
รายงานผลการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการ 

ใช้มือทํากจิกรรมของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  
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รองผู้อํานวยการ ศูนย์การศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ชือเรือง รายงานผลการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของ

เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว    

ผู้วจิยั นางสาวปนดัดา  วงคจ์นัตา  

ปีทีศึกษา 2555 

หน่วยงาน สมาคมวิจยัทางการศึกษาพิเศษ 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์ คือ  1)  เพือศึกษาสภาพปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว   2) เพือพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยในการใชมื้อ

ทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว   และ3) เพือศึกษาผลการใชชุ้ดอุปกรณ์

เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  

กลุ่มเป้าหมาย เลือกแบบเจาะจงจาก  เด็กทีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์่ามีความบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลือนไหว มีปัญหาในการใชมื้อจบัชอ้น จบัดินสอและจบัแปรงสีฟัน เนืองจากอาการเกร็งหรืออ่อน

แรงของกลา้มเนือ มารับบริการทีศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลางต่อเนืองอยา่งน้อย 3 เดือน จาํนวน 30  คน   

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  ประกอบดว้ย   1) แบบสอบถามสภาพ ปัญหาของการใชมื้อทาํกิจกรรม 2)  ชุด

อุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อ  3)  แบบประเมินระดบัความสามารถในการใชมื้อทาํ

กิจกรรมและ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครอง วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติพืนฐาน ร้อย

ละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน    

ผลการศึกษา พบว่า  

 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ของการใช้มือทํากิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลอืนไหว  พบว่า เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว มีปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรม

โดยภาพรวมเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.52, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .23) เรียง

ตามลาํดับปัญหาจากมากไปหาน้อย ดังนี  การใชดิ้นสอระบายสีในกรอบ และการใชดิ้นสอลาก

วงกลม มีปัญหาระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.80, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .48) การใชดิ้นสอลากเส้น 

แนวนอน  มีปัญหาระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.67, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .41)  ลกัษณะของท่ามือ

และการเคลือนไหวมือเป็นอุปสรรคต่อการทาํกิจกรรมทุกคน   

  2.    ผลการพัฒนา ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทํากิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว พบว่า  ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อ

ทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  ประกอบดว้ย 1)  กลุ่มอุปกรณ์ทีผลิต

จากวสัดุหาง่ายหรือวสัดุเหลือใช ้มีราคาถูก ทาํความสะอาดไดง่้าย   สาํหรับช่วยจบัแปรงสีฟัน จบั
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ชอ้นตกัอาหารและจบัดินสอ   แบ่งเป็น  5 แบบ  ตามลกัษณะของมือ ดงันี  (1) ขอ้ศอก และขอ้มือ   

งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยบิจบัวตัถุไม่มนัคง  (2) ขอ้มืองอเกร็ง /นิวมือเหยียด งอนิวและกาํ

ลาํบาก ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง  (3)  มือเหยยีด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือ แบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง   

(4)  ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีนอ้ยทาํใหห้ยบิจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคง วตัถุหลุดมือง่าย   

(5)  ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ล็กน้อย  2) คู่มือการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อ

ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  

     3.  ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทํากิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว   พบว่า  หลงัการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วย  เด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหวมีความสามารถในการใชมื้อโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย= 3.65 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.22)  เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

ดงันี การใชดิ้นสอ อยูใ่นระดบัมาก ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย= 3.75 ,ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน=.25) การใชแ้ปรงสีฟัน อยู่ในระดบั มากทาํไดเ้องอย่างต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย 3.57,

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.34)  และการใชช้อ้น/ส้อม (ค่าเฉลีย 3.54,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.37)  

อยูใ่นระดบัมาก ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั 

 ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือทาํกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย 4.37)   
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กิตตกิรรมประกาศ 

 รายงานผลการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของ

เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว   ฉบบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาเอาใจใส่และช่วยเหลือ

อยา่งดียงิจาก ผูอ้าํนวยการ  ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ  ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ทีใหค้าํแนะนาํปรึกษา ผู ้

ศึกษาซาบซึงในพระคุณเป็นอยา่งยงิ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ทีนี  

 ขอขอบพระคุณ ดร.เกดสินี  พลบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลาํภู  ดร.ชลายุทธ ครุฑเมือง อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์  คุณครูอ่อนแกว้ จรัสดาํรงค์วฒัน์ ครู คศ. 3 โรงเรียนเชียงราย

ปัญญานุกลู จงัหวดัเชียงราย นางปรียาภรณ์   มหาเทพ   นักกิจกรรมบาํบดั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ นางสาวปริญญากร วงศไ์ชยยา   นักกิจกรรมบาํบดั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

ประจาํจงัหวดัยโสธร และนางสาวบุญญารัตน์  ทองสุวรรณ์ นักกิจกรรมบาํบดั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 2  จงัหวดัยะลา และนางสาวฉันทนา วิทกัษบุตร  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9   

ผูเ้ชียวชาญทีใหค้าํแนะนาํ  ตรวจสอบ เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร คณะครู 

เจา้หนา้ที  เด็กพิการและครอบครัว  ทีใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือเป็นอยา่งดี และ ทา้ยทีสุดขอขอบคุณ

ทุกท่านทีไม่สามารถกล่าวนามไดท้งัหมดทีมีส่วนช่วยเหลือให้รายงานการศึกษาฉบบันีสาํเร็จลงได ้ผู ้

ศึกษาขอระลึกถึงและขอขอบคุณเป็นอยา่งยงิ 

คุณค่าและประโยชน์ อนัพึงมีจากรายงานการศึกษาเล่มนี  ผูศึ้กษาขอมอบเป็นเครืองบูชา

พระคุณบิดา  มารดา  ทีใหโ้อกาสทางการศึกษา  อบรมเลียงดู  ให้ความรัก  ความอบอุ่น กาํลงัใจ และพระคุณ 

ครู อาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผูศึ้กษาทงัในอดีตและปัจจุบนั  ทาํให้ผูศึ้กษา

ไดรั้บประสบการณ์อนัทรงคุณค่ายงิ  ผูศึ้กษาจะขอนาํประสบการณ์ทีไดใ้นครังนีไปใชพ้ฒันางานสืบไป 

        

 

      นางสาวปนดัดา  วงคจ์นัตา 

                                          รองผูอ้าํนวยการศนูยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง   
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บทที  1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญั 

คนพิการมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทีหลากหลายแตกต่างกนัตามระดบัความรุนแรงของ

โรคและประเภทความพิการส่วนมากเป็นความบกพร่องต่อเนืองตลอดชีวิต การบาํบดั การรักษา

และการฟืนฟสูมรรถภาพตงัแต่ระยะแรกเริมและต่อเนือง จะช่วยให้คนพิการ มีพฒันาการทีดีขึน 

สามารถช่วยเหลือตนเองและดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งอิสระ ดงันันในหลาย ๆ ประเทศจึงได้

มีระบบในการใหบ้ริการเพือลดขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงระบบทางการแพทย ์การศึกษา อาชีพและการ

ดาํเนินชีวิตในสงัคม โดยเริมจากการเฝ้าระวงัความพิการ การคน้หา การคดักรอง การวินิจฉัย การ

บาํบัดรักษา การพฒันาศกัยภาพ การส่งเสริมพฒันาการและการส่งเสริมการจัดการศึกษา การ

ส่งเสริมทกัษะชีวิตและการส่งเสริมสวสัดิการทางสังคม การฝึกอาชีพและส่งเสริมการประกอบ

อาชีพ ในประเทศไทยมีกฎหมายทีเอือให้คนพิการไดรั้บการช่วยเหลือตงัแต่แรกเกิดหรือแรกพบ

ความพิการ ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดสิทธิในการศึกษาให้

บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทวัถึงและมี

คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะผูย้ากไร้ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลาํบาก 

ตอ้งได้รับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐเพือให้ไดรั้บการศึกษาทดัเทียมกบับุคคลอืน นอกจากนี 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 ไดก้าํหนดใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ

กนัในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีทีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพโดย

ไม่เก็บค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์ สังคม การสือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึงไม่

สามารถพึงตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาส

ไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐานเป็นพิเศษ จดัให้คนพิการไดรั้บการศึกษาตงัแต่แรกเกิดหรือพบความ

พิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บสิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการ 

และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวงการจดั

การศึกษาสําหรับบุคคลซึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยระบบทีเหมาะสมโดยคาํนึงถึง

ความสามารถของบุคคล 

 พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8  กาํหนดใหส้ถานศึกษา

ในทุกสงักดั จดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิง

อาํนวยความสะดวก สือ บริการและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ทีคนพิการสามารถเขา้ถึง
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และใชป้ระโยชน์ได ้มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา คือไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

ตงัแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทงัไดรั้บเทคโนโลย ีสิงอาํนวยความสะดวก 

สือ บริการและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ประกอบกบัข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) ทีกาํหนดเป้าหมายเพือเพิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่าง

ทวัถึงและมีคุณภาพ เพือใหป้ระชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยัมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่าง

ต่อเนืองตลอดชีวิต โดยกาํหนดมาตรการดา้นการพฒันาการบริหารจัดการเพือเพิมโอกาสทาง

การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ เพือใหป้ระชาชนทุกคน รวมทงัผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ ผูพิ้การหรือทุพพล

ภาพ ผูอ้ยู่ในภาวะยากลาํบาก ผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวฒันธรรม กาํลงั

แรงงานและผูสู้งอาย ุมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและเรียนรู้ทีมีคุณภาพอยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต 

    ในประเทศไทย สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2551) ไดส้าํรวจความพิการของประชากร  พบว่า 

จาํนวนประชากรไทย 65.5 ลา้นคน เป็นคนพิการ 1.9  ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9   ในจาํนวนนี

เป็นผูที้มีความลาํบากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัหรือมีปัญหาสุขภาพ จาํนวน  1.8 ลา้นคน คิดเป็น

ร้อยละ 97.9  ไดรั้บสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลหลกัของรัฐครอบคลุมเกือบทุกคน คิดเป็นร้อยละ  

97.0  แต่ยงัมีประชากรคนพิการอีกร้อยละ 20.8 ทีตอ้งการใชเ้ครืองช่วยแต่ไม่มีใช ้และประชากร

พิการอายตุงัแต่ 5  ปีขึนไป  ร้อยละ 24.3 ทีไม่ไดรั้บการศึกษา และมีประชากรคนพิการวยัแรงงาน 

ถึงร้อยละ 46.7 ทีไม่มีงานทาํ   

    เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  เป็นผูที้มีความลาํบากในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัหรือมีปัญหาสุขภาพทีเห็นไดช้ดัเจน สูญเสียความสามารถในการเคลือนไหวมือ แขน 

ขาหรือลาํตวั อนัเนืองมาจากแขนหรือขาขาดอมัพาต หรืออ่อนแรง โรคขอ้หรืออาการปวดขอ้เรือรัง 

มีโรคเรือรังของระบบการทาํงานของร่างกายทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนไหว (พิมพพ์รรณ  วรชุตินธร, 

2542) ทาํใหไ้ม่สามารถประกอบกิจกรรมไดเ้หมือนคนทวัไปและเป็นภาระของครอบครัวในการ

ดูแลอยา่งใกลชิ้ดทงัเรืองสุขภาพ อนามยั  การศึกษาและการอยู่ในสิงแวดลอ้มทางกายภาพและการ

ร่วมกิจกรรมในฐานะสมาชิกในชุมชน 

เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก เป็นสิงทีมีความจาํเป็นสาํหรับบุคคลพิการร่างกายหรือ

การเคลือนไหว  ช่วยให้คนพิการทางร่างกายหรือการเคลือนไหวสามารถดูแลตนเอง ทาํกิจกรรม

ต่างๆ ได ้ทงัในส่วนของกิจวตัรประจาํวนั การทาํงาน และกิจกรรมนนัทนาการ รวมทงัการสามารถ

เขา้ถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมร่วมกบัผูอื้นไดโ้ดยไม่เป็นภาระ

หรือเป็นภาระน้อยทีสุด    เทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวกจัดจําหน่ายโดยตัวแทนบริษัท

ต่างประเทศ มีราคาแพง หาซือในตลาดไดย้าก และเด็กพิการทางกายและการเคลือนไหวส่วนใหญ่

อยู่ในครอบครัวทีมีฐานะยากจน  ครอบครัวทีมีเด็กพิการจะมีค่าใชจ่้ายเพิมขึน  เวลาทาํงานหรือ
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ประกอบอาชีพนอ้ยลง ครอบครัวขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพและการดูแลคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกทุกคนของครอบครัว  (รุ้งเพชร สุมิตนันท์ และมงคล จนัทร์บาํรุง,2545) ความยากจน

ดงักล่าวมีผลใหก้ารเขา้ถึงระบบดูแลสุขภาพมีนอ้ย สถานะทางสุขภาพตาํ ไดรั้บบริการดา้นสุขภาพ

ค่อนขา้งชา้หรือถกูกีดกนั เนืองจากไม่สามารถชาํระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลหรือประกนัชีวิต

ได ้(Dennis, Michelle & Michael (2000) เด็กพิการส่วนใหญ่จึงมกัจะไม่ไดรั้บการรักษาพยาบาล

และฟืนฟสูมรรถภาพเท่าทีควร โดยเฉพาะในดา้นอุปกรณ์และเครืองช่วยสาํหรับคนพิการ เนืองจาก

ครอบครัวมีฐานะยากจนทาํใหไ้ม่สามารถจดัซือได(้รุ้งเพชร สุมิตนนัท ์และมงคลจนัทร์บาํรุง, 2545) 

นอกจากนีบริการจากภาครัฐทียงัไม่ทวัถึง บุคคลากรดา้นการฟืนฟสูมรรถภาพทียงัขาดแคลน สถาน

บริการและอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบัการฟืนฟสูมรรถภาพมีน้อยและไม่เพียงพอส่วนมากจะอยู่เฉพาะ

ในเมืองใหญ่ ๆ บางแห่งเท่านนั (กิงแกว้ ปาจรีย,์ 2542) ทาํให้คนพิการไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการ

รักษาและฟืนฟสูมรรถภาพไม่ทวัถึง คนพิการในสงัคมไทยในชนบทยงัเป็นภาระครอบครัว มีชีวิต

อยูอ่ยา่งอตัคดัดอ้ยศกัดิศรี ครอบครัวทีดูแลคนพิการไดรั้บความช่วยเหลือน้อย คนพิการไม่ไดรั้บ

การดูแลจากภาครัฐ การเขา้ถึงระบบการศึกษามีนอ้ย (ณรงค ์เพช็รประเสริฐและคณะ, 2546)  

 ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง มีเด็กพิการมารับบริการ ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 168 คน 

เป็นเด็กพิการร่างกาย จาํนวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.45  และพิการซอ้น จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.74  (ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง,2554)  เด็กพิการกลุ่มนีมีความยุ่งยากในการเดินทางมารับบริการ

เนืองจากขอ้จาํกดัทางร่างกาย เคลือนยา้ยลาํบาก ผูป้กครองมีฐานะยากจน การรับบริการส่วนใหญ่เป็นการ

รับบริการเยยีมบา้น ใหค้วามรู้ผูป้กครอง สนับสนุน สิงอาํนวยความสะดวก ความช่วยเหลืออืนใดทาง

การศึกษาทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กรายคน 

 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  จากวสัดุเหลือใช ้มีราคาถกู ผูป้กครองสามารถทาํ

ไดโ้ดยตนเอง ลดขอ้จาํกดัทางร่างกายทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและลดภาระ

ของครอบครัวทงัค่าใชจ่้ายและการช่วยเหลือเด็กในการทาํกิจวตัรประจาํวนั  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

      2.1 เพือศึกษาสภาพ ปัญหาของการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลือนไหว 

 2.2 เพือพฒันา ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว    

 2.3 เพือศึกษาผลของการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํ

กิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 
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3.  ขอบเขตการวจิยั 

 3.1  กลุ่มเป้าหมาย 

      คือ เดก็ทีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์่าเป็นเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวทีมี

ปัญหาในการใชมื้อจบัแปรงสีฟัน จบัชอ้นและจบัดินสอเนืองจากอาการเกร็งหรืออ่อนแรงของกลา้มเนือ

มารับบริการทีศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลางอยา่งต่อเนืองสปัดาห์ละ 3 วนั ระหว่างวนัที 1 กรกฎาคม 

2555 ถึง วนัที 1 มิถุนายนพ.ศ. 2556  จาํนวน 30  คน 

      3.2  ตวัแปรทีศึกษา    

    3.2.1  ตวัแปรตน้   คือ    ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเดก็บกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

                  3.2.2  ตวัแปรตาม  คือ   ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม ประกอบดว้ย การใชมื้อ

จบัแปรงสีฟัน การใชมื้อจบัชอ้นรับประทานอาหารและ การใชมื้อจบัดินสอขีดเขียน   
 

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

4.1 สภาพปัญหา ของการใชมื้อทาํกิจกรรม หมายถึง ขอ้จาํกดัในการใชมื้อของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวในการหยบิจบัสิงของและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั เช่น 

การจบัแปรงสีฟัน จบัชอ้น-สอ้ม และจบัดินสอ 

4.2 การพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรม หมายถึง การออกแบบและ

ผลิตชุดอุปกรณ์เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรมทีเป็นตน้แบบและนาํตน้แบบไปประยกุตใ์ชก้บั

เด็กทีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวเป็นรายบุคคล  

4.3 ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว หมายถึง  กลุ่มของอุปกรณ์ทีผลิตจากวสัดุหาง่ายหรือวสัดุเหลือใช ้เช่นโฟม 

กนักระแทก สายผา้หรือไนลอนสาํหรับช่วยในการจบัแปรงสีฟัน จบัชอ้นตกัอาหารและจบัดินสอ โดยมี

ขนัตอนการนาํชุดอุปกรณ์นี ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นรายบุคคลมากทีสุด  ดงันี  

1) การประเมินความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั 

2) การประสานความร่วมมือกบัทีมสหวิทยาการ  การวางแผน จดัทาํโปรแกรมการใช ้

3) การเลือก ดดัแปลง หรือการออกแบบใหม่ ใหค้วามเหมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็น  

4) การใหค้วามรู้หรือสาธิตวิธีการใชท้างเทคนิคสาํหรับเด็กใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว 

5) การประเมินระหว่างใช ้และหลงัใช ้จากการสอบถามหรือสงัเกตพฤติกรรมขณะใช ้

     4.4  ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม   หมายถึง   ค่าคะแนนจากการประเมินการ

ใชแ้ปรงสีฟันแปรงฟัน การใชช้อ้นตกัอาหาร  การใชดิ้นสอขีดเขียน  โดยใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยที

มีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  ที
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ผูว้ิจยัพฒันาขึน ประกอบดว้ยระดบัความสามารถ 5  ระดบั คือ  สามารถใชมื้อไดใ้นระดบัน้อยทีสุด 

(ทาํไม่ได ้ แต่รับรู้)  สามารถใชมื้อไดใ้นระดบัน้อย (ทาํไดโ้ดยกระตุน้เตือน) สามารถใชมื้อไดใ้น

ระดับปานกลาง(ทําได้ด้วยตนเอง)  สามารถใช้มือได้ในระดับมาก (ทําได้เองอย่างต่อเนือง

ประสานกนั) สามารถใชมื้อไดใ้นระดบัมากทีสุด(ทาํไดเ้องเป็นธรรมชาติ) (Anderson,et all ,2000)  

 4.5 ผลการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรม  หมายถึง สิงทีเกิดขึนอนัเป็น

ผลจากการใชอุ้ปกรณ์เครืองช่วยมือ ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชมื้อของเด็กทีมีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหวและความพึงพอใจของผูป้กครอง 

  4.6  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว หมายถึง  บุคคลทีมีอวยัวะไม่สมส่วน 

กระดูกหรือกลา้มเนือผดิปกติ  มีอุปสรรคในการเคลือนไหว  การใชมื้อทาํกิจกรรม ความบกพร่อง

ดงักล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลา้มเนือและกระดูก การไม่สมประกอบ

มาแต่กาํเนิด ไดรั้บอุบติัเหตุและโรคติดต่อ  
 

 

5.       ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจิยั 

  ผลการวิจยัครังนี จะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการพฒันาเดก็ทีมีความบกพร่องร่างกายหรือการ

เคลือนไหวโดยมีประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บ  ดงันี 

  5.1     การวจิยันีจะเป็นประโยชน์กบัครูผูส้อนในโรงเรียนทีจดัการศึกษาหรับเดก็บกพร่อง

ร่างกาย หรือการเคลือนไหว ไดน้าํหลกัการพฒันาอุปกรณ์ช่วยจบัและขนัตอนการนาํอุปกรณ์ช่วย

จบัไปใหน้กัเรียนใชใ้หเ้ป็นประโยชน์สูงสุด 

  5.2   เด็กบกพร่องร่างกาย หรือการเคลือนไหวมีความสามารถในการทาํกิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตประจาํวนัไดห้ลากหลาย มีความมนัใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน 

 5.3  ผูป้กครองลดค่าใชจ่้ายและมีความสามารถในการพฒันา ประยกุต ์เครืองช่วยมือดว้ยวสัดุ

ต่างๆทีอยูใ่นชุมชนดว้ยตนเอง  
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บทที  2 

วรรณกรรมและงานศึกษาทีเกียวข้อง 

                 การวิจยัครังนี  เพือศึกษาผลการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือในการทาํกิจกรรมทีมีต่อบุคคล

พิการทางร่างกายหรือการเคลือนไหว    ผูว้ิจยันาํเสนอ   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

โดยแบ่งตามลาํดบัหวัขอ้ดงันี 

1. เด็กทีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

1.1 ความหมายของบุคคลทีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

1.3 ลกัษณะความบกพร่องทางร่างกายและการเคลือนไหว 

1.4 แนวทางป้องกนั และการช่วยเหลือ 

1.5 การฟืนฟสูมรรถภาพเดก็พิการทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  

2. เทคโนโลย ีสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

2.1 ความหมายและความสาํคญั 

2.2 ประเภทของเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ 

2.3 การใชเ้ทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกทางการศึกษา 

    2.4 เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลือนไหว  

3. การใชมื้อการทาํกิจกรรม 

4. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

5.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. เด็กทีมคีวามบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว  

  1.1 ความหมายของบุคคลทีมคีวามบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว  

   ศรียา  นิยมธรรม (2548)  กล่าววา่  เด็กทีมีความบกพร่องทางร่างกายเป็นเดก็ทีมีความ

ตอ้งการพิเศษ 2 ประเภท ไดแ้ก่    

   1)  เดก็ทีมีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง เดก็ทีมีความผดิปกติเกียวกบักระดูก ขอ้ต่อ 

และกลา้มเนือ ประกอบดว้ยเทา้ใหญ่ และหนา เทา้ผดิปกติ ความพิการทีเกิดจากโปลิโอ วณัโรคกระดกู 

ความพิการทีเกิดจากอมัพาตทางสมอง แขน-ขา ดว้น และการหดตวัของอวยัวะบางส่วนทีเกิดจากการ

ไดรั้บอุบติัเหตุ ไฟไหม ้หรือนาํร้อนลวกอยา่งสาหสั    

   2)  เดก็ทีมีความบกพร่องทางสุขภาพ หมายถึง เด็กทีมีปัญหาทางสุขภาพอนัเกิดจากการ

เจ็บป่วยเรือรัง เช่น โรคหวัใจ วณัโรคปอด โรคไขขอ้ โรคไต โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) โรคลมชกั พิษ
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จากสารตะกวั โรคมะเร็งในเมด็โลหิต โรคเบาหวาน เป็นตน้    

   วารี  ถิระจิตร  (2547) กล่าวว่า เดก็ทีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย หมายถึง เดก็ที

ขอ้จาํกดัทางร่างกายมีปัญหาทางสุขภาพซึงทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการทาํกิจวตัรประจาํวนั ศึกษาเล่า

เรียน การเรียนรู้ และตอ้งอาศยัการฝึกฝน การใชเ้ครืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ หรือตอ้งการเครืองอาํนวยความ

สะดวกเขา้ช่วย          

  ขนิษฐา เทวนิทรภกัติ (2540) ไดใ้หค้าํจาํกดัความทีเกียวกบัความหมายของคนพิการทีระบุ

ไวใ้นความพิการประเภทต่าง  ๆมกัพบคาํวา่ “ไร้ความสามารถ” “ความเสียเปรียบ” “ความชาํรุด

บกพร่อง” ซึง องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้าํนิยามโดยสรุป ดงันี  

1) การไร้ความสามารถหรือไร้สมรรถภาพ (Disability) หมายถึง ผลทีเกิดจากการชาํรุด 

ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัหรือสูญเสียสมรรถภาพทีจะทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง ทีถือว่าเป็นปกติวิสัยของ

มนุษยท์วัไปทีควรทาํได ้เช่น เด็กทีมีอาการตาพร่ามวัไม่สามารถเรียนหนงัสือไดต้ามปกติ ช่างไมที้ตอ้ง

ปีนป่ายทีสูง ถา้ขาขาดจะไม่สามารถประกอบอาชีพช่างไมต่้อไปได ้เป็นตน้ 

2) ความเสียเปรียบหรือความบกพร่อง (Handicap) หมายถึง ความเสียเปรียบของบุคคล

ใดบุคคลหนึง ทาํใหไ้ม่อาจดาํเนินชีวิต หรือแสดงบทบาทไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งตามวยั เพศ สงัคม และ

สิงแวดลอ้ม ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตลาํบากกว่าคนทวัไป 

3) ความบกพร่องหรือชาํรุด (Impairment) หมายถึง การสูญเสีย หรือมีความผดิปกติใน

โครงสร้างดา้นหนา้ทีของร่างกาย จิตใจ หรือสรีรวิทยา จะเป็นลกัษณะชวัคราวหรือถาวร รวมถึงความ

พิการของอวยัวะ ความสูญเสียหรือขาดหายของอวยัวะ กลไกการทาํงานของร่างกาย และระบบการ

ทาํงานของจิตใจ เช่น สายตาขา้งใดขา้งหนึงเกิดการมวั พร่า หรือมองไม่เห็น แขนขาเป็นอมัพาต หู

สูญเสียการไดย้นิ อาการทางจิตประสาท เป็นตน้ 

   นอกจากนีเด็กพิการยงัถกูใหค้วามหมายว่าเป็นเด็กทีตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ มลูนิธิเพือ

เด็กพิการ (2543) ไดใ้หค้วามหมาย เด็กทีมีความตอ้งการพิเศษว่า หมายถึง เด็กทีมีพฒันาการชา้ดา้นใด

ดา้นหนึงหรือหลายดา้น ของพฒันาการทางดา้น ร่างกาย ประสาทสัมผสั การสือสาร สติปัญญา และ

สังคมอารมณ์ และให้ความหมาย ความพิการทางกายและการเคลือนไหวว่า หมายถึง คนทีมีความ

ผดิปกติ บกพร่อง หรือสูญเสียอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกาย ทาํใหไ้ม่สามารถเคลือนไหวไดดี้เท่า

คนปกติ  

  กระทรวงมหาดไทย ให้ความหมายตามกฎกระทรวง ฉบบัที 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน

พระราชบญัญติั การฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ว่าเด็กพิการทางกายหรือการเคลือนไหว 

หมายถึง เด็กทีมีความผิดปกติ หรือความบกพร่องของร่างกายทีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และไม่สามารถ

ประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจาํวนัได ้หรือ เด็กทีมีการสูญเสียความสามารถในการเคลือนไหว มือ 
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แขน ขา  หรือ ลาํตวั  อนัเนืองมาจากแขนหรือขาขาด อมัพาตหรืออ่อนแรง โรคขอ้ หรืออาการปวดเรือรัง 

รวมทงัโรคเรือรังของระบบการทาํงานของร่างกายอืน ๆ ทีทาํให้ไม่สามารถประกอบกิจวตัรหลกัใน

ชีวิตประจาํวนัหรือ ดาํรงชีวิตในสงัคมเยยีงคนปกติได ้ 

    ผดุง อารยะวิญ  ู(2542) กล่าวว่า บุคคลทีมีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง บุคคลทีมี

อวยัวะไม่สมส่วน อวยัวะส่วนใดส่วนหนึงหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกลา้มเนือพิการ 

เจ็บป่วยเรือรังรุนแรง มีความพิการของระบบประสาท มีความลาํบากในการเคลือนไหว ซึงเป็นอุปสรรค

ในการจดัการศึกษาในสภาพปกติ 

      เกณฑก์ารตดัสิน 

     เด็กทีจะได้รับการตัดสินว่าเป็นเด็กทีมีความบกพร่องทางร่างกาย และเข้ารับบริการ

การศึกษาพิเศษ มีลกัษณะดงัต่อไปนี 

     1)   มีกลา้มเนือแขนหรือขาพิการ ไม่สามารถเดินไดเ้ป็นปกติ ไม่สามารถใชแ้ขนหรือมือ

ไดเ้ป็นปกติ ทาํใหไ้ม่สามารถเขียนหนงัสือไดเ้ช่นเด็กปกติทวัไป 

    2) กะโหลกศีรษะมีลกัษณะบิดหรือเบียวไปจากปกติ 

    3)  มีการเจ็บป่วยเรือรังติดต่อกนัเป็นเวลานาน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการบริการทางการแพทย์

อยา่งใกลชิ้ดในสถานพยาบาล 

    4)    มีความบกพร่องในระดบัรุนแรง ซึงเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็ก 

