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การเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวก    คณะผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบการสอนให้อยูใ่นรูปแบบ
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Abstract 
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Principles and reasons  The down syndrome children have their physical development slower than 

the normal children at the same ages especially the gross motor skills such as arm muscle, weak legs, 

so the children are needed to be activated their strength of gross motor.  There are some learners on 

music movement with integrated learning as follows: Warunee Sakulpharak (2006) studied on music 

movement activities with resulting to the physical development of early childhood found that the early 

childhood have their physical development higher significantly at the level of .05.  While the down 

syndrome children had been studied by Taweepoirn Wanna (2009) on the ability to use their gross 

motor in the kindergarten level by using the integrated play with positive reinforcement.  The 

researchers have design learning in form of music movement to assist on gross motor skill of down 

syndrome children which consisted of integrated learning program, teaching media and evaluation 

form for gross motor. 

Material and approach  The population used in this research were down syndrom  children with the 

age during 9-15 years, special education work group, Rajanukul Institute, for the year 2010 as of 23 

people.  The sampling group used in this research was were down syndrome children with the age 

during 9-15 years, special education work group, Rajanukul Institute, for the year 2010 as of 8 people 

obtained with the selective criteria from the children with the score of evaluation lower that 50%.  

While the tools such for this research were consisted of music movement sets 8 activities; those were 

the first activity Worship to the sun, the second activity The frog jump, the third be in harmony, the 

fourth come and join sports, the fifth strong exercise, the sixth Exercise for development, the seventh 

March excellent vegetable, the eighth Funny and entertainment.  Analysis to precision value to the 

content from 3 experts with the skill evaluation form of gross motor and inspection to the precision 

value to the content from 3 experts to obtain IOC value of such evaluation form had been brought to 

used the music movement in the sampling group for 8 weeks, each week 3 days and 45 minutes a day.  



The statistics used to analysis the data were arithmetic mean, standard deviation (SD) and The 

Wilcoxon Matched-Pairs Siged-Ranks Test with a computer program. 

Conclusion on study found that the down syndrome with the age of 9-15 years after training from the 

music movement would have gross motor skill with the scores of skills higher significantly as of .05. 

Suggestion -Exercising should be made continuously, regularly consecutively for all 8 activities. 

  -The song used in the activities should be accustomed songs to the children or clearly 

listen with the rhythm and attractive rhythm. 

  -Exercising by using the songs can be made to the children with special need for 

every type, depending on how the users would choose the songs and posture to suit with the body, 

strength of children’s muscle and the safety of muscle. 
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บุคลากรที่ทาํงานเกี่ยวกบัเด็กดาวน์ซินโดรม ตลอดจนนิสิต นกัศึกษา ท่ีตอ้งการศึกษา คน้ควา้และวิจยั

ทางดา้นเด็กดาวน์ซินโดรมต่อไป 

        

คณะผูว้จิยั 

นางสาริกา  แกว้นํ้า 

นางสาวสุพรทิพย ์ภุมมา 

นางประทีป สุทศัน์  

นางสาวรังสิมา อุดมกิจ  

 

 



สารบัญ 

 

           หนา้ 

 

สารบญัตาราง                              ( 3 ) 

 

สารบญัภาพ                  ( 5 ) 

 

บทท่ี 1  บทนาํ 

      ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการวจิยั                 1 

      วตัถุประสงคข์องการวจิยั                  4 

      ประโยชน์ของการวจิยั                   4 

      ขอบเขตของการวจิยั                    4 

      ตวัแปรท่ีศึกษา                   4 

      นิยามศพัทเ์ฉพาะ                   5 

      กรอบแนวคิดในการวจิยั                  5 

      สมมติฐานการวิจยั                   6 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

    แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง       

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัชดุกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง               8 

2.1.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัชดุกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง             25 

2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักล้ามเนือ้มดัใหญ่ของเดก็ดาวน์ซินโดรม       30 

                  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                       40 

บทท่ี 3  วธีิดาํเนินการวจิยั 

  รูปแบบของการวจิยั                  46 

  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง                           46 

 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 

หนา้ 

 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั                  46 

  การรวบรวมขอ้มลู                  51 

                   การวเิคราะห์ขอ้มูล                 53 

บทท่ี  4   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล                  54 

บทท่ี  5  สรุปการวจิยั  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

     สรุปการวจิยั                       56 

     สมมติฐานการวิจยั                  56 

     วธีิดาํเนินการวจิยั                  56 

     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล                  58 

     อภิปรายผล                   58 

     ขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการศึกษา                 62 

