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 การวิจัยในครัง้น้ี มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะที่มีผลตอประสิทธิภาพในการเคลือ่นไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ีนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระคับปานกลางกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2547 
โรงเรียนวัดดอน สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 2 คน เปนนักเรียนชาย 1 คน  ระดับเชาวปญญา 
50 นักเรียนหญิง 1 คน ระดับเชาวปญญา 39 ใหกลุมตัวอยางที่จะทําการฝกตามโปรแกรมการฝก
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ในวันจันทร-พฤหัสบด ีรวม 4 วัน วนัละ 30 นาที ในชวงเวลา 15.00-
15.30 น.เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ดานการวิ่งเร็วและความคลองตัว (Running speed and agility)  
 เด็กผูชาย มีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เปอรเซ็นต 
เด็กผูหญิงมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 10 – 15   เปอรเซ็นต 
 2.ดานการทรงตัวแบบอยูกบัที่ (Static Balance ) 
 เด็กผูชายมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 40 เปอรเซ็นต 
เด็กผูหญิงมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต  
 3. การทรงตัวแบบเคลื่อนที ่(Dynamic Balance )  
  เด็กผูชายมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 200 – 300 เปอรเซ็นต 
เด็กผูหญิงมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 200 เปอรเซ็นต 
 4. ความแข็งแรงของขา  (Strength)  
  เด็กผูชายมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 2.8-14.3 เปอรเซ็นต 
เด็กผูหญิงมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 10 – 30 เปอรเซ็นต  
 เม่ือวิเคราะหผลการทดสอบประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวหลังการฝก 8 สัปดาหพบวา
พบวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว 
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 The purpose of this study was to investigate the effects of rhythmic activity on 
motor proficiency of children with intellectual disabilities.  Subjects were 1 male and 1 
female students of Wat Don Primary school, Bangkok.  The training duration was 8 
weeks, 4 days per week on Mondays-Thursdays.  Motor proficiency tests were done 
before training and after training on week 2, 4, 6 and week 8 by using the Bruinink-
Oseretsky Test.  The motor proficiency data was analyzed in percentage of 
development. 
 Significant improvements were found for all outcomes in for four components: 
 1. Running speed and agility. 
  1.1 The boy exhibited significantly greater increase 25% after the training 
on week 8. 
  1.2 The girl exhibited significantly greater increase 10-15% after the training 
on week 8. 
 2. Static balance. 
  2.1 The boy exhibited significantly greater increase 40% after the training 
on week 8. 
  2.2 The girl exhibited significantly greater increase 60% after the training on 
week 8. 
 3. Dynamic balance 
  3.1 The boy exhibited significantly greater increase 200-300% after the 
training on week 8. 
  3.2 The girl exhibited significantly greater increase 200% after the training 
on week 8. 
 4. Strength 
  4.1 The boy exhibited significantly greater increase 2.8-14.3% after the 
training on week 8. 
  4.2 The girl exhibited significantly greater increase 10-30% after the training 
on week 8. 



 All of motor proficiency tests after 8 week of training revealed the significant  
improvement from before training. 
 
 



ประกาศคุณูประการ 
 
 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลลุวงไดเปนอยางดี เน่ืองดวยความเมตตากรณุาอยางดีจาก  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี ศุภวิบลูย ประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดใหขอเสนอแนะ ให
คําปรึกษา ใหกําลังใจ และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําสารนิพนธของผูวิจัยอยางดี 
มาโดยตลอด สงผลใหสารนพินธฉบบัน้ี มีความถูกตองสมบูรณ และมีคุณประโยชน ทางดาน
วิชาการ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดดอน กรุงเทพมหานคร ที่กรุณา 
ใหความอนุเคราะห กลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยและขอขอบคุณนกัเรียนและผูปกครอง 
ที่ผูวิจัยใชเปนกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือในการเขารับการฝกตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห  
จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยสนธยา สีละมาด, อาจารยรัชฏวรรณ  ประพาน,  
อาจารยสังวร  จันทรกร, อาจารยคุณัตว  พิธพรชัยกุล และ อาจารยมนูญ ใจสุข ผูเชี่ยวชาญที่ได
ใหความกรุณาชวยเหลือใน การตรวจสอบและแกไขเครื่องมือในการทําวิจัย 
 กราบขอบพระคุณ อาจารยกนกพล  มณีนุษย โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตรการกีฬา 
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  ที่ไดใหคําแนะนําขั้นตอนการทําการวิจัย
และการวเิคราะหขอมูล 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยนพวรรณ ระลึกมูล โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตรการกฬีา 
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ที่ไดใหความอนุเคราะหภาพประกอบ
โปรแกรมการฝก 
  คุณประโยชนและคุณคาใดๆ ที่เกิดจากสารนิพนธเลมน้ีผูวิจัยขอมอบใหแด 
ร.ต.ท.เจริญ วงศสุวรรณ และนางละมอม  วงศสุวรรณ ผูเปน บิดาและมารดา ส.ต.ท. อดิศักดิ์  
อวมอารีย ที่ใหโอกาสทางการศึกษารวมทั้งเปนกําลังใจในการศกึษาและการทําวิจัย และการทํา
สารนิพนธเลมน้ีจะสําเร็จลงมิไดหากขาดกําลังใจจากนายพิสิษฐ วสุรักษพงศ  และ 
เด็กชายปุณยวีร  วสุรักษพงศจนทําให สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
        จุฑามาศ  วงศสุวรรณ 
 



สารบัญ 
 
บทที ่                                                                                                        หนา 
  
 1  บทนํา..................................................................................................................    1 
   ภูมิหลัง..........................................................................................................    1 
   ความมุงหมายของการวิจัย...........................................................................    2 
   ความสําคัญของการวิจัย ...............................................................................    2 
   ขอบเขตของการวิจัย ....................................................................................    2 
         ประชากรที่ใชในการวจัิยและกลุมตวัอยาง .............................................    2 
          ตวัแปรที่ศึกษา....................................................................................    3 
           นิยามศพัทเฉพาะ................................................................................    3 
   กรอบแนวคิดในการวิจัย ...............................................................................    4 
 
 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ.............................................................................    5 
    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและจงัหวะ ........................    6 
     ความหมายของการเคลื่อนไหวและจังหวะ .............................................  6 
     ความสําคัญของการเคลื่อนไหวและจังหวะ .......................................... .   7 
     ประเภทของการเคลื่อนไหว........................................................................    8 
     หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ......................................  14 
     กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ........................................................  16 
   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและจงัหวะ....................................   17 
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถทางกลไก......................................   18 

 ความหมายของสมรรถภาพทางกายและสมรรถทางกลไก......................  18 
         องคประกอบของความสมารถทางกลไก…………………………………   19 
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความบกพรองทางสติปญญา……………..   20 
        ความหมายและภาวะของความบกพรองทางสติปญญา...……………….  20 
        ระดับความรนุแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา……………..  20 

  ลักษณะและความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรอง 
  ทางสติปญญา……………………………………………………….……..  22 
  หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา.................................  25 
 



 
    

สารบัญ (ตอ) 
บทที ่                                                                                                  หนา 
 2(ตอ)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ......................................................................................  27 
     งานวิจัยในตางประเทศ........................................................................  27 
     งานวิจัยในประเทศ..............................................................................  30 
 
 3  วิธีดําเนินการวิจัย.................................................................................................  35 
     การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตวัอยาง ...............................................  35 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ...............................................................................  35 
   การเก็บรวบรวมขอมูล ..................................................................................  36 
   การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูล ..................................................................  37 
 
 4  ผลการวิเคราะหขอมูล ..........................................................................................  38 
 
 5  สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ .........................................................................  46 
   สังเขปความมุงหมายและวิธกีารศกึษาคนควา................................................  46 
   สรุปผลการศกึษาคนควา...............................................................................  47 
   อภิปรายผล ..................................................................................................  50 
   ขอเสนอแนะ .................................................................................................  53 
   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ..................................................................  53 
 
 บรรณานุกรม............................................................................................................  54 
 
 ภาคผนวก ................................................................................................................  56 
 
 ประวตัิผูทําสารนิพนธ ...............................................................................................  98 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง                                                                                               หนา 
  
      1  ตารางผลการทดสอบ  วิ่งเร็วและความคลองตวั (Running speed and agility).......  38 
      2  ตารางผลการทดสอบ การทรงตวัแบบอยูกบัที ่(Static Balance )...........................  40 
      3  ตารางผลการทดสอบ การทรงตวัแบบเคลื่อนที่   (Dynamic Balance )……………  42 
      4   ตารางผลการทดสอบ ความแข็งแรงของขา  (Strength)........................................  44 
      5  ตารางแผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสปัดาหที่   1-2...............  65 
      6  ตารางแผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสปัดาหที่   2-4...............  67 
      7  ตารางแผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสปัดาหที่   5-6...............  68 
      8  ตารางแผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสปัดาหที่   6-8...............  69 
      9   ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูชาย สัปดาหที ่1……………………………………………………………  82 

    10   ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 
        เด็กผูชาย สัปดาหที ่2……………………………………………………………  83 

     11   ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูชาย สัปดาหที ่3……………………………………………………………  84 

    12    ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูชาย สัปดาหที ่4……………………………………………………………  85 

    13    ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูชาย สัปดาหที ่5……………………………………………………………  86 

   14     ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูชาย สัปดาหที ่6………………………………………………………….… 87 

    15    ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูชาย สัปดาหที ่7……………………………………………………………. 88 

   16    ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูชาย สัปดาหที ่8…………………………………………………….……… 89 

17 ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

                 เด็กผูหญิง สัปดาหที่ 1………………………..……………………………….    90 



บัญชีตาราง(ตอ) 
ตาราง                                                                                               หนา 
 

     18  ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 
        เด็กผูหญิง สัปดาหที ่2……………………………………………………………  91 

     19   ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูหญิง สัปดาหที ่3……………………………………………………………  92 

     20   ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูหญิง สัปดาหที ่4…………………………………………………...……….  93 

     21   ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูหญิง สัปดาหที ่5…………………………………………………...……….  94 

   22    ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูหญิง สัปดาหที ่6………………………………………………………...….  95 

    23    ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

         เด็กผูหญิง สัปดาหที ่7………………………………………………………….   96 

    24   ตารางแสดงผลการฝกและพฤตกิรรมการฝกการเคลื่อนไหว 

        เด็กผูหญิง สัปดาหที ่8………………………………………………………...….  97 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                                                                                               หนา 
        1 การฝกทา Marching…………………………………………...………………………  70 
        2 การฝกทา Tap………………………………………………………………..………..  71 
        3 การฝกทา Squat..................................................................................................  72 
          4 การฝกทา Leg curls…………………………………………………………………..  73 
        5 การฝกทา  Knee………………………………………………………………………  74       
        6 การฝกทา Jump………………………………………………………….. ............…  75 
        7 การฝกทา Walk……………………………………………………………………….   76 
        8 การฝกทา Pony…………………………………………………………………….….  77 
        9 การฝกทา Hop…………………………………………………………………………  78 
      10 การฝกทา Run…………………………………………………………………………  79 
      11 การฝกทา Grapevine……………………………………………………………........  80 
      12 การฝกทา Easy walk……………………………………………………...…………..  81 
  
 



บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความทันสมัยตางๆ  สิ่งอํานวยความสะดวก  

มีผลกระทบตอการใชชีวติประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก  กิจวัตรประจําวันเปนกิจกรรมที่
สามารถชวยใหรางกายมนุษยเกิดการเคลื่อนไหว  แตเม่ือถูกแทนทีด่วยเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย  สะดวก  และงายตอการประกอบกิจวัตรประจําวันกิจวตัร  สงผลใหรางกายเกิดความ
เคลื่อนไหวและมีการทํางานในสวนตางๆ  ของรางกายนอยลงทําใหสุขภาพไมสมบูรณแข็งแรง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนทีต่องเจริญเติบโตในอนาคต (เยาวนา ดลแมน  .2535  : 24 )
กลาววา การเคลื่อนไหวและจังหวะมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษย  โดยเฉพาะ
ในสภาพความเปนอยูของมนุษยในสังคมปจจุบันซ่ึงเต็มไปดวยการตอสูด้ินรนควบคูไปกับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมเพราะจะชวยใหบุคคลไดระบายออกทางความรูสึก  ผอน
คลายตึงเครียดทางรางกายและจิตใจไดดี  สามารถพัฒนาปรับตวัดานสังคมดีขึ้น  และพรอมที่
จะประกอบกจิวัตรในชีวติประจําวันไดอยางมีประสิทธภิาพและมีชีวติอยางสุขสมบูรณในสังคม
เปนอยางดี 

   เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  จะมีพัฒนาการลาชากวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน
มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ไมม่ันคง   หรือเชื่องชามีการแกวงหรือสั่นผิดปกติ   (โครงการพัฒนา
ศึกษาอาเซียน. 2529)  และมีปญหาในดานการทํางานของกลามเนื้อใหญ เชน แขน ขา  และ
กลามเนื้อเล็ก  เชน  น้ิวมือ  (ผดุง  อารยะวิญู. 2533)   ด้ังน้ันเม่ือเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญามีความสามารถทางกลไกดอยกวาเด็กปกติในวัยเดียวกนั  ยอมกอใหเกิดปญหาที่ทาํ
ใหมีความสามารถในการประกอบกิจกรรมตางๆ เชน  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  และ
ทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวันอ่ืนๆ ดอยกวาเด็กปกติในวัยเดียวกันดวย 

 การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องตน  ชวยใหเด็กมีโอกาสมีการพัฒนาทั้งในดาน
ความรูความเขาใจและความรูสึกสํานึกในความสามารถของสวนตางๆ  ของรางกายของตัวเอง
ตลอดจนในการที่จะชวยใหเด็กมีพัฒนาการในทักษะการเคลื่อนไหว(เยาวพา  เดชะคุปต .2524)
เคลื่อนไหวประกอบเพลงเปนกิจกรรมแบบงายๆที่สามารถนํามาใชกบัเด็กเล็กไดเปนอยางดี
ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศกึษาเพราะเปนกิจกรรมที่มีผลใหเด็กกลาแสดงออกอยาง
อิสระเปนการเนนใหเด็กเอาประสบการณที่มีอยูมาใชในกิจกรรมประเภทนี้ นอกจากจะเปนการ
สนองความตองการตามธรรมชาติของเดก็แลว ยังใหความสนุกสนานทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวได
ออกกําลังกาย กลาวไดวากจิกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมที่สรางเสรมิความคิดทางสมอง และ
พัฒนาการทางอารมณ  (สุรียพร  ภูศรี . 37) 
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 รังสฤษฏิ์  บญุชลอ  (2539 : 14 - 15) กลาววา กิจกรรมเขาจังหวะเปนกิจกรรมที่   
ตองอาศัยการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย ซ่ึงเปนการชวยเสริมการเรียนรูทักษะแหง    
การเคลื่อนไหว และเปนการพัฒนาความรูทางจังหวะดนตรี อ่ืนๆที่เกีย่วของ การปรับปรุง   
ความแข็งแรง ความวองไว  การทรงตัวและความอดทน ไมวาจะเปนคนในวัยใดการเตนรําหรอื
ประกอบกิจกรรมเขาจังหวะกอใหเกิดประโยชนแกบุคคลถือวาเปนกิจกรรมนันทนาการพรอม   
ที่จะชวยพัฒนารักษาไวซ่ึงสุขภาพที่ดี ไดประโยชนทัง้ทางดานรางกาย สังคม อารมณและ
วัฒนธรรม 

  การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายโดยการเคลื่อนไหวรางกายไปกับเสียงเพลงมี
ประโยชนชวยในการพัฒนาการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานทีใ่ชในชวีิตประจําวัน ดังน้ันการศึกษา
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาจะทําใหทราบวาเม่ือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดรับการ
ฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะอยางสม่ําเสมอจะทําใหประสิทธิภาพในการเคลือ่นไหวเพิ่มขึน้
หรือไมเปนการเปดโอกาสใหเด็กนั้นไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ซ่ึงเปนประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาความสามารถในดานอ่ืนๆ ตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการศกึษาทําใหทราบถึงประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาเม่ือไดรับการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที ่2 ป
การศึกษา 2547 
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีนักเรยีนที่มีความบกพรองทางสติปญญากําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดดอนซึ่งเปนโรงเรียนโครงการจัดการเรียน
รวม สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 2 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
   1.1 โปรแกรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
   1.2 ระยะเวลาในการฝก 
              2. ตัวแปรตาม  ไดแก ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรอง 
ทางสติปญญา 
  
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ  หมายถึง  การเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มี
จังหวะ  128  จังหวะตอนาที โดยใชทักษะการเคลื่อนไหวแบบไมเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที ่เชน  การเดิน  การวิ่ง การกระโดด  การวิ่งสลบัเทา การลื่นไถล การกม การต ี
  2. ประสิทธิภาพการในเคลื่อนไหว  หมายถึง ความสามารถของรางกายที่
เกี่ยวของ กับการเคลื่อนไหว ซ่ึงเปนการแสดงความสามารถในดาน 
   2.1 การวิ่งเร็วและความคลองตัว (Running speed and agility) 
   2.2 การทรงตัว ( Balance ) แบงเปน 2 ชนิด คือ การทรงตัวแบบเคลือ่นที่ 
(Dynamic Balance ) ค และ การทรงตัวแบบอยูกับที่ (Static Balance ) 
   2.3 ความแข็งแรงของขา (Strength) 
  3. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีความบกพรอง  
ทางสติปญญากํา  ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรยีนวัดดอนซึ่งเปนโรงเรียน
โครงการจัดการเรียนรวม สงักัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 2 คน เปนนักเรียนชาย 1 คน  
นักเรียนหญิง 1 คน มีความบกพรองทางสติปญญาระดบัระดับปานกลาง (Moderate Mental  
Retardation) มีระดับเชาวนปญญา  35  - 55 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

- โปรแกรมการฝกการ
เคล่ือนไหวประกอบจังหวะ 
- ระยะเวลา 

แบบทดสอบ 
Bruininks-
Oseretsky 
Test (BOT) 

ประสิทธิภาพในการ
เคล่ือนไหวของเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของและไดเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
   1.1 ความหมายของการเคลื่อนไหวและจงัหวะ  
   1.2 ความสําคญัของการเคลือ่นไหวและจังหวะ 
   1.3 ประเภทของการเคลื่อนไหว 
   1.4 หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
   1.5 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
   1.6 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับสมรรถทางกลไก 

 2.1 ความหมายของสมรรถทางกลไก 
 2.2 องคประกอบของความสมารถทางกลไก 

  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับความบกพรองทางสตปิญญา 
 3.1 ความหมายและภาวะของความบกพรองทางสติปญญา 
 3.2 ระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 3.3 ลักษณะและความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 3.4 หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับการเคลื่อนไหวและจังหวะ 

1.1 ความหมายของการเคลือ่นไหวและจงัหวะ 
  การเคลื่อนไหวและจังหวะ   หมายถึง  กระบวนการและความสามารถในการควบคมุ 
การเคลื่อนไหวของรางกายและจิตใจ   โดยใชรางกายเปนสื่อกลางในการแสดงออกทางความคิด
ริเริ่มสรางสรรคน้ีจะแสดงออกทางอารมณและการสื่อความหมาย  ขวัญแกว  ดํารงคศิริ (2539 : 
43)  กลาววาการเคลื่อนไหวและจังหวะ  เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กพัฒนาทักษะรางกายและ
จิตใจดวยปฏกิิริยาตอบสนองตอเสียงดนตรีเสียงเพลง  และจังหวะชาหรือเร็ว  โดยการแสดง
ทาทางหรือการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกายไดอยางอิสระ  ซ่ึงสอดคลองกับ  ธูปทอง  
ศรีทวม (2538 : 26)  กลาววา  การเคลื่อนไหวเปนการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน
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ตอเสียงเพลงและดนตรี  โดยใชรางกายเปนสื่อกลางในการแสดงออกของเด็ก  ในชวงที่มีการ
เคลื่อนไหว  พิชิต  ภูติจันทร (2523 : 3)  กลาววา  การเคลื่อนไหวเปนจังหวะวา  หมายถึง  การ
ที่รางกายและจิตใจ  มีปฏิกิริยาตอบสนองตอดนตรี  และจังหวะซ่ึงจังหวะน้ันหมายถึงชาเร็วของ
การเคลื่อนไหวซ่ึงวงจรจะเกิดจากการตบมือ  เคาะไม  เคาะเหล็ก  ตีกลอง  ฉิ่ง  ฉาบ  เปนตน  
กิจกรรมเขาจังหวะ  เปนกิจกรรมที่เด็กมีปฏิกิริยาตอบตอจังหวะเสียงดนตรี  โดยแสดงทาทาง
หรือเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ใหเขากับจังหวะไดอยางอิสระผสมผสาน  โดยการแสดงทาทางหรือ
การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกาย  ใหเขาจังหวะไดอยางอิสระและผสมผสานกลมกลืนเกิด
อารมณและจิตใจคลอยตามไปกับเสียงของดนตรี 
 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเปนกระบวนการแสดงความสามารถของตน  โดยใชการ
เคลื่อนไหวรางกายเมื่อพบการแกไขปญหาตาง ๆ  เด็กแตละคนตางไดเขารวมในการวิเคราะห
ปญหา  โดยใชความสามารถทางรางกาย  และความรูของตนเอง  การไดรับการกระตุนจาก
ปญญา  เพ่ือใหเด็กคนหาคําตอบดวยตนเอง จุดแหงความสนใจควรอยูที่กิจกรรมมากกวาสิ่งใด
(สําเร็จ มณีเนตร. 2520:1) 
             การเคลื่อนไหวมีความสัมพันธกบัชีวติสวนหนึง่ของเด็ก  เด็กรูจักตนเองจากการ
เคลื่อนไหวของรางกาย  วิธีเคลื่อนไหวหลาย ๆ วธิี  ชวยใหเด็กเกิดทักษะในการใชรางกาย  
ทักษะ ในการควบคุมกลามเน้ือ  การหยิบจับ  และการแกปญหา  เพ่ิมความรูและเจตคติ   
(พวงทอง ไสยวรรณ. 2530 : 56)    นอกจากนั้นการเคลือ่นไหวและจังหวะยังเปนกิจกรรมที่
รางกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองจังหวะ  เสียงดนตรีและเสียงเพลง  โดยการแสดงทาทาง
หรือเคลื่อนไหวสวนตาง ๆของรางกายไดอยางอิสระแสดงออกทางอารมณ ความคิดสรางสรรค  
(อธิภัทร  สายนาค. 2543) 
          สรุปไดวา  การเคลือ่นไหวและจังหวะ  หมายถึง  กิจกรรมที่รางกายไดเคลื่อนไหวทุก
สวนของรางกายใหสัมพันธกับจังหวะ  และเสียงเพลงอยางอิสระ  โดยใชรางกายเปนสื่อในการ
แสดงออกทางอารมณและความคิริเริ่มสรางสรรคในชวงที่มีการเคลือ่นที่ 
 1.2  ความสําคัญของการเคลื่อนไหวและจงัหวะ 
              การเคลื่อนไหวและจังหวะมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษย  โดยเฉพาะ
ในสภาพความเปนอยูของมนุษยในสังคมปจจุบันซึ่งเต็มไปดวยการตอสูด้ินรนควบคูไปกับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม  เพราะจะชวยใหบุคคลไดระบายออกทางความรูสึกผอน
คลายตึงเครียดทางรางกายและจิตใจไดดี  สามารถพัฒนาปรับตวัดานสังคมดีขึ้น  และพรอมที่
จะประกอบกจิวัตรในชีวติประจําวันไดอยางมีประสิทธภิาพและมชีีวติอยางสุขสมบูรณในสังคม