    การคดัแยกเด็ก 

    เด็กตอ้งไดรั้บการตรวจวินิจฉัยจากแพทยม์าก่อน ในใบรายงานผลการตรวจจากแพทย์

จะตอ้งมีรายงานเกียวกบัลกัษณะของความพิการ ประเภทของความพิการความสามารถของเด็กในดา้น

การใชก้ลา้มเนือมือ แขน และขา ขอ้จาํกดัของเด็กทีเด็กไม่สามารถประกอบกิจกรรมทีตอ้งใชก้ลา้มเนือ

แขนและขา ในลกัษณะต่าง ๆ ได ้เมือมีรายงานจากแพทยแ์ลว้ ทางโรงเรียนจะตอ้งทดสอบเพิมเติมใน

ดา้นจิตวิทยาการทดสอบความสามารถทางภาษาและการพดู การตรวจสอบความสามารถทางสายตาและ

การตรวจสอบทีจาํเป็นอืน ๆ   

   จากเอกสารสรุปไดว้่าเด็กทีมีความบกพร่องทางสุขภาพ หมายถึง เด็กทีลาํตวั แขน หรือขา

ผิดปกติ ทาํให้เด็กไม่อาจเรียนในสภาพแวดลอ้มเดียวกับบุคคลปกติได้ จึงมีความจาํเป็นต้องจัด

สภาพแวดลอ้มใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ และความตอ้งการของบุคคล เด็กทีพิการทางร่างกาย

มีสาเหตุมาจากความผดิปกติเกียวกบักระดูกขอ้ต่อและกลา้มเนือ     

   1.2   สาเหตุของความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว 

        กิงแก้ว ปาจรีย ์ (2542) อธิบายสาเหตุของความพิการในเด็กแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง

ระยะเวลา ดงัต่อไปนี คือ  
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          1.2.1   ระยะระหว่างตงัครรภ์ (Prenatal Period) คือ ระยะเวลาทีทารกยงัอยู่ในครรภ์

มารดา 3 และ 6 เดือนแรก สาเหตุความพิการในเด็กมกัมีสาเหตุทงัจากตวัมารดาหรือจากทารกเอง 

      1.2.1.1   สาเหตุจากมารดา โดยเฉพาะเมือมารดากาํลงัตงัครรภ์ในระยะ 3 - 6 เดือน

แรกเนืองจากในระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของทารกเป็นอย่างมากเพราะเป็น

ช่วงทีทารกในครรภก์าํลงัมีการพฒันาโครงสร้างต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงอวยัวะของร่างกายอยูใ่นช่วง

เปลียนแปลง หากมีความผดิปกติของการตงัครรภใ์นระยะนี อาจทาํใหท้ารกทีคลอดออกมามีความพิการ

ได ้ เช่น มารดามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ขาดสารอาหารทีจาํเป็นต่อร่างกาย ติดเชือไวรัสหรือ

แบคทีเรีย เช่น โรคหดัเยอรมนั โลหิตจาง ป่วยดว้ยโรคเรือรัง เช่น ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน มีภาวะ

เลือดออกทางช่องคลอด เกิดอุบติัเหตุหกลม้ตกบนัใด มีประวติัการใชย้า สูบบุหรี หรือดืมสุราเป็น

ประจาํ มารดาไดรั้บสารกมัมนัตภาพรังสี หรือสารพิษ จากเหตุผลทีกล่าวมาลว้นเป็นสาเหตุของทารกที

คลอดออกมาแลว้พิการได ้

     1.2.1.2    สาเหตุจากทารก เช่น ทารกไดรั้บการถ่ายทอดโรคทางพนัธุกรรมบางชนิด 

เช่น โรคกลา้มเนือฝ่อลีบ (Muscular dystrophy) โรคกลา้มเนือเสือมทีพบมากในเดก็ (Duchene Muscular 

dystrophy) โรคเซลลป์ระสาทเสือม (Warding-Hoffmann Disease, Kugelberg-Welander Syndrome) 

ภาวะสมองเลก็กว่าปกติ (Microcephaly) มีนาํคงัในสมอง (Hydrocephalus) ความเขา้กนัไม่ไดข้องกลุ่ม

เลือดมารดาและทารก (Blood Group Incompatibility) ภาวะไขสนัหลงัฝ่อ (Spinal muscular Atrophy) 

และโรคขอ้ยดึติด (Arthrogryposis)  

  1.2.2    ระยะคลอด (Prenatal Period) คือ ระยะทีทารกอยูใ่นครรภม์ารดา ช่วงระยะ

ระหวา่งคลอดจนถึงเมือทารกอาย ุ1 สปัดาห์หลงัคลอด ซึงสาเหตุทีพบส่วนใหญ่ คือ การคลอดยากทาํให้

เด็กขาดออกซิเจน คลอดผดิปกติ คลอดก่อนกาํหนด รกพนัคอ มีไขสู้งหลงัคลอดติดเชือ ไดรั้บสารพิษ 

อุบติัเหตุ ตวัเหลืองหลงัคลอด เหล่านีลว้นเป็นสาเหตุใหเ้กิดความพิการในเดก็ทีพบบ่อย เช่น โรคสมอง

พิการ (Cerebral Palsy) และเบรเคียล เพลกซสั (Brachial Plexus) 

   1.2.3    ระยะหลงัคลอด (Postnatal Period) ระยะทีเดก็เจริญเติบโตตงัแต่อาย ุ1 สปัดาห์ 

เป็นตน้ไป ซึงในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนี อาจมีสาเหตุทีทาํใหเ้ด็กมีความพิการทีแตกต่างกนัออกไป

หลายประการ เช่น 

            1.2.3.1 การติดเชือ เช่น สมองอกัเสบ เยือหุ้มสมองอกัเสบ การติดเชือไขสัน

หลงั โปลิโอ 

            1.2.3.2   การไดรั้บอุบติัเหตุ เช่น ทางรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ตกจากทีสูง ไฟ

ไหม ้ถกูสารพิษอยูใ่นสิงแวดลอ้มทีเป็นอนัตราย ทาํใหอ้วยัวะส่วนใดส่วนหนึงขาดหายไปหรือใชก้าร

ไม่ไดอุ้บติัเหตุทีทาํใหส้มองไดรั้บความกระทบกระเทือน เกิดเลือดออกและคงัในสมอง 
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             1.2.3.3  การขาดสารอาหาร เช่น มีฐานะยากจน ภาวะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวขาดแคลนปัจจยัในการซือของใหบุ้ตร 

             1.2.3.4 เนืองอก เช่น เนืองอกในสมองหรือเนืองอกของกลา้มเนือหรือกระดูก

ของแขนขาซึงเนืองอกดงักล่าวอาจจะไปทาํลายเนือสมอง กลา้มเนือและหรือกระดูกทาํให้เกิดความ

ผดิปกติ การมีเนืองอกชนิดร้ายแรงทีกระดูก และหรือกลา้มเนือ อาจทาํให้ร่างกายส่วนนันตอ้งถูกตดั

ออกไปเกิดความพิการแขนขาด้วน เนืองอกชนิดทีไม่ร้ายแรง แต่มีก้อนขนาดใหญ่อาจกดทับ

เสน้ประสาทหรือเบียดกลา้มเนือ ทาํใหก้ารทาํหนา้ทีเสือมไป เป็นตน้ 

            1.2.3.5   การไดรั้บสารพิษ เช่น สารหนู สารตะกวั และยาฆ่าแมลง ทาํให้เกิด

ความผดิปกติ เช่น โรคพิษตะกวัทีมีผลต่อระบบประสาทและสมอง (Lead Polyneuropathy หรือ Lead 

encephalopathy) 

      สรุปไดว้่าเด็กพิการทางกายและการเคลือนไหวมีหลายประเภทและหลายระดบั ตงัแต่

ระดบันอ้ยจนถึงระดบัรุนแรงช่วยเหลือตนเองไม่ได ้รวมทงัมีลกัษณะความพิการในอวยัวะทีแตกต่าง

กนัและมีสาเหตุความพิการทีแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตามแมเ้ด็กพิการเหล่านีจะไม่สามารถเคลือนไหว

หรือทาํกิจกรรมต่างๆ ไดเ้ท่ากบัเด็กปกติ แต่เด็กพิการก็ควรจะไดรั้บการเลียงดูการดูแลรักษา ฟืนฟู

สมรรถภาพ และการส่งเสริมพฒันาการอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพและตามวยั  

  1.3   ลกัษณะความบกพร่องทางร่างกายและการเคลอืนไหว 

    พิมพ์พรรณ   วรชุตินธร (2542)  อธิบายลกัษณะความบกพร่องทางร่างกายและการ

เคลือนไหวทีมกัพบในเด็ก มีดงัต่อไปนี  

     1.3.1   ประสาทพิการ (Neurological Impairment) มีสาเหตุมาจากระบบประสาทไดรั้บ

ความเสียหาย ความพิการหรือเสือมของระบบประสาทส่วนกลางอาจเกิดขึนในบริเวณใดบริเวณหนึง

ของสมอง หรือเป็นไปอย่างกวา้งขวางหลายๆ บริเวณร่างกายขาดความสามารถในการประสม

ประสานกนัของอวยัวะต่างๆ มีความทุกข์ทรมาน มีปัญหาทางอารมณ์ มีปัญหาในการพูดและภาษา

อวยัวะกลไกไม่ทาํงานตามปกติ เป็นอมัพาต หรือถา้ไขสนัหลงัพิการเด็กจะหมดความรู้สึกไม่สามารถ

ควบคุมการเคลือนไหวได ้ไม่รู้สึกถึงการเคลือนทีหรือเคลือนไหวส่วนต่าง  ๆของร่างกายความพิการของ

ประสาทสามารถแบ่งออกไดด้งันี 

   ความพิการทางสมอง (Cerebral Palsy) เด็กจะมีอาการอมัพาต กลา้มเนืออ่อนแอไม่มีแรง 

การทาํงานของอวยัวะต่าง  ๆขาดความประสมประสานกนัหรืออวยัวะกลไกไม่ทาํงานตามปกติ บางราย

อาจมีหลาย  ๆอาการปรากฏ ซึงสามารถแบ่งประเภทของความพิการทางสมองไดด้งันี 

         1.3.1.1   แบ่งตามลกัษณะของความผดิปกติในการเคลือนไหว ได ้7 ประเภท คือ 

            1)   แขนหรือขาดา้นใดดา้นหนึงเป็นอมัพาต (Hemiplegia) 
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            2)   ขาทงัสองขา้งเป็นอมัพาตมากกว่าแขนทงัสองขา้ง (Diplegia) 

            3)   แขนหรือขาเป็นอมัพาตขา้งเดียว (Monoplegia) 

            4)   ขาทงัสองขา้งเป็นอมัพาต ลาํตวัท่อนบนปกติ (Paraplegia) 

            5)   แขนขา้งใดขา้งหนึงเป็นอมัพาตและขาทงัสองขา้งเป็นอมัพาต (Triplegia) 

            6)   แขนและขาเป็นอมัพาตทงัหมด (Quadriplegia) 

            7)   แขนทงัสองเป็นอมัพาตมากกว่าขาทงัสองขา้ง อาจเป็นซีกใดซีก

หนึงทีอมัพาตมากกว่าอีกซีกหนึง (Double Hemiplegia) 

          1.3.1.2   แบ่งตามความสามารถในการเคลือนไหวได ้6 ประเภท คือ 

             1)   การเคลือนไหวของกลา้มเนือไม่ประสมกลมกลืนกนั (Spastic) ทาํให้

ไม่สามารถเคลือนไหวตามทีตอ้งการ 

             2)  ไม่สามารถควบคุมการเคลือนไหวของกลา้มเนือไปในทิศทางที

ตอ้งการได ้มีอาการกระตุกหรือบิดไปมา (Athetosis) 

       3)  ไม่สามารถควบคุมการเคลือนไหวของกลา้มเนือทีตอ้งการได ้จงัหวะ

การเคลือนไหวไม่เป็นไปตามธรรมชาติ กลา้มเนือมีอาการสนัเนืองจากมีการหดรัดตวั (Tremor) 

            4)   กลา้มเนือมีการตึงตวัตลอดเวลา (Rigidity) และอาจเกิดร่วมกบัอาการสนั 

            5)   การทาํงานของกลา้มเนือมดัใหญ่และมดัเล็กเป็นไปอย่างเชืองช้า

งุ่มง่ามเด็กจะสูญเสียการทรงตวั (Ataxia) เวลาเดินเหมือนคนเมา เดินขาถ่าง ลาํตวัยกัไปมา ขอ้ศอกหรือ

มือจะเขา้มาหาเองเพือช่วยในการทรงตวั มีปัญหาในการกะระยะทางหรือตาํแหน่งของวตัถุ 

            6)   มีอาการผสม(Mixed) ทงั Spastic และ Athetosis หรือ Ataxia และ Athetosis 

        1.3.1.3      แบ่งตามความรุนแรงของอาการ ได ้3 ระดบั คือ 

              1)    ระดบันอ้ย (Mild) มีความผดิปกติเลก็นอ้ย เดก็สามารถดาํเนินกิจวตัร

ประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งการความช่วยเหลือเพียงเลก็นอ้ย 

              2)   ระดบัปานกลาง (Moderate) มีความผิดปกติปานกลาง เด็กสามารถ

ช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง ตอ้งอาศยัการดูแลช่วยเหลือจากผูอื้นมากพอควร และมกัตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

              3)     ระดับรุนแรง (Severe) มีความผิดปกติมาก เด็กไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองไดใ้นชีวิตประจาํวนั 

    1..3.2     สไปนาไบฟิดา (Spina Bifida)เป็นความพิการทีเกิดเนืองจากในระยะพฒันาการ

ของตวัอ่อนในครรภมี์การพฒันาของส่วนทีเป็นกระดูกสนัหลงัไม่สมบูรณ์ รอยต่อของกระดูกไม่สนิท 

ทาํใหร้ะบบประสาทไขสนัหลงัปูดออกมาตรงรอยต่อทีไม่สนิท ประสาทส่วนนนัถกูทาํลายเสียไปเป็น

ผลทาํใหเ้กิดอาการอมัพาตท่อนล่างตงัแต่เอวลงมา ไร้ความรู้สึกในการสัมผสั เด็กจะไม่สามารถกลนั
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อุจจาระปัสสาวะได ้เรียกว่า ไมยโีลมินนิงโกซีล (Myelomeningocele) สาเหตุของโรคนีนันยงัไม่เป็นที

ทราบแน่ชดั เด็กทีเป็นโรคนีมกัมีอาการของสมองขยายโตและมีนาํ ขงั(Hydrocephalus) ร่วมอยูด่ว้ย คือ 

จะมีของเหลวทีควรจะถกูดูดซึมเขา้สู่กระแสโลหิต ไหลไปมาระหว่างสมองและกระดกูสนัหลงัไปคงัอยู่

ในสมอง เมือมีนาํมากก็จะดนัใหส้มองขยายโตขึน กดทงัสมองและเสน้ประสาททีควบคุมการมองเห็น

และการไดย้นิ สมองถกูทาํลาย สายตาอาจพิการ สูญเสียการไดย้นิ แต่สามารถทาํการผา่ตดัได ้

    1.3.3  ความผดิปกติของระบบกลา้มเนือและกระดูก (Musculoskeletal Condition) เป็น

ความบกพร่องทางร่างกายทีเกิดขึนจากโรคหรือความไม่สมบูรณ์ของกลา้มเนือหรือกระดูก เด็กจะมี

ปัญหาดา้นการเคลือนไหวเกียวกบั ขา แขน ขอ้ต่อ กระดูกสนัหลงั ทาํใหก้ารเดิน ยนื นงั และการใชมื้อ

ของเด็กลาํบาก ซึงสามารถแบ่งตามสภาพได ้2 ประเภท คือ 

           1.3.2.1  กลา้มเนือลีบ (Muscular Dystrophy) คือ กลา้มเนือไม่มีแรง เนืองจาก

เนือเยือของกลา้มเนือเสือมสมรรถภาพและการเสือมนันก็จะดาํเนินไปเรือย ตามอายุพฒันาการทาง

ร่างกายการเดินจะลาํบาก การทรงตวัไดไ้ม่ดี ท่าเดินผดิปกติ เช่น เขยง่ปลายเทา้เดิน หน้าเชิด หลงัแอ่น 

เดินสะเปะปะ ซึงสามารถแบ่งประเภทของกลา้มเนือลีบ ได ้2 แบบ คือ 

          1)  โรคกลา้มเนือเสือม (Pseudohypertrophic form : Duochenne) จะพบใน

เด็กชายเท่านนั พบมากในวยัทีเด็กเริมหดัเดิน กลา้มเนือเชิงกราน ไหล่ ขาแขน ไม่เจริญเติบโตตามปกติ 

มีกลา้มเนือลีบ อ่อนแอและถกูแทนทีดว้ยไขมนั อาการจะทวีความรุนแรงขึนเรือยๆในช่วงวยัเด็ก และ

เด็กจะมีอายไุม่ยนื 

          2)   โรคกลา้มเนือใบหนา้ ไหล่และแขนเสือม (Facioscapulohumeral) พบในทงั

เด็กชายและเดก็หญิงในช่วงวยัทีเขา้สู่วยัรุ่น กลา้มเนือไหล่และแขนจะเสือมมากกวา่กลา้มเนือขา

กลา้มเนือบริเวณใบหนา้จะเสือมลง อาการเหล่านีจะเป็นไปอยา่งชา้  ๆจนบางคนไม่สามารถใชก้ลา้มเนือ

เหล่านนัไดเ้ลย 

              1.3.2.2    โรคไขขอ้อกัเสบ (Athritis) พบไดทุ้กเพศทุกวยัทีพบในเด็กมากคือ โรค

กลา้มเนือไขขอ้อกัเสบในเด็ก (Juvenile Rheumatiod Athritis ) เป็นโรคเรือรังทีทาํให้มีอาการปวดเมือย 

หวัใจพิการ กลา้มเนือและขอ้อกัเสบ มีไขเ้รือรัง ตาผดิปกติ มีโรคทีแทรกซอ้น คือ อาการกลา้มเนือลีบ

เนืองจากความเสือมของเนือเยอืกลา้มเนือและประสาท ขอ้ต่อผดิรูป 

             1.3.2.3    โรคเทา้ปุก (Club foot) เป็นลกัษณะของเทา้ผดิปกติ ท่าเทา้บิดเขา้ดา้น

ใน เทา้เลก็ขาลีบ เดินลงหลงัเทา้แทนทีจะเป็นฝ่าเทา้ ซึงอาการดงักล่าวจะเกิดขึนตงัแต่อยูใ่นครรภม์ารดา 

พบในเด็กผูช้ายมากกว่าเด็กผูห้ญิง 
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             1.3.2.4   โรคกระดูกสนัหลงัโก่งหรืองอ (Scoliosis) เป็นภาวะทีกระดูกสนัหลงัมี

การเอียงตวัออกจากแนวดิง ซึงอาจเกิดจากการนงั ยนื หรือเดิน ไม่ถกูสุขลกัษณะท่าทางทีเหมาะสม หรือ

มีการติดเชือทีกลา้มเนือ พบในเด็กหญิงมากกว่าชาย 

             1.3.2.5   โรคขอ้ยดึติด (Arthrogryposis) เป็นลกัษณะกลุ่มอาการทีมีขอ้ติดแข็ง

ตงัแต่กาํเนิดหลายขอ้ ไม่มีรอยพบัของผวิหนงั มีเนือเยือใตผ้ิวหนังน้อย มีสาเหตุหลายประการ เช่น มี

ความผดิปกติในระบบประสาทส่วนกลาง กลา้มเนือและขอ้ต่อ รวมถึงการติดเชือขณะอยูใ่นครรภ ์

             1.3.2.6   โรคโปลิโอ (Polio) เป็นโรคทีเกิดจากเชือไวรัสไปทาํลายสมองและไข

สนัหลงั ทาํใหก้ลา้มเนือหมดกาํลงั หมดความรู้สึกเป็นง่อยเปลีย แต่ไม่มีผลต่อสมองโดยตรง ดงันนั เด็ก

จึงสามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติได ้หรือหากไดรั้บการรักษาทางยาและไดรั้บการแกไ้ขความพิการดว้ย

อุปกรณ์ทีเหมาะสม 

        1.3.4   อมัพาตทางสมอง (Cerebral Palsy) เด็กทีมีความบกพร่องทางร่างกาย ส่วนใหญ่เป็น

เด็กทีมีความพิการอนัมีสาเหตุมาจากโรคนี เด็กทีเป็นโรคนีมกัมีปัญหาในการควบคุมการทาํงานของ

กลา้มเนือ จึงทาํใหเ้ด็กยืนหรือเดินไม่ตรง โรคนีจะไม่ทาํให้ร่างกายมีสภาพเสือมลงแต่กลา้มเนืออาจ

เสือมลงไดห้ากไม่ไดรั้บการพฒันาทนัเวลา หรือการฝึกทีสมาํเสมอ อมัพาตทางสมอง มกัเกิดกบัทารก

ระหวา่งคลอด เช่น สมองไดรั้บบาดเจ็บระหว่างคลอดแต่อมัพาตทางสมองอาจเกิดในระยะก่อนคลอด

หรือหลงัคลอดก็ได ้เช่น การคลอดก่อนกาํหนด คลอดยาก ขาดออกซิเจนระหว่างคลอด ไดรั้บความ

กระทบกระเทือนต่อสมองในช่วงวยัทารกเป็นตน้ 

          เด็กประเภทนีมีปัญหาในการเคลือนไหวแตกต่างกนั บางคนพอเดินได ้แต่เดินดว้ย

ความลาํบากอยา่งยงิ บางคนตอ้งนงัรถเข็นตลอดเวลา เด็กพิการประเภทนีหากจาํแนกโดยลกัษณะการ

เคลือนไหวสามารถจาํแนกได ้4 ประเภท คือ 

     1)   กลา้มเนือจะเกร็งไม่สามารถหดตวัไดเ้หมือนกลา้มเนือปกติ จึงมีลกัษณะแข็งทือ (Spasticity) 

     2)  กลา้มเนือจะยดืหดอยา่งไม่เป็นระบบระเบียบ ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมกลา้มเนือ

ได ้หากเด็กมีความเก็บกดทางอารมณ์ หรือเมือเวลาตืนเตน้ กลา้มเนือจะยงิผดิปกติมากขึน (Athelosis) 

     3)  กลา้มเนือไม่ประสานกนั ทาํให้เด็กควบคุมความสมดุลไม่ได ้ทาํให้โซเซ และ

หกลม้ไดง่้าย (Ataxia) 

     4)   เป็นการผสมผสานลกัษณะทงั 3 อย่างทีกล่าวมาแลว้ ดงันันเด็กคนเดียวอาจมี

ลกัษณะทุกอยา่งทีกล่าวมาแลว้ (Mixed) 

      1.3.5   กลา้มเนืออ่อนแรง (Muscular Dystrophy) กลา้มเนือของเด็กประเภทนีขาดโปรตีน

ทาํใหร่้างกายสร้างเนือเยอืทีมีลกัษณะแขง็ขึนมาแทนมีลกัษณะคลา้ยพงัผืดซึงไม่มีความยืดหยุ่น ความ

ผดิปกติของกลา้มเนือหลายชนิด แต่ชนิดทีพบไดบ่้อย ๆ เรียกชือย่อว่า Duchenneซึงปรากฏให้เห็นชดั
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เมือเด็กอายปุระมาณ 3 ขวบ กลา้มเนือทีอยูติ่ดกบัโครงกระดูกจะอ่อนแอ สงัเกตไดจ้ากการเคลือนไหว

ของเด็ก เด็กไม่มีกาํลงัแข็งแรงพอทีจะวิงได ้มีปัญหาในการปีนป่าย บนัได กลา้มเนือจะอ่อนแรงลงเรือย 

ๆ ในทีสุดเด็กบางรายไม่อาจยนืได ้หรือทรงตวัได ้บางรายอาจร้ายแรงจนกระทงัตอ้งใชร้ถเข็น เด็กที

เป็นโรคนีจะเหนือยง่าย เด็กทียงัสามารถเดินไดอ้ยูอ่าจตอ้งใชร้ถเข็น หากตอ้งเดินทางในระยะไกลขึน 

เด็กประเภทนีหกลม้ง่าย และมีปัญหาในการประกอบกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การเปิดประตู เด็กตอ้งไดรั้บ

การบาํบดัรักษาเพือถ่วงเวลาการหดตวัของกลา้มเนือเด็กอาจเสียชีวิตในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย เด็ก

ประเภทนีอาจมีอาการของปัญญาอ่อนร่วมดว้ยแต่ไม่เป็นเช่นนีทุกคน 

      1.3.6    ความผดิปกติของกระดูกไขสนัหลงั (Spina Bifida) โรคชนิดหนึงเป็นสาเหตุทาํให้

กระดูกไขสันหลงัผิดปกติ ซึงทาํให้เส้นประสาทสาํคญัถูกทาํลายไปบางส่วนจึงทาํให้เส้นประสาท

ทาํงานผดิปกติไปดว้ย หากไขสนัหลงัผดิปกติไปมากเท่าใด เส้นประสาทก็มีความผิดปกติมากขึนไป

ดว้ย ผลทีตามมาอาจมีหลายลกัษณะทีพบไดบ่้อย ๆ  ไดแ้ก่ ความผดิปกติของท่อปัสสาวะ ความผดิปกติของ

ใบหนา้และลาํตวั ในบางรายทางเดินของของเหลวอุดตนัทาํใหข้องเหลวคงัในศีรษะ ซึงในรายหลงันีอาจมี

สภาพปัญญาอ่อนร่วมดว้ย เด็กประเภทนีตอ้งไดรั้บการรักษาเยียวยาจากแพทยอ์ย่างสมาํเสมอ ตอ้งไดรั้บ

การกายภาพบาํบดั เพือใหรั้กษาการทรงตวัไดต้อ้งใชไ้มค้าํและสายรัดในเวลาเดินหรือใชร้ถเข็น 

      1.3.7    การไดรั้บบาดเจ็บทีกระดูกไขสนัหลงั (Spinal Cord Injury) การทีกระดูกไขสนัหลงั

ไดรั้บบาดเจ็บ มีผลกระทบต่อการเคลือนไหว และปัญหาสาํคญัทีตามมาอีก ไดแ้ก่ การติดเชือทีท่อ

ปัสสาวะ การติดเชือทีระบบการหายใจ เป็นตน้ การฟืนฟสูมรรถภาพตอ้งใชเ้วลานาน และเป็นการยากที

อวยัวะทีบกพร่องไปจะใชง้านไดด้งัเดิม แต่การฟืนฟูสมรรถภาพเป็นสิงจาํเป็นเพือให้เด็กใชอ้วยัวะที

บกพร่องไดบ้า้ง โดยใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ เขา้ช่วย เช่นใชร้ถเข็นสาํหรับการเคลือนไหว ใชเ้ครืองพิมพดี์ด

ไฟฟ้าแทนการเขียนหนงัสือใชภ้าชนะทีมีขนาดใหญ่สาํหรับการรับประทานอาหาร เป็นตน้ 

        1.3.8    ความผดิปกติของกระดูกไม่สมบูรณ์และไม่เจริญเติบโตเต็มที (Osteogenesis  Impe-

raeca) นอกจากนีกระดูกยงัเปราะและหกัง่ายกว่ากระดูกของคนทวัไป เด็กอาจมีลกัษณะเตียแคระ และมี

ความผดิปกติของฟันควบคู่กนัไปดว้ย การไดย้นิของเด็ก เป็นปัญหาสาํหรับเด็กประเภทนี กล่าวคือการ

ไดย้นิจะเสือมลงเรือย ๆ เด็กตอ้งไดรั้บการรักษาจากแพทย ์และไดรั้บการดูแลอยา่งสมาํเสมอ ทาํใหเ้ด็ก

ไม่สามารถไปเรียนไดเ้หมือนเด็กปกติ 

         1.3.9   ความผดิปกติของกระดูกขาท่อนบน (Leg-Calve-Disease) มกัเป็นทีขาขา้งเดียวเด็ก

ทีเป็นโรคนีมกัเคลือนไหวไม่สะดวก โรคนีไม่ทราบสาเหตุ เด็กอาจมีอาการดีขึนหลงัจากไดรั้บการ

รักษาติดต่อกนัเป็นเวลา 1-2 ปี เด็กอาจเดินไดแ้ต่ใชไ้มค้าํ โรคนีไม่มีผลต่อความสามารถในการเรียนของ

เด็กโดยตรง แต่เด็กอาจมีทศันคติไม่ดีต่อตนเองและต่อสิงทีอยู่รอบตวัเขาซึงจะส่งผลกระทบต่อการ

เรียนรู้ของเขาโดยทางออ้ม 
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         1.3.10   แขนขาดว้น (Limb Deficiency) อาจขา้งเดียวหรือ 2 ขา้งก็ได ้ อาจเป็นความ

บกพร่องทีมีมาแต่กาํเนิด หรือเกิดขึนในภายหลงัก็ไดเ้ด็กอาจไดรั้บการช่วยเหลือโดยการใชแ้ขน ขา

เทียม การฟืนฟ ูสมรรถ ภาพควรครอบคลุมไปถึงการฝึกการใชแ้ขนขาเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ การ

แนะแนวและใหค้าํปรึกษาควรควบคู่กนัไปกบัการเรียนการสอน 

     1.3.11  ความบกพร่องทางสุขภาพ 

                 1) โรคปอดอย่างหนึง (Asthma) และพบบ่อยในเด็ก อาการทีปรากฏชดั ไดแ้ก่ 

ระบบหายใจอกัเสบ ทางเดินของลมหายใจถูกปิดกนั ทาํให้เด็กหายใจลาํบาก เด็กควรไดรั้บการรักษา