     ขอ้เสนอแนะทัว่ไป                  63 

     ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป                63 

บรรณานุกรม                    64 

ภาคผนวก 

     ภาคผนวก ก                   69 

     ภาคผนวก ข                   71 

     ภาคผนวก ค                   82 

     ภาคผนวก ง                   87 

 

   

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี                               หนา้ 

 

   1      ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนและหลงัการเรียนดว้ย       50 

     ชุดกิจกรรม เคล่ือนไหวประกอบเพลง  

 

   2       การรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการ               51 

 

   3             วเิคราะห์ขอ้มูลจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั   เคร่ืองมือ รวบรวมขอ้มูล                53 

     และสถิติ ท่ีใชเ้พือ่การวเิคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  

 

   4            การเปรียบเทียบทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอาย ุ9- 15 ปี     54 

                 ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงทั้ง 8กิจกรรม 

 

ตารางผนวกท่ี 

  

   ข1     คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพฒันาการเด็กดาวน์ซินโดรมท่ีมีต่อ              72 

     ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบ 

    เพลง 

 

   ข2     ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 1 “บูชาพระอาทิตย”์         74 

              โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

    

   ข3      ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 2 “กบกระโดกา้วไกล”          75 

      โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

 

   ข4      ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 3 “มาร์ชผกัแสนอร่อย”          76 

      โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพเิศษ 

 

 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางผนวกท่ี                              หนา้ 

 

ข5      ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 4 “สนุกนึกบนัเทิง”                       77 

      โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

 

ข6      ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 5 “มาเล่นกีฬาพาเพลิน”           78 

      โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

 

ข7      ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 6 “สามคัคีร่วมใจ”                        79 

      โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

 

ข8      ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 7 “ออกกาํลงักายแขง็ขนั”           80 

      โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

 

ข9      ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 8 “Exerciseเพือ่การพฒันา”           81 

      โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี                              หนา้ 

 

1 แสดงกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็นชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง         47 

 

   2 แสดงกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็น แบบประเมินทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่         49 

สาํหรับเด็กดาวน์ซินโดรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวจัิย  

 การจดัการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้กบัเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็ก

พิเศษ ในปัจจุบนัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความสําคญัเพิ่มมากข้ึน 

โดยเฉพาะเด็กพเิศษมีการเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้ขา้มาเรียนและร่วมกิจกรรมที่ใกลเ้คียงกบัเด็กปกติ แต่การจดั

การศึกษาให้กบัเด็กพิเศษเป็นเร่ืองที่จะตอ้งคิด และพิจารณาโดยรอบคอบยิ่งเด็กที่มีความผิดปกติทั้งทาง

ร่างกายและสติปัญญาดว้ยแลว้ ยิง่ตอ้งพิจารณาใคร่ครวญในการจดัการศึกษาเป็นพิเศษ (วารี ถิระจิตร,  2545: 

1) 

 เด็กดาวน์ซินโดรมจดัไดว้า่เป็นผูพ้กิารในกลุ่มของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีจาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการศึกษา และกระตุน้พฒันาการในทุก ๆ ดา้นไปพร้อม ๆ กนั โดยเฉพาะการกระตุน้พฒันาการใน

ส่วนของพฒันาการทางดา้นร่างกายตั้งแต่ในวยัก่อนเรียนจนถึงวยัเรียน เน่ืองจากเด็กดาวน์ซินโดรมมีความ

บกพร่องทางดา้นการเคล่ือนไหวของร่างกายที่เห็นไดช้ดัดงัที่ ดารณี ธนะภูมิ (2542: 96-97) ไดก้ล่าววา่ เด็ก

ดาวน์ซินโดรมจะมีพฒันาการทางดา้นร่างกายล่าช้ากว่าเด็กปกติจึงส่งผลให้พฒันาการดา้นการเคลื่อนไหว

ล่าชา้ดว้ย เน่ืองจากเด็กมกัมีความบกพร่องในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ (gross motor) เช่น กลา้มเน้ือแขน ขา 

ไม่แข็งแรง งุ่มง่าม การทรงตวัและการเดินไม่มัน่คง หรือมีลกัษณะผิดปกติ เช่น เซไปด้านหน่ึงด้านใด 

