวโดยใช้แบบประเมิน Berg Balance Scale (BBS) 

 

 

เกณฑ์*1-56 คะแนน  =low fall risk ทรงตัวได้ดีมีความเส่ียงในการล้มต่ำ 
  21-40 คะแนน= medium fall risk ทรงตัวได้พอใช้มีความเส่ียงในการล้มปานกลาง 

  0 -20 คะแนน= high fall risk  ทรงตัวได้ไม่ดี มีความเส่ียงในการลัมสูง 

จากตารางท่ี 3  แสดงว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากตอนก่อนใช้นวัตกรรม จากท่ีทรงตัวไม่ดี เส่ียงล้มสูง หลังการใช้เครื่อง
ฝึก Spin  bike  balance ทรงตัวได้ดีขึ้น เส่ียงล้มน้อยกว่าก่อนใช้นวัตกรรม 

จากตารางสรุปแบบสังเกตพบว่า การนำนวัตกรรม“เครื่องฝึก spin bike balance มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นกระตุ้นพัฒนาการทางด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัว ลดการหกล้มบ่อยของนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวมก่อน คะแนนรวมหลัง แปลผล 
13 29 ทรงตัวได้พอใช้มีความ

เส่ียงในการล้มปานกลาง 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถและเปรียบเทียบการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวก่อนและหลัง
ใช้เครื่องฝึก Spin bike balance ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
สรุป 
ผลการศึกษาของพบว่ากลุ่มตัวอย่างเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 1 

คน ท่ีได้เลือกอย่างเจาะจง ได้รับการฝึกจากเครื่องฝึก Spin bike balance ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้าน
การทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากตอนก่อนใช้นวัตกรรม จากท่ี
ทรงตัวไม่ดี เสี่ยงล้มสูง หลังการใช้เครื่องฝึก Spin  bike  balance ทรงตัวได้ดีขึ้น เสี่ยงล้มน้อยกว่าก่อนใช้นวัตกรรม 
สามารถดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันไดดียิ่งขึ้น 

อภิปรายผล 
 ซึ่งผลการศึกษาของพบว่ากรณีศึกษาหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพท่ี
ได้รับการฝึกจากเครื่องฝึก Spin bike balance ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวจากการจัด
กิจกรรมการเคล่ือนไหวการทรงตัวหลังใช้เครื่องฝึก Spin bike balance สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกสร พล
สิมมา ปี 2551 เรื ่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวสำหรับเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวสูงขึ้นกว่าก่อนใช้
กิจกรรมเข้าจังหวะ และผลการวิจัยของรัตนาพร ฐิติกรโกวิทเรื่อง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร พบว่า การทรงตัวของ
เด็กออทิสติกจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการการทรงตัวสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
ยิ่งยง รุ่งฟ้าและคณะ 2553 ผลการศึกษา สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพจากทดสอบจากเด็กออทิสติกจำนวน 10 
คน โดยทำการประเมินประสิทธิภาพหลัง การใช้อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็กออทิ
สติก โดยมีประเด็นในการประเมินทางด้านการพัฒนาท้ัง 2 ด้านคือ ด้านการพัฒนาการทรงตัว ทรงท่ากับท่ีและด้านการ
พัฒนาการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคล่ือนท่ี โดยดำเนินการทดสอบ 4  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ30 นาที ซึ่งผลจาก
การประสิทธิภาพการพัฒนาการท้ัง 2 ด้าน พบว่าเด็กมีพัฒนาการดีข้ึนมาก จากผลการประเมินประสิทธิภาพท้ัง 2 ด้านมี
ความสอดคล้องกับ กัลยาณี อินต๊ะสิน (2550) ได้กล่าว ทักษะการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กออทิสติกเป็นทักษะของการ
พัฒนาการเคล่ือนไหว เพื่อให้เด็กท่ีมี พัฒนาการช้าหรือมีความบกพร่องในการเรียนรู้ทักษะโดยท่ัวไปทักษะขั้นพื้นฐานท่ีใช้
กันในชีวิตประจำวัน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้เครื่องฝึก Spin bike balance จำนวนกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ในกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาเรื่องการ
ทรงตัวและหกล้มบ่อย  

2. ควรมีการวิจัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวโดยใช้เครื่องฝึก Spin bike balance ในเด็ก
พิการประเภทอื่นๆ ท่ีมีปัญหาทางด้านการทรงตัวและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่แข็งแรง 
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program: IEP) 
 

ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง     ระดับชั้น    เตรียมความพร้อม       
สังกัด     สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ          
เร่ิมใช้แผนวันที่     14 มิถุนายน 2564  สิ้นสุดแผนวันที่  13 มิถุนายน 2565    
๑.    ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ – ช่ือสกุล    ......เด็กชายวรเชษฐ์ แซ่ล้ิม...........ช่ือเล่น  อี๊ด 
 เลขประจำตัวประชาชน  ............1859900349149......... 
 การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด  ยังไม่จด    จดแล้วทะเบียนเลขท่ี 1859900349149  

วัน / เดือน / ปีเกิด  ..4 กุมภาพันธ์ 2550  .......   อายุ  ......14......  ปี  .....  เดือน    
ศาสนา....พุทธ....ประเภทความพิการ  บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
ลักษณะความพิการ   มีปัญหาการส่ือสาร 

 ช่ือ – ช่ือสกุลบิดา.........สุรเชษฐ์ แซ่ล้ิม................................... 
 ช่ือ – ช่ือสกุลมารดา.......วยุรี   อุปถัมภ์................................. 
 ช่ือ -  ช่ือสกุลผู้ปกครอง.........วยุรี   อุปถัมภ.์...........      เกี่ยวข้องเป็น.. มารดา 
 ท่ีอยู่ผู้ปกครองท่ีติดต่อได้บ้านเลขท่ี 81/26   ถนน  ........หมู่ท่ี....2............  

ตำบล / แขวง......บางริ้น................อำเภอ / เขต..........เมือง...........จังหวัด........ระนอง 
 รหัสไปรษณีย์.........8500........โทรศัพท์ 064-9754319 โทรศัพท์เคล่ือนท่ี   ............ .........- 
 โทรสาร............-................................E - mail  address…..............-.................................  
 
๒.    ข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

  โรคประจำตัว  
  โรคภูมิแพ้........................................................................................................... 
 การแพ้ยารักษาโรค............................................................................................. 
 ข้อมูลประจำตัว  
 อื่นๆ.................................................................................................................... 

 
3. ข้อมูลด้านการศึกษา 
   ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 

 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ.ประจำจังหวัดระนอง.มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย.....พ.ศ.๒๕๖๒ 
   โรงเรียนเฉพาะความพิการ.......................ระดับ...............พ.ศ............... 
   โรงเรียนเรียนร่วม.....................................ระดับ...............พ.ศ..............       
   การศึกษาด้านอาชีพ..................................ระดับ...............พ.ศ.............. 
   การศึกษานอกระบบ.................................ระดับ...............พ.ศ.............. 
   การศึกษาตามอัธยาศัย...............................ระดับ...............พ.ศ.............. 
   อื่น ๆ  .......................................................ระดับ...............พ.ศ.............. 
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๔.   ข้อมูลอื่น ๆ  ที่จำเป็น 
 ข้อมูลด้านครอบครัว 

 บิดา  -  มารดา  
   อยู่ด้วยกัน 
   แยกกันอยู่ 
   บิดาเสียชีวิต 
   มารดาเสียชีวิต 
   บิดา – มารดา เสียชีวิต 
   อื่นๆ ................................................................................. 
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5. การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 

สภาพที่พึงปรสงค ์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

๑. ทักษะล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ทักษะย่อย  การนั่ง 
เนื้อหา   การนัง่ทรงตัวบนเก้าอี้ การนั่ง
ทรงตัวบนเก้าอี้ (Static Balance) 
จุดเด่น 
      นักเรียนสามารถนั่งทรงตัว 
อยู่กกับท่ีบนพื้นได้  
       นักเรียนสามารถนั่งทรงตัวบนพื้น
โดยมีการถ่านเทน้ำหนัก 
จุดด้อย 
  -นักเรียนไม่สามารถการนั่งทรงตัวบน
เก้าอี้ (Static Balance ได้ 
  - นักเรียนการยืนทรงตัวในท่ายืน 2 ขา  
  -นักเรียนไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในปีการศึกษา 256๔
นักเรียนสามารถการนั่งทรงตัว
บนเก้าอี้ (Static Balance  
สามารถยืนทรงตัวในท่ายืน 2 
ขาและสามารถเดินด้วยตนเอง
ได้โดยไม่หกล้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ภายในเดือน  มิถุนายน 2563 
นักเรียนสามารถการนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ 
(Static Balanceแบบไม่มีพนกัพิง โดยมี
คนช่วยเหลือในระดับเล็กน้อย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถนั่งทรงตัว
โดยไม่ล้มได้นาน 3 นาที /
ต่อการฝึกใน 1 ครั้งใช้เวลา
ฝึก จำนวน 10 ครั้ง ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การปฏิบัติจริง 
แบบประเมินคุณภาพของ
การทรงตัว Berg Balance 
Scale  
บันทึกหลังการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................
(นางสาวขวัญเดือน  ชยุติ) 

ครูประจำช้ัน 

......................... 

(นางสาวพัชรียา ปาระมี)
นักกายภาพบำบัด 

ผู้ประเมินพัฒนาการ
ด้านการทรงตัว 
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5. การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 

สภาพที่พึงปรสงค ์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

   ๒. ภายในเดือน กันยายน 2563 
นักเรียนสามารถนั่งทรงตัวบนเครื่องฝึก 
spin bike balance ได้ด้วยตนเองและใช้
มือทำกิจกรรมอื่นร่วมด้วยได้  เช่น การ
ปั่นจักรยาน  

 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถนั่งทรงตัว
โดยไม่ล้มได้นาน 5 นาทีต่อ
การฝึกใน 1 ครั้งใช้เวลาฝึก 
จำนวน 20 ครั้ง ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ 
 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
วิธีการ  
การปฏิบัติจริง 
แบบประเมินคุณภาพของ
การทรงตัว Berg Balance 
Scale  
บันทึกหลังการสอน 
แบบประเมินคุณภาพของ
การทรงตัว Berg Balance 
Scale  
บันทึกหลังการสอน 
 

 
 
 
 

...............................
(นางสาวขวัญเดือน  ชยุติ) 

ครูประจำช้ัน 

 

......................... 
(นางสาวพัชรียา ปาระมี)

นักกายภาพบำบัด 
ผู้ประเมินพัฒนาการ

ด้านการทรงตัว 
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5. การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 

สภาพที่พึงปรสงค์ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

   ๓. ภายในเดือน ธันวาคม 2563  
นักเรียนสามารถยืนทรงตัวอิสระด้วยขา
สองข้างบนพื้นราบรับรู้การลงน้ำหนักท่ีขา
เพื่อยืนทรงตัวได้นานประมาณ 3-5 นาที  

- นักเรียนสามารถยืนทรงตัวบน 

เครื่องฝึก spin bike balance ท่ีมีการ
ถ่ายเทน้ำหนังไปท่ีขาท้ังสองข้างซ้ายและ
ขวา โดยควบคุมการทรงท่าได้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถยืนทรงตัว
โดยไม่ล้มได้นาน 3-5 นาที 
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
วิธีการ  
การปฏิบัติจริง 
แบบประเมินคุณภาพของ
การทรงตัว Berg Balance 
Scale  
บันทึกหลังการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

...............................
(นางสาวขวัญเดือน  ชยุติ) 

ครูประจำช้ัน 

 

......................... 
(นางสาวพัชรียา ปาระมี)