เปนอยางดี ( เยาวนา ดลแมน. 2535 : 24) 
              การเคลื่อนไหวและจังหวะเปนสิง่จําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนถึงสิ้น
อายุขัยโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดจะมีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาตติามธรรมชาติ  โดยไมตองรับ
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การฝกหัด  เชน  การดิ้นไปมาการไขวควา  ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวทีช่วยใหเด็กมีพัฒนาการทาง
รางกาย  และการสื่อความหมาย  (วัลลยี  ภัทรโรภาส. 2533 : 1) 
              ภรณี  คุรุรัตนะ ( 2526 : 24-30 )   กลาววา  การสงเสริมใหเด็กมีอิสระในการเคลื่อนไหว
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและวยัของเด็ก  จะชวยใหเด็กไดแสดงออกถึงความรูสกึและอารมณ
อยางเปดเผยและเปนธรรมชาติ  ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะใหกับเด็กตั้งแตยังเล็ก  จะชวยใหเด็กเกิดทักษะ
พ้ืนฐานในการเรียนวิชาตาง ๆ  เชน  ภาษา  ดนตรี  นาฏศิลป  ฯลฯ  ขณะเดียวกนัจะทําใหเด็ก
มีจังหวะในการเคลื่อนไหว  ไมเกิดปญหาการวิ่งชนผูอ่ืนหรือสิ่งของตาง ๆ  ในขณะทํากิจกรรม  
ซ่ึงมีผลตอการปรับตวัของเด็ก  เพราะการรูจักจังหวะจะเปนผลทําใหไมกระทบกระทั่งผูอ่ืนได
สามารถดําเนินชีวติไดถูกตองและอยูในสงัคมไดอยางเปนสุข 
           วรศักดิ์  เพียรชอบ.  (2527  : 131 – 132)    ไดกลาวถึงความสําคัญของกาเคลื่อนไหว
พอจะสรุปความสําคัญไดดังน้ี 
 1. ชวยใหเด็กเรียนรูในเทคนิคและวิธีการคิดคนและการแกปญหาการเคลื่อนไหวหรือ
ปญหาอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของไดดียิ่งขึ้น  ทั้งน้ีเพราะวาการจัดกิจกรรมสวนใหญเปนกจิกรรมใหเด็กมี
ประสบการณดวยการแกปญหา  การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกายโดยวิธกีารตาง ๆ  
ฉะนั้น  จึงเปนโอกาสดีที่เด็กไดเรียนรูและเขาใจวิธีการ  และเทคนิคในการคิดคนเหลานี้ไดดวย 
 2. ชวยใหเด็กไดเรียนรูการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกายสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเคลื่อนไหวเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จนกระทั่งสามารถที่จะมีทักษะ
ในการเคลื่อนไหวในแตละอยางไดเปนอยางดีตอไป 
          3. เคลื่อนไหวของสวนตาง ๆ  ของรางกายไดอยางดีกวา  สวนตาง ๆ ของรางกายของ
ตนเองนั้นสวนใดมีความสามารถและมีความจํากัดในการเคลื่อนไหวอยางไร  และใน
ขณะเดียวกันก็จะไดปรับความสามารถและความจํากัดเหลานั้นมาใชเปนประโยชนเหมาะสม
ตอไป 
          4. ชวยใหเด็กมีพัฒนาการในทางสรางสรรคและรักษาไว  ซ่ึงความสามารถในทาง
สรางสรรคน้ัน ๆ  ทั้งน้ีเพราะวาการเรียนแบบวธิีคิดคนการเคลื่อนไหวน้ันเปนกิจกรรมได
แกปญหาการเคลื่อนไหวของรางกายดวยตนเองอยูตลอดเวลา   ซ่ึงเปนวิธีหน่ึงที่จะชวยใหมี
พัฒนาการในทางสรางสรรคและรักษาไว  ซ่ึงความสามารถนี้ในตวัเด็กไดเปนอยางดี 
          5. ชวยใหเด็กเขาใจประโยชนของการเคลื่อนไหวของสวนตาง ๆ  ของรางกายไดเปน
อยางดี  ทําใหสามารถนําประโยชนในการเคลื่อนไหวเหลานี้  ไปใชในชีวติประจําวันของตนเอง
ตอไป  เชน  สามารถนําไปใชประโยชนในทางนันทนาการในชวงเวลาวาง เปนตน 
          6. ชวยใหเด็กไดเรยีนรูและมีความรูสึกชอบเคลื่อนไหวหรือออกกําลังกายสวนตาง ๆ  
ของรางกายซึ่งเปนสวนสําคญัมากในชีวติการเปนอยูของสังคมในเมืองปจจุบันที่เตม็ไปดวย
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เครื่องผอนแรงที่เปนอยู  การที่จะชวยใหเด็กมีความรักในการเคลื่อนไหวหรือออกกําลังกายสวน
ตาง ๆ  ของรางกายนับวามีความสําคัญที่สุด 
          7. ทําใหเด็กไดเรียนรูและเขาใจลักษณะและความหมายของการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  
ของรางกายไดเปนอยางดี  สามารถเรียกชื่อลักษณะการเคลื่อนไหวเหลานั้นไดถกูตองตอไป  จะ
เห็นไดวาการเคลื่อนไหวและจังหวะมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับเด็กปฐมวัยเพราะ
เด็กจะเกิดการเรียนรูจากการเคลื่อนไหวและยังสามารถสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย  
อารมณ   สังคม  สติปญญา   และจินตนาการของเด็กอีกดวย   
  1.3  ประเภทของการเคลือ่นไหว  การเคลื่อนไหวและจังหวะจําแนกออกเปน  2  
ประเภท  ดังน้ี 

     การเคลื่อนไหวอยูกับที ่(Nonlocotor  movement) หมายถึง การเคลื่อนไหวสวน 
ตางๆของรางกายเมื่ออยู ณ จุดใดจุดหนึ่งไมเคลื่อนไหวออกจากจุดนั้นเลย (สุรางศรี 
 เมธานนท.2528 : 5-6)    
   1. การกมตัว  (Bending) คือการงอขอพับตาง ๆ  ของรางกายที่จะทาํใหรางกาย
สวนบนเขามาใกล กบัสวนลาง 
   2. การยืนเหยียดตัว(Strething)    คือ  การเคลื่อนไหวทีต่รงกันขามกบัการกมตัว  
โดยพยายามยืดเหยียดทุกสวนของรางกายใหมากที่สดุเทาที่จะทําได 
      3. การบิดตัว (Twisting)   คือ  การเคลื่อนไหวรางกายโดยการบิดลําตวัทอนบนไป
รอบ ๆ แกนตัง้ 
       4. การหมุนตัว   (Tuming)  คือ  การเคลื่อนไหว  การหมุนตัวรอบ ๆ รางกาย
มากกวาการบดิตัวซ่ึงจะทําใหเทาตองหมุนตามไปดวยขางใดขางหนึ่ง 
   5. การหมุนตัว (Tuming)  คือ  การยายน้ําหนักจากสวนหนึ่งของรางกายไปยังอีก
สวนหนึ่งของรางกาย  โดยสวนทั้งสองจะตองแตะพ้ืนคนละครึ่งสลับกันไป 
     6. การแกวงหรือการหมุนเหวี่ยง (Swinging)   คือ  การเคลื่อนไหวสวนใดสวนหนึ่ง
โดยหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่งใหเปนรูปโคงหรือรูปวงกลมที่แบบลูกตุมนาฬิกา  เชน  การแกวงแขน  
ขา  ลําตัว  เปนตน 

     7. การเอียง (Swaying)   คลายการโยกสวนโคงจะเปนโคงเขากับพ้ืน  การเอียงจะไม
รูสึกผอนคลายเหมือนกับการแกวง 

     8. การดัน  (Pushing)   การเคลื่อนไหวโดยการดัน  มักจะเปนการดันออกจาก
รางกาย  เชน  การดันสิ่งของและการกดสิ่งของ 
     9. การดึง  (Pulling)   คือ การเคลื่อนไหว  ที่ตรงกันขามกับการดัน  คือ  มักจะเปน
การดึงเขาหารางกาย  หรือดึงไปทิศทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
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    10. การสั่น  (Shaking)    คอื  การเคลื่อนไหวที่มีการสัน่สะเทือนสวนใดสวนหนึ่ง  
ของรางกายทุกสวน  เชน  ในการเตนรํา  จะมีการจับเขยา  การแสดงออกของการตกใจหรือสั่น
ในการเตน 

  11. การตี  (Striking)    เปนการเคลื่อนไหวที่มาเรว็แลวหยุด 
การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่  (locomotors  movement) หมายถึง  การเคลื่อนไหวจากที่ 

หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง  (เชาวลิตร ภูมิภาค  (2532 : 10-10)   ไดแก 
      1. การเดิน  (Walking)   คือ  การเคลื่อนที่  ตามจังหวะโดยการกาวเทาสลับกันไป
ในทิศทางใดทางหนึ่งก็ได เทาที่เปนหลกัจะสัมผัสอยูกับพ้ืนตลอดเวลา  จนกวาการถายน้ําหนัก
ตัวไปยังอีกเทาหนึ่งจะเสร็จสิ้น นํ้าหนักตัวจะตกบนเทาทั้งสองเทา ๆ กัน  ลําตัวตั้งตรงอยูใน
ลักษณะสบาย ๆ  ปลอยแขนใหอยูตามธรรมชาติ  การกาวเทาใหกาวเรียบ ๆ ไปตามจังหวะ 
               2. การวิ่ง  (Running)  คือ  การเคลื่อนไหวที่ตามจังหวะโดยการกาวเทาสลับกันไป  
พรอมกับเปลีย่นน้ําหนักตัวจากเทาหนึ่งไปยังอีกเทาหนึ่ง  ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก
ตัวน้ันจะถีบเทาสงตัวขึ้นพนจากพื้น  เทาทั้งสองจะลอยพนจากพื้น 
               3. การกาวกระโดด  (Jumping) คือ การสปริงตัวขึ้นจากพื้นแลวลงสูพ้ืนดวยเทาทั้ง
สองพรอม ๆ กัน 
               4. การกระโดดเขยง  (Hopping)  คือ  การสปริงตัวขึ้นจากพื้นแลวลงสูดวยเทาขาง
ใดขางหนึ่งเพียงขางเดียว 
      5. การวิ่งโหยง  (Leaping)  คือ  การทิ้งนํ้าหนักตัวไวบนเทาหนึ่ง  แลวสปริงตัวขึน้
จากพื้นดวยเทาเดิมน้ัน  สวิงฉีกเทาหนึ่งไปขางหนาเพื่อจะรับนํ้าหนักตัวในขณะลงสูพ้ืน 
      6. การวิ่งสลับเทา  (Skipping)   คือ การกาวกระโดดเขยง  เวนแตจังหวะทีใ่ชในการ
กระโดดสลับเทานั้นเร็ว  และเปนจังหวะแบงกาวกระโดดเขยงดวยเทาซายและกาวเทาขวา
กระโดดเขยงดวยเทาขวา 
      7. การลื่นไถล  (Sliding)  คือ  การกาวเทาออกไปขาง ๆ  แลวลาดเทาขวาไปชดิ
เทาซายหรือเทาซายไปขางหนาชิดเทาขวา  การลากเทาไปชิดแตละครั้งตองไมใหเทาพนพ้ืน  
และใหเขากับจังหวะดนตร ี
      8. การควบมา  (Galloping)  คือ  การเคลื่อนที่ไปขางหนาดวย  การกาวตามชิดอีก
เทาหนึ่งเขาไปชิดเทาหนา  เทาเดิมจะนําหนาอยูเสมอ 
     9. กาวชิด  (Two-Step)  คือ  การเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยการกาวเทาซายไป
ขางหนาชิดเทาไปหาเทาซาย  ทิ้งนํ้าหนักตัวมาไวที่เทาขวา  กาวเทาไปขางหนาอีกครั้ง-พัก-
ทําซ้ําดวยเทาขวาชิดเทาซาย  กาว-ชิด-กาว-พัก 
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             ตามแนวของ  ซาโปรา  และมิทเซล  (Sapora  and  Michell.  1961 : 131)   ไดแบงการ
เคลื่อนไหวออกเปน  2  ประเภท  คือ 
  การเคลื่อนไหวแบบพื้นฐาน  (Fundamental  Movements)  หมายถึง  การเคลื่อนไหวท่ี
ตองใชกลามเนื้อใหญ ๆ  ของลําตัว  แขน  ขา  เชน  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  การวายน้ํา  
ฯลฯ  เปนการเคลื่อนไหวทีส่ามารถเห็นไดทั่ว ๆ ไป  และมีอิทธิพลตอการทํางานของระบบตาง 
ๆ ของรางกาย  เชน  ระบบยอยอาหาร  ระบบไหลเวยีนโลหิต  ระบบขบัถาย  ระบบหายใจ  
รวมทั้งอวัยวะอ่ืน ๆ  ที่จําเปนตอชีวติและสุขภาพดวย 
 การเคลื่อนไหวเสริม  (Accessory  movements)   หมายถึง  การเคลื่อนไหวที่พัฒนา
ภายหลังจากการเคลื่อนไหวข้ันพ้ืนฐานสวนมากจะตองอาศัยทักษะที่ละเอียดออน  และไม
เกี่ยวของกับกลามเนื้อใหญ ๆ เทาใดนัก  จึงไมคอยจะมีผลตอการทํางานของอวัยวะและระบบ
ของรางกาย  เชน  การพูด  การพิมพดีด  การสีไวโอลนิ  เปนตน 
 แอนนาริโน   (Annarino. 1973  : 22)  ไดจําแนกการเคลือ่นไหวตามลกัษณะของการ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐานไวดังน้ี 
  1. การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับรางกาย  (Body  manipulative) 
       1.1 การเคลื่อนไหวแบบไมเคลื่อนทีข่ั้นพ้ืนฐาน  (Basic locomotor)  การเดิน  
การวิ่ง  การกระโดด  การคลาน  เปนตน 
                    1.2 การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ขั้นพ้ืนฐาน  (Basic non locomotor)   การดัน  
การบิด  การเหยียด  เปนตน 

2. การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Object  manipulative) 
1.1 การทําใหวตัถทุี่อยูน่ิงเคลื่อนที่  เชน  การขวาง  การต ี
1.2 การหยุดวัตถทุี่เคลื่อนที่  เชน  การรับ  การหยุด  เปนตน 

  การเคลื่อนไหวเบื้องตนอาจจะแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได  3 ประเภท  คือ  การ
เคลื่อนไหวแบบอยูกับที่  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่จากที่เดิม  การเคลื่อนไหวแบบประกอบ
อุปกรณหรือวัตถ ุ
   1.การเคลื่อนไหวแบบอยูกบัที่    ไดแก  การเคลื่อนไหวของแขน  ขา  ลําตัว  โดยที่
รางกายยังยืนอยูที่เดิม  เชน  การกมลําตัวไปทางขางหนา – ขางหลัง  ซาย – ขวา  หารเหวี่ยง
แขนเหลานี้  เปนตน  การเคลื่อนไหวรางกายโดยรางกายไมเคลื่อนทีจ่ากเดิม  อาจจะกระทําได
ดังน้ี 
                    1.1 ยืนทรงตัวอยูกับที่ดวยเทาเดียวสองเทาหรือดวยสวนตางๆ ของรางกาย 
 3 สวน     
      1.2  เหยียดแขน  ขา  ลําตัว  หรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกายไปในทิศทางได
ใกลที่สุด 
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                   1.3  ทํารางกายใหเปนรูปรางลักษณะตาง ๆ เชน เปนกําแพง ตึก รถ ฯลฯ 
                   1.4  บิดแขน  ขา  ลําตัว  หรือสวนตาง ๆ  ของรางกาย  พรอม ๆ  กันให 
ไดมากที่สุด 
      1.5 ขาหนึ่งอยูกับที่พยายามเหยียดแขน  ลําตวั  หรือสวนใดสวนหนึ่งของ
รางกายใหไกลที่สุด 
       1.6 งอตัวและเหยียดตัวสลับกันใหไดมากที่สุด 
                   1.7  ทํารางกายใหมีรูปรางเล็กและใหญสลับกัน 
      1.8  จากทาตาง ๆ เชน  ทานั่งอยูกับพ้ืน  ทาดันพ้ืน  ทานอนคว่ํา  หรือทานอน
หงาย หรืออ่ืน ๆ แลวใหทําทาตาง ๆ  ดังตอไปน้ี  คือ 
            1.8.1  ยกสวนตาง ๆ ของรางกายใหพนจากพื้นใหมากที่สุด 
   1.8.2 ใหสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเขียนตัวหนังสือในอากาศหรือทําทา
ระบายสวีาดรูป 
                 1.8.3 เหยียดแขนหรือขาไปในทิศทางตาง ๆ  ใหไดไกลที่สุด 
   1.8.4เปลี่ยนตาํแหนงหรือทิศทางตาง ๆ ของรางกายใหมากที่สุดยืดแขน
เดียว  ขาเดียว  แขนและขา  ขาเดียว  หรือสลับแขนและขาคนละขาง 
                   1.9 ใชสวนตาง ๆ ของรางกายเขียนวงกลม  โดยใชระนาบตาง ๆ  เชน  ขนาน
กับพ้ืนตั้งกับพ้ืน    ทแยงกับพ้ืน 
      1.10 แสดงตําแหนงของรางกายในการวายน้ําทาตาง ๆ  พรอมทาการ
เคลื่อนไหวของทาวายน้ําเหลานั้น 
      1.11 จากทายืนแยกเทาที่หางกันมาก ๆ  ใหบิดลาํตัวไปขางซายขวาและ 
แตะพ้ืนใหไดไกล ที่สุด  ที่จะไกลได  ใชมือแตะพ้ืนดานตรงขามใหไดไกลที่สุด 
        1.12 ฝกหัดยืนทรงตวัดวยเทาเดียว  มือเดียว  และเทาเดียว 
      1.13 เหวี่ยงแขนหนึ่งตามดวยแขนหนึง่ไปรอบ ๆ รางกาย 
          1.14 ทดลองความสามารถของขอตอของสวนตาง ๆ  ของรางกายวา 
สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปในทาง  ทิศทางใดไดบาง  มากนอยแคไหน 
   1.15 จับคูแลวทดลองดูวาสามารถที่จะแยกคูของตนเองไดในลักษณะไหน 
บาง อยางไร 
               2. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่จากที่เดิม   คือ  การเคลื่อนไหวที่รางกายตอง 
ยายตําแหนงของรางกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนพื้น  อาจจะทําไดดังน้ี 
                    2.1 เคลื่อนไหวรางกายไปตามที่ตาง ๆ ในหอง  เชน  อาจจะเดินไปด 
ความเร็ว ชา ๆ รอบ ๆ หอง  หรือไมบริเวณสนามที่กําหนดให 
                    2.2 เคลื่อนไหวรางกายไปในทิศทางตาง ๆ ดวยความเร็วสมํ่าเสมอ  แลวสลับ 
ดวยการเคลื่อนชา ๆ  อยางสม่ําเสมอ 
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                    2.3 เคลื่อนที่อยางไกล ๆ  และกาวยาว ๆ  เชน  การเลียนแบบ  การเดิน 
ของขามสิ่งของ 
                    2.4   พยายามทําตัวและเดินเหมือนยักษ  คนแคระหรือแบบแมมด 
                    2.5   เคลื่อนที่ดวยการเดนิหรือวิ่งขามหรือลดอไปใตมานั่งหรือโตะ 
                    2.6   เคลื่อนที่ไปรอบหอง  หรือสนามโดยทําทาเหมือนกับวายน้ํา 
                    2.7   เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ  หองเรียนหรือสนามดวยทาใด ๆ  ก็ได  เม่ือไดยิน 
สัญญาณใหหยุดและเปลี่ยนทาเคลื่อนทีเ่ปนอยางอ่ืน 
                    2.8   นักเรยีนจับคู  คนหนึ่งลงเหยียดแขนออกไปอีกคนหนึ่งเดินขามหรือ 
กระโดดขาม 
        2.9 เคลื่อนไปรอบ ๆ  สนาม  โดยยกเทาขางหนึ่งไวตลอดเวลา 

2.10 เคลื่อนไปรอบ ๆ  หองหรือสนาม  แลวในขณะเดยีวกันก็ลดตัวใหต่ําลง 
และต่ําลง  จนเปนทาคลาน  แลวเริ่มจากทาคลานนี้ดวยการเคลื่อนทีไ่ปรอบ ๆ  แลวคอย ๆ ยก
ลําตวัใหสูงขึ้นจนลําตัวตั้งตรง 

             2.11 เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ  หองโดยใหนํ้าหนักอยูบนสวนใดสวนหนึ่งของ 
รางกาย 
    2.12 เคลื่อนทีไ่ปขางหนาโดยใหแขนและขาที่อยูในขางเดียวกัน  แกวงไป
ขางหนาในเวลาเดียวกันพรอมกัน 
                    2.13 เคลื่อนที่ไปขางหนารอบ ๆ หอง โดยใหศรีษะต่าํกวาเอว 
                    2.14 เดินไปรอบ ๆ หอง  โดยถือไมคทาหรือไมยาวขนาดไมเทา  หรือเชือก
กระโดดติดมือไปดวย เม่ือไดยินสญญาณใหวางไมน้ันกับพ้ืน  แลวกระโดดกลบัไปมาขามไมน้ัน 
2 ครั้ง หรือ  3 - 4  ครั้ง  แลวหยบิไมน้ันเดินตอไปอีกจนกวาจะไดยินสัญญาณอีก  และใหทําทา
เดินหรือทาใหมอีกครั้ง 
   2.15 เดินไปในทิศทางตาง ๆ  แลวแตะฝาผนัง  เม่ือไดแตะฝาผนังแลวให
เคลื่อนไหวดวยวิธีอ่ืนซึ่งแตกตางจากเดิม  ทุกครั้งที่แตะฝาผนังแลวจะตองเปลี่ยนทาเคลื่อนไหว
เปนอยางยิ่ง 
                    2.16 นักเรียนจับกันเปนคู  เม่ือสัญญาณคนที่หน่ึงเคลื่อนที่ดวยทาอยางหนึ่ง
แลวอีกคนหนึง่พยายามจะเคลื่อนที่โดยเลยีนแบบคนแรกนั้น  เม่ือไดยินสัญญาณครั้งที่สอง  คน
ที่สองเคลื่อนไหวอยางหนึ่ง  แลวอีกคนหนึ่งก็ทําทาเลียนแบบ  สลับกันอยางนี้เรื่อยไป 
                    2.17 เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ หองเรียนแลวใหใชสวนตาง ๆ ของเทารับนํ้าหนักของ
รางกายในแตละครั้งแตกตางกันไป 
            2.18 ฝกหัดเคลื่อนทีโ่ดยใหเทาเคลื่อนไหวในแบบตาง ๆ  เชน  โดยใชปลายเทา
ไขวกันโดยสองเทาพรอมกัน  หรือโดยใชเทาหนึ่งเทาใดทําเพียงเทาเดียว 



 13 

    2.19 เคลื่อนทีไ่ปรอบ ๆ  หองหรือสนาม  โดยใชทาการเคลื่อนที่ของเทา 
เชนเดียวกบัการเคลื่อนเทาในกรีฑาลูและลาน 
   2.20 เคลื่อนทีไ่ปรอบ ๆ แลวบิดปลายเทาไปทางขวาทกุครั้งที่จะหันไปทางขวา
และทุกครั้งทีหั่นใหเปลี่ยนทาการเคลื่อนที่ 
   2.21. เลือกกีฬาประเภทใดขึ้นมา  แลวเคลื่อนที่ดวยการสมมุติวาไดเลนกีฬา
ประเภทนั้น 
   2.22 เคลื่อนทีไ่ปขางหนา  ขางซาย  ขางขวา  ขางหนา  หรือขางหลัง 
   2.23 เคลื่อนทีไ่ปรอบ ๆ หองหรือสนาม  โดยทดลองใชสวนหนึ่งสวนใดของ
รางกายนําทีละสวน 
   3. การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณหรือวัตถ ุ
                  การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ  หรือ  วัตถเุปนการทําใหเด็กไดมีการเคลื่อนไหว
โดยใชวตัถุ  หรือ  อุปกรณอยางใดอยางหนึ่งประกอบ  การใชอุปกรณประกอบนี้จะชวยทําให
เด็กไดมีการพัฒนาการในดานการทํางานประสานกันระหวางประสาทมือกับประสาทตา  
ประสาทเทากบัตา  และประสาทมือเทาและตาดีขึ้นและตามปกติแลว  เด็กจะมีความสนุกสนาน
กับการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณน้ีมาก  ฉะนั้นครูควรจะจัดวัตถุ อุปกรณวัตถุอ่ืน ๆ  ที่จะ
สามารถใหเด็กไดใชในการประกอบการเลนหรือการเคลื่อนไหวน้ีใหมากที่สุดอุปกรณที่จะจัดหา
ไดงาย  เชน  ถุงถั่ว  ลูกบอลขนาดตาง ๆ  เชือก  หวงยางขนาดใหญ  หรือหวงยางธรรมดา
เหลานี้เปนตน  ซ่ึงอุปกรณเหลานี้จะเปนอุปกรณที่จะชวยสงเสริมใหเด็กไดดีประสบการณในการ

เคลื่อนไหวไดอยางดีและกวางขวาง  (วรศักดิ์  เพียรชอบ.  2547 : 147 – 149)  ภรณี  คุรุรัตนะ.