สอดคลอ้งกบั นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช (2542: 1-2)  และ พรสวรรค์  วสันต์ (2539: 13) ที่กล่าวถึงการ

เคลื่อนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมไวว้่า เด็กดาวน์ซินโดรมจะมีความล่าช้าอยา่งชดัเจนในดา้นการ

เคล่ือนไหว ซ่ึงข้ึนกบัระบบกลา้มเน้ือและกระดูก กลา้มเน้ือของเด็กจะมีลกัษณะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก ทาํ

ใหมี้พฒันาการทางดา้นการเคล่ือนไหวล่าชา้ ฝ่าเทา้แบนราบ ในบางรายอาจมีขอ้กระดูกเคล่ือน เช่น กระดูก

คอ จึงจาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ พฒันาการที่ล่าช้าน้ีจะเห็นชดัข้ึน

เม่ือเด็กมีอายมุากข้ึน 

 ครูจึงเป็นบุคคลสาํคญัที่จะจดักิจกรรมเพื่อช่วยกระตุน้พฒันาการในส่วนของการเคล่ือนไหวร่างกาย

ในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สําหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ซ่ึงมีความสําคญัมากในการใชชี้วิตประจาํวนั ในการ

เดิน การวิ่ง การกระโดด การทรงตวั ฯลฯ เพราะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ในการทาํกิจวตัรประจาํวนัที่ดีจะ

เ ป็ น ตัว บ่ ง บ อ ก ถึ ง ค ว า ม เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ตท า ง ด้า น ร่ า ง ก า ย ที มี่ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อง ตัว เ ด็ ก เ อ ง  ดัง ท่ี  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2552: 44-45) ท่ีกล่าวถึง ลกัษณะทางกายของเด็กวา่ ความสามารถดา้นการ

ใชก้ลา้มเน้ือของเด็ก ยงัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะเป็นตวับ่งบอกถึงความเจริญเติบโตของเด็กได ้เม่ือเด็กอายุมากข้ึน

เด็กจะมีความสามารถในการควบคุมกลา้มเน้ือหรืออวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน ดงันั้นพฒันาการ

ดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ทีใ่ชใ้นการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือกลา้มเน้ือที่เกี่ยวขอ้งกบัการเคลื่อนไหวอวยัวะที่
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สําคญัของร่างกาย เช่น แขน ขา จะพฒันาไปเร็วกว่าพฒันาการดา้นการใช้กลา้มเน้ือมดัเล็ก และประสาท

สัมพันธ์  ทั้ ง น้ี เพราะมนุษย์เราควบคุมกล้ามเ น้ือจากส่วนบนลงล่าง ตามแนวกระดูกไขสันหลัง 

(Cephalocaudal Line) และจากส่วนกลางของร่างกายสู่ส่วนปลาย (Proximodistal Line)  ถึงแมว้่า

ความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ของเด็กจะเป็นไปตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการ แต่

ส่ิงแวดลอ้มก็มีส่วนสาํคญัในการส่งเสริมพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กเช่นกนั โดยเฉพาะ

การให้ส่ิงเร้าที่สามารถมองเห็น ไดย้ิน หรือแตะตอ้งไดด้ว้ยการสัมผสั ลว้นมีอิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการพฒันา

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ นอกจากน้ี การกระตุน้การเร้า การใหก้าํลงัใจ หรือคาํชมเชยจากผูใ้กลชิ้ดก็มีส่วนสาํคญัใน

การส่งเสริมความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่ของเด็กเช่นกนั  การนาํกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลงเขา้มามีส่วนช่วยกระตุน้และส่งเสริมพฒันาการของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

ในการสร้างเสริมประสบการณ์การเคลื่อนไหวของเด็กโดยเฉพาะในวยัเรียนน้ี เพื่อกระตุน้ให้กล้ามเน้ือ

แขง็แรง และแกไ้ขลกัษณะผิดปกติ ดว้ยการจดัโปรแกรมการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว หรือการใชก้ลา้มเน้ือ

มดัใหญ่ (gross motor) (ดารณี ธนะภูมิ, 2542: 97) เพราะธรรมชาติเฉพาะของเด็กส่วนมากมีความตอ้งการ

และชอบท่ีจะเคล่ือนไหว โดยเฉพาะเม่ือมีการนาํจงัหวะเขา้มาเก่ียวขอ้ง (เชาวลิต ภูมิภาค, 2533: 4) 

