
 

 
 

การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอปุกรณ์เคร่ืองช่วยเดิน (Walker)  

ของนักเรียนที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยใช้โต๊ะฝึกยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้วิจัย 

ธนิดา  วงศ์สัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอปุกรณ์เคร่ืองช่วยเดิน (Walker)  

ของนักเรียนที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยใช้โต๊ะฝึกยืน 

Development of Standing Ability in Walking Aids (Walker)  

of Student with Physical Disabilities by Standing Frame 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้วิจัย 

ธนิดา  วงศ์สัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ



ก 
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียน 
  ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน 

ผู้วิจัย :   นางธนิดา วงศ์สัมพันธ์ 

หน่วยงาน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 

ปีการศึกษา :  2562 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื ่องการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) ของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยใช้โต๊ะฝึกยืน และเปรียบเทียบความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวก่อนและหลังการสอน
โดยใช้โต๊ะฝึกยืน ดำเนินการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (Single Subject Design) รูปแบบ A-B-A ในกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 (A1) ระยะเส้นฐาน เป็นระยะที่ผู้วิจัยประเมินความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ของนักเรียน จำนวน 2 ครั้ง ระยะท่ี 2 (B) ระยะการทดลอง เป็นระยะการพัฒนาความสามารถ
การยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนโดยการใช้โต๊ะฝึกยืนตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) จำนวน 8 ครั้ง และระยะท่ี 3 (A2) ระยะถอดถอน เป็นระยะ
หยุดการพัฒนาโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน ผู้วิจัยประเมินความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ของนักเรียน จำนวน 2 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน สามารถพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนใหอ้ยู่ในระดับดีมาก 
 2. การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน ส่งผลให้ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหลังการสอน
โดยการใช้โต๊ะฝึกยืนสูงกว่าก่อนการสอน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื ่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง  
อาจารย์ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
ผู้วิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นายเจษฏา  หะย ียามา  คร ูชำนาญการ   ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ รองผ ู ้อำนวยการ 
นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ ครูชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และนายอัฎฮา  สุมาลี ครูผู้ช่วย สาขาเอก
กายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ครูและบุคลากร ที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัย จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี และ 
นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ที่ให้คำแนะนำปรึกษาและ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 ผู ้ว ิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี ้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั ้งหมดนี้ ให้ แก่เหล่า 
คณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น 
ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีท่ีจะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์
ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ได้ให้คำจำกัดความว่า ได้แก่ บุคคลท่ีมี
อวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่อง
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด 
อุบัติเหตุและโรคติดต่อ โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที ่พบมักเกิดจากสมองพิการ (Cerebral Palsy) สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้กล่าวว่า เด็กท่ีมีความพิการทางร่างกาย (สมองพิการ) คือ
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเคล่ือนไหว ซึ่งอาจเป็นท้ังตัวทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของแขน ขา และ
ร่างกายได้ อาจมีอาการเกร็งหรือตัวอ่อน ไม่มีแรง บางคนเป็นเพียงเล็กน้อยหรือบางส่วน เช่น เป็นเฉพาะแขน
หรือขาข้างเดียว หรือสองข้าง เด็กสมองพิการอาจมีความบกพร่องซ้ำซ้อน เช่น บกพร่องทางสติปัญญา 
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น เด็กสมองพิการถูกมองว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
อ่อนแอ เป็นผู้ที่ต้องคอยรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ครอบครัวที่มีสามชิกเป็นเด็กสมองพิการต้องรับภาระใน
การเล้ียงดูไปตลอดชีวิต การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กสมองพิการจึงเป็นส่ิงสำคัญมาก เด็กสมองพิการจำเป็นต้อง
ได้รับการพื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำศักยภาพท่ีเหลืออยู่นั้นมาปรับในชีวิตประจำวันต่อไป โดยไม่เป็นภาระของ
ผู้อื่น ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มนี้จึงต้องใช้ทักษะจำเป็นในการพัฒนาระดับความสามารถดานการ
เคล่ือนไหว เพื่อให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
 ความสามารถดานการเคลื ่อนไหวสําหรับเด็กสมองพิการ โดยศูนย CanChild เพื ่อการวิจัยใน 
เด็กพิการ มหาวิทยาลัย McMaster ประเมินจากการเริ ่มการเคลื ่อนไหวดวยตนเองโดยเนนที ่การนั่ง  
การเคลื่อนยายและความสามารถในการเคลื่อนที่ ได้นิยามระดับความสามารถดานการเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก
สมองพิการ (Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised : GMFCS) จําแนก
ออกเปน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 เดินไดโดยไมมีขอจํากัด ระดับ 2 เดินไดโดยมีขอจํากัด ระดับ 3 เดินไดโดยใช
อุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับ ระดับ 4 เคลื่อนที่เองโดยมีขอจํากัด อาจใชการเคลื่อนที่โดยอาศัยอุปกรณ
เคลื่อนที่ที่ใชไฟฟา และระดับ 5 เคลื่อนยายโดยผูอื่นในรถเข็นนั่งที่ใชมือเข็น (วารสารกายภาพบำบัด, 2551) 
จะเห็นได้ว่าระดับความสามารถดานการเคลื่อนไหวจะเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กสามารถเดินได้ด้วยการอาศัยอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดินและเดินได้โดยไม่มีข้อจำกัด 
 ความสามารถในการเดินหรือการเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เครื ่องช่วยเดินเป็นหนึ่งในทักษะจำเป็น
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวสุขภาพ ซึ่งเป็นการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง และเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก  รวมถึงการ
ดูแลสุขอนามัยของตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยใช้การปฏิบัติจริง  การสาธิต  การวิเคราะห์งาน และ
การบูรณาการ  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จากผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีทีมสหวิทยาการ ผู้ปกครอง  
ครอบครัว  ชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่  กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างประสานสัมพันธ์  ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสม  สนใจต่อ 
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การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ร่างแนวทางการจัดกิจกรรม
ตามหลักสตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2558, 2558) ในทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) นั้น เด็กจะต้องสามารถทรงตัว 
อยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) เพื่อให้สามารถพัฒนาสู ่การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้เมื่อมีแรงต้าน การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) โดยมีการถ่ายน้ำหนักไปทิศทาง
ต่าง ๆ ได้ และสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปด้านหน้าโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) บนทางราบและ
ทางลาดได้ในท่ีสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และในบางคนก็สามารถเดินได้โดยไมมีขอจํากัดหรือเดินได้โดย
อิสระด้วยตนเอง 
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ห้องเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 มีปัญหา
การยืนและเดิน โดยไม่สามารถยืนทรงตัวและเดินได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดินได้ เนื่องจากมีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและขาดการเรียนรู้การยืนทรงตัว ผู้วิจัย
ได้จัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
มีการวางแผนเป้าหมายระยะยาว 1 ปี ร่วมกับผู้ปกครองและครูประจำช้ันของนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้
นักเรียนสามารถเดินโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) บนทางราบได้ ซึ่งก่อนที่นักเรียนจะสามารถเดิน
โดยใช้อุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) บนทางราบได้นั้น นักเรียนจะต้องยืนทรงตัวอยู่ในโดยใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ได้อย่างมั่นคง ในการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) คือ การใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณที่รองมือให้ถูกตำแหน่ง ลำตัวตั้งตรง ขาทั้งสองข้างแยกออกจาก
กันเล็กน้อย เท้าแนบระนาบกับพื้น ซึ่งในการฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) นั้น จำเป็นต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์ช่วยในการฝึกให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะการยืน
และการยืนทรงตัว ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการคิดค้นนวัตกรรมในการฝึกยืนทรงตัว ท่ี
สามารถจัดทำและใช้งานได้ง่าย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการยืนท่ีดีขึ้นพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) และนำสู ่การพัฒนาทักษะการเดินต่อไป จึงทำวิจัยเรื ่องการพัฒนา
ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวโดยใช้โต๊ะฝึกยืนขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื ่อศึกษาการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู ่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker)  
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยใช้โต๊ะฝึกยืน 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวก่อนและหลังการสอนโดยใช้โต๊ะฝึกยืน 