นักกายภาพบำบัด 
ผู้ประเมินพัฒนาการ

ด้านการทรงตัว 



๓๕ 
 

5. การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 

สภาพที่พึงปรสงค ์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  4. ภายในเดือน มีนาคม 2564 นักเรียน 
สามารถควบคุมร่างกายเพื่อจับราวฝึกเดิน
ไปด้านหน้าได้ในระยะทาง 10 เมตร โดย
มีคนช่วยเหลือเล็กน้อย 
   - นักเรียนสามารถควบคุมการทรงท่า
เพื่อก้าวเดินด้วยตนเองโดยไม่เกาะราวฝึก
เดิน มีผู้ดูแลช่วยเหลือเล็กน้อย ใน
ระยะทาง 5-10 เมตร  ได้  
 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถเดินทรงตัว 
โดยไม่ล้มได้ 3ใน 5 ครั้งตาม
ระยะทางท่ีกำหนดได้ 
 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
วิธีการ  
การปฏิบัติจริง 
แบบประเมินคุณภาพของ
การทรงตัว Berg Balance 
Scale  
บันทึกหลังการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

...............................
(นางสาวขวัญเดือน  ชยุติ) 

ครูประจำช้ัน 

 

......................... 
(นางสาวพัชรียา ปาระมี)

นักกายภาพบำบัด 
ผู้ประเมินพัฒนาการ

ด้านการทรงตัว 

 

 



๓๖ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

ทักษะย่อย   
      การใช้มือ  
เนื้อหา   

การใช้นิ้วมือ  

จุดเด่น  
   นักเรียนสามารถกำและตอก 
หรือทุบวัตถุได้  
จุดด้อย   
นักเรียนไม่สามารถใช้นิ้วมือในการ
หยิบ  จับเปิด-ปิด แกะ ฉีก วัตถุ  
ท่ีมีขนาดต่าง ๆ กันได้  
 
   
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปีการศึกษา 2563  
นักเรียนสามารถใช้นิ้วมือในการ
หยิบ  จับ เปิด-ปิด แกะ ฉีก วัตถุท่ี
มีขนาดต่าง ๆ กันได้  
 

 

 

 

 

 

 

1. ภายในเดือน มิถุนายน 2563 นักเรียนสามารถ
หยิบวัตถุโดยใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอื่นๆ ได้      
1.1 นักเรียนสามารถใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอื่นๆ
เพื่อหยิบลูกปัดขนาด  1  เซนติเมตร  ได้ จำนวน 
20  ลูก 
     1.2 นักเรียนสามารถใช้นิ้วมือหยิบเม็ดถั่วแดง  
ลูกเกด  เม็ดถั่วเขียว ท่ีมีขนาดต่างกันได้ จำนวน  
30 เม็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ 
ใน ๕ ครั้ง ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

       1.3 นักเรียนสามารถใช้นิ้วมือเลือก
หยิบลูกปัด ท่ีมีขนาดใหญ่ในภาชนะแยก
ออกมาได้ โดยครูแนะนำ  6 ใน 10 ครั้งท่ี
ทำการฝึก 
     1.4 นักเรียนสามารถใช้นิ้วมือเลือก
หยิบลูกปัด ขนาดเล็กท่ีใส่รวมกันในภาชนะ
คละขนาดออกมาได้ด้วยตนเอง 

2. ภายในเดือน กันยายน 2563 
นักเรียนสามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้   

     2.1 นักเรียนสามารถใช้มือหมุนเปิด
และปิด วัตถุท่ีมีลักษณะเกลียว เช่น  ฝา
ขวดน้ำ  ฝากล่อง ของเล่น ได้โดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

     2.2 นักเรียนสามารถใช้มือหมุนเปิด
และปิดวัตถุ เช่นของเล่นชุดฝึกการไขน๊อต  
ลูกบิดเปิดและปิดประตู ฯลฯ  ได้โดยมีผู้
ช่วยเหลือ             

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ 
ใน ๕ ครั้ง ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 



๓๘ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
 

เป้าหมายระยะ 1 ป ี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 

 

การประเมินผล 
 

ผู้รับผิดชอบ 

       2.3 นักเรียนสามารถใช้มือหมุนเปิดและปิด
วัตถุ เช่นของเล่นชุดฝึกการไขน๊อต  ลูกบิดเ ปิด
และปิดประตู ฯลฯ  ได้โดยมีผู้ช่วยเหลือเล็กน้อย       

     2.4  นักเรียนสามารถใช้มือหมุนเปิดและปิด
วัตถุ เช่นของเล่นชุดฝึกการไขน๊อต  ลูกบิดเ ปิด
และปิดประตู ฯลฯ  ได้ด้วยตนเอง 

3. ภายในเดือน ธันวาคม2563  นักเรียน
สามารถจับและหมุนวัตถุท่ีมีขนาดต่างๆ ได้ 

     3.1 นักเรียนสามารถจับและหมุนวัตถุท่ีมี
ขนาดใหญ่  ได้  เช่น ฝาขวด  ของเล่นชุดไขน๊อต 
โดยมีผู้ช่วยเหลือ   

 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ 
๓ ใน ๕ ครั้ง ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผล
กิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการ
สอน 

 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 



๓๙ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 

 

เป้าหมายระยะยาว ๑ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธี
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

       3.2 นักเรียนสามารถจับและหมุนวัตถุท่ีมีขนาด
เล็ก  ได้ เช่น กุลแจ  ของเล่นไขลานโดยมีผู้ช่วยเหลือ
เล็กน้อย 
     3.3 นักเรียนสามารถจับและหมุนวัตถุท่ีมีขนาด
ต่าง ๆ ได้  8 ใน 10 ครั้ง 
     3.4 นักเรียนสามารถจับและหมุนวัตถุท่ีมีขนาด
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
4. ภายในเดือน  มีนาคม 2564 นักเรียนสามารถ
แกะหรือฉีกวัตถุโดยใช้นิ้วมือได้ 
     4.1 นักเรียนสามารถใช้นิ้วมือแกะกล่อง
ของขวัญ  กล่องของเล่น ฯลฯ ท่ีมีขนาดใหญ่ได้ 
     4.2 นักเรียนสามารถใช้นิ้วมือแกะห่อขนม ห่อ
ลูกอมเชือกท่ีผูกไว้หลวมๆสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ  โดยมีผู้
ช่วยเหลือเล็กน้อย 
     4.3 นักเรียนสามารถใช้นิ้วมือแกะห่อขนม ห่อ
ลูกอมเชือกท่ีผูกไว้หลวมๆสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ  ได้ด้วย
ตนเอง 
     4.4 นักเรียนสามารถใช้นิ้วมือฉีกวัตถุ เช่น 
กระดาษ  ห่อขนมหรือห่อลูกอม ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ 
ใน ๕ ครั้ง ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 



๔๐ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

3.ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจำวัน  
 

ทักษะย่อย  

       การแต่งกาย 
เนื้อหา  

     การถอด – สวมรองเท้า 
จุดเด่น  
     นักเรียนสามารถใช้ช้อนตักอาหาร
เข้าปากได้  

จุดด้อย  
     นักเรียนไม่สามารถถอด-สวมรองเท้า
แบบสอดและแบบติดแถบได้ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในปีการศึกษา 2563 
นักเรียนสามารถถอด-สวมรองเท้า
แบบสอดและแบบติดแถบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ภายในเดือน  พ.ค. –ก.ค. 63 
นักเรียนสามารถถอดรองเท้าแบบสอดได้ 
     1.1 นักเรียน รู้จักส่วนประกอบของ
รองเท้า ข้างซ้าย-ขวา ด้านนอก-ใน และ
ส่วนประกอบต่างๆ ของรองเท้า เช่น พื้น
รองเท้า 
     1.2 นักเรียนสามารถ ถอดรองเท้า
แบบสวมโดยมีผู้ช่วยเหลือทุกขั้นตอน 
     1.3 นักเรียนสามารถ ถอดรองเท้า
แบบสวมโดยมีผู้ช่วยเหลือเล็กน้อย 
     1.4 นักเรียนสามารถถอดรองเท้า
แบบสวมได้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 

ครูประจำช้ัน  



๔๑ 
 

 
 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

    2..ภายในเดือน ก.ค. –ก.ย. 63 สามารถ
สวมรองเท้าแบบสอดได้  
     2.1 นักเรียน รู้จักว่ารองเท้าข้างไหน ข้าง
ซ้าย หรือขวา สามารถหยิบมา เพื่อทำท่าสวม 
ได้ 
     2.2 นักเรียนสามารถสวมรองเท้าแบบ
สวมโดยมีผู้ช่วยเหลือทุกขั้นตอน 
     2.3 นักเรียนสามารถสวมรองเท้าแบบ
สวมโดยมีผู้ช่วยเหลือเล็กน้อย 
     2.4 นักเรียนสามารถสวมรองเท้าแบบ
สวมได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
3. ภายในเดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 นักเรียน
สามารถถอดรองเท้าแบบติดแถบได้   
     3.1 น ักเร ียน ร ู ้จ ักส่วนประกอบของ
รองเท้า ข ้างซ ้าย-ขวา ด้านนอก-ใน และ
ส่วนประกอบต่างๆ ของรองเท้า เช่น พื้น
รองเท้า 
     3.2 นักเรียนสามารถ ถอดรองเท้าแบบ
ติดแถบได้  โดยมีผู้ช่วยเหลือทุกขั้นตอน 
     3.3 นักเรียนสามารถ ถอดรองเท้าแบบ
ติดแถบ โดยมีผู้ช่วยเหลือเล็กน้อย 
     3.4 นักเรียนสามารถ ถอดรองเท้าแบบ
ติดแถบได้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 

ครูประจำช้ัน  



๔๒ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

    4. ภายในเดือน ธ.ค. 63- มี.ค. 64 
นักเรียนสามารถสวมรองเท้าแบบติด
แถบได้ 
     4.1 นักเรียน รู้จักว่ารองเท้าข้างไหน 
ข้างซ้าย หรือขวา สามารถหยิบมา เพื่อ
ทำท่าสวม ได้ 
     4.2 นักเรียนสามารถสวมรองเท้า
แบบติดแถบโดยมีผู้ช่วยเหลือทุกขั้นตอน 
     4 .3 น ัก เร ียนสามารถสวมสวม
รองเท้าแบบติดแถบโดยมีผู ้ช่วยเหลือ
เล็กน้อย 
     4 .4 น ัก เร ียนสามารถสวมสวม
รองเท้าแบบติดแถบได้ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 

ครูประจำช้ัน  



๔๓ 
 

 
 ๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

4.ทักษะการรับรู้และแสดงออกทาง
ภาษา 

ทักษะย่อย  
      การสร้างคำพูดและประโยค 

เนื้อหา  

        คำพูดและประโยคอย่างง่าย 
จุดเด่น  
   สามารถออกเสียงคำท่ีประกอบด้วย
พยัญชนะต้นท่ีกำหนดให้ได้ 
จุดด้อย 
  1. นักเรียนไม่สามารถสร้างคำพูด 
เลือกใช้คำในประโยค บอกลักษณะส่ิงต่าง 
ๆ ในประโยคง่าย ๆ และบอกช่ือ บุคคล 
ไม่ได้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในปีการศึกษา 2563            
นักเรียนสามารถสร้างคำพูดและ
ประโยคอย่างง่ายได้ 

 

 

 

 

 

1. ภายในเดือน พ.ค.–ก.ค. 63 
นักเรียนสามารถเลือกใช้คำในประโยค
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     1.1 นักเรียนสามารถ พูดแสดง
ความเป็นเจ้าของได้ เช่น ปากกาของใคร 
สมุดของหนูหรือเปล่า เป็นต้น 
    1.2 นักเรียนสามารถพูดแสดงการ
ปฏิเสธ เช่น แดงกินข้าว อีกไหม หนูจะ
นอนอีกไหม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 

ครูประจำช้ัน  

 
 