สาํหรับในเร่ืองเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและบาํบดัรักษาสภาพร่างกายของผูที้่มีความบกพร่องทางกายและ

จิต กิจกรรมประเภทน้ีก็ถูกนาํมาใช ้โดย แดเนียล (1973: 58) เช่ือว่า กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยให้ผูที้่มีความ

บกพร่องในการเรียนจะสามารถปรับปรุงตวัและมีศกัยภาพในองคป์ระกอบของความสามารถทางกลไกดีข้ึน 

นอกจากบุคคลที่มีความพิการในด้านต่าง ๆ หากได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าจังหวะจะช่วยให้การ

บาํบดัรักษาดีข้ึน โดยเฉพาะในกรณีที่มีปัญหาความบกพร่องในเร่ืองระบบความสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือและ

ประสาท สอดคลอ้งกบั สมชาย อมะรักษ์ (2543: 104-105) ที่กล่าวถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวไวว้่า เป็น

กิจกรรมที่จาํเป็นที่ควรจดัควบคู่ไปกบักิจกรรมอื่น ๆ ดว้ย เพราะว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวจะช่วยให้เด็ก

สามารถเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน นอกจากนั้นกิจกรรมการเคล่ือนไหวจะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน

และไม่เบื่อหน่ายในการทาํกิจกรรมนั้น การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงที่แยกออกจากกนัไดย้ากสําหรับเด็ก เช่นเมื่อ

เด็กฟังเพลงหรือร้องเพลง เด็กจะเกิดความตอ้งการท่ีจะเคล่ือนไหวไปดว้ย เช่น ตบมือ เคาะเทา้หรือโยกตวัไป

ตามจงัหวะและทาํนองเพลง เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเสียงดนตรีและสนองตอบความตอ้งการในการ

เคล่ือนไหว ซ่ึงเป็นความตอ้งการตามธรรมชาติที่มีอยู่ในเด็กทุกคน  ครูจะตอ้งพยายามเร้าให้เด็กใชทุ้กส่วน

ของร่างกาย ในการร่วมกิจกรรมการเคล่ือนไหว เช่น การมว้น  การงอตวั  การหมุนตวั  การบิดตวั   การยืดตวั  

ครูควรใหเ้ด็กไดใ้ชเ้ทา้กระโดดขาเดียว (hopping)   กระโดดสองขา (jumping)    กระโดดเขยง่ (skipping)  วิ่ง 

(running) ฯลฯ (กรมการฝึกหดัครู, 2529: 135)  

  ครูจึงมีบทบาทสาํคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ดึงดูดและเร้าความสนใจของเด็กดาวน์

ซินโดรม โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนช่วยกระตุน้ในการเคล่ือนไหวส่วน 
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ของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ใหเ้ด็กไดเ้คล่ือนไหวไปตามจงัหวะเพลงดว้ยท่าทางต่าง ๆ   ชยัวฒัน์ เหล่าสืบสกุลไทย 

(2547: 109-111) เสียงเพลงที่มีจงัหวะสนุกสนาน คึกคกันั้นเป็นส่ิงเร้าอย่างดีที่จะทาํให้คนเรารู้สึกอยากจะ

ขยบัตวัหรือเคล่ือนไหวให้เขา้จงัหวะอนัเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติ ทั้งเพศชายหรือเพศหญิงไม่วา่ วยั

เด็ก วยัรุ่น วยัหนุ่มสาว วยัผูใ้หญ่  หรือคนชราก็ตาม การเคล่ือนไหวไปกบัจงัหวะและเสียงเพลงนั้นเป็นการ

ผอ่นคลายความตึงเครียดทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานสดช่ืนเบิกบาน 

 การเคลื่อนไหวประกอบเพลง คือ ส่ิงสําคญัต่อการพฒันาการด้านต่าง ๆ คือ พฒันากลไกการ

เคลื่อนไหวร่างกาย และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พฒันาดา้นอารมณ์และจิตใจ เสียงเพลงจะช่วยลด

ความกา้วร้าวทาํใหรู้้สึกผอ่นคลาย  

 การจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มาเป็นกิจกรรมหลกัในการพฒันาร่างกายของเด็กที่

มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาจะให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพนั้นซ่ึงจะอยู่ในรูปของชุด

กิจกรรมหรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ “ชุดการสอน”  ซ่ึงเป็นส่ือการสอนท่ีเอ้ืออาํนวยต่อผูใ้ชง้านและผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมนั้นคือ ครูผูส้อนและตวัผูเ้รียน ดงัที่ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2520: 54-55) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของชุดการ

สอนไวว้า่ ชุดการสอนนั้นช่วยให้ผูส้อนไดส้ามารถถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ที่สลบัซบัซ้อนและมี

ลกัษณะเป็นนามธรรมให้แก่ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจง่าย อีกทั้งยงัช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียนต่อส่ิงที่กาํลงัศึกษา 

เพราะชุดการสอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน และยงัช่วยสร้างความพร้อมและมัน่ใจแก่

ผูส้อน  เน่ืองจากชุดการสอนสามารถหยิบไปใช้ไดท้นัที  อีกทั้ง ชุดการสอนยงัช่วยสร้างความพร้อมและ

ความมัน่ใจให้แก่ผูส้อน ภายในชุดการสอนไดมี้การกาํหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

การวดัและการประเมินผลไวช้ดัเจน จึงทาํใหผู้ส้อนเกิดความสะดวกในการนาํไปใช ้ และชุดการสอนยงัช่วย

เร้าความสนใจของผูเ้รียนไดดี้ เน่ืองจากชุดการสอนจะเนน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนสนใจในเน้ือหามากข้ึน (สมศกัด์ิ อภิบาลศรี, 2544: 13) 

 ดงันั้นเพื่อใหก้ารเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสําหรับผูเ้รียนให้มากที่สุด ดว้ยการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนทั้งหมด เขา้รวมอยูใ่นรูปแบบของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงท่ีเป็น

ส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับเด็กดาวน์ซินโดรมได้รับประสบการณ์และ

เรียนรู้ในเร่ืองการเคล่ือนไหวประกอบเพลงใหเ้หมาะสม ประกอบดว้ย แผนการสอน ส่ือการสอน และแบบ

ประเมิน ทางคณะผูว้ิจ ัยมีความสนใจจัดสร้างชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ท่ีมีต่อทกัษะ

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอาย ุ9-15 ปี ในสถาบนัราชานุกูล เพื่อส่งเสริมทกัษะในการใช้

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมให้มีความแข็งแรง และคล่องแคล่วในการเคล่ือนไหวร่างกายและ

พร้อมท่ีจะทาํกิจกรรมในชีวติประจาํวนัของเด็กได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

 เพื่อศึกษาผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ท่ีมีต่อทกัษะการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของ

เด็กดาวน์ซินโดรม ในสถาบนัราชานุกลู    

2.  วตัถุประสงค์เฉพาะ 

 เพื ่อเปรียบเทียบทกัษะการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรม ในสถาบนัราชานุกูล  

ระหวา่งก่อนกบัหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. ไดชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์

ซินโดรม 

 2.  ชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ทั้ง 8 กิจกรรม ช่วยพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ส่วน

ของแขน ขา และลาํตวั ของเด็กดาวน์ซินโดรม  

 3.  ไดแ้นวทางในการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ในเด็กพเิศษประเภทอ่ืนๆ และเด็กปกติในช่วงปฐมวยั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอายุ 9-15 ปี กลุ่มงาน

การศึกษาพิเศษ สถาบนัราชานุกูล ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 23 คน (ขอ้มูลสารสนเทศและเวชระเบียน กลุ่ม

งานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2553) 

2.  เนือ้หา เน้ือหาที่ศึกษาคือ การเตรียมความพร้อมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ โดยการฝึกฝนและ

จดัประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหเ้กิดทกัษะเคล่ือนไหวส่วนแขน ขา และลาํตวัของร่างกาย 

3.  ระยะเวลา  ระยะเวลาดาํเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ปี

การศึกษา 2553 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 45 นาที รวมทั้งส้ิน 24 วนั 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ หมายถึง  ชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

 ตวัแปรตาม หมายถึง  ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  ชุดกิจกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง หมายถึง การสอนที่ฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบ

เพลง ให้กับเด็กดาวน์ซินโดรม เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่  โดยให้เด็กได้

เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรีและเพลง โดยมีครูผูส้อนเป็นผูน้าํกิจกรรมตามแผนการสอนภายในชุด