3. สมมติฐาน 

 3.1 ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวอยู่ในระดับดี 
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 3.2 ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหลังการสอนโดยใช้โต๊ะฝึกยืนสูงกว่าก่อนการสอน 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร   นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวห้องเรียนเตรียม
ความพร้อมร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวห้องเรียนเตรียม
ความพร้อมร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 คน เลือกโดย
วิธีเจาะจง 
 
 4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต้น     คือ โต๊ะฝึกยืน 
ตัวแปรตาม    คือ ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 

 4.3 ขอบเขตของเนื้อหา 
ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ในครั้งนี้ ได้แก่ ความสามารถ

ในการยืนทรงตัวโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณที่รองมือ ลำตัวตั้งตรง  
ขาท้ังสองข้างแยกออกจากกันเล็กน้อย เท้าแนบระนาบกับพื้น 

 4.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
ใช้เวลาสัปดาห์ละ         2    วัน  

วันละ     50    นาที 
จำนวน        6   สัปดาห ์

     รวม   12 ครั้ง 

5. กรอบแนวคิด 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวได้รับการพัฒนาความสามารถการยืน
ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker)  
 6.2 เป็นแนวทางให้ผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ฝึกนักเรียนท่ีบ้าน 

 

โต๊ะฝึกยืน 

 

ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 7.1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว หมายถึง นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหว เรียนอยู่ในห้องเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 มีปัญหาการยืนและเดิน  
โดยไม่สามารถยืนทรงตัวและเดินได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดินได้ 
เนื่องจากมีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง กำลังกล้ามเนื้อเกรด 3 มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและขาดการเรียนรู้การยืนทรงตัว 

 7.2 โต๊ะฝึกยืน หมายถึง อุปกรณ์สำหรับฝึกยืนทรงตัวที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดทำขึ้นจากท่อพีวีซี  
มีลักษณะเป็นโครง 3 ด้าน คือ ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา มีเข็มขัดสำหรับรัดพยุงตัวนักเรียน  
ให้สามารถยืนอยู่ในโต๊ะฝึกยืนได้ และมีโต๊ะวางทางด้านหน้าสำหรับใช้ทำกิจกรรมท่ีสามารถนำออกจากโครงได้ 
โดยโต๊ะฝึกมีความสูง 100 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร และยาว 80 เซนติเมตร 

 7.3 ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) หมายถึง ความสามารถในการ
ยืนทรงตัวโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณที่รองมือ ลำตัวตั้งตรง ขาท้ัง 
สองข้างแยกออกจากกันเล็กน้อย เท้าแนบระนาบกับพื้น  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของ
นักเรียนที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยใช้โต๊ะฝึกยืน  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1. เอกสารเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 

1.1 ความหมายของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางรา่งกายหรือการเคล่ือนไหว 
1.2 สาเหตุของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
1.3 ลักษณะและอาการของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 

 2. เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัว 
2.1 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 
2.2 การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
2.3 การพัฒนาความสามารถในการยืนทรงตัวและการเดิน 

 3. เอกสารเกี่ยวกับวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (Single Subject Design) 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

1. เอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 

 1.1 ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
ความหมายของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว ได้มีผู้ให้ความหมายของ 

ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวไว้ดังนี้ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง

การศึกษา พ.ศ. 2552 ได้ให้คำจำกัดความของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว ได้แก่ บุคคลท่ีมีอวัยวะไม่สมส่วนหรือ 
ขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรค
ทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว   
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระบบ ซึ่งมีผล
ทำให้เกิดความจำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้กล่าวว่า เด็กที่มีความพิการทาง
ร่างกาย (สมองพิการ) คือเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจเป็นทั้งตัวทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมการ
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เคลื่อนไหวของแขน-ขา และร่างกายได้ อาจมีอาการเกร็งหรือตัวอ่อน ไม่มีแรง บางคนเป็นเพียงเล็กน้อยหรือ
บางส่วน เช่น เป็นเฉพาะแขนหรือขาข้างเดียว หรือสองข้าง เด็กสมองพิการอาจมีความบกพร่องซ้ำซ้อน  เช่น 
บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น 

 1.2 สาเหตุของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
สาเหตุที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพมีได้ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ขณะคลอด 

และเกิดขึ้นในภายหลังความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด (คู่มือกายภาพบำบัดในเด็ก ซี.พี 
สำหรับประชาชน, 2546) ส่วนใหญ่ท่ีพบมักเกิดจากสมองพิการซึ่งมีสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. ความผิดปกติระยะก่อนคลอดหรือช่วงระยะต้ังแต่การต้ังครรภ์ เป็นช่วงท่ีทารกในครรภ์กำลังมี
การพัฒนาโครงสร้างของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ช่วง 3 เดือนแรก ถ้ามีความผิดปกติ
ของการตั้งครรภ์ ระยะนี้อาจทำให้ทารกที่คลอดออกมามีความพิการได้ ตัวอย่างได้แก่มารดาเป็นหัดเยอรมัน 
หรือมีประวัติการใช้ยา หรือรักษาด้วยยา สูบบุหรี่ หรือติดเหล้า มารดาเป็นโรคเบาหวาน มารดาได้รับบาดเจ็บ
หรือการกระทบกระแทกท่ีหน้าท้อง มารดาได้รับกัมมันตรังสี หรือสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อการเติบโตของเด็ก 
หรือภาวะทุพโภชนาการทำให้ขาดสารอาหาร การได้รับยาหรือสารพิษ เช่นตะกั่วหรือปรอท ภาวะท่ีมารดาและ
ลูกมีกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากัน ทำให้ภูมิคุ้มกันตัวเองของมารดา ทำลายเม็ดเลือดแดงของบุตรจะพบเด็กมีอาการตัว
เหลืองหลังคลอด ภาวะเลือดออกทางช่องคลอดของมารดาโดยเฉพาะช่วงอายุครรภ์ 6 ถึง 9 เดือน  

2. ความผิดปกติระยะระหว่างคลอด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด เช่น คลอดยากคลอดโดย
การใช้เครื่องมือหรือผ่าตัดคลอด คลอดท่าก้น คลอดก่อนกำหนดหรือหลังกำหนด เด็กมีปัญหาเรื่องการหายใจ
หลังคลอดหรืออาจมีเลือดออกในสมอง ทำให้มีความผิดปกติของสมอง เด็กอาจแสดงอาการหายใจลำบาก  
ตัวอ่อนปวกเปียก ไม่กลืนนม มีอาการชัก หรือซึม เด็กท่ีคลอดก่อนกำหนด หรือมีน้ำหนักตัวน้อยเป็นสาเหตุของ
สมองพิการชนิดเกร็งได้ (Cerebral palsy) ส่วนเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยอาจได้รับอันตรายระหว่างคลอดทำให้
เกิดการบาดเจ็บต่อสมองและไขสันหลังหรือกลุ่มเส้นประสาทเบรเคียล (Brachial Plexus Injury) เด็กที่มี
อาการตัวเหลืองหลังคลอดอาจทำให้พิการชนิดเคลื่อนไหวผิดปกติ ภาวะตัวเหลืองอย่างรุนแรงภายหลังการ
คลอด เกิดจากปริมาณของสารเหลืองบิริรูบินในกระแสเลือดมีสูงกว่าระดับปกติ อาจเนื่องจากกลุ่มเลือดท่ีไม่เข้า
กันของมารดากับบุตร สารเหลืองเหล่านี้จะเกาะและทำลายเนื้อสมอง ภาวะชัก โดยเฉพาะระหว่าง 48 ช่ัวโมง
แรกของชีวิต รกพันคอหรือสำลักน้ำคร่ำ ทำให้เด็กขาดออกซิเจน สมองถูกทำลาย  

