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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ 

ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพิเศษ) จากการฝึกโดยใชกิ้จกรรม

การละเล่นพื้นบา้น (2) เปรียบเทียบความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ระดบัชั้นประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพเิศษ) ก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมการละเล่น

พื้นบา้น 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นประถมศึกษา หอ้ง

การศึกษาพเิศษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นโครงการเรียนร่วม โรงเรียนวดั    

ปากบ่อ สาํนกังานเขตสวนหลวง สงักดักรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 7 คน (เป็นกลุ่ม

นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาใกลเ้คียงกนัเม่ือทดสอบความสามารถพื้นฐานแลว้) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

(1) แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมการละเล่นพื้นบา้น (2) แบบประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ

มดัใหญ่   

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น 

ประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพิเศษ) โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้นมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ อยูใ่นระดบัดี 

 

_______________ 

* นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557  

 ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

**รองศาสตราจารย ์ดร. ประจาํภาควชิาพื้นฐานการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 



 

2. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น

ประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพิเศษ) โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น พบวา่หลงัการฝึกโดยใชกิ้จกรรม

การละเล่นพื้นบา้นมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั : กลา้มเน้ือมดัใหญ่, การละเล่นพื้นบา้น, บกพร่องทางสติปัญญา 

 

บทนํา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2550 ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการศึกษาเพื่อคนทุกคนไว้

ในมาตรา 49 วา่  “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้

อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้  ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะ

ยากลาํบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียม

กบับุคคลอ่ืน” (สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2557, หนา้ 1) พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับ

คนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 กล่าวถึง การศึกษาสาํหรับคนพิการวา่ มีสิทธิไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวติ พร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลย ีส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ

และรูปแบบการศึกษา โดยคาํนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ

ของบุคคลนั้น ไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตร

กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคน

พิการแต่ละประเภทและบุคคล (สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2552, หนา้ 222) 

เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเดก็ท่ีมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม ภาษา 

และสติปัญญาล่าชา้กวา่เดก็ปกติในวยัเดียวกนัเม่ือวดัระดบัเชาวน์ปัญญาโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน

แลว้ มีปัญหาในดา้นการทาํงานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่และกลา้มเน้ือมดัเลก็ ดงันั้นจึงควรพฒันากลา้มเน้ือ

มดัใหญ่และกลา้มเน้ือมดัเลก็ แต่ในการพฒันาใหดี้นั้นควรพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนเพราะเดก็ท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญากลา้มเน้ือมดัใหญ่จะไม่แขง็แรง กลา้มเน้ืออ่อนน่ิม ขอ้ต่าง ๆ ยดืไม่มาก        

มีทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีไม่มัน่คง หรือล่าชา้ กลา้มเน้ือมดัใหญ่มีหนา้ท่ีสาํคญัในการเคล่ือนไหวอวยัวะ 

หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะตอ้งฝึก

กลา้มเน้ือใหแ้ขง็แรงเพื่อท่ีจะสามารถทาํกิจกรรมนั้น ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน กิจกรรมท่ีช่วย

ส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่มีหลากหลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจคือ

การละเล่นพื้นบา้น เป็นการละเล่นท่ีมีการเคล่ือนไหวในกิริยาต่าง ๆ เนน้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 (2) 



ผอ่นคลายความเครียด และทาํใหเ้ดก็เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้ม สอนใหเ้ดก็ปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัสงัคมการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้การรู้จกักติกาในสงัคม รู้จกัแบ่งปัน นอกจากน้ีการเล่นยงัเป็น

กิจกรรมท่ีเดก็เล่นดว้ยความสมคัรใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็น

กระบวนการพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง 

(วีรพงษ ์บุญประจกัษ,์ 2545, หนา้ 2)  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่  

ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นประถมศึกษา  (หอ้งการศึกษาพิเศษ) โดยใชกิ้จกรรม

การละเล่นพื้นบา้น เพื่อใหเ้ดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีดีข้ึน สามารถ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป                      

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดบัชั้นประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพเิศษ) จากการฝึกโดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ระดบัชั้นประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพิเศษ) ก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น

ประถมศึกษา หอ้งการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นโครงการเรียนร่วม 

โรงเรียนวดัปากบ่อ สาํนกังานเขตสวนหลวง สงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 13 คน 

2.  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นประถมศึกษา 

หอ้งการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นโครงการเรียนร่วม โรงเรียนวดั

ปากบ่อ สาํนกังานเขตสวนหลวง สงักดักรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 7 คน (เป็นกลุ่ม

นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาใกลเ้คียงกนัเม่ือทดสอบความสามารถพื้นฐานแลว้) 

3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

     3.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการละเล่นพื้นบา้น 

 3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัชั้นประถมศึกษา (หอ้งการ ศึกษาพิเศษ) ไดรั้บ

การพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น 

 (3) 



2.  เพื่อเป็นแนวทางในการนาํกิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาทกัษะการ

เคล่ือนไหวสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อไป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มี 2 แบบคือ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมการละเล่นพื้นบา้น 

2. แบบประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่  ซ่ึงปรับปรุงมาจาก 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช้

วิธีการทดลอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ดงัน้ี  

1. ขั้นก่อนการทดลอง (Pre-test) ประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเวลา 1 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง 