กิจกรรม ประกอบดว้ย 8 กิจกรรม  ดงัต่อไปน้ี 

กิจกรรมท่ี  1  บูชาพระอาทิตย ์

กิจกรรมท่ี  2  กบกระโดดกา้วไกล      

กิจกรรมท่ี  3  มาร์ชผกัแสนอร่อย 

กิจกรรมท่ี  4  สนุกนึกบนัเทิง  

กิจกรรมท่ี  5  มาเล่นกีฬาพาเพลิน 

กิจกรรมท่ี  6  สามคัคีร่วมใจ 

กิจกรรมท่ี  7  ออกกาํลงักายแขง็ขนั 

กิจกรรมท่ี  8  Exercise เพือ่การพฒันา 

 2.  ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ หมายถึง การเคล่ือนไหวส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา และลาํตวั 

ดว้ยการเดิน วิง่ กระโดด ผงกศีรษะ แกวง่แขน กา้วเทา้ชิด และการเขยง่ส้นเทา้ เป็นตน้ 

 3.  เด็กดาวน์ซินโดรม หมายถึง เด็กชายและเด็กหญิง ช่วงอายุ 9-15 ปี ที่มีลกัษณะใบหนา้แบน ดั้ง

จมูกแบน ตาเฉียงข้ึน ปากเล็ก คอสั้ น มือแบนกวา้ง น้ิวมือสั้ น เส้นลายมือตดัขวาง ช่องระหว่างเทา้น้ิวที่ 1 

และ 2 กวา้ง การเคล่ือนไหวของร่างกายเช่ืองชา  

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวจัิย 

กิจกรรมท่ี  1  บูชาพระอาทิตย ์

กิจกรรมท่ี  2  กบกระโดดกา้วไกล      

กิจกรรมท่ี  3  มาร์ชผกัแสนอร่อย 

กิจกรรมท่ี  4  สนุกนึกบนัเทิง  

กิจกรรมท่ี  5  มาเล่นกีฬาพาเพลิน 

กิจกรรมท่ี  6  สามคัคีร่วมใจ 

กิจกรรมท่ี  7  ออกกาํลงักายแขง็ขนั 

กิจกรรมท่ี  8  Exercise เพือ่การพฒันา 

 

ชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่

ของเดก็ดาวน์ซินโดรม 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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สมมติฐานการวจัิย 

 เด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอาย ุ9-15 ปี ท่ีไดรั้บการฝึกจากชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงจะทาํ

ใหมี้ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจยัเร่ือง  ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ที่มีต่อทกัษะการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

ของเด็กดาวน์ซินโดรม ในสถาบนัราชานุกลู มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

                    1)  ความหมายของกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

2)  ความสาํคญัของกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

3)  ประเภทของกิจกรรมการเคล่ือนไหว 

4)  วธีิการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

2.1.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

  1) ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike เก่ียวกบัชุดกิจกรรมเคล่ือนไหว 

2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

1) แนวคิดเก่ียวขอ้งกบักลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

2) หลกัการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

3) หลกัการและวธีิการส่งเสริมกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

   2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

2.3.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรม 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

1)  ความหมายของกจิกรรมการเคลือ่นไหวและจังหวะ 

กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกดว้ยการ 

เคล่ือนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ ตามจงัหวะของเสียงดนตรีและเสียงเพลง ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของกิจกรรม

การเคล่ือนไหวและจงัหวะ ดงัน้ี 

 พิชิต  ภูตจนัทร์ (2523: 3) ไดก้ล่าวว่า  “การเคลื่อนไหวและจงัหวะ” หมายถึง การที่ร่างกายและ

จิตใจของเด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อดนตรีและจงัหวะ ซ่ึง “จงัหวะ” นั้น หมายถึง  อตัราช้า  เร็ว ของการ

เคลื่อนไหว อนัอาจจะเกิดจากการตบมือ  เคาะไม้  เคาะเหล็ก  ตีกลอง  ฉ่ิง  ฉาบ  เป็นต้น  ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบั  “กิจกรรมเขา้จงัหวะ”  คือ กิจกรรมที่เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียง จงัหวะ เสียงดนตรี  

และเสียงเพลง  โดยการทาํท่าทางหรือเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เขา้จงัหวะไดอ้ยา่งอิสระเสรีและ

ผสมผสานกลมกลืนเกิดอารมณ์และจิตใจคลอ้ยตามไปกบัเสียงของดนตรี  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาอวยัวะ

ทุกส่วนของเด็กให้มีความสัมพนัธ์อนัดีในการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้รับความสนุกสนาน  กล้า