3. ความผิดปกติระยะหลังคลอด ได้แก่ การติดเช้ืออย่างรุนแรง เช่น เย่ือหุ้มสมองอักเสบ เยื่อหุ้ม
ไขสันหลังอักเสบ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส ทำให้สมองอักเสบ อาจส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินหรือ
เกิดภาวะปัญญาอ่อนรุนแรงได้ การกลืนส่ิงผิดปกติ เช่น ของเล่น เศษอาหาร ทำให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจ 
สมองขาดออกซิเจน ภาวการณ์ได้รับสารพิษ การเกิดอุบัติเหตุทำให้สมองกระทบกระเทือน เช่น ตกจากที่สูง 
การจมน้ำเป็นเวลานาน และการถูกทารุณกรรมหรือบางครั้งการปลอบเด็กให้หยุดร้องโดยการเขย่าตัวให้เงียบ 
ก็เป็นปัจจัยเส่ียงหนึ่งท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บของสมองก่อให้เกิดความพิการได้  

 1.3 ลักษณะและอาการของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
ความผิดปกติของระบบประสาทที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ

สุขภาพ มีสาเหตุท่ีพบได้มากมาจากภาวะสมองพิการหรือเรียกว่า เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) ซึ่งมีผู้ให้
คำจำกัดไว้หลากหลายดังนี้ เช่น กิ ่งแก้ว ปาจรีย์ (2542) กล่าวไว้ว่า  เป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากการ



7 
 

เคลื่อนไหวและท่าทางโดยที่พยาธิสภาพนั้นเป็นแบบคงที่ (Nonprogressive pathology) มูลนิธิอนุเคราะห์ 
คนพิการ (2540) ได้กล่าวว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายเนื่องมาจากสมองพิการ คืออาการแสดงใน
ทารกหรือเด็กเล็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยเฉพาะด้านการเคลื่อนไหว ถ้ามีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว
อวัยวะในช่องปากจะทำให้พูดช้าหรือพูดไม่ชัด หากมีความผิดปกติทางสมองเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญา ก็จะช้าทาง
ภาษาและการปรับตัวทางสังคมและที่สำคัญทางกล้ามเนื้อไม่ แข็งแรงอ่อนปวกเปียก มีการดึงตัวของเอ็นและ
ข้อต่อต่าง ๆ ทำให้แข็งและเกร็ง สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้กล่าวว่า เด็กท่ีมี
ความพิการทางร่างกาย (สมองพิการ) คือ เด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจเป็นทั้งตัวทำให้เด็กไม่
สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของแขน-ขา และร่างกายได้ อาจมีอาการเกร็งหรือตัวอ่อน ไม่มีแรง บางคนเป็น
เพียงเล็กน้อยหรือบางส่วน เช่น เป็นเฉพาะแขนหรือขาข้างเดียว หรือสองข้าง เด็กสมองพิการอาจมีความ
บกพร่องซ้ำซ้อน เช่น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น 

2. เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัว 

 2.1 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว อาจมีความบกพร่องหลายอย่างในบุคคล

เดียว การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการจึงจำเป็นต้องมีหลายด้านตามสภาพความบกพร่องของแต่ละบุคคล  
โดยกายภาพบำบัดเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายต้ังแต่แรกเริ่มในด้านต่าง ๆ เริ่มให้การรักษาต้ังแต่แรก
เก ิด การร ักษาไม่ม ีว ิธ ีการที ่แน ่นอนตายตัว ขึ ้นก ับลักษณะของการผิดปกติและความร ุนแรงของ  
พยาธิสภาพท่ีเกิดขึ้น เทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดมีมากมาย และแต่ละเทคนิคก็มีวิธีการท่ีแตกต่างกัน
ออกไป (คู่มือกายภาพบำบัดในเด็ก ซี.พี สำหรับประชาชน, 2546) เช่น การทรงตัว การนั่ง หรือการยืนทรงตัว
เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เคล่ือนไหวอวัยวะต่าง ๆ ในลักษณะท่ีถูกต้อง เป็นพื้นฐานในการเคล่ือนไหวท่ีถูกต้องต่อไป  
นักกายภาพบำบัดจะเริ่มจากการตรวจประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและการทรงท่า เพื่อวางแผน  
การรักษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีหลักการรักษาทางกายภาพบำบัด ดังนี้ 

1. ปรับและควบคุมความตึงตัวของกล้ามเนื้อให้ใกล้เคียงภาวะปกติมากท่ีสุด และป้องกันการผิด
รูปของข้อต่อต่าง ๆ โดยเทคนิคกระบวนการทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การจัดท่าให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยู่
ในแนวที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การจัดท่านอนหงาย โดยใช้หมอนหนุนบริเวณศีรษะและใต้สะบักให้อยู่ในท่างอ
เล็กน้อย และรองใต้เข่าให้มีการงอเล็กน้อย ให้มีการงอสะโพกและข้อเข่าเพื่อช่วยลดอาการเกร็งของขา  
การเพิ่มช่วงการเคล่ือนไหวของข้อต่อและความยาวของกล้ามเนื้อ ทำได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดการ
หดสั้นและนำมาซึ่งความผิดรูปของข้อต่อ เช่น การยืดแขน โดยใช้มือกางเหยียดนิ้วหัวแม่มือพร้อมทั้งนิ้วทั้งส่ี
ออก กระดกข้อมือหงายมือพร้อมเหยียดศอกจนเต็มช่วงการเคลื่อนไหว และการยืดขา โดยจับข้อเข่าให้งอ
เล็กน้อย อีกมือจับข้อเท้าให้กระดกขึ้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ค่อย ๆ ดันให้ข้อเข่าและข้อสะโพกงอ 

2. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบ การเคล่ือนไหวท่ีปกติและสามารถรักษาสมดุล เพื่อทรงท่าอยู่
ได้โดยการฝึกรูปการเคลื่อนไหวและการทรงท่าที่ถูกต้องตามพัฒนาการที่ปกติหรือใกล้เคียงปกติ เช่น การฝึก  
ชันคอ พลิกตะแคงตัว การลุกขึ้นนั่ง การนั่งทรงตัว การคืบ การคลาน ยืน และเดิน การฝึกการทรงตัว เช่น  
การฝึกทรงตัวบนบอลเพื่อส่งเสริมการท างานของกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมการทรงท่า หรือการเดินบนทางแคบ 
เดินบนพื้นผิวที่มีลักษณะต่างกัน 
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3. การใช้เครื่องช่วยและอุปกรณ์พิเศษทางกายภาพบำบัด เพื่อใช้ในการจัดท่าทาง เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทรงท่า และจำกัดท่าทางหรือการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ เช่น หมอน 
รูปล่ิม อุปกรณ์ฝึกยืน หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยในการเคล่ือนท่ี เช่น อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 

 2.2 การใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วยเดิน (Walker) 
ตามที่ (ร่าง) แนวทางการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ
จำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ทักษะการฝึกใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) มีทักษะย่อย ดังนี้ 

1. การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน คือ สามารถเคลื่อนย้ายตัวจากที่หนึ่งเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ได้ 

2. การทรงตัวอยู่ในเครื่องช่วยเดิน คือ สามารถทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ได้ 
3. การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ได้เมื่อมีแรงต้าน คือ สามารถทรงตัวอยู่ใน

อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ได้เมื่อมีแรงต้าน 
4. การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) โดยมีการถ่ายน้ำหนักไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ 

คือ สามารถทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) โดยมีการถ่ายน้ำหนักไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ 
5. การเคล่ือนย้ายตัวด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) บนทางราบและทางลาด คือ สามารถ

เคล่ือนย้ายตัวด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) บนทางราบและทางลาดได้ 