(2526 : 30-31)  ไดใหขอเสนอแนะการใชอุปกรณประกอบการเคลื่อนไหววาอุปกรณที่ใชควร
จัดหาไวอยางเพียงพอ  และมีขนาดเหมาะสมใหความสมัพันธกับการเคลื่อนไหวของเด็ก  
เพ่ือที่จะกระตุนความคิด  เพ่ิมความสนุกสนานและทักษะและการใชอุปกรณที่ถูกวิธีจะชวยให
เด็กมีความคลองแคลวและควบคุมการเคลื่อนไหวไดดีขึ้น 
 กุลยา  ตันตผิลาชีวะ.( 2547 : 110)  จําแนกลักษณะของการเคลื่อนไหวโดยใชอุปกรณ
ดังน้ี 

1. การทําใหวตัถุที่อยูน่ิงเคลื่อนที่  เชน  ขวางลูกบอล  ตีวงลอ  กิจกรรมนี้เด็กจะ 
เปนผูกระทํากบัวตัถุเปนหลกั 

2. การหยุดวัตถุเคลื่อนที่เปนกิจกรรมของเด็กที่ฝกใหเด็กรับหรือหยุดวัตถทุี่กําลงั 
เคลื่อนที่มาหา  เชน  รับลูกบอล  รับของที่โยนมา  เปนตน 

3. การเคลื่อนที่ไปพรอมกับวัตถุ  เชน  การอุมลูกบอลวิ่ง  การวิ่งโบกสายรุง  เปน 
ตน  สิ่งที่เด็กไดรับและเรียนรูจากกิจกรรมนี้เปนเรื่องเก่ียวกับการเขาใจตัวเองและผูอ่ืน  มิติ
สัมพันธรวมถงึการวางตัว 
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 จะเห็นวา  เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สนใจสิ่งแวดลอมรอบตวั  และชอบเคลื่อนไหว 
รางกายอยูตลอดเวลาครูปฐมวัยควรสนองความตองการดังกลาว  ดวยการจัดบรรยากาศ  และ
นําอุปกรณตาง ๆ  มาใชประกอบการเคลือ่นไหว  เพ่ือชวยใหเด็กเกดิการเรียนรู  รูจักการแกไข
ปญหา  คิดหาคําตอบดวยตนเอง  จากการใชอุปกรณตาง ๆ 
 1.4 หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ 

   เยาวพา  เดชะคุปต.(2542 : 51-52)   ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะวาเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องตน   ชวยใหเด็กมีโอกาสมีการพัฒนาทั้งใน
ดานความรูความเขาใจและความรูสึกสํานึกในความสามารถของสวนตาง ๆ  ของรางกายของ
ตัวเองตลอดจนในการที่จะชวยใหเด็กมีพัฒนาการในทักษะการเคลื่อนไหว  ผูสอนควรจะ
พิจารณาหลักที่สําคัญตอไปนี้เปนแนวทางประกอบ  คือ 

     1. การจัดการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย  ควรจะเปนกจิกรรมการเคลื่อนไหวที่เปน 
ตามธรรมชาตขิองเด็กวัยน้ี  เชน  การเคลื่อนไหวอยูกบัที่  มีการกม  การเงย  การกระโดด  การ
ปนปาย  เหลานี้  เปนตน 

    2. เด็กปฐมวัยเปนวัยทีต่องการการเคลื่อนไหวและอยากรูอยากลองในความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกายของตนเองตลอดเวลา  ฉะน้ันครูควรจะไดจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบือ้งตนเพ่ือสนองความตองการของเด็กวัยน้ีใหเพียงพอ 
       3. การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวใหเด็กวยัน้ีควรจัดใหเด็กมีประสบการณการ
เคลื่อนไหว โดยใชสวนตาง ๆ  ของรางกายในการเคลือ่นไหวในกิจกรรมตาง ๆ  อยากวางขวาง
และใหเปนไปตามลักษณะและธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของสวนตาง ๆ ของรางกายเหลานี้
อยางแทจริง 
                4. การจัดกิจกรรมการเคลือ่นไหว  ควรใหเปนไปในลกัษณะของการสรางสรรคให
มากที่สุด  โดยครูควรจะตั้งปญหาใหเด็กคิดเองและลองทําเอง  มากกวาที่ครูจะเปนผูสาธิตหรือ
บอกใหทําตาม 
        5. กิจกรรมการเคลื่อนไหว  ควรใหเปนกิจกรรมที่มีความหมายตอเด็ก  ใหเด็กมี
ความเขาใจและเห็นความเกี่ยวของในชวีติประจําวันทีต่องใชหรือประสบในชีวติประจําวันดวย
โดยควรจะไดเนนในแงของปริมาณและคณุภาพของการเคลื่อนไหวเหลานั้นดวยควบคูกันไป 
การจัดกิจกรรมควรจะเปนกจิกรรมการเคลื่อนไหวทีต่องการใชกลามเน้ือใหญของรางกาย  โดย
สวนรวมเปนสําคัญกอน  เชน  กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการใชกลามเนือ้ลําตัว  
กลามเนื้อแขนและขาเปนตน 

                 6. ควรสงเสริมใหเด็กไดสํานึกในความสามารถในการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของ 
รางกายที่ตนเองสามารถที่จะทําไดเปนสําคัญ  ทั้งน้ีเพ่ือที่จะชวยใหเด็กไดมีความเชือ่ม่ันใน
ตนเองใหมากที่สุด  ควบคูกนัไปดวย 
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              7 . ควรใหเด็กมีความเขาใจและสํานึกในความแตกตางระหวางความสามารถของแต
ละคน  เด็กแตละคนจะมีอัตราการเรียนรู  หรือพัฒนาการทางดานความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของสวนตาง ๆ  ของรางกายเหลานี้แตกตางกัน  ฉะนั้นการเรียนรูเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของสวนตาง ๆในรางกายเหลานี้ของแตละคนจะเปนไปตามอัตราการเรียนรูของ
ตนเอง 

    8. การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กควรจะเปนบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน 
และทาทายตลอดเวลาการดําเนินกิจกรรม 
 9. การจัดกิจกรรมการเคลือ่นไหวสวนตาง ๆ ของรางกายควรจะเปนไปตาม 
ความสามารถของรางกายของเด็กเอง  ไมควรจะเปนไปในลักษณะการบังคับเด็ก 

                 10. เด็กควรจะไดรูจักชื่อการเคลื่อนไหวเบื้องตนตาง ๆ  เหลานี้ดวย  ทั้งน้ีเพ่ือจะได
เปนพ้ืนฐานในการเรียนรูในขั้นสูงตอไป 

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ.(2547 : 114 – 114)   ไดใหเสนอแนะหลักการจัดกิจกรรมการ 
เคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 

1. กิจกรรมที่ครูใหเด็กกระทําตองมีลักษณะสรางสรรคมากที่สุดแมแตจะเปน 
กิจกรรมเคลื่อนไหวอยูกับที ่

  2. กิจกรรมควรเริ่มตนจากการเคลื่อนไหวรางกาย  โดยสวนรวมกอนแลวจึงไปสวน   
แขน  ขา  ในขณะเดียวกันครูตองสังเกตและสรางความเชื่อม่ันใหกับเด็กเรียนรูรางกาย  และ
การเคลื่อนไหวของตนเอง 
   3. ทาทางของการเคลื่อนไหวตองไมสรางความยุงยากใหกับเด็กเพื่อสรางความ 
ม่ันใจใหกับเด็กแตตองมีความหมายสําหรับเด็กในการเรียนรู  โดยเฉพาะการพัฒนาการรับรูและ 

  4. มีบริเวณและพื้นที่สําหรบัเด็ก  เพ่ือใหเด็กมีความคลองตัวในการเคลื่อนท ี
รางกายทั้งอยูกับที่และเคลือ่นที่  เพ่ือเด็กจะไดเรียนรูพ้ืนที่รอบ ๆ ตัว  รูจักบริเวณรอบตัวเอง
และบริเวณรอบขาง  การเคลื่อนไหวสอนใหเด็กเรียนรูพ้ืนที่ (Space)  สิ่งที่ครูสอนไมใชการสั่งให
เด็กยืน ณ ตําแหนงที่ครูกําหนด  แตการเรียนรูพ้ืนที่คอืสิ่งที่ครูบอกเด็กวาใหหาพื้นที่ที่เด็ก ๆ  
กางแขน  แกวง  แลวไมชนเพ่ือน  การบอกเด็กเชนน้ีเปนการสรางใหเด็กเรียนรูตนกับพ้ืนที่  ที่

สัมพันธกับเพ่ือนนั่นคือรูจักคําวา   Space. 
    5 . ใหอิสระเด็กในการเคลื่อนไหวตามลักษณะของกิจกรรมการเคลื่อนไหวซ่ึงอิสระนี้  

หมายถึง  การใหเด็กทําตามเสียงดนตรีมากกวาการทําทาตามเนื้อเพลงหรือทําตามคําสั่งแตให
เด็กรูจักการสังเกตวา  เม่ือไรควรเคลื่อนไหวและเม่ือไรควรหยุดดวยตัวของเด็กเอง 
  1.5   กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
   การจัดกิจกรรมใหมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  มีจุดมุงหมายใหญ ๆ  ดังน้ี  
(สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ.  2536 : 9) 
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        1. เพ่ือพัฒนาอวัยวะทกุสวนใหมีความสัมพันธอยางดีในการเคลื่อนไหว 
       2. เพ่ือสนองความตองการตามธรรมชาติ ความสนใจ และความพอใจของเด็ก 

        3. เพ่ือใหเกิดความซาบซึ้งและมีสนุทรียภาพในการเคลื่อนไหวตามจังหวะ 
           4. เพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 
                    5 . เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณสนุกสนาน  ร่ืนเริงจากการเลนกิจกรรมการ 
เคลื่อนไหวและจังหวะแบบตาง ๆ 
                    6. พ่ือพัฒนาดานสังคม  การปรับตวั  และความรวมมือในกลุม 

 7. เพ่ือใหโอกาสไดแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสํานักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษา

แหงชาติ. (2536 : 10)  ไดแบงกิจกรรมออกเปน  2  ตอน  ดังน้ี 
1. กิจกรรมพื้นฐาน  เปนกิจกรรมที่ตองฝกทุกครั้งกอนที่จะทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป 

ลักษณะการจดักิจกรรม  มีจุดเนนในเรื่องจังหวะ  และการเคลื่อนไหวหรือทําทาทางอยางอิสระ
ใหเด็กทราบถงึขอตกลงในเรื่องสัญญาณและจังหวะ  ซ่ึงครูจะใชเครื่องใหจังหวะชนดิใดก็ไดโดย
ครูตองทําความเขาใจกับเด็กกอนวา  สัญญาณนั้นหมายถึงอะไร  เชน  ใหจังหวะ  1  ครั้ง  
สมํ่าเสมอ  แสดงวา  ใหเด็กเดินหรือเคลือ่นไหวไปเรื่อย ๆ ตามจังหวะ  ให  จังหวะ  2  ครั้ง  ตอ
การแสดง วาใหเด็กหยุดการเคลื่อนไหว  โดยเด็กจะตองหยุดนิ่งจริง ๆ  หากกําลังอยูในทาใดก็
ตองหยุดนิ่งในทานั้น  จะเคลื่อนเปลี่ยนทาไมได 

2. กิจกรรมสัมพันธเน้ือหา  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กเคลื่อนไหวรางกาย  โดยเนน 
การทบทวนเรือ่งที่ไดรับรูจากกิจกรรมอ่ืน ๆด  และนํามาสัมพันธกับเนื้อหา  โดยครูมีรูปแบบ
การจัดกิจกรรมหลายวิธ ี

1.1 การทําทาทางประกอบเพลงหรือคําคลองจอง  เปนการจัดกิจกรรมใหเด็ก 
เคลื่อนไหวหรอืบริหารรางกายอยางอิสระประกอบเพลง  หรือคําคลองจอง 

1.2 การปฏิบัตติามคําสั่ง  เปนการจัดกิจกรรมใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายที่คร ู
ออกคําสั่ง  เชน  การจัดกลุมตามจํานวน  การทําทาทางตามคําสั่ง  ฯลฯ 

1.3 การปฏิบัตติามขอตกลง  เปนการจัดกิจกรรมใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายตาม 
ขอกําหนด  เชน  การฝกความจํา  สถานที่  สัญญาณ  ทาทาง  เกมการละเลนตาง ๆ ฯลฯ 

1.4 การเปนผูนํา  ผูตาม  เปนการจัดกิจกรรมใหเด็กเคลื่อนไหวรางกาย หรือ 
ทําทาทางเปนผูนําใหเพ่ือนปฏิบัตติามหมุนเวียนสลบักันไป 

1.5 การทําทาทางตามจิตนาการ  เปนการจัดกิจกรรมใหเด็กทําทาทางตาม 
ความคิดจินตนาการโดยฟงคําบรรยายเรือ่งราว  เพลง  ทํานอง  โดยทําทาทางจนิตนาการ
ประกอบอุปกรณ  เชน  หวงพลาสติก  ริบบิ้น  เชือก  ฯลฯ 

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  แบงออกเปน  2  กิจกรรม   
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คือ  สวนที่เปนกิจกรรมพื้นฐานและสวนที่เปนกิจกรรมสัมพันธเน้ือหาโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือให
เด็กไดแสดงออกโดยการเคลื่อนไหว  และเปนการเตรยีมความพรอมทางดานรางกายใหกับเด็ก
ที่สําคัญตองคาํนึงถึงกิจกรรมที่จัดตองเหมาะสมกับวัย  และพัฒนาการทางรางกายของเด็กนอย
ดวย 

1.6  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเคลื่อนไหวและจงัหวะ 
               1. ทฤษฎีที่ใชเปนแนวความคิดในการศึกษาครั้งน้ี  คือ ทฤษฎีการเรยีนรูของธอรน
ไดค  (Thorndike’s  Law  of  Leaning)   ซ่ึงเนนการเรียนรูที่สําคัญดวยกฎ  3  ประการ  ไดแก 

1.1 กฎแหงความพรอม  (Law  of  Readiness)      การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ 
ตอเม่ือมีความพรอมทั้งทางกายและใจเกี่ยวกับรางกาย  (Physical)  เพ่ือเปนการเตรียมการใช
กลามเนื้อและระบบประสาทใหสัมพันธกนั  (Co-Ordination)   และเพื่อเปนการฝกทักษะเกี่ยวกับ
จิตใจ  (Mental)   เปนความพรอมทางดานสมองหรือสติปญญา  และควรคํานึงถึงความพรอมใน
วัยตาง ๆ  ดวยวามีความแตกตางกันอยางไร  เม่ือเด็กมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจจะ
สงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดี 

1.2 กฎแหงการฝกหัด  (Law  of  Exercise)   เด็กจะเรียนรูจากการกระทําซ้ํา ๆ  
กันหลาย ๆ  ครั้งน่ันเอง  เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจงัหวะเด็กจะเกิดทักษะในแบบตาง ๆ ซ่ึง
ทําใหระบบประสาทและกลามเนื้อทํางานสัมพันธกันดี 

1.3 กฎแหงผล  (Law  of  Effects)    เด็กจะเรียนรูไดดีขึ้น  ถาผลของการ 
กระทํานั้นเปนไปในทางบวกหรือทางทีดี่  ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดความสนใจ  เกิดทักษะทําใหเด็กมี
ความสนุกสนานและความพอใจ    

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  (Piaget’s  Cognitive  Development  
Theory)  เพียเจทถือวาการใหเด็กไดสัมผัสวัตถุตาง ๆ  จะสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูได  
โดยเฉพาะในเด็กกอนศึกษา  ซ่ึงอาศัยการรับรูเปนสื่อในการกระตุนทางความคิดของเด็ก                              
จําเปนตองใหเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวและสัมผัสสิ่งตาง ๆ  ทฤษฎีน้ีเปนประโยชนในการจัด
เน้ือหาและกิจกรรมทางการเคลื่อนไหว  โดยใหเด็กสัมผัสวัตถุตาง ๆ  ที่อยูรอบ ๆ ตัวเด็ก  ซ่ึง

จะชวยใหเด็กเรียนรูในสิ่งใหม ๆ  (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ. 2523 : 69; 
อางอิงจาก  Piaget’s  1652) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว  และจังหวะมีอยูหลายทฤษฎี
การเลือกใหทฤษฎีใดนั้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจของครู  โดยคํานงึถึงความเหมาะสมกับวัยและ
ความแตกตางของเด็กแตละคนเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ดี 
 
2.  เอกสารที่เก่ียวของกับสมรรถภาพทางกลไก 
 2.1  ความหมายของสมรรถภาพทางกลไก 
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 สมรรถภาพทางกายมีขอบเขต  จํากัดแคสมรรถภาพทางกลไก  (Motor Fitness) 
เพราะเมื่อใชคํานี้สามารถแปลความหมายไดชัดเจน คําวาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพ
ทางกลไก(Motor  Fitness) หมายถึงความพรอมหรือการเตรียมความพรอมที่จะกระทํากิจกรรม
ตางๆ โดยเฉพาะที่ใชกลามเน้ือมัดใหญ โดยเกิดความเหนื่อยลาชา นอกจากนี้บุคคลที่มี
สมรรถภาพกลไกจะตองสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลา
ยาวนาน ดังน้ันการวัดสมรรถภาพทางกายในปจจุบันเปนการวัดสมรรถภาพกลไก ซ่ึง
สมรรถภาพกลไกก็ไมใชสมรรถภาพทางกายโดยตรง แตมีความสัมพันธกัน  (ผาณิต  บิลมาศ. 
2530 : 35) 
 จรวย  แกนวงษคํา (2516 : 32)  ไดใหความหมายของงสมรรถภาพทางกลไกไววา
เปนความสามารถของรางกายที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวเปนการทาํงานรวมกันของประสาท
และกลามเนื้อ เพ่ือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมพรอมกัน 
 สมคิด  บุญเรือง  (2520 : 132)  ไดใหความหมายของสมรรถภาพทางกลไกไววาเปน
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของรางกายหลายๆสวนและประสานงานของอวัยวะตางๆในการ
ประกอบกิจกรรมนั้น 
 สุเนตุ  นวกิจกุล (2524 : 154)  กลาววา สมรรถภาพกลไก (Motor Fitness )  เปน
สมรรถภาพทางกายที่บงถึงเฉพาะเจาะจงลงไปดานหนึ่งดานใดดานเดียว ซ่ึงเปนความสามารถ
ของการแสดงออกถึงลักษณะทาทางและอิริยาบถตางๆ ไดแก ความสามารถในการวิ่ง  การ
กระโดด การหลบหลีก  การลม การปนปาย  การวายน้ํา การขี่มา การยกของหนัก และ
ความสามารถในการปฏิบตังิานไดยาวนาน สมรรถภาพทางกลไกเปนความสามารถของรางกาย
ที่เนนหนักไปในทางการเคลื่อนไหว ซ่ึงเกี่ยวของกับกลามเนื้อพลังภายในมัดกลามเนื้อ   
เน้ือเยื่อและขอตอ การทดสอบสมรรถภาพกลไกครอบคลุมไปถึงการใชกลามเนื้อมัดใหญที่ใชใน
การเลนกีฬา และทักษะตางๆในการทํางาน 
 สวุิมล  ตั้งสัจจพจน (2526 : 63)  ไดใหความหมายของสมรรถภาพทางกลไกไววา 
หมายถึงขีดจํากัดของความสามารถทางกลไก โดยเนนถึงสมรรถวสิัยของงานที่เกี่ยวของกับ
ความอดทน กําลัง ความแข็งแรง ความออนตัว และความคลองแคลววองไว  แตไมรวมถึง    
การประสานงานและทักษะ 
 วิริยา  บุญชัย (2529 : 106)  ไดใหความหมายของสมรรถภาพทางกลไกเปน
ความสามารถในการปฏิบตัทิักษะเบื้องตน อันไดแก  การเดิน การวิ่ง การกระโดด การลม        
การวิ่งหลบหลีก  การปนปาย  การแบก เปนตน 
 
 2.2 องคประกอบของความสามารถทางกลไก 
 ความสามารถทางกลไก หมายถึง ความสามารถในการทํางานเฉพาะอยางของกลไก
รางกายซึ่งสามารถตรวจสอบและทดสอบได 
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 1. การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการรักษาสมดุลของรางกาย
เอาไวไดขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ ดวยรูปแบบดวยรปูแบบและความเร็วตางๆ เชน การเลี้ยงลูก
บาสเกตบอลขณะวิ่งไปดวยโดยไมลมซวนเซ  
 2. พลัง  (Power) หมายถึง ความตองการที่จะเคลื่อนไหวรายกายอยางทันทีทันใด 
เชน กระโดดสูง พุงแหลน ทุมนํ้าหนัก ขวางลูกบอล การวิ่งเร็วเต็มที ่น่ันหมายถึงวารางกายตอง
ใชแรงเปนจํานวนมากในระยะเวลาสั้นๆและสั้นที่สุดเทาที่จะสั้นได โดยใหเกิดผลสมัฤทธิ์สูงสุด 
 3. ความคลองตัว (Agility) ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิ์ภาพซึ่งควบคุมไดในขณะเคลื่อนไหว ดวยการใชแรงเต็มทีใ่หมากที่สุดเทาที่จะทําได 
เชน การวิ่งเกบ็ของ การวิ่งซิกแซก 
 4. ความเร็ว (Speed) หมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายทั้งหมดอยาง
รวดเร็วจากทีห่น่ึงไปยังอีกที่หน่ึง เชนการวิ่ง 100 เมตร  
 5. เวลาเคลื่อนไหว (Movement Time) มีความหมายตางจากความเร็ว เพราะหมาย
รวมถึงการเคลื่อนไหวดวยสวนใดสวนหนึ่งของรางกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เชน การวัด
เวลาเคลื่อนทีข่องแขนและไหลโดยการขวางลูกเบสบอลใหไกลที่สุด 
 6. เวลาปฏิกิริยา (Reaction Time) หายถึงระยะเวลาทีจํ่าเปนตองใชเคลื่อนไหวเพือ่
การตอบสนองตอสิ่งเราเฉพาะอยาง ถาเวลาเคลื่อนไหวบวกกับเวลาปฏิกิริยาจะกลายเปนเวลา
ตอบสนอง (Respores Time) 
 7. การทํางานประสานสัมพันธ (Coordination) มีความจําเปนตอกลไกการเคลื่อนไหว
ทุกประเภท หมายถึง การเคลื่อนไหวในการทาํงานตางๆ อยางตอเน่ือง นุมนวล สมํ่าเสมอ ซ่ึง
หมายรวมถึงการผสมผสานกลมกลืนกันของการใชแรงนอย เปนการผสมผสานกลมกลืนกัน
อยางเปนระบบระเบยีบระหวางการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันจนประสบผลสัมฤทธิต์ามเปาหมาย 
(วาสนา   คุณาอภิสิทธิ์. 2540 : 5 - 6) 
 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับความบกพรองทางสติปญญา 
 3.1 ความหมายและภาวะของความบกพรองทางสติปญญา 
        ความหมายตาม  สมาคมสภาวะบกพรองทางสติปญญาอเมริกัน American  
Association on  Mental  Retardation (AAMR) เด็ก    ที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
(Mental  Retardation) หมายถึงเด็กที่มีภาวะจํากัดในการปฏิบัติงาน และแสดงลกัษณะมี
ความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑปกติ (IQ =  70 – 75 หรือต่ํากวา) ปรากฏรวมกับมี
ความจํากัดทางทักษะเรื่องการปรับตวัอยางนอย 2 ทักษะ จาก 10 ทักษะ คือการสื่อความหมาย 
การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน  ทักษะทางสังคม ทักษะ  การใชสาธารณสมบัติ การ
ควบคุมตนเอง  สุขอนามัยและความปลอดภัย  การเรียนวิชาการเพือ่ชีวิตประจําวนั  การใชเวลา
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วางและการทาํงาน ทั้งน้ีตองมีภาวะความบกพรองทางสติปญญาเกิดขึ้นกอนอายุ 18 ป 
(Luckasson and others.  1992 : 5)  
 ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ สมาคมโรคจิตอเมริกัน
(American Psychiatric Association)  ประกอบดวยลกัษณะที่รวมกัน 3 ประการ คือ  
  1. มีความสามารถทางสตปิญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ เม่ือทดสอบ
เชาวนปญญาเปนรายบุคคลระดับสติปญญา (IQ ) ประมาณ 70 หรือต่ํากวานั้น(แตสําหรับวัย
ทารกจะใชการตัดสินทางคลินิกเทานั้น 
  2. ความสามารถในการปรับตวัในปจจุบันประสิทธิภาพของบุคคลในการปรับตวั
ใหสอดคลองกับความตองการในชีวติทัว่ไป และพ่ึงตนเองไดเชนเดียวกับคนปกติในวัยเดียวกัน 
ตามวัฒนธรรมและชุมชนนัน้ มีปญหาที่บกพรองอยางนอย 2 ดานของทักษะดังตอไปน้ี การสื่อ
ความหมาย (Communication ) การดูแลตนเอง (Self - Care) การดํารงชีวิตภายในบาน 
(Home living) ทักษะทางสงัคม/ การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Social /Interpersonal skill) ทักษะ
การใชสาธารณสมบัติ (Use of community resources) การควบคมุตนเอง (Self - director) 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) การเรียนวชิาการเพื่อชีวติประจําวัน 
(Academic) การใชเวลาวาง (Leissure) และการทํางาน (Work) 
  3. แสดงอาการกอนอายุ 18 ป (Diagnosit  and  Statistical of  Mental  
Disorders. 1994 : 50) 
 สรุปไดวา  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  หมายถึง เด็ดที่มีความสามารถทาง
สติปญญาต่ํากวาเกณฑปกติ  IQ   70 หรือต่ํากวา ทําใหมีปญหาในทักษะการปรบัตวัให
สอดคลองกับการดํารงชีวิตประจําวันอยางนอย 2 ทักษะ จาก10 ทักษะและตองเกิดขึ้นกอนอายุ 
18 ป 

 3.2 ระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

 AAMR (American  Association  on  Mental  Retardation) แบงระดับความรุนแรง
ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตามความหมายใหมที่บัญญัติขึ้น โดยแบงระดับความ
รุนแรงตามลักษณะของความตองการการชวยเหลือของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่
ประเมินแบงเปน 4 ระดับ คือ 

  1. ตองการความชวยเหลือเปนครั้งคราว(Intermittent) 
  2. ตองการความชวยเหลือตามระยะเวลาที่กําหนด (Limited) 
  3. ตองการความชวยเหลือติดตอกันตลอดไป  (Extensive) 
  4. ตองการความชวยเหลือในทุกๆดานอยางทั่วถึงและตองการมากที่สุด  

(Pervasive)  รูปแบบการชวยเหลือเปนการชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทีต่องอาศัยการปรับตวั และความสามารถในการอยูรวมกัน การใหความชวยเหลือ
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อาจจักเปนระยะเวลานานหรือตามความจําเปนของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งชวีติเขา  (Luckasson and others.  1992 : 25)  
 American   Psychiatric Association แบงระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความ 
บกพรองทางสติปญญา เปน 4 ระดับ  ตามระดับเชาวนปญญา คือ  
  1. ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดบันอย (Mild Mental Retardation)  
มีระดับเชาวนปญญา  50 – 70 
  2. ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดบัปานกลาง (Moderate Mental   
Retardation) มีระดับเชาวนปญญา 35 – 55 
  3. ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดบัรุนแรง (Severe Mental Retardation)  
มีระดับเชาวนปญญา  20 - 40 
  4. ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดบัรุนแรงมาก (Profound Mental   
Retardation) มีระดับเชาวนปญญาต่ํากวา 20 – 25  
 ในกรณีที่มีภาวะความบกพรองทางสติปญญาที่ระบคุวามรุนแรงไมได  ควรใช
สันนิษฐานอยางหนักแนนวาภาวะความบกพรองทางสติปญญา แตไมสามารถทอสอบเชาวน
ปญญา  ตามแบบทดสอบมาตรฐานได เน่ืองจากบุคคลนั้นมีความบกพรองมาก หรือไมใหความ
รวมมือในการทดสอบ หรือเปนเด็กวัยทารก (Diagnostic  and  Statistical of  Mental  
Disorders. 1994 : 50 ) 
 ความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญา นอกจากสังเกตทีร่ะดับเชาวน
ปญญาแลว ยงัสามารถสังเกตที่รูปแบบของการใหความชวยเหลอือีกดวยขึ้นอยูกบัพฤติกรรม
ของการปรับตัวและความสามารถของการอยูรวมกันในสังคมของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา (พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร.  2540  : 3 - 4) 
 สรุปไดวาระดบัความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญาสามารถแบงตาม
ลักษณะความตองการการชวยเหลือและรปูแบบของการใหความชวยเหลือ และทักษะการ
ปรับตวัใหสอดคลองกับความตองการในชีวติประจําวัน ตามสภาพแวดลอมของสังคมปกติ ทั้งน้ี
จะตองเกิดกอนอายุ 18 ป  

 3.3 ลักษณะและความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรองทาง 
สติปญญา  
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีลักษณะพัฒนาการลาชา ภาวะความบกพรอง 
ทางสติปญญายิ่งมีความรุนแรงมากเทาใดความลาชาของพัฒนาการยิ่งปรากฏใหเห็นเร็วขึ้น
เทานั้น กลุมทีมี่ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดบัรุนแรงจะพบวา มีพัฒนาการดานการ
เคลื่อนไหวลาชาอยางชัดเจนในชวงขวบปแรก  กลุมที่มีภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดบั
ปานกลางจะมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวปกติ แตพัฒนาการดานความเขาใจภาษาและการ
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ใชภาษาจะลาชาสวนกลุมทีมี่ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดบันอยอาจไมแสดงอาการ
ลาชา จนกระทั่งเขาวยัเรียน ลักษณะบคุลิกภาพ และพฤติกรรมไมมีลักษณะเฉพาะ  บางคน
กาวราว ควบคุมอารมณไมได บางคนตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน (ชวาลา  เธียรธนู และกัลยา           
สูตะบตุร. 2539 ) 
 ในวัยเด็กเล็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรยีนได มักจะมีลักษณะพฤตกิรรม
ตางจากเด็กปกติทัว่ไป คอืมีความจํากัดทางดานความสามารถทางสติปญญา การเรียนรูการพูด
และการใชภาษา  ซ่ึงเปนลกัษณะความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
แตโดยรวมเดก็ที่มีความปกพรองทางสติปญญาความคลายคลึงกับเด็กปกติมากกวาความ
แตกตางจากเด็กปกติ ถาไมมีการทดสอบความสามารถทางสติปญญา หรือการใชภาษา ซ่ึงอาจ
ทําใหแตกตางจากเด็กปกติ สังเกตไดยากแตเม่ือเด็กเขาสูวัยเรียนเริม่เรียนทักษะวิชาการ ซึงจะ
แสดงลักษณะความตองการพิเศษใหเห็นเดนชัดขึ้น 
 ลักษณะและความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา แตกตางกัน
ไปขึ้นอยูกับระดับอายุ และระดับความรนุแรงทางภาวะความบกพรองทางสติปญญา ซ่ึงแยกเปน 
4 ระดับคือ ระดับนอย (Mid) มีความตองการพิเศษประมาณ 85% ระดับปานกลาง (Moderate) 
มีความตองการพิเศษประมาณ 10% ระดับรุนแรง (Severe) มีความตองการพิเศษประมาณ 4% 
ระดับรุนแรงมาก (Profound) มีความตองการพิเศษประมาณ 1%  
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดบัเรียนไดมีลักษณะดังน้ี  
  1. ดานสติปญญา เปนดานที่เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาแตกตางจากเดก็
ปกติมากที่สุดเม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ การวินิจฉัยดานสติปญญามักเกีย่วของกับการเรียนรู เชน
เรียนรูชากวาปกติ หรือมีความสามารถในการเรียนรูนอยกวาเด็กปกติ ซ่ึงพบลักษณะเหลานี้เม่ือ
เด็กเขาโรงเรียนและเริ่มเรยีนวิชาการ ดังน้ี 
   1.1 อัตราเร็วของการเรียนรู (Rate of Leaning) เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาใชเวลาเรียนรูมากกวาเด็กปกต ิ
      1.2 ระดับการเรียนรู (Level Rate of Leaning) เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญามักมีปญหากับการเรียนวิชาการ คือเรียนไดในระดับต่ํากวาเด็กปกติ แตเด็กที่มี   
ความบกพรองทางสติปญญาอาจพัฒนาการเรียนรูไดดีในวิชาพลศกึษา เครื่องจักรกลหรือศิลปะ
เปนตน 
     1.3 อัตราเร็วของการลืม (Rate of Forgetting) เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญามีแนวโนมที่จะลมืสิ่งที่เรียนรูไปแลวเรว็กวาเด็กปกติ หากมีโอกาสไดฝกฝนสิ่งที่เรียนรู
ไปแลว การฝกฝนแบบซ้ําๆ บอยๆ และใหพักเปนระยะๆ จะชวยใหเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาสามารถจําขอมูลที่เรียนไปแลวไดดีขึ้น 
   1.4 การถายโยงการเรียนรู (Transfer of Leaning) เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญามีความยากลําบากในการถายโยงการเรียนรูจากสถานการณหน่ึงไปยังอีกสถานการณ
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หน่ึง ทักษะหรือความคิดรวบยอดที่กําลังเรียนอยู เด็กสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณที่
กําหนดใหคณะเรียนได แตไมสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณที่แตกตางจาก
สถานการณเดิมเล็กนอยหรือแตกตางกนัโดยสิ้นเชิง  
      1.5 การเรียนรูสิ่งที่เปนรูปธรรม นามธรรม (Concrete Versus Abstract 
Leaning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถจะเรียนรูสิ่งที่เปนรูปธรรมชดัเจน
ตรงไปตรงมาไดดีกลาสิ่งที่เปนนามธรรม 
       1.6 การเรียนรูจากเหตุการณ (Incidental leaning) เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาในขณะที่เรียนรูจะสนใจเฉพาะเนื้อหาที่สําคญั แตไมสามารถเก็บเนื้อหาหรือขอมูลที่
เรียนรูสวนอ่ืนๆที่อยูในสถานการณน้ันๆในขณะเด็กปกติสามารถทําได 
      1.7 รูปแบบการเรียนรู (Leaning Set) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ตองใชเวลานานกวาเด็กปกติในการที่จะจําพัฒนา    คือ กระบวนการแกปญหาอยางมีระบบ ใช
วิธีแกไขอยางเปนขั้นตอนไปจนประสบความสําเร็จ เม่ือประสบความสําเร็จในการแกปญหา
บอยๆ แลวมนุษยจะพัฒนากรแกไขปญหาของตนเอง ซ่ึงเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามี
ปญหาความยากลําบากมาก แตถาใหเด็กไดเรียนรูคือกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบไดแลว
ก็สามารถทําไดเชนเดียวกบัเด็กปกต ิ
  2. ภาษาและการสื่อสาร เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะเรียนรูภาษาไดชา
กวาเด็กปกติ วิชาการอื่นๆที่ตองอาศัยภาษาในการเรยีนรูเชน คณิตศาสตร  สังคม เปนตนทาํให
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามรปญหาในการเรียนสูงมาก ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญ
และรับบริการกระตุนพัฒนาการโดยเฉพาะภาษาจากนักวิชาการ 
  3. ทักษะทางสังคม  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะตองตอสูแขงขันใน
การดํารงชีวิตกับผูอ่ืนทักษะทางสังคม  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเม่ือตองอยูในสถานการณที่
แตกตางไปจากที่เคยชิน  เด็กที่มีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะกลัว วิตกกังวล หรือพฤติกรรม
กอกวนสังคม  ดังน้ันโปรแกรมการเตรียมความพรอมเก่ียวกับทักษะทางสังคม  จึงตองมีการ
วางแผนอยางรอบคอบและเปนระบบ โดยเฉพาะพฤติกรรมการปรับตวั (Adaptive Behavior) 
ซ่ึงเปนสิ่งสําคญัมากที่จะทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
ปกติสุข และมีคุณภาพชีวติที่ดี 
  4. ทักษะกลไกกลามเนื้อ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดบันอย จะมี
ความแตกตางของพัฒนาการดานรางกาย และความสามารถทักษะกลไกของกลามเน้ือกับเด็ก
ปกตินอยมาก ดังน้ันพัฒนาการดานนี้หากมีลักษณะลาชาหรือมีความบกพรองจะสงผลให
พัฒนาการโดยรวมของเด็กมีความลาชาไปดวย แตตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และการวินิจฉยั เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มิไดขึ้นอยูกับความผิดปกติหรือลาชาทาง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่เปนเกณฑ (พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร.  2540) 
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 ผดุง  อารยะวิญู. (2533 : 35 – 38) ไดแบงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาออกเปน 5 ลักษณะ ซ่ึงพอสรุปไดคือ 
  1. ลักษณะทางบุคลิกภาพ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักคดิวาตนเอง
ประสบความลมเหลว (เพราะเคยประสบความลมเหลวมากอน)  จึงหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอยางที่
จะทําใหเกิดความลมเหลวมักพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ ทั้งน้ี เพราะเด็กไมแนใจใน
ความสามารถของตนเอง เด็กมักมีความรูสึกที่ไมแนใจในความสามารถของตนเอง เด็กมักรูสึก
ไมดีตอตนเองโดยรูสึกวาตนเองไมมีความสามารถจนเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเด็กประสบความ
ลมเหลว 
  2. ลักษณะการเรียนรู เด็กทีมี่ความบกพรองทางสติปญญามักมีชางความสนใจสั้น  
เสียสมาธิไดงายมักหันเหความสนใจไปจากบทเรียน  มีปญหาในการหาความสัมพันธ การ
จําแนกความแตกตางของรปูทรงเลขาคณิต มีปญหาดานความจํา ดานถายโยงการเรียนรู ดาน
การเรียนรูดานนามธรรม 
  3. ภาษาและการพูด เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักพูดไมชัด รูคําศพัท
จํานวนจํากัด เขียนประโยคไมถูกตอง และทั้งน้ีภาษาเปนสวนประกอบที่สําคัญในการเรียนรู   
ขั้นสูง จึงทําใหเด็กมีปญหาในการเรียนวชิาอ่ืนๆดวย 
  4. รางกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีพัฒนาการทางกาย
ชากวาเด็กปกติ จึงมักมีสวนสูงและน้ําหนักโดยเฉลี่ยต่ํากวาปกติ มีความสามารถในการ
เคลื่อนไหวต่ํากวาเด็กปกติ รวมถึงดานการดูแลรักษาสขุภาพ ปญหาการเจ็บปวยและปญหา
เกี่ยวกับฟน 
  5. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักมีปญหาใน
เรื่องการเรียนทุกวิชา ผลการเรียนต่ํา เรียนไมทันเพ่ือน โดยเพาะอยางยิ่งวิชาคณติศาสตร 
 สรุป เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีลักษณะแตกตางกันทั้งน้ีขึ้นอยูกับอายุ 
และระดับความบกพรองทางสติปญญา ซ่ึงมีลักษณะที่สาํคัญคือ มีพัฒนาการลาชาทางดาน
สติปญญา เชน เรียนรูชา  ดานภาษาและการสื่อสารจะเรยีนรูไดชา   ทักษะทางสงัคม  มีปญหา
พฤติกรรมการปรับตวั  ดานทักษะกลไกกลามเนื้อหากมีพัฒนาการลาชาหรือมีความบกพรองจะ
สงผลใหพัฒนาการโดยรวมของเด็กลาชาไปดวย 

 3.4 หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

 หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีดังน้ีคือ การสื่อสารกับเด็กควร
ชัดเจน  การอธิบาย การสั่งงาน ตลอดจนการพูดคุยกับเด็กควรใชภาษางายๆ  และกระชับ ตอง
ม่ันใจวาเด็กเขาใจในสิ่งที่พูด การเรียนการสอนควรสอดคลองกับความยากงายของเนื้อหาวิชา
กอนจะลงมือสอน ควรกระจายเนื้อหาออกเปนขั้นตอนยอยๆ ที่เด็กสามารถเขาใจไดงายและ
สามารถปฏิบตัิได  แลวเรียงลําดับจากงายไปหายาก วธิีอธิบาย วิธีสอนที่นํามาใชควรเหมาะสม
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ในแตละเน้ือหาในแตละขั้นที่จัดไว ใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
เน้ือหาวิชาที่สอนใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได มีการประเมิน
ความเจริญกาวหนาอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ (ผดุง  อารยะวิญู.  2533) 

   หลักการสอนสําหรับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา  
 การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จําเปนตองมีการสอนที่แตกตางไปจาก

การสอนปกต ิเพ่ือสนองความตองการพิเศษของเด็ก ซ่ึงมีหลักการสอนดังน้ี 
  1. ครตูองคํานึงถึง ความพรอมทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา  เพราะเด็กมีความพรอมชากวาเด็กปกติ กอนทําการสอนสิ่งใดครูจะตองเตรียมความ
พรอมกอนนานๆ  เม่ือเด็กมีความพรอมแลวครูจึงทําการสอนวิชานัน้ๆ 

  2. สอนตามความสามารถ และความตองการของเด็กแตละคนโดยจัดสภาพการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพและลกัษณะของเดก็คนนั้น  

  3. สอนตามระดับสติปญญา  เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีระดับ
สติปญญาต่ํากวาเด็กปกตทิั่วไปที่มีอายุเทากัน 

  4. ยอมรับความสามารถ และพยายามสงเสริมความสามารถของเด็ก อยาตามใจ
หรือคอยชวยเหลือมากเกินไป หรือลงโทษทั้งทางกายและวาจามากเกินไป 

  5. พยายามฝกใหเด็กชวยตวัเองมากที่สุด จะเปนการชวยใหเด็กพัฒนาความ
เชื่อม่ันในตนเองเพิ่มขึ้น ทําใหเด็กรูสึกภูมิในในคุณคาของตนเอง และแบงเบาภาระจากผูเลี้ยงด ู

  6. สอนตามการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยแบงงานเปนขั้นตอนยอยๆ 
หลายๆขั้นเรยีงจากงายไปหายาก เพ่ือไมใหเด็กสับสน ใหเด็กประสบความสําเรจ็ในงาน ซ่ึงเปน
การสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหแกเด็ก 

  7. ใชหลักการสอนแบบ R’s คือ 
           7.1 Repetition คือ การสอนซ้ําและใชการสอนมากกวาเด็กปกติใชวธิีการสอน
หลายๆวธิี แตเน้ือหาเดิม 
            7.2 Relaxation   คือ การสอนแบบไมตงึเครียด ไมสอนเนื้อหาเดียวกันนาน
เกิน 15  นาที  ควรเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน  วิชาการเปนการเลน รองเพลง ดนตรี เลา
นิทาน หรือใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง 
          7.3  Routine คือ การสอนเปนกิจวัตรประจําวัน เปนกจิกรรมที่ตองทํา
สมํ่าเสมอในแตละวัน  
             8. สอนโดยแบงหมูตามตารางสอน สามารถทําไดดีในกรณีที่เด็กมีระดับสติปญญา
ใกลเคยีงกัน 
   9. เม่ือฝกเด็กทํากิจกรรมตางๆ ตองพยายามแทรกการฝกหลายดาน 
  10. ตองชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง เด็กทุกคนจะเรียนไดดีถาเขามี
ความรูสึกประสบความสําเรจ็ 
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  11. สอนทีละขั้นจากสิ่งใกลตัวไปหาสิ่งไกลตวั หรือจากงายไปหายากเพื่อไมให
เด็กสับสน งานบางอยางที่เด็กปกติในวัยเดียวกันเห็นวางายแตเด็กเหลานี้อาจสับสนไมเขาใจ 
  12. สอนโดยลงมือปฏิบัติจริง  
  13. สอนสิ่งที่มีความหมายสําหรับเด็ก และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได 
โดยเฉพาะสิ่งที่เปนนาธรรมซึ่งเปนสิ่งที่เด็กเขาใจยาก ครูตองพยายามอธิบายโดยใชคํางายๆ 
และยกตัวอยางประกอบ 
              14. ตองพยายามจัดการสอนใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามี
ประสบการณใหมๆ เพ่ือใหฝกคิด 
  15. สอนโดยใชของจริงหรืออุปกรณประกอบทุกครั้ง ตองใหเวลาเด็กมาก
พอสมควรในการเปลี่ยนกิจกรรมอยางหน่ึงไปสูอีกอยางหนึ่ง 
              16. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองอาศัยแรงจูงใจ และการ
เสริมแรง 
  17. มีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กในทุกดานอยางสม่ําเสมอเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับเปลี่ยนวธิีการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
        18. ครูตองเชือ่วา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถและศักยภาพ
ในตนเอง สามรถพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคา มีคุณภาพ 
และประสทิธภิาพทุกคน 
           19. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  นอกจากการสอนวิชาการแลว
ตองคํานึงถึงการสงเสริมพฤติกรรมการปรบัตวั ปรับพฤติกรรมไมพึงประสงค สงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณ ภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพไปพรอมๆ กัน เน่ืองจาก สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่ทํา
ใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถดํารงชีวติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  20. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองพยายามใหเด็กลดการ
พ่ึงพาบุคคลอืน่ลง (Set to Independence) สอนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตและแสวงหาการ
จางงานในอนาคต (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร.  2539) 
 สรุป   หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองคํานึงถึงความพรอมและ
ความสามารถ และความตองการของเด็กเปนหลัก สงเสริมความสามารถของเด็กแตละคนเปน
หลัก สงเสริมความสามารถของเด็ก ฝกใหชวยตัวเองใหมาก  สอนจากงายไปหายาก สอนตาม
หลัก 3 R  คือ สอนซ้ําๆ (Repetition)  สอนที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวันของเด็ก (Relaxation) 
และสอนใหสนุก (Routine)  มีการใหแรงเสริม มีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอและเปนระบบ 
 

4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   งานวิจัยในตางประเทศ 
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 ฮอลเลย (Halley. 1972 : 5018-A) ไดทําการวิเคราะหเปรียบเทยีบการกระทํา
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใชกลุมตวัอยาง คือ 
นักเรียนเกรด 1-6 เกรดละ 30 คน รวม 180 คน ที่มีอายุระหวาง 5 ป 9 เดือน ถึง 12 ป  2 
เดือน ทําการทดสอบความเร็ว ความคลองตัว  กําลัง ระยะเวลาการตอบสนอง การทรงตัวขณะ
อยูกับที่  การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ความยืดหยุนของสะโพก และความแข็งแรงของแขนพบวา 

 1. คะแนนสมรรถภาพทางกลไกในทุกรายการจะเพิ่มขึน้ตามลาํดับอายุ 
 2. คะแนนสมรรถภาพทางกลไกในทุกรายการนอกจากความแข็งแรงของแขนจะไม 

เพ่ิมขึ้นรวดเรว็ ในระดับเกรดกลางๆ เหมือนกับในปแรกๆ และปหลงัๆ 
 3. ความยืดหยุนตัวจะเพิ่มขึ้นตามอายุ 
 4. ความแข็งแรงจะยังไมพัฒนาถึงขั้นสูงกวาประถมศกึษาประถมศกึษา 
 5. การทรงตัวขณะเคลื่อนทีย่ังไมเพ่ิมขึ้นในระหวางเกรด 1-3 
  วิลเลียม (William. 1976 : 7963 - A) ไดศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพ
ทางกลไกของนักเรียนในโรงเรียนที่ใชโปรแกรมพลศึกษาตางกัน โดยใชกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนเกรด 4 จํานวน 54 คน และเกรด 6 จํานวน 78 คน จากโรงเรียนอลาบามา 2โรงเรียน  
คือโรงเรียนไมคอยดีนักสําหรับการเรียนและการเลนของเด็กกลุมทดลองและใชโรงเรียน
โปรแกรมพลศึกษา ซ่ึงจัดขึ้นโดยครูประจําชั้น มีครูชั่วคราวและนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยอลา
บามา มาชวยสอนพลศึกษา  แตมีสนามและสถานที่ที่สสีภาพดีกวากลุมควบคุม  โดยใชกิจกรรม
สอนที่เหมือนกันเปนพ้ืนฐาน ยกเวนการเรียนและการเลนของเด็กในสถานที่และสนามที่เปน
อุปสรรคของกลุมทดลอง มีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนทันทีเม่ือใชโปรแกรม 
คือ ในเดือนตุลาคม 1974 และทดสอบซ้าํอีกครั้งหน่ึงในเดือนเมษายน  1975 โดยใช
แบบทดสอบที่มีรายการทดสอบคือ ลุกนั่ง ยืนกระโดดไกลวิ่ง 50 หลา วิ่งกลับตวั งอแขนหอยตัว  
เดิน – วิ่ง   600หลา  
 ผลการศึกษาพบวาในกลุมทดลองมีการพัฒนาสมรรถภาพกลไกขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งเกรด 4 และเกรด 6 ในเกรด 4 มีการพัฒนาสูงกวากลุมควบคุม 3 รายการ คือ ลุกนั่ง เดิน
กระโดดไกล และงอแขนหอยตัว สวนในรายการวิ่ง 50 หลา และเดิน – วิ่ง 600 หลา ในรายการ
ยืนกระโดดไกล ลุก-น่ัง ก็สูงกวากันไมมากนัก สวนรายการวิ่ง 50 หลา ของทั้งสองกลุมไม
แตกตางกัน    

 แอนยันวู (Anyanwu. 1977 : 2644 - A) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ สมรรถภาพทางกาย
ของเยาวชนไนจีเรีย” โดยใชกลุมตวัอยางเปนเยาวชนทั้งชาย หญิง อายุตั้งแต 11-15 ป โดยใช
แบบทดสอบซึ่งประกอบดวยดังน้ี วิ่งกลบัตวั  ดันขอ (สําหรับชาย) ดันขอกับเกาอ้ี (สําหรับหญิง) 
ลุก - น่ังชันเขา วิ่งเร็ว 45 เมตร ยืนกระโดดไกล ดึงขอ (สําหรับชาย) งอแขน หอยตัว (สําหรับ
หญิง) วิ่ง 9 นาที (สําหรับเยาวชนอายุ 11 - 12 ป) วิ่ง 12 นาที (สําหรับเยาวชนอายุ 13 - 18 ป) 
ผลการบวิจัยพบวา 
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 1. เยาวชนมีความสามารถดีขึ้นในทุกระดบัอายุ และเยาวชนชายมีความสามารถดีกวา
เยาวชนหญิงในการทดสอบทุกรายการ 
 2. คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของเยาวชนหญิงอายุต่ําดีกวาเยาวชนหญิงที่มีอายุสูง 
 3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในสหรัฐอเมริกา พบวา 
สมรรถภาพทางกายของเยาวชนสหรฐัอเมริกาดีกวาเยาวชนไนจีเรีย สวนเยาวชนอายุต่ํา 
คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของเยาวชนทั้งสองประเทศไมตางกัน 
 พอลลารค (Pollard. 1980 : 2480 - A) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทักษะทาง
กลไกของนักเรียน จากอายุ เพศ และสถานภาพทางสังคม เปนการศึกษาเปรียบเทียบทักษะ
ทางกลไกของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ระดับ 5, 7 และ 10 ของโรงเรียนทางชานเมืองที่มี
สถานภาพต่ําและสภานภาพสูงทั้งน้ีโดยนําผลที่ไดเปรียบเทียบทักษะทางกลไกมาตรฐานของรัฐ
แคลิฟอรเนียและไดใชแบบทดสอบเดียวกันคือ พีพีที (PPT = Physical  Performance  Test  
of  California : 1971)  ผลการศึกษาพบวานักเรียนทีมี่สถานภาพทางสังคมต่ํามีคะแนนเฉลี่ย  
ต่ํากวานักเรยีนที่มีสถานภาพทางสังคมสูงอยางมีนัยสําคัญที่ 0.5 และนักเรียนนักเรียนที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงมีคะแนนสูงกวาเกณฑมาตรฐานของรัฐแคลิฟอรเนียอยางมีนัยสําคัญ    
ที่ 0.5 
 โคแกน  (Kogan.  1982 : 166) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวกับการสงผลตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางดานพลศกึษาจะมีประโยชนแกเด็กประถม ซ่ึงถาเริม่ตนไดเร็วเทาใดเด็กก็จะไดรับผลดีมาก
เทานั้น แตไมมีการยืนยันวาการเคลื่อนไหวจะมีผลกระทบตอสมองสวนกลางหรอืไม ดังน้ันผล
การจัดกิจกรรมดังกลาวยังอยูบนพ้ืนฐานที่ไมม่ันคงพอที่จะอธิบายไดวาการเคลื่อนไหวสามารถ
ใชบําบัดความไมปกติทางสติปญญาไดซ่ึงอาจสรปุเกี่ยวกับโปรแกรมไดวาการเคลื่อนไหวควรจะ
ใหสัมพันธกับทักษะกลไกและเนื้อหาสาระ รวมทั้งทักษะทางสังคมซึ่งหากเด็กไดรับการสงเสริม
ดานการเคลื่อนไหวอยางเตม็ที่ก็จะสามารถชวยเด็กไดเปนอยางดี 
 จูน  โอกะ (Jun.  Oka.  1984 : 1 - 3) ไดทําการวิจัยเรื่องสมรรถภาพกลไกของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนภาคใตของไทย ทําการทดสอบกับกลุมนักเรียน
ชายและนักเรยีนหญิงที่กําลงัศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 870 คน เปนชาย  644 คน 
หญิง 406 คน ทําการทดสอบโดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกฬีา
สมัครเลนแหงญี่ปุน (Japan Amateur  Sport  Association : J.A.S.A.)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชายและนักเรยีนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ภาคใตและนําผลการทดสอบไปเปรียบเทยีบสมรรถภาพกลไกของนักเรียนญี่ปุนตามระดับอายุ 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเพ่ิมขึ้นตามลําดับอายุการ
พัฒนาของสมรรถภาพเปนตามพัฒนาการเจริญเติบโต 



 29 

 2. เม่ือเปรียบเทียบกบัเด็กญี่ปุนในระดับอายุเดียวกัน เด็กไทยมีสมรรถภาพกลไกต่ํา
กวาเด็กญี่ปุนเทียบเทากับเด็กญี่ปุนเม่ือ  24 ปที่ผานมา 
 3. ความสมบรูณแข็งแรงของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเกือบทั้งหมดเพิ่มขึ้นตาม
ระดับอายุ 
 4. เม่ือเปรียบเทียบความสมบูรณแข็งแรง เด็กไทยต่ํากวาเด็กญี่ปุนยกเวนความ
แข็งแรงของกลามเนื้อทอง 
 5. ความแข็งแรงของนักเรียนไทยไมสมดุล โดยเฉพาะความทนทานต่ํากวาเม่ือ
เปรียบเทียบองคประกอบอ่ืนๆของความสมบูรณแข็งแรง 
 คาลิช (Calitz. 1986 : 17 ) ไดกลาวถึงศักยภาพและปญหาของการใชภาษาของเด็ก
ระหวางเตรยีมกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนการศึกษาสํารวจ
บริเวณการเคลื่อนไหวในขณะที่เด็กสํารวจและเคลื่อนไหวในบรเิวณตางๆ และคนหาสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงประโยชนของเด็กที่ไดเคลื่อนไหวน้ันสงผลตอพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก และคา
ลิชไดศึกษาถงึการสื่อความหมายระหวางครูกับเด็กนักเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
ทั้งน้ีเพ่ือพยายามทําใหมีประสิทธิภาพและสามารถจะทําใหเด็กมีสวนรวม เพ่ือบรรลุจุดมุงหมาย
ของการจัดกจิกรรม การศึกษาดังกลาวใชวิธีการสรางรปูแบบการสอน รูปแบบน้ีเปนลักษณะที่
ไมเปนทางการ ซ่ึงเนนการสํารวจและคนพบตามแนวการสงเสริมความคิดสรางสรรคและการ
แกปญหาซึ่งอาศัยบทบาทของครูเปนสําคญัและทําการเสนอแนะปญหาและขอบกพรองที่จะตอง
แกไขและปรบัปรุงใหดีขึ้นในสถานการณที่ทดลองจัดที่โรงเรียนอนุบาล 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ธูปทอง  ศรีทองทวม  (2538 : 75) ไดเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใชกจิกรรมทักษะ
ดนตรีกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ตามแผนการจัดประสบการณแบบปกติ   
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ 5 - 6 ป ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2538 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย 
จํานวน 60 คน ระยะเวลาทีศ่ึกษา 8 สัปดาหๆ ละ 5 วัน ผลการศึกษาพบวา ความคดิสรางสรรค
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดัประสบการณการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช
กจิกรรมทักษะดนตรีกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเคลือ่นไหวและจังหวะ ตาม
แผนการจัดประสบการณแบบปกต ิ
 ขวัญแกว  ดํารงศิริ (2539 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความพรอมทางดาน
รางกายของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
โดยเนนจุดประสงคกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ตาม
แผนการจัดประสบการณแบบปกติโดยใหกลุมทดลองไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรม
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การเคลื่อนไหวและจังหวะตามแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลของสํานักคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิารการวิจัยปรากฏผลดังน้ี 
 1. ในระยะเวลา 6 สัปดาห ความพรอมทางดานรางกายของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  
 2. ในระยะเวลา 8 สัปดาห ความพรอมทาดานรางกายของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 3. ความพรอมทางดานรางกายของเด็กปฐมวัยกลุมตวัอยางทั้งสองกลุมหลังทดลอง 6  
สัปดาหและ 8 สัปดาห มีคะแนนสูงกวากอนทดลองและเมื่อนํามาพิจารณาทางสถิติ พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4. ในสัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 กลุมทดลองมีคะแนนความพรอมทางดานรางกาย
สูงกวากลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยดังน้ี คือ 4.68 และ 4.87 ตามลําดับ 
 ชาตรี  รอยวิรัตน  (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง เกณฑปกติสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ จํานวน 1,296 โดยกาํหนดเลือกสุมตัวอยางตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 นักเรียน
กลุมตัวอยางทั้งหมดตองทําการทดสอบความพรอมของรางกาย ดวยแบบทดสอบ 5 ประเภท
ดวยกันคือ ยืนกระโดดไกล, ลุก - น่ัง, ดันพ้ืน, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 5 นาที 

 ผลการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยาง ปรากฏวา 
 1. กลุมนักเรียนชาย  ผลการทดสอบปรากฏดังตอไปน้ี 
      1.1 ยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยเทากับ 1.52 เมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 
0.26เมตร 
      1.2 ลุก – น่ัง  คาเฉลี่ยเทากับ 17.23 ครั้ง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.22
ครั้ง 
      1.3 ดันพ้ืน  คาเฉลี่ยเทากับ 18.05 ครั้ง  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.69 ครั้ง 
      1.4  วิ่งกลับตัว  คาเฉลี่ยเทากบั 38.22 เมตร  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
5.67 เมตร 
      1.5 วิ่ง 5 นาที  คาเฉลีย่เทากับ 968.40 เมตร   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
171.98 เมตร 
 2. กลุมนักเรียนหญิง  ผลการทดสอบปรากฏดังตอไปน้ี 
     2.1 ยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยเทากบั 1.40 เมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.23 เมตร 
     2.2  ลุก – น่ัง คาเฉลี่ยเทากับ 14.07 ครั้ง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.72ครั้ง 
     2.3  ดันพ้ืน  คาเฉลี่ยเทากับ 17.94 ครั้ง  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.85 ครั้ง 
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     2.4  วิ่งกลับตวั  คาเฉลีย่เทากับ 36.29 เมตร  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 4.88 
เมตร 
     2.5  วิ่ง 5 นาที  คาเฉลีย่เทากับ 883.85 เมตร   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
140.37 เมตร 
 วันชัย  อินทรปนาม (2540 : บทคัดยอ ) ไดทําวิจัยเรื่องพัฒนาการเกี่ยวกับ
ความสามารถทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ีไดมาจากการสุมอยางแบบงาย เปนนักเรียนชาย 150 คน นักเรียนหญิง       
150 คน รวม 300 คน เครื่องมือที่ใชในการทดสอบดวยแบบทดสอบความสามารถทางกลไกของ
สมาคมกีฬาเยาวชนแหงประเทศญี่ปุน ผลการศึกษาพบวา  
 1. นักเรียนชายชั้นประถมศกึษาปที่ 4, 5 และ 6 มีความสามารถทางกลไกดานการยืน
กระโดดไกล เทากับ 158.70, 170.10 และ 181.98 เซนติเมตร ลุกนัง่ เทากับ 19.20, 19.27 และ
22.70 ครั้ง ดันพ้ืนเทากับ 12.50, 12.80 และ 16.50 ครั้ง วิ่งกลับตัว เทากับ  38.02, 38.94 และ
37.42 เมตร วิ่ง 5 นาท ีเทากับ 810.60, 850.60 และ 890.40 เมตร ตามลําดับ  
 2. นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6มีความสามารถทางกลไกดานการ
ยืนกระโดดไกล เทากับ 153.40, 161.02 และ 162.20 เซนติเมตร ลุกนั่ง เทากับ 16.00, 17.12
และ 17.36 ครั้ง ดันพ้ืนเทากับ  7.40, 8.68 และ 10.24 ครั้ง วิ่งกลับตัว เทากับ  36.34,  37.14 
และ 37.42 เมตร วิ่ง 5 นาที เทากับ 740.80  และ 780.20 เมตร ตามลําดับ  
 วินัย  พูลศรี (2543 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่องสมรรถภาพกลไกของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยใชแบบทดสอบความสามารถทางกลไกของแบรโรว  (Barrow  
Motor Ability test) ซ่ึงประกอบดวยการทดสอบ 3 รายการ คือ ยืนกระโดดไกล  การทุม        
เมดิซินบอล วิง่ซิก-แซก  ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนนิสิตชายและนิสิตหญิงในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2543 ชั้นปที่ 1 - 4 จํานวน 960 คน เปนนิสิตชาย    
480 คน และนิสิตหญิง 480 คน ซ่ึงมีการสุมอยางงาย (Simple  Random Sampling) ทําการ
วิเคราะหโดยใชสถิติ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบบความแปรปรวนทางเดียว
และการทดสอบเปนรายคูของนิวแมนส คูลส (Newman Keuls Test) ผลการวิจัยพบวา  
  ความสามารถในการยืนกระโดดไกล  ของนิสิตชายชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
  ความสามารถในการทุมเมดิซินบอล  ของนิสิตชายชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
  ความสามารถในการวิ่งขามเครื่องกีดขวาง  ของนิสิตชายชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.5 
  ความสามารถในการยืนกระโดดไกล  ของนิสิตหญิงชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
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  ความสามารถในการทุมเมดิซินบอล  ของนิสิตหญิงชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
 ความสามารถในการวิ่งขามเครื่องกีดขวาง  ของนิสิตหญิงชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.5 
 สมรรถภาพทางกลไกรวมทกุรายการของนิสิตชายชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
 สมรรถภาพทางกลไกรวมทกุรายการของนิสิตหญิงชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
 พนมพร    อุนอก  (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการความสามารถทางกลไกของนักเรียนอนุบาลศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
อนุบาลศึกษาปที่1-3 ซ่ึงมีอายุ 3-5 ป ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เปนนักเรยีนชายชั้นละ 
100 คน และนักเรียนหญิงชั้นละ 100 คน รวม 600 คน ทําการวัดการเจริญเติบโต และทดสอบ
ความสามารถทางกลไก ผลการศึกษาพบวา 

 1. การเจริญเติบโต 
  1.1  นํ้าหนักรางกาย ของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 18.30 18.77 และ 21.39 

กิโลกรัม ตามลําดับ และนักเรียนหญิงมี คาเทากับ  17.71 18.07 และ 21.11 กิโลกรัม 
ตามลําดับ 

 1.2 สวนสูง ของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 104.24 110.69 และ 115.3 
เซนติเมตร ตามลําดับและนักเรียนหญิง มีคาเทากับ 103.98 110.69 และ 110.06 เซนติเมตร 
ตามลําดับ 

 1.3 สวนสูง ของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 56.57 58.25  และ 61.71 เซนติเมตร 
ตามลําดับและนักเรียนหญงิ มีคาเทากับ 55.70  57.36  และ 61.22 เซนติเมตร ตามลําดับ 

 1.4 รอบอก ของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 57.04  57.29   และ 59.36 เซนติเมตร 
ตามลําดับและนักเรียนหญงิ มีคาเทากับ 55.54  55.99  และ 58.77 เซนติเมตร ตามลําดับ 

 2. พัฒนาการความสามารถทางกลไก  
 2.1 ยืนกระโดดไกล ของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 62.96,  94.26   และ 106.90 

เซนติเมตรตามลําดับ และนกัเรียนหญิง มีคาเทากับ 58.93   77.44  และ 87.94 เซนติเมตร 
ตามลําดับ 

 2.2 น่ังงอตัวไปขางหนา ของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 5.58,  6.30  และ 7.59 
เซนติเมตร  ตามลําดับและนักเรียนหญิง มีคาเทากับ 5.80  6.81  และ 8.52 เซนติเมตร 
ตามลําดับ 
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 2.3 วิ่งกลับตวัระยะทาง 5 เมตรของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 12.47, 10.43  และ 
9.71 เซนติเมตรตามลําดบัและนักเรียนหญิง มีคาเทากับ 12.75, 11.30  และ 9.97 เซนติเมตร 
ตามลําดับ 

 2.4 วิ่งเร็ว 4 วินาที ของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 12.50, 14.66  และ 16.64 
เมตร ตามลําดับและนักเรียนหญิง มีคาเทากับ 12.22, 13.65  และ 9.97 เมตร ตามลําดับ 

 2.5 ลุก-น่ัง 30 วินาที  ของนักเรียนชาย มีคาเทากับ 2.23,  5.40 และ 6.81 ครั้ง 
ตามลําดับและนักเรียนหญงิ มีคาเทากับ 2.28, 4.36 และ 6.38  ครั้ง ตามลําดับ 
 
 วัลยา  สุทธิพิบูลย  (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เพ่ือศึกษาพัฒนาการ
ความสามารถทางกลไก ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ระดับพอเรียนไดที่ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมเกมพลศึกษา กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาเปน
นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค ที่กําลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 จํานวน 12 
คน ผูวิจัย ใชเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห สัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที รวม 30 ครั้ง 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองตามแบบ Randomized One Group (Pretest – Posttest 
Design) ที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย เครื่องมือ 2 ชุด คือ  
 1. แบบทดสอบความสามารถทางกลไก ของสมาคมกีฬาสมัครเลนแหงประเทศญี่ปุน 
(Japan Amateur Sport Association) ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบ 5 รายการ ดังน้ี ยืนกระโดด
ไกล ลุกนั่ง  ดนพ้ืน  วิ่งกลับตัว  และวิ่ง 5 นาที 
 2. แผนการฝกกิจกรรมพลศึกษา ซ่ึงผูวจัิยสรางขึ้น สถติิที่ใชในการวเิคราะหขอมูลคือ  
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติแบบที  (t – Test dependent) และการทดสอบไคว  
สแคว (Chi – Square ) 
 ผลการศึกษาพบวา  
 1. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถทางกลไกกอนการทดลองและ
หลังการทดลอง 
 ความสามารถดานการกระโดดไกล  กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  มีคาเฉลี่ย 
74.25 และ 86.67 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.05 
 ความสามารถดานการดันพ้ืน  กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  มีคาเฉลี่ย 3.50 
และ 7.17 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.10 
 ความสามารถดานการลุก-น่ัง  กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  มีคาเฉลี่ย 3.67 
และ 9.33 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.71 
 ความสามารถดานการวิ่งกลบัตวั  กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  มีคาเฉลี่ย 
23.08 และ 25.17 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.08 
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 ความสามารถดานการวิ่ง 5 นาที  กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  มีคาเฉลี่ย 
530.83 และ 562.50 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  11.15 
 2. ผลการเปรยีบเทียบความสามารถทางกลไก  ดานยืนกระโดดไกล ลุกนั่ง  ดนพ้ืน  
วิ่งกลับตวั  และวิ่ง 5 นาที ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง  ทุกรายการแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
 ผานิต   ยังประภาร (2543 : บทคัดยอ) การศึกษาการฟงจําแนกเสียงสําหรับเด็กทีมี่
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นกอนประถมศึกษา  พบวาเด็กที่ไดรับการฝกการ
จําแนกเสียงดวยชัดการสอยฝกฟงจําแนกเสียงมีความสามารถจําแนกเสียงสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.1 
  
 



 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
  1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที ่2 ป
การศึกษา 2547 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีนักเรยีนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดบั
ปานกลาง (Moderate Mental Retardation) มีระดับเชาวนปญญา 35 – 40 ถึง 50 – 55 กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดดอนซึ่งเปนโรงเรียนโครงการจัดการเรียน
รวม สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 2 คน เปนนักเรยีนชาย 1 คน  นักเรียนหญิง 1 คน   
 นักเรียนชาย อายุ13 ป ระดับ IQ  50 
 นักเรียนหญิง อายุ 15 ป  ระดับ IQ  39   

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1. แบบทดสอบประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว  Bruininks – Oseretsky Test (BOT) 
(ภาคผนวก ข ) 

 2. โปรแกรมการฝกการเคลือ่นไหวประกอบจังหวะ (ภาคผนวก ค ) 
 3. ใบบันทึกผลการการฝกและพฤติกรรมการฝก(ภาคผนวก ง ) 
 4. ใบบันทึกผลการทดสอบกอนและหลังการฝกสัปดาหที่ 2,4,6,8 
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ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ชิ้นที่ 1 
 เครื่องมือชิ้นที่ 1 คือ แบบทดสอบประสิทธิภาพการเคลือ่นไหว  Bruininks – 
Oseretsky Test (BOT)  

 วิธีหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 1 
 แบบทดสอบประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว  Bruininks – Oseretsky Test (BOT) 
ผูวิจัยไดนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจํานวน 10คน มา
ทําการทดสอบจํานวน 2 ครั้ง โดยครังที่ 1 และครั้งที่ 2 มีระยะหางกัน 2 วันนําคามาคํานวณหา
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเพียรสนั(Pearson Product Correlation coefficient) พบวา 
การวิ่งเร็วและความคลองตวั (Running speed and agility) มีคาความเชื่อม่ันที่ 9.56 การทรง
ตัวแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance) มีคาความเชื่อม่ันที่ 0.896  การทรงตัวแบบอยูกับที่
(Static Balance ) มีคาความเชื่อม่ันที่ 0.932  ความแข็งแรงของขา (Strength) มีคาความ
เชื่อม่ันที่ 0.932   

 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ชิ้นที่ 2 
 1. เสนอโปรแกรมโปรแกรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะตอประธานและ

กรรมการควบคุมสารนิพนธในการทําวิจัยเพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ แกไข และปรบัปรุง 
 2. นําโปรแกรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

ตรวจสอบ แกไข และปรบัปรุงโปรแกรมการฝกใหมีความเหมาะสม จํานวน 5 คน  
(ภาคผนวก ก ) 

 วิธีหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 2 

 ผูวิจัยไดนําโปรแกรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะใหผูเชี่ยวชาญตรวจ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชงิพินิจ (Face Validity) จํานวน 5 คน 
 

วิธีดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. ติดตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพ่ือขอหนังสือ

จากบัณฑิตวทิยาลัย ขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอน สํานักงานเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร เพ่ืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกบักลุมตัวอยางที่กาํลังจะศึกษาและสถานที่ที่ใช
ในการฝก 

2. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ และแบบฝกที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.1 สถานที่ไดแก หองสําหรับฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ และสนามที่ใชใน

การทดสอบ 
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     2.2  อุปกรณ 
   2.2.1 เครื่องเสียงและแผนเพลงที่ใชขณะการฝก 
   2.2.2  เทบวัดระยะ 
   2.2.3  กรวยยาง 
   2.2.4  นาฬิกาจับเวลา 
   2.2.5 แผนยางสําหรับยืนกระโดดไล 
3. เตรียมกลุมตัวอยางที่ใชทําการศึกษา โดยดําเนินการดังน้ี 
   3.1 ปฐมนิเทศกลุมตัวอยางเกี่ยวกับจุดมุงหมายการฝกและวิธีการฝกตลอดจน

ปฏิทินการฝก 
    3.2 ทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวกอนการฝกโดยใชแบบทดสอบ 
Bruininks - Oseretsky Test (BOT) 

4. ใหกลุมตัวอยางทําการฝกตามโปรแกรมการฝก ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
   4.1  ทําการฝกสัปดาหละ 4 ครั้ง วันจันทร – วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 15.30 น. 
ระยะเวลา 8 สัปดาห  รวม 32 ครั้ง  1 กุมภาพันธ  - วันที่ 25 มีนาคม 2548 
    4.2 ทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว โดยใชแบบทดสอบ 
Bruininks - Oseretsky Test (BOT) หลังการฝกสัปดาหที่ 2 ,4 ,6 และ 8 

5. บันทึกผลการฝกและพฤติกรรมการฝกโดยการสังเกต 
          6. บนัทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวเปนรายบุคคลแลวจึงนําขอมูล
มาบันทึกอีกครั้งเพ่ือนําไปจัดกระทําขอมูล 
          7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
 

การจัดกระทําขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบประสทิธิภาพในการเคลื่อนไหว   ทุกรายการ 
มาบันทึกเพื่อรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 
 1. บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว  กอนการฝก, หลังการฝก 
สัปดาหที่ 2, 4, 6, 8  
 2. แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว  กอนการฝก, หลังการฝก 
สัปดาหที่ 2, 4, 6, 8  โดยใชกราฟแสดงผล 
 3. แสดงผลเปอรเซ็นตความกาวหนาจากการฝก 
 

ระยะเวลาในการทําวิจัย 

 ระยะเวลาในการทําวิจัย เริ่มตั้งแต กุมภาพันธ 2548 – มีนาคม 2548 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 เม่ือนําขอมูลจาการทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวกอนการฝกการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะและหลังการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสัปดาหที่ 2 ,4 6 และ 8 ไดผล   
การฝกดังน้ี 
 
ตาราง 1  ผลการทดสอบ  วิ่งเร็วและความคลองตัว (Running speed and agility) 
 

หลังการฝก 
ผูฝก กอนการฝก 

สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 

เด็กผูชาย 16 วินาท ี 12 วินาท ี 14 วินาท ี 12 วินาท ี 12 วินาท ี

เด็กผูหญิง 20 วินาท ี 18 วินาท ี 17 วินาท ี 18 วินาท ี 17 วินาท ี
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จากตารางที่ 1  แสดงใหเห็นวาเด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการฝกการ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ผลการทดสอบ วิ่งเร็วและความคลองตวั (Running Speed and 
Agility) เด็กผูชายใชเวลา 16 วินาที   
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ใชเวลา 12 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 25  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ใชเวลา 14 วินาทีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 12.5  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ใชเวลา 12 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 25  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ใชเวลา 12 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 25  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
 จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูชายมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวดานวิ่งเร็วและความคลองตวั (Running Speed and Agility) เพ่ิมขึ้นประมาณ 
 25  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 

จากตาราง ที่1 แสดงใหเห็นวาเด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการฝกการ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบ วิ่งเร็วและความคลองตวั (Running Speed and 
Agility) เด็กผูหญิงใชเวลา 20 วินาที   
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ใชเวลา 18 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  10 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ใชเวลา 17 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 15  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ใชเวลา 18 วินาทมีีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  10  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ใชเวลา 17 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 15 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
 จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูหญิงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวดานวิ่งเร็วและความคลองตวั (Running Speed and Agility) เพ่ิมขึ้นประมาณ 
 10 - 15  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
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ตาราง 2  ผลการทดสอบ การทรงตัวแบบอยูกับที่ (Static Balance ) 
 

หลังการฝก 
ผูฝก กอนการฝก 

สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6  สัปดาหที่ 8 

เด็กผูชาย 5วินาท ี 6วินาท ี 7วินาท ี 9วินาท ี 7วินาท ี

เด็กผูหญิง 2วินาท ี 2วินาท ี 5วินาท ี 5วินาท ี 5วินาท ี

 
       
      
    การทรงตัวแบบอยูกับที ่(Static Balance ) 
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 จากตารางที่ 2   แสดงใหเห็นวาเด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการฝกการ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบการทรงตวัแบบอยูกับที่ (Static Balance )  
เด็กผูชายใชเวลา 5 วินาที  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ใชเวลา 6 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 20 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ใชเวลา 6 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 40 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ใชเวลา 9 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 80 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ใชเวลา 7  วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 40 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
 จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูชายมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวดานการทรงตัวแบบอยูกับที่ (Static Balance ) เพ่ิมขึ้นประมาณ 40 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาเด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการฝกการ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบการทรงตวัแบบอยูกับที่ (Static Balance ) 
เด็กผูหญิงใชเวลา 2 วินาที  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ใชเวลา 2 วินาที ไมมีการพัฒนา 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ใชเวลา 5 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 60 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ใชเวลา 5 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 60 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ใชเวลา 5 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 60 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
 จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูหญิงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวดานการทรงตัวแบบอยูกับที่ (Static Balance ) เพ่ิมขึ้นประมาณ 60  เปอรเซ็นต  
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ตาราง 3  ผลการทดสอบ การทรงตัวแบบเคลื่อนที่   (Dynamic Balance )   
 

หลังการฝก 
ผูฝก กอนการฝก 

สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 

เด็กผูชาย 1 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

เด็กผูหญิง 0 คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 
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จากตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวาเด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการฝกการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะผลการทดสอบการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance )   เด็กผูชายได
คะแนน 1 คะแนน  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 3 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 3 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 4 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 300 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ไดคะแนน  4 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 300 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
 จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูชายมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวดานการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance ) เพ่ิมขึ้น 200-300 เปอรเซ็นต 
ของกอนการฝก 
  จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาเด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการฝกการ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบการทรงตวัแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance )    
เด็กผูหญิงไดคะนน 0 คะแนน    
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 0 คะแนน ไมมีการพัฒนา   
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 2 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 2 คะแนนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200  
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 2 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
 จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูหญิงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวดานการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance ) เพ่ิมขึ้นประมาณ 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
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ตาราง 4 ผลการทดสอบ ความแข็งแรงของขา  (Strength) 
 

หลังการฝก 
ผูฝก กอนการฝก 

สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 

เด็กผูชาย 
105 

เซนติเมตร 
108 

เซนติเมตร 
115 

เซนติเมตร 
118 

เซนติเมตร 
120

เซนติเมตร 

เด็กผูหญิง 
50 

เซนติเมตร 
55 

เซนติเมตร 
60 

เซนติเมตร 
58 

เซนติเมตร 
65  

เซนติเมตร 

 
 

ผลการทดสอบ ความแข็งแรงของขา (Leg Strength)
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จากตารางที่ 4   แสดงใหเห็นวาเด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการฝก   
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ผลการทดสอบความแข็งแรงของขา ( Strenght  )เด็กผูชาย
กระโดดไดระยะทาง 105  เซนติเมตร  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 108  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้นคิด 2.8  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 หลังการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 115  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 9.5 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 118  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 12.4 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 120  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 14.3  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
 จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูชายมีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
เคลื่อนไหวดานความแข็งแรงของขา( Strenght  ) เพ่ิมขึ้น 2.8 -14.3 เปอรเซ็นต ของกอนการ
ฝก 
 จากตารางที่ 4   แสดงใหเห็นวาเด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการฝก 
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบความแข็งแรงของขา ( Strenght  )เด็กผูหญิง
กระโดดไดระยะทาง 50  เซนติเมตร  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 55  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 10 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 60  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 20 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 58  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 16  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 120  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 30  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
 จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูหญิงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวดานความแข็งแรงของขา( Strenght  ) เพ่ิมขึ้น10 - 30 เปอรเซ็นต ของกอนการฝก 
 

 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของเด็กทีมี่

ความบกพรองทางสติปญญา ที่ไดรับการฝกโดยใชการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ซ่ึงสรุป
ขั้นตอนและผลของการศึกษาคนควาไดดังน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการศกึษาทําใหทราบถึงประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาทีไ่ดรับการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที ่2 ป
การศึกษา 2547 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีนักเรยีนที่มีความบกพรองทางสติปญญากําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดดอนซึ่งเปนโรงเรียนโครงการจัดการเรียน
รวม สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 2 คน เปนเด็กผูชาย 1 คน เด็กผูหญิง 1 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1. แบบทดสอบประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว  Bruininks – Oseretsky Test (BOT)  

 2. โปรแกรมการฝกการเคลือ่นไหวประกอบจังหวะ  
 3. ใบบันทึกผลการการฝกและพฤติกรรมการฝก 
 4. ใบบันทึกผลการทดสอบกอนและหลังการฝกสัปดาหที่ 2,4,6,8 
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การจัดกระทําขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบประสทิธิภาพในการเคลื่อนไหว   ทุกรายการมา
บันทึกเพื่อรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 
 1. บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว  กอนการฝก, หลังการฝก 
สัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8  
 2. แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว  กอนการฝก, หลังการฝก 
สัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8  โดยใชกราฟแสดงผล 
 3. แสดงผลเปอรเซ็นตความกาวหนาจากการฝก 
 

สรุปการศึกษาคนควา 

 1.ผลการทดสอบจากแบบทดสอบประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว  Bruininks – 
Oseretsky Test (BOT) กอนการฝก, หลังการฝก สัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8 พบวา 
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เด็กผูชาย 
  กอนการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ผลการทดสอบวิ่งเรว็และความคลองตวั 
(Running Speed and Agility )ใชเวลา 16 วินาที   
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ใชเวลา 12 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 25 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ใชเวลา 14 วินาทีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 12.5  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ใชเวลา 12 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 12.5  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ใชเวลา 12 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 12.5 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวดานวิ่งเร็ว
และความคลองตัว (Running Speed and Agility) เพ่ิมขึ้นประมาณ 25 เปอรเซ็นตของกอนการ
ฝก 
 กอนการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบการทรงตัวแบบอยูกับที่ 
(Static Balance ) ใชเวลา 5 วินาที  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ใชเวลา 6 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 20 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ใชเวลา 6 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 40 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
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หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ใชเวลา 9 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 80 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ใชเวลา 7  วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 40 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวดาน 
การทรงตัวแบบอยูกับที่ (Static Balance) เพ่ิมขึ้นประมาณ 40 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
 กอนการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ 
(Dynamic Balance )   ไดคะแนน 1 คะแนน  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 3 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 3 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 4 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 300 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ไดคะแนน  4 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 300 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวดานการ
ทรงตัวแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance ) เพ่ิมขึ้น 200-300 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
  กอนการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ผลการทดสอบความแขง็แรงของขา 
 ( Strenght  )กระโดดไดระยะทาง 105  เซนติเมตร  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 108  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้นคิด 2.8 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 หลังการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 115  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 9.5 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 118  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 12.4 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 120  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 14.3  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวดานความ
แข็งแรงของขา( Strenght  ) เพ่ิมขึ้น 2.8-14.3 เปอรเซ็นต 
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เด็กผูหญิง 

 กอนการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบ วิ่งเร็วและความคลองตัว 
(Running Speed and Agility) ใชเวลา 20 วินาที   
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หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ใชเวลา 18 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  10 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ใชเวลา 17 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 15 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ใชเวลา 18 วินาทีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  10  เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ใชเวลา 17 วินาท ีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 15 เปอรเซ็นต
ของกอนการฝก 
จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวดานวิ่งเร็ว
และความคลองตัว (Running Speed and Agility) เพ่ิมขึ้นประมาณ 10 - 15  เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
 กอนการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบการทรงตัวแบบอยูกับที่ 
(Static Balance )ใชเวลา 2 วินาที  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ใชเวลา 2 วินาที ไมมีการพัฒนา 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ใชเวลา 5 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 60 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ใชเวลา 5 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 60 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ใชเวลา 5 วินาที มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 60 เปอรเซ็นตของ
กอนการฝก 
จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูหญิงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการในเคลื่อนไหว
ดานการทรงตัวแบบอยูกบัที ่(Static Balance ) เพ่ิมขึ้นประมาณ 60  เปอรเซ็นตของกอนการ
ฝก 
 กอนการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ 
(Dynamic Balance ) เด็กผูหญิงไดคะนน 0 คะแนน    
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 0 คะแนน ไมมีการพัฒนา   
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 2 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 2 คะแนนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200  
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ ไดคะแนน 2 คะแนน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 200 
เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
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จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูหญิงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
ดานการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance ) เพ่ิมขึ้นประมาณ 200 เปอรเซ็นตของกอน
การฝก 
 กอนการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะผลการทดสอบความแขง็แรงของขา  
( Strenght  ) เด็กผูหญิงกระโดดไดระยะทาง 50  เซนติเมตร  
หลังการฝกสปัดาหที่ 2 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 55  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 10 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 60  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 20 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 6 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 58  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 16  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ผลการทดสอบ กระโดดไดระยะทาง 120  เซนติเมตร มีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 30  เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
จากผลการทดสอบหลังการฝก 8 สัปดาห เด็กผูหญิงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
ดานความแขง็แรงของขา( Strenght) เพ่ิมขึ้น10 - 30 เปอรเซ็นตของกอนการฝก 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคนควาเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีพลตอประสิทธิภาพการ

เคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เปนระยะเวลา 8 สัปดาห และทําการ
ทดสอบประสทิธิภาพการเคลื่อนไหวภายหลังการฝกสัปดาหที่ 2, 4, 6, 8 แลวนําผลมาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา ประสทิธภิาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีการ
พัฒนาของประสิทธิภาพการในเคลื่อนไหวทุกรายการสงูขึ้นกวากอนการฝกถึงแมวาผลการ
ทดสอบจะแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวอาจลดลงในบางชวงแตในการลดลงนัน้
ก็ยังสูงกวากอนการฝก  โดยเรียงลําดับการพัฒนาความสามารถของรางกายที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนไหวไดดังน้ี 
 1. การทรงตัวแบบเคลื่อนที ่(Dynamic Balance ) เด็กผูชายมีการพัฒนาของ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 200 – 300 เปอรเซ็นต เด็กผูหญิงมีการพัฒนาของ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ  200 เปอรเซ็นต หลังการฝก 8  สัปดาห   
 2.ดานการทรงตัวแบบอยูกบัที่ (Static Balance )เด็กผูชายมีการพัฒนาของ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 40 เปอรเซ็นต เด็กผูหญิงมีการพัฒนาของ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต หลังการฝก 8  สัปดาห   
 3. ดานการวิ่งเร็วและความคลองตัว (Running speed and agility)  
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 เด็กผูชาย มีการพัฒนาของประสิทธิภาพการในเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 25 
เปอรเซ็นต เด็กผูหญิงมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นประมาณ 10 – 15   
เปอรเซ็นต หลังการฝก 8  สัปดาห    
 4. ความแข็งแรงของขา  (Strength) เด็กผูชายมีการพัฒนาของประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวเพิม่ขึ้น 2.8-14.3 เปอรเซ็นต เด็กผูหญิงมีการพัฒนาของประสิทธิภาพการ
เคลื่อนไหวเพิม่ขึ้นประมาณ 10 – 30 เปอรเซ็นต หลังการฝก 8  สัปดาห   
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการในเคลื่อนไหวพบวาความสามารถของรางกายที่
เกี่ยวของกบัการเคลื่อนไหวดานการทรงตัวมีการพัฒนามากที่สุดโดยเฉพาะทรงตวัแบบเคลื่อนที ่
(Dynamic Balance )  มีการพัฒนาสูงกวาการทดสอบรายการอื่นๆ แสดงใหเห็นวาการฝกการ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะสามารถพัฒนาการทรงตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
การทรงตัวน้ันทําใหคนเราสามารถนั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง ปฏิบัติ กิจวตัรประจําวัน และปฏบิัติ
กิจกรรมนอกเหนือจากกิจวัตรประจําวัน เชน การเลนกฬีา วายน้ํา ขบัรถและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เปนเรื่องเฉพาะตัวไดอยางปกติน้ันตองอาศัยกลไกของการทรงตัว การเคลื่อนไหวที่ม่ันคงจะทํา
ใหมีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บในการประกอบกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันหรือการออกกําลังกายโดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมี
พัฒนาการลาชากวาเด็กปกติในวัยเดียวกนัมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ไมม่ันคง หรือเชื่องชามี
การแกวงหรือสั่นผิดปกติ (โครงการพัฒนาศึกษาอาเซียน. 2529) หากเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาไดรับการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะอยางสม่ําเสมอจะทําใหมีทักษะการทรงตัว
ที่ดีขึ้น เม่ือการทรงตัวดีขึ้นก็จะทําใหการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดีขึน้ตามไปดวยเปนการสราง
บุคลิคภาพทีดี่และทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนในการ
ดํารงชีวิต 
 เม่ือวิเคราะหการพัฒนาของประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวจากแบบทดสอบ 
Bruininks – Oseretsky Test (BOT)  ไดแกดานการวิ่งเร็วและความคลองตัว (Running speed 
and agility)  ทรงตัวแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance )  การทรงตัวแบบอยูกับที(่Static 
Balance ) ความแข็งแรงของขา (Strength)  พบวามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นของประสทิธิภาพในการ
เคลื่อนไหวทกุรายการทดสอบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วัลยา  สุทธิพิบูลย  (2542 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางกลไก ของเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระดับพอเรียนไดที่ไดรับการฝกโดยใช
กิจกรรมเกมพลศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรคที่
กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 จํานวน 12 คน ผูวิจัย ใชเวลาในการทดลอง 10 
สัปดาห สัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที รวม 30 ครัง้ งานวิจัยประกอบดวย เครื่องมือ 2 ชุด 
คือ แบบทดสอบความสามารถทางกลไก ของสมาคมกีฬาสมัครเลนแหงประเทศญี่ปุน (Japan 



 52 

Amateur  Sport  Association) ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบ 5 รายการ  ดังน้ี  ยืนกระโดดไกล 
ลุกนั่ง  ดนพ้ืน  วิ่งกลับตวั  และวิ่ง 5 นาที และแผนการฝกกิจกรรมพลศึกษา ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น  
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางกลไก  ดานยืนกระโดดไกล ลุกนั่ง  ดนพ้ืน  วิ่ง
กลับตัว  และวิ่ง 5 นาที ระหวางกอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  ทุกรายการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับพวงทอง ไสยวรรณ ( 2530 : 56) การเคลื่อนไหวมี
ความสัมพันธกับชีวิตสวนหนึ่งของเด็ก  เดก็รูจักตนเองจากการเคลื่อนไหวของรางกาย  วิธี
เคลื่อนไหวหลาย ๆ วิธี  ชวยใหเด็กเกิดทกัษะในการใชรางกาย  ทักษะ ในการควบคุมกลามเนื้อ  
การหยิบจับ  และการแกปญหา  เพิ่มความรูและเจตคต ิ

  การวิจัยครั้งน้ีมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลกระทบตอการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
ไดแก  

1. สภาพแวดลอมขณะที่ทําการฝกซึ่งไมสามารถควบคมุไดตลอดเวลาเพราะเปน
สถานที่เปดทาํใหผลสัมฤทธิ์ของการฝกในแตละครั้งแตกตางกัน 

2.ความแตกตางของระดับเชาวปญญาของกลุมตัวอยาง ทําใหความสามารถในการ
ปฏิบัติการฝกมีความกาวหนาตางกัน และอาจสงผลทําใหผูมีระดับเชาวปญญาสูงกวา 
ไมกาวหนาในการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเทาที่ควร 

3. การใชหลักการสอนแบบR’s คือ Repetition  คือ  การสอนซ้ําและใชการสอน
มากกวาเด็กปกติใชวิธีการสอนหลายๆวธิ ีแตเน้ือหาเดิม   Relaxation   คือ  การสอนแบบ 
ไมตึงเครียด ไมสอนเนื้อหาเดียวกันนานเกิน  15  นาที ใชการเลน รองเพลง ดนตรี เลานิทาน 
หรือใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง Routine  คือ การสอนเปนกิจวัตรประจําวัน   

 4. การวิเคราะหงาน (Task  Analysis) โดยแบงงานเปนขั้นตอนยอยๆ หลายๆขั้น 
เรียงจากงายไปหายาก เพ่ือไมใหเด็กสับสน ใหเด็กประสบความสําเรจ็และเกิดประสบการณการ
เรียนรูไดดี   

อยางไรก็ตามการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสงผลใหเด็กที่มีความบกพรอง 
ทางสติปญญามีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวในทุกรายการ ผูวิจัยรูสกึวาเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญามีความชอบ สนุกสนาน และตั้งใจในการฝกปฏิบตัิทกุครั้ง ดังน้ัน 
จึงควรมีการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลือ่นไหวของ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในรายการอื่นๆตอไป     
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ขอเสนอแนะ 
 1. ในการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้นสมควรทีจ่ะตองคํานึงถึงระดับความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กและความแตกตางระหวางบุคคล 
 2. เลือกเพลงและทาทางทีใ่ชในโปรแกรมการฝกใหเหมาะสมกับทักษะเนนความ
สมํ่าเสมอของจังหวะ 
 3. เพ่ิมระยะเวลาในการฝกเพื่อใหเห็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
ชัดเจนขึ้น 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศกึษาการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอประสทิธภิาพในการ 
เคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดานอ่ืนๆ 
 2. ปรับเปลี่ยนทาทางและจงัหวะเพลงทีใ่ชในโปรแกรมการฝกเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ
ในการเคลื่อนไหวในดานอ่ืนๆ 
 3. เพ่ิมระยะเวลาในการฝกใหมากขึ้น 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณาโปรแกรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจงัหวะ 

ทีมีผลตอประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสตปิญญา 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณาโปรแกรมการฝกการเคล่ือนไหว
ประกอบจังหวะที่มีผลตอประสิทธิภาพการคล่ือนไหว 

ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 

1. อาจารยสนธยา    สีละมาด                           ผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตร 
   การกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทย 

สถานที่ทํางาน        ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
    คณะพลศึกษา   

                                                                มหาวิทยาลยัศรนีคริรทรวิโรฒ  
2. อาจารยรัชฏวรรณ   ประพาน                อาจารย 2 ระดับ 7 
สถานที่ทํางาน                 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 

   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. อาจารยสังวร  จันทรกร                อาจารยประจําภาควิชา 
สถานที่ทํางาน    ภาควิชานันทนาการ 
                คณะศิลปศาสตร 
     มหาวทิยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
4.อาจารยคุณัตว พิธพรชัยกุล  อาจารยประจําภาควิชา  
สถานที่ทํางาน         ภาควิชาวทิยาศาสตรการกีฬา 

        คณะพลศึกษา   
                                                                มหาวิทยาลยัศรนีคริรทรวิโรฒ  
5. อาจารยมนูญ   ใจสุข   นักวิชาการการศึกษา 
สถานที่ทํางาน    กองบริการ 
     มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว  Bruininks – Oseretsky Test (BOT) 
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แบบทดสอบประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว 
Bruininks-Oseretsky Test (BOT) 

                

 
 
 
 
 1. การวิ่งเรว็และความคลองตวัRunning speed and agility   
การเตรียมสถานที่  
 เตรียมสนามสาํหรับทดสอบ ดังรูป 
  1. กําหนดจุดเริ่ม และจุดสุดทาย โดยใชเทปผาขนาดยาว 1 หลาปดไว บนสนาม
ทดสอบใหมีระยะหางระหวาง ทั้งสองจุด 15 หลา 
  2.  กําหนดจุดจับเวลาโดยวัดเขามาจากจุดเริ่มตน 1 หลา 
  3. วางแทงไมไวบริเวณจุดสดุทาย 
ขั้นตอนการทดสอบ 
 1.ผูเขารับการทดสอบวิ่งจากจุดเริ่มตนไปยงัจุดสุดทาย  

2.หยิบแทงไม และวิ่งกลบัไปยังจุดเริ่มตน  
3.การจับเวลาจะเริ่ม และหยุดเม่ือผูเขารับการทดสอบวิ่งผานจุดจับเวลา พรอมกับแทงไม 
4.ปฏิบัติซํ้า 2 รอบ 

การปฏิบัตขิองผูทดสอบ 
 1.ชี้แจงการปฏิบัติ ใหผูเขารับการทดสอบเขาใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัต ิ
 2.ทําการจับเวลาจะเริ่ม และหยุดเม่ือผูเขารับการทดสอบวิ่งผานจุดจับเวลา พรอมกับแทงไม 
 3.ถาผูเขารับการทดสอบ ลดความเร็วลงขณะกําลังจะผานจุดจับเวลา ใหเตือนผูเขารับการ
ทดสอบ ใหวิ่งตอไปโดยไมมีการลดความเร็ว 
.ทําการทดสอบใหม ในกรณีดังตอไปน้ี 
 1 การทดสอบลมเหลว 
 2 เกิดความผดิพลาดในการหยิบ และนําแทงไมวิ่งผานจุดจับเวลา 
การบันทึกคะแนนทําการบนัทึกเวลาที่เรว็ที่สุด 
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การทรงตัวแบบเคลื่อนที่   (Dynamic Balance ) 
ขั้นตอนการทดสอบ การเดินตอสน 
 1.ใหผูเขารับการทดสอบ เดินโดยเอาสนเทาขางหนึ่งตอกับปลายเทาอีกขางหนึ่ง สลับกันไป 
โดยมือทั้งสองขางวางไวที่สะโพก 
 2.ทําการทดสอบซ้ําในกรณีที่การทดสอบครั้งแรก ไมไดคะแนนเต็ม 
การปฏิบัตขิองผูทดสอบ 
 1.ชี้แจงการปฏิบัติ ใหผูเขารับการทดสอบเขาใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัต ิ
 2.ผูทดสอบยืนอยูบริเวณดานขางของสนามสําหรับทดสอบ เพ่ือคอยนบัจํานวนกาว ที่ผูเขา
รับการทดสอบเดิน โดยนับจํานวนทั้งหมด 6 กาว และบันทึกคะแนนที่ปฏิบตัิไดถูกตอง ภายใต
ขอกําหนดดังน้ี 
  2.1 สนเทาของเทาที่อยูขางหนา ไมสัมผัสกับปลายเทาที่อยูดานหลัง 
  2.2 มีการเลื่อนปลายเทาทีอ่ยูดานหลัง ไปแตะกับสนเทาที่อยูดานหนา 
 3.ทําการบันทกึคะแนนที่ได โดยใหคะแนนที่ปฏิบตัิถูกตองเปน 1 ปฏิบัติผิดเปน 0 ตาม
จํานวนกาวทีป่ฏิบัติได 
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ความแข็งแรงของขา  (Strength) 
 อุปกรณ 

 1. แผนยาง  
                     2. เทปวัดระยะ 

ขั้นตอนการทดสอบ 
 1. ใหผูรับการทดสอบอบอุนรางกายและทดลองปฏิบัตกิอน 
 2. รับการทดสอบยืนหลังเสนเริ่ม 
 3. เม่ือไดรับสัญญาณผูรับการทดสอบกระโดดไปดวยเทาทั้งสองขางลงสูพ้ืนดวย 

เทาทั้งสองขาง 
 4. ทําการทดสอบซ้ํา 3 ครั้งตอผูรับการทดสอบหนึ่งคน 

การคิดคะแนน ใหบันทึกระยะที่กระโดดไกลที่สุด หนวยเปนเซยติเมตร 
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การทรงตัวแบบอยูกับที่ (Static Balance ) 

เตรียมสนามสาํหรับทดสอบ ดังรูป 
  1 ผนึกแผนภาพกับผนัง โดยใหดานลางของรูปวงกลม อยูในระดับสายตาของผูเขา
รับการทดสอบ 
  2 กําหนดทางเดิน โดยใชเทปผา ความยาว 8 ฟุต ปดไวบนพ้ืนโดยใหหางจากผนัง
ที่มีแผนภาพ 3 ฟุต 
ขั้นตอนการทดสอบ การยืนขาเดียว 
 1.ผูเขารับการทดสอบยืนดวยขาที่ถนัด บนเสนที่กําหนดไว สายตาจบัอยูที่ขอบลางของแผน
ภาพวงกลมทีผ่นัง 
 2.มือทั้งสองขางจับอยูที่สะโพก 

3.พับขาขางทีไ่มถนัดไปทางดานหลังจนหนาแขงขนานกับพ้ืน 
4.ยืนอยูในทานี้เปนเวลา 10 วินาที (ไดคะแนนเต็ม) 
5.ทําการทดสอบซ้ําในกรณีที่การทดสอบครั้งแรก ไมไดคะแนนเต็ม 

การปฏิบัตขิองผูทดสอบ 
 1.ชี้แจงการปฏิบัติ ใหผูเขารับการทดสอบเขาใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัต ิ
 2.หากมีความจําเปน สามารถใหความชวยเหลือผูเขารบัการทดสอบ ในการจัดทาทางที่
ถูกตอง 
 3.เม่ือครบกําหนด 10 วินาที แจงแกผูเขารับการทดสอบ ใหหยุดปฏิบัติและบันทกึคะแนน
เต็ม 
  
 4.ทําการบันทกึเวลาที่ผูเขารับการทดสอบสามารถปฏบิัติไดถูกตองมากที่สุด 
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ภาคผนวก ค 
โปรแกรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
ทักษะเบื้องตน 

- การฟงจังหวะ 
- การเคลื่อนไหวใหตรงตามจังหวะเพลง 

 
การรียงลําดับทักษะ 

- การฟงจังหวะ 
- การนับจังหวะ 
- การตบมือตามจังหวะ 
- การย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 
- การเคลื่อนไหวแบบไมเคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ 

เตรียมการฝกกอนเขาโปรแกรมการฝก 2  สัปดาห  คือ 
- ฝกฟงจังหวะ เคาะจังหวะ  
- ฝกทาทางการเคลื่อนไหว 
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
    การฟงจังหวะ 
จุดประสงค  

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว โดยการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
ที่มีจังหวะ 128 จังหวะตอนาที  

2. ฝกความสามารถในการประสานงานของการฟงและการเคลื่อนไหว  
 

วิธีฝก 
 ขั้นที่ 1  ใหผูฝกนั่งกับพ้ืนฝกนับจังหวะโดยการออกเสียง 
 ขั้นที่ 2  ใหผูฝกนับจังหวะพรอมกับตบมือตามจังหวะที่นับ 
 ขั้นที่ 3   เปดเพลงและใหผูฝกนับจังหวะโดยการออกเสียง 
อุปกรณ 
 วิทยุและเทปเพลง 
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
การเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง 

จุดประสงค  
1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว โดยการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 

ที่มีจังหวะ 128 จังหวะตอนาที  
2. ฝกความสามารถในการประสานงานของการฟงและการเคลื่อนไหว  

ทาที่ใชในการฝก 
1. Marching 
2. Tap 
3. Squat 
4. Leg curls 
5. Knee 
6. Jump 
7. Walk  
8. Pony 
9. Hop 
10 Run 
11.Grapevine 
12.Easy walk 

วิธีฝก 
 ขั้นที่ 1  ผูนํานับจังหวะและใหผูฝกย่ําเทาตามจังหวะทีนั่บ 
 ขั้นที่ 2  ใหผูฝกนับจังหวะพรอมกับย่ําเทาตามจังหวะที่นับ 
 ขั้นที่ 3  เปดเพลงและใหผูฝกย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 
 ขั้นที่ 4 เปดเพลงผูนําปฏิบตัิตามทาที่กําหนดไวและใหผูฝกปฏิบตัิตาม 
 
อุปกรณ 
 วิทยุและเทปเพลง 
หมายเหตุ 
 1. มีผูนําการฝก 1 คนและผูวิจัยขณะทําการฝก 

2. ฝกโดยเรียงลําดับตามความยากงายของการเคลื่อนไหว 
 3. ในกรณีที่ปฏิบัติไมไดตองมีการฝกเพิ่มเติมในทาการเคลื่อนไหวน้ันๆ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีสัปดาหที่ 1-2 
 

วันที ่ กิจกรรม 

วันที่ 1 

 

- ฝกนับจงัหวะโดยการออกเสยีง 

- ตบมือตามจังหวะตามที่ไดยิน 

- ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ย่ําเทาใหตรงตามจังหวะทีน่ับ 

- เปดเพลงและใหนับจงัหวะ 

- เปดเพลงและใหย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

- คลายกลามเนือ้ 

วันที่ 2 - ฝกนับจงัหวะโดยการออกเสยีง 

- ตบมือตามจังหวะตามที่ไดยิน 

- ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ย่ําเทาใหตรงตามจังหวะทีน่ับ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไมได 

- เปดเพลงและใหนับจงัหวะ 

- เปดเพลงและใหย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

       -    คลายกลามเนื้อ 

วันที่ 3 - ฝกนับจงัหวะโดยการออกเสยีง 

- ตบมือตามจังหวะตามที่ไดยิน 

- ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ย่ําเทาใหตรงตามจังหวะทีน่ับ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไมได 

- เปดเพลงและใหนับจงัหวะ 

- เปดเพลงและใหย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

       -    คลายกลามเนื้อ 
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วันที ่ กิจกรรม 

วันที่ 4 - ฝกนับจงัหวะโดยการออกเสยีง 

- ตบมือตามจังหวะตามที่ไดยิน 

- ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ย่ําเทาใหตรงตามจังหวะทีน่ับ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไมได 

- เปดเพลงและใหนับจงัหวะ 

- เปดเพลงและใหย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

       -    คลายกลามเนื้อ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีสัปดาหที่ 3-4 
 

วันที ่ กิจกรรม 

วันที่ 1 

 

- ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ย่ําเทาใหตรงตามจังหวะทีน่ับและฝกเพิม่เติมทาทีย่ังปฏิบัติไมได 

- เปดเพลงใหนบัจังหวะใหย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 

- เปดเพลงและ เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตาม

โปรแกรมที่กาํหนด 

-  คลายกลามเนื้อ 

วันที่ 2 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ย่ําเทาใหตรงตามจังหวะทีน่ับและฝกเพิม่เติมทาทีย่ังปฏิบัติไมได 

- เปดเพลงใหนบัจังหวะใหย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 

- เปดเพลงและ เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตาม

โปรแกรมที่กาํหนด 

- คลายกลามเนือ้ 

วันที่ 3 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ย่ําเทาใหตรงตามจังหวะทีน่ับและฝกเพิม่เติมทาทีย่ังปฏิบัติไมได 

- เปดเพลงใหนบัจังหวะใหย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 

- เปดเพลงและ เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตาม

โปรแกรมที่กาํหนด 

- คลายกลามเนือ้ 

วันที่ 4 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ย่ําเทาใหตรงตามจังหวะทีน่ับและฝกเพิม่เติมทาทีย่ังปฏิบัติไมได 

- เปดเพลงใหนบัจังหวะใหย่ําเทาใหตรงตามจังหวะ 

- เปดเพลงและ เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตาม

โปรแกรมที่กาํหนด 

       -    คลายกลามเนื้อ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีสัปดาหที่ 5-6 
 

วันที ่ กิจกรรม 

วันที่ 1 

 

- ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไมไดและทาทีย่ังปฏิบัติไมสมบูรณ 

- เปดเพลงและใหนับจงัหวะ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

-    คลายกลามเนื้อ 

วันที่ 2 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไมไดและทาทีย่ังปฏิบัติไมสมบูรณ 

- เปดเพลงและใหนับจงัหวะ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

      -    คลายกลามเนื้อ 

วันที่ 3 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไมไดและทาทีย่ังปฏิบัติไมสมบูรณ 

- เปดเพลงและใหนับจงัหวะ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

       -    คลายกลามเนื้อ 

วันที่ 4 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไมไดและทาทีย่ังปฏิบัติไมสมบูรณ 

- เปดเพลงและใหนับจงัหวะ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

       -    คลายกลามเนื้อ 

 
 
 
 
 
 



 66 

แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีสัปดาหที่ 7-8 
 

วันที ่ กิจกรรม 

วันที่ 1 

 

- ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไดแตยังไมสมบูรณ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

-    คลายกลามเนื้อ 

วันที่ 2 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไดแตยังไมสมบูรณ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

      -    คลายกลามเนื้อ 

วันที่ 3 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไดแตยังไมสมบูรณ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

      -    คลายกลามเนื้อ 

วันที่ 4 - ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 

- ฝกเพิ่มเตมิทาที่ยงัปฏิบัติไดแตยังไมสมบูรณ 

- เปดเพลงและใหปฏิบัติตามผูนําจนครบตามโปรแกรมทีก่ําหนด 

       -    คลายกลามเนื้อ 
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วิธีปฏิบัติและภาพประกอบโปรแกรมการฝกการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ 
            1. การฝกทา  Marching  

การปฏิบัติทา Marching ลําตัวตั้งตรงย่าํเทาอยูกับที ่

 

           
 
   
 ภาพประกอบ 1 การฝกทา Marching 
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           2.การฝกทา Tap 

        การปฏิบัติ Tap กาวเทาใดเทาหนึ่งไปดานขางแลวลากเทาอีกขางหนึ่งไปชิด 

 

                                  
 

                                    
 

ภาพประกอบ 3 การฝกทา Tap 
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3. การฝกทา Squat 
         การปฏิบัติ Squat ยนืแยกขาเล็กนอยแลวยอเขา 

 
 

                  
      

 
                             ภาพประกอบ 3 การฝกทา Squat 
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4. การฝกทา Leg curls 
                       การฝกทา Leg curls ยนืดวยขาขางเดียวแลวพบัขา                       

 
 
 
 
 
 
      
 
                                             
 
 
 
 

                                       
 

                              ภาพประกอบ 4 การฝกทา Leg curls 
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5. การฝกทา Knee 
           การปฏิบัตทิา  Knee ยนืดวยขาขางเดียวแลวยกเขา 

 

                                                                       
 

 

                                    
 

                              ภาพประกอบ 5 การฝกทา Knee 
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6. การฝกทา Jump 
                  การฝกทา Jump สปริงตัวขึ้นจากพื้นแลวลงสูพ้ืนดวยเทาทั้งสองขางยอตัว
เล็กนอย 
 

                
 
 
 ภาพประกอบ 6 การฝกทา Jump 
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           7. การฝกทา Walk 
        การปฏิบัติทา Walk การเคลื่อนที่ตามจังหวะโดยการกาวเทาสลับกันในทิศทางใด 

ทิศทางหนึง่ก็ได เทาที่เปนหลักจะสัมผัสอยูกับพ้ืนตลอดเวลา จนกวาจะถายน้ําหนักตัวไปอีกเทา

หน่ึงจะเสร็จสิ้น นํ้าหนักตัวจะตกบนเทาทั้งสองเทาๆกนั ลําตัวตั้งตรงในลักษณะสบายๆการกาง
เทาใหกาวเรียบๆไปตามจังหวะ 
 
 

                     
 

 
ภาพประกอบ 7 การฝกทา Walk 
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8. การฝกทา Pony 
        การปฏิบัติ ทา Pony ทิ้งน้ําหนกัตัวไวบนเทาใดเทาหนึ่ง แลวสปริงตัวขึ้นจากพืน้ 

แลวลงดวยเทาเดิม 

 
 

                            
 
 

ภาพประกอบ 8 การฝกทา Pony 
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9. การฝกปฏิบตัทิา  Hop 
         การปฏิบัตทิา  Hop การสปริงตัวขึ้นจากพืน้แลวลงสูพืน้ดวยเทาขางใดขางหนึ่ง

เพียงขางเดียว 

 

                                 
 

ภาพประกอบ 9 การฝกทา Hop 
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10. การฝกปฏิบตัทิา  Run 
                การปฏิบัตทิา Run   การเคลื่อนไหวทีต่ามจังหวะโดยการกาวเทาสลบักันไป พรอม
กับเปลีย่นน้ําหนักตัวจากเทาหนึ่งไปยังอีกเทาหนึ่ง ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวน้ันจะ
ถีบเทาสงตัวขึน้พนจากพื้น เทาทั้งสองจะลอยพนจากพื้น 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 10 การฝกทา Run 
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11.การฝกปฏบิัติทา Grapevine 
           การปฏิบัตทิา   Grapevine เคลือ่นที่ไปดานขาง กาว-ไขว-กาว-ชิดอีกเทาหนึ่งที่
เกาออกไป 
 

 
 
 
 
 

                                                                     
     
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 การฝกทา Grapevine 
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12.การฝกปฏบิัติทา Easy walk 
           การปฏิบัตทิา  Easy walk กาวเทาไปดานหนาเปนรูปตัว v แลวถอยหลังกลับที่เดิม 

 

        
 

      
 

 
 

 
ภาพประกอบ 12 การฝกทา Easy walk 
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ภาคผนวก  ง 
ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูชายสัปดาหที่ 1 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  สามารถย่ําเทาไดตามจังหวะ นับ

จังหวะโดยการออกเสียงและตบมือตามจงัหวะ 

Tap ถายน้าํหนักซายขวาได 

Squat ปฏิบัติไดแตบางครั้งทําไมครบจังหวะ 

Leg curls ปฏิบัติไดแตบางครั้งทําไมครบ

จังหวะ 

Knee งอเขามาขางหนาไดเล็กนอย 

Jump กระโดดไดแตไมตรงจังหวะดนตร ี

Walk  ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะดนตรี 

Pony ปฏิบัติไดไมครบตามจังหวะ 

Hop ปฏิบัติไดไมครบตามจังหวะ 

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ปฏิบัติไมได 

Easy walk ทาํไมไดย่ําเทาอยูกับที ่

วันที่ 1  ความสนใจในขณะฝก 5 นาที สามารถ

ฝกตามโปรแกรมไดยกเวน Grapevine, Easy 

walk ขณะฝกจะคอยแหยเพือ่นเลนกับเพื่อน

ตองคอยเตือนใหกลับมาฝก 

วันที่ 2 ความสนใจในขณะฝก 5-6 นาท ีฝกตาม

โปรแกรมไดยกเวน Grapevine, Easy walk 

ขณะฝกบางครั้งก็จะชอบวิ่งไปวิ่งมา จงึ

แกปญหาโดยการจับมือไวใหอยูกับที ่

วันที่ 3 ความสนใจในขณะฝก 7 นาที ฝกตาม

โปรแกรมไดยกเวน Grapevine, Easy walk ขอ

เลนของเลน จงึกําหนดวาถาฝกเสร็จจะพาไป

เลนของเลนในหองทีม่ีของเลน 

วันที่ 4ความสนใจในขณะฝก 5 นาที กอนทํา

การฝกนั่งรอเอ็มและมีคนมาคอยแหยทําใหเมื่อ

เร่ิมการฝกหมทีําไดไมดี มีสมาธิในการฝกนอย 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูชายสัปดาหที่ 2 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  สามารถย่ําเทาไดตามจังหวะ นับ

จังหวะโดยการออกเสียงและตบมือตามจงัหวะ 

Tap ปฏิบัติได 

Squat ปฏิบัติได 

Leg curls ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจงัหวะดนตรี 

Knee ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะดนตรี 

Jump ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะดนตรี 

Walk  ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะดนตรี 

Pony ปฏิบัติได3-4 คร้ัง,บางครั้ง ปฏิบัติจนครบ

ตามจังหวะทีก่ําหนด 

Hop  ปฏิบัติได 

Grapevine ปฏิบัติไดแตยังทําไดไมสมบูรณ 

กาวขาไปดานขางไขวเทาได แลวกาวเทาแตะได 

แตตองทําชาๆ และทาํที่ละจงัหวะ 

Easy walk กาวหนาไปดานหนาได แตยังถอย

หลังไมได 

วันที่ 1 

ความสนใจในการฝก 5 นาที กอนฝกวิ่งเลนอยู

ในหองที่ฝก ขณะฝกจะคอยหยอกลอกับเพื่อน

แตเมื่อเรียกมาฝกสามารถปฏิบัติตามโปรแกรม

การฝกได ยกเวน Easy walk 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 7 นาที กอนการ

ฝกไดมีการพดูคุยและขอดูการตูน ระหวางการ

ฝกบางครัง้จะวิ่งไปวิง่มาและกลับเขามาฝกตอ

ตามโปรแกรม สามารถฝกตามโปรแกรมได

ยกเวน Easy walk 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 8 นาที กอนการ

ฝกนั่งคุย นั่งเลนอยูกับครู ครูชวนเดินไปรับ

เพื่อนที่หองระหวางทางก็พูดใหคําชม เมื่อเร่ิม

การฝกสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมไดดียกเวน 

Easy walk 
วันที่ 4  ความสนใจในการฝก 5 นาที ระหวาง

พักการฝกจะวิ่งไปวิ่งมาเปดประตูเขา-ออก 

ตลอดเวลา ชี้ใหดูส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว แตเมื่อ

เ รียกใหกลับมาฝกตองใช เสียงดังเล็กนอย 

สามารถปฏิบัติตามโปรแกรมไดทั้งหมด แตบาง

ทาจะทําไมครบตามจํานวน 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูชายสัปดาหที่ 3 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching   ปฏิบัติไดดีโดยที่ไมตองตบมอืให

จังหวะแตยงัตองใชการนับอยู 

Tap ปฏิบัติไดและตรงตามจงัหวะดนตร ี

Squat ปฏิบัติไดและตรงตามจังหวะดนตรี 

Leg curls ปฏิบัติไดและตรงตามจังหวะดนตรี 

Knee ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะดนตรี 

Jump ปฏิบัติได 

Pony ปฏิบัติได 

Hop  ปฏิบัติได 

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ปฏิบัติไดแตยังทําไดไมสมบูรณ กาว

ขาไปดานขางไขวเทาได  

Easy walk เดินหนาได ถอยหลังยังไมได 

วันที่ 1 มีความสนใจในการฝก 13 นาที อยาง

ตอเนื่อง เปลี่ยนผูสอนและครูจับมือเขาขณะ

ฝกเมื่อเสร็จเปดการตูนใหดูปฏิบัติตาม

โปรแกรมได 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 8 นาที ไมตองไป

รับจากหองเรยีน มาหาเองที่หองแลวขอเลนตัว

ตอจึงกําหนดใหฝกกอน แตถาใหเลนแลวเวลา

เรียกกลับมาฝกตองเก็บของแลวมาฝกตอ 

ปฏิบัติตามโปรแกรมได 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 5 นาที กอนฝกวิ่ง

เลนกลางสนามกับเพื่อนพอเรียกใหมาฝกไม

อยากมาฝกตองใชเวลาจึงยอมมา ปฏิบัติได

ตามโปรแกรม 

วันที่ 4  ความสนใจในการฝก 10 นาที 

เนื่องจากฝกคนเดียว ครูจับมือใหเขาเดนิตาม 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูชายสัปดาหที่ 4 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  ปฏิบัติไดโดยไมตองนับจงัหวะให 

Tap ปฏิบัติไดและตรงตามจงัหวะดนตร ี

Squat ปฏิบัติได 

Leg curls ปฏิบัติไดและตรงตามจังหวะดนตรี 

Knee ปฏิบัติไดและตรงตามจังหวะดนตร ี

Jump ปฏิบัติไดและตรงตามจังหวะดนตร ี

Walk  เดินไปตามทิศทางทีก่ําหนดได 

Pony ปฏิบัติไดไมครบตามจังหวะ 

Hop  ปฏิบัติได 

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ปฏิบัติได3-4 คร้ังและไมตรงตาม

จังหวะ 

Easy walk ปฏิบัติได 

 

วันที่ 1 ความสนใจในการฝก 5 นาที วิ่งไปวิ่ง

มาในหอง แกลงคนฝกคอยหยอกลอใหเสยี

สมาธ ิ

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 7 นาที เพื่อนที่ฝก

ดวยไมสบาย พอเพื่อนหยุดฝกก็จะเขาไปหา

และไมยอมกลับมาฝก ครูจึงสอนจับมือและฝก

ไปดวย 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 5 นาที ไมตองไป

ตามใหมาฝกเดินมาหาทีห่องแตขอเลนของเลน

จึงใหฝกกอนเวลาพักใหเลนของเลนแลวเรยีก

กลับมาฝกตอจนครบ 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 5 นาที เนื่องจาก

อารมณหงุดหงิด เดินมาหาแลวบอกวาเพือ่น

แกลง 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูชายสัปดาหที่ 5 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  เมือ่ไดยินเสียงเพลงและเหน็ผูนําฝก

เตนสามารถปฏิบัติไดทันท ี

Tap ปฏิบัติไดและตรงตามจงัหวะดนตร ี

Squat ปฏิบัติไดและตรงตามจังหวะดนตรี 

Leg curls ปฏิบัติไดและตรงตามจังหวะดนตรี 

Knee ปฏิบัติไดและตรงตามจังหวะดนตร ี

Jump กระโดดไดแตไมครบตามจังหวะ และไม

ตรงตามจังหวะเพลง 

Walk  ปฏิบัติไดแตไมรงตามจังหวะ  

Pony ปฏิบัติไดแตไมรงตามจังหวะ  

Hop  ปฏิบัติไดแตไมรงตามจังหวะ   

Run ปฏิบัติไดแตไมรงตามจังหวะ  

Grapevine ทาํไมได 3-4 คร้ัง 

Easy walkปฏิบัติไดแตไมลงจังหวะ 2-3 คร้ัง 

วันที่ 1 ความสนใจในการฝก 15 นาทีเนื่องจาก

ขณะที่ฝกครูจบัมือทั้งสองคนและเตนไป

พรอมๆ กนั ปฏิบัติไดตามโปรแกรมทุกทา แต

หมีวิง่ไปวิง่มาจับมือผูชวยแลวเดินไปพรอมกนั 

วันที่ 2 ไมมาเรียน 

วันที่ 3 ไมมาเรียน 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 8 นาที ขณะฝก

ต้ังใจฝกไมวิ่งไปวิ่งมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูชายสัปดาหที่ 6 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  เมือ่ไดยินเสียงเพลงและเหน็ผูนําฝก

เตนสามารถปฏิบัติไดทันท ี

Tap ปฏิบัติได 

Squat ปฏิบัติได  

Leg curls ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจงัหวะเพลง 

Knee  ยกขางอเขาเล็กนอยและสะบัดขอเทา 

Jump 
กระโดดไดแตไมครบตามจังหวะ และไมตรงตาม

จังหวะเพลง 

Walk ปฏิบัติได 

Pony ปฏิบัติได 

Hop ปฏิบัติได 

Runปฏิบัติได 

Grapevine ทาํไมได 3-4 คร้ัง 

Easy walk ปฏิบัติไดแตไมลงจังหวะ 2-3 คร้ัง 

วันที่ 1ความสนใจในการฝก 5 นาที วิ่งไปวิง่มา

เปดประตูเขา-ออก ครูประจําชั้นตองพา

กลับมาสง 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 8 นาที กอนฝก

ขอเลนของเลน จึงกําหนดใหเลนของเลนได แต

ถาเรียกกลับมาตองกลับมา 

วันที่ 3  ความสนใจในการฝก 12 นาที ขณะที่

ฝกผูปกครองของเด็กหญิงมาดู ทําใหขณะฝก

สนุกสนานและปฏิบัติไดดี 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 6 นาที กอนฝก

เลนอยูกับเพื่อนพอฝกก็บนเหนื่อยไมต้ังใจทํา 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูชายสัปดาหที่ 7 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  เมือ่ไดยินเสียงเพลงสามารถปฏิบัติ

ไดทันท ี

Tap ปฏิบัติได 

Squat ปฏิบัติได 

Leg curl ปฏิบัติได 

Knee ปฏิบัติได 

Jump ปฏิบัติได 

Walk  ปฏิบัติได 

Pony ปฏิบัติได 

Hop  ปฏิบัติได 

Run ปฏิบัติได 

Grapevine  ปฏิบัติไดแตไมครบตามจํานวนที่

กําหนด 

Easy walk ปฏิบัติได 

วันที่ 1ความสนใจในการฝก 7 นาที ขณะฝกมี

คนมาขอพบคณุครู ทําใหไมมีสมาธ ิ

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 10 นาที มีคุณครู 

2 คน มานัง่ดแูละชมวาเกง หันไปเลนกับครู

และครูบอกวาใหกลับมาฝกตอ 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 7 นาที ใหพกัและ

เรียกกลับมาฝกจนครบขณะพักวิง่ไปวิง่มาใน

หองเลนกับผูฝก  

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 5 นาที โรงเรียนมี

กิจกรรม ไมยอมมาฝกตองไปตามใหมาฝก 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูชายสัปดาหที่ 8 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  เมือ่ไดยินเสียงเพลงสามารถปฏิบัติ

ได 

Tap ปฏิบัติได 

Squat ปฏิบัติได 

Leg curls ปฏิบัติได 

Knee ปฏิบัติได 

Jump ปฏิบัติได 

Walk  ปฏิบัติได 

Pony ปฏิบัติได 

Hop  ปฏิบัติได 

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ปฏิบัติได 

Easy walkปฏิบัติได 

วันที่ 1 ความสนใจในการฝก 8 นาที ขณะฝก

ไมต้ังใจ วิง่ไปวิ่งเลนกับเพื่อนที่มาสงงานครู

ตลอดเวลา 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 12 นาที ขณะฝก

ครูสอนนาฏศลิปอยูในหองและฝกรวมดวยทํา

ใหบรรยากาศการฝกสนุกสนาน  

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 12 นาที ขณะฝก

คุณครูบอกวาจะถายวีดีโอ 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 10 นาที คุณครู

นาฏศิลปเขารวมฝกและครูคอยชมอยูเสมอ 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เด็กผูหญิงสัปดาหที่ 1 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  สามารถย่ําเทาไดตามจังหวะ นับ

จังหวะโดยการออกเสียงและตบมือตามจงัหวะ 

Tap ถายน้าํหนักซายขวาได 

Squat ปฏิบัติไดแตบางครั้งทําไมครบจังหวะ 

Leg curls พับขาไปขางหลงัยังไมได แตยนัขา

เดียวถายน้ําหนักไปซายขวา 

Knee งอเขามาขางหนาไดเล็กนอย 

Jump กระโดดไดแตไมตรงจังหวะดนตร ี

Walk  ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะดนตรี 

Pony ปฏิบัติไดไมครบตามจังหวะ 

Hop  ปฏิบัติไดไมครบตามจังหวะ 

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ทาํไมไดเลยและหยุดยนืดูเฉยๆ 

Easy walk ทาํไมไดเลยย่ําเทาอยูกับที ่

วันที่ 1 ปฏิบัติไดตามที่ผูฝกกําหนดยกเวน Leg 

curls, Grapevine, Easy walk ความสนใจใน

กิจกรรม 5 นาที ขณะฝกจะเลนกับเพื่อนตอง

คอยเตือนใหกลับมาฝกตอ จนครบเวลาที่

กําหนด ในขณะฝกใหนับจงัหวะแบบออกเสียง

ไปดวย 

วันที่ 2 ปฏิบัติไดตามที่ผูฝกกําหนดยกเวน Leg 

curls, Grapevine, Easy walk ความสนใจใน

กิจกรรม 5 นาที ทา Tap = ใชลากเทา, Squat 

ทําไดแตไมครบตามจังหวะ ในระหวางการฝกวิ่ง

เลนกับเพื่อนตองคอนเตือนจงึกลับมาฝกตอได 

วันที่ 3 ปฏิบัติไดตามที่ผูฝกกําหนดยกเวน Leg 

curls, Grapevine, Easy walk ความสนใจใน

กิจกรรม 7 นาที ผูฝกกําหนดวาถาวนันี้ต้ังใจ

ฝกซอมจะเปดวีดีโอการตูนใหดูและพาเขาหอง

ที่มีของเลน ทาํใหการฝกเปนไปไดดวยดี ต้ังใจ

ขณะฝกไมวิ่งเลน แตมีบางครั้งจะบนเหนื่อย

และคอยถามวาจะดวูีดีโอ 

วันที่ 4 ผูฝกไมตองกําหนดอะไร แตกอนทําการ

ฝกเลนอยูกับเพื่อนแลวไปเรียกใหมาฝกจึงทําให

ไมออกมาฝกตองพูดชักชวน และชวนเลนอยู

หลายครั้ งจึงตามมาฝก  ปฏิบัติกิจกรรมได

เหมือนวันที่ผานมา ความสนใจขณะฝก 5 นาที 

ขณะที่ซอมไมมีสมาธิตองคอยเรียกเสมอ 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูหญิงสัปดาหที่ 2 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching  สามารถย่ําเทาไดตามจังหวะ นับ

จังหวะโดยการออกเสียงและตบมือตามจงัหวะ 

Tap ใชวิธีการโยกตัวไปทางซายและขวาตาม

จังหวะ 

Squat ปฏิบัติได  

Leg curls ใชวิธีการโยกตวัไปซายขวาพรอมกับ

ยกขาแตยังพบัขาไดไมมาก 

Knee งอเขายกขาไดเล็กนอยบางครัง้ก็ใชวิธี

เตะขาไปขางหนา 

Jump ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะดนตรี 

Walk  ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะดนตรี 

Pony ปฏิบัติได 3-4 คร้ัง,บางครั้ง ปฏิบัติจน

ครบตามจังหวะที่กาํหนด 

Hop ปฏิบัติได  

Grapevine ไดแตยังทําไดไมสมบูรณ กาวขาไป

ดานขางไขวเทาได แลวกาวเทาแตะได แตตอง

ทําชาๆ และทาํที่ละจังหวะ 

Easy walk กาวหนาไปดานหนาได แตยังถอย

หลังกลับมาจดุเริ่มตนไมได 

วันที่ 1 ปฏิบัติตามโปรแกรมฝกไดยกเวน 

Grapevine, Easy walk ต้ังใจฝกแตเนื่องจาก

หมีชวนวิ่งเลนตลอดเวลา จงึทําใหมีความสนใจ

ในกิจกรรม 5 นาที และผูฝกจึงใหพัก และเรียก

กลับมาฝกตอ 

วันที่ 2  ปฏิบัติตามโปรแกรมฝกไดยกเวน 

Grapevine, Easy walk ความสนใจในการฝก 

7 นาที ขอใหเปดการตูนใหดูผูฝกจึงมีขอตกลง

วาจะตองฝกใหเสร็จแลวจะเปดการตูนใหดู 

ขณะที่ฝกจะคอยย้ําวาถาตั้งใจฝกและทาํไดดี

จะพาไปดูการตูน 

วันที่ 3  ปฏิบัติตามโปรแกรมฝกไดยกเวน 

Grapevine, Easy walk ความสนใจในการฝก 

8 นาที เนื่องจากกอนไปรับมาฝกครูประจาํชั้น

บอกใหต้ังใจฝก และเดินผานหองทีม่ีของเลน+

เปดแอรเย็น ขอเขาไปในหองนัน้ ผูฝกมีขอตกลง

วาถาฝกแลวทาํไดดีสัปดาหหนาจะพาเขาไปใน

หองนั้น แตระหวางฝกตองคอยจับแยกกับหมี

เพื่อไมใหเลนกัน 

วันที่  4  ปฏิบัติตามโปรแกรมฝกไดยกเวน 

Grapevine, Easy walk ความสนใจในการฝก 

5 นาที ขณะที่ฝกสังเกตเห็นวาทําไมเต็มที่ 

บางครั้งทําแลวหยุด บางทาไมยอมทําเลยตอง

คอยกระตุน เมื่อสอบถามพบวาหิว จึงบอกไป

วาถาฝกเสร็จแลวจะพาไปซื้อขนม 

 



 90 

ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูหญิงสัปดาหที่ 3 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching   ปฏิบัติไดดีโดยที่ไมตองตบมอืให

จังหวะแตยงัตองใชการนับอยู 

Tap การปฏิบัติในชวงครั้งที ่3-4 ยังไมตรงตาม

จังหวะเริ่มยกเทาได 

Squat ปฏิบัติไดแตไมตรงตามจังหวะเพลง 

Leg curls พับขาไดเล็กนอย 

Knee งอเขาไดเล็กนอยและแตะสะบัดปลายเทา 

Jump ปฏิบัติได 

Pony ปฏิบัติได  

Hop  ปฏิบัติได  

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ไดแตยังทําไดไมสมบูรณ กาวขาไป

ดานขางไขวเทาได แลวกาวเทาแตะได แตตอง

ทําชาๆ และทาํที่ละจังหวะ 

Easy walk เดินหนาได ถอยหลังยังไมได 

วันที่ 1 มีความสนใจในการฝก 13 นาที 

ตอเนื่อง, เมื่อฝกเสร็จขอดูวีดีโอการตูน ผูฝกจึง

เปดใหดูไมวิ่งไปวิ่งมาภายในหองขณะฝก 

ปฏิบัติไดตามโปรแกรม ยกเวน Easy walk 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 8 นาที ขอเลนตัว

ตอ ผูฝกกําหนดใหเลนได แตถาเรียกกลับมา

ฝกตองเก็บของเลนและมาฝกตอจนครบตามที่

กําหนด ปฏิบัติไดตามโปรแกรม ยกเวน Easy 

walk 
วันที่ 3  ความสนใจในการฝก 5 นาที เนื่องจาก

กอนการฝกกาํลังนัง่กนิขนมอยูกับเพื่อนทาํให

ไมอยากมาฝกตองใหครูประจําชั้นเดนิมาสง 

ปฏิบัติตามโปรแกรมไดเหมือนทกุวนัของ

สัปดาห 

วันที่ 4 ขาดการฝก เพราะไมมาโรงเรียน 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูหญิงสัปดาหที่ 4 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching   ปฏิบัติไดโดยไมตองนับจงัหวะให 

Tap เทาไมลาก 

Squat ปฏิบัติได  

Leg curls ยกขาและพับเขาได 

Knee ยงัใชการเตะขาไปขางหนาแตยกเขา 

Jump กระโดดได  

Walk  เดินไปตามทิศทางทีก่ําหนดได 

Pony ปฏิบัติไดไมครบตามจังหวะ 

Hop  ปฏิบัติได  

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ปฏิบัติได 3-4 คร้ัง 

Easy walk ปฏิบัติไดแตไมลงจังหวะ 2-3 คร้ัง 

วันที่ 1 ความสนใจในการฝก 8 นาที ไมตองไป

รับที่หองเดินมาหาเอง ผูฝกเตรียมขนมและน้ํา

ไวให และบอกวาเมื่อฝกเสรจ็แลวจะพาไป

รับประทาน 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 7 นาที ทําไดไมดี

ดูเหมือนมีอาการเหนื่อย และบนวาจุกไมเตน

แลว 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 5 นาที ถึงเวลา

ฝกไมยอมฝกดึงมือใหพาไปซื้อขนมตองบอกให

ฝกกอนแลวจะพาไปซื้อ ทาํใหฝกไดไมดี 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 5 นาที ระหวาง

การฝกบนงวงนอน จึงใหฝกกอนแลวใหนอน 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูหญิงสัปดาหที่ 5 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching   เมื่อไดยินเสียงเพลงและเหน็ผูชวย

ฝกเตนสามารถปฏิบัติไดทันท ี

Tap ปฏิบัติได 

Squat ปฏิบัติได  

Leg curls ยกขาและพับเขาไดเล็กนอย 

Knee ยกขางอเขาเล็กนอยและสะบัดขอเทา 

Jump กระโดดไดแตไมครบตามจังหวะ และไม

ตรงตามจังหวะเพลง 

Walk  ปฏิบัติได  

Pony ปฏิบัติได  

Hop  ปฏิบัติได  

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ทาํไมได 3-4 คร้ัง 

Easy walk ปฏิบัติไดแตไมลงจังหวะ 2-3 คร้ัง 

วันที่ 1 ความสนใจในการฝก 15 นาที 

เนื่องจากขณะที่ฝกครูจับมือทั้งสองคนและเตน

ไปพรอมๆ กัน ปฏิบัติไดตามโปรแกรมทุกทา 

โดยที่ไมตองคอยนับจงัหวะให 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 10 นาที หองที่ฝก

มีคุณครูที่เด็กคุนเคยนัง่อยูดวยและคอยพดูให

คําชม ทําใหสามารถปฏิบัติไดดี ปฏิบัติตาม

โปรแกรมไดทั้งหมด แตบางทาทําไดไมครบ 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 6 นาที เพราะที่

เด็กนักเรยีนเขามาขอสงงาน และภายในหองมี

ของเลนจงึอยากเลนของเลน ปฏิบัติตาม

โปรแกรมการฝกไดแตไมตองใจทาํ 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 7 นาที กอนการ

ฝกบนหิวขนม จะกินน้ํา และในขณะที่ฝกก็นั่ง

ลงไมยอมทําตอแลวบอกวาไมทําแลว 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูหญิงสัปดาหที่ 6 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching   เมื่อไดยินเสียงเพลงและเหน็ผูชวย

ฝกเตนสามารถปฏิบัติไดทันท ี

Tap ปฏิบัติได 

Squat ปฏิบัติได  

Leg curls ยกขาและพับเขาไดเล็กนอย 

Knee ยกขางอเขาเล็กนอยและสะบัดขอเทา 

Jump กระโดดไดแตไมครบตามจังหวะ และไม

ตรงตามจังหวะเพลง 

Walk  ปฏิบัติได  

Pony ปฏิบัติได  

Hop  ปฏิบัติได  

Run ปฏิบัติได 

Grapevine 
ทําไมได 3-4 คร้ัง 

Easy walk ปฏิบัติไดแตไมลงจังหวะ 2-3 คร้ัง 

วันที่ 1 ความสนใจในการฝก 10 นาที ขณะฝก

เพื่อนวิ่งไปวิ่งมาตองคอยเตอืนใหกลับมาฝก 

และมีเตนทาอืน่ๆ ที่ไมไดอยูในโปรแกรม 

ปฏิบัติตามโปรแกรมฝกไดทุกทา 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 8 นาที กอนฝก

ขอเลนของเลน จงึกาํหนดใหเลนของเลนได แต

ถาเรียกกลบัมาตองกลับมา 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 12 นาที ขณะที่

ฝกผูปกครองของมาดู ทําใหขณะฝก

สนุกสนานและปฏิบัติไดดี 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 8 นาที กอนฝก

ผูปกครองของมาหาและคุยกับแตไมอยากฝก

บอกจะกลับบานไปหาพอ แตผูฝกบอกใหฝก

กอนแลวจะพาไปสง 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูหญิงสัปดาหที่ 7 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching   เมื่อไดยินเสียงเพลงและเหน็ผูชวย 

ฝกเตนสามารถปฏิบัติไดทันที 

Tap ปฏิบัติได 

Squat ปฏิบัติได  

Leg curls ยกขาและพับเขาไดเล็กนอย 

Knee ยกขางอเขาเล็กนอยและสะบัดขอเทา 

Jump กระโดดไดแตไมครบตามจังหวะ และไม

ตรงตามจังหวะเพลง 

Walk  ปฏิบัติได  

Pony ปฏิบัติได  

Hop  ปฏิบัติได  

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ทาํไมได 3-4 คร้ัง 

Easy walk ปฏิบัติไดแตไมลงจังหวะ 2-3 คร้ัง 

วันที่ 1 ความสนใจในการฝก 7 นาที ขณะฝกมี

คนมาขอพบคณุครู ทําใหไมมีสมาธ ิ

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 10 นาที มีคุณครู 

2 คน มานัง่ดแูละชมวาเกง 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 7 นาที บอกวา

ปวดทอง ขณะฝกบอกวาจกุจึงใหหยุดฝก

ปฏิบัติ 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 5 นาที กอนฝก

โรงเรียนมีกิจกรรม และตองเขารวมกิจกรรม 

ทําใหเมื่อมาถึงบนงวงนอนและไมยอมฝก 
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ตารางแสดงผลการฝกและพฤติกรรมการฝกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กผูหญิงสัปดาหที่ 8 

 

ผลการฝก บันทกึพฤติกรรม 

Marching   เมื่อไดยินเสียงเพลงและเหน็ผูชวย

ฝกเตนสามารถปฏิบัติไดทันท ี

Tap ปฏิบัติได 

Squat ปฏิบัติได  

Leg curls ยกขาและพับเขาไดเล็กนอย 

Knee  ยกขางอเขาเล็กนอยและสะบัดขอเทา 

Jump กระโดดไดแตไมครบตามจังหวะ และไม

ตรงตามจังหวะเพลง 

Walk  ปฏิบัติได  

Pony ปฏิบัติได  

Hop  ปฏิบัติได 

Run ปฏิบัติได 

Grapevine ทาํไมได 3-4 คร้ัง 

Easy walk ปฏิบัติไดแตไมลงจังหวะ 2-3 คร้ัง 

วันที่ 1 ความสนใจในการฝก 8 นาที มเีพือ่น

เขามาทํางานสงครูในหอง 3-4 คน ทําใหหนัไป

เลนกับเพื่อน ครูจึงตองทาํหนาด+ุเสียงดุวา

ไมใหเลนกับเพื่อน 

วันที่ 2 ความสนใจในการฝก 12 นาที ขณะฝก

ครูสอนนาฏศลิปอยูในหองและฝกรวมดวยทํา

ใหบรรยากาศการฝกสนุกสนาน 

วันที่ 3 ความสนใจในการฝก 12 นาที ขณะฝก

คุณครูบอกวาจะถายวีดีโอ 

วันที่ 4 ความสนใจในการฝก 10 นาที คุณครู

นาฏศิลปเขารวมฝกและครูคอยชมอยูเสมอ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวจุฑามาศ  วงศสุวรรณ 
วันเดือนปเกิด   29 กรกฏาคม 2518 
สถานที่เกิด   กรุงเทพฯ 
สถานที่อยูปจจุบัน  67/71  หมู 2 หมูบานพรอมสุข 2  แขวงบางชัน เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ 
ไปรษณียอิเลคโทรนิคส punyavee_04 @hotmail.com     

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2536 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    วิทยาลัยนาฎศิลป กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2540 ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
    สถาบันราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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