๔๔ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

       1.3 นักเรียนสามารถพูดบอกความ
ต้องการของตนเอง เช ่น ถ ้าหน ูห ิวหนู
จะต้องพูดว่าอะไร  
    1.4 นักเรียนสามารถใช้คำว่า เป็น  มี  
ในประโยค ที่พูด เช่น  ฉันมีน้อง หนูมีพี่    
น้องเป็นผู้ชาย เป็นต้น 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 
 



๔๕ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  2.ภายในเดือน ก.ค.– ก.ย.63  
นักเรียน สามารถใช้คำบอกลักษณะสิ่ง
ต่าง ๆ ในประโยคที่พูดได้ 

   2.1 นักเรียนสามารถบอกลักษณะ 
ขนาดของส่ิงของ เช่น เส้ือสีแดง กางเกง
สีดำ ตุ๊กตาตัวใหญ่  แก้วใบเล็ก ฯลฯ 
2.2 นักเรียนสามารถบอกลักษณะ ของ
ส่ิงของท่ีเหมือน กันได้  เช่น  มีตุ๊กตา 
เหมือนกัน 2 ตัว เส้ือสีเหมือนกัน ขนม
เหมือนกัน เป็นต้น 

2.3 นักเรียนสามารถบอกลักษณะ ของ
ส่ิงของท่ีแตกต่างกันได้  เช่น สี ขนาด 
รูปทรง 

2.4 นักเรียนสามารถใช้คำบอกลักษณะ
ส่ิงต่าง ๆ ในประโยคท่ีพูดได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 
 



๔๖ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  3. ภายในเดือน  1 ต.ค. - 11 ธ.ค.
63นักเรียนสามารถพูดเป็นประโยค
อย่างง่าย ได้ 

   3.1 นักเรียนสามารถบอกช่ือ
ส่ิงของต่างๆท่ีอยู่รอบตัวได้ 

   3.2 นักเรียนสามารถพูดประโยค
ง่าย ๆ จากภาพกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 

    3.3 นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราว
ตามจิตนาการหรือจากหนังสือนิทาน 
หรือจากภาพท่ีกำหนดให้ได้ 

   3.4 นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราว
ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ 

 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 
 
 



๔๗ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  4.ภายในเดือน ธ.ค.63. –มี.ค. 64
นักเรียนสามารถพูดบอกช่ือตนเอง 
คนในครอบครัว  ของตนเองได้ 

     4.1 นักเรียนสามารถบอกช่ือ
เล่นของตนเองให้ผู้อื่นรู้ได้ 

     4.2 นักเรียนสามารถบอกชื่อ
บุคคลในครอบครัวได้ เช่น  พ่อช่ือ 
แม่ช่ือ พี่ช่ือ ปู่ ย่า ตา ยาย 

      4.3 นักเรียนสามารถบอกชื่อ
บุคคลรอบข้างท่ีคุ้นเคยได้ เช่น  ลุง 
ป้า น้า อา เพื่อนบ้าน ช่ือครู  เพื่อนๆ 

    4.4 นักเรียนสามารถ บอกเล่า
เรื่องราวในครอบครัวตนเองและ
เรื่องราวในชีวิตประจำวันของตนเอง
ด้วยประโยค  ส้ัน ๆ ได้   

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 
 



๔๘ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

5.ทักษะทางสังคม  

ทักษะย่อย  
      การเล่น 

เนื้อหา  

        การเล่นเป็นกลุ่ม 
จุดเด่น  
   สามารถเล่นแบบสำรวจได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดด้อย 
ไม่สามารถเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน หนึ่งต่อ
หนึ่งเล่นเป็นกลุ่ม 2-3  คน และใช้
จินตนาการในการเล่นไม่เป็น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในปีการศึกษา 2563 
นักเรียน สามารถเล่นเป็นกลุ่มกับ
เพื่อนได้ 
 

 

 

 

 

 

1. ภายในเดือน พ.ค. – ก.ค. 63 
นักเรียนสามารถเล่นอิสระอยู่ในกลุ่ม
ได้ 

     1.1 นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่

รว่มกับเพื่อนในห้องเรียนได้ รู้จัก

เพื่อนแต่ตางคนต่างเล่นได้อย่างอิสระ 

     1.2 นักเรียนสามารถเล่นใน

สภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น การเล่น
ก่อกองทราย การปั้นดิน โดยมีเพื่อน
รวมอยู่ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 



๔๙ 
 

 
๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

       1.3 นักเรียนสามารถเล่นคนเดียว
ตามจินตนาการ อย่างอิสระอยู่ในกลุ่ม
เพื่อน ได้ 

     1.4 นักเรียนสามารถเล่นรวมกับ
เพื่อน โดยไม่แย่งของเล่น มีการแบ่งปัน
แต่ไม่เล่นด้วยกัน 

2.ภายในเดือน ก.ค.- ก.ย. 63 นักเรียน
สามารถเล่นกับเพื่อนหนึ่งต่อหนึ่งได้ 

    2.1 นักเรียนสามารถ เล่นรวมกับ
เพื่อนอย่างอิสระ โดยมีการพูดคุย แตะ
ต้องตัว ได้ 

     2.2 นักเรียนสามารถเล่นกับเพื่อน
แบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่างอิสระ 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 



๕๐ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

       2.3 นักเรียนสามารถเล่นรวมกับ
เพื่อแบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่างไม่มี
เป้าหมายในการเล่น 

     2.4 นักเรียนสามารถเล่นกับ
เพื่อนแบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่างมี
เป้าหมาย โดยไม่แย่งของเล่น มีการ
แบ่งปัน กันเล่นได้ 

3. ภายในเดือน ต.ต.- ธ.ค. 63 
นักเรียนสามารถเล่นกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม ๒-๓ คน โดยมีกฎกติกาได้ 
 
     3.1 นักเรียนสามารถปรับตัวเล่น
กับเพื่อน เป็นกลุ่ม 2-3 คนได้ 

     3.2 นักเรียนสามารถเล่นเป็น
กลุ่ม ๒-๓ คน โดยมีการแบ่งปันของ
เล่น รู้จักการรอคอย ไม่แย่งส่ิงของ  
และเล่นรวมกันได้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 



๕๑ 
 

 
๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

       3.3 นักเรียนสามารถเล่นเป็น
กลุ่ม ๒-๓ คน โดยผลัดกันเล่นภายใน
กลุ่มท่ีมีผู้ใหญ่นำการเล่นตามกฎ
กติกา 

     3.4 นักเรียนสามารถเล่น เป็น
กลุ่ม ๒-๓ คน  รู้จักการรอคอย  การ
แบ่งปัน การรู้จักลำดับก่อนหลัง และ
รับรู้กฎกติกา ในการเล่นหรือการอยู่
รวมกัน 

4.ภายในเดือน ธ.ค. 63 –มี.ค. 64
นักเรียนสามารถใช้จินตนาการในการ
เล่นได้ 

     4.1 นักเรียนสามารถ เล่นตาม
จินตนาการ เช่น การต่อบล็อกไม้ใน
ทรงสูง การต่อจ๊ิกซอว์ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 



๕๒ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

   
     4.2 นักเรียนสามารถเล่นสมมติ 
โดยนำเอาส่ิงหนึ่งสมมติเป็นอีกส่ิง
หนึ่ง เช่น การใช้ก้านกล้วยมาแทนม้า 
การใช้ท่อนไม้แทนปืน เป็นต้น 

     4.3 นักเรียนสามารถเล่น
บทบาทสมมติร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 
โดยเลียนแบบส่ิงท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่นการเล่นขาย
ของ 

     4.4 นักเรียนสามารถเล่น
บทบาทสมมติร่วมกับเพื่อน โดย
เลียนแบบบุคคล เช่นการเล่นเป็นครู  
เล่นเป็นหมอ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 



๕๓ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

6.ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียม
ความพร้อมทางวิชาการ  

ทักษะย่อย  
      การรับรู้ 
เนื้อหา  

      ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
จุดเด่น  
   สามารถบอกหรือแยกแยะเสียง
ต่าง  ๆ  ได้  
จุดด้อย 
    ไม่สามารถเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน 
หนึ่งต่อหนึ่งเล่นเป็นกลุ่ม 2-3  คน 
และใช้จินตนาการในการเล่นไม่เป็น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในปีการศึกษา 2563 
นักเรียน สามารถบอกส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายและหน้าท่ี                              
ของส่วนต่าง ๆ ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

1. ภายในเดือน  พ.ค.- ก.ค. 63 
นักเรียนสามารถบอกส่วนต่าง ๆ  
ของร่างกายและหน้าท่ีของ ส่วน     
ต่าง ๆ  ได้ 
     1.1 นักเรียน สามารถช้ีบอก 
อวัยวะ ภายนอกของร่างกาย เช่น 
ปาก ตา  จมูก ค้ิว ศีรษะ ผม ขา 
แขน ฯลฯ  ได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 
 
 



๕๔ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

       1.2 นักเรียน สามารถจับคู่     
ภาพอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกายได้
ถูกต้อง 

     1.3 นักเรียนสามารถบอกหน้าท่ี
ของอวัยวะต่าง ๆ ของ ร่างกาย เช่น 
ตามีไว้เพื่อดู จมูกมีไว้เพื่อดมกล่ิน
และหายใจ  โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

     1.4 นักเรียนสามารถบอกหน้าท่ี
ของอวัยวะต่าง ๆ ของ  ได้ด้วย
ตนเอง 

2. ภายในเดือน ก.ค.-ก.ย. 63 
นักเรียนสามารถดูแลส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายได้ 

     2.1 นักเรียนรู้จักการทำความ
สะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จาก
การสาธิต ภาพ วิดีทัศน์และการ
ปฏิบัติจริง เช่น การสระผม การฟอก
สบู่ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 



๕๕ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

       2.2 นักเรียนสามารถ ล้างมือ  
อาบน้ำ  ฟอกสบู่ ได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ 
     2.3 นักเรียนสามารถ แปรงฟัน  
บ้วนปาก  สระผม  ได้โดยมีผู้
ช่วยเหลือ 
     2.4 นักเรียนสามารถดูแลทำ
ความสะอาดร่างกายของตนเองเช่น 
การอาบน้ำ  สระผม แปรงฟัน ฯลฯ 
ได้ด้วยตนเอง 
3. ภายในเดือน ต.ค.-ธ.ค . 63  
นักเรียนสามารถบอกชื่อ และเพศ
ตนเองได้ 
     3.1 นักเรียนสามารถบอกช่ือ
ตนเองได้ถูกต้อง 
     3.2 นักเรียนสามารถบอกช่ือ
บุคคลในครอบครัวได้ 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 
 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

 
 
 
 



๕๖ 
 

๕.   การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

    3.3 นักเรียนสามารถบอกชื่อเพื่อ ครู 
และบุคคลท่ีรู้จักได้ ถูกต้อง 
    3.4 นักเรียนสามารถบอกช่ือตนเอง 
ช่ือเพื่อช่ือครู บุคคลในครอบครัว และ
บุคคลท่ีคุ้นเคยได้ถูกต้อง 
4. ภายในเดือน ธ.ค. 63- มี.ค. 64 
นักเรียนสามารถบอกเพศตนเองได้  
    4.1 นักเรียนสามารถแยกลักษณะเพศ 
ชายเพศ หญิง ได้ถูกต้อง 
    4.2 นักเรียนสามารถบอกได้ว่าตนเอง
เป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง 
     4.3 นักเรียนสามารถแยกแยะบุคคล
ท่ัวไปได้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 
     4.4 นักเรียนสามารถบอกลักษณะ
ของ เพศหญิงและเพศชายได้อย่างถูกต้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถทำได้ ๓ ใน 
๕ ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ  
การฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลกิจกรรม 
แบบบันทึกหลังการสอน 

 

 

 

 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธี
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