 2.3 การพัฒนาความสามารถในการยืนทรงตัวและการเดิน 
การพัฒนาความสามารถในการยืนทรงตัวและการเดินมีอุปกรณ์หรือเครื ่องมือที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ เตียงฝึกยืน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การลงน้ำหนักและกระตุ้นการรับความรู้สึกของข้อ
ต่อต่างๆ บาร์คู่ฝึกเดิน (Parallel bar) ซึ่งเป็นไม้ ท่อเหล็กหรือท่อพีวีซี นำมาต่อเป็นบาร์ที ่มีราวจับ 2 ข้าง 
รถเข็นเด็ก เป็นโครงท่ีทำจากไม้ ท่อเหล็ก หรือท่อพีวีซี มีล้อ 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ใช้สำหรับฝึกเดิน เพิ่มความมั่นคง
ในการเดินไปในท่ีต่าง ๆ  

3. เอกสารเกี่ยวกับวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (Single Subject Design) 
 วิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (Single Subject Design) เป็นการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับการนำมาใช้
อย่างแพร่หลายในกลุ ่มนักวิจัยที ่เป็นนักจิตวิทยา โดยเฉพาะนักจิตวิทยาคลีนิค ครูการศึกษาพิเศษ  
นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรทางสาธารณสุข ท้ังนี้เนื่องจากนักวิจัยเหล่านี้ต้องทำการศึกษาวิจัยกับกลุ่มคน
ที่มีจำนวนน้อยและหายาก หรือเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหว กลุ่มคนด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มที่มีความต้องการ
พิเศษ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก กล่าวคือ แม้จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็ตามแต่แต่ละ
คนก็จะมีความแตกต่างกันจนยากที่จะนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้ เพราะ
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากข้อสรุปนั้นๆ ย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและไม่มีความหมายใดๆ ดังนั้น
การใช้การทดลองเป็นกลุ่มซึ่งนักวิจัยจะทำการประเมินผลของตัวแปรอิสระ ต่อตัวแปรตามท่ีเป็นพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่างๆ ของกลุ่มคนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมก่อน
ทดลองกับหลังทดลอง (นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2558)  
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4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 นายนคร วรารัตน์ นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์ และนายสุกฤชชา มณีวรรณ (2562) ได้ศึกษา 
การสร้างเครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว  (Build 
equipment rehabilitate cerebral palsy be weak child arm leg and defective field movement) 
พบว่า การพัฒนาเครื่องมือช่วยสำหรับการทรงตัวเด็ก การพัฒนาเครื่องมือช่วยสำหรับการทรงตัวเด็กจะได้รับ
รสสัมผัสการส่ือสารท่ีเกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย กับพื้นท่ีว่างท่ีจะวาง walker ไม้พยุงหรือค้ำยัน 
การสร้างเครื่องมือช่วยสำหรับการเคล่ือนไหวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ลดการรับน้ำหนักข้อเท้าและเข่า
ซึ่งจะทำให้ท่าเดินดีขึ้นและมีแนวโน้มเชิงบวกของการบาดเจ็บมากกว่าด้านลบสำหรับสมดุลร่างกาย เด็กท่ี  
ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นั้นจำเป็นต้องใช้ Wheelchair สำหรับการเคลื่อนที่ และ Wheelchair นั้นต้องมี
ลักษณะท่ีเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมและป้องกันอันตรายพร้อมกัน  
 การยืนตรง (Standers) การยืนตรงเป็นลักษณะเด่นในท่าทางของคนโดยปกติ ในขณะท่ีเด็กพิการแขน
ขาอ่อนแรงที่มีส่วนทำให้มีหลายข้อจำกัดที่ควรระมัดระวัง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความเหมาะสม ช่วยพัฒนาการ
มองเห็นให้มากกว่าเดิมพัฒนาการสัมผัสและตอบสนองการทรงตัว  รวมทั้งมีผลต่อการพัฒนาระบบต่าง ๆ  
ของร่างกาย เช่น ระบบการทำงานของปอด ระบบหัวใจ ระบบก๊าซในร่างกายรวมทั้งระยะการขับถ่ายไป  
พร้อมกัน การยืนท่าตรงเป็นการถ่วงน้ำหนักตามแรงโน้มถ่วงของโลกถ่วงน้ำหนักลงแขนขาทั้งสองข้างปกป้อง
เด็กให้ทรงตัวมีท่าทางท่ีสมดุล และยืดตัวเติบโตตามวัยไม่หดเกร็งขยายกระดูกและกล้ามเนื้อ สามารถควบคุมได้
ไม่ว่าจะพลิกจากการคว่ำหงายหรือยืนตรง 
 Supine frames เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมจากด้านหลังและสีข้างในการยืนของเด็กสมองพิการอีก
ชนิดหนึ่ง กั้นไว้ที่ลำตัวทั้งสองข้างพยุงขาเคลื่อนไหวสืบเท้าไปข้างหน้าเคลื่อนสะโพกพร้อมศีรษะรักษาไม่ให้ 
ล้มลง Supine standers ช่วยให้เด็ก CP ท่ีไม่สามารถควบคุมศีรษะกำรเคล่ือนไหวส่วนบนให้ดีขึ้น ดีกว่าเมื่อใช้
ช่วยให้ลดอาการหดเกร็ง Supine standers ใช้มากในเด็กสมองพิการ การเริ่มใช้งานความเป็นไปได้การทำจัด
ท่าทางของเด็กให้เหมาะสม กระตุ้นปลุกใจส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวไม่ให้เด็กนิ่งอยู่บน Wheelchair 
ตลอดเวลาให้ใช้ standing frame และส่งเสริมกระตุ้นการเคลื่อนไหวแขนขาไปพร้อม ๆ กัน ใช้เครื ่องมือ 
Supine standers สม่ำเสมอวันละเล็กละน้อย 15 – 30 นาทีในหนึ่งชั่วโมงเด็กจะค่อยๆ เรียนรู้จาก Supine 
standers ทีละเล็กละน้อยก็จะเกิดความคืบหน้าในการพัฒนาการคู ่ขนานไปพร้อมกัน standing frame  
ทำขึ้นไม่ยุ่งยากใช้ได้กับเด็กแขนขาอ่อนแรงหลายประเภท เริ่มแรกใช้ standers ตั้งขึ้นเช่นเดียวกัน ทำการ
ช่วยเหลือกระตุ้นเด็กขยับร่างกายในแต่ละวันใช้ standing frame ยกตัว ท่าการทำงานแขนขายืนขึ้น 15 นาที
ในทุกชั่วโมงสังเกตความแตกต่างระหว่างนั้นในแต่ละวัน เด็กจะสามารถขยับหรือสามารถเพิ่มศักยภาพ  
การเคล่ือนร่างกายเรียนรู้ในการยืนหรือการเดินไปข้างหน้าทรงตัวทีละเล็กทีละน้อยไปพร้อม ๆ กัน 

 4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Yasser Salem, Venita Lovelace-Chandler, Reta J. Zabel แ ละ  Amy Gross McMillan 

(2553) ได้ศึกษาผลของการยืนเป็นเวลานานต่อการเดินในเด็กสมองพิการ (Effects of Prolonged Standing 
on Gait in Children with Spastic Cerebral Palsy) พบว่า เด็กหกคนท่ีมีสมองพิการท่ีเข้าร่วมในการศึกษา
นี้อายุเฉล่ีย 6.5 ปี (SD = 2.5, ช่วง = 4.0–9.8 ปี) โดยการวิจัยในรูปแบบ A-B-A เป็นเวลา 9 สัปดาห์ ในช่วง A  
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เด็ก ๆ ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดตามปกติ ในช่วงระยะเวลา B เด็ก ๆ ได้รับโปรแกรมการยืนเป็น
เวลานาน 3 ครั้งต่อสัปดาห์นอกเหนือจากการรักษาทางกายภาพบำบัดตามปกติ ในช่วงระยะเวลา A2 เด็ก ๆ 
ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดตามปกติ ทำการวิเคราะห์การเดินและการประเมินอาการเกร็งก่อนและหลัง
แต่ละช่วง ทดสอบการเปล่ียนแปลงในการเดินดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
การเดินของเด็กที่มีสมองพิการจัดอยู่ในระดับ II หรือ III ในระบบการจำแนกระดับความสามารถด้านการ
เคล่ือนไหว (GMFCS)  
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในเครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ี
มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยใช้โต๊ะฝึกยืน มีดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. รูปแบบการวิจัย 
 3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวห้องเรียนเตรียมความพร้อมร่างกายหรือ  
การเคล่ือนไหว 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 

