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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั

ของเดก็ออทิสติก โดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว (2) เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ดา้นการทรงตวัของเดก็ออทิสติกก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เดก็ออทิสติกท่ีเรียนอยูใ่นชั้นเตรียมความพร้อมศูนย์

การศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง จาํนวน 1 คน ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ แผนการสอนกิจกรรมการเคล่ือนไหวการทรงตวัและแบบประเมิน

ความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั 
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* นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวชิาการศึกษาเพื่อการพฒันา เอกจิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ 

 ปีการศึกษา 2558 ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

**รองศาสตราจารย ์ดร. ประจาํภาควชิาพื้นฐานการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 



ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมการเคล่ือนไหว พบวา่หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหวการทรงตวั

สูงข้ึน 

2. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมการเคล่ือนไหว พบวา่หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหวสามารถพฒันา

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ในการทรงตวัสูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั : ความสามารถ, กลา้มเน้ือมดัใหญ่, เดก็ออทิสติก 

 

บทนํา 

ในยคุปัจจุบนัสงัคมเปิดโอกาสใหค้นพิการไดรั้บสิทธิและโอกาสในหลาย ๆ ดา้นโดยเฉพาะทาง

การศึกษา เพราะเช่ือวา่คนพกิารมีความสามารถท่ีจะเรียนหนงัสือไดแ้ละเรียนไดดี้ เพียงแต่จะตอ้งจดัเตรียม

สภาพแวดลอ้ม อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพิการของแต่ละ

บุคคลและพฒันาใหถู้กทางดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 ได้

กล่าวถึงสิทธิทางดา้นการศึกษาแก่บุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษไวว้า่ บุคคลออทิสติกสามารถเขา้เรียนใน

โรงเรียนปกติไดโ้ดยเขา้เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติหรือชั้นเรียนพเิศษในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร หรือ 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  หรือ สงักดักรมสามญัศึกษาตามสภาพความ

เหมาะสม (มูลนิธิออทิสติกไทย,2548, หนา้ 26) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 10 วรรค 2 กล่าววา่ “การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคล

ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ

ทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคล

ดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (เกษร พลสิมมา,2551,หนา้1)  

เดก็ออทิสติกเป็นเดก็ท่ีมีพฒันาการล่าชา้ทางดา้นสงัคม การส่ือความหมายและจินตนาการ 

พฤติกรรมท่ีผดิปกติไปจากเดก็ในวยัเดียวกนั  เช่น การแยกตวัอยูโ่ดยลาํพงัในโลกของตวัเอง เดก็เหล่าน้ีออก

จากสงัคมรอบดา้นทาํใหเ้ดก็ขาดการรับรู้จนไม่สามารถเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเหมือนเดก็ปกติในวยั

(2) 

 



เดียวกนั ไม่สามารถส่ือความหมายกบับุคคลรอบขา้ง อาการดงักล่าวบางอยา่งอาจจะปรากฏใหเ้ห็นไดต้ั้งแต่

ในขวบปีแรก เม่ือเดก็อาย ุ18 เดือนข้ึนไป (กระทรวงสาธารณสุข,2546,หนา้11) หนา้ตาของเดก็ออทิสติกมกั

แสดงออกถึงความไร้เดียงสา มกัมีปัญหาในการปฏิบติัตามคาํสัง่ มีปัญหาในการใชส้ายตาประสานสมัพนัธ์

กบัการใชมื้อ (ผดุง อารยะวญิ�ู,2542,หนา้154) พฤติกรรมท่ีชดัเจนอีกประการหน่ึงของเดก็กลุ่มน้ี คือ การ

กระตุน้ตนเอง (Self Stimulation) ซ่ึงเดก็มีการกระตุน้หลายวิธี ส่วนมากจะเป็นการกระตุน้ทางร่างกาย เช่น 

เล่นกบัวตัถุส่ิงของและเล่นซํ้า ๆ ซาก ๆ พฤติกรรมซํ้าซากเป็นการกระตุน้ตนเองบางอยา่งกเ็ป็นอนัตรายต่อ