๕. ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ  

ทักษะย่อย  การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 

เนื้อหา การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน  

จุดเด่น ผู้เรียนทรงตัวอยู่ใน walker ได้ 

จุดด้อย   

1. ผู้เรียน ไม่สามารถยืนทรงตัว 

อยู่ใน walker ได้เมื่อมีแรงต้าน 

2. นักเรียนไม่สามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี ้

3.นักเรียนไม่สามารถยืนทรงตัวด้วยตนเอง 

4. นักเรียนไม่สามารถเดินทรงตัวด้วยตนเองได้  

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผู้เรียน สามารถยืนทรงตัวอยู่ใน 
walker ได้เมื่อมีแรงต้าน 

และสามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ 
ยืนทรงตัวด้วยตนเอง 

สามารถเดินทรงตัวโดยมีคน
ช่วยเหลือได้ 

๑. ภายในเด ือนม ิถ ุนายน ๒๕๖๓ 
นักเรียน สามารถนั ่งทรงตัวบนเก้าอี้ 
แบบไม่มีพนักพิง โดยมีผู้ช่วยเหลือได้  

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ผู้เรียนสามารถทำได้  
ระดับคุณภาพ ๕
ติดต่อกัน ๓ ครั้งถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 
วิธีการ 
-การฝึกปฏิบัติ 
-แบบบันทึกการฝึก
ปฏิบัติการแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
-แบบบันทึกหลังการ
สอน 

 
 
 
 
 
 

(นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ) 
ครูประจำช้ัน 

 
 
 

๒. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ผู ้เร ียนสามารถทรงตัวใน walker ได้
โดยมีการถ่ายน้ำหนักไปในทิศทาง
ด้านซ้ายได้ 
๓. ภายในเดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔ 
ผู ้เร ียนสามารถทรงตัวใน walker ได้
โดยมีการถ่ายน้ำหนักไปในทิศทาง
ด้านขวาได้ 
๔. ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผู ้เร ียนสามารถทรงตัวใน walker ได้
โดยมีการถ่ายน้ำหนักไปในทิศทาง
ด้านหลังได้ 

 
 
 
 



๕๘ 
 

๖.  ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

หมายเหตุ ผู้จัดหา  (๑)  ผู้ปกครอง   (๒)  สถานศึกษา  (๓)  สถานพยาบาล / อื่น ๆ 
   วิธีการ  (๑)  ขอรับเงินอุดหนุน  (๒)  ขอยืม  (๓)  ขอยืมเงิน 

ท่ี รายการ รหัส 

ส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว ส่ิงท่ีต้องการ จำนวน 
เงินท่ีขอ 
อุดหนุน 

เหตุผลและ
ความ
จำเป็น 

ผู้ประเมิน ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓)    
๑ 
๒ 

ท่ีชุดฝึกการไขน๊อต 
ดินสอด้ามใหญ่ *8 (20) 

BE1607 
BW0408 
 

E       √ 
√ 

  
 

√ 
√ 

 1,840  
    160 

 

นักเรียนมี
ความ

ยากลำบาก
ในการจับ
ดินสอหรือ

ปากกา
จำเป็นต้อง

ใช้ท่ีจับ
ดินสอแบบ 
pencil grip 

 
 
 
 

น.ส. ขวัญเดือน  ชยุติ 
ครูประจำช้ัน  

 

รวมรายการท่ีขอรับการ
อุดหนุน 

                                                                                                        2  รายการ                                                                                            

รวมจำนวนเงินท่ีขอรับการ
อุดหนุน 

                                                                                                       2,000 บาท 



๕๙ 
 

 
๗.   คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   ช่ือ        ตำแหน่ง                    ลายมือช่ือ 
  ๗.๑ นายบัญชา    เกตุแก้ว  ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน      ....................... 
  ๗.๒ นายวยุรี   อุปถัมภ์  บิดาหรือผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการ         ....................... 
  ๗.๓ นางสาวขวัญเดือน  ชยุติ ครูประจำช้ัน                             ....................... 
  ๗.๔ นางสาวขวัญเดือน   ชยุติ      หัวหน้าวิชาการ       .......................                              
  ๗.๕ นางสาวสราวดี  สุขหมื่น     ครูการศึกษาพิเศษ            .......................                                   
  ๗.๖ นางสาวพัชรียา ปาระมี นักกายภาพบำบัด                               ...................... 
  7.7  นางสาวชัญญานุช  สุวรรณนิตย์  นักกายภาพบำบัด   ………………….. 
 

       ประชุมวันท่ี   20   เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
  

๘.   ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน 
 

         การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   ฉบับนี้ 
 

ข้าพเจ้า      เห็นด้วย                           ไม่เห็นด้วย    
 
 
 
 

              ลงช่ือ ...................................................... 
                        (นางสาววยุรี   อุปถัมภ์) 
                           บิดา  มารดา ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
                         วันท่ี   20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
( Individual Implementation Plan :IIP ) 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ชื่อ-สกุล ผู้เรียน  เด็กชายวรเชษฐ์ แซ่ล้ิม  ประเภทความพิการ  บกพร่องทางร่างกาย ฯ  
ระดับชั้น  เตรียมความพร้อม     ทักษะที่สอน  ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้เรียน สามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ ยืนทรงตัวด้วยตนเอง  
ยืนทรงตัวได้เมื่อมีแรงต้าน และเดินทรงตัวโดยมีคนช่วยเหลือได้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะส้ัน) ข้อท่ี๑.ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖4ผู้เรียนสามารถนั่งทรงตัวบน
เก้าอี้ 

 

แผนที่ ๑ เร่ิมใช้แผน วันท่ี 1 เมษายน  ๒๕๖๓ ส้ินสุดวันท่ี ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐ คาบ  
            คาบละ ๑ ช่ัวโมง  
เร่ือง นั่งทรงตัวบนเก้าอี้ (Static Balance) แบบไม่มีพนักพิง 
สาระสำคัญ  การพัฒนาศักยภาพทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในเรื่อง การนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดด 
และการรับ-ส่งลูกบอล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ท่ีแข็งแรงทำงานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน  
ร่างกายเจริญเติบโต มีสุขนิสัยท่ีดี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและ
ดำรงชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ   
จุดประสงค ์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี้แบบไม่มีพนักพิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทักษะกล้ามเนื้อมมัดเล็ก 
- ใช้นิ้วมือในการหยิบ  จับ เปิด-ปิด 
แกะ ฉีก วัตถุท่ีมีขนาดต่าง ๆ กันได้  
 

  ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ฯ 
- การถอด-สวมรองเท้าแบบ
สอดและแบบติดแถบได้ 

  ทักษะทางสังคม 
- การเล่นเป็นกลุ่ม 
- กฎ กติกา 

  ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฯ  
 -รู้จักส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
- บอกหน้าท่ีของอวัยวะส่วนต่างๆ

ผังมโนทัศน ์

ทักษะกล้ามเนื้อมมัดใหญ่ 
- การนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ (Static 
Balance) 
- การนั่ง/ยืนนั่งทรงตัวบนเครื่องฝึก 
spin bike balance 
- การยืนทรงตัวในท่ายืนสองขา  
- การเดินด้วยตนเอง 

แผนที่ 1 
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จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ 3R 8C 
 Reading (อ่านออก) 
 (W) Riting (เขียนได้) 
 (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา   

               (Critical Thinking and Problem Solving) 
 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and   

                Leadership) 
 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information, and 

                Media Literacy) 
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 

   ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning) 
   ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ของคนในศตวรรษที่ 21 
 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

   การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

   การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้(Accountability) 
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 
  คุณลักษณะด้านการท างาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้น า 
 คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง 

  ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา  
- การสร้างคำพูดและประโยคอย่างง่ายได้ 

  ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ  
- การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นนำ 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนทักทายเพื่อสร้างความคุ้นเคย พูดคุยเรื่องราวที่จะฝึกปฏิบัติกัน สร้างข้อตกลง 
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

๒. ผู้สอนยืดกล้ามเนื้อผู้เรียนตามแนวทางกายภาพบำบัด 
ยืดกล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขนค้างไว้ในทิศทางตรงกันข้ามกับท่าท่ีเด็กเกร็ง ควบคู่กับการ 

ใช้อุปกรณ์ในการฝึก คือ Ankle foots orthosis (AFO) หรืออุปกรณ์ดามข้อเท้าไม่ให้ผิดรูป (ถ้ามี) 
 ผู้สอนจับส้นเท้าของเด็กให้แรงดัดข้อเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นหันเข้าด้านในเพื่อยืดเอ็นร้อยหวายค้างไว้ 
๒๐ วินาที/เซท ๓ เซท/วัน 
 
 ขั้นสอน   

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งบนเก้าอี้ท่ีมีพนักพงิ เท้าสัมผัสพื้น หลังตรง แล้วหลับตา ๕ วินาที พยายาม 
ทรงตัวให้อยู่กับท่ี โดยมีครูคอยให้ข้อมูลป้อนกลับ หลังจากนั้นให้นักเรียนลืมตาขึ้น 

๒. ผู้สอนพานักเรียนขึ้นนั่งบนเครื่องฝึก Spin Bike Balance ให้ผู้เรียนวางเท้าบนที่วางเท้าและนำ
มือ 

จับท่ีบังคับ โดยมีครูคอยดูแลความปลอดภัย 
๓. ให้ผู้เรียนทรงตัวบนเครื่องฝึก Spin Bike Balance ท่ีต้ังขาไว้ และปั่นเท้าเป็นเวลา ๑๐ นาที 
๔. ผู้สอนปรับท่ีต้ังขาเครื่องฝึก Spin Bike Balance ให้โยกได้และให้ผู้เรียนทรงตัวโดยให้เครื่องฝึก  

Spin Bike Balance ต้ังตรง เป็นเวลา ๑๐ นาที 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนทรงตัวโดยใช้เท้าปั่นเครื่องฝึก Spin Bike Balance และทรงตัวให้ต้ังตรงเป็นเวลา 

๑๐ นาที 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งหลังไม่พงิพนกั มือสองข้างกอดอก ๒ นาที 
๗. ผู้สอนให้นักเรียนฝึกซ้ำ ๆ จนนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้อง 

 ขั้นสรุป 
ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับข้ันตอนโดยผู้สอนช่วยทบทวนกิจกรรมและให้การชมเชยเมื่อ

ผู้เรียนทำได้ และให้กำลังใจเมื่อผู้เรียนยังทำไม่ได้ 
สื่อ / อุปกรณ ์

๑. เครื่องฝึก Spin Bike Balance  
๒. เข็มขัดพยุงตัว 
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การวัดและประเมินผล 

วิธีการ    การทดสอบโดยการปฏิบัติจริง  

เครื่องมือ   Berg Balance Scale (BBS) 

เกณฑ์การประเมิน  สามารถทำคะแนน Berg Balance Scale (BBS) มากกว่า ๔๕ คะแนน  

ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
      ลงช่ือ……………………………………………           

    ( นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ) 
                  ผู้สอนประจำช้ัน 
 
 

ความเห็นหัวของหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ช้สอนได้  
 ปรับปรุง 
....................................................................................................................................................................................
....... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................. 

 
ลงช่ือ ………………………………………………….. 

            ( นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ) 
                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
( Individual Implementation Plan :IIP ) 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ชื่อ-สกุล ผู้เรียน  เด็กชายวรเชษฐ์ แซ่ล้ิม  ประเภทความพิการ  บกพร่องทางร่างกาย ฯ  
ระดับชั้น  เตรียมความพร้อม     ทักษะที่สอน  ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้เรียน สามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ ยืนทรงตัวด้วยตนเอง  
ยืนทรงตัวได้เมื่อมีแรงต้าน และเดินทรงตัวโดยมีคนช่วยเหลือได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๒. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖3 ผู้เรียนสามารถยืนทรงตัวด้วยตนเอง 
 
แผนที่ ๒ เร่ิมใช้แผน วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐ คาบ  
คาบละ ๑ ช่ัวโมง  
เร่ือง ยืนทรงตัวด้วยตนเอง 
สาระสำคัญ การพัฒนาศักยภาพทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในเรื่อง การนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดดและ
การรับ-ส่งลูกบอล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงทำงานได้อย่างประสานสัมพันธ์กันร่างกาย
เจริญเติบโต มีสุขนิสัยที่ดี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรง
ชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ   
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยืนทรงตัวด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทักษะกล้ามเนื้อมมัดเล็ก 
- ใช้นิ้วมือในการหยิบ  จับ เปิด-ปิด 
แกะ ฉีก วัตถุท่ีมีขนาดต่าง ๆ กันได้  
 

  ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ฯ 
- การถอด-สวมรองเท้าแบบ
สอดและแบบติดแถบได้ 

  ทักษะทางสังคม 
- การเล่นเป็นกลุ่ม 
- กฎ กติกา 

  ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฯ  
 -รู้จักส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
- บอกหน้าท่ีของอวัยวะส่วนต่างๆ

ทักษะกล้ามเนื้อมมัดใหญ่ 
- การนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ (Static 
Balance) 
- การนั่ง/ยืนนั่งทรงตัวบนเครื่องฝึก 
spin bike balance 
- การยืนทรงตัวในท่ายืนสองขา  
- การเดินด้วยตนเอง 

ผังมโนทัศน ์

แผนที่ 2 
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จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ 3R 8C 
 Reading (อ่านออก) 
 (W) Riting (เขียนได้) 
 (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา   

               (Critical Thinking and Problem Solving) 
 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and   

                Leadership) 
 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information, and 

                Media Literacy) 
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 

   ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning) 
   ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ของคนในศตวรรษที่ 21 
 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

   การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

   การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้(Accountability) 
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 
  คุณลักษณะด้านการท างาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้น า 
 คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

  ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา  
- การสร้างคำพูดและประโยคอย่างง่ายได้ 

  ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ  
- การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
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 ขั้นนำ 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนทักทายเพื่อสร้างความคุ้นเคย พูดคุยเรื่องราวที่จะฝึกปฏิบัติกัน สร้างข้อตกลง 

ระหว่างการฝึกปฏิบัติ 
๒. ผู้สอนยืดกล้ามเนื้อผู้เรียนตามแนวทางกายภาพบำบัด 

ยืดกล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขนค้างไว้ในทิศทางตรงกันข้ามกับท่าท่ีเด็กเกร็ง ควบคู่กับการใช้ 
อุปกรณ์ในการฝึก คือ Ankle foots orthosis (AFO) หรืออุปกรณ์ดามข้อเท้าไม่ให้ผิดรูป (ถ้ามี) 
  ผู้สอนจับส้นเท้าของเด็กให้แรงดัดข้อเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นหันเข้าด้านในเพื่อยืดเอ็นร้อย
หวาย ค้างไว้ ๒๐ วินาที/เซท ๓ เซท/วัน 
 ขั้นสอน   

๑. ผู้สอนพานักเรียนขึ้นนั่งบนเครื่องฝึก Spin Bike Balance ให้ผู้เรียนวางเท้าบนที่วางเท้าและนำ
มือ 

จับท่ีบังคับโดยมีครูคอยดูแลความปลอดภัย 
๒. ให้ผู้เรียนทรงตัวบนเครื่องฝึก Spin Bike Balance ท่ีต้ังขาไว้ และปั่นเท้าเป็นเวลา ๑๐ นาที 
๓. ผู้สอนปรับท่ีต้ังขาเครื่องฝึก Spin Bike Balance ให้โยกได้ และให้ผู้เรียนทรงตัวโดยให้เครื่องฝึก 

Spin Bike Balance ต้ังตรง เป็นเวลา ๑๐ นาที 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนทรงตัวโดยใช้เท้าปั่นเครื่องฝึก Spin Bike Balance และทรงตัวให้ต้ังตรง  

เป็นเวลา ๑๐ นาที 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกเปล่ียนท่าจากนั่งบนเก้าอี้ไปยืน ๑๐ ครั้ง/รอบ ๓ รอบ/วัน 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนทรงตัว โดยใช้สองมือจับราวฝึกเดินโดยมีผู้สอนคอยดูแลความปลอดภัย 
๗. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนทรงตัว โดยใช้หนึ่งมือจับราวฝึกเดินโดยมีผู้สอนคอยดูแลความปลอดภัย 
๘. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนทรงตัวเอง โดยมีผู้สอนคอยดูแลความปลอดภัย 
๙. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนเอง ๒ นาที โดยไม่จับส่ิงใด 
๑๐. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนหลับตานิ่ง ๆ ๑๐ วินาที 
๑๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนเท้าชิดท้ังสองข้างโดยไม่ยึดเกาะ 

 ขั้นสรุป 
ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับข้ันตอนโดยผู้สอนช่วยทบทวนกิจกรรมและให้การชมเชย 

เมื่อผู้เรียนทำได้และให้กำลังใจเมื่อผู้เรียนยังทำไม่ได้ 
สื่อ / อุปกรณ ์

๑. เครื่องฝึก Spin Bike Balance  
๒. เข็มขัดพยุงตัว 
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การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ   การทดสอบโดยการปฏิบัติจริง  
 เครื่องมือ  Berg Balance Scale (BBS) 
 เกณฑ์การประเมิน สามารถทำคะแนน Berg Balance Scale (BBS) มากกว่า ๔๕ คะแนน  
                                         ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
           ลงช่ือ……………………………………………           

       ( นางสาวขวัญเดือน    ชยุติ) 
                     ผู้สอนประจำช้ัน 

ความเห็นหัวของหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 ใช้สอนได้  
 ปรับปรุง 
 ............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 
ลงช่ือ ………………………………………………….. 

            (นางสาวขวัญเดือน ชยุติ) 
                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
( Individual Implementation Plan :IIP ) 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ชื่อ-สกุล ผู้เรียน  เด็กชายวรเชษฐ์ แซ่ล้ิม  ประเภทความพิการ  บกพร่องทางร่างกาย ฯ  
ระดับชั้น  เตรียมความพร้อม     ทักษะที่สอน  ทักษะกล้ามเนื้อมมัดใหญ่ 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้เรียนสามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ ยืนทรงตัวด้วยตนเอง 
                              ยืนทรงตัวได้เมื่อมีแรงต้าน และเดินทรงตัวโดยมีคนช่วยเหลือได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๓. ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้เรียนสามารถยืนทรงตัวได้เมื่อมีแรงต้าน 
 
แผนที่ ๓ เร่ิมใช้แผน วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐ คาบ คาบละ ๑ 
ช่ัวโมง  
เร่ือง ยืนทรงตัวได้เมื่อมีแรงต้าน 
สาระสำคัญ การพัฒนาศักยภาพทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในเรื่อง การนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดดและ
การรับ-ส่งลูกบอล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ท่ีแข็งแรงทำงานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน  ร่างกาย
เจริญเติบโต มีสุขนิสัยท่ีดี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรง
ชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ   
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยืนทรงตัวได้เมื่อมีแรงต้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทักษะกล้ามเนื้อมมัดเล็ก 
- ใช้นิ้วมือในการหยิบ  จับ เปิด-ปิด 
แกะ ฉีก วัตถุท่ีมีขนาดต่าง ๆ กันได้  
 

  ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ฯ 
- การถอด-สวมรองเท้าแบบ
สอดและแบบติดแถบได้ 

  ทักษะทางสังคม 
- การเล่นเป็นกลุ่ม 
- กฎ กติกา 

  ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฯ  
 -รู้จักส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
- บอกหน้าท่ีของอวัยวะส่วนต่างๆ

ทักษะกล้ามเนื้อมมัดใหญ่ 
- การนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ (Static 
Balance) 
- การนั่ง/ยืนนั่งทรงตัวบนเครื่องฝึก 
spin bike balance 
- การยืนทรงตัวในท่ายืนสองขา  
- การเดินด้วยตนเอง 

ผังมโนทัศน ์

แผนที่ 3 
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จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ 3R 8C 
 Reading (อ่านออก) 
 (W) Riting (เขียนได้) 
 (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา   

               (Critical Thinking and Problem Solving) 
 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and   

                Leadership) 
 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information, and 

                Media Literacy) 
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 

   ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning) 
   ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ของคนในศตวรรษที่ 21 
 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

   การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

   การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้(Accountability) 
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 
  คุณลักษณะด้านการท างาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้น า 
 คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง 

 
 

  ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา  
- การสร้างคำพูดและประโยคอย่างง่ายได้ 

  ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ  
- การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นนำ 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนทักทายเพื่อสร้างความคุ้นเคย พูดคุยเรื่องราวที่จะฝึกปฏิบัติกัน สร้างข้อตกลง 
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

๒. ผู้สอนยืดกล้ามเนื้อผู้เรียนตามแนวทางกายภาพบำบัด 
ยืดกล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขนค้างไว้ในทิศทางตรงกันข้ามกับท่าท่ีเด็กเกร็ง ควบคู่กับการใช้
อุปกรณ์ 

ในการฝึก คือ Ankle foots orthosis (AFO) หรืออุปกรณ์ดามข้อเท้าไม่ให้ผิดรูป (ถ้ามี) 
ผู้สอนจับส้นเท้าของเด็กให้แรงดัดข้อเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นหันเข้าด้านในเพื่อยืดเอ็นร้อย

หวาย 
ค้างไว้ ๒๐ วินาที/เซท ๓ เซท/วัน 
 ขั้นสอน   

๑. ผู้สอนพานักเรียนขึ้นนั่งบนเครื่องฝึก Spin Bike Balance ให้ผู้เรียนวางเท้าบนที่วางเท้าและ 
นำมือจับท่ีบังคับ โดยมีครูคอยดูแลความปลอดภัย 

๒. ให้ผู้เรียนทรงตัวบนเครื่องฝึก Spin Bike Balance ท่ีต้ังขาไว้ และปั่นเท้าเป็นเวลา ๑๐ นาที 
๓. ผู้สอนปรับท่ีต้ังขาเครื่องฝึก Spin Bike Balance ให้โยกได้ และให้ผู้เรียนทรงตัวโดยให้เครื่องฝึก 

Spin Bike Balance ต้ังตรง เป็นเวลา ๑๐ นาที 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนทรงตัวโดยใช้เท้าปั่นเครื่องฝึก Spin Bike Balance และทรงตัวให้ต้ังตรง  

เป็นเวลา ๑๐ นาที 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกเปล่ียนท่าจากยืนไปนั่ง ๑๐ ครั้ง/รอบ ๓ รอบ/วัน 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนยกแขนทางด้านหน้าขนานพื้น ๙๐ องศา เอนไปด้านหน้า 
๗. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนตรง ๆ พยายามต้านแรงผลักท่ีครูให้ โดยครูให้แรงดันนักเรียนไปทางด้านหน้า  

ด้านข้าง และด้านหลัง 
๘. ผู้สอนให้ผู้เรียนก้าวข้าไปด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ช้า ๆ ไม่ให้ล้ม 
๙. ผู้สอนให้ผู้เรียนหมุนตัวไปทางด้านซ้ายให้มากท่ีสุด โดยพยายามมองส่ิงด้านหลัง 
๑๐. ผู้สอนให้ผู้เรียนหมุนตัวไปทางซ้ายและหมุนกลับไปทางขวา โดยทรงตัวไม่ให้ล้ม 

 ขั้นสรุป 
ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับข้ันตอนโดยผู้สอนช่วยทบทวนกิจกรรมและให้การชมเชยเมื่อ 

ผู้เรียนทำได้ และให้กำลังใจเมื่อผู้เรียนยังทำไม่ได้ 
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สื่อ / อุปกรณ ์

๑. เครื่องฝึก Spin Bike Balance  
๒. เข็มขัดพยุงตัว 

การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ    การทดสอบโดยการปฏิบัติจริง  
 เครื่องมือ   Berg Balance Scale (BBS) 
 เกณฑ์การประเมิน  สามารถทำคะแนน Berg Balance Scale (BBS) มากกว่า ๔๕ 
คะแนน  

ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
           ลงช่ือ……………………………………………           

       ( นางสาวขวัญเดือน    ชยุติ ) 
                     ผู้สอนประจำช้ัน 

ความเห็นหัวของหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 ใช้สอนได้  
 ปรับปรุง 
....................................................................................................................................................................................
....... 
....................................................................................................................................................................................
......... 