อยา่งต่อเนืองจากแพทย ์ซึงอาจทาํใหเ้ด็กไม่สามารถเรียนตามปกติได ้การขาดเรียนนาน ๆ ทาํใหเ้ดก็เรียน

ไม่ทนัเพือน 

               2)  โรคลมชกั (Epilepsy) การชกัของเด็กอาจเกียวขอ้งกบัความบกพร่องทางร่างกาย

บางอยา่ง เช่น อมัพาตทางสมอง หรือเนืองอกในสมองหรืออาจไม่เกียวขอ้งก็ได ้การชกัเกิดจากเซลล์

ประสาทในสมองไดรั้บการกระตุน้มากเกินไป อาการชกัอาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

                      2.1)   การชกัแบบสมบูรณ์ (Generalized Seizures) การชกัแบบนีเกิดขึนไดทุ้ก

เมือ และเกิดขึนโดยทีเด็กไม่ทราบล่วงหนา้ เด็กจะหมดสติ ร่างกายทุกส่วนสนัและเกร็งอาจมีนาํลายไหล

ออกมาทางปาก การชกักินเวลาประมาณ 1-2 นาที หลงัจากหยดุชกัแลว้เด็กอาจตอ้งการพกัผอ่นโดยการ

นอนหลบั 

                   2.2)  การชกัแบบบางส่วน (Partial Seizures) การชกัแบบนีมีหลายลกัษณะ

เด็กอาจหมดสติชวัระยะเวลาอนัสนั เด็กบางคนอาจทาํอะไรบางอยา่งโดยทีตนเองไม่รู้สึกตวัว่ากาํลงัทาํ

อะไร แต่เด็กไม่ไดมี้อาการชกั เช่นเด็กอาจวิงรอบสนามโดยไม่รู้สึกตวั เป็นตน้ 

                3)    ฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) มกัเกิดกบัเด็กผูช้าย หากเด็กไดรั้บบาดแผล เลือดจะ

ไหลและไม่หยดุง่าย ๆ ยงิไปกว่านนัโลหิตอาจหลงัภายในร่างกายดว้ย ซึงเป็นอนัตรายไม่นอ้ยกว่าเลือด

จากบาดแผล เด็กตอ้งไดรั้บการถ่ายเลือดอยูเ่สมอการเป็นโรคนีไม่เกียวกบัความสามารถในการเรียนรู้

ของเด็กแต่การทีเด็กขาดโรงเรียนบ่อย ๆ เพือรับการรักษาจากแพทยอ์าจทาํใหเ้ด็กเรียนไม่ทนัเพือน 

         4)   สภาพของหัวใจ (Cardiac Conditions) เด็กบางคนมีหัวใจพิการมาแต่กาํเนิด

และอาจตรวจไม่พบเมือเด็กยงัเลก็ เด็กทีเป็นโรคหวัใจหรือหวัใจพิการมาแต่กาํเนิด อาจไม่สามารถร่วม

กิจกรรมทุกอยา่งในโรงเรียนได ้ซึงขึนอยูก่บัความรุนแรงของโรค การงดร่วมกิจกรรมการเรียนบางอยา่ง

อาจทาํใหเ้ด็กเรียนไม่ทนัเพือน 

        5)   โรคมะเร็ง (Cancer) โรคมะเร็งในเด็กส่วนมากทีพบเป็นมะเร็งในเม็ดโลหิต

และเนืองอกในดวงตา สมอง กระดูกและไต การรักษาเป็นหนา้ทีของแพทยใ์นโรงเรียน เด็กอาจมีปัญหา

ทางอารมณ์ ความอ่อนเพลีย นาํหนกัลดลงมากและในเวลาอนัรวดเร็ว ปวดศีรษะบ่อย เป็นตน้ เนืองจากเด็ก
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ตอ้งเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลอยา่งต่อเนือง จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กในโรงเรียนปกติ 

 สรุปไดว้่าลกัษณะความบกพร่องทางร่างกายและการเคลือนไหวทีมกัพบในเดก็ ประเภทประสาท

พิการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นความพิการทางสมอง (Cerebral Palsy)สไปนาไบฟิดา  ความผิดปกติของ

ระบบกลา้มเนือและกระดูก  อมัพาตทางสมอง กลา้มเนืออ่อนแรง ความผดิปกติของกระดูกไขสันหลงั

และบกพร่องทางสุขภาพ เช่นโรคปอด โรคลมชกั 

  1.4     แนวทางป้องกนั และการช่วยเหลอื 

    มูลนิธิเพือเด็กพิการ (2544)  ได้สรุปแนวทางในการป้องกันการเกิดสมองพิการโดย

แบ่งเป็นระยะได้  4  ระยะ  คือ ก่อนแต่งงาน ระหว่างตังครรภ์ ระหว่างคลอด หลงัคลอด โดยมี

รายละเอียดดงันี 

      1.4.1    ก่อนแต่งงาน 

      1.4.1.1    ชาย และหญิง  ควรมีการตรวจสุขภาพ และตรวจเลือดก่อนแต่งงาน 

      1.4.1.2    ชาย และหญิงควรมีการวางแผนครอบครัว หรือปรึกษาแพทยก่์อนแต่งงาน 

      1.4.1.3    ชาย และหญิงควรหลีกเลียงการสูบบุหรี 

      1.4.1.4    ช่วงอายทีุเหมาะสมจะมีบุตร  ผูช้ายอายปุระมาณ  25-40  ปี  ผูห้ญิงอายุ

ประมาณ  20-35  ปี 

    1.4.2    ระหว่างตงัครรภ ์

      มารดาควรฝากครรภ์ตงัแต่เมือทราบว่าตงัครรภ์  และหมนัไปพบแพทยอ์ย่าง

สมาํเสมอ มารดาควรระมดัระวงัการติดเชือ  การไดรั้บสารพิษ  สารเสพติดต่าง ๆ เช่น  ยาฆ่าแมลงควนั

บุหรี  สารระเหยทุกชนิด ซึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทต่อทารกในครรภ ์มารดาควร

ระมดัระวงัอุบติัเหตุทีจะกระทบกระเทือนต่อครรภ ์มารดาควรระมดัระวงัการใชย้าก่อนใชย้าทุกครัง

รู้จักชือยา  วิธีใช ้ รวมทังโทษภัย มารดาควรรับประทานอาหารให้ครบถว้นตามหลกัโภชนาการ  

โดยเฉพาะเนือสตัว ์ นม  ไข่  และผกัต่าง ๆ  มารดาควรมีการนอนพกัผอ่นอยา่งเพียงพอในระยะตงัครรภ ์

      1.4.3     ระหว่างคลอด 

       การทาํคลอดควรกระทาํโดยแพทยผ์ดุงครรภ ์ ผูเ้ชียวชาญ   

      1.4.4     หลงัคลอด 

       1.4.4.1     มารดาควรเลียงบุตรดว้ยนาํนมมารดาอยา่งนอ้ย 3-6  เดือน 

      1.4.4.2     มารดาควรนาํเด็กไปฉีดวคัซีนตามกาํหนด 

     1.4.4.3     เด็กควรไดรั้บสารอาหารทีมีประโยชน์  เช่น  เนือปลา  เนือไก่ ไข่ และ

ผกัต่าง ๆ ควรเริมใหอ้าหารเสริมแก่เด็กเมือเด็กอายไุด ้3 เดือน  ในระยะแรกควรใหเ้ด็กรับประทานขา้ว

บด ผสมแกงจืด  สลบักบักลว้ยนาํวา้สุกงอม หลงัจากนนัจึงเพิมอาหารประเภทโปรตีน 
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      1.4.4.4     ผูป้กครองควรระมดัระวงัอุบติัเหตุต่าง ๆ  ทีจะเกิดขึนกบับุตร เช่น การ

ตกจากทีสูง  การเล่นปลกัไฟ 

      1.4.4.5     ผูป้กครองควรระมดัระวงัเรืองการเจ็บป่วยของบุตร  เช่น  การทีเด็ก

เป็นไขสู้งชกับ่อย จะมีผลทาํใหเ้ด็กสมองพิการ หรือเด็กปัญญาอ่อนได ้

      1.4.4.6    ผูป้กครองควรหมนันาํเด็กไปตรวจสุขภาพ และสงัเกตดูพฒันาการของ

บุตรอยา่งสมาํเสมอ 

      1.4.4.7     ผูป้กครองควรให้การดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตร

อยา่งต่อเนือง ส่งเสริมใหบุ้ตรรู้จกัสงัเกต พดูคุย และหดัทาํสิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
 

  1.5 การฟืนฟูสมรรถภาพของเด็กพกิารทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว  

   มลูนิธิเด็กพิการ (2546) ไดอ้ธิบายว่า การช่วยเหลือเด็กสมองพิการ ตอ้งให้การช่วยเหลือ

ทนัทีทีพบความพิการ เนืองจากพฒันาการในช่วงขวบปีแรก - 9 ปี เป็นช่วงทีเด็กมีพฒันาการสูงสุดหาก

พน้จากวยันี และไม่เคยรับการฟืนฟดูา้นต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้กลา้มเนือบริเวณขอ้ต่อต่าง ๆ จะมีอาการ

เกร็งหรือยดึติดมากขึน การพฒันาในดา้นต่าง ๆ อาจไม่ไดผ้ลอยา่งเต็มที ทาํใหเ้ด็กไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได ้ตอ้งไดรั้บการฟืนฟอูยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง เด็กสมองพิการจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งไดรั้บ

การฟืนฟอูยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง ตงัแต่แรกพบความพิการจนกระทงัเด็กโตหากไม่ไดรั้บการฟืนฟู

อยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง อาจทาํให้ขอ้ต่าง ๆ ติดยึด แข็งเกร็ง หรือมีสภาพความพิการเพิมขึนตอ้ง

ไดรั้บการฟืนฟอูยา่งรอบดา้น บางคนตอ้งไดรั้บการฟืนฟทูงัทางดา้นการแพทย ์ เช่น การกายภาพบาํบดั 

กิจกรรมบาํบดั อรรถบาํบดัหรือการฝึกพดู การเตรียมความพร้อมทางการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

สงัคม การเตรียมความพร้อมทางดา้นอาชีพ ซึงเด็กสมองพิการจะตอ้งไดรั้บฟืนฟูในทุกดา้นตามความ

เหมาะสมของเด็กแต่ละคน  เนืองจากเด็กพิการแต่ละคนมีความแตกต่างกนั การจดัสิงอาํนวยความ

สะดวก หรือการปรับสภาพแวดลอ้มของแต่ละคนจึงแตกต่างกนั ดงันันการจดัสือ สิงอาํนวยความ

สะดวกของเด็กแต่ละคนจึงแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

    1)  การจดัสืออุปกรณ์ - เครืองช่วยในชีวิตประจาํวนั เช่น ชอ้น ดา้มแปรงสีฟัน แกว้นาํ

สาํหรับเด็กสมองพิการทีไม่สามารถจบัชอ้นได ้เนืองจากมีอาการเกร็งทีกลา้มเนือมือ ซึงอาจจะตอ้งมี

การเสริมดา้มอุปกรณ์ต่าง ๆ  ใหเ้ด็กสามารถจบัไดง่้ายถนดัมือ โดยการต่อดา้มชอ้น แปรง แกว้นาํ ดินสอ 

เป็นตน้การปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้อือกบัสภาพความพิการของเด็ก เช่น การทาํทางลาด  การทาํราวฝึก

เดิน การปรับพืนหอ้งไม่ใหลื้นหรือหยาบ ไม่มีสิงกีดขวาง การปรับโต๊ะ-เกา้อี การปรับสภาพแวดลอ้มที

ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ หรือการฝึกกิจวตัรต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กสามารถเคลือนไหวหรือเคลือนยา้ย

ตนเองไดอ้ย่างปลอดภยั เป็นตน้ ซึงจะส่งเสริมพฒันาการการเคลือนไหว และการฝึกการช่วยเหลือ

ตนเองในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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    2)  การจดัท่าทีเหมาะสม ช่วยเด็กจดัในการท่าทีเหมาะสมและการกระตุน้พฒันาการ

เด็กซึงเด็กสมองพิการ มกัจะมีท่าทีผดิปกติในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แขน-ขาบิด งอ หรือกางออก

ลาํตวับิดหรืองอ เป็นตน้ ทาํใหเ้ด็กไม่สามารถเคลือนไหวไดต้ามตอ้งการ และถา้ไม่ไดรั้บการฟืนฟ ูหรือ

กระตุน้พฒันา และจดัท่าใหเ้ด็กอยา่งเหมาะสม จะยงิส่งผลใหเ้ด็กมีสภาพความพิการเพิมมากขึน ดงันนั 

จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งจดัท่าทีเหมาะสมใหก้บัเด็ก ดงันี 

            2.1)   การจดัท่านงั นงับนพืนไม่ควรนงัท่ากบ (สะโพกนั งทบัขาทงัสองขา้ง) 

จะทาํใหเ้อน็ร้อยหวายยดึ ปลายเทา้จะชีลงขา้งล่างมากยงิขึน ขอ้สะโพกอาจหลุด นั งบนเกา้อี ถา้เด็กยงั

ทรงตวัไม่ได ้ใหน้งัเกา้อีทีมีพนกัพิงหลงัได ้มีทีวางแขน หรืออาจใชผ้า้พนัรอบตวัเด็กกบัเกา้อี เพือกนั

เด็กตก อยา่หอ้ยเทา้ ใหฝ่้าเทา้แนบพืน เป็นลกัษณะตงัฉาก ถา้มีโต๊ะใหน้งัชิดติดขอบโต๊ะ ถา้เกา้อีไม่มีที

วางเทา้ อาจจะหาทีวางเทา้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเด็กวางเทา้ไดแ้นบพืนพอดี เป็นลกัษณะตงัฉากหรือ  90 องศา 

ถา้เด็กนงัขาไขวก้นั หรือบิดเขา้หากนั ใหแ้ยกขาเด็กออกโดยนงัในทีต่าง ๆ เช่น นั งบนขอนไม ้นั งเล่น

บนลาํตวัผูฝึ้ก 

       2.2)   การเคลือนไหว ใหเ้ด็กฝึกการเคลือนไหวโดยอาจใชอุ้ปกรณ์เครืองช่วย

ต่าง ๆ ทีปรับ สภาพความบกพร่องของเด็กแต่ละคน ตอ้งพยายามใหเ้ด็กสามารถเคลือนไหวดว้ยตวัเองได้

มากทีสุด 

       2.3)   การยนื การเดิน เด็กสามารถฝึกเดินไดใ้นรูปแบบ เช่น เดินเกาะราว เดิน

เกาะรถเข็นเด็ก เดินโดยใชไ้มค้าํยนัช่วยพยงุ หรือการเดินดว้ยตนเอง สิงสาํคญั ตอ้งพยายามให้เด็กเดิน 

เทา้แนบกบัพืนใหไ้ดม้ากทีสุดและเดินชา้ ๆ ถา้เด็กยงัไมส่ามารถยืนได ้ควรใชเ้ครืองช่วย เช่น  การทาํ

อุปกรณ์ช่วยยนื 

  จากเอกสารทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า  การฟืนฟสูมรรถภาพทางการศึกษาของเดก็พิการทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว ตอ้งใหก้ารช่วยเหลือทนัทีทีพบความพิการ เนืองจากพฒันาการในช่วงขวบ

ปีแรก - 9 ปี เป็นช่วงทีเดก็มีพฒันาการสูงสุดหากพน้จากวยันี และไม่เคยรับการฟืนฟดูา้นต่าง ๆ กจ็ะ

ส่งผลใหก้ลา้มเนือบริเวณขอ้ต่อต่าง ๆ จะมีอาการเกร็งหรือยดึติดมากขึน บางคนตอ้งไดรั้บการฟืนฟทูงั

ทางดา้นการแพทย ์ เช่น การกายภาพบาํบดั กิจกรรมบาํบดั อรรถบาํบดัหรือการฝึกพดู การเตรียมความ

พร้อมทางการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม การเตรียมความพร้อมทางดา้นอาชีพ 

2. เทคโนโลยี สิงอาํนวยความสะดวกสําหรับเดก็บกพร่องทางร่างกาย 

2.1 ความหมายและความสําคญั 

ศรียา  นิยมธรรม (2548)  กล่าวว่า  เทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวกในลกัษณะความหมาย 

หมายถึง วิทยาการ องค์ความรู้ เทคนิควิธี และอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือให้ผูที้มีความบกพร่อง

สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัได ้ทงัในส่วนของกิจวตัรประจาํวนั การทาํงาน และกิจกรรม
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นนัทนาการ รวมทงัการสามารถเขา้ถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมร่วมกบั

ผูอื้นได ้

 เบญจา  ชลธาร์นนท ์(ม.ป.ป)   เทคโนโลยอีาํนวยความสะดวก หมายถึง เทคโนโลยีทีคนพิการ

ใชซึ้งได้มีการพฒันาและการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยีเพือช่วยให้คนพิการดาํรงชีวิตอิสระสามารถ

ปฎิบติังานและผลิตงานต่าง  ๆออกมาไดใ้ชชื้อเรียกว่า “ เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก” ซึงตรงกบั

ภาษาองักฤษว่า Assistive Technology หรือใชชื้อย่อว่า AT โดยอาจจะเป็นเทคโนโลยีระดบัพืนฐาน 

(Low technology)  หรือระดบัสูง (High technology)  ก็ได ้ทงันีอาจเป็นเครืองมือทีสามารถหาซือไดต้าม

ร้านคา้ทวัไป เช่น โทรศพัท ์ทีหนา้ปัดมีตวัเลขและตวัอกัษรขนาดใหญ่เพือช่วยใหค้นเห็นเลือนรางเห็น

ไดช้ดัเจนขึน จนกระทงัถึงเครืองมือทีมีการออกแบบพิเศษให้คนพิการใชเ้ป็นเฉพาะบุคคล เช่น เกา้อี

รถเข็นไฟฟ้าทีใชท่้อพลาสติกบงัคบัการเคลือนไหวโดยคนพิการดูดหรือเป่าลมเขา้ท่อแทนการใชนิ้วมือ

กดบงัคบัสวิตชเ์ลก็  ๆทีติดกบัเกา้อีเหมือนคนพิการร่างกายทวัไปทีสามารถใชมื้อได ้เป็นตน้ 

พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ.2551  ใหค้วามหมาย เทคโนโลยสิีงอาํนวย

ความสะดวก  คือ  เครืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ หรือบริการทีใชส้าํหรับคนพิการโดยเฉพาะ 

หรือทีมีการดดัแปลงหรือปรับใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพือเพิม 

รักษา คงไว ้หรือพฒันาความสามารถและศกัยภาพทีจะเขา้ถึงขอ้มลู ข่าวสาร การสือสาร รวมถึงกิจกรรม

อืนใดในชีวติประจาํวนัเพือการดาํรงชีวิตอิสระ (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551)  

 สมพร  หวานเสร็จ (2552)  กล่าวว่า เทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวก เป็นเทคโนโลยีทีออก

แบบอยา่งเป็นสากล (Universal design)  เพือเพิมประสิทธิภาพให้คนทวัไปในการทาํกิจกรรมและลด

ความยุ่งยากเพิมความสามารถให้คนพิการดาํเนินชีวิตได้อย่างอิสระทังการทาํกิจวตัรประจาํว ัน 

นนัทนาการและการทาํงาน  เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก  ประกอบดว้ย อุปกรณ์การเคลือนไหว 

เช่น คอกฝึกเดิน (Walker)  รถเข็น (Wheelchair)   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 

ทีช่วยคนพิการใหเ้ขา้ถึงคอมพิวเตอร์หรือขอ้มลูสารสนเทศ เช่น คนพิการทีมีขอ้จาํกดัในการใชมื้อพิมพ์

จะมีแป้นพิมพค์อมพิวเตอร์ทีมีขนาดใหญ่หรือการใชเ้มา้ส์แบบพิเศษ  คนตาบอดจะมีโปรแกรมช่วยอ่าน

หนา้จอคอมพิวเตอร์ คนสายตาเลือนรางจะมีโปรแกรมขยายหนา้จอ  คนหูหนวกจะใชโ้ทรศพัทข์อ้ความ

โดยคนพิการพิมพค์าํลงบนแป้นพิมพ ์โปรแกรมจะเปลียนเป็นเสียงพดู ซึงถา้เป็นคนทีมีความบกพร่อง

ทางการพูดสามารถเพิมให้ดังเพิมขึนได้ หรือเป็นการออกแบบอาคาร สถานที หรือยุทธวิธี ทีมี

ประโยชน์ต่อคนทวัไปและคนพิการ 

ศูนยว์ิจัยและพฒันาเทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ (2554)  กล่าวว่า

เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกเป็นวิทยาการที มุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหพ้น้จากอุปสรรค ที

ทาํใหค้นพิการ มีสมรรถนะ ทีดอ้ยกว่าคนปกติ ทงัในดา้น การดาํเนินชีวิตประจาํวนั การศึกษา และการ
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ประกอบอาชีพ วิทยาการของ เทคโนโลยดีา้นนี จึงตอ้งคาํนึงถึง สภาพความพิการ อนัไดแ้ก่ ความพิการ

ทางกาย ทางตา ทางหู ทางสติปัญญา และทางการเรียนรู้ ในการสร้าง สิงอาํนวยความสะดวก ใหต้รงกบั

ความตอ้งการ เฉพาะของผูพิ้การแต่ละประเภท การพฒันาสิงอาํนวยความสะดวก จาํเป็นตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือ ของผูที้เกียวขอ้งหลายสาขา นอกจากความรู้เทคโนโลยแีกนหลกั แลว้ยงัตอ้งใชค้วามรู้ ทางดา้น

การแพทย ์การบาํบดั การศึกษาพิเศษ วิศวกรรมการฟืนฟูสมรรถภาพ ( Rehabilitation Engineering)  

รวมทงั การออกแบบผลิตภณัฑ ์ทีตอ้งคาํนึงถึงส่วนติดต่อใชง้าน ( User Interface)  กบัผูพิ้การ ซึงมีความ

ตอ้งการพิเศษ 

วิทยาลยัราชสุดา (2554)  ใหค้วามหมาย  เทคโนโลย ีสิงอาํนวยความสะดวก เป็นเทคโนโลยีที

ไดรั้บการพฒันาขึนหรือดดัแปลงจากทีมีอยูเ่ดิม นาํมาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภณัฑใ์หม่ เพือนาํมาใช้

ในการเพิมขีดความสามารถของผูพิ้การ ใหส้ามารถทาํงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัไดแ้บบ

พึงพิงตวัเอง (Independent living)  หรือพึงพิงผูอื้นนอ้ยทีสุด และมีส่วนร่วมในสงัคมไดอ้ยา่งเต็มที ทงันี

ครอบคลุมไปถึงการใหบ้ริการ การประยกุตใ์ชแ้ละการนาํไปปฏิบติัเพือลดอุปสรรคในการทาํกิจกรรม

ของผูพิ้การ  ซึงผลิตจากเทคโนโลยีขนัพืนฐาน (Low Technology)  ไปจนถึงเทคโนโลยีขนัสูง (High 

Technology)   อุปกรณ์หรือชินส่วนของอุปกรณ์ หรือผลิตภณัฑ์ ซึงวางจาํหน่ายทวัไป ดดัแปลง หรือ

ผลิตขึนมาเฉพาะบุคคล เพือนํามาใชใ้นการเพิมเติมดูแลรักษา หรือพฒันาความสามารถในการทาํ

กิจกรรม ของผูพิ้การทีใชอุ้ปกรณ์นนั ๆ  

Dykes and Lee (1994)  ใหค้วามหมายว่า  เทคโนโลย ีสิงอาํนวยความสะดวกเป็นการประยุกต์

เครืองมือหรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ใชอิ้เลก็ทรอนิกส์  ใชเ้ทคโนโลยีขนัสูงหรือตาํเพือให้คน

พิการสามารถทาํกิจกรรมไดส้าํเร็จภายในสภาพแวดลอ้มทีหลากหลาย เพิมศกัยภาพในการเคลือนไหว 

การสือสาร การทาํกิจกรรมในชนัเรียน ศกัยภาพในการประกอบอาชีพรวมทงัการเขา้ถึงสิงแวดลอ้มและ

แหล่งเรียนรู้ ในระยะแรกเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกพฒันาขึนเพือจดัท่าทาง ระบบการหายใจ 

ระบบกระดูกของคนพิการให้เหมาะสม  แต่ปัจจุบนัถูกนาํมาใชใ้นห้องเรียนมากขึนทงันีเพือให้เด็ก

พิการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชนัเรียน เรียนรู้และเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไดดี้ มีการ

ผลิตดว้ยวสัดุทีคงทน ยดืหยุน่ เบาและสามารถทาํหนา้ทีไดห้ลายอยา่ง อุปกรณ์บางอย่างถูกออกแบบที

เป็นสากล (Universal design)  เพือใหค้นทวัไปและคนพิการสามารถใชไ้ดร่้วมกนั นอกจากนีเป้าหมาย

ในการใชเ้ทคโนโลยเีครืองช่วยในโรงเรียนมี คือ  

1)  การมีส่วนร่วมในโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมของครอบครัว 

2) เพือใหเ้ด็กรู้สึกมนัคง ปลอดภยั 

3) ประสบผลสาํเร็จในการทาํกิจกรรม 

20 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


4) สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ เครืองมือการเรียนและมีส่วนร่วมกบัเพือนๆ  ภายใตสิ้งแวดลอ้มที

หลากหลายทงัในหอ้งเรียน สนามเด็กเล่น หอ้งอาหารและอืน  ๆ

5) สร้างสถานการณ์ทียดืหยุน่  มีทางเลือก หรือควบคุมในระหว่างการร่วมกิจกรรม 

Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999)  ให้ความหมาย

เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกว่าเป็นบริการและความช่วยเหลือสาํหรับคนพิการในการเลือก การ

เขา้ถึงและการใชเ้ทคโนโลยเีครืองช่วย อยา่งเหมาะสม 

Stanberry and Raskind (2008)  กล่าวว่า เทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวกเป็นอุปกรณ์

เครืองช่วยทีทดแทนทักษะทีขาดหรือบกพร่องของคนพิการ ไม่ใช่กระบวนการรักษาแต่เป็นการ

ปรับปรุงทกัษะทีบกพร่อง เช่น ทกัษะการอ่าน  การเขียน ทกัษะทางการเรียน เทคโนโลยสิีงอาํนวยความ

สะดวกเป็นการเพิมความไวว้างใจในตนเอง ความรู้สึกความเป็นอิสระและมีประสบการณ์เกียวกบัการ

ทาํงานสาํเร็จดว้ยตนเอง 

Wikipedia (2011)   ให้ความหมาย  เทคโนโลยี สิงอาํนวยความสะดวก ว่า เป็นเหมือนร่ม ที

ประกอบด้วย การช่วยเหลือ การประยุกต์ อุปกรณ์การฟืนฟู สาํหรับคนพิการนอกจากนียงัรวมถึง

กระบวนการในการเลือก  การกาํหนดตาํแหน่ง และการใช้   เทคโนโลยี สิงอาํนวยความสะดวก 

สนบัสนุนใหค้นพิการมีอิสระ  ทาํกิจกรรมไดส้าํเร็จ เป็นการเพิมความสามารถให้แก่คนพิการในการ

ทาํงานใหส้าํเร็จผา่นเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกทีผ่านการออกแบบให้เป็นสากล ซึงคนพิการ

สามารถใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัคนทวัไป (Universal design)   ตวัอยา่งเทคโนโลย ีสิงอาํนวยความสะดวก ดา้น

สถาปัตยกรรม ประกอบดว้ย การตดัขอบโครงสร้างอาคารหรืออุปกรณ์ เช่น กรอบสาํหรับยนื ขอ้ความ

จากโทรศพัท ์แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์ทีใชก้ารไดง่้าย ตวัอกัษรขยาย อกัษรเบรลล์  โปรแกรมจาํเสียง  คน

พิการจะไดรั้บการพฒันาบุคลิก ภาพส่วนบุคคล การปรับตวัในสงัคม การสร้างกลวิธีลดอาการสั นเวลา

อยูใ่นสงัคม หรือการใชภ้าษามือเพือการสือสารของคนหูหนวก เทคโนโลยเีครืองช่วยทีออกแบบอย่าง

เป็นสากลจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ การออกแบบผลิตภนัฑห์รือโครงสร้างทีคนทุกคนเขา้ถึงไดง่้าย เช่น 

การตัดขอบถนนบนทางเท้าเพือบอกว่าจะต้องข้ามถนน ซึงจะมีประโยชน์ต่อคนพิการทางการ

เคลือนไหว ผูป้กครองทีเข็นรถเด็ก  คนทีเข็นรถบรรทุกสิงของทีซือมาจากห้างสรรพสินค้าหรือ

นกัท่องเทียวทีถือกระเป๋าลาก  สาํหรับบุคคลทีมีความบกพร่องทางการเรียนเรียนรู้ มีปัญหาการเขียน

หรือการอ่าน สามารถใชโ้ปรแกรมอ่านคาํ (Text to speech)  และโปรแกรมการสะกดคาํจะทาํให้การ

เขียนคาํง่ายขึน  คอมพิวเตอร์ทีมีโปรแกรมลาํดบัเรืองราว ตรวจสอบคาํผดิ เสียงสงัเคราะห์ เป็นพืนฐาน

สาํคญัของเทคโนโลยเีครืองช่วยทีพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลทีมีปัญหาทางการเรียนรู้และบุคคลทีมี

ความบกพร่องทางการเห็น โปรแกรมช่วยสะกดคาํ และส่งเสริมการจาํเสียง  เป็นโปรแกรมทีนาํไปสู่

ประสบการณ์การอ่าน การเขียนซึงเป็นประโยชน์ต่อคนทวัไป 
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กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยี สิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง เทคโนโลยี เครืองมือ อุปกรณ์ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ บริการ  หรือทีมีการดดัแปลงหรือปรับใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของ

คนพิการแต่ละบุคคลทีไดรั้บการพฒันาออกแบบอย่างเป็นสากลสนับสนุนให้คนพิการมีอิสระ  เพิม

ความสามารถใหแ้ก่คนพิการในการทาํงานใหส้าํเร็จ   

2.2 ประเภทของเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพกิาร 

      ศรียา นิยม (2548)   แบ่งประเภทของเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก  3  แบบ ดงันี  

      1)   แบ่งตามตามวตัถุประสงคใ์นการใช ้ไดแ้ก่  

   1.1)   เทคโนโลยีทีใชก้ับร่างกาย หมายถึง เครืองช่วยแก้ไขหรือทดแทนส่วนของ

ร่างกายทีสูญเสียหรือบกพร่องโดยทาํมาใชก้บัร่างกายหรือตอ้งนาํติดตวัไปใชเ้พือลดอุปสรรค เช่น กาย

อุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม ไมค้าํยนั รถเข็น ไมเ้ทา้ขาว ฯลฯ 

  1.2)  เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม หมายถึง สิงทีได้รับการสร้างขึนโดยเป็น

ส่วนประกอบในระบบโครงสร้างพืนฐานโดยมากเป็นไปเพืออาํนวยความสะดวกในสถานทีสาธารณะ 

เช่น ทางลาด สญัญาณไฟหรือสญัญาณเสียง พืนผวิต่างสมัผสับนบาทวิถี (Braille Block)  ฯลฯ 

  1.3)  เทคโนโลยีดา้นสารสนเทศ หมายถึง สิงทีช่วยหรือขจดัอุปสรรคในการเขา้ถึง

ขอ้มลูข่าวสาร เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรศพัทส์าํหรับคนหูหนวก ฯลฯ 

 2)  แบ่งตามลกัษณะความยาก – ง่ายในการสร้าง  ไดแ้ก่ 

  2.1)  เทคโนโลยอียา่งง่าย เป็นเทคโนโลยทีีสร้างขึนโดยอาศยัภูมิปัญญาทีเรียบง่ายและ

มีวิธีการใชอ้ยา่งง่ายๆ เช่น ไมค้าํยนั หนงัสืออกัษรเบรลล ์เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ 

  2.2)  เทคโนโลยขีนัสูง เป็นเทคโนโลยทีีมีความซบัซอ้นในขนัตอนการผลิต และการ

นาํมาใชม้ากขึน เช่น โทรศพัทส์าํหรับคนหูหนวก (TTY/TDD)  โปรแกรมขยายหนา้จอ ลอ้เข็นไฟฟ้า ฯลฯ 

 3)  แบ่งตามการฟืนฟสูมรรถภาพ  ไดแ้ก่ 

  3.1)  เทคโนโลยดีา้นการฟืนฟสูรรถภาพทางการแพทย ์ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทีใชใ้น

การประเมิน การบาํบดัรักษา การออกกาํลงักาย และป้องกนัการเกิดของโรคหรือป้องกนัโรคแทรกซอ้น 

เช่น อุปกรณ์วดักาํลงัของกลา้มเนือ (Hand Dynamometer)  อุปกรณ์วดัช่วงการเคลือนไหวของขอ้ ฯลฯ 

  3.2)  เทคโนโลยดีา้นการฟืนฟสูมรรถภาพทางสังคม เป็นอุปกรณ์ทีช่วยส่งเสริมการ

เขา้ร่วมในสงัคม โดยเริมจากอุปกรณ์ช่วยเหลือตนเองภายในบา้นและในการทาํกิจวตัรประจาํวนั เช่น 

อุปกรณ์ช่วยแต่งตัว อุปกรณ์ช่วยรับประทานอาหาร ฯลฯ หลงัจากนันจึงเริมการใชอุ้ปกรณ์ในการ

ดาํรงชีวิตในสังคม เช่น อุปกรณ์ช่วยการเขียนหรือการพิมพ์สําหรับการทาํงาน อุปกรณ์ช่วยการ

ติดต่อสือสารกบัผูอื้น ฯลฯ 
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  3.3)  เทคโนโลยดีา้นการฟืนฟสูมรรถภาพทางการศึกษา เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการ

สอนในชนัเรียน และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ช่วยการรับรู้และความเขา้ใจ 

อุปกรณ์ช่วยในการจดัท่าทางในการเรียนให้เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน อุปกรณ์ช่วยการ

สอบ/ วดัผล เป็นตน้ 

  3.4)  เทคโนโลยีด้านการฟืนฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ  เป็นเครืองมือในการ

ประกอบอาชีพสาขาต่างๆ เช่น เครืองมือช่างทีดดัแปลงให้มีดา้มจบัให้มีรูปร่าง ขนาด และนาํหนัก ที

ช่วยใหส้ามารถใชง้านไดง่้ายขึน ฯลฯ 

Slobogin (2011)   แบ่งประเภทของเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก ดงันี 

1) อุปกรณ์หรือสือทีควบคุมและเขา้ถึงสิงแวดลอ้ม (Access and Environmental Controls)   

ประกอบดว้ย อุปกรณ์ทีควบคุมทางอิเลค็ทรอนิก เช่น สวิตช ์ แป้นพิมพพิ์เศษ เมา้ส์ รีโมทคอนโทรล ซึง

ช่วยให้คนพิการเขา้ถึงหรือเป็นส่วนหนึงของชุมชนได ้ เช่นเดียวกบัการทาํทางลาด  ประตูเปิด-ปิด 

อตัโนมติัหรืออกัษรเบรลล์ 

2) อุปกรณ์ สือช่วยการทาํกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั (Aids to Daily Living)  เช่น การแปรง

ฟัน การอาบนาํแต่งตวั การรับประทานอาหาร ประกอบดว้ย เครืองมือเสริมดา้ม จาน ถว้ย อุปกรณ์กนั

ลืน หอ้งนาํทีออกแบบพิเศษ  

3) เทคโนโลยีด้านการฟัง (Assistive Listening)  เป็นอุปกรณ์ ส่งเสริมบุคคลทีมีความ

บกพร่องทางการไดย้นิ ประกอบดว้ย เครืองช่วยฟัง เครืองขยายเสียง  ขอ้ความบนหนา้จอโทรทศัน์ และ

โทรศพัทแ์บบพิมพ ์

4) การสือสารทางเลือก (Augmentative/Alternative Communication)  เป็นเทคโนโลยี

สนบัสนุนความสามารถางการสือสารสาํหรับบุคคลทีมีปัญหาการพดู หรือความเขา้ใจภาษา  การสือสาร

ทางเลือก ประกอบดว้ย กระดานสือสาร เครืองช่วยออกเสียง โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ทีช่วยในการ

สือสาร 

5) การเรียนการสอนทีใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Instruction)   ซอฟต์แวร์ทีช่วย

ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์และเนือหาสาระวิชาต่างๆสาํหรับเด็กบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ 

6) การเคลือนยา้ยตนเอง (Mobility)  เป็นเครืองมือสาํหรับบุคคลทีมีความบกพร่องทางการ

เคลือนไหว  บกพร่องทางการมองเห็น ประกอบดว้ย รถเข็นคนพิการ โครงฝึกเดินและจกัรยานประยกุต ์          

7) การจดัท่าทาง (Positioning)   เป็นเทคโนโลยทีีช่วยใหบุ้คคลทีบกพร่องทางร่างกายอยู่ใน

ท่าทางทีเหมาะสมสาํหรับเรียนรู้โดยไม่ตอ้งเหนือยมาก  ประกอบดว้ย เกา้อี โต๊ะปรับพิเศษ โครงฝึกยืน  

ลิมพร้อมสายรัด 
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8) เครืองช่วยมองเห็น (Visual Aids)   เป็นเทคโนโลยีทีช่วยให้บุคคลทีมีความบกพร่อง

ทางการเห็นให้เขา้ถึงขอ้มูล  ประกอบดว้ย หนังสืออกัษรขยาย  หนังสือเสียง แว่นขยาย ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์พดูได ้เครืองทาํอกัษรนูนสาํหรับคนพิการสายตา 

Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999)  แบ่งเทคโนโลยี

สิงอาํนวยความสะดวกตามหนา้ที ดงันี 

1) อุปกรณ์ เครืองช่วยส่งเสริมการคิด สติปัญญา เช่น ของเล่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2)    เครืองช่วยเหลือส่งเสริมการเคลือนไหวหรืออุปกรณ์ประยุกต์ทีช่วยให้คนพิการ

เคลือนไหวและมีปฏิสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้มได ้ เช่น รถเข็นคนพิการ สกู๊ตเตอร์ คอกฝึกเดิน 

3) อุปกรณ์หรือเครืองช่วยในการสือสารทางเลือก เช่น กระดานสนทนา อุปกรณ์ส่งเสริมการ

ฟัง เป็นตน้ 

4) อุปกรณ์เครืองช่วยในการควบคุมสิงแวดลอ้ม เช่น เครืองช่วยเหลือทาํกิจวตัรประจาํวนั 

เครืองช่วยในการประกอบอาชีพและเทคโนโลยสีาํหรับนนัทนาการ 

2.3 การใช้เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกทางการศึกษา 

เทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวก ทาํให้คุณภาพชีวิตของเด็กทีมีความบกพร่องเพิมขึน 

เนืองจากชดเชยความลาํบากและให้ความสาํคญักับความสามารถทีมีอยู่ เพราะเด็กบกพร่องทางการ

เรียนรู้ มีจุดเด่น ขอ้จาํกดั ความสนใจและประสบการณ์เฉพาะบุคคล การเลือกเทคโนโลยีสิงอาํนวยความ

สะดวกสาํหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ควรมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเป็นระบบ ซึงประกอบดว้ย 

ความเป็นปัจเจกชน เทคโนโลย ีงานและบริบท ดงัภาพที 1.1 (Stanberry and Raskind, 2008)  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  2.1  การวิเคราะห์การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก 
  

 การเลือกเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกทีเหมาะสมกบัเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรมี

ความละเอียดในการวิเคราะห์การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างองค์ประกอบทงั 4  คือ 1)  ความเป็นปัจเจกชน  

2) เทคโนโลย ี3)   งานและ  4)   บริบท 

ความเป็นปัจเจกชน 

 (Individual)  

เทคโนโลยี 

 (Technology)  

งาน/กิจกรรม 

 (Task)  

บริบท 

 (Context)  
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ในการพิจารณาการสนบัสนุนเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกสาํหรับเดก็รายบุคคลสิงสาํคญั

ควรพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ซึงอาจใชก้ารทดสอบเพือใหส้ามารถแยกความเฉพาะหรือความยุง่ยากตาม

ความตอ้งการจาํเป็นในการใชเ้ทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวกของแต่ละบุคคล เช่น เด็กบกพร่อง

ทางการอ่านแต่มีความสามารถในการฟัง ครูควรสนบัสนุนให้เด็กใชห้นังสือเสียง (Audio books)  เพือ

พฒันาการอ่านของเด็ก เป็นต้น ซึงข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็งของเด็กนี ควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที

หลากหลาย คือ บนัทึกขอ้มลูเด็กของโรงเรียน แบบประเมินมาตรฐาน หรือการสัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้ง 

เช่น ผูป้กครอง ครู นกับาํบดั เพือนหรืออืนๆ หรือการสงัเกตพฤติกรรมเด็ก 

Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999)  และ Clark and 

Ceasar (2009)   กล่าวว่ากระบวนการใชเ้ทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก ประกอบดว้ย 6  ขนัตอน ดงันี 

6) การประเมินความตอ้งการจาํเป็น (The evaluation of the needs)  ของเด็กคนพิการ โดย

ประเมินความสามารถในการทาํกิจกรรมในสิงแวดลอ้มประจาํวนั    

7) การจดัหาหรือจดัซือเพือใหไ้ดม้าซึงเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกสาํหรับเด็กพิการ 

8) การเลือก การออกแบบ ความเหมาะสม การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะ การดดัแปลง การ

ประยกุต ์การดูแลรักษาหรือการทาํหนา้ทีทดแทน ของเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก 

9) การประสานความร่วมมือกบัทีมสหวิทยาการ  การช่วยเหลือระยะแรกเริม การบริการ

เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก  เช่น ความร่วมมือระหว่างนักวิชาชีพทางการฟืนฟูสมรรถภาพกบั

นกัการศึกษาในการวางแผนหรือจดัทาํโปรแกรมการจดัการศึกษา 

10) การฝึกอบรมหรือการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับคนพิการหรือสมาชิกใน

ครอบครัว 

11) การฝึกอบรมหรือใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคซึงตอ้งใชค้วามเชียวชาญ เช่น การใหบ้ริการ

เตรียมการดา้นการศึกษาหรือการฟืนฟสูมรรถภาพ  การประกอบอาชีพ การรับจา้ง หรือทกัษะอืนๆ ที

เป็นสิงสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของของคนพิการ                    

2.4 เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพกิารทางร่างกายและการเคลอืนไหว  

   เทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวกสําหรับเด็กทีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว  แบ่งตามประโยชน์ทีไดรั้บดา้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ 

  1)  อุปกรณ์สาํหรับจดัท่าทาง เช่น โต๊ะไฟฟ้า  แท่นยนืไฟฟ้า เกา้อีปรับระดบั แท่นยก 

เกา้อีปรับระดบั เกา้อีสาํหรับนงัพกัและนงัรับประทานอาหาร  

  2)  อุปกรณ์ในการช่วยเหลือตนเอง ไดแ้ก่ กรรไกร มีด ชอ้นสอ้ม อุปกรณ์รองภาชนะ

กนัลืน อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยป้อนอาหาร แผ่นกันอาหารหก อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการดืม 

อุปกรณ์หยบิสิงของ เกา้อีครอบโถสว้ม ฟองนาํและแปรง อุปกรณ์ช่วยจบั  
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  3)  อุปกรณ์ช่วยในการแต่งตวั ไดแ้ก่ อุปกรณ์สวมถุงเทา้ อุปกรณ์ช่วยติดกระดุม  

  4)  เครืองใช้ในครัว ได้แก่ เขียง เครืองหั นและมีด ทีเปิดกระป๋อง ทีจับชามและ

เครืองครัวทีปรับสภาพสาํหรับผูที้มีขอ้จาํกดัในการใชมื้อ เครืองช่วยเดิน  ไมค้าํยนั  ไมเ้ทา้ รถเข็น กาย

อุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม  อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียม เครืองควบคุมการทาํงานนของ

อุปกรณ์ต่างๆ หุ่นยนตผ์ูช่้วย ทีช่วยจบัโทรศพัท ์

 แบ่งตามประโยชน์ทีได้รับด้านการศึกษา ได้แก่  โต๊ะทาํงานแบบเวา้ แป้นพิมพ์ดัดแปลง 

อุปกรณ์ควบคุมคียบ์อร์ด แว่นตาปริซึม  ทีวางหนังสือ เครืองช่วยเขียนและช่วยพิมพ ์เครืองช่วยเปิด

หนงัสือ  โปรแกรมต่างๆ  

Zabala (2011)   มีการพิจารณาความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวก ตามกรอบ

งาน SETT  มุ่งเนน้การประเมินเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกแบบเคลือนที (A Dynamic Assistive 

Technology Evaluation; DATE)  เพือให้เป็นส่วนหนึงของการสือสารและกระบวนการประเมิน ซึง

กระบวนการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อทีมผูช่้วยเหลือ คือ  

1)  การอธิบายและการจาํแนกประเดน็ต่างๆทีเกียวขอ้ง  

2)  การรวบรวมขอ้มลูจากหลายแหล่งเขา้ดว้ยกนั  

3)   การวิเคราะห์ขอ้มลู  

4)  การจดัลาํดบัแนวทางการแกปั้ญหา   

5)  การพฒันาแผนการช่วยเหลือ ทีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูการประเมินดา้นต่างๆรวมทงัเป้าหมาย

ทีตงัไวร่้วมกนั 

6)   การชีผลลพัธ ์ซึงทาํใหก้ารพฒันาคนพิการมีเป้าหมายร่วมกนัในการช่วยเหลือ 

ประเทศไทยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสนบัสนุนเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกแก่คนพิการ

เพือใหค้นพิการในวยัเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ไดอ้ย่างเท่าเทียมกบัคนทวัไป โดยคนพิการสามารถ

ขอรับเทคโนโลยสืีอสิงอาํนวยความสะดวกไดห้ลงัจากผา่นกระบวนการทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บุคคล ซึงสถานศึกษาทุกแห่งทุกสงักดัจะตอ้งแต่งตงัคณะกรรมการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บุคคลขึนในโรงเรียน มีหนา้ทีประเมินความสามารถพืนฐาน  ตงัเป้าหมายการช่วยเหลือทางการศึกษาใน

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาและระบุสิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการ และความช่วยเหลืออืนใดทาง

การศึกษาทีจาํเป็นสําหรับเด็กทังนีตามทีกฎกระทรวงกาํหนด เป็นบัญชี ก. ข. และค. หลงัจากนี

สถานศึกษาส่งแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลทีสาํเร็จแลว้สาํเนาส่งมาทีศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจาํ

จงัหวดัทีตงัของสถานศึกษาเพือขอรับบริการสิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการ และความช่วยเหลืออืน

ใดทางการศึกษา  ทีระบุในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กเป็นรายบุคคล โดยศนูยก์ารศึกษา

พิเศษสนบัสนุน รายการสิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ตาม
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บญัชี ข.และ ค. ในลกัษณะของคูปองการศึกษา  ส่วนบญัชี ก.บริการในลกัษณะเงินยืม คนพิการที

ประสงคจ์ะขอรับเงินอุดหนุน ขอยมืเงินเพือจดัซือ ขอยมืและขอรับสิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการ 

และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ตามทีกฎ กระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหค้นพิการมี

สิทธิไดรั้บสิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา  พ.ศ. 2545จะตอ้ง

มีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี    

 (1)   มีถินทีอยูใ่นประเทศไทย  

 (2)   มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บุคคล    (3)   ลงทะเบียนและเขา้ศึกษาในสถานศึกษา โดยคนพิการทีมีคุณสมบติัดงักล่าว มีสิทธิไดรั้บ

สิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงนี 

 

3. การใช้มือการทํากจิกรรม 

มือเป็นอวยัวะทีทาํหนา้ทีเหมือนเครืองมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์ เป็นสิงสาํคญั

ในการสาํรวจสภาพแวดลอ้มซึงช่วยใหม้นุษยเ์รียนรู้สิงรอบตวัอยา่งมีความหมาย ขึนอยูก่บัขนาด 

ความแข็งแรง และองศาการเคลือนไหวของมือ  มือทาํหนา้ที ดงันี  (Neumann  ,2002; Smith LK, 

Weiss , Don Lehmkuhl ,1996)  

1) จดัการกบักิจกรรมการเคลือนไหวทีประณีต ละเอียดอ่อน 

2) ออกแรงจบัสิงของหรือทาํงานดว้ยมืออยา่งสมบูรณ์ 

3) สนบัสนุนหรือถ่ายโอนแรงสาํหรับการเปลียนท่าทางของร่างกาย 

4) รับรู้ความรู้สึกจากการสมัผสัสิงเร้าทีอยูใ่นสิงแวดลอ้ม  

5) ช่วยแสดงออกทางอารมณ์  

รูปแบบการจบัวตัถุ สิงของแบบต่างๆ ของมอื 

1) การจบัทีตอ้งออกแรงในการจบัมาก ประกอบดว้ย 

1.1)  การจบัแบบทรงกระบอก  (Cylindrical grasp)   การจบัเป็นโดยใชฝ่้ามือรอบวตัถุ 

นิวหวัแม่มืองอแบะออกจากฝ่ามือทีเป็น ทรงกระบอก  เช่น การจบัดา้มฆอ้น จบัไมเ้บสบอล   

                 
 

ภาพที 2.2 ตวัอยา่งลกัษณะการจบัแบบทรงกระบอก 
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1.2) การจบัแบบทรงกลม (Spherical grasp)  เป็นการจบัโดยนิวทงัหา้มีการงอเขา้จบั

วตัถุทีมีลกัษณะเป็นทรงกลม เช่น การจบัลกูบอล 

                      

ภาพที 2.3 ตวัอยา่งลกัษณะการจบัแบบทรงกลม 

 

1.3) การจบัแบบหิว (Hook grasp)  เป็นการจบัโดยใชข้อ้นิวทงัสีนิวงอ จบัวตัถุใน

ลกัษณะการหหิวของ เช่น การหิวกระเป๋า การยกนาํหนกั 

    
 

ภาพที 2.4  ตวัอยา่งลกัษณะการจบัแบบหิว 

 

2) การหยบิ ทีตอ้งใชแ้รงระหว่างนิวมือหรือนิงมือกบัหวัแม่มือ  ดงันี   

 2.1) การหยบิแบบสามหรือสองนิวโดยมีนิวหวัแมมื้อร่วมดว้ย เช่น หยบิฝาขวดนาํ 

หยบิกระดาษชินเลก็  จบัดินสอ  ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 การหยบิวตัถุในชีวิตประจาํวนัเป็นการหยบิ

ลกัษณะนี  

            
 

ภาพที 2.5  ตวัอยา่งลกัษณะการจบัแบบสามหรือสองนิว 
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 2.2) การหยบิแบบใชป้ลายนิวหวัแม่มือกบันิวอืนๆ เป็นการหยบิทีละเอียดมากๆ   เช่น 

การหยบิเข็มทีวางบนพืน   หยบิเสน้ผม  

 
ภาพที 2.6  ตวัอยา่งลกัษณะการหยบิแบบใชป้ลายนิวหวัแม่มือกบันิวอืน  ๆ

 

  2.3) การหยบิแบบดา้นขา้งของนิวชีกบันิวหวัแม่มือ เป็นการหยบิวตัถุโดยใชห้วัแม่มือ

กบัดา้นขา้งของนิวชี   เช่น การหยบิลกูกุญแจ   

 
ภาพที 2.7  ตวัอยา่งลกัษณะการหยบิแบบดา้นขา้งของนิวชีกบันิวหวัแม่มือ 

 

 2.4) การจบัดินสอ  เป็นการจบัจากการใชส้ามนิว คือ ใชป้ลายนิวหวัแม่มือกบันิวชีจบั

ดินสอ วางบนนิวกลาง   

    
 

ภาพที 2.8  ตวัอยา่งลกัษณะการการจบัดินสอ   

 

กล่าวโดยสรุปการใชมื้อจบัสิงของ เป็นความสามารถในการบงัคบัควบคุมกลา้มเนือนิวมือ  

ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยสัมพนัธ์กบัการใชส้ายตา  เป็นพืนฐานของการเขียนหนังสือ 

ดงันนัจึงควรส่งเสริมให้เด็กใชมื้อทาํกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายดว้ยตนเอง    เช่น  ตากบัมือ  

ไดแ้ก่  การทาํกิจวตัรประจาํวนั  การวาดภาพ  การลากเส้น  การตดักระดาษ  การร้อยลูกปัด  และ

การลากเสน้ตามรอยประ เพือพฒันาการเขียนและการเรียนรู้ขนัสูงต่อไป 

29 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

4. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  

     Reid , Sochaniwskyj (1992) ไดศึ้กษาผลกระทบของอุปกรณ์ช่วยมือ ในการทาํกิจกรรมในกลุ่ม

เด็กสมองพิการอายุสิบขวบโดยศึกษาระหว่างเด็กใช้มือทาํกิจกรรมขณะสวมอุปกรณ์ช่วยมือ ผล

การศึกษา พบว่า หลงัการใชอุ้ปกรณ์ช่วยมือเด็กมีองศาการเคลือนไหวเพิมขึน กลา้มเนือแข็งแรง มีความ

คงทนของกลา้มเนือโดยทาํกิจกรรมไดน้านและมากขึน  

 Shipham , Pitout  (2003)  ศึกษาการใชมื้อ  กิจกรรมในชีวติประจาํวนั การออกแรงหยบิจบั

และการใชอุ้ปกรณ์เครืองช่วย อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกของผูป่้วยโรคไขขอ้อกัเสบ จุดมุ่งหมาย

ของการวจิยั คือ การหาแนวทางพฒันาอุปกรณ์เครืองช่วยหรืออุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการ

ทาํกิจกวตัรประจาํวนัของผูป่้วยโรคไขขอ้อกัเสบ ผลการศึกษา พบว่า อุปกรณ์เครืองช่วยหรือ

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสาํหรับหมุน กริชหรือมีดแบบเสริมดา้ม เป็นสิงจาํเป็นสาํหรับผูป่้วย

โรคไขขอ้โดยเครืองช่วยหรือสิงอาํนวยความสะดวกทีไม่ตอ้งออกแรงหยบิ จบั    

 Sandqvist , Eklund , Akesson , Nordenskiöld  (2004) ไดศึ้กษาการทาํกิจวตัรประจาํวนั

และการทาํงานของมือในผูป่้วยหญิงระบบเสน้เลือดสมองตีบ  จาํนวน  30 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

การทาํกิจวตัรประจาํวนั ประกอบดว้ย การเคลือนยา้ยสิงของในมือ  ความคล่องแคล่ว การออกแรง

หยบิ จบั และเครืองมือทดสอบความหนาของผวิหนงั  ผลการศึกษาพบว่า การเคลือนยา้ยมือสิงมือมี

ความยุ่งยากเนืองจากการเหยียด การงอของนิ วมือมีความยุ่งยากผูป่้วยควบคุมได้น้อย  ความ

คล่องแคล่วของมือลดลงร้อยละ 68-80  การออกแรงหยบินอ้ยกว่าคนทวัไปถึงร้อยละ 46-65  ความ

หนาของผวิหนงัเพิมมากขึน  ส่งผลใหก้ลา้มเนือยึดติดแข็ง ทาํกิจวตัรประจาํวนัลดลง การส่งเสริม

ใหผู้ป่้วยสามารถทาํกิจกรรมไดเ้หมือนเดิมหรือคงอยู่ จาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งสนับสนุนอุปกรณ์หรือ

เครืองช่วยมือทีเป็นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้คนป่วยทาํกิจกรรมฟืนฟู

ความสามารถหรือรักษาระดบัการทาํกิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง การรักษาทีปรับปรุงการทาํงาน

ของมือและเครืองมือทดสอบทีเหมาะสมกบัสรีระของผูป่้วย 

 Johansson , Lilja , Petersson , Borell  (2007) ศึกษาผลการปรับสภาพแวดลอ้ม ดดัแปลง

อุปกรณ์ในบา้น การใชสิ้งของทีมีอยูใ่นบา้น การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและชุมชน ใน

บ้านทีมีต่อความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัของคนพิการ   มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลการทาํกิจวตัรประจาํวนักับการปรับสภาพบ้านโดยใช้แบบ

สมัภาษณ์การทาํกิจวตัรประจาํวนั   ผลการศึกษาพบว่า การปรับสภาพบา้นให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการจาํเป็นเฉพาะบุคคลของคนพิการส่งผลต่อเจตคติและความตระหนกัของคนรอบขา้งในการ
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สนบัสนุนใหค้นพิการใชเ้ครืองช่วยหรืออุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่างๆ  ซึงส่งผลให้คนพิการมี

ความยากลาํบากในการดาํเนินชีวิตลดลง   มีความเป็นอิสระในการทาํกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  

 Blank , et all. (2008) ศึกษาผลกระทบการเคลือนไหวมือ ทีมีต่อการทาํกิจวตัรประจาํวนัของเดก็

สมองพิการระดบัรุนแรง วยั 3-6 ปี  ใชรู้ปแบบการวิจยัแบบ B-A-B  โดยจดัโปรแกรมกายภาพบาํบดัและ

กิจกรรมบาํบดั สองชวัโมงต่อสัปดาห์ ร่วมกบัโปรแกรมการศึกษาพิเศษ ทุกวนัวนัละ7 ชวัโมง รวม

ระยะเวลาการศึกษา  9 เดือน   ผลการศึกษา พบว่า เด็กสมองพิการสามารถการเคลือนไหวมือมากขึน 

กาํลงัของกลา้มเนือเพิมขึน เคลือนยา้ยวตัถุไปยงัจุดหมายไดดี้ขึน จับหรือหยิบวตัถุทีมีนาํหนักได้

เพิมขึน  จากการสอบถามผูป้กครองพบว่าเด็กสามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัไดอิ้สระ เป็นภาระแก่คนอืน

นอ้ยลง  เมือเปรียบเทียบคะแนนความสมัพนัธร์ะหว่างตากบัมือในระยะเสน้ฐาน (B) และคะแนนระยะ

ติดตาม (B) ของเด็กรายบุคคล พบว่ามีความแตกต่างกนัร้อยละ 20-25 ส่วนการเปรียบเทียบคะแนนดา้น

การศึกษาพิเศษ พบว่า ไม่มีการเปลียนแปลงชดัเจน 

 Anke I. R. K, Gerdienke B.P, Jaap H.B, Johan S.R. (2013). ไดศึ้กษาผลการใชอุ้ปกรณ์ประคอง

แขน (Arm support) ทีทาํจากวสัดุหาง่ายในบา้น พฒันาการทาํงานของแขนและมือในผูป่้วยทีไดรั้บ