2. ขั้นทดลอง ฝึกการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

โดยดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้วลาในการสอนจาํนวน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ       

1 ชัว่โมง รวม 20 คร้ัง ในวนัองัคาร - วนัศุกร์ เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมตารางฝึก

กิจกรรมเป็นเวลา 5 สปัดาห์ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง (Post-test) ประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเวลา 1 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการ

ใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดว้ยแบบประเมินชุดเดียวกบัประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อน

การทดลอง 

4. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งมา

วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเปรียบเทียบ Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test 

 

ผลการวจัิย 

จากการศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดบัชั้นประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพิเศษ) โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น สรุปไดว้า่ 

 1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น

ประถมศึกษา (ห้องการศึกษาพิเศษ) โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ อยูใ่นระดบัดี 

 (4) 



 2. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น

ประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพิเศษ) โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น พบวา่หลงัการฝึกโดยใชกิ้จกรรม

การละเล่นพื้นบา้นมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดบัชั้นประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพเิศษ) โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น พบวา่ 

1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น

ประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพิเศษ) โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น อยูใ่นระดบัดี แสดงใหเ้ห็นวา่

กิจกรรมการละเล่นพื้นบา้น เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมความแขง็แรงของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็

ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และมีความเหมาะสมในการนาํมาใชก้ระตุน้พฒันาการทางดา้นร่างกาย

ใหแ้ก่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสอดคลอ้งสรวงสุดา มูลมา (2550, หนา้ 64) ท่ีศึกษาความ 

สามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้นของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญาระดบัปฐมวยั พบวา่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปฐมวยัท่ีไดรั้บการฝึกโดย

ใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้นมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงข้ึน และสอดคลอ้งกบัเกษร 

พลสิมมา (2551, หนา้ 86) ท่ีศึกษาการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัสาํหรับเดก็ออทิสติก        

ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม โดยใชกิ้จกรรมเขา้จงัหวะ ผลการวิจยัพบวา่

ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ดา้นการทรงตวัของเดก็ออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม โดยใชกิ้จกรรมเขา้จงัหวะ ก่อนฝึกมีค่าเฉล่ียร้อยละ 47.22 และหลงัฝึกมี

ค่าเฉล่ียร้อยละ 77.78 และเดก็ออทิสติกท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมเขา้จงัหวะมีพฒันาการในการใชก้ลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ดา้นการทรงตวัโดยรวมและรายบุคคลสูงข้ึน 

2. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น

ประถมศึกษา (หอ้งการศึกษาพิเศษ) โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้น พบวา่หลงัการฝึกโดยใชกิ้จกรรม

การละเล่นพื้นบา้น มีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงจะเห็น วา่การละเล่นพื้นบา้นเป็นการเล่นท่ีสามารถส่งเสริมกลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเดก็ไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย ทาํใหก้ลา้มเน้ือไดข้ยบัเขยื้อน ไดอ้อกกาํลงั

กาย และสามารถบูรณาการไดห้ลากหลาย สอดคลอ้งกบัดวงพร สุขธิติพฒัน์ (2553, หนา้ 48) ท่ีศึกษาผล

การจดักิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นไทยเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั พบวา่

เดก็ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นไทยก่อนและหลงัการทดลองมีทกัษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ในทุกดา้น คือ การนบั การรู้ค่าจาํนวน การจาํแนก และการเปรียบเทียบ แตกต่างกนัอยา่งมี

 (5) 



นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการ

ทดลอง และสอดคลอ้งกบัสมบูรณ์ พรหมเทพ (2553, หนา้ 120) ท่ีศึกษาการพฒันาความพร้อมของ

นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา ดว้ยกิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นพบวา่ผลการพฒันา

ความพร้อมของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 จากการใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการดว้ยกิจกรรม

การละเล่นพื้นบา้น หลงัจดักิจกรรมทาํใหน้กัเรียนมีความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สงัคม และ

สติปัญญาสูงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. ครูควรใชค้าํสัง่ท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น และพดูเสียงดงัฟังชดั เน่ืองจากเดก็มีความเขา้ใจภาษา

และความหมายจาํกดั 

 2. สถานท่ีในการทาํกิจกรรมควรเป็นสถานท่ีท่ีคนไม่พลุกพล่าน เน่ืองจากเดก็ช่วงความสนใจ

สั้น วอกแวกง่าย ทาํใหท้าํกิจกรรมไดไ้ม่เตม็ท่ี 

 3. ควรใชส่ื้ออุปกรณ์ท่ีน่าสนใจและทา้ทาย เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น 

อยากเล่น อยากสมัผสั มีความสนใจในกิจกรรมเพิ่ม 

 4. ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการฝึกพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเดก็ เพื่อใหผู้ป้กครองได้

เทคนิค วิธีการในการฝึกแลว้นาํไปฝึกพฒันาเดก็ท่ีบา้นต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาการใชกิ้จกรรมการละเล่นพื้นบา้นกบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ 

2. ควรมีการนาํกิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นไปฝึกพฒันาการของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ 

 3. ควรมีการนาํกิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นไปฝึกพฒันาการของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ

ประเภทอ่ืน ๆ 
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