 
ลงช่ือ ………………………………………………….. 

            ( นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ) 
                ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

( Individual Implementation Plan :IIP ) 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

ชื่อ-สกุล ผู้เรียน  เด็กชายวรเชษฐ์ แซ่ล้ิม  ประเภทความพิการ  บกพร่องทางร่างกาย ฯ  
ระดับชั้น  เตรียมความพร้อม     ทักษะที่สอน  ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้เรียน สามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ ยืนทรงตัวด้วยตนเอง ยืน
ทรงตัวได้เมื่อมีแรงต้าน และเดินทรงตัวโดยมีคนช่วยเหลือได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๔. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ผู้เรียนสามารถเดินทรงตัวโดยมีคนช่วยเหลือได้ 
 
แผนที่ ๔ เร่ิมใช้แผน วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ คาบ คาบละ ๑ 
ช่ัวโมง  
เร่ือง สามารถเดินทรงตัวโดยมีคนช่วยเหลือได้ 
สาระสำคัญ การพัฒนาศักยภาพทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในเรื่อง การนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดด 
และการรับ-ส่งลูกบอล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ท่ีแข็งแรงทำงานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน  
ร่างกายเจริญเติบโต มีสุขนิสัยท่ีดี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและ
ดำรงชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ   
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเดินทรงตัวโดยมีคนช่วยเหลือได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทักษะกล้ามเนื้อมมัดเล็ก 
- ใช้นิ้วมือในการหยิบ  จับ เปิด-ปิด 
แกะ ฉีก วัตถุท่ีมีขนาดต่าง ๆ กันได้  
 

  ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ฯ 
- การถอด-สวมรองเท้าแบบ
สอดและแบบติดแถบได้ 

  ทักษะทางสังคม 
- การเล่นเป็นกลุ่ม 
- กฎ กติกา 

  ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฯ  
 -รู้จักส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
- บอกหน้าท่ีของอวัยวะส่วนต่างๆ

ทักษะกล้ามเนื้อมมัดใหญ่ 
- การนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ (Static 
Balance) 
- การนั่ง/ยืนนั่งทรงตัวบนเครื่องฝึก 
spin bike balance 
- การยืนทรงตัวในท่ายืนสองขา  
- การเดินด้วยตนเอง 

ผังมโนทัศน ์

แผนที่ 4 
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จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ 3R 8C 
 Reading (อ่านออก) 
 (W) Riting (เขียนได้) 
 (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา   

               (Critical Thinking and Problem Solving) 
 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and   

                Leadership) 
 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information, and 

                Media Literacy) 
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 

   ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning) 
   ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ของคนในศตวรรษที่ 21 
 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

   การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

   การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้(Accountability) 
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 
  คุณลักษณะด้านการท างาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้น า 
 คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง 

  ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา  
- การสร้างคำพูดและประโยคอย่างง่ายได้ 

  ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ  
- การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นนำ 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนทักทายเพื่อสร้างความคุ้นเคย พูดคุยเรื่องราวที่จะฝึกปฏิบัติกัน สร้างข้อตกลง 
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

๒. ผู้สอนยืดกล้ามเนื้อผู้เรียนตามแนวทางกายภาพบำบัด 
ยืดกล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขนค้างไว้ในทิศทางตรงกันข้ามกับท่าท่ีเด็กเกร็ง ควบคู่กับการใช้ 

อุปกรณ์ในการฝึก คือ Ankle foots orthosis (AFO) หรืออุปกรณ์ดามข้อเท้าไม่ให้ผิดรูป (ถ้ามี) 
           ผู้สอนจับส้นเท้าของเด็กให้แรงดัดข้อเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นหันเข้าด้านในเพื่อยืดเอ็นร้อย
หวาย 
ค้างไว้ ๒๐ วินาที/เซท ๓ เซท/วัน 
 ขั้นสอน   

๑. ผู้สอนพานักเรียนขึ้นนั่งบนเครื่องฝึก Spin Bike Balance ให้ผู้เรียนวางเท้าบนที่วางเท้าและนำ
มือ 

จับท่ีบังคับ โดยมีครูคอยดูแลความปลอดภัย 
๒. ให้ผู้เรียนทรงตัวบนเครื่องฝึก Spin Bike Balance ท่ีต้ังขาไว้ และปั่นเท้าเป็นเวลา ๑๐ นาที 
๓. ผู้สอนปรับท่ีต้ังขาเครื่องฝึก Spin Bike Balance ให้โยกได้ และให้ผู้เรียนทรงตัวโดยให้เครื่องฝึก  

Spin Bike Balance ต้ังตรง เป็นเวลา ๑๐ นาที 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนทรงตัวโดยใช้เท้าปั่นเครื่องฝึก Spin Bike Balance และทรงตัวให้ต้ังตรง  

เป็นเวลา ๑๐ นาที 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกวางเท้าบนตั่ง ทีละข้างสลับข้างกน ข้างละ ๑๐ ครั้ง/รอบ ๓ รอบ/วัน 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนวางเท้าข้างหนึ่งอยู่ด้านหน้าเท้าอีกข้างหนึ่ง 
๗. ผู้สอนให้ผู้เรียนหยิบรองเท้าท่ีวางอยู่หน้าเท้า 
๘. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนขาข้างเดียวให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้โดยไม่จับยึดวัตถุใด ๆ 
๙. ผู้สอนให้ผู้เรียนเคล่ือนย้ายตนเองไปยังเก้าอี้ท่ีมี่ทีเท้าแขน และไปยังท่ีไม่มีท่ีเท้าแขน 
๑๐. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกเดินไปทางด้านหน้าโดยมีผู้สอนคอยดูแลความปลอดภัย  

ขั้นสรุป 
ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับข้ันตอนโดยผู้สอนช่วยทบทวนกิจกรรมและให้การชมเชยเมื่อ 

ผู้เรียนทำได้ และให้กำลังใจเมื่อผู้เรียนยังทำไม่ได้ 
 
 



75 
 

สื่อ / อุปกรณ ์

๑. เครื่องฝึก Spin Bike Balance  
๒. เข็มขัดพยุงตัว 

การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ    การทดสอบโดยการปฏิบัติจริง  
 เครื่องมือ   Berg Balance Scale (BBS) 
 เกณฑ์การประเมิน  สามารถทำคะแนน Berg Balance Scale (BBS) มากกว่า ๔๕ 
คะแนน  

ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 

           ลงช่ือ……………………………………………           
       ( นางสาวขวัญเดือน    ชยุติ ) 
                     ผู้สอนประจำช้ัน 

ความเห็นหัวของหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 ใช้สอนได้  
 ปรับปรุง 
....................................................................................................................................................................................
....... 
....................................................................................................................................................................................
......... 

 
 

ลงช่ือ ………………………………………………….. 
            ( นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ) 
                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balance  ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 
ปีการศึกษา 2563 

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษและด้านกายภาพบบำบัด 

   1.1  นายบัญชา เกตุแก้ว     

ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ   

          ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษพิเศษประจำจังหวัดระนอง 

   1.2 นางสาวรัตนาภรณ์  หาญพรม   

          ผู้เช่ียวชาญด้านกายภาพบำบัด  

          ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศร 

   1.3  นางสาวอิสริยา  สุทธิพันธ์ 

          ผู้เช่ียวชาญด้านกายภาพบำบัด  

          ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนวัตกรรม 

     2.1 นายมนต์เอก ชยุติ 

           ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

           ปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
                      พระนครเหนือ จากวิทยาลัยเทคนิคระนอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

     2.2 นายสิทธิชัย เชนทร  

           ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
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           ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
           พระจอมเกล้าธนบุรี จากวิทยาลัยเทคนิคระนอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  

      2.3 นายเอกชัย เอี่ยวสกุล  

            ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

            ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

            ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัทพาส 409 อินจิเนียริ่ง  กรุงเทพ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – สกุล      นางสาวขวัญเดือน   ชยุติ 

วัน เดือน ปี เกิด      25 สิงหาคม  2518 

ประวัติการศึกษา    พ.ศ. 2543   

      ครุศาสตร์บัณฑิต  การประถมศึกษา  
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

    พ.ศ. 2547  ประกาศนียบัตร การศึกษาพิเศษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

    พ.ศ. 2555  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
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 จากประสบการณ์ในการทำงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง พบว่านักเรียน
พิการที่ศูนย์ให้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ  มีความบกพร่องของการทำงานของกล้ามเนื้อส่งผลให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและการ  
ทรงตัว ทรงท่าที่ผิดปกติ เช่น การเกร็งของใบหน้า ลิ้น ลำตัว แขน ขาการทรงท่าในขณะนั่ง ยืน เดิน 
ทีผ่ิดปกต ิ
 แรงบันดาลใจของครูผู้สอนที่ได้คิดค้นผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนกลุ่มที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพด้านการทรงตัวเกิดจากประสบการณ์การทำงาน
ของครูที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มเด็กบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพและการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ครูผู้สอนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการทำกายภาพบำบั ดและ
กระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนซึ่งแต่ละคนมีลักษณะพิการที่แตกต่างกัน   

จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าวใรฐานะครูผู้สอนจึงมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาและออกแบบ
อุปกรณ์ทรงตัว โดยใช้ชื่อ  spin bike balance ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาการทรงตัวสำหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งแนวทางในการออกแบบได้คำนึงถึงวิธีการบำบัดฟ้ืนฟูด้าน
ร่างกายเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในส่วนของลำตัว แขน ขาและคอ ที่สามารถช่วยในการส่งเสริม
พัฒนาการในด้านการทรงตัว ในเรื่องการยืน การเดินได้ดีขึ้น ไม่ให้หกล้มได้ง่ายลดการบาดเจ็บตลอดจน
ยังทำให้นักเรียนมัน่ใจในการทรงตัว นำเทคนิคเรียนปนเล่นมาใช้ บูรณาการให้อุปกรณ์ทรงตัวเป็นเหมือน
จักรยาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนมากขึ้น เพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกกลัวและสามารถพัฒนานักเรยีน
ให้เต็มศักยภาพมากข้ึน 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาเด็ก
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื ่อนไหวหรือสุขภาพ ด้านการทรงตัว หรือจะนำไปปรับใช้ในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กพิการประเภทอื่น ๆ เช่นกลุ่มบุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาด้านการ
ทรงตัวและในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ เช่น 
ไหล่ แขน หลัง ข้อต่อสะโพกเป็นต้นหรือจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุก็ได้   
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป 

                                                                                                                                           
ผู้จัดทำ 

 
 

คำนำ 
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หน้า 
คำนำ 
สารบัญ 
คำชี้แจ้งเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 
จุดประสงค์ของนวัตกรรม 3 
ประโยชน์ที่ได้รับ 3 
คุณสมบัติของนวัตกรรม 4 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม   4 
ขั้นตอนการผลิตนวัตกรรม  5 
องค์ประกอบและวิธีการใช้งาน  11 
วิธีการใช้งาน  12 
 ขั้นตอนการใช้งาน 12 
 ข้อควรระวัง 13 
 การบำรุงรักษานวัตกรรม 13 
ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม 14 
เอกสารอ้างอิง 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
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 นวัตกรรมชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการทรงตัวของเด็กบกพร่องทางด้าน
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพซึ่งมีปัญหาด้านการประสานงานของการทำงานของกล้ามเนื้อ
บกพร่อง ส่งผลให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและการทรงท่าที่ผิดปกติ เช่น การเกร็งของใบหน้า ลิ้น ลำตัว 
แขน ขา สะโพก การทรงตัว การทรงท่าในขณะนั่ง ยืน เดิน  ทีผ่ิดปกติหรืออาจเดินไม่ได้  นอกจากนี้ อาจ
มีความผิดปกติในการทำงานของสมองด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น มีความบกพร่องในการมองเห็น ได้ยิน การ
รับรู้ การเรียนรู้ สติปัญญาและโรคลมชัก เด็กบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
เป็นกลุ ่มเด็กที ่มีความผิดปกติหรือความยากลำบาก ในการเคลื ่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอัน
เนื่องมาจากพยาธิสภาพของสมองในทารกที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่อาการที่แสดงในทารกและเด็กเล็กมัก
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ล่าช้าทางด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเคลื่อนไหวซึ่งอาการเหล่านี้จะแส ดงความ
ผิดปรกติชัดเจนมากขึ้นเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เกิดปัญหา 
แทรกซ้อนตามมาได้อีกมากมาย เช่น กล้ามเนื้อหดสั้น ข้อติด กระดูกสันหลังคด เป็นต้น จึงควรนำเด็ก 
มาตรวจและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ทราบว่าเด็กมีอาการผิดปกติเพื่อฝึกให้ เด็กมีพัฒนาการและการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ดีข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 

1. เพ่ือฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัว  
2. เพ่ือพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา มือ สะโพก ลำตัว การ

นั่ง การยืนและการทรงตัว 
3. เพ่ือฝึกความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
4. เพื ่อสร้างสมดุลให้ก ับร่างกายไห้มีความแข็งแรง มีความทะมัดทะแมง มีความไวใน 

การเปลี่ยนท่าทาง  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ช่วยพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัว  
2. พัฒนาด้านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา มือ สะโพก ลำตัว  

การนั่ง การยืนและการทรงตัว 
3. เพ่ือฝึกความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายให้ประสานสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน 
4. เป็นการสร้างสมดุลให้กับร่างกาย สามารถยืน เดินและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว  
5. เป็นสื ่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ที ่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาให้กับผู้เรียน 
6. สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมทางด้านกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการทรงตัว 

 

คำชี้แจ้งเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม 
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คุณสมบัติของนวัตกรรม 

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัว 
2. เป็น สื่อการเรียนการสอนช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
3. เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดได้  
4. เป็นนวัตกรรมที่ใช้ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้ได้กับทุกประเภทความพิการและกลุ่มผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองหรือสำหรับบุคคลทั่วไป 
5. เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการออกกำลังกายเพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วยอัมพาต

และคนปกติทั่วไป   

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม  “เครื่องฝึก  spin bike balance” 

1. อะไหล่รถจักรยานเก่าท่ีไม่ใช้แล้ว 
2. เหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว X 1 นิ้ว    
3. แผ่นไม้กระดานอัด ขนาด 10 มิลลิเมตร   กว้าง   0.80 เมตร  ยาว 1.00 เมตร 
4. กระดาษทราย 
5. สกรูปลายสว่าน  เบอร์ 6  
6. สีสเปรย์ win 210   
7. น๊อตเหลี่ยม  เบอร์ 14 จำนวน  6  ตัว  

            ค่าใช้จ่ายในการผลิตนวัตกรรม spin bike balance 

 
 
 
 
 

รายการ จำนวน หน่วย/บาท รวมเป็นเงิน 
1.อะไหล่รถจักรยานเก่าที่ไม่ใช่แล้ว - - - 
2.เหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว X 1 นิ้ว    2 เส้น 350 350 
3.แผ่นไม้กระดานอัด ขนาด 10 มิลลิเมตร 1 แผ่น 480 480 
4.กระดาษทราย 5  แผ่น 25 125 
5.สกรูปลายสว่าน  เบอร์ 6  6  ตัว 10 60 
6.สีสเปรย์ win 210 3 กระป๋อง 60 180 
7.น๊อตเหลี่ยม   เบอร์ 14   6  ตัว  6 ตัว 8.50 51 
8.ค่าหุ้มเบาะ 2 ชิ้น 150 300 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,546 



ค ู่มือการใช้นวัตกรรม เคร่ืองฝึก  spin bike balance 

 

5 
 

 

เครื่องฝึก  spin bike balance 

 
 

ขั้นตอนการผลิตนวัตกรรม spin bike balance 

1. ศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
2. ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวและงานวิจัย 

ที่เก่ียวข้องกับสภาพปัญหาที่พบในผู้เรียนแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์  
3. ออกแบบนวัตกรรม  
4. นำร่างนวัตกรรม ไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 3 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ จำนวน 3 คน  

5. ตั้งชื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียน  โดยใช้ชื่อนวัตกรรมนี้ว่า “เครื่องฝึก spin 
bike balance ” ที่แปลว่า เครื่องถีบขาเพ่ือการทรงตัว  

กระบวนการและข้ันตอนการสร้างนวัตกรรม 

1. ออกแบบโครงร่างนวัตกรรม 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นแบบ แนวความคิดและร่างแบบนวัตกรรม 
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1. นำร่างนวัตกรรม ไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

2.หาวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ศึกษาแบบโครงร่างและเตรียมเครื่องมือสำหรับสร้างนวัตกรรม เช่น   
               - เครื่องตัดเหล็ก  - เครื่องเชื่อมเหล็กและเครื่องมืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
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4. ลงมือสร้างนวัตกรรมตามโครงร่างแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดเหล็กให้ได้ตามขนาดที่กำหนด 

เชื่อมเหล็กขึ้นโครงสร้างตามแบบ 

แก้ไขและดัดแปลงเพ่ิมเติมส่วนประกอบของนวัตกรรม 
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ประกอบชิน้ส่วนนวัตกรรม 

แก้ไขและทดสอบความแข็งแรงของนวัตกรรม 
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ประกอบอุปกรณ์ และเก็บรายละเอียดงาน 

ติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมความหนืดของตัวป่ันเพ่ือเพ่ิมแรงต้าน 

ติดต้ังขาล๊อคของเคร่ืองฝึก ท้ัง 4 ด้าน  
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เครื่องฝึก  spin bike balance 

 
 

6. นวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับการใช้งาน 

 

 

 

 

 

7. ทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงก่อนใช้งานจริง  

 

 

 

 

 

 
 

8. นำไปทดลองใช้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบโดยนักกายภาพบำบัดและครู 
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องค์ประกอบและวิธีการใช้งาน “เครื่องฝึก  spin bike balance” 

1. องค์ประกอบของนวัตกรรม  

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ที่จับพร้อมยางรองกันเลื่อน 

3.ที่รองเท้าสำหรับท่ีปั่น 

2. เบาะรองนั่ง  1 

4. แกนยึด ปรับระดับได ้
ตามความสูงของผู้ใช้งาน 

5. แกนยึดเบาะนั่ง 
ปรับระดับได้ตาม 
ความสูงของผู้ใช้งาน 

6. กล่องครอบกลไกการใช้งานและ
ป้องกันอันตราย  (จานโซ่/โซ่ ) 

 

7. แผ่นไม้พื้นกระดาน 
  (balance board)  

  

8. ระบบกลไก และสายปรับระดบั
ความหนืด เพื่อเพิ่มแรงต้าน 

 9. ตัวปรับระดับความหนดื 
เพื่อเพ่ิมแรงต้าน5 ระดับ 

 
10. ขาล๊อค เพื่อปรับการใช้งาน 
ของเครื่องฝึก spin bike balance 

 

เบาะรองนั่ง  2 



ค ู่มือการใช้นวัตกรรม เคร่ืองฝึก  spin bike balance 

 

12 
 

 

เครื่องฝึก  spin bike balance 

 
 

2. วิธีการใช้ เคร่ืองฝึก spin bike balance 

การนำเครื่องฝึก spin bike balance ไปใช้ผู้ฝึกควรประเมินศักยภาพเบื้องต้นว่าจะใช้งานกับ
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด ผู้ใช้มีความบกพร่องอย่างไร เช่น ใช้กับเด็กพิการกลุ่มบกพร่องทางด้านร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่มีปัญหาในด้านการทรงตัว  การยืน การนั่ง การเดิน หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาในเรื่องของการทรงตัวและในผู ้ป่วยกลุ่มอัมพาตครึ ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองหรือกลุ ่มที่ 
มีปัญหาเอ็นข้อต่อติด กล้ามเนื้ออ่อนแรง   

2.1 ขั้นตอนการใช้งาน 
                การฝึกมี 2 กรณี คือ ฝึกการทรงตัวแบบนั่งและแบบยืน (ผู้ฝึกสามารถเลือกได้ตามความ
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล) 
                แบบท่ี 1  ฝึกการทรงตัวแบบนั่ง 
       1.นำเครื่องฝึก spin bike balance  มาปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับนักเรียนที่
ต้องการฝึกและตรวจสอบความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง 
       2.ให้นักเรียนนั่งบนเบาะ ใช้มือจับที่มือจับทั้งสองข้างให้มั่นคง  
                     3.ให้นักเรียนใช้เท้าวางบนที่ปั่น ทั้งสองข้าง (กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเท้าได้ให้ใช้ 
สายรัดเพื่อป้องกันเท้าหลุดจากท่ีปั่นและต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ทำการฝึก)  
                     4.เครื่องฝึก spin bike balance สามารถปรับให้เกิดการ balance ในระหว่างการฝึกได้
ทั้ง แบบนั่งและแบบยืน ซึ่งเป็นการฝึกการทรงตัวอยู่กับท่ีหรือการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ได้ ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ของผู้ใช้งาน) 
           5.ผู้สอนสามารถปรับความหนืดเพื่อเพ่ิมแรงต้านของเครื่องฝึก spin bike balance  
ไดต้ามระดับที่ต้องการ  
                แบบท่ี 2  ฝึกการทรงตัวแบบยืน 
                     1.นำเครื่องฝึก spin bike balance มาปรับระดับความสูงหรือต่ำให้เหมาะสมกับนักเรียน
ที่ต้องการฝึก 
       2.ให้นักเรียนยืนระหว่างช่องมือจับและเบาะที่รองนั่ง โดยใช้มือทั้งสองข้างจับที่มือจับ 
ให้มั่นคง แยกขาออกเล็กน้อยเพ่ือปรับให้ร่างกายเกิดความสมดุล  
                     3.ให้นักเรียนใช้เท้าวางบน บนพื้นไม้กระดาน ผู้ฝึกปลดล๊อคของอุปกรณ์ท่ีอยู่ด้านล่าง
เพ่ือให้อุปกรณ์เกิดการเคลื่อนที่ ไปทางซ้าย ขวา เพื่อฝึกการทรงตัวให้กับนักเรียน โดยมีครูคอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิดในกรณีที่นักเรียนยังไม่เคยใช้เครื่องฝึกนี้มาก่อน 
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             4.เครื่องฝึก spin bike balance สามารถปรับให้เกิดการ balance ในระหว่างการฝึกได้ 
ทั้งแบบนั่งและแบบยืนซึ่งเป็นการฝึกการทรงตัวอยู่กับท่ีหรือการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ได้ (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
จุดประสงค์ของผู้ใช้งาน) 

2.2 ข้อควรระวัง  

- ในการใช้งานมีเบาะรองเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้  
           - ในการฝึกเด็กพิการต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่บนเครื่องฝึก spin 

bike balance  ตามลำพังเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กได้ 
                     - ไม่ควรใช้เครื่องฝึกนี้ในกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาด้านอาการเกร็งในส่วนของแขนและขาที่อยู่ 
ในระดับมากและความตึงตัวของกล้ามเนื้อต่ำ ปวกเปียก ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัว
ไดเ้พราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในส่วนของข้อต่อหรือกล้ามเนื้อได้ 