เดก็ เช่น การตบหนา้ตวัเอง การกดั พฤติกรรมท่ีอาจนาํไปสู่อนัตราย มกัพบในเดก็ท่ีมีอาการออทิสติก

ค่อนขา้งมาก (Low functioning) (ศรีเรือน แกว้กงัวาล,2545,หนา้ 231) 

พฒันาการดา้นร่างกาย เป็นการกล่าวถึงพฒันาการดา้นโครงสร้างและพฒันาการดา้นการ

เคล่ือนไหว ซ่ึงพฒันาการดา้นการเคล่ือนไหวมกัเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่เป็น

ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายซ่ึง ชิงเกอร์ (Singer,1976,P.238) กล่าววา่ การ

เคล่ือนไหวของเดก็แต่ละคร้ังนั้นเป็นการสะสมขั้นพื้นฐานท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้อนัจะสามารถนาํไปใชใ้น

การดาํเนินชีวติขั้นต่อ ๆ ไป จึงนบัวา่มีความจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับชีวิตมนุษย ์ทกัษะการเคล่ือนไหวขั้น

พื้นฐาน มกัจะเร่ิมปรากฏในวยัเดก็ตอนตน้ อาย ุ2-6 ปีโดยจะมีการพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี

มากข้ึน เดก็สามารถเดินไดอ้ยา่งมัน่คง  เพราะมีการเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือขาและเพิ่มทกัษะอ่ืน ๆ 

ดงันั้นเดก็วยัน้ีควรไดรั้บการส่งเสริมดา้นการเคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ อยูเ่สมอโดยคาํนึงถึงความสามารถใน

การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ดว้ย 

 ผูว้ิจยัในฐานะท่ีปฏิบติังานในศูนยก์ารศึกษาพิเศษและไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการทางดา้น

ร่างกายของเดก็ออทิสติก พบวา่ เดก็ออทิสติกมีพฒันาการทางดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ในส่วนของการทรงตวั

ไม่ดีเท่าท่ีควร ส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวนั  ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะนาํ

กิจกรรมการเคล่ือนไหวมาใชใ้นการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัของเดก็ออทิสติกเพือ่เป็น

แนวทางแก่ครู ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ออทิสติก

ต่อไป 

 

 

(3) 

 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัของเดก็ออทิสติก โดยใช้

กิจกรรมการเคล่ือนไหว 

2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัของเดก็ 

ออทิสติกก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เดก็ออทิสติกท่ีเรียนอยูใ่นชั้นเตรียมความพร้อมศูนย์

การศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 5 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เดก็ออทิสติกท่ีเรียนอยูใ่นชั้นเตรียมความพร้อมศูนย์

การศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 คน ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นเดก็ออทิสติกไม่มีความ

พิการซํ้าซอ้น ไม่มีปัญหาพฤติกรรมท่ีรุนแรง สามารถปฏิบติัตามคาํสัง่ได ้สามารถพดูเป็นคาํๆ ไดแ้ละมี

ปัญหาในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

     3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการเคล่ือนไหวการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั 

    3.2 ตวัแปรตาม    ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัของเดก็ 

      ออทิสติก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อจะไดท้ราบความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ออทิสติกโดยใช ้

กิจกรรมการเคล่ือนไหว 

2. เพื่อเป็นแนวทางแก่ครูผูส้อน นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความ 

พร้อมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สาํหรับเดก็ออทิสติกต่อไป 

 

(4) 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี 2 ชนิด คือ 

1. เคร่ืองมือทดลอง  คือ  แผนการสอนกิจกรรมการเคล่ือนไหวการทรงตวั 

2. เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรง

ตวั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินโดย

วิธีการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ดงัน้ี ขั้นการทดลอง (Pre-test) ประเมินความสามารถในการ

ใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัเป็นเวลา 1 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 นาที ขั้นทดลองฝึกการ

ใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัโดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหวโดยดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ใชเ้วลาในการสอนจาํนวน 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 นาที รวม 20 คร้ัง ในวนัจนัทร์- ศุกร์ เวลา 

09.00 – 09.30 น. โดยผูว้จิยัไดจ้ดัเตรียมตารางฝึกกิจกรรมเป็นเวลา 4 สปัดาห์  

 

ผลการวจัิย  

 จากการศึกษาการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัโดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหวสาํหรับ

เดก็ออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ 

1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมการเคล่ือนไหว พบวา่หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหวการทรงตวั

สูงข้ึน 

2. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมการเคล่ือนไหว พบวา่หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหวสามารถพฒันา

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ในการทรงตวัสูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 

(5) 

 



สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัโดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว พบวา่ 

1. การทรงตวัของเดก็ออทิสติกจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว

มีพฒันาการสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่กิจกรรมการเคล่ือนไหวเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหเ้ดก็มีร่างกาย

เจริญเติบโต ทาํใหเ้ดก็เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์เรียนรู้จงัหวะ และควบคุมการเคล่ือนไหวของ

ตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กานดา โตะ๊ถม (2551, หนา้ 41-45) ไดก้ล่าววา่ การเคล่ือนไหวของอวยัวะต่าง ๆ 

ในร่างกายเพื่อใหร่้างกายเจริญเติบโตแขง็แรง  การเคล่ือนไหวทาํไดห้ลายลกัษณะทั้งการออกกาํลงักาย  การ

เล่นเกม  การเล่นกีฬา  ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวท่ีถูกวิธีถูกตอ้งตามหลกัวทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีจดัใหเ้ดก็

ไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกายอยา่งมีอิสระตามจงัหวะโดยใชเ้สียงเพลง  เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็เกิด

จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค ์ และควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได ้     

2. การทรงตวัของเดก็ออทิสติกจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว 

พบวา่หลงัการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวเดก็ออทิสติกมีพฒันาการการทรงตวัสูงข้ึนกวา่ก่อนการจดักิจกรรม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกสร พลสิมมา (2551, หนา้ 86) เร่ือง การ

พฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัสาํหรับเดก็ออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม โดยใชกิ้จกรรมเขา้จงัหวะ พบวา่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั

หลงัจากการใชกิ้จกรรมเขา้จงัหวะสูงข้ึนกวา่ก่อนการใชกิ้จกรรมเขา้จงัหวะ 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. ครูควรดูแลและควบคุมเดก็ระหวา่งการทาํกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากเดก็มีปัญหาดา้น

การทรงตวัจะทาํใหเ้ดก็เกิดอนัตรายระหวา่งทาํกิจกรรมจะทาํใหกิ้จกรรมไม่ประสบผลสาํเร็จได ้

2. ครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจกรรมการเคล่ือนไหววา่ไม่ชาํรุดและเป็นอนัตรายต่อ

เดก็ระหวา่งท่ีเดก็กาํลงัทาํกิจกรรม 

3. ควรนาํอุปกรณ์ดนตรีหลายๆ ชนิด มาใชใ้นกิจกรรมการเคล่ือนไหว เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองกาํกบั

จงัหวะ 

4. ควรแนะนาํใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการฝึกกิจกรรมการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการ

ทรงตวัของเดก็เพื่อนาํไปฝึกและพฒันาเดก็ต่อไป 

(6) 

 



ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัโดยใชกิ้จกรรมอ่ืนๆ 

เช่น กิจกรรมพลศึกษา ดนตรีเป็นตน้ 

 2.  ครูควรมีการศึกษาแผนการจดักิจกรรมพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั โดยใชกิ้จกรรม

การเคล่ือนไหวท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปใชใ้นการพฒันากบักลุ่มเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทอ่ืนๆ ท่ีมี

ปัญหาในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวั 
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