แสดงออกตามความคิด อารมณ์ต่าง ๆ และจินตนาการของตนเอง เป็นทางหน่ึงที่ช่วยให้เด็กไดแ้สดงอารมณ์

ไม่ดีต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งกา้วร้าวผูอ่ื้น  นอกจากน้ียงัส่งเสริมการพฒันาทางดา้นภาษาและสังคม  ความร่วมมือ

ในหมู่คณะ  ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัเด็ก  และเด็กกบัเด็กใหม้ากข้ึน  

 ขวญัแกว้ ดาํรงศิริ(2539: 43) กล่าวว่า การเคล่ือนไหวและจงัหวะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กพฒันา

ทกัษะร่างกาย และจิตใจดว้ยปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงดนตรี เสียงเพลง และจงัหวะช้าและเร็ว โดยการ

แสดงท่าทางหรือการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดอ้ยา่งอิสระ 

 เยาวพา  เดชะคุปต์(2540 : 34-35)  กล่าวว่า  กิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กคือ กิจกรรมที่

ร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ  เสียงดนตรี  เพลง  จงัหวะ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแสดงท่าทาง

ตามจินตนาการอยา่งอิสระและสร้างสรรค ์และสามารถสํารวจเขา้ใจการทาํงานของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกายอีกดว้ย 

 อธิภทัร  สายนาค (2543: 11) ไดก้ล่าววา่ การเคล่ือนไหว และจงัหวะ ยงัเป็นกิจกรรมที่ร่างกายและ

จิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อจงัหวะ เสียงดนตรีและเสียงเพลง โดยการแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหว

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดอ้ยา่งอิสระ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค ์

 ทิรกร  นาํบุญจิตต ์(2547: 111) กล่าววา่ กิจกรรมการเล่นเขา้จงัหวะเป็นกิจกรรมทางพลศึกษา ซ่ึงใช้

กิจกรรมการเคล่ือนไหวที่เคล่ือนไหวดว้ย ท่าทางต่าง ๆ ไปตามจงัหวะของดนตรี เสียงเพลง เสียงเคาะ เสียง

นบั หรือเสียงปรบมือที่เป็นจงัหวะดนตรี ผูเ้ล่นไดรั้บความเพลิดเพลิน สนุกสนานเคล่ือนไหวไปตามจงัหวะ
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เพลงและดนตรี การเคล่ือนไหวอาจเป็นไปตามรูปต่าง ๆ ให้เขา้กบัจงัหวะ เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด 

การล่ืนไถล เป็นตน้ 

 บุชเชอร์และรีด (1971: 131)  กล่าวว่า กิจกรรมเขา้จงัหวะ หมายถึง บรรดากิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็ก

ตอบสนองต่อเสียงดนตรีและเคร่ืองใหจ้งัหวะ หรือแมแ้ต่การร้องเพลง 

 กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ หมายถึง กิจกรรมที่ร่างกายตอบสนองต่อจงัหวะของเสียงเพลง

และดนตรีตามอตัราความชา้ และความเร็วของจงัหวะ และแสดงออกดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งอิสระ

ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพฒันาการไม่ใช่แต่เพียงด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงทางด้านอารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา  

2)  ความสําคัญของกจิกรรมการเคลือ่นไหวและจังหวะ 

การเคล่ือนไหวและจงัหวะมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่งสําหรับมนุษย ์โดยเฉพาะในสภาพความ

เป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันซ่ึงเต็มไปด้วยการต่อสู้ด้ินรนควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยสีมยัใหม่เพราะจะช่วยใหบุ้คคลไดร้ะบายออกทางความรู้สึก ผอ่นคลายความตึงเครียดทางร่างกาย

และจิตใจไดดี้ สามารถพฒันาปรับตวัดา้นสังคมดีข้ึน และพร้อมที่จะประกอบกิจวตัรในชีวิตประจาํวนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและมีชีวติอยา่งสุขสมบูรณ์ในสังคมเป็นอยา่งดี (เยาวนา ดลแมน้, 2535: 24) 

 การเคลื่อนไหวและจงัหวะเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตมนุษย์ตั้ งแต่แรกเกิดจนถึงส้ินอายุขยั

โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดจะมีการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ โดยไม่ตอ้งรับการฝึกหดั เช่น การด้ินไปมา การ

ไขว่ควา้ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวที่ช่วยให้เด็กมีพฒันาการทางร่างกาย และการส่ือความหมาย (นิรัตน์  กรอง