บาดเจ็บทางสมอง  โดยดาํเนินการทดลองในศนูยฟื์นฟสูมรรถภาพคนพิการ แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลอง  เพือเปรียบเทียบผลของการผลการใชอุ้ปกรณ์ประคองแขน  กลุ่มทดลองใช้อุปกรณ์

ประคองแขนร่วมกบัการเล่นเกมกับกลุ่มควบคุมซึงไม่ได้ใชอุ้ปกรณ์ประกองแขน   ผลการศึกษา

เบืองตน้ระบุว่าอุปกรณ์ประคองแขน (Arm support) ทีทาํจากวสัดุหาง่ายในบา้นปราศจากเทคโนโลย ี  

สนบัสนุนใหผู้ป่้วยทีเป็นกลุ่มทดลองมีกาํลงัแขนมากขึน  มีแรงจูงใจในการทาํกิจกรรมต่างๆดว้ยตนเอง  

การวิจยันีเสนอการใชอุ้ปกรณ์ทีมีเทคโนโลยขีนัสูงหรือการใชเ้ทคโนโลยีขนัตาํกว่าฟืนฟูสมรรถภาพ

คนพิการสามารถทาํไดผ้ลอยา่งเท่าเทียม ขึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องอุปกรณ์ 

 รณสิทธิ สุปินะเจริญ และวรพร เป๊กทอง (2549)  พฒันาอุปกรณ์ช่วย อุปกรณ์เสริมและ

เครืองช่วยคนพิการเพือป้องกนัภาวะแทรกซอ้นของคนพิการ เช่น แผลกดทบั ขอ้ติด ไม่สามารถทาํ

กิจวตัรประจาํวนัไดเ้องซึงเป็นภาระกบัผูอื้นทงัการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การทาํความสะอาด

ร่างกาย การเคลือนยา้ยบนเตียง  การกลับมารักษาในโรงพยาบาลซําหลายครังด้วยสาเหตุ

ภาวะแทรกซอ้นและคนพิการมีคุณภาพชีวิตทีตาํ มีกิจกรรมการช่วยเหลือ ดงันี 1) วิเคราะห์ปัญหาของ

คนพิการแต่ละรายทีควรไดรั้บ อุปกรณ์ช่วย-อุปกรณ์เสริมและเครืองช่วย  2) ออกแบบอุปกรณ์ช่วย-

อุปกรณ์เสริมและเครืองช่วยให้มีความเหมาะสมกบัคนพิการแต่ละราย 3) ฝึกการใชอุ้ปกรณ์เพือให้

สามารถนาํอุปกรณ์ไปใชไ้ดจ้ริง ซึงคนพิการหรือญาติสามารถใชอุ้ปกรณ์ได ้ 4) ติดตามการใชอุ้ปกรณ์

ช่วย-อุปกรณ์เสริมและเครืองช่วย และส่งต่อขอ้มูลการรักษาในชุมชน  ผลการศึกษา พบว่า ผูป่้วยที
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ไดรั้บอุปกรณ์ช่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนัไดเ้อง ลดการช่วยเหลือของญาติ

ลง มีมุมองศาของขอ้เพิมขึน  พอใจในคุณภาพชีวิตมากขึน 

ณัฐกฤตา  ไพศาลสมบติั (2543)  ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนร่วมระดับ

อนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 

5   พบว่าโรงเรียนมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   เป็นแนวทางในการเขียนแผนและกาํหนด

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีการปรับหลกัสูตรโดยเรียนเหมือนกนัแต่ลดความคาดหวงัและความยาก

ของงานลง สอนเนือหาเดียวกับเด็กปกติ   จัดกิจกรรมเสริมพิเศษทีพัฒนาทักษะกลา้มเนือใหญ่  

กลา้มเนือเลก็ และการเคลือนไหว  เลือกสือและวสัดุอุปกรณ์ทีช่วยพฒันาดา้นทีบกพร่อง  เด็กอนุบาลที

มีความตอ้งการพิเศษทุกคนใชสื้อและอุปกรณ์เหมือนกบัเด็กปกติ  และไดรั้บการวดัและประเมินผลโดย

การสังเกตพฤติกรรม  โรงเรียนมีปัญหา ขาดงบประมาณในการปรับสภาพแวดลอ้มและให้บริการ

เครืองมือ สือและอุปกรณ์   ในการจดักิจกรรมตามทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP) แต่การสนบัสนุนเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกเฉพาะความพิการยงัไม่มีหน่วยงานทีให้การ

สนบัสนุนเพียงพอ 

รุจโรจน์ แกว้อุไร (2543)  ได้พฒันาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายใยแมงมุม โดยมี

กระบวนการพฒันา 7  ขนัตอน  คือ 1)  การกาํหนดปัญหาการวิจยั  2)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์

เอกสาร  3) การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างระบบการเรียนการสอนจากเอกสาร 4)  การ

วิเคราะห์องคป์ระกอบและโครงสร้างระบบการเรียนการสอนจากผูเ้ชียวชาญ  5) การกาํหนดรายละเอียด

ตน้แบบระบบและเขียนแผนภาพโครงสร้างระบบ 6) การประเมินผลระบบ 7) การนาํระบบไปทดลองใช้

ภาคสนาม    ผลการวิจยัพบว่า  ระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายใยแมงมุมมี องคป์ระกอบระบบตาม

แนวคิดของการพฒันาระบบการเรียนการสอน 5 ขนัตอน คือ 1) ขนัการวิเคราะห์ ประกอบดว้ยการ

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์เนือหาและรายวิชา วิเคราะห์ผูเ้รียน  วิเคราะห์ผูส้อน 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการเรียน วิเคราะห์งานและกิจกรรม  2) ขนัการออกแบบ  ประกอบดว้ย การ

กาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียน การเลือกเนือหารายวิชา การเลือกสือและกิจกรรมการเรียน 3) ขนัการ

พฒันา  ประกอบดว้ย  การกาํหนดรายละเอียดของกิจกรรม  การพฒันาแบบวดัและวิธีการประเมินผล 4) 

ขนัการนาํไปใชป้ระกอบดว้ย การนาํแผนการดาํเนินการสอนมาใช ้ การดาํเนินการสอน 5)  ขนัการ

ควบคุมประกอบดว้ย  การประเมิน  การประเมินผลการเรียน  การประเมินผลระบบ   

ปิยพร ผอ่งแผว้ (2544) ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ การใชสื้อการเรียน

การสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม ในโรงเรียนนําร่อง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

หนองบวัลาํภ ู ซึงการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ (1) เพือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความ

ตอ้งการ การใชสื้อการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วมของครูในโรงเรียนนาํร่อง จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
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(2) เพือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ การใชสื้อการเรียน การสอนเด็กพิเศษเรียนร่วมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนนาํร่อง จงัหวดัหนองบวัลาํภู (3) เพือ ศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของครูผูส้อนเด็กพิเศษเรียนร่วม และผูบ้ริหาร โรงเรียนนาํร่องจงัหวดัหนองบวัลาํภู ประชากรใน

การศึกษา จาํนวน 98 คน  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 49 คน ครู อาจารยผ์ูส้อนเด็กพิเศษเรียนร่วม จาํนวน 49 

คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน 

วิเคราะห์ขอ้มลู โดยการคาํนวณค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต และส่วนเบียงเบน ผลการวิจยัพบว่า 1) 

ครูผูส้อนเด็กพิเศษเรียนร่วมมีปัญหาในการใชสื้อการเรียนการสอนมากในดา้น สือการสอนมีจาํนวน

จาํกดัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ขาดงบประมาณเพือจดัหาสือการสอน ตามทีตอ้งการใช ้และสือการ

สอนมีนอ้ยไม่ตรงกบัความตอ้งการ 2)  ครูผูส้อนเด็กพิเศษเรียนร่วม มีความตอ้งการในการใชสื้อการ

เรียนการสอน ประเภทวสัดุในระดบัมากคือ หุ่นจาํลอง ของจริง ของตวัอยา่ง สือประเภทอุปกรณ์ หรือ

เครืองมือตอ้งการในระดบัมากคือ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองรับวิทยุโทรทศัน์ สือประเภทเทคนิคและ

วิธีการ พบว่า ตอ้งการในระดบัมากคือ การเล่นเกม บทเรียนโปรแกรม และชุดการสอน สือในการสอน

เด็กทีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ต้องการในระดับมากคือ สือทีใช้สําหรับการฝึกพูดฝึกฟัง 

เครืองช่วยฟังเฉพาะตวัและเครืองดนตรีประกอบ จงัหวะ สือในการสอนเด็กทีมีความบกพร่องทางการ

เห็น ตอ้งการในระดบัมากคืออุปกรณ์ เครืองมือทีปรับตามความตอ้งการของเด็ก เครืองบนัทึกเสียง สือ

ในการสอนเด็กทีมี ความบกพร่องทางร่างกาย ตอ้งการในระดบัมากคือโปรแกรมชุดการเรียนดว้ยตวัเอง 

คอมพิวเตอร์ ทีใชค้าํสงัโดยการสมัผสัหนา้จอ สือในการสอนเด็กทีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและ

ออทิสติก ตอ้งการในระดบัมากคือ ชุดสือเพือพฒันาการเรียนรู้ และสือการสอนทวัไป 3) โรงเรียนนาํ

ร่องสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม ยงัมีสภาพทวัไปดา้นอาคารสถานที ไม่เอือต่อการจดัการเรียนการสอน เช่น 

ยงัไม่มีหอ้งพิเศษโดยเฉพาะสาํหรับสอนเสริม ในดา้นวิชาการ บริเวณภายในโรงเรียนยงัไม่มีทางลาด

สาํหรับรถเข็น ราวจบัใกลโ้ถส้วม ครุภณัฑ์ทีจาํเป็นในห้องนาํห้องส้วม โดยเฉพาะไม่มีดา้มจบัพิเศษ

สาํหรับกดนําชาํระโถส้วม และโถส้วมพิเศษสําหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม 4)   ความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเกียวกบั ปัญหาและความตอ้งการ การใชสื้อการเรียน การสอน คือ ครูขาดความรู้และ

ทกัษะในการใชสื้อและการผลิตสือ สือเด็กพิเศษไม่สอดคลอ้ง กบัเนือหาวิชาในขณะเรียนร่วมกบัเด็ก

ปกติ การจดัเก็บไม่เป็นระบบ ไม่สะดวกต่อการใช ้ขาดงบประมาณในการจดัซือสือ และขาดแผนในการ

ใชสื้อการเรียนการสอน นอกจากนนัแลว้ ยงัมีความคิดเห็นสาํหรับหน่วยงานทีรับผดิชอบในการจดัสือ

ควรจดัใหค้รบตามประเภท ของเด็กพิเศษเรียนร่วม และตอ้งการสือทีทนัสมยัและทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ที

ถาวร ควรมีศนูยสื์อเฉพาะเด็กพิเศษเรียนร่วมใหบ้ริการ ตอ้งการสือเกียวกบัการฝึกกลา้มเนือ และฝึก

สมอง 5)  ขอ้เสนอแนะอืน ๆ คือ ควรมีการศึกษาดูงานดา้นสือการเรียนการสอนอย่าง สมาํเสมอ เพือ

ปรับปรุงพฒันาสือใหท้นักบัยคุสมยั ควรจดัอบรมการผลิตสือการเรียน การสอนโดยการปฏิบติัจริง ควร
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ใหโ้อกาสและจดัการเรียนการสอนเด็กพิเศษให้ครบทุกชนัเรียน ควรเพิมงบประมาณให้เพียงพอกบั

ความตอ้งการ ควรมีครูการศึกษาพิเศษหรือผูเ้ชียวชาญ คอยติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนนาํร่อง กาํหนดเกณฑก์ารประเมินครู ในเรืองการใชสื้อทุกระดบั จดัสรรเงินค่าตอบแทนให้

ครูการศึกษาพิเศษใหเ้พียงพอและ เหมาะสม   

ราชนั นิลบรรพต ( 2548)  ไดศึ้กษาวิจยัความตอ้งการ ปัญหา เจตคติของผูป้กครองเด็กทีมีต่อ

ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม โรงเรียนวดัไทรทอง จงัหวดั

ตราด พบว่าปัญหาดา้นอุปกรณ์ และเครืองมือเครืองใชที้มีต่อเดก็ทีมีต่อความตอ้งการจาํเป็นพิเศษเรียน

ร่วม ทีมีมากทีสุด คือ การจดัสิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการและความช่วยเหลืออืนไดทางการศึกษา

ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็ก และปัญหาดา้นบริการและจดัการของผูป้กครอง ทีมากทีสุด 

คือ การขยายบริการทุกดา้นสาํหรับเด็ก และการปรับสภาพอาคารสถานทีให้เหมาะสมกบัสภาพความ

บกพร่องของเด็กทีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ 

ปวิชญา  สุภินนพงศ์ (2549) ได้ศึกษาสภาพการได้รับบริการสิงอาํนวยความสะดวก  สือ  

บริการ  และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ กรณีศึกษา ผูรั้บบริการในโรงเรียน

เรียนร่วมระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ของศนูยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง  ปีการศึกษา 2547 การศึกษา

ครังนีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  เพือศึกษากระบวนการให้บริการ ความพึงพอใจ และความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ในโรงเรียนเรียนร่วม

เขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2547 ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง  จาํนวน 90 

คน ความพิการ 9 ประเภท ประเภทละ 10 คน เก็บขอ้มลูโดยการสอบถาม  พบว่า  กระบวนการใหบ้ริการ 

ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการขาดความรู้  ความเขา้ใจในเรืองการให้และการรับบริการ สิงอาํนวยความ

สะดวก  สือ  บริการ  และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา  พบว่าผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการยงัขาด

ความรู้ ความเข้าใจเรืองการให้และการรับบริการทาํให้ไม่เห็นความสาํคญัของสิทธิทีควรจะไดรั้บ  

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยความพึงพอใจระดับปานกลางในเรืองสิง

อาํนวยความสะดวก  สือ  บริการ  และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาทีไดรั้บ ส่วนใหญ่เป็นเด็ก

พิการทางการไดย้นิ บกพร่องทางสติปัญญา  บกพร่องทางการพดูและภาษา  มีปัญหาทางพฤติกรรมและ

อารมณ์  รวมถึงระบบและกระบวนการให้บริการ  ยกเวน้เด็กออทิสติกอยู่ระดบัมาก มีความพึงพอใจ

ระดับมาก ในเรืองเจ้าหน้าทีผูใ้ห้บริการ  ยกเวน้เด็กบกพร่องทางการได้ยินทีอยู่ระดับปานกลาง 

ผูรั้บบริการส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเด็กพิการทางการเห็น และเด็กพิการซอ้นเห็นว่า การให้บริการสิง

อาํนวยความสะดวก  สือ  บริการ  และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาตรงตามความตอ้งการ อีกร้อย

ละ 20 ไม่ตรงตามความตอ้งการ  เนืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจ ของผูรั้บบริการและการประเมิน

ติดตามผลของการใหบ้ริการ  
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สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษค์นพิการ (2549) ทาํการวิจยัในรูปของชุดโครงการ เรือง สิงอาํนวย

ความสะดวกสาํหรับคนพิการและเพือทุกคนในสังคม  มุ่งศึกษาความจาํเป็นของการจดัทาํสิงอาํนวย

ความสะดวก การจดัการดูแลระบบสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ  รวมทงัตน้ทุนต่อหน่วยใน

การจดัทาํหรือปรับเปลียนสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการในแต่ละประเภทและเพือทุกคนใน

สงัคมโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพในการเก็บขอ้มลูและวิเคราะห์ สงัเคราะห์ผลการวิจยั  พบวา่ 

คนพิการไม่มีความรู้ในการติดต่อสือสาร  เพือขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆอย่างไร  และมี

ขนัตอนในการขอรับความช่วยเหลือ  ซึงปัญหาของการขอรับความช่วยเหลือมาจากขาดการรับรู้ข่าวสาร  

และขาดการประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานทีใหค้วามช่วยเหลือดา้นสิงอาํนวยความสะดวกเฉพาะบุคคล  

นอกจากนียงัมีปัญหาเรืองความซาํซอ้นในการช่วยเหลือ  ตลอดจนปัญหากฎระเบียบหรือเกณฑต่์างๆที

แต่ละหน่วยงาน มีไม่เอือต่อการใหค้วามช่วยเหลือคนพิการ ทาํใหก้ารดาํเนินงานล่าชา้  ไม่ทนัต่อความ

ตอ้งการในการดาํเนินชีวิตของผูพิ้การ  

      บรรจง  อกัขราสา (2550)   ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงานจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท 

(SEAT) สาํหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ขอนแก่นเขต 1 – 5    พบว่าปัญหาดา้นเด็กทีมากทีสุด   คือ  เด็กออทิสติกยงัไม่มีความพร้อมในการเรียน

ร่วมกบัเด็กทวัไป โรงเรียนขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้อือต่อการ

เรียนรู้  เช่น สนามเด็กเล่น หอ้งสอนเสริม  ครูมีไม่เพียงพอในการจดัการศึกษาพิเศษ  และโรงเรียนขาด

งบประมาณสนบัสนุนจดัหาสือ  สิงอาํนวยความสะดวก   รวมทงัอุปกรณ์บาํบดัทีมีราคาแพง  รัฐควรมี

กระบวนการสนบัสนุนงบประมาณในการจดัหาสือ  สิงอาํนวยความสะดวก  และอุปกรณ์บาํบดัให้แก่

เด็กเนืองจากทาํใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้และดาํเนินชีวิตไดดี้ในโรงเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 

    พุทธชาติ โปธิบาล และ วนัทนีย ์ พนัธชาติ (2550)  ศึกษาแนวทางการวิจัยและพฒันา

เทคโนโลยสีาํหรับผูที้มีปัญหาทางการเรียนรู้  พบว่า ควรจะมีความร่วมมือกนัทาํงานระหว่างหน่วยงาน

ทีมีความสนใจทีจะพฒันาการเรียนรู้ของเด็กโดยจําเป็นต้องรวมองค์ความรู้ในวิธีการสอนและ

เทคโนโลยี เพือช่วยพฒันาเครืองมือในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทยโดย

พิจารณาความจาํเป็นในดา้นการอ่าน การเขียน การจดัระบบความคิด และการคิดคาํนวณ เทคโนโลยีที

ควรไดรั้บการพฒันาเป็นลาํดบัตน้มีดงันี 1)   โปรแกรมอ่านหนังสือจากการสแกนภาพขอ้ความดว้ย

โปรแกรมรู้จาํอกัขระดว้ยเสียง (Talking OCR)  และแปลงเป็นเสียงพูด 2)   โปรแกรมทีช่วยการเขียน 

เช่น โปรแกรมช่วยสะกดคาํภาษาไทยแบบมีเสียงอ่าน โปรแกรมเดาคาํศพัทแ์บบมีเสียงอ่าน โปรแกรม

ตรวจสอบคาํสะกดภาษาไทยแบบมีเสียงอ่าน  โปรแกรมประมวลผลขอ้ความภาษาไทยแบบมีเสียงอ่าน 

โปรแกรมสร้างเคา้โครงเรือง (Outlining Organizer)   3)  โปรแกรมทีช่วยการคาํนวณสาํหรับผูที้มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ดา้นการคาํนวณ เช่น โปรแกรมฝึกคณิตศาสตร์แบบมีเสียงอ่าน (Talking Mathematics)  
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 วราภรณ์ ขันธ์เขียว   (2551)  ศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กวยัเรียนทีพิการทางกายและการ

เคลือนไหวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า คุณภาพชีวิตทงัโดยรวมและรายดา้นของเด็กวยัเรียนทีพิการ

ทางกายและการเคลือนไหวตามความเห็นของเด็กและผูป้กครองอยูใ่นระดบัตาํ เด็กมีคะแนนเฉลีย 

1,133.03 คะแนน (SD = 363.88) บิดามารดาหรือผูป้กครองมีคะแนนเฉลีย 1,010.71 คะแนน(SD = 

330.57) ส่วนคุณภาพชีวิตรายดา้น พบว่า ดา้นสุขภาพกายและการเคลือนไหว เด็กมีคะแนน เฉลีย 

332.85 คะแนน (SD = 223.09) บิดามารดาหรือผูป้กครองมีคะแนนเฉลีย 252.85 คะแนน (SD = 

198.22) ดา้นอารมณ์และความรู้สึก เด็กมีคะแนนเฉลีย 258.57 คะแนน (SD = 95.85) บิดา มารดา

หรือผูป้กครองมีคะแนนเฉลีย 211.42 คะแนน (SD = 68.15) ดา้นสังคม/การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น

เด็กมีคะแนนเฉลีย 234.28 คะแนน (SD = 113.28) บิดามารดาหรือผูป้กครองมีคะแนน เฉลีย 225.00 

คะแนน (SD = 99.44) และดา้นโรงเรียน เด็กมีคะแนนเฉลีย 256.25 คะแนน (SD = 87.03) บิดา

มารดาหรือผูป้กครองมีคะแนนเฉลีย 253.57 คะแนน (SD = 83.53)เด็กวยัเรียนทีพิการทางกายและ

การเคลือนไหว มีคะแนนเฉลียคุณภาพชีวิตทงัโดยรวมและรายดา้นตาํกว่าเด็กปกติ เช่นเดียวกบับิดา

มารดาหรือผูป้กครองเด็กวยัเรียนทีพิการทางกายและการเคลือนไหว ทีมีคะแนนเฉลียคุณภาพชีวิต

ทงัโดยรวมและรายดา้น ตาํกว่าผูป้กครองเด็กปกติผลการศึกษาครังนี แสดงให้เห็นว่า คุณภาพชีวิต

ตามความเห็นของเด็กพิการทางกายและการเคลือนไหวและผูป้กครอง อยู่ในระดบัตาํทุกดา้นเมือ

เทียบกบัเด็กปกติ ดงันนั หน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และ

ชุมชน จึงควรวางแผนให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวซึงส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ให้มีอาชีพ

เสริม และใหเ้ด็กไดรั้บความช่วยเหลือดา้นสวสัดิการสงัคม ดา้นการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพกาย 

จิต สงัคม โรงเรียน และการพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ต่อไป 

 ชุดอุปกรณ์ทีพฒันาขึนสามารถจดัเตรียมไดง่้าย เป็นวิธีทีสะดวกในการพฒันาการจบั  บริเวณ

การจบัขนาดใหญ่ อ่อนนุ่ม ง่ายต่อการควบคุม  ทาํใหก้ลา้มเนือมือแข็งแรง  สามารถในการหยบิง่าย

ผวิสมัผสัไม่ลืน ไม่ดูดซบันาํ   
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                          ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 
 

ภาพที   2.9   กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม 

ประกอบดว้ย การใชช้อ้น  การใชดิ้นสอ  

การใชแ้ปรงฟัน 

ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมือใน

การทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว 
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บทที  3 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาครังนี  มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาสภาพ ปัญหา ของการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว2) เพือพฒันา ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อ

ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวและ 3) เพือ

ศึกษาผลของการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  มีวิธีดาํเนินการตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

            1. กลุ่มเป้าหมาย 

            2. ตวัแปรในการศึกษา 

            3. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

            4.  การสร้างและหาคุณภาพของเครืองมือ 

            5.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

            6.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. กลุ่มเป้าหมาย  

 ในการศึกษาครังนี กลุ่มเป้าหมาย คือ เดก็ทีไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยว์่าเป็นเดก็บกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวทีมีปัญหาในการใชมื้อจบัแปรงสีฟัน จบัชอ้นและจบัดินสอเนืองจาก

อาการเกร็งหรืออ่อนแรงของกลา้มเนือมารับบริการทีศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลางอยา่งต่อเนือง

สปัดาห์ละ 3 วนั ระหวา่งวนัที 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วนัที 1 มิถุนายนพ.ศ. 2556  จาํนวน 30  คน 
 

2.  ตวัแปรในการศึกษา 

ตวัแปรทีศึกษา    ไดแ้ก ่

2.1 ตวัแปรตน้   คือ   ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว    

2.2  ตวัแปรตาม  คือ  ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม ประกอบดว้ย การใชมื้อจบัแปรงสี

ฟันในการแปรงฟัน การใชช้อ้นตกัอาหารและการใชดิ้นสอขีดเขียน 
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3.   เครืองมอืทีใช้ในการศึกษา 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลู มีดงันี 

3.1  แบบสอบถามสภาพ ปัญหาของการใชมื้อทาํกิจกรรม 

       แบบสอบถามสภาพ ปัญหาของการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลือนไหว  ประกอบดว้ย 4 ตอน คือ ตอนที 1 ขอ้มลูทวัไปของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว เป็นแบบตรวจสอบรายการเกียวกบั เพศและอายุ  ตอนที 2 ลกัษณะของท่ามือและการ

เคลือนไหวมือ ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว เป็นแบบตรวจสอบรายการเกียวกบั

ลกัษณะของท่ามือและการเคลือนไหวมือ ตอนที 3  ระดบัของปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรม เป็น

แบบมาตรประมาณค่า  5  ระดบั คือ  1 หมายถึง มีปัญหาในการใชมื้ออยู่ในระดับน้อยทีสุด  2 

หมายถึง มีปัญหาในการใชมื้ออยูใ่นระดบันอ้ย 3 หมายถึง มีปัญหาในการใชมื้ออยูใ่นระดบัปานกลาง 

4 หมายถึง มีปัญหาในการใชมื้ออยูใ่นระดบัมาก  5 หมายถึง มีปัญหาในการใชมื้ออยู่ในระดบัมาก

ทีสุด และ ตอนที 4  แนวทางการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมือในการทาํกิจกรรมเป็นขอ้คาํถาม

ปลายเปิด 

   3.2  แบบประเมินระดบัความสามารถในการใชมื้อ 

        แบบประเมินระดบัความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม เป็นแบบมาตรประมาณค่า  

5  ระดบั คือ  1 หมายถึง สามารถใชมื้อไดใ้นระดบันอ้ยทีสุด (ทาํไม่ได ้ แต่รับรู้) 2 หมายถึง สามารถ

ใชมื้อไดใ้นระดบันอ้ย (ทาํไดโ้ดยกระตุน้เตือน) 3 หมายถึง สามารถใชมื้อไดใ้นระดบัปานกลาง(ทาํ

ไดด้ว้ยตนเอง) 4 หมายถึง สามารถใชมื้อไดใ้นระดบัมาก (ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั) 5 

หมายถึง สามารถใชมื้อไดใ้นระดบัมากทีสุด(ทาํไดเ้องเป็นธรรมชาติ) (Anderson,et all ,2000)  

   3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครอง 

      แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองทีมีต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือทาํ

กิจกรรม ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า   

5  ระดบั  คือ  พึงพอใจในระดบันอ้ยทีสุด  นอ้ย  ปานกลาง  มาก และมากทีสุด  

3.4 ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว  ประกอบดว้ย  กลุ่มของอุปกรณ์ทีผลิตจากวสัดุหาง่ายหรือวสัดุเหลือใช ้

เช่นโฟม กนักระแทก สายผา้หรือไนลอนสาํหรับช่วยในการจบัแปรงสีฟัน จบัชอ้นตกัอาหารและจบั

ดินสอ   
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4.   การสร้างและหาคุณภาพของเครืองมอื   

4.1 การสร้างและหาคุณภาพของเครืองมอืในการเกบ็รวบรวมวจิยั  ดาํเนินการดงันี   

4.1.1  ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี จากตาํรา  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการ

สร้างและหาคุณภาพของเครืองมือในการวิจยัและกรอบแนวคิดในการพฒันาศกัยภาพของเดก็

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวโดยใชเ้ครืองช่วยมือทาํกิจกรรม  

  4.1.2  ออกแบบเครืองมือในเก็บรวมรวมขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั และจดัทาํร่างเครืองมือ

ในการรวบรวมขอ้มลูการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามสภาพ ปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 2)แบบประเมินระดบัความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองและ 4) 

ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลือนไหวตน้แบบ   

        4.1.3   นาํเครืองมือทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา  ซึงประกอบดว้ย 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกิจกรรมบาํบดั  ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน รวมจาํนวน 7 ท่าน 

     4.1.4  แกไ้ขและปรับปรุงเครืองมือตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ   

     4.1.5 นาํเครืองมือทีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บัเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหวทีมีลกัษณะคลา้ยกับกลุ่มเป้าหมายทีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  จงัหวดั

ขอนแก่น จาํนวน 30  คน วิเคราะห์หาค่าความเชือมนั (Reliability) มีผลคือ แบบสอบถามปัญหาใน

การใชมื้อทาํกิจกรรม มีค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั  .95   แบบประเมินระดบัความสามารถในการใชมื้อ

ทาํกิจกรรมมีค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั  .91  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองทีมีชุดอุปกรณ์

เครืองช่วยมือมีค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .98           

4.1.6  จดัทําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณเพือนําไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.2 การสร้างและการหาคุณภาพของชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมือในการทาํกิจกรรม มีขนัตอน

การพฒันา ดงันี 

4.2.1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากตาํรา เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ

พฒันาศกัยภาพเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวโดยใชเ้ครืองช่วยมือทาํกิจกรรม  

4.2.2 นาํขอ้มลูจากการสาํรวจลกัษณะของมือและปัญหาในการใชมื้อมาวิเคราะห์แลว้สร้างชุด

อุปกรณ์เครืองช่วยตน้แบบ 

39 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


           4.2.3 นาํชุดอุปกรณ์เครืองช่วยตน้แบบทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญ ซึงประกอบดว้ย 

ผูเ้ชียวชาญดา้นกิจกรรมบาํบดั  จาํนวน 5 ท่าน ดา้นหลกัสูตรและการสอนจาํนวน 2 ท่าน ตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนือหาและความเหมาะสมของชุดอุปกรณ์เครืองช่วยตน้แบบ มีขอ้เสนอแนะดงันีตารางที 3.1   

ตารางที 3.1   ผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์เครืองช่วยฯ และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญ 
 

ชุดอปุกรณ์เครืองช่วยฯ ต้นแบบ ข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญ 

ความสําคญัของการใช้อุปกรณ์เครืองช่วย 

     ชุดอุปกรณ์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

จาํเป็นของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลือนไหวหรือสุขภาพทีมีขอ้จาํกดัใน

การใช้มือ ผลิตจากวสัดุหาง่ายหรือวสัดุ

เหลือใช ้เช่น โฟมกนักระแทก สายผา้หรือ

ไนลอนสาํหรับจบัแปรงสีฟัน จบัชอ้นตัก

อาหารและจบัดินสอดว้ยตนเอง มีราคาถูก 

ลดค่าใชจ่ายของผูป้กครอง 

ผูเ้ชียวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า ชุดอุปกรณ์มี

ความถกูตอ้งตรงตามหลกัวิชาการ ขนัตอนการผลิตไม่

ซบัซอ้น ทาํไดเ้อง ผลิตจากวสัดุหาง่ายหรือวสัดุเหลือ

ใช ้ในครอบครัว  ราคาไม่แพง ตน้ทุนตาํ คุม้ค่าต่อการ

ใชง้าน  คงทน ทาํความสะอาดไดง่้าย ใชป้ระโยชน์ได้

จริง  ง่ายและสะดวก ต่อการใช้งาน  พกติดตัวได ้ 

สามารถนาํไปประยุกต์ใชก้บัอุปกรณ์อืนๆได ้  ควรมี

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู ้ปกครองให้

สามารถเลือก ใช ้ปรับเปลียนแกไ้ขอุปกรณ์ดว้ยตนเอง  

กลุ่มเป้าหมายในการใช้ชุดอปุกรณ์เครืองช่วย 

เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว ทีมีขอ้จาํกดัการใชมื้อถือแปรง

สีฟัน ดินสอ ชอ้นหรือสอ้ม  การพิมพ์

คอมพิวเตอร์ 

ผูเ้ชียวชาญเห็นว่า เดก็บกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลือนไหวมีความจาํเป็นตอ้งใชชุ้ดอุปกรณ์

เครืองช่วยฯ พฒันาความสามารถของใหใ้ชมื้อทาํ

กิจกรรมจริง การนาํไปใชค้วรเลือกจากลกัษณะความ

ยุง่ยากของการใชมื้อ ในท่าทางต่างๆ โดยเทียบเคียงกบั

พฒันาการการกาํ 

การนําไปใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย 

กิจกรรมการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายผูเ้ชียวชาญหรือหรือ

การเคลือนไหว  คือ การใชแ้ปรงสีฟัน การ

ใชช้อ้นรับประทานอาหาร  และการใช้

ดินสอขีดเขียน การพิมพค์อพิวเตอร์ 

 

     ผูเ้ชียวชาญเห็นว่าชุดอุปกรณ์เครืองช่วยฯ มีความ

จาํเป็นในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกาย หรือการเคลือนไหว  คือ การใชแ้ปรงสีฟัน 

การใชช้อ้นรับประทานอาหาร  และการใชดิ้นสอขีด

เขียน โดยใหเ้ด็กสามารถทาํกิจกรรมไดเ้องหรือทาํได้

โดยมีการกระตุน้เตือน ลดภาระของครอบครัว 
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ตารางที 3.1  ผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์เครืองช่วยฯและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

ขนัตอนการใชอุ้ปกรณ์เครืองช่วยมือ 

12) การประเมินความสามารถการใช้

มือ ลกัษณะของท่ามือ 

13) การเลือก การดัดแปลง หรือการ

ออกแบบใหม่ ให้ความเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการจาํเป็น  

14) การประสานความร่วมมือกบัทีมสห

วิทยาการ  ในการวางแผนหรือจัดทํา

โปรแกรมการใช ้

15) ก า ร ให้ ค ว า ม รู้ ห รื อ ก า ร ส า ธิ ต

วิ ธีการใช้ทางเทคนิคสําหรับเด็กหรือ

สมาชิกในครอบครัว 

16) การประเมินระหว่างใช้ และหลังใช ้

จากการสอบถามหรือสงัเกตพฤติกรรมขณะใช ้

ผูเ้ชียวชาญเสนอแนะว่าเพือให้ชุดอุปกรณ์เคร่อง

ช่วยฯ มีประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ  ควรมีการ

ปรับแกไ้ขขนัตอน ดงันี 

1. การประเมินความสามารถการใชมื้อ ลกัษณะ

ของท่ามือและการเคลือนไหวมือ 

2. การประสานความร่วมมือกบัทีมสหวิทยาการ  

ในการวางแผนหรือจดัทาํโปรแกรมการใช ้

3. การเลือก การดดัแปลง หรือการออกแบบใหม่ 

ใหค้วามเหมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็น  

4. การใหค้วามรู้หรือการสาธิตวิธีการใชท้างเทคนิค

สาํหรับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัว 

5. การประเมินระหว่างใช้ และหลังใช้ จากการ

สอบถามหรือสงัเกตพฤติกรรมขณะใช ้

เอกสารแนะนาํวิธีการใช ้

เป็นรูปภาพการใชชุ้ดอุปกรณ์ ควรมีเอกสารแนะนําการใช้ทีเขา้ใจง่ายสาํหรับ

ผูป้กครอง  และแยกลกัษณะการใชมื้อพร้อมอุปกรณ์

ทีเหมาะสม 
 

       4.2.4 ปรับปรุงชุดอุปกรณ์เครืองช่วยตน้แบบตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

4.2.5 นาํชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีปรับปรุงไปทดลองใชก้บัเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหวทีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มเป้าหมายทีศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  จงัหวดั

ขอนแก่นและปรับปรุงรายละเอียดของชุดอุปกรณ์เครืองช่วยใหมี้คุณภาพ 

4.2.6 จดัทาํชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีพฒันาแลว้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของมือเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวเป็นรายบุคคลจาํนวน  30 คน ซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายทีมารับบริการ 

ของศนูยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง ปีการศึกษา 2555 
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5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

         5.1   ผูว้ิจยัทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูป้กครองของเดก็ทีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย แลว้นดัหมาย ประชุมชีแจงขอ้ตกลงและรายละเอียดในการวิจยั 

5.2   ดาํเนินการวิจยัตามแผนการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ดงันี 

1)  สอบถามผูป้กครองเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวทีเป็น

กลุ่มเป้าหมายเกียวกบั สภาพ ปัญหาของการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว และแนวทางการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมือในการทาํกิจกรรมสาํหรับเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

2)  ประเมินระดับความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว ก่อนการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยฯ 

3) นาํชุดอุปกรณ์เครืองช่วยฯ ทีหาคุณภาพแลว้ ไปใชก้บัเด็กบกพร่องทางร่างกาย

หรือการเคลือนไหวทีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นเวลา 12 สปัดาห์ 

4)  ประเมินระดับความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว หลงัการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยฯ 

5) สอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองทีมีต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหลงัการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยฯ 
 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

                  ในการวิจยัครังนีวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติขนัพืนฐาน ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

และการวิเคราะห์เนือหา  

 ในการแปลผลค่าคะแนนทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู  มีดงันี 

     6.1     การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามสภาพ ปัญหาของการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายจากผลการสอบถาม ดงันี 

(พวงรัตน์  ทวีรัตน,์ 2540; มนสั  สุวรรณ, 2549) 

 คะแนนเฉลีย  4.51-5.00  หมายถึง  มีปัญหาระดบัมากทีสุด 

 คะแนนเฉลีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีปัญหาระดบัมาก 

 คะแนนเฉลีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีปัญหาระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีปัญหาระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉลีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีปัญหาระดบันอ้ยทีสุด 
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 6.2  แบบประเมินระดบัความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกาย

หรือการเคลือนไหวขณะใชอุ้ปกรณ์เครืองช่วย  กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายจากผลการ

สอบถาม ดงันี(Anderson,et all ,2000) 

คะแนนเฉลีย  4.51 – 5.00   หมายถึง  สามารถใชมื้อไดม้ากทีสุด (ทาํไดเ้องเป็นธรรมชาติ) 

คะแนนเฉลีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  สามารถใชมื้อไดม้าก (ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั)   

 คะแนนเฉลีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  สามารถใชมื้อไดป้านกลาง (ทาํไดด้ว้ยตนเอง)  

 คะแนนเฉลีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  สามารถใชมื้อไดน้อ้ย (ทาํไดโ้ดยกระตุน้เตือน)  

   คะแนนเฉลีย  1.00 – 1.50    หมายถึง  สามารถใชมื้อไดน้อ้ยทีสุด (ทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้) 

6.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองทีมีต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือทาํ

กิจกรรม ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  กาํหนดเกณฑ์การแปลความหมายจาก

ผลการสอบถาม ดงันีพวงรัตน์  ทวีรัตน,์ 2540; มนสั  สุวรรณ, 2549) 

 คะแนนเฉลีย  4.51-5.00    หมายถึง    มีความพึงพอใจมากทีสุด 

 คะแนนเฉลีย  3.51-4.50    หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 

 คะแนนเฉลีย  2.51-3.50    หมายถึง    มีความพึงพอใจปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย  1.51-2.50    หมายถึง     มีความพึงพอใจนอ้ย 

 คะแนนเฉลีย  1.00-1.50    หมายถึง     มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 
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บทที  4 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

 การศึกษาครังนี  มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพือศึกษาสภาพ ปัญหา ของการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  2) เพือพัฒนา ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อ

ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวและ  3)   เพือศึกษา

ผลของการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว   ผูศึ้กษานาํเสนอผลการศึกษาและอภิปรายผลตามลาํดบัดงันี 

1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ของการใช้มอืทํากจิกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว 

จากการสาํรวจลกัษณะของท่ามือและการเคลือนไหวมือ รวมทงัปัญหาของการใชมื้อทาํกิจกรรมของ

เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว จาํนวน 30 คน  ทีมารับบริการทีศนูยก์ารศึกษาพิเศษ 

ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2555  มีขอ้มลูทวัไป  ลกัษณะของมือและการเคลือนไหว และผลการศึกษาระดบั

ปัญหาในการใชมื้อรวมทงัแนวทางในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วย ดงัตารางที  4.1-4.3 
  

ตารางที  4.1   ขอ้มลูทวัไปของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

 

ที ข้อมูลทัวไป จาํนวน (N=30) ร้อยละ (100) 

1. เพศ   

ชาย  14 46.7 

หญิง 16 53.3 

รวม 30 100.0 

2. อาย ุ    

แรกเกิด - 3 ปี    1 3.3 

อาย ุ 4 – 5  ปี 15 50.0 

6  ปีขึนไป 14 46.7 

รวม 30 100.0 
  

 จากตารางที  4.1  พบว่า  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว ทีมารับบริการทีศนูย์

การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2555  จาํนวน 30 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 53.3   มีอาย ุ 4 – 5  ปี มากทีสุด  คิดเป็นร้อยละ 50.0 และอาย ุแรกเกิด ถึง 3 ปี นอ้ยทีสุด คิด

เป็นร้อยละ   3.3   
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ตารางที 4.2   ผลการสาํรวจลกัษณะของท่ามือและการเคลือนไหวมือ ทีเป็นอุปสรรค ต่อการใชมื้อ

ทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 
 

แบบท ี ลกัษณะของท่ามอืและการเคลอืนไหวมอื จาํนวน (30คน) ร้อยละ 

1 ขอ้ศอก และขอ้มือ   งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิว

มือลาํบาก หยบิจบัวตัถุไม่มนัคง 
4 13.3 

2 ขอ้มืองอเกร็ง /นิวมือเหยียด งอนิวและกาํลาํบาก 

ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง    
18 60.0 

3 มือเหยยีด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือ                

แบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง    
4 13.3 

4 ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีนอ้ยทาํให้

หยบิจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคง วตัถุหลุดมือง่าย   
2 6.7 

5 ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ลก็นอ้ย 2 6.7 

รวม 30 100 

   

 จากตารางที 4.2  พบว่า  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว มีลกัษณะของท่ามือ

และการเคลือนไหวมือทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํกิจกรรมทุกคน  แบ่งเป็น  5 แบบ เรียงลาํดบัดงันี  1)  

ขอ้มืองอเกร็ง นิวมือเหยยีด งอนิวและกาํลาํบาก ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง จาํนวน   18  คน คิดเป็นร้อย

ละ   60.00    2)   แบบที  1 ขอ้ศอก และขอ้มือ   งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยิบจบัวตัถุ

ไม่มนัคง  จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  13.30   3)  แบบที  3  มือมีลกัษณะ มือเหยียด/งอเกร็งมีการ

เคลือนไหวมือแบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง   จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  13.30    4)   แบบที  4  มือ

มีลกัษณะ ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีน้อยทาํให้หยิบจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคง วตัถุ

หลุดมือง่าย จาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ  6.67 และ  5)  แบบที 5 มือมีลกัษณะฝ่ามือมีการ

เคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ลก็นอ้ย  จาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ  6.67   

 

 

 

 

 

 

45 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ตารางที 4.3   ผลการศึกษาระดบัปัญหาในใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว ทีมารับบริการทีศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง  
 

 

ที 

 

รายการกจิกรรม 

ระดับปัญหาการใช้มอื 

ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

1 การจบัชอ้น 4.27 .50 มาก 

2 การใชช้อ้นตกัอาหารเขา้ปาก 4.43 .50 มาก 

3 การใชส้อ้มเขียอาหาร 4.47 .51 มาก 

4 การจบัแปรงสีฟัน 4.50 .51 มาก 

5 การแปรงฟัน 4.50 .51 มาก 

6 การจบัดินสอ 4.40 .50 มาก 

7 การใชดิ้นสอลากเสน้แนวดิง 4.37 .49 มาก 

8 การใชดิ้นสอลากเสน้ แนวนอน 4.67 .48 มากทีสุด 

9 การใชดิ้นสอระบายสีในกรอบ 4.80 .41 มากทีสุด 

10 การใชดิ้นสอลากวงกลม 4.80 .41 มากทีสุด 

เฉลยี 4.52 .23 มากทีสุด 
 

 จากตารางที  4.3   พบว่า  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว มีปัญหาในการใช้

มือทํากิจกรรมโดยภาพรวมเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.52, ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน= .23) เรียงตามลาํดบัปัญหาจากมากไปหานอ้ย ดงันี  การใชดิ้นสอระบายสีในกรอบ และ

การใชดิ้นสอลากวงกลม มีปัญหาระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.80, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .48) 

การใชดิ้นสอลากเสน้ แนวนอน  มีปัญหาระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.67, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .41)   

 ผลการศึกษาแนวทางในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วย  พบว่า  ความสาํคัญของชุด

อุปกรณ์เครืองช่วย คือ การใช้งานได้จริง  ใช้งานได้สะดวก กะทัดรัด พกติดตัวไปใช้ได้ง่าย 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็ก  สามารถปรับแต่ง ดดัแปลง ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัเด็ก

รายบุคคลไดง่้าย อุปกรณ์การผลิตหาไดง่้ายในชุมชน  ราคาไม่แพง  ควรมีคู่มือประกอบการใชที้

เขา้ใจง่าย  มีตวัอยา่งขนัตอนการผลิตประกอบ ระบุกลุ่มเป้าหมายทีใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วย จดัแบ่ง

ประเภทอุปกรณ์เครืองช่วยตามลกัษณะการเคลือนไหวและขอ้จาํกดัของมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

วิธีการใชแ้ละขนัตอนการนาํชุดอุปกรณ์ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัเด็ก  
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2.  ผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทํากิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว  

 จากลกัษณะของท่ามือและปัญหาในการใชมื้อ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และพฒันาชุดอุปกรณ์

เครืองช่วยตน้แบบเพือพฒันาความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกาย

หรือการเคลือนไหวแลว้นาํเสนอผูเ้ชียวชาญประเมินความเป็นไดแ้ละความเป็นประโยชน์ของชุด

อุปกรณ์เครืองช่วยฯ และมีการปรับปรุงแกไ้ขจนสามารถใชก้ารไดดี้ มีผลการพฒันาตามลาํดบัดงันี  
          

 2.1   ผลการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเดก็

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวตน้แบบ   ดงันี   

ภาพที 4.1  ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยฯ ตน้แบบ 
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 2.2   ผลการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วย ทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของ

เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวตน้แบบ 

                 หลงัจากปรับปรุงชุดอุปกรณ์เครืองช่วยฯ จากข้อเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้ มีผล 

การศึกษาเป็นดงันี  

   2.2.1  ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย 5 แบบ ทีลดขอ้จาํกดัในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว  ดงันี   

 

 
 

ภาพที 4.2  ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย 5 แบบ ทีลดขอ้จาํกดัในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่อง          

                             ทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 
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    2.2.2  คู่มือการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวมีองคป์ระกอบ ดงันี 

             1)   ชือ  ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

             2)  ความสาํคญัของการใชอุ้ปกรณ์เครืองช่วย 

             ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย ทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว   มีความจาํเป็นในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั 

ช่วยใหเ้ด็กจบัแปรงสีฟัน จบัชอ้นตกัอาหารและจบัดินสอไดด้ว้ยตนเอง ทาํกิจกรรมต่างๆ ไดม้ากขึน   

ส่งเสริมการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย  พกพาติดตวัไดทุ้กที  ทาํกิจกรรมสาํเร็จดว้ยตนเอง ชุดอุปกรณ์

เครืองช่วยฯ ผลิตจากวสัดุหาง่ายหรือวสัดุเหลือใช ้ ในทอ้งถิน เช่น โฟมกนักระแทก สายผา้หรือ

ไนลอน   มีราคาถกู ทาํความสะอาดไดง่้าย  สวยงามน่าใช ้  

          3)  กลุ่มเป้าหมายในการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วย  

         เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวทีมีปัญหาการใชมื้อจบัแปรงสีฟัน  

การใชช้อ้น  การใชดิ้นสอขีดเขียน มีลกัษณะของมือทีเป็นขอ้จาํกดั ดงันี  

3.1) ขอ้ศอก และขอ้มือ งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบากหยบิจบัวตัถุไม่มนัคง 

3.2) ขอ้มืองอเกร็งนิวมือเหยยีดงอนิวและกาํลาํบากทาํใหห้ยบิจบัวตัถุไม่มนัคง    

3.3) มือเหยยีด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือแบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง    

3.4) ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีนอ้ยทาํใหห้ยบิจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่

มนัคง วตัถุหลุดมือง่าย    

3.5) ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ลก็นอ้ย 

         4)  วิธีการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของ

เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว ใหมี้ประโยชน์สูงสุดกบัเด็ก มีขนัตอน ดงันี 

4.1) การประเมินความสามารถการใชมื้อ ลกัษณะของท่ามือและการเคลือนไหวมือ 

4.2) การประสานความร่วมมือกับทีมสหวิทยาการในการวางแผนหรือจัดทํา

โปรแกรมการใช ้

4.3) การเลือก การดัดแปลง หรือการออกแบบใหม่ ให้ความเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการจาํเป็น  

4.4) การใหค้วามรู้หรือการสาธิตวิธีการใชท้างเทคนิคสาํหรับเด็กหรือสมาชิกใน

ครอบครัว 

4.5) การประเมินระหว่างใช ้และหลงัใช ้จากการสอบถามหรือสงัเกตพฤติกรรมขณะใช ้
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3.  ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทํากิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว 

 ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

จาํนวน 30  คน โดยประเมินความสามารถในการใชมื้อ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดอุปกรณ์ทีพฒันาขึน 

ปรากฏดงัตารางที   4.4-4.5   และภาพที 4.3 
 

ตารางที 4.4   ผลของการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของ 

         เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

       
 

 

ที 

 

รายการ

กจิกรรม 

ความสามารถในการใช้มอื 

ก่อนใชชุ้ดอุปกรณ์ฯ หลงัใชชุ้ดอุปกรณ์ฯ 

ค่าเฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

แปลความ ค่าเฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

แปลความ 

1 การจบัชอ้น 
1.17 .38 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.43 .50 

 

ทาํไดด้ว้ยตนเอง 

2 การใชช้อ้นตกั

อาหารเขา้ปาก 
1.20 .41 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.50 .57 

 

ทาํไดด้ว้ยตนเอง 

3 การใชส้อ้มเขีย

อาหาร 
1.20 .41 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.70 .47 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 

เฉลียการใชช้อ้น/สอ้ม 
1.19 .27 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.54 .37 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 

4 การจบัแปรงสี

ฟัน 
1.17 .38 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.70 .47 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 

5 การแปรงฟัน 
1.17 .38 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.43 .50 

 

ทาํไดด้ว้ยตนเอง 

 

เฉลียการใชแ้ปรงสีฟัน 1.17 .33 
ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.57 .34 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 

6 การจบัดินสอ 
1.07 .25 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.60 .49 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 
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ตารางที 4.4   ผลของการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของ 

         เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว (ต่อ) 
       
 

 

ที 

 

รายการ

กจิกรรม 

ความสามารถในการใช้มอื 

ก่อนใชชุ้ดอุปกรณ์ฯ หลงัใชชุ้ดอุปกรณ์ฯ 

ค่าเฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

แปลความ ค่าเฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

แปลความ 

7 การใชดิ้นสอ

ลากเสน้แนวดิง 
1.17 .38 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.63 .49 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 

8 การใชดิ้นสอ

ลากเสน้ แนวนอน 
1.27 .45 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.77 .43 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 

9 การใชดิ้นสอ

ระบายสีในกรอบ 
1.33 .48 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.90 .31 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 

10 การใชดิ้นสอ

ลากวงกลม 
1.23 .43 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.83 .38 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 
 

เฉลียการใชดิ้นสอ 1.21 .27 
ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.75 .25 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 
 

เฉลีย 1.20 .21 
ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 
3.65 .22 

ทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั 
 

จากตารางที 4.4  พบว่า  ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมการใชช้อ้น/ส้อม  การใช้

แปรงสีฟันและการใชดิ้นสอของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว ก่อนใชชุ้ดอุปกรณ์

เครืองช่วย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้ (ค่าเฉลีย= 1.20 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.21) 

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี การใชดิ้นสอ อยู่ในระดบัทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้ (ค่าเฉลีย= 1.20 ,ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน=.27)  การใช้ช้อน/ส้อม  อยู่ในระดับทาํไม่ได้แต่รับรู้ (ค่าเฉลีย= 1.19 ,ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน=.27)  และการใชแ้ปรงสีฟัน (ค่าเฉลีย= 1.17 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.33)  อยู่

ในระดบัทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้  

หลังการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวมี

ความสามารถในการใช้มือโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ทาํไดเ้องอย่างต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย= 

3.65 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.22)  เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี การใชดิ้นสอ อยู่ใน

51 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ระดบั ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย= 3.75 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.25) การใชแ้ปรงสี

ฟัน อยูใ่นระดบั ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย 3.57,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.34)  และ

การใช้ชอ้น/ส้อม (ค่าเฉลีย 3.54,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.37)  อยู่ในระดับ ทาํไดเ้องอย่างต่อเนือง

ประสานกนั 

 

ตารางท ี4.5  ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการ     

                         เคลือนไหวก่อนและหลงัการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยจาํแนกตามลกัษณะท่า มือ 
 

 

แบบ

ที 

 

ลกัษณะของท่ามอืและการ

เคลอืนไหวมอื 

 

จาํนวน 

 (คน) 

ความสามารถในการใช้มอื 

ก่อน แปลความ หลงั แปลความ 

1 ขอ้ศอก และขอ้มือ   งอเกร็ง 

เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก 

หยบิจบัวตัถุไม่มนัคง 

4 

 

1.15 

 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 

 

3.60 

ทาํไดเ้อง

อยา่งต่อเนือง

ประสานกนั 

2 ขอ้มืองอเกร็ง /นิ วมือเหยียด 

งอนิวและกาํลาํบาก ทาํให้กาํ

วตัถุไม่มนัคง    

18 

 

 

1.21 

 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 

 

3.64 

ทาํไดเ้อง

อยา่งต่อเนือง

ประสานกนั 

3 มือเหยยีด/งอเกร็งมีการ

เคลือนไหวมือ แบบกาํ -

ปล่อย ชา้ไม่มนัคง    

4 

 

1.07 

 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 

 

3.70 

ทาํไดเ้อง

อยา่งต่อเนือง

ประสานกนั 

4 ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่

กาํลงันิวมือมีนอ้ยทาํให้หยบิ

จบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคง 

วตัถุหลุดมือง่าย    

2 

 
 

1.50 

 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 

 
 

3.85 

ทาํไดเ้อง

อยา่งต่อเนือง

ประสานกนั 

5 ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และ

ออกแรงกาํมือไดเ้ลก็นอ้ย 2 

 

1.10 
ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 

 

3.50 
ทาํไดเ้อง

อยา่งต่อเนือง

ประสานกนั 

 

เฉลยี 1.20 

ทาํไม่ได้

แต่รับรู้ 3.65 

ทาํไดเ้อง

อยา่งต่อเนือง

ประสานกนั 
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 จากตารางที  4.5  พบว่า  ก่อนการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยจาํแนกตามลกัษณะท่า มือ ความ 

สามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดบัทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้ (ค่าเฉลีย= 1.20) เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงันี  แบบที 4   ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้

แต่กาํลงันิวมือมีนอ้ยทาํใหห้ยบิจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคง วตัถุหลุดมือง่าย   (ค่าเฉลีย= 1.50) แบบที 2 

ขอ้มืองอเกร็ง /นิวมือเหยียด งอนิวและกาํลาํบาก ทาํให้กาํวตัถุไม่มนัคง   (ค่าเฉลีย= 1.21)  แบบที 1

ขอ้ศอก และขอ้มือ   งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยบิจบัวตัถุไม่มนัคง (ค่าเฉลีย= 1.15)  แบบที 

5  ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ล็กน้อย  (ค่าเฉลีย= 1.10)  และแบบที  3 มือเหยียด/งอ

เกร็งมีการเคลือนไหวมือ แบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง    (ค่าเฉลีย= 1.07)  อยูใ่นระดบัทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้ 

หลงัการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยจาํแนกตามลกัษณะท่า มือ  ความสามารถในการใชมื้อทาํ

กิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว โดยภาพรวม อยู่ในระดับทาํไดเ้องอย่าง

ต่อเนืองประสานกนั  (ค่าเฉลีย 3.65 ) เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงันี  แบบที  4  ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่

กาํลงันิวมือมีนอ้ยทาํใหห้ยบิจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคง วตัถุหลุดมือง่าย   (ค่าเฉลีย= 3.85)   แบบที 3  

มือเหยยีด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือ แบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง   (ค่าเฉลีย= 3.70) แบบที 2 ขอ้มือ

งอเกร็ง /นิวมือเหยียด งอนิวและกาํลาํบาก ทาํให้กาํวตัถุไม่มนัคง   (ค่าเฉลีย= 3.64)   แบบที 1 ขอ้ศอก 

และขอ้มือ   งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยบิจบัวตัถุไม่มนัคง  (ค่าเฉลีย= 3.60)และ แบบที 5 ฝ่า

มือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ล็กน้อย   (ค่าเฉลีย= 3.50) อยู่ในระดบัทาํไดเ้องอย่างต่อเนือง

ประสานกนั 
   

ภาพที  4.3  เปรียบเทียบความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ 

    เคลือนไหวก่อนและหลงัการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วย  

1.19

3.54

1.17

3.57

1.21

3.75

0

1

2

3

4

การใชช้อ้น/ส้อม การใชแ้ปรงสีฟัน การใชดิ้นสอ

ก่

อน
หลงั

 
 จากภาพที 4.3  พบว่า  คความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม ประกอบดว้ย การ

ใชมื้อจบัแปรงสีฟัน การใชมื้อจบัชอ้นรับประทานอาหารและ การใชมื้อจบัดินสอขีดเขียนของเดก็

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวก่อนและหลงัการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยก่อนและหลงั

แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.6  ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองทีมีต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือทาํ

กิจกรรม ของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

 

ที 

 

รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

แปลความ 

1 ชุดอุปกรณ์ใชง้านไดจ้ริง   4.70 .48 มากทีสุด 

2 การปรับหรือประยกุตใ์ช ้ทาํไดต้ามความตอ้งการ 4.30 .48 มาก 

3 สามารถใชง้านไดง่้าย  4.20 .42 มาก 

4 ขนาดของเครืองช่วยกระทดัรัด  4.10 .32 มาก 

5 
อุปกรณ์เครืองช่วยทาํใหเ้ด็กทาํกิจกรรมดว้ย

ตนเองได ้ลดภาระการช่วยเหลือจากผูป้กครอง 
4.80 .42 

 

มากทีสุด 

6 สามารถพกติดตวัไปใชไ้ดทุ้กที 4.20 .42 มาก 

7 สามารถประยกุตใ์ชว้สัดุทีมีอยูใ่นบา้นผลิตเองได ้ 4.80 .42 มากทีสุด 

8 ขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น 4.20 .42 มาก 

9 
เครืองช่วยสามารถใชร่้วมกบัอุปกรณ์อืนๆได ้เช่น  

พู่กนัการรักษาความสะอาดทาํไดง่้าย 
4.30 .48 

 

มาก 

10 เอกสารแนะนาํการใชใ้หข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ 4.10 .32 มาก 

เฉลีย 4.37 .16 มาก 
 

  จากตารางที  4.6  พบว่า   ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือทาํ

กิจกรรม ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย 

4.37,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.16)  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี อุปกรณ์เครืองช่วยทาํให้เด็ก

ทาํกิจกรรมดว้ยตนเองได ้ลดภาระการช่วยเหลือจากผูป้กครองและสามารถประยุกต์ใชว้สัดุทีมีอยู่

ในบา้นผลิตเองได ้อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.80,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.42)   ชุดอุปกรณ์

ใชง้านไดจ้ริง อยู่ในระดับมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.70,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.48)   เครืองช่วยมือ

สามารถใชร่้วมกบัอุปกรณ์อืนๆได ้เช่น  พู่กนัการรักษาความสะอาดทาํไดง่้าย ปรับหรือประยุกต์ใช ้

ทาํไดต้ามความตอ้งการ สามารถใชง้านไดง่้าย  สามารถพกติดตวัไปใชไ้ดทุ้กทีและขนัตอนการผลิต

ไม่ซบัซอ้น อยูใ่นระดบัมาก อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย 4.30,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.48)    
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การอภิปรายผล 

 ผลการวิจยัครังนี ไดข้อ้คน้พบซึงสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงันี 

1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ของการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลือนไหว  พบว่า  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว ทีมารับบริการทีศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 30 คน  มีปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรมโดยภาพรวม

เฉลียอยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.52, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .23) เรียงตามลาํดบัปัญหาจาก

มากไปหานอ้ย ดงันี  การใชดิ้นสอระบายสีในกรอบ และการใชดิ้นสอลากวงกลม มีปัญหาระดบั

มากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.80, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .48) การใชดิ้นสอลากเส้น แนวนอน  มีปัญหาระดบั

มากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.67, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .41)  สอดคลอ้งกบั วารี  ถิระจิตร  (2547) กล่าว

ว่า เด็กทีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย มีปัญหาทางสุขภาพซึงทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการทาํกิจวตัร

ประจาํวนั ศึกษาเล่าเรียน การเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งอาศยัการใชเ้ครืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ เครืองอาํนวยความ

สะดวกเพือใหส้ามารถทาํกิจกรรมไดห้ลากหลายส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้เรืองอืนๆ ต่อไป  

จากการวิจยัครังนี พบว่า เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว มีลกัษณะของท่ามือ

และการเคลือนไหวมือทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํกิจกรรมทุกคน  แบ่งเป็น  5 แบบ เรียงลาํดบัดงันี  1)  

ขอ้มืองอเกร็ง นิวมือเหยยีด งอนิวและกาํลาํบาก ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง จาํนวน   18  คน คิดเป็นร้อย

ละ   60.00    2)   แบบที  1 ขอ้ศอก และขอ้มือ   งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยิบจบัวตัถุ

ไม่มนัคง  จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  13.30   3)  แบบที  3  มือมีลกัษณะ มือเหยียด/งอเกร็งมีการ

เคลือนไหวมือแบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง   จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  13.30    4)   แบบที  4  มือ

มีลกัษณะ ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีน้อยทาํให้หยิบจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคง วตัถุ

หลุดมือง่าย จาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ  6.67 และ  5)  แบบที 5 มือมีลกัษณะฝ่ามือมีการ

เคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ลก็นอ้ย  จาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ  6.67  สอดคลอ้งกบัพิมพ์

พรรณ   วรชุตินธร (2542) ทีกล่าวว่าเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพจะมีอาการเกร็งหรือ

กลา้มเนืออ่อนแอไม่มีแรง การทาํงานของอวยัวะต่าง  ๆขาดความประสมประสานกนัหรืออวยัวะกลไก

ทาํงานผิดปกติ ส่งผลให้เด็กมีขอ้จาํกดัในการทาํกิจกรรมต่างๆ มีพฒันาการล่าชา้ในทุกดา้น เป็น

อุปสรรคในการเรียนรู้และรับการศึกษา  สนับสนุนแนวคิดของ Neumann  ,2002 และ Smith LK, 

Weiss , Don Lehmkuhl  (1996) ทีกล่าวว่ามือเป็นอวยัวะทีทาํหน้าทีเหมือนเครืองมือในการทาํ

กิจกรรมต่างๆของมนุษย ์ เป็นสิงสาํคญัในการสาํรวจสภาพแวดลอ้มซึงช่วยใหม้นุษยเ์รียนรู้สิงรอบ

ตวัอยา่งมีความหมาย ขึนอยูก่บัขนาด ความแข็งแรง และองศาการเคลือนไหวของมือ  มือทาํหน้าที 

ดงันี   จดัการกบักิจกรรมการเคลือนไหวทีประณีต ละเอียดอ่อน  ออกแรงจบัสิงของหรือทาํงานดว้ย

มืออยา่งสมบูรณ์ สนบัสนุนหรือถ่ายโอนแรงสาํหรับการเปลียนท่าทางของร่างกาย รับรู้ความรู้สึก
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จากการสมัผสัสิงเร้าทีอยู่ในสิงแวดลอ้ม ช่วยแสดงออกทางอารมณ์  ในการใชมื้อทาํกิจกรรมต่าง

ขึนอยูพ่บัระดบัพฒันาการเอิ ม กาํ นาํ ปล่อยสิงของ ผา่นการการจบั การหยบิทีเหมาะสม 

 ผลการศึกษาแนวทางในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วย  พบว่า  ความสาํคญั/สิงจาํเป็น

ของชุดอุปกรณ์เครืองช่วย  ควรใชง้านไดจ้ริง  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็ก  สามารถ

ปรับแต่ง ดดัแปลง ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเด็กรายบุคคล อุปกรณ์การผลิตหาได้ง่ายในชุมชน  

ราคาไม่แพง  กระทัดรัด พกติดตวัไปใช้ไดทุ้กที  ใช้งานได้สะดวก กลุ่มเป้าหมายในการใช้ชุด

อุปกรณ์เครืองช่วย ควรแบ่งประเภทอุปกรณ์เครืองช่วยตามลกัษณะการเคลือนไหวและขอ้จาํกดัของ

มือในการทาํกิจกรรมต่างๆ วิธีการใช/้ขนัตอนการนาํชุดอุปกรณ์ไปใช ้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั

เด็กควรมีคู่มือประกอบการใชที้เขา้ใจง่าย  มีตวัอย่างขนัตอนการผลิตประกอบ สอดคลอ้งกบัรุ้ง

เพชร สุมิตนันท์ และมงคล จนัทร์บาํรุง (2545) ทีศึกษาพบว่า เทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวก

สาํหรับคนพิการจดัจาํหน่ายโดยตวัแทนบริษทัต่างประเทศ มีราคาแพง หาซือในตลาดไดย้าก และ

เด็กพิการทางกายและการเคลือนไหวส่วนใหญ่อยูใ่นครอบครัวทีมีฐานะยากจน  ครอบครัวทีมีเด็ก

พิการจะมีค่าใชจ่้ายเพิมขึน  เวลาทาํงานหรือประกอบอาชีพน้อยลง ครอบครัวขาดเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพและการดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนของครอบครัวลดลง เด็กพิการส่วนใหญ่

จึงมกัจะไม่ไดรั้บการฟืนฟสูมรรถภาพเท่าทีควร โดยเฉพาะในดา้นอุปกรณ์และเครืองช่วยสาํหรับ

คนพิการ เนืองจากครอบครัวมีฐานะยากจนทาํให้ไม่สามารถจัดซือได ้การวิจยัครังนีสอดคลอ้ง

คลอ้งกบั กิงแกว้ ปาจรีย ์ (2542) ทีกล่าวว่า เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกและบริการจากภาครัฐ

ยงัไม่ทวัถึง บุคคลากรดา้นการฟืนฟสูมรรถภาพทียงัขาดแคลน สถานบริการและอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง

กบัการฟืนฟสูมรรถภาพมีนอ้ยและไม่เพียงพอส่วนมากจะอยูเ่ฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ บางแห่งเท่านนั   

จากการวิจัยครังนี พบว่า ควรพฒันาเอกสารคู่ มือแนะนําการใช้ มีรูปภาพประกอบเข้าใจง่าย 

ผูป้กครองสามารถประเมินความความตอ้งการจาํเป็น ผลิตหรือจดัทาํชุดอุปกรณ์เครืองช่วยให้เด็ก

พิการด้วยตนเอง   มีรูปภาพแสดงขันตอนการผลิตทีไม่ซับซอ้น สอดคลอ้งกบัมูลนิธิเด็กพิการ 

(2546) ทีกล่าวว่า เอกสารใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองเด็กพิการควรใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย  มีรูปภาพชดัเจน

เพือลดข้อจาํกดัหรืออุปสรรคในการเข้าถึงขอ้มูลของผูป้กครอง ประกอบดว้ย ความรู้ในการจัด

สภาพแวดลอ้ม การจดัทาํ จดัหา สือ สิงอาํนวยความสะดวก เครืองช่วยในชีวิตประจาํวนั เช่น 

อุปกรณ์เสริมดา้ม ใหเ้ด็กสามารถใชมื้อทาํกิจกรรมไดง่้าย หลากหลาย  ซึงผลต่อการเจริญเติบโตของ

สมอง การเรียนรู้ทกัษะทางวิชาการและส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ อยา่งรอบดา้นของเด็ก 

  กล่าวโดยสรุป พบว่า เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว มีปัญหาการใชมื้อทาํ

กิจกรรมทุกคน โดยมีลกัษณะท่ามือทีเป็นขอ้จาํกดั 5 แบบ ผลิตจากอุปกรณ์ทีหาไดง่้ายในชุมชน ใช้

งานไดจ้ริง  กระทดัรัด พกติดตวัไปใชไ้ดทุ้กที    สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็ก   
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2. ผลการพฒันา ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทํากิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว  พบว่า   ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้

มือทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  ประกอบดว้ย กลุ่มอุปกรณ์ทีผลิต

จากวสัดุหาง่ายหรือวสัดุเหลือใช ้มีราคาถกู ทาํความสะอาดไดง่้าย  วิธีการนาํไปใชง่้าย สาํหรับช่วย

จบัแปรงสีฟัน จบัชอ้นตกัอาหารและจบัดินสอ   แบ่งเป็น  5 แบบ  ตามลกัษณะของมือ ดงันี  1) 

ขอ้ศอก และขอ้มือ   งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยิบจบัวตัถุไม่มนัคง  2) ขอ้มืองอเกร็ง 

นิวมือเหยยีด งอนิวและกาํลาํบาก ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง   3)  มือเหยยีด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือ

แบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง   4)  ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีน้อยทาํให้หยิบจบัวตัถุดว้ย

สามนิ วไม่มนัคง วตัถุหลุดมือง่าย   5)  ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ล็กน้อย  

สอดคลอ้งกับประเภทของเทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวก ของศรียา นิยม (2548)  ประเภท

เทคโนโลยีทีใชก้บัร่างกาย เป็นอุปกรณ์เครืองช่วยแกไ้ขหรือทดแทนส่วนของร่างกายทีสูญเสียหรือ

บกพร่องโดยทาํมาใชก้บัร่างกายหรือตอ้งนาํติดตวัไปใชเ้พือลดอุปสรรคในการทาํกิจกรรมหรือเรียนรู้

สิงแวดลอ้ม  สร้างขึนโดยอาศยัภูมิปัญญาหรือทีเรียบง่ายและมีวิธีการใชอ้ย่างง่ายๆ เป็นอุปกรณ์การ

ฟืนฟสูมรรถภาพทางสงัคม ทีช่วยส่งเสริมการเขา้ร่วมในสังคม โดยเริมจากอุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง

ภายในบา้นและในการทาํกิจวตัรประจาํวนั เช่น อุปกรณ์ช่วยแต่งตวั อุปกรณ์ช่วยรับประทานอาหาร 

ฯลฯ หลงัจากนนัจึงเริมการใชอุ้ปกรณ์ในการดาํรงชีวิตในสังคม เช่น อุปกรณ์ช่วยการเขียนหรือการ

พิมพส์าํหรับการทาํงาน สอดคลอ้งกบั ประเภทของเทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวก ของ  Slobogin 

(2011)   คือ อุปกรณ์ สือช่วยการทาํกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั (Aids to Daily Living)  เช่น การแปรงฟัน 

การอาบนําแต่งตัว การรับประทานอาหาร ประกอบด้วย เครืองมือเสริมด้ามในการพิจารณาการ

สนบัสนุนเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกสาํหรับเด็กรายบุคคลสิงสาํคญัควรพิจารณาจุดอ่อน จุดแขง็ 

ซึงอาจใชก้ารทดสอบเพือใหส้ามารถแยกความเฉพาะหรือความยุง่ยากตามความตอ้งการจาํเป็นในการใช้

เทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกของแต่ละบุคคล  

 จากการวิจัย พบว่า ขันตอนชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํ

กิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  มีดงันี  1)  การประเมินความสามารถการ

ใชมื้อ ลกัษณะของท่ามือและการเคลือนไหวมือ 2)  การประสานความร่วมมือกบัทีมสหวิทยาการ  ใน

การวางแผนหรือจดัทาํโปรแกรมการใช ้ 3)  การเลือก การดดัแปลง หรือการออกแบบใหม่ ให้ความ

เหมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็น  4) การใหค้วามรู้หรือการสาธิตวิธีการใชท้างเทคนิคสาํหรับเด็กหรือ

สมาชิกในครอบครัว 5)  การประเมินระหว่างใช ้และหลงัใช ้จากการสอบถามหรือสังเกตพฤติกรรม

ขณะใช ้ สอดคลอ้งกบั  Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999)  

และ Clark and Ceasar (2009)   กล่าวว่ากระบวนการใชเ้ทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวก ประกอบดว้ย 
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6  ขนัตอน ดงันี 1) การประเมินความตอ้งการจาํเป็น   2) การจดัหาหรือจดัซือ  3) การเลือก การออกแบบ 

ความเหมาะสม การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะ การดดัแปลง การประยุกต์ การดูแลรักษาหรือการทาํ

หนา้ทีทดแทน 4) การประสานความร่วมมือกบัทีมสหวิทยาการ  5) การฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัว 6) 

การฝึกอบรมผูม้ราเกียวขอ้งอืนๆ ทีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตของของคนพิการ   สนบัสนุนแนวคิดของ  

Zabala (2011)   มีการพิจารณาความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวก ตามกรอบงาน 

SETT  มุ่งเนน้การประเมินเทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวกแบบเคลือนที (A Dynamic Assistive 

Technology Evaluation; DATE)  เพือใหเ้ป็นส่วนหนึงของการสือสารและกระบวนการประเมิน ซึง

กระบวนการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อทีมผูช่้วยเหลือ คือ  1)  การอธิบายและการจาํแนกประเด็น

ต่างๆทีเกียวขอ้ง   2)  การรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเขา้ดว้ยกนั  3)   การวิเคราะห์ขอ้มูล   4)  

การจดัลาํดบัแนวทางการแกปั้ญหา   5)  การพฒันาแผนการช่วยเหลือ ทีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการ

ประเมินดา้นต่างๆรวมทงัเป้าหมายทีตงัไวร่้วมกนั    6)   การชีผลลพัธ ์ซึงทาํให้การพฒันาคนพิการ

มีเป้าหมายร่วมกนัในการช่วยเหลือ 

3. ผลการศึกษาผลของการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทํา

กิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว พบว่า ก่อนใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวมีความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมการใชช้อ้น/ส้อม  

การใชแ้ปรงสีฟันและการใชดิ้นสอ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้ (ค่าเฉลีย= 1.20 ,ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน=.21) เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี การใช้ดินสอ (ค่าเฉลีย= 1.20 ,ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน=.27)  การใชช้อ้น/สอ้ม (ค่าเฉลีย= 1.19 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.27)  และการ

ใชแ้ปรงสีฟัน (ค่าเฉลีย= 1.17 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.33)  อยูใ่นระดบัทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้ 

  หลังการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวมี

ความสามารถในการใชมื้อโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย= 3.65 

,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.22)  เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี การใชดิ้นสอ (ค่าเฉลีย= 3.75 

,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.25) การใชแ้ปรงสีฟัน (ค่าเฉลีย 3.57,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.34)  และ

การใช้ชอ้น/ส้อม (ค่าเฉลีย 3.54,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.37)  อยู่ในระดับ ทาํไดเ้องอย่างต่อเนือง

ประสานกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของมลูนิธิเด็กพิการ (2546) ทีไดอ้ธิบายว่า การช่วยเหลือเด็กสมอง

พิการมีปัญหาการเคลือนไหว ส่งผลใหก้ลา้มเนือบริเวณขอ้ต่อต่าง ๆ จะมีอาการเกร็งหรือขอ้ยึดติด ทาํ

กิจกรรมต่างๆไดน้อ้ยลง การจดัสืออุปกรณ์ - เครืองช่วยในชีวิตประจาํวนั เช่น ชอ้น ดา้มแปรงสีฟัน 

แกว้นาํสาํหรับเด็กทีไม่สามารถจบัชอ้นได ้เนืองจากมีอาการเกร็งทีกลา้มเนือมือ ซึงอาจจะตอ้งมีการ
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เสริมดา้มอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เด็กสามารถจบัไดง่้ายถนัดมือ โดยการต่อดา้มชอ้น แปรง แกว้นาํ ดินสอ 

หรือการฝึกกิจวตัรต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กสามารถเคลือนไหวหรือเคลือนยา้ยตนเองไดอ้ย่างปลอดภยั 

เป็นตน้ ซึงจะส่งเสริมพฒันาการการเคลือนไหว และการฝึกการช่วยเหลือตนเองในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็น

อยา่งดี สอดคลอ้งกบัสมพร  หวานเสร็จ (2552)  ทีกล่าวว่า เทคโนโลยีสิงอาํนวยความสะดวกช่วยเพิม

ประสิทธิภาพใหค้นทวัไปในการทาํกิจกรรมและลดความยุ่งยากเพิมความสามารถให้คนพิการดาํเนิน

ชีวิตไดอ้ยา่งอิสระทงัการทาํกิจวตัรประจาํวนั นนัทนาการและการทาํงานสอดคลอ้งกบัวทิยาลยัราชสุดา 

(2554) ทีกล่าวว่า เทคโนโลย ีสิงอาํนวยความสะดวก เป็นเทคโนโลยทีีไดรั้บการพฒันาขึนหรือดดัแปลง

จากทีมีอยูเ่ดิม นาํมาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภณัฑใ์หม่ เพือนาํมาใชใ้นการเพิมขีดความสามารถของผู ้

พิการ ใหส้ามารถทาํงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัไดแ้บบพึงพิงตวัเอง (Independent living)  

หรือพึงพิงผูอื้นนอ้ยทีสุด และมีส่วนร่วมในสังคมไดอ้ย่างเต็มที ทงันีครอบคลุมไปถึงการให้บริการ 

การประยุกต์ใช้และการนําไปปฏิบัติเพือลดอุปสรรคในการทาํกิจกรรมของผูพิ้การ  ซึงผลิตจาก

เทคโนโลยขีนัพืนฐาน (Low Technology)  ไปจนถึงเทคโนโลยขีนัสูง (High Technology)   อุปกรณ์หรือ

ชินส่วนของอุปกรณ์ หรือผลิตภณัฑ ์ซึงวางจาํหน่ายทวัไป ดดัแปลง หรือผลิตขึนมาเฉพาะบุคคล เพือ

นาํมาใชใ้นการเพิมเติมดูแลรักษา หรือพฒันาความสามารถในการทาํกิจกรรม ของผูพิ้การทีใชอุ้ปกรณ์

นนั ๆ  

  ผลการวิจยันี พบว่าเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวมีความสามารถในการ

ใชมื้อสูงขึนหลงัใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย  สอดคลอ้งกบั  Reid , Sochaniwskyj (1992) ไดศึ้กษา

ผลกระทบของอุปกรณ์ช่วยมือ ในการทาํกิจกรรมในกลุ่มเด็กสมองพิการอายสิุบขวบโดยศึกษาระหว่าง

เด็กใชมื้อทาํกิจกรรมขณะสวมอุปกรณ์ช่วยมือ ผลการศึกษา พบว่า หลงัการใชอุ้ปกรณ์ช่วยมือเด็กมี

องศาการเคลือนไหวเพิมขึน กลา้มเนือแข็งแรง มีความคงทนของกลา้มเนือโดยทาํกิจกรรมไดน้านและ

มากขึน  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Shipham , Pitout  (2003)  ศึกษาการใชมื้อ  กิจกรรมใน

ชีวิตประจาํวนั การออกแรงหยบิจบัและการใชอุ้ปกรณ์เครืองช่วย อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกของ

ผูป่้วยโรคไขขอ้อกัเสบ จุดมุ่งหมายของการวิจยั คือ การหาแนวทางพฒันาอุปกรณ์เครืองช่วยหรือ

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการทาํกิจกวตัรประจาํวนัของผูป่้วยโรคไขขอ้อกัเสบ ผลการศึกษา 

พบว่า อุปกรณ์เครืองช่วยหรืออุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสาํหรับหมุน กริชหรือมีดแบบเสริมดา้ม 

เป็นสิงจาํเป็นสาํหรับผูป่้วยโรคไขขอ้โดยเครืองช่วยหรือสิงอาํนวยความสะดวกทีไม่ตอ้งออกแรง

หยบิ จบั    
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 การวิจยันีสนับสนุนผลการวิจยัของ Sandqvist , Eklund , Akesson , Nordenskiöld  (2004) 

ได้ศึกษาการทาํกิจวตัรประจาํวนัและการทาํงานของมือในผูป่้วยหญิงระบบเส้นเลือดสมองตีบ  

จาํนวน  30 คน โดยใชแ้บบสอบถามการทาํกิจวตัรประจาํวนั ประกอบดว้ย การเคลือนยา้ยสิงของ

ในมือ  ความคล่องแคล่ว การออกแรงหยิบ จบั และเครืองมือทดสอบความหนาของผิวหนัง  ผล

การศึกษาพบว่า การเคลือนยา้ยมือสิงมือมีความยุง่ยากเนืองจากการเหยยีด การงอของนิวมือมีความ

ยุง่ยากผูป่้วยควบคุมไดน้้อย  ความคล่องแคล่วของมือลดลงร้อยละ 68-80  การออกแรงหยิบน้อย

กว่าคนทวัไปถึงร้อยละ 46-65  ความหนาของผวิหนงัเพิมมากขึน  ส่งผลให้กลา้มเนือยึดติดแข็ง ทาํ

กิจวตัรประจาํวนัลดลง การส่งเสริมให้ผูป่้วยสามารถทาํกิจกรรมไดเ้หมือนเดิมหรือคงอยู่ จาํเป็น

อย่างยิงทีตอ้งสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครืองช่วยมือทีเป็นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและสร้าง

โอกาสใหค้นป่วยทาํกิจกรรมฟืนฟูความสามารถหรือรักษาระดบัการทาํกิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ย

ตนเอง การรักษาทีปรับปรุงการทาํงานของมือและเครืองมือทดสอบทีเหมาะสมกบัสรีระของผูป่้วย 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  รณสิทธิ สุปินะเจริญ และวรพร เป๊กทอง (2549)  พฒันาอุปกรณ์ช่วย 

อุปกรณ์เสริมและเครืองช่วยคนพิการเพือป้องกนัภาวะแทรกซอ้นของคนพิการ เช่น แผลกดทบั ขอ้ติด 

ไม่สามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัไดเ้องซึงเป็นภาระกบัผูอื้นทงัการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การทาํ

ความสะอาดร่างกาย การเคลือนยา้ยบนเตียง  การกลบัมารักษาในโรงพยาบาลซาํหลายครังดว้ยสาเหตุ

ภาวะแทรกซอ้นและคนพิการมีคุณภาพชีวิตทีตาํ มีกิจกรรมการช่วยเหลือ ดงันี 1) วิเคราะห์ปัญหาของ

คนพิการแต่ละรายทีควรไดรั้บ อุปกรณ์ช่วย-อุปกรณ์เสริมและเครืองช่วย  2) ออกแบบอุปกรณ์ช่วย-

อุปกรณ์เสริมและเครืองช่วยให้มีความเหมาะสมกบัคนพิการแต่ละราย 3) ฝึกการใชอุ้ปกรณ์เพือให้

สามารถนาํอุปกรณ์ไปใชไ้ดจ้ริง ซึงคนพิการหรือญาติสามารถใชอุ้ปกรณ์ได ้ 4) ติดตามการใชอุ้ปกรณ์

ช่วย-อุปกรณ์เสริมและเครืองช่วย และส่งต่อขอ้มูลการรักษาในชุมชน  ผลการศึกษา พบว่า ผูป่้วยที

ไดรั้บอุปกรณ์ช่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนัไดเ้อง ลดการช่วยเหลือของญาติ

ลง มีมุมองศาของขอ้เพิมขึน  พอใจในคุณภาพชีวิตมากขึน 

   ผลการศึกษาครังนีพบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือ

ทาํกิจกรรม ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉลีย 4.37)  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี อุปกรณ์เครืองช่วยทาํให้เด็กทาํกิจกรรมดว้ยตนเองได ้

ลดภาระการช่วยเหลือจากผูป้กครองและสามารถประยกุตใ์ชว้สัดุทีมีอยูใ่นบา้นผลิตเองได ้อยูใ่นระดบัมาก

ทีสุด (ค่าเฉลีย 4.80)   ชุดอุปกรณ์ใชง้านไดจ้ริง อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.70)   เครืองช่วยมือสามารถ

ใชร่้วมกบัอุปกรณ์อืนๆได ้เช่น  พู่กนัการรักษาความสะอาดทาํไดง่้าย ปรับหรือประยุกต์ใช ้ทาํไดต้าม

ความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย 4.30)   สามารถใชง้านไดง่้าย  สามารถพกติดตวัไปใชไ้ดทุ้กที
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และขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย 4.30)  สอดคลอ้งกบั รณสิทธิ สุปินะเจริญ 

และวรพร เป๊กทอง (2549)  พฒันาอุปกรณ์ช่วย อุปกรณ์เสริมและเครืองช่วยคนพิการเพือป้องกัน

ภาวะแทรกซอ้นของคนพิการ ผลการศึกษา พบว่า ผูป่้วยทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง ลดภาระของญาติและ

ผูป่้วยมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตมากขึน 
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บทที  5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาครังนี  มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพือศึกษาสภาพ ปัญหา ของการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 2) เพือพฒันา ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อ

ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวและ 3) เพือ

ศึกษาผลของการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว ผูศึ้กษานาํเสนอผลการศึกษาและอภิปรายผลตามลาํดบั

ดงันี 

1.   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

      1.1 เพือศึกษาสภาพ ปัญหา ของการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว 

      1.2 เพือพฒันา ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว    

      1.3 เพือศึกษาผลของการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

 

2.กลุ่มเป้าหมาย   

   ในการศึกษาครังนี กลุ่มเป้าหมาย คือ เดก็ทีไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวทีมีปัญหาในการใชมื้อจบัแปรงสีฟัน จบัชอ้นและจบัดินสอเนืองจาก

อาการเกร็งหรืออ่อนแรงของกลา้มเนือมารับบริการทีศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลางอยา่งต่อเนือง

สปัดาห์ละ 3 วนั ระหวา่งวนัที 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วนัที 1 มิถุนายนพ.ศ. 2556  จาํนวน 30  คน 
 

3. วธิกีารดําเนินการศึกษา  

      ขนัตอนการดาํเนินการศึกษา  ผูว้จิยัดาํเนินการ  ดงันี 

           3.1  ศึกษาตาํรา  เอกสาร  ทฤษฎี  และงานวจิยัต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวโดยใชเ้ครืองช่วย  การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั  
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           3.2  ศึกษาปัญหาความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียนบกพร่องทางร่างกาย จากผูป้กครอง  นกั

วิชาชีพ ผูเ้ชียวชาญในการพฒันาศกัยภาพบุคคลบกพร่องทางร่างหาย                  

           3.3  ออกแบบเครืองมือการวิจยั และจดัทาํร่างเครืองมือการวจิยั 

           3.4  นาํเครืองมือทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความตรงเชิงหา จาํนวน7 ท่าน 

ประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญดา้นกิจกรรมบาํบดั  ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน                

          3.5  ปรับปรุงชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมือในการทาํกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัผลการทดลองใช ้

          3.6  นาํเครืองมือทีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บัผูที้มีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่างที

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 30 คน เพือหาค่าความเชือมนั  

          3.7   นาํเครืองมือการวจิยั ไปเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่ง 

         3.8   บนัทึกและรวบรวมผลการวิจยั 
 

4. สรุปผลการศึกษา 

        ผลการวิจยัครังนี ไดข้อ้คน้พบซึงสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงันี 

 4.1  ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ของการใช้มอืทํากจิกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลอืนไหว  พบว่า เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว มีปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรม

โดยภาพรวมเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.52, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .23) เรียง

ตามลาํดับปัญหาจากมากไปหาน้อย ดังนี  การใชดิ้นสอระบายสีในกรอบ และการใชดิ้นสอลาก

วงกลม มีปัญหาระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.80, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .48) การใชดิ้นสอลากเส้น 

แนวนอน  มีปัญหาระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย = 4.67, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= .41)   

  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว มีลกัษณะของท่ามือและการเคลือนไหวมือ

ทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํกิจกรรมทุกคน  แบ่งเป็น  5 แบบ เรียงลาํดบัดงันี  1)  ขอ้มืองอเกร็ง นิวมือ

เหยียด งอนิวและกาํลาํบาก ทาํให้กาํวตัถุไม่มนัคง จาํนวน   18  คน คิดเป็นร้อยละ   60.00    2)   

แบบที  1 ขอ้ศอก และขอ้มือ   งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยบิจบัวตัถุไม่มนัคง  จาํนวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ  13.30   3)  แบบที  3  มือมีลกัษณะ มือเหยียด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือแบบ

กาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง   จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  13.30    4)   แบบที  4  มือมีลกัษณะ ขอ้มือ

เคลือนไหวได้ดีแต่กาํลงันิ วมือมีน้อยทาํให้หยิบจับวตัถุด้วยสามนิ วไม่มนัคง วตัถุหลุดมือง่าย 

จาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ  6.67 และ  5)  แบบที 5 มือมีลกัษณะฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออก

แรงกาํมือไดเ้ลก็นอ้ย  จาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ  6.67   
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 ผลการศึกษาแนวทางในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วย  พบว่า  ความสาํคญั/สิงจาํเป็น

ของชุดอุปกรณ์เครืองช่วย  ควรใชง้านไดจ้ริง  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็ก  สามารถ

ปรับแต่ง ดดัแปลง ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเด็กรายบุคคล อุปกรณ์การผลิตหาได้ง่ายในชุมชน  

ราคาไม่แพง  กระทัดรัด พกติดตวัไปใช้ไดทุ้กที  ใช้งานได้สะดวก กลุ่มเป้าหมายในการใช้ชุด

อุปกรณ์เครืองช่วย ควรแบ่งประเภทอุปกรณ์เครืองช่วยตามลกัษณะการเคลือนไหวและขอ้จาํกดัของ

มือในการทาํกิจกรรมต่างๆ วิธีการใช/้ขนัตอนการนาํชุดอุปกรณ์ไปใช ้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั

เด็กควรมีคู่มือประกอบการใชที้เขา้ใจง่าย  มีตวัอยา่งขนัตอนการผลิตประกอบ  

  4.2    ผลการพฒันา ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทํากิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว พบว่า  ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อ

ทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว  ประกอบดว้ย 1)  กลุ่มอุปกรณ์ทีผลิต

จากวสัดุหาง่ายหรือวสัดุเหลือใช ้มีราคาถูก ทาํความสะอาดไดง่้าย   สาํหรับช่วยจบัแปรงสีฟัน จบั

ชอ้นตกัอาหารและจบัดินสอ   แบ่งเป็น  5 แบบ  ตามลกัษณะของมือ ดงันี  (1) ขอ้ศอก และขอ้มือ   

งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยบิจบัวตัถุไม่มนัคง  (2) ขอ้มืองอเกร็ง /นิวมือเหยียด งอนิวและกาํ

ลาํบาก ทาํให้กาํวตัถุไม่มนัคง      (3)  มือเหยียด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือ แบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่

มนัคง   (4)  ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีน้อยทาํให้หยิบจบัวตัถุด้วยสามนิวไม่มนัคง วตัถุ

หลุดมือง่าย   (5)  ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ล็กน้อย  2) คู่มือการใช้ชุดอุปกรณ์

เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว  

 4.3  ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือทํากิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว   พบว่า  ความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมการใชช้อ้น/

สอ้ม  การใชแ้ปรงสีฟันและการใชดิ้นสอของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว ก่อนใช้

ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัทาํไม่ได้แต่รับรู้ (ค่าเฉลีย= 1.20 ,ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน=.21) เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ดังนี การใช้ดินสอ อยู่ในระดับทาํไม่ได้แต่รับรู้ 

(ค่าเฉลีย= 1.20 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.27)  การใช้ช้อน/ส้อม  อยู่ในระดับทาํไม่ได้แต่รับรู้ 

(ค่าเฉลีย= 1.19 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.27)  และการใชแ้ปรงสีฟัน (ค่าเฉลีย= 1.17 ,ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน=.33)  อยูใ่นระดบัทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้  

หลังการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวมี

ความสามารถในการใช้มือโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ทาํไดเ้องอย่างต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย= 

3.65 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.22)  เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี การใชดิ้นสอ อยู่ใน

ระดบั ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย= 3.75 ,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.25) การใชแ้ปรงสี
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ฟัน อยูใ่นระดบั ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั (ค่าเฉลีย 3.57,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.34)  และ

การใช้ชอ้น/ส้อม (ค่าเฉลีย 3.54,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.37)  อยู่ในระดับ ทาํไดเ้องอย่างต่อเนือง

ประสานกนั 

  ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือทาํกิจกรรม ของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย 4.37,ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน=.16)  เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี อุปกรณ์เครืองช่วยทาํให้เด็กทาํกิจกรรมดว้ย

ตนเองได ้ลดภาระการช่วยเหลือจากผูป้กครองและสามารถประยุกต์ใชว้สัดุทีมีอยู่ในบา้นผลิตเอง

ได ้อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.80,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.42)   ชุดอุปกรณ์ใชง้านไดจ้ริง อยู่

ในระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.70,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.48)   เครืองช่วยมือสามารถใชร่้วมกบั

อุปกรณ์อืนๆได ้เช่น  พู่กนัการรักษาความสะอาดทาํไดง่้าย ปรับหรือประยุกต์ใช ้ทาํไดต้ามความ

ตอ้งการ สามารถใชง้านไดง่้าย  สามารถพกติดตวัไปใชไ้ดทุ้กทีและขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น อยู่

ในระดบัมาก อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย 4.30,ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=.48)    
 

5. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวจิยั  

 5.1.  ควรนาํขนัตอนการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือในการจดักิจกรรมใหมี้ประโยชน์

สูงสุดกบันกัเรียนบกพร่องทางร่างกายไปใชก้บัอุปกรณ์เครืองช่วยอืน 

 5.2 ควรศึกษาวสัดุการใชอื้นๆ  ทีหาไดง่้ายในทอ้งถินมาใชผ้ลิตอุปกรณ์เครืองช่วยมือ

ในการจดักิจกรรม 
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ภาคผนวก  ก 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมอื 

 

1. ดร.ชลายทุธ   ครุฑเมือง   อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  

ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์   

2. ดร.เกดสินี    พลบูรณ์    ศึกษานิเทศก ์ 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัลาํภู   

3. นางอ่อนแกว้  จรัสดาํรงคว์ฒัน์   ครู คศ. 3  

นกักิจกรรมบาํบดั หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกลู จงัหวดัเชียงราย  

4. นางปรียาภรณ์    มหาเทพ   นกักิจกรรมบาํบดั  

หวัหนา้งานช่วยเหลือระยะแรกเริม  ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ   เขตการศึกษา 8   จงัหวดัเชียงใหม่  

5. นางสาวบุญญารัตน์  ทองสุวรรณ์  นกักิจกรรมบาํบดั  

หวัหนา้งานช่วยเหลือระยะแรกเริม ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา   2  จงัหวดัยะลา  

6. นางสาวปริญญากร วงศไ์ชยยา    นกักิจกรรมบาํบดั  

หวัหนา้งานช่วยเหลือระยะแรกเริม ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัยโสธร  

7. นางสาวสุทธิรัตน์    เกดุก       นกักิจกรรมบาํบดั  

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัเชียงราย 
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ภาคผนวก  ข 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 
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แบบสอบถาม 

สภาพ ปัญหาของการใช้มอืทาํกจิกรรมของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว 

คาํชีแจง   

แบบสอบถามนีมี   4  ตอน  ประกอบดว้ย 

ตอนที 1   ขอ้มลูทวัไปของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

ตอนที 2   ลกัษณะของท่ามือและการเคลือนไหวมือ ทีเป็นปัญหาต่อการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

ตอนที  3  ระดบัปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลือนไหว 

ตอนที 4  คาํถามปลายเปิด เกียวกบัแนวทางในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมือในการ

ทาํกิจกรรมสาํหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 
 

ตอนที 1   ขอ้มลูทวัไปของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องว่าง   ทีตรงกบัความจริงเกียวกบัเดก็ 

1. เพศ  ชาย     หญิง 

2. อาย ุ  แรกเกิด - 3 ปี          อาย ุ 4 – 5  ปี  6  ปีขึนไป 

ตอนที 2  ลกัษณะของท่ามือและการเคลือนไหวมือ ของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการ 

               เคลือนไหว 

โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องว่าง   ทีตรงกบัความจริงเกียวกบัเดก็ 

 ขอ้ศอก และขอ้มือ   งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยบิจบัวตัถุไม่มนัคง 

 ขอ้มืองอเกร็ง /นิวมือเหยยีด งอนิวและกาํลาํบาก ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง    

 มือเหยยีด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือแบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง    

 ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีนอ้ยทาํใหห้ยบิจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคง วตัถุ

หลุดมือง่าย    

 ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ลก็นอ้ย 
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ตอนที  3 ระดบัปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง ทีตรงกบัความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาในการใชมื้อทาํกิจกรรม

ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 

5  = มีปัญหาระดบัมากทีสุด       4  =   มีปัญหาระดบัมาก    3  = มีปัญหาระดบัปานกลาง  

2  =  มีปัญหาระดบันอ้ย    1  =   มีปัญหาระดบันอ้ยทีสุด 
 

 

ที 

 

กจิกรรมในการใช้มอื 
ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

1 การจบัชอ้น      

2 การใชช้อ้นตกัอาหารเขา้ปาก      

3 การใช ้สอ้มเขียอาหาร      

4 การจบัแปรงสีฟัน      

5 การแปรงฟัน      

6 การจบัดินสอ      

7 การใชดิ้นสอลากเสน้แนวดิง      

8 การใชดิ้นสอลากเสน้ แนวนอน      

9 การใชดิ้นสอระบายสีในกรอบ      

10 การใชดิ้นสอลากวงกลม      

ตอนที 4  โปรดใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมือในการทาํกิจกรรม

สาํหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว ในประเด็นต่อไปนี 

1. ความสาํคญั/สิงจาํเป็นของชุดอุปกรณ์เครืองช่วย

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

2. กลุ่มเป้าหมายในการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วย  

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

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

3. วิธีการใช/้ขนัตอนการนาํชุดอุปกรณ์ไปใช ้  

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมนิระดับความสามารถในการใช้มอืทํากจิกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกาย 

หรือการเคลอืนไหวขณะอุปกรณ์เครืองช่วย 

ชือ-สกุลเด็ก..................................................................................................................................................... 
 

คาํชีแจง   โปรดเขียนเครืองหมาย   ใหต้รงกบัระดบั ความสามารถในการใชมื้อของแด็กในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ เกณฑใ์นนการใหค้ะแนน มีดงันี  

5  = ใชมื้อไดม้ากทีสุด (ทาํไดเ้องเป็นธรรมชาติ)     4=  ใชมื้อไดม้าก  (ทาํไดเ้องอยา่งต่อเนืองประสานกนั)    

3  =  ใชมื้อไดป้านกลาง (ทาํไดด้ว้ยตนเอง)  2=  ใชมื้อไดน้อ้ย (ทาํไดโ้ดยกระตุน้เตือน)  

1=    ใชมื้อไดน้อ้ยทีสุด  (ทาํไม่ไดแ้ต่รับรู้)  
 

ที 

 

รายการกจิกรรมในการใช้มอื 
ระดับความสามารถในการใช้มอื 

5 4 3 2 1 

1 การจบัชอ้น      

2 การใชช้อ้นตกัอาหารเขา้ปาก      

3 การใชส้อ้มเขียอาหาร      

4 การจบัแปรงสีฟัน      

5 การแปรงฟัน      

6 การจบัดินสอ      

7 การใชดิ้นสอลากเสน้แนวดิง      

8 การใชดิ้นสอลากเสน้ แนวนอน      

9 การใชดิ้นสอระบายสีในกรอบ      

10 การใชดิ้นสอลากวงกลม      
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครองทีมต่ีอการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมอืทํากจิกรรม ของ

เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว 

5    =   มีความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด      4    =  มีความพึงพอใจในระดบัมาก      

3    =   มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง   2    =   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย      

1    =   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยทีสุด      
 

 

ที 

 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 ชุดอุปกรณ์ใชง้านไดจ้ริง        

2 การปรับหรือประยกุตใ์ช ้ทาํไดต้ามความตอ้งการ      

3 สามารถใชง้านไดง่้าย       

4 ขนาดของเครืองช่วยกระทดัรัด       

5 อุปกรณ์เครืองช่วยทาํใหเ้ดก็ทาํกิจกรรมดว้ยตนเองได ้

ลดภาระการช่วยเหลือจากผูป้กครอง 

     

6 สามารถพกติดตวัไปใชไ้ดทุ้กที      

7 สามารถประยกุตใ์ชว้สัดุทีมีอยูใ่นบา้นผลิตเองได ้      

8 ขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น      

9 เครืองช่วยสามารถใชร่้วมกบัอุปกรณ์อืนๆได ้เช่น  

พู่กนัการรักษาความสะอาดทาํไดง่้าย 

     

10 เอกสารแนะนาํการใชใ้หข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์      
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ภาพชุดอุปกรณ์เครืองช่วย 5 แบบ ทีลดขอ้จาํกดัในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่อง ทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว ใชป้ระกอบการประเมินของผูเ้ชียวชาญ 
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แบบประเมนิคุณภาพของชุดอปุกรณ์เครืองช่วยในการใช้มอืทํากจิกรรม 

ของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว  แบบที 1 

แบบที 1   สาํหรับเด็กทีมีขอ้ศอก และขอ้มือ  งอเกร็ง เคลือนไหวมือ นิวมือลาํบาก หยิบจบัวตัถุไม่มนัคง 

คาํชีแจง  โปรดเขียนเครืองหมาย     ลงในช่องว่างทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านทีมีต่อชุดอุปกรณ์ 

   เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือ

สุขภาพ  

เกณฑ์การประเมนิ   1  หมายถึง เห็นดว้ย        0  หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย

                  
 

ที 

  

ประเด็นประเมนิ 
ความคดิห็น ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1 

1 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือสุขภาพทีมี

ขอ้จาํกดัในการใชมื้อ 
 

    

2 มีความถกูตอ้งตรงตามหลกัวิชาการ      

3 ขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น ทาํไดเ้อง     

4 วสัดุทีเลือกใชห้าง่าย คงทน ทาํความสะอาดง่าย     

5 ชุดอุปกรณ์มีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน     

6 ง่ายและสะดวก ต่อการใชง้าน  พกติดตวัได ้     

7 สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง     

8 สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์อืนๆได ้     

9 ราคาไม่แพง ตน้ทุนตาํ คุม้ค่าต่อการใชง้าน     

10 เอกสารคาํแนะนาํการใช ้มีรูปภาพประกอบ เขา้ใจง่าย     

ข้อเสนอแนะอนื ๆ ในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมอืในการทํากจิวตัรประจาํวนั 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

ชือ-สกุลผูเ้ชียวชาญ  (......................................................) 
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แบบประเมนิคุณภาพของชุดอปุกรณ์เครืองช่วยในการใช้มอืทํากจิกรรม 

ของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว  แบบที 2 

แบบที 2   สําหรับเด็กทีมขีอ้มืองอเกร็งนิวมือเหยยีด งอนิวและกาํลาํบาก ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง    

คาํชีแจง  โปรดเขียนเครืองหมาย     ลงในช่องว่างทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านทีมีต่อชุดอุปกรณ์ 

   เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือ

สุขภาพ  

    เกณฑ์การประเมนิ     1  หมายถึง เห็นดว้ย    0  หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย

                   
 

ที 

  

ประเด็นประเมนิ 
ความคดิห็น ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1 

1 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือสุขภาพทีมี

ขอ้จาํกดัในการใชมื้อ 
 

    

2 มีความถกูตอ้งตรงตามหลกัวิชาการ      

3 ขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น ทาํไดเ้อง     

4 วสัดุทีเลือกใชห้าง่าย คงทน ทาํความสะอาดง่าย     

5 ชุดอุปกรณ์มีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน     

6 ง่ายและสะดวก ต่อการใชง้าน  พกติดตวัได ้     

7 สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง     

8 สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์อืนๆได ้     

9 ราคาไม่แพง ตน้ทุนตาํ คุม้ค่าต่อการใชง้าน     

10 เอกสารคาํแนะนาํการใช ้มีรูปภาพประกอบ เขา้ใจง่าย     

ข้อเสนอแนะอนื ๆ ในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมอืในการทํากจิวตัรประจาํวนั 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมนิคุณภาพของชุดอปุกรณ์เครืองช่วยในการใช้มอืทํากจิกรรม 

ของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว   แบบที 3 

แบบที 3   สาํหรับเด็กทีมีมือเหยยีด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือแบบกาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง    

คาํชีแจง  โปรดเขียนเครืองหมาย     ลงในช่องว่างทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านทีมีต่อชุดอุปกรณ์ 

   เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือ

สุขภาพ  

เกณฑ์การประเมนิ   1  หมายถึง เห็นดว้ย  0  หมายถึง ไม่แน่ใจ    -1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

                  
 

ที 

  

ประเด็นประเมนิ 
ความคดิห็น ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1 

1 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือสุขภาพทีมี

ขอ้จาํกดัในการใชมื้อ 
 

    

2 มีความถกูตอ้งตรงตามหลกัวิชาการ      

3 ขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น ทาํไดเ้อง     

4 
วสัดุทีเลือกใชห้าง่าย คงทน ทาํความสะอาด

ง่าย 

    

5 ชุดอุปกรณ์มีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน     

6 ง่ายและสะดวก ต่อการใชง้าน  พกติดตวัได ้     

7 สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง     

8 สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์อืนๆได ้     

9 ราคาไม่แพง ตน้ทุนตาํ คุม้ค่าต่อการใชง้าน     

10 เอกสารคาํแนะนาํการใช ้มีรูปภาพประกอบ เขา้ใจ

ง่าย 
    

ข้อเสนอแนะอนื ๆ ในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมอืในการทํากจิวตัรประจาํวนั 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

 

83 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

แบบประเมนิคุณภาพของชุดอปุกรณ์เครืองช่วยในการใช้มอืทํากจิกรรม 

ของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว    แบบที  4 

แบบที 4   สาํหรับเดก็ทีมีขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมีนอ้ยทาํใหห้ยบิจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่ 

               มนัคงวตัถุหลุดมือง่าย    

คาํชีแจง  โปรดเขียนเครืองหมาย     ลงในช่องว่างทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านทีมีต่อชุดอุปกรณ์ 

   เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือ สุขภาพ  

เกณฑ์การประเมนิ    1  หมายถึง เห็นดว้ย  0  หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

                 
 

ที 

  

ประเด็นประเมนิ 
ความคดิห็น ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1 

1 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือสุขภาพทีมี

ขอ้จาํกดัในการใชมื้อ 
 

    

 

2 มีความถกูตอ้งตรงตามหลกัวิชาการ      

3 ขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น ทาํไดเ้อง     

4 วสัดุทีเลือกใชห้าง่าย คงทน ทาํความสะอาดง่าย     

5 ชุดอุปกรณ์มีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน     

6 ง่ายและสะดวก ต่อการใชง้าน  พกติดตวัได ้     

7 สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง     

8 สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์อืนๆได ้     

9 ราคาไม่แพง ตน้ทุนตาํ คุม้ค่าต่อการใชง้าน     

10 เอกสารคาํแนะนาํการใช ้มีรูปภาพประกอบ เขา้ใจง่าย     

ข้อเสนอแนะอนื ๆ ในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมอืในการทํากจิวตัรประจาํวนั 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมนิคุณภาพของชุดอปุกรณ์เครืองช่วยในการใช้มอืทํากจิกรรม 

ของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลอืนไหว    แบบที  5 

แบบที 5   สาํหรับเด็กทีมีฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือไดเ้ลก็นอ้ย 

คาํชีแจง  โปรดเขียนเครืองหมาย     ลงในช่องว่างทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านทีมีต่อชุดอุปกรณ์ 

    เครืองช่วยในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือ สุขภาพ  

เกณฑ์การประเมนิ    1  หมายถึง เห็นดว้ย  0  หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย

                   
 

ที 

  

ประเด็นประเมนิ 
ความคดิห็น ข้อเสนอแน

ะ 1 0 -1 

1 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหวหรือสุขภาพทีมี

ขอ้จาํกดัในการใชมื้อ 
 

    

2 มีความถกูตอ้งตรงตามหลกัวิชาการ      

3 ขนัตอนการผลิตไม่ซบัซอ้น ทาํไดเ้อง     

4 วสัดุทีเลือกใชห้าง่าย คงทน ทาํความสะอาดง่าย     

5 ชุดอุปกรณ์มีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน     

6 ง่ายและสะดวก ต่อการใชง้าน  พกติดตวัได ้     

7 สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง     

8 สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์อืนๆได ้     

9 ราคาไม่แพง ตน้ทุนตาํ คุม้ค่าต่อการใชง้าน     

10 เอกสารคาํแนะนาํการใช ้มีรูปภาพประกอบ เขา้ใจง่าย     

ข้อเสนอแนะอนื ๆ ในการพฒันาชุดอุปกรณ์เครืองช่วยมอืในการทํากจิวตัรประจาํวนั 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

85 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

การหาคุณภาพของเครืองมือ 
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ค่าความเชือมันของเครืองมือการวจิยั 

1. ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามปัญหาในการใช้มือทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว  ทงัฉบบั เท่ากบั  .9131 รายละเอียดดงันี 

 

ข้อท ี ค่าความเชือมนั ข้อท ี ค่าความเชือมนั 

1 .9321 6 .8869 

2 .9377 7 .8869 

3 .9059 8 .8941 

4 .9051 9 .8869 

5 .8995 10 .8908 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทังฉบับ เท่ากบั  .9131 
 

 

2  ค่าความเชือมนัของแบบประเมินระดบัความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลือนไหว ทงัฉบบั เท่ากบั .9533  รายละเอียดดงันี 

  

ข้อท ี ค่าความเชือมนั ข้อท ี ค่าความเชือมนั 

1 .9487 6 .9464 

2 .9481 7 .9540 

3 .9495 8 .9472 

4 .9449 9 .9476 

5 .9468 10 .9507 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทังฉบับ เท่ากบั  .9533   

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 3. ค่าความเชือมนัแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองทีมีต่อการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยมือทาํ

กิจกรรม ของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว ทงัฉบบั เท่ากบั  .9802 รายละเอียดดงันี 

 

ข้อท ี ค่าความเชือมนั ข้อท ี ค่าความเชือมนั 

1 .9773 6 .9779 

2 .9774 7 .9781 

3 .9786 8 .9783 

4 .9779 9 .9781 

5 .9781 10 .9784 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทังฉบับ เท่ากบั   .9802 
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ภาคผนวก  ง 

ภาพกิจกรรมการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือ                                              

ทํากิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 
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          เด็ก ชาย  ก   มีลกัษณะของมือทีเป็นขอ้จาํกดั คือ ขอ้มืองอเกร็งนิวมือเหยยีด งอนิวและกาํ

ลาํบาก ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง     ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย   ทีลดขอ้จาํกดัในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว คือ  แบบที  1 

       

    
           เด็ก ชาย  ข  มีลกัษณะของมือทีเป็นขอ้จาํกดั คือ ขอ้มืองอเกร็งนิวมือเหยยีด งอนิวและกาํ

ลาํบาก ทาํใหก้าํวตัถุไม่มนัคง     ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย   ทีลดขอ้จาํกดัในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็ก

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว คือ  แบบที  2  
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           เด็ก ชาย  ค   มีลกัษณะของมือทีเป็นขอ้จาํกดั คือ  มือเหยยีด/งอเกร็งมีการเคลือนไหวมือแบบ

กาํ -ปล่อย ชา้ไม่มนัคง   ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย   ทีลดขอ้จาํกดัในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหว คือ  แบบที  3   

 

              

 

 

          

 

 

 

 

                เด็กชาย  ง  มีลกัษณะของมือทีเป็นขอ้จาํกดั คือ ขอ้มือเคลือนไหวไดดี้แต่กาํลงันิวมือมี

นอ้ยทาํใหห้ยบิจบัวตัถุดว้ยสามนิวไม่มนัคงวตัถุหลุดมือง่าย    ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย ทีลดขอ้จาํกดัใน

การใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว คือ  แบบที  4 
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เด็กชาย  จ  มีลกัษณะของมือทีเป็นขอ้จาํกดั คือ ฝ่ามือมีการเคลือนไหว และออกแรงกาํมือได้

เลก็นอ้ย  ชุดอุปกรณ์เครืองช่วย ทีลดขอ้จาํกดัในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลือนไหว คือ  แบบที  5 
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ภาคผนวก  จ  

คู่มือการใช้ชุดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใช้มือ 

ทํากิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือนไหว 
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ภาคผนวก  ฉ  

หนังสือ/หลกัฐานการเผยแพร่ข้อมูล    
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ที่ ศธ  ๐๔๐๐๗.๔๕๐/๒๘๗               ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจงัหวัดพจิิตร 
                                                                  เลขที่  ๒๗/๑๔๔  ต.ในเมือง อ.เมอืง 
          จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ 

                                     ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง     ตอบรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

เรียน    ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพเิศษ สวนกลาง 
 

อางถึง    หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๐/ว ๓๗๔   ลงวันที่  ๓  มิถุนายน ๒๕๕๖ 
    ตามที่ ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง  ไดสงเผยแพรผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รายงานผลการ

ใชชุดอุปกรณเครื่องชวยที่มีตอความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมของเด็กบกพรองทางรางกายหรือการ
เคลื่อนไหว” มายังศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพิจิตร น้ัน 

บัดน้ี ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพิจิตร ไดรับผลงานทางวิชาการ ดังกลาว เปนที่
เรียบรอยแลว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี และจะนําไปเผยแพรแกบุคลากรเพื่อเปนแนวทางตาม
วัตถุประสงคตอไป 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                         

  (นายณัฐพล  สอนเสริม) 
    ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวัดพิจิตร 

 

 

 

งานธุรการ กลุมบรหิารงานทั่วไป 
โทร ๐๕๖-๙๙๐๔๑๓ 
โทรสาร ๐๕๖-๙๙๐๔๑๒ 
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๔๐/๓๐๖                 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๔  
       ๒๓  หมู  ๔  ตําบลนาบินหลา 
                อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ๙๒๐๐๐ 

 ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ตอบรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง 

อางถึง   หนังสือศูนยการศึกษาพเิศษ สวนกลาง  ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๐/ว ๓๗๔  ลงวันที่  ๓  
มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
  ตามหนังสือที่อางถึง  นางสาวปนัดดา วงคจันดา รองผูอํานวยการศูนยการศึกษา
พิเศษ สวนกลาง ไดจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อขอหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ เรื่อง 
“รายงานผลการใชชุดอุปกรณเครื่องชวยที่มีตอความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมของเด็กบกพรอง
ทางรางกาย  หรือการเคลื่อนไหว” จํานวน  ๑  เลม เปนนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งไดขออนุญาต
เผยแพรเอกสาร   ทางวิชาการกับทางโรงเรียนน้ัน 

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ไดรับเอกสารของขาราชการครู
ดังกลาวแลว ซึ่งผลงานทางวิชาการดังกลาวเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาเปนอยางย่ิง 
ศูนยฯขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        (นายสมศักด์ิ  ชัยมณี) 
                                 ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ 

 
 
 
 
กลุมบริหารงานวิชาการ 
  ๐ - ๗๕๕๐ - ๑๑๙๒    

 ๐ - ๗๕๕๐ – ๑๑๙๑-๒ 

เว็บไซด  http://school.obec.go.th/speced4 

อี-เมล : specialedu4trg@hotmail.com 
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ประวตัย่ิอของผู้ศึกษา 

ชือ สกลุ   นางสาวปนดัดา   วงคจ์นัตา 

ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ   

สถานทีทํางาน     ศนูยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร    

ทีตงั 4645  ถนน ดินแดง  แขวง ดินแดง  เขตดินแดง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  

ชือย่อปริญญา สาขาวชิา สถาบันการศึกษา ปีทีสําเร็จ 

วทบ. กิจกรรมบาํบดั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 

ประกาศนียบตัร วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2544 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2547 

The certificate in spe-

cial education. 

Special Education Illinois State University/  , USA 2549 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 2552 

ปร.ด.  หลกัสูตรและการ

เรียนการสอน   

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2554 

 

ประวตักิารทํางาน   

พ.ศ.2542-2544 นกักิจกรรมบาํบดั โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย จงัหวดัเชียงราย     

พ.ศ.2544-2545 นกักิจกรรมบาํบดั ศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัเชียงราย  

พ.ศ.2545-2553 อาจารย ์ 1  ระดบั  3 ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  

 พ.ศ.2553-2555 รองผูอ้าํนวยการ  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ กทม. 

 พ.ศ.2555-ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ ศนูยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง  กทม. 

รางวลัทีเคยได้รับ 

1. พ.ศ.2555    เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ  บุคคลทีทาํคุณประโยชน์แก่บุคคลออทิสติก ( Autisticthai 

Award Year 2012 ) จากมลูนิธิออทิสติกไทย ร่วมกบัสมาคมผูป้กครองบุคคลออทิซึม(ไทย)  

     2.  พ.ศ. 2555    โล่และเข็มรางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง รางวลัทรงคุณค่า   OBEC AWARDS  ปี

การศึกษา  2555  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษายอดเยยีม ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือการเรียน

การสอน   
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