2.3 การบำรุงรักษา เครื่องฝึก spin bike balance  

-  ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาดเช็ดทำความสะอาดหรืออาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 
                    -  ใช้จารบีหรือน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เช็ดหรือหยดลงบนอุปกรณ์ส่วนของ
อะไหล่และฟันเฟืองอย่างสม่ำเสมอเพ่ือป้องกันการเกิดสนิมและเพ่ิมสภาพความคงทนของนวัตกรรมให้ 
มีความพร้อมพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเด็กบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
  ภาวะบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพเป็นความผิดปกติทาง  
แขน ขาลำตัวรวมไปถึงศีรษะหรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งแบ่งตามความสามารถในการเคลื่อนไหว 
มี 6 ประเภท คือ 
           (1) Spasticity การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อไม่ประสมประสานกัน ทำให้ไม่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ตามท่ีต้องการผู้ที่เป็นมีถึง 50% 
           (2) Athetosisไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ มีอาการกระตุกหรือ
บิดไปบิดมาโดยเฉพาะนิ้วมือและข้อมือจะมีอาการดังกล่าวตลอดผู้ที่เป็นมีประมาณ 25% 

(3) Ataxiaการทำงานของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อย่อยเป็นไปอย่างเชื่องช้างุ่มง่าม
การเคลื่อนไหวจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้างุ่มง่าม ขาดสมดุล ผู้ที่เป็นมีประมาณ 25% 

(4) Rigidity กล้ามเนื้อตึงตัวตลอดเวลาทำให้เกิดอาการเกร็ง ตัวแข็ง ผู้ที่เป็นมีเพียง 
จำนวนน้อย 

(5) Rtemorไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ต้องการได้จังหวะในการ
เคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ตัวสั่น มีผู้เป็นเพียงจำนวนน้อย 

(6) Mixed มักจะเกิดอัมพาตแบบผสมเช่น เป็นอัมพาตชนิด Spasticity ที่ขาและ 
Rigidity ที่ แขน เป็นต้น ลักษณะบางอย่างของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพที่พอสังเกต
ได้แบ่งเป็น  

1. ลักษณะของเด็กบกพร่องทางกาย มีดังนี้ 
1.1 แสดงความผิดปกติทางร่างกายเป็นที่น่าสังเกตอย่างเด่นชัด 
1.2 มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว 
1.3 เท้าบิดผิดรูป 
1.4 กระดูกสันหลังโค้งงอ 
1.5 กลไกเคลื่อนไหวมีปัญหา 
1.6 ท่าเดินคล้ายกรรไกร คือ เข่าชิดปลายเท้าแยกจากกัน 
1.7 สวมรองเท้าขาเหล็กหรือเบรส 
1.8 สูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อหรือการประสานงานของร่างกาย 
1.9 อาการเคลื่อนไหวสั่นหรือกระตุก 
1.10 การทรงตัวของร่างกายทั้งสองข้างไม่สมดุลกัน 
1.11 เดินขากะเผลกหรืออืดอาดเชื่องช้า 
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2. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-based Learning) 

                กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-based Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอน 
ที่มุ่งเป้าไปที่การสอนและการเรียนรู้ ซึ่งความหมายของคำว่า ‘เล่น’ ในที่นี้หมายถึง การเล่นอย่างอิสระ 
(free play) โดยเด็กๆ เป็นผู้ริเริ ่มกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองตามธรรมชาติของพวกเขา หรือการเล่น  
ที่ได้รับการชี้นำและมีครูเป็นผู้ร่วมเล่น ในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งการเล่นทั้งสองรูปแบบของกระบวนการ
เรียนรู้ Play-based Learning จะสอดแทรกความรู้วิชาการผ่านการสนับสนุนจากครู กล่าวคือ ครูกระตุ้น
การเรียนของเด็กๆ ตั้งคำถามผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อขยายขอบเขต
ความคิดของพวกเขาให้กว้างไกลมากขึ้น“โดยธรรมชาติแล้ว เด็กๆ มักได้รับแรงกระตุ้นจากการเล่น 
กระบวนการเรียนรู ้อย่าง Play-based Learning จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีแรงกระตุ ้นดังกล่าว 
กล่าวคือการเล่นเป็นบริบทอย่างหนึ่งสำหรับการเรียน เด็กได้สำรวจ ทดลอง ค้นหาและแก้ไขปัญหาด้วย
ตัวเองผ่านจินตนาการของเขาอย่างสนุกสนาน เช่น ระหว่างที่เด็กกำลังเล่นต่อบล็อก ครูสามารถตั้งคำถาม
ที่ส่งเสริมให้พวกเขาแก้ไขปัญหา คาดการณ์และสร้างสมมุติ ฐานขึ้น ทั้งครูยังสามารถนำความรู้จาก
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดทางวรรณกรรม มาใช้ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ” 

3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ  (Learner-centered, 
Student-centred หรือ Child-centered) โดยมีหลักการว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง 
เน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและ
การประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นไปที่การท่องจำเพียงเนื้อหา 

 4.  ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายว่าการเจริญเติบโตของเด็ก  
กีเซลล์  กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายว่าการเจริญเติบโตของเด็กจะแสดง  

ออกเป็นพฤติกรรมด้านต่าง ๆ สำหรับพัฒนาการทางร่างกายนั้นหมายถึง การที่เด็กแสดงความสามารถ  
ในการจัดกระทำ กับวัสดุ เช่น การเล่น ลูกบอล การขีดเขียน เด็กต้องใช้ความสามารถของการใช้สายตา
และกล้ามเนื้อมือ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการเคลื่อนไหว
ประกอบกัน ลักษณะพัฒนาการที่สำคัญของเด็กในระยะนี้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเคลื่อนไหว 
การทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ การพัฒนาความสามารถในการควบคุมร่างกาย การบังคับส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย  กีเซลล์  ได้แบ่งพัฒนาการเด็กออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 
 

         

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D
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1. พฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว เป็นความสามารถของร่างกายที่ครอบคลุมถึงการ 
บังคับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหวทั้งหมด 

2. พฤติกรรมด้านการปรับตัว เป็นความสามารถในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก เช่น การ ประสานงานระหว่างตากับมือ  
            3. พฤติกรรมทางด้านภาษาจะเป็นการแสดงออกทางหน้าตาและท่าทางการ
เคลื่อนไหว  
           4. พฤติกรรมทางด้านนิสัยส่วนตัวและสังคม เป็นความสามารถในการปรับตัวของเด็ก
ระหว่างบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับกลุ่มภายใต้ภาวะแวดล้อมและสภาพความเป็นจริง 
 
การนำมาประยุกต์ใช้ 
 
              1.โครงสร้างของทฤษฎี  กีเซลล์ ยึดพัฒนาการเด็กคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ประสบการณ์สำคัญ 
              2. ไม่เร่งสอนสิ่งที่ยากเกินพัฒนาการตามวัยของเด็ก 
              3.จัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสเคลื่อนไหว กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม 
              4.จัดกิจกรรมให้เด็กได้ฟัง ได้พูด ท่องคำคล้องจองร้องเพลง ฟังนิทาน 
 

5 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ 
 

   เช ื ่อว ่าพัฒนาการและการเร ียนรู ้ของเด็กเกิดจากกระบวนการ ภายใน อินทรีย์ 
(Organism) เน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่งจะพัฒนาได้ดีเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กทฤษฎีของบรูเนอร์เน้นหลักการ กระบวนการคิด
ประกอบด้วยลักษณะ 4 ข้อ คือ 
             1. แรงจูงใจ (Motivation)  
              2. โครงสร้าง (Structure) 
             3. ลำดับขั้นความต่อเนื่อง (Sequence) 
             4. การเสริมแรง (Reinforcement) 
 

บรูเนอร์แบ่งขั้นพัฒนาการการเรียนรู้ของมนุษย์ออกเป็น 3 ขั้น คือ 
 1. ขั้นการกระทำ (Enactive Stage) เด็กเรียนรู้จากการกระทำและการสัมผัส 
  2. ขั้นคิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ (Piconic Stage) เด็กเกิดความคิดจาก 

การรับรู้ตามความเป็นจริง และการคิดจากจินตนาการ 
           3. ขั้นใช้สัญลักษณ์และคิดรวบยอด (Symbolic Stage) เด็กเริ่มเข้าใจเรียนรู้ 

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัวและพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สิ่งที่พบเห็น 
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6.ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางด้านสติปัญญาของ ธอร์นไดค์ 
  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเด็กมีความ
พร้อมทั้งทางกายและทางใจเกี่ยวกับร่างกาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้กล้ามเนื้อและระบบ
ประสาทให้สัมพันธ์กันและเพื่อเป็นการฝึกทักษะเกี่ยวกับทางจิตใจเป็นความพร้อมทางด้านสมองและ
สติปัญญากฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) เด็กจะเรียนรู ้จากการกระทำซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กจะเกิดทักษะในแบบต่างๆ ซึ่งทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ทำงานสัมพันธ์กันด ี
       กฎแห่งผล (Law of Effects) เด็กจะเรียนรู ้ได้ดีถ้าผลของการกระทำนั ้นเป็นไปใน
ทางบวกหรือทางทีดี่ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนใจเกิดทักษะ ทำให้เด็กมีความสนุกสนานและความพอใจ 

7. Motor Learning 
   การฝึกทำให้ระบบประสาทมีการเรียนรู ้ที ่เรียกว่าการเรียนรู ้ทางด้านการสั ่งการ 

(Motor  Learning) ตัวอย่างของการเรียนรู้ทางด้านการสั่งการ คือ ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อต้อง
ประสานสัมพันธ์กัน (Coordination) การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและการทรงท่าต้องอาศัยผลการ
พัฒนาอย่างน้อย 5 อย่างคือ 1) การรับรู ้กิจกรรมนั ้นๆ 2) กระทำกิจกรรมนั ้นด้วยความแม่นยำ  
3) ปฏิบัติสม่ำเสมอ  4) ฝึกด้วยแบบแผนที่ง่ายไปหายาก และ 5) ฝึกจนทำให้มีสมรรถภาพสูงสุดเท่าที่ 
จะทำได้ อย่างไรก็ดี การฝึกควรจะต้องกระทำด้วยการกระทำที่ถูกต้อง  ถ้าการกระทำไม่ถูกต้องจะทำ
ให้ผลการฝึกผิดพลาดไป ดังนั้น จึงมีคำที่เรียกว่า Perfect practice makes perfect ในการฝึกเพ่ือจะทำ
ให้มีการร่วมมือถึงจุดสูงสุดในกิจกรรมใดก็ตามจะต้องกระทำซ้ำกันเป็นจำนวนร้อยหรือพันหรือแม้แต่  
จะถึงล้านครั้งก็ตาม 
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เอกสารอ้างอิง 

 

สรวงสุดา มูลมา เรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย 
          รัตนาพร ฐิติกรโกวิท. (2558) การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว
สำหรับเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร. 

ธานี นิภา เทพสิมานนท์, โสภดิา สัณฐมิตร  เรื่อง การฝึกการทรงตัวต่อความสามารถในการ 
ทรงตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลสุราษฎร์  

ศิรินทร  กาญจันดา.(2553) ปริญญานิพนธ์ การศึกษาความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง จากการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของ 
สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับกิจกรรมฝึกสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)   
  นายนคร  วรารัตน์ นายวุฒิการ  เขมะวิชานุรัตน์ นายสุกฤชชา  มณีวรรณ. (2562) การสร้าง
เครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว 

ยิ่งยง  รุ่งฟ้า ,มธุรส ชาวไร่ปราณ,นางฐิติมา สุพิสาร การออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพ่ือ 
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็กออทิสติก 
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