สะอาด,  2535: 24  อา้งถึง วลัลีย ์ ภุทรโรภาส, 2533: 1)  สาํเร็จ  มณีเนตร  (2520: 5) กล่าววา่  การเคล่ือนไหว

ของเด็กแต่ละคร้ังเป็นการสะสมขั้ นพื้นฐานที่จะให้เด็กได้มาซ่ึงความรู้อันจะสามารถนําไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนัขั้นต่อไป การเคล่ือนไหวและจงัหวะเป็นกระบวนการสํารวจความสามารถของตนเองโดยใช้

การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี  เพื่อหาขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ข ครูทุกคนควร

จะตระหนกัวา่เด็กควรไดรั้บการพฒันาทกัษะทางกลไกพร้อม ๆ กบัดา้นอ่ืน ๆ (พิชิต  ภูติจนัทร์ม,  2523: 1) 

ซ่ึงชมรม ศิลปวฒันธรรมเพือ่เยาวชน “มายา”  กล่าวว่า  ผูใ้หญ่ทั้ งหลายควรคาํนึงถึงเสรีภาพในการ

เคล่ือนไหวของเด็ก ๆ และควรส่งเสริมการเคล่ือนไหวใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก  ซ่ึงไม่ใช่เพียงเพื่อ

ความคล่องแคล่วทางร่างกาย หรือความสง่างาม แข็งแรง  และการควบคุมอวยัวะต่าง ๆ ได้ดีเท่านั้น แต่

รวมถึงพลงัความคิด จิตใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และจินตนาการดว้ย (กลุ่มศิลปวฒันธรรมเพื่อเยาวชน,  

2530: 7) 

 ภรณี  คุรุรัตนะ (2526: 24-30)  กล่าววา่  การส่งเสริมใหเ้ด็กมีอิสระในการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสมกบั

พฒันาการและวยัของเด็ก จะช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์อย่างเปิดเผยและเป็น

ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์การจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวและ

จงัหวะให้กับเด็กตั้งแต่ยงัเล็กจะช่วยให้เด็กเกิดทกัษะพื้นฐานในการเรียนวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษา  ดนตรี  
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นาฏศิลป์ ฯลฯ  ขณะเดียวกนัจะทาํให้เด็กมีจงัหวะในการเคลื่อนไหว ไม่เกิดปัญหาการวิ่งชนผูอื้่น หรือ

ส่ิงของต่าง ๆ ในขณะทาํกิจกรรม ซ่ึงมีผลต่อการปรับตวัของเด็ก เพราะการรู้จกัจงัหวะจะเป็นผลทาํให้เด็ก

สามารถท่ีจะนาํไปปรับใชใ้นการทรงตวัเพื่อไม่ให้ ขณะเดินไม่กระทบกระทัง่ผูอ่ื้นไดส้ามารถดาํเนินชีวิตได้

ถูกตอ้งและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

  วรศกัด์ิ  เพียรชอบ (2527: 131-132) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการเคล่ือนไหวพอจะสรุป

ความสาํคญัไดด้งัน้ี 

1.  ช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ในเทคนิคและวธีิการคิดคน้และการแกปั้ญหาการเคล่ือนไหวหรือ 

ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพราะวา่การจดักิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมให้เด็กมีประสบการณ์

ดว้ยการแกปั้ญหา การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยวิธีการต่าง ๆ ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่เด็กได้

เรียนรู้และเขา้ใจวธีิการ และเทคนิคในการคิดคน้ไดด้ว้ยตวัเอง 

2.  ช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสามารถพฒันาความ 

สามารถในการเคลื่อนไหวเหล่านั้ นให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จนกระทั่งสามารถที่จะมีทักษะในการ

เคล่ือนไหวในแต่ละอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดีต่อไป 

3.  ช่วยใหเ้ด็กมีความรู้และความเขา้ใจในความจาํกดัของความสามารถ ในการเคล่ือนไหว 

ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดอ้ยา่งดีกวา่ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของตนเองนั้นส่วนใดสามารถและมีความ

จาํกดัในการเคล่ือนไหวอยา่งไร และในขณะเดียวกนัก็จะปรับความสามารถและความจาํกดัเหล่านั้นมาใชใ้ห้

เป็นประโยชน์เหมาะสมต่อไป 

4.  ช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการในทางสร้างสรรคแ์ละรักษาไวซ่ึ้งความสามารถในทางสร้าง 

สรรคน์