 กลุ่มตัวอย่าง   
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวห้องเรียนเตรียมความพร้อมร่างกายหรือ 
การเคล่ือนไหว 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง 

รูปแบบการวิจัย 

 วิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (Single Subject Design) รูปแบบ ABA Design (นวลฉวี ประเสริฐกุล, 
2558: 9 - 25) 

A1 B A2 

 ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้   
 ระยะท่ี 1 (A1) ระยะเส้นฐาน   หมายถึง การวัดพฤติกรรมก่อนให้เง ื ่อนไขทดลอง เพื ่อใช้เป็น 
      เส ้นฐานในการเปร ียบเท ียบผลของต ัวแปรต ้นต่อ 
      ตัวแปรตามเป็นเงื่อนไขควบคุม  
 ระยะท่ี 2 (B) ระยะการทดลอง หมายถึง เงื่อนไขทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม 
 ระยะท่ี 3 (A2) ระยะถอดถอน  หมายถึง การถอดถอนเงื่อนไขทดลองกลับมาสู่ระยะเส้นฐานอีกครั้ง 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ โต๊ะฝึกยืน 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในเครื่องช่วยเดิน (Walker) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
 2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) ทักษะการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ทักษะย่อยการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
 3. แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) 
 5. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการทดลองวิธีการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker)  โดยใช้
โต๊ะฝึกยืนของนักเรียนที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื ่อนไหว  ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนทำการ
ทดลอง โดยใช้แบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนเรียน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลระยะที่ 1 (A1) ระยะเส้นฐาน ในการเปรียบเทียบผลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม เป็นระยะเวลา  
2 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง 
 2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : 
IIP) ทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ทักษะย่อยการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
สังเกตพฤติกรรมและบันทึกลงในแบบบันทึกหลังสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้เฉพ าะบุคคล (IIP)  
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที จำนวน 8 ครั้ง  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) บันทึกลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลระยะท่ี 2 
(B) ระยะการทดลอง เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนทำการ
ทดลอง โดยใช้แบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนเรียน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลระยะท่ี 3 (A2) ในการเปรียบเทียบผลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จำนวน 
2 ครั้ง  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 1. วิเคราะห์ความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC : Index of Item Objective Congruence)  

𝐼𝑂𝐶 =     
∑ 𝑅

𝑁
 

     เมื่อ  𝐼𝑂𝐶 แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ 
   ∑ 𝑅 แทน  ผลรวมของคะปนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   𝑁 แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

(Rowinelli & Hambleton, 1977 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
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2. ค่าร้อยละ (Percentage)  โดยใช้สูตร   

𝑃 =  
𝐹

𝑁
× 100 

     เมื่อ  𝑃 แทน ร้อยละ 
   𝐹 แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

𝑁 แทน จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

(บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 104) 

 3. ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้สูตร 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

     เมื่อ  �̅�   แทน  ค่าเฉล่ีย 
     ∑ 𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
         𝑛  แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

(บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 105) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื ่องการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) ของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 (A1) ระยะเส้นฐาน เป็นระยะที่ผู้วิจัยประเมินความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนบันทึกลงในแบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนเรียน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง 

 ระยะที่ 2 (B) ระยะการทดลอง เป็นระยะการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู ่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน 
ตามแผนการสอนเฉพาะบ ุคคล  ( Individual Implementation Plan : IIP) เป ็นระยะเวลา 4 ส ัปดาห์  
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที จำนวน 8 ครั้ง 

 ระยะท่ี 3 (A2) ระยะถอดถอน เป็นระยะหยุดการพัฒนาโดยการใช้โต๊ะฝึกยืนตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) และผู ้ว ิจัยประเมินความสามารถการยืนทรงตัวอยู ่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนบันทึกลงในแบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) หลังเรียน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง 

 จากข้อมูลผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) นำมา
วิเคราะห์ค่าเฉล่ียในแต่ละระยะการทดลองท้ัง 3 ระยะ โดยนำเสนอการวิเคราะห์ขอมูลดัง ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 
2 ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 2 ดังนี้ 

 ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker)  
ระยะท่ี 1 (A1) ระยะเส้นฐาน 

คร้ังที่ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ การผ่านเกณฑ์ 
1 4 พอใช้ ไม่ผ่าน 
2 4 พอใช้ ไม่ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 4.00 พอใช้ ไม่ผ่าน 
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน 
(Walker) ของนักเรียน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 4 
คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) 
 ระยะท่ี 2 (B) ระยะการทดลอง 

คร้ังที่ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ การผ่านเกณฑ์ 
1 5 พอใช้ ไม่ผ่าน 
2 5 พอใช้ ไม่ผ่าน 
3 6 พอใช้ ไม่ผ่าน 
4 7 ดี ผ่าน 
5 8 ดี ผ่าน 
6 7 ดี ผ่าน 
7 9 ดี ผ่าน 
8 10 ดีมาก ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 7.13 ดี ผ่าน 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน 
(Walker) ของนักเรียน ระยะการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน ตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั ้งละ 50 
นาที จำนวน 8 ครั้ง มีผลการประเมินค่าเฉล่ียคะแนน เท่ากับ 7.13 คะแนน ระดับคุณภาพดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ดีขึ้น  

 ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker)  
ระยะท่ี 3 (A2) ระยะถอดถอน 

คร้ังที่ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ การผ่านเกณฑ์ 
1 9 ดี ผ่าน 
2 10 ดีมาก ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 9.50 ดี ผ่าน 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน 
(Walker) ของนักเรียน ระยะถอดถอน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง มีผลการประเมินค่าเฉล่ีย
คะแนน เท่ากับ 9.50 คะแนน มีระดับคุณภาพดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสามารถ
การยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ดีมากและยังคงมีการพัฒนาท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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 ภาพที่ 2 กราฟแสดงคะแนนความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker)  
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวแต่ละระยะของการทดลองท้ัง 3 ระยะ 

 จากภาพที่ 2 กราฟแสดงคะแนนความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวแต่ละระยะของการทดลองทั้ง 3 ระยะ พบว่า 
ระยะท่ี 1 (A1) ระยะเส้นฐาน เป็นระยะท่ีเส้นกราฟแสดงคะแนนอยู่ในระดับต่ำสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4 คะแนน 
และระยะที่ 2 (B) ระยะการทดลองพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน เส้นกราฟแสดงคะแนนจะ
อยู่ในระดับค่อยๆสูงขึ้นตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.13 คะแนน เป็นผลมาจากการพัฒนาความสามารถ
การยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) โดยการใช้โต๊ะฝึกยืนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) จำนวน 8 ครั้ง และในระยะที่ 3 (A2) ระยะถอดถอน เป็นระยะ
หยุดการพัฒนาโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน เส้นกราฟแสดงคะแนนความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) อยู่ในระดับสูงกว่าระยะเส้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.50 คะแนน ทำให้สรุปได้ว่า
ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากผลของการใช้โต๊ะฝึกยืน 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน สามารถพัฒนาความสามารถการยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวให้อยู่
ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวก่อนและหลังการใช้โต๊ะฝึกยืน 

 ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker)  
ก่อนและหลังการสอน 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ก่อนการสอน หลังการสอน 
1. นักเรียนมีความเข้าใจวิธีการยืนทรงตัวอยู่
ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 

1 3 

2. นักเรียนสามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) เป็นระยะเวลา 5 
นาที 

2 4 

3. น ักเร ียนมีความตั ้ง ใจในการปฏ ิบ ั ติ
กิจกรรม 

1 3 

รวม 4 10 
ร้อยละ 33.33 83.33 

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก 
สรุปผลการประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ก่อนและหลังการสอน พบว่านักเรียนมีความความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องชว่ย
เดิน (Walker) ก่อนสอนมีคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับคุณภาพพอใช้ ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน และหลังสอนมีคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับคุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์
การประเมิน จะเห็นได้ว่าคะแนนเพิ่มขึ้น เท่ากับ 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 มีระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นสอง
ระดับ และผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงสรุปได้ว่า ความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
ดีขึ้น แสดงว่าการใช้โต๊ะฝึกยืนในการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สามารถเพิ่มความสามารถการทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนได้ 
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 ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู ่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนและหลังการสอน 

 จากภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนและหลังการสอน พบว่า ผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) หลังการสอนพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน แตกต่างจากก่อน
การสอน โดยที่มีผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 50 จากก่อนการสอนมีผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
เท่ากับร้อยละ 33.33 และเมื่อได้รับการสอนนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) เท่ากับร้อยละ 83.33  

 สรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน ส่งผลใหค้วามสามารถการยืนทรงตัวอยู่
ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหลังการสอน
โดยการใช้โต๊ะฝึกยืนสูงกว่าก่อนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู ่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker)  
ของนักเรียนที ่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื ่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน ผู ้ว ิจัยได้กำหนด
วัตถุประสงค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายและ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งนำมากล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ ื ่อศึกษาการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู ่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker)  
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรยีน 
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวก่อนและหลังการใช้โต๊ะฝึกยืน 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืนอยู่ในระดับดี 
 2. ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหลังการสอนโดยการใช้โต๊ะฝึกยืนสูงกว่าก่อนการสอน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวห้องเรียนเตรียมความพร้อมร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหว 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 
 กลุ่มตัวอย่าง   
 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวห้องเรียนเตรียมความพร้อมร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหว 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล  (Individual Implementation Plan: IIP)   ทักษะการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ทักษะย่อยการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
 3. แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) 
 5. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน  แบ่งการทดลองออกเป็น 3 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (A1) ระยะเส้นฐาน ระยะที่ 2 (B) ระยะการทดลอง และระยะที่ 3 (A2)ระยะถอดถอน   
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียน 
ระยะที่ 1 (A1) ระยะเส้นฐาน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้ ซึ่งไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระยะท่ี 2 (B) ระยะการทดลอง มีผลการประเมินค่าเฉล่ียคะแนน เท่ากับ 7.13 คะแนน 
ระดับคุณภาพดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ดีขึ้น และระยะที่ 3 (A2) ระยะถอดถอน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 
9.50 คะแนน มีระดับคุณภาพดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสามารถการยืนทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ดีมากและยังคงมีการพัฒนาท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 สรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน สามารถพัฒนาความสามารถการยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนใหอ้ยู่ในระดับดีมาก  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวก่อนและหลังการใช้โต๊ะฝึกยืน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนและหลังการสอน พบว่านักเรียน
มีความความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนสอนมีคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับคุณภาพพอใช้ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และหลังสอนมีคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับคุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะเห็นได้ว่าคะแนนเพิ่มขึ้น เท่ากับ 6 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 มีระดับคุณภาพเพิ่มขึ ้นสองระดับ และผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงสรุปได้ว่า 
ความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ดีขึ้น แสดงว่าการใช้โต๊ะฝึกยืนในการพัฒนา
ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื ่อนไหว สามารถเพิ ่มความสามารถการทรงตัวอยู ่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) ของ 
นักเรียนได้ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน สามารถพัฒนาความสามารถการยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนใหอ้ยู่ในระดับดีมาก 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน 
(Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน และเปรียบเทียบ
ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวก่อนและหลังการใช้โต๊ะฝึกยืน พบว่า การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
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เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน 
สามารถพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู ่ในอุปกรณ์เคร ื ่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที ่มี 
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวให้อยู่ในระดับดีมาก และส่งผลใหค้วามสามารถการยืนทรงตัวอยู่
ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหลังการสอน 
สูงกว่าก่อนการสอนซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื ่องการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู ่ในอุปกรณ์เคร ื ่องช่วยเดิน (Walker)  
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน  ผู้วิจัยขอนำเสนอการ 
อภิปรายผล ดังนี้ 

 จากผลการวิจัยพบว่า การใช้โต๊ะฝึกยืนมีผลในการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู ่ใน 
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวดีมากขึ้น และ
ความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหลังการสอนโดยการใช้โต๊ะฝึกยืนสูงกว่าก่อนการสอน เนื่องจากการฝึกยืนโดยใช้โต๊ะฝึกยืน
จะให ้ผลการพ ัฒนาความสามารถการย ืนทรงต ัว  สอดคล้องก ับงานว ิจ ัยของ นายนคร วราร ัตน์   
นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์ และนายสุกฤชชา มณีวรรณ (2562) ได้ศึกษาการสร้างเครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็ก
สมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื ่อนไหว (Build equipment rehabilitate 
cerebral palsy be weak child arm leg and defective field movement) พบว่า การพัฒนาเครื่องมือ
ช่วยสำหรับการทรงตัวเด็ก การพัฒนาเครื่องมือช่วยสำหรับการทรงตัวเด็กจะได้รับรสสัมผัสการสื่อสารท่ี
เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย กับพื้นท่ีว่างท่ีจะวาง Walker ไม้พยุงหรือค้ำยัน การสร้างเครื่องมือช่วย
สำหรับการเคล่ือนไหวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ลดการรับน้ำหนักข้อเท้าและเข่าซึ่งจะทำให้ท่าเดินดีขึ้น
และมีแนวโน้มเชิงบวกของการบาดเจ็บมากกว่าด้านลบสำหรับสมดุลร่างกาย และการฝึกยืนในโต๊ะฝึกยืนเป็น
ระยะเวลาครั้งละ 15 – 20 นาที มีผลต่อการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวและการเดิน สอดคล้องการวิจัย
ข อ ง  Yasser Salem, Venita Lovelace-Chandler, Reta J. Zabel แ ละ  Amy Gross McMillan (2557)  
ได้ศึกษาผลของการยืนเป็นเวลานานต่อการเดินในเด็กสมองพิการ (Effects of Prolonged Standing on Gait 
in Children with Spastic Cerebral Palsy) พบว่า การวิเคราะห์การเดินและการประเมินอาการเกร็งก่อน
และหลังแต่ละช่วง ทดสอบการเปล่ียนแปลงในการเดินดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการเดินของเด็กที่มีสมองพิการจัดอยู่ในระดับ II หรือ III ในระบบการจำแนกระดับความสามารถด้าน
การเคล่ือนไหว (GMFCS)  

 สรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน สามารถพัฒนาความสามารถการยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวให้อยู่
ในระดับดีมาก และความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างเห็นได้ชัด 
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 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 จากผลการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัว

กับนักเรียนคนอื่น ๆ 
1.2 จากผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำอุปกรณ์ในการฝึกยืนให้ผู้ปกครอง

สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีบ้านได้ 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในคร้ังต่อไป 

ควรใช้อุปกรณ์ในการพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวในรูปแบบอื่นที่สามารถจัดทำขึ้นได้
โดยง่ายและใช้วัสดุอุปกรณ์ได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถทำการศึกษาผลการฝึกเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ความสามารถการยืนทรงตัว เนื่องจากนักเรียนอาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นในระหว่างการฝึกโดยใช้โต๊ะฝึกยืนได้ 
เช่น ใช้ส่ืออุปกรณ์ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การปรับพฤติกรรม เป็นต้น 
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แบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เคร่ืองช่วยเดิน (Walker) 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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แบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เคร่ืองช่วยเดิน (Walker) 

ก่อนเรียน 

ชื่อ – สกุล           เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง                ห้องเรียน      ร่างกาย 1                 . 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี .......................................................... 

คะแนน 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. นักเรียนมีความเข้าใจวิธีการยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker)  

    

2. นักเรียนสามารถยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) เป็น
ระยะเวลา 5 นาที 

    

3. นักเรียนมีความต้ังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

    

รวม  

  สรุปผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี .......................................................... 

คะแนน 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. นักเรียนมีความเข้าใจวิธีการยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker)  

    

2. นักเรียนสามารถยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) เป็น
ระยะเวลา 5 นาที 

    

3. นักเรียนมีความต้ังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

    

รวม  

  สรุปผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 

       ลงช่ือ............................................................. 
                   (นางธนิดา  วงศ์สัมพันธ์) 
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                    ผู้ประเมิน 
แบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เคร่ืองช่วยเดิน (Walker) 

หลังเรียน 

ชื่อ – สกุล           เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง                ห้องเรียน      ร่างกาย 1                 . 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี .......................................................... 

คะแนน 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. นักเรียนมีความเข้าใจวิธีการยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker)  

    

2. นักเรียนสามารถยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) เป็น
ระยะเวลา 5 นาที 

    

3. นักเรียนมีความต้ังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

    

รวม  

  สรุปผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี .......................................................... 

คะแนน 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. นักเรียนมีความเข้าใจวิธีการยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker)  

    

2. นักเรียนสามารถยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) เป็น
ระยะเวลา 5 นาที 

    

3. นักเรียนมีความต้ังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

    

รวม  

  สรุปผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 

       ลงช่ือ............................................................. 
                   (นางธนิดา  วงศ์สัมพันธ์) 
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                    ผู้ประเมิน 
แบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เคร่ืองช่วยเดิน (Walker) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. นักเรียนมีความเข้าใจ
วิธีการยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) 

นักเรียนเข้าใจ
วิธีการและ
สามารถยืนทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้ด้วย
ตนเอง 

นักเรียนทราบ
วิธีการและ
สามารถยืนทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้โดย
ครูช่วยบอกวิธีการ
ยืน 

นักเรียนสามารถ
ยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ได้
โดยครูช่วยเหลือ
เล็กน้อย  

นักเรียนสามารถ
ยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ได้
โดยครูช่วยเหลือ
ทั้งหมด 

2. นักเรียนสามารถยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) เป็น
ระยะเวลา 5 นาที 

นักเรียนสามารถ
ยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ได้
ด้วยตนเอง เป็น
ระยะเวลา 5 นาที  

นักเรียนสามารถ
ยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ได้
ด้วยตนเอง เป็น
ระยะเวลา 3 นาที  

นักเรียนสามารถ
ยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ได้
ด้วยตนเอง เป็น
ระยะเวลา 1 นาที 

นักเรียนสามารถ
ยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ได้
โดยได้รับการ
ช่วยเหลือ 

3. นักเรียนมีความต้ังใจใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความ
ต้ังใจ และชอบ
ปฏิบัติ 

นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความ
ต้ังใจ 

นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมได้โดยครู
ช่วยกระตุ้น 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 ข้ึนไป ดีมาก 

7 - 9 ดี 
4 - 6 พอใช้ 
1 - 3 ควรปรับปรุง 

 

การผ่านเกณฑ์ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

  สรุปผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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ภาคผนวก ข 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (IOC) 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับพฤติกรรม 
 

 ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ในการประมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับพฤติกรรมของแบบประเมินความสามารถการทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

 1. นายเจษฏา  หะยียามา 
    ครูชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 

 2. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์                                                 
    ครูชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 

 3. นายอัฎฮา  สุมาลี                                                 
    ครูผู้ช่วย สาขาเอกกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 

 มีผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) ดังนี ้

 ตารางท่ี 5 แสดงการหาค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) 

จุดประสงค์/เนื้อหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC การแปลผล 
1 2 3 

นักเรียนสามารถทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) ได้ 

1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
                                   (Individual Implementation Plan : IIP) 

ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2562  
  
ชื่อ-สกุล       เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง       ประเภทความพิการ  ร่างกายหรือการเคล่ือนไหว         .          

ทักษะการเรียนรู้ 

 กลุ่มทักษะ ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย (กายภาพบำบัด) 

 ทักษะ  การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker)  

 ทักษะย่อย การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง สามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) ได้เป็น
ระยะเวลา 5 นาที 

แผนที่ 1 ใช้เวลา     8    คาบ คาบละ  ๕๐  นาที 

จุดประสงค ์

 เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง  สามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื ่องช่วยเดิน (Walker) ได้เป็น
ระยะเวลา 5 นาที 

สาระสำคัญ 

 การเรียนรู้การยืน เป็นพื้นฐานสำคัญของการฝึกเดินหรือการเคลื่อนย้ายตัวโดยการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker) จึงเริ ่มต้นการฝึกด้วยการยืนทรงตัวในโต๊ะฝึกยืน (Standing frame) และฝึกให้
นักเรียนยืนทรงตัวอยู่ใน Walker ได้อย่างมั่นคง เพื่อให้สามารถก้าวเดินไปด้านหน้าได้ จึงสามารถเคล่ือนย้ายตัว
ไปบนทางราบโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 

เนื้อหา 

 การยืนทรงตัวในโต๊ะฝึกยืน (Standing frame) เป็นการยืนทรงตัวโดยเท้าสองข้างวางราบกับพื้น  
ขาเหยียดตรง ลำตัวตั้งตรง ยืนทรงตัวทำกิจกรรมบนโต๊ะฝึกยืนได้อย่างมั่นคง เป็นระยะเวลา 15 นาที เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการยืนทรงตัวอยู่ใน Walker คือ นักเรียนทรงตัวโดยใช้ Walker ใช้มือทั้งสองข้างจับ
บริเวณท่ีรองมือ ลำตัวตั้งตรง ขาท้ังสองข้างแยกออกจากกันเล็กน้อย เท้าวางราบกับพื้น และสามารถทรงตัวได้
เมื่อได้รับแรงต้านจากครูผู้สอนท่ีใช้มือแตะบริเวณไหล่ขวาแล้วให้แรงผลักมาทางซ้าย ใช้มือแตะบริเวณไหล่ซ้าย
แล้วให้แรงผลักมาทางขวา ใช้มือแตะบริเวณด้านหลังแล้วผลักมาทางด้านหน้า และใช้มือแตะบริเวณหน้าอก
แล้วผลักมาทางด้านหลัง โดยแรงท่ีใช้เริ่มจากน้อยไปมากและคำนึงถึงความปลอดภัย 

กิจกรรมการสอน 

 ขั้นเตรียมการ 

 สถานท่ี ห้องกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี  
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 ตารางกิจกรรมและระบบงาน จัดตารางกิจกรรมและเตรียมระบบงานให้พร้อม 
 สื ่อ ได้แก่ เครื ่องกระตุ ้นไฟฟ้า (Electrical stimulator) โต๊ะฝึกยืน (Standing frame) ของเล่น 
เครื่องช่วยเดิน (Walker) กระจก 
 แบบประเมิน จัดเตรียมไว้ภายในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการเรียนรู้รายครั้ง 
 ผู้เรียน เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม 

 ขั้นนำเสนองาน 

 ครูและนักเรียนกล่าวคำทักทาย “สวัสดี”  

 ประเมินผู้เรียนก่อนเริ ่มกิจกรรม โดยครูจับพยุงให้นักเรียนยืนเพื่อประเมินคว ามสามารถในการ 
ยืนทรงตัว  

 ขั้นสอน 

 1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า “วันนี้เราจะมาฝึกยืนกันนะ แต่ก่อนจะฝึกครูจะกระตุ้นไฟฟ้าให้เดะซัน 
 (ช่ือเล่นของเด็กชายตัรมีซี รอเย็ง) ก่อนนะคะ  จะได้มีแรงมากขึ้นนะ”  
 2. ครูจัดท่าให้นักเรียนนอนหงายและกระตุ้นไฟฟ้าโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulator) 
กระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อเท้าขึ้น (Tibialis anterior muscle) ท้ังสองข้าง เป็นระยะเวลา 15 นาที 
 3. ครูจัดท่าให้นักเรียนยืนในโต๊ะฝึกยืน (Standing frame) เท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้น รัดสาย 
รัดเอวให้กระชับเพื่อช่วยพยุง ครูสาธิตการยืนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างให้ดูว่าจะต้องยืนลำตัวตั้งตรง เท้าวาง
ราบกับพื้นทั้งสองข้าง ขาเหยียดตรง และให้กำลังใจนักเรียนว่า “เดะซันก็จะต้องยืนได้แบบครูนะ จะได้เดิน  
ไปเท่ียวได้” และใช้ส่ือของเล่นให้นักเรียนได้เล่นระหว่างยืนทรงตัวเป็นระยะเวลา 15 นาที จำนวน 1 ครั้ง เมื่อ
นักเรียนทำได้ครบเวลา ครูให้แรงเสริมด้วยการตบมือและพูดชมว่า “เก่งมาก ทำได้ดีมาก” 
 4. ครูสาธิตการยืนทรงตัวใน Walker ให้นักเรียนดู และบอกนักเรียนว่า “วันนี้เดะซันจะต้องทำได้แบบ
ครูนะคะ เดะซันทำได้อยู่แล้ว ง่ายมาก จะได้เดินได้นะ เด๋ียวเรามาฝึกกัน พร้อมไหมคะ” 
 5. ครูให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี ้หน้ากระจก จากนั้นกระตุ้นให้นักเรียนเคลื่อนย้ายตัวจากเก้าอี้ไปยัง 
Walker ใช้มือท้ังสองข้างจับบริเวณท่ีรองมือ ลำตัวตั้งตรง ขาท้ังสองข้างแยกออกจากกันเล็กน้อย เท้าวางราบ
กับพื้น 
 6. เมื่อนักเรียนยืนได้อย่างมั่นคง ครูจะให้แรงต้านโดยใช้มือแตะบริเวณไหล่ขวาแล้วให้แรงผลักมา
ทางซ้าย ใช้มือแตะบริเวณไหล่ซ้ายแล้วให้แรงผลักมาทางขวา ใช้มือแตะบริเวณด้านหลังแล้วผลักมาทาง
ด้านหน้า และใช้มือแตะบริเวณหน้าอกแล้วผลักมาทางด้านหลัง โดยแรงที่ใช้เริ่มจากน้อยไปมากและคำนึงถึง
ความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง 
 7. ครูคอยให้แรงเสริมด้วยการตบมือและพูดชมว่า “เก่งมาก ทำได้ดีมาก” 

 ขั้นประเมิน 
 ครูประเมินการทรงตัวของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม และบันทึกลงในแบบบันทึกหลังสอนและ 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

สื่อการสอน 

 1. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulator) 
 2. โต๊ะฝึกยืน (Standing frame) 
 3. ของเล่น 
 4. เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
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 5. กระจก 

การประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 
    - การฝึกปฏิบัติจริง 

๒. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    - แบบบันทึกพฤติกรรม 
    - แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

     สามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดให้ เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง  สามารถยืน
ทรงตัวอยู่ใน Walker ได้เป็นระยะเวลา 5 นาที 

ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. นักเรียนมีความเข้าใจ
วิธีการยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) 

นักเรียนเข้าใจ
วิธีการและ
สามารถยืนทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้ด้วย
ตนเอง 

นักเรียนทราบ
วิธีการและ
สามารถยืนทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้โดย
ครูช่วยบอกวิธีการ
ยืน 

นักเรียนสามารถยืน
ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้โดยครู
ช่วยเหลือเล็กน้อย  

นักเรียนสามารถยืน
ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้โดยครู
ช่วยเหลือทั้งหมด 

2. นักเรียนสามารถยืนทรง
ตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) เป็น
ระยะเวลา 5 นาที 

นักเรียนสามารถ
ยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ได้
ด้วยตนเอง เป็น
ระยะเวลา 5 นาที  

นักเรียนสามารถ
ยืนทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) ได้
ด้วยตนเอง เป็น
ระยะเวลา 3 นาที  

นักเรียนสามารถยืน
ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้ด้วย
ตนเอง เป็นระยะเวลา 
1 นาที 

นักเรียนสามารถยืน
ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้โดย
ได้รับการช่วยเหลือ 

3. นักเรียนมีความต้ังใจใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความ
ต้ังใจ และชอบ
ปฏิบัติ 

นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความ
ต้ังใจ 

นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมได้โดยครู
ช่วยกระตุ้น 

 

       ลงช่ือ............................................................. 
                   (นางธนิดา  วงศ์สัมพันธ์) 
                    ครูผู้สอน 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP)  
ชื่อผู้เรียน  เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง   
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง สามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้เป็นระยะเวลา 5 นาที 
แผนที่     1   เนื้อหา  การยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) 
จุดประสงค ์ เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง สามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ได้
เป็นระยะเวลา 5 นาที 

คร้ังที่ ว.ด.ป. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
............................................................................................................................................................................. 
                  
        ลงช่ือ...................................................... 
                   (นางธนิดา  วงศ์สัมพันธ์) 
                ครูผู้รับผิดชอบ 
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

ชื่อเด็ก   เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง   อายุ  11  ป ี ทักษะ  ทักษะจำเป็นเฉพาะร่างกาย (กายภาพบำบัด) 
จำนวนแผนทั้งหมด   1   แผน  วันที ่ เร ิ ่มต้นแผน   1 ม.ค. 2563 วันสิ ้นส ุดแผน   29 ก.พ. 2563 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เด็กชายมูฮัมหมัดตัรมีซี  รอเย็ง สามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 
(Walker) ได้เป็นระยะเวลา 5 นาที 

ระยะท่ี ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 (แผนท่ี 1) ระยะท่ี 3 

คร้ังที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วันที่สอน 
         

  
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
1. นักเรียนมีความเข้าใจวิธีการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker)              

2. นักเรียนสามารถยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน (Walker) เป็นระยะเวลา 5 นาที             

3. นักเรียนมีความต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

            

รวมคะแนน             

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 ข้ึนไป ดีมาก 

7 - 9 ดี 
4 - 6 พอใช้ 
1 - 3 ควรปรับปรุง 

การผ่านเกณฑ์ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

สรุปผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ข้อเสนอแนะ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

.............................................................................................................................................................................. 
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        ลงช่ือ.......................................................... 
                    (นางธนิดา  วงศ์สัมพันธ์) 
         ครูผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการพัฒนาความสามารถการทรงตัวอยู่ในเคร่ืองช่วยเดิน (Walker) โดยใช้โต๊ะฝึกยืน 

ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพการพัฒนาความสามารถการทรงตัวอยู่ในเคร่ืองช่วยเดิน (Walker) โดยใช้โต๊ะฝึกยืน 

ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
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ภาพก่อนการทดลอง 

 

  
 

ภาพระหว่างการทดลอง 
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ภาพหลังการทดลอง 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ช่ือ-สกุล     นางธนิดา  วงศ์สัมพันธ ์
วัน เดือน ปีเกิด    20 กุมภาพันธ์ 2536 
สถานท่ีเกิด    อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน   11 หมู่ 11 ตำบลท่าข้าม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  
สถานท่ีทำงาน    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 
     หมู่  6  ถนนปากน้ำ  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2553   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียาภัย 
     จังหวัดชุมพร 
 พ.ศ.2558   สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน 
 พ.ศ.2558   นักกายภาพบำบัด คลินิกเกษมศักดิ์การแพทย์ (เฉพาะทางกระดูก
     และข้อ) จังหวัดภูเก็ต 
 พ.ศ.2560   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  
     โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง 
 พ.ศ.2561   ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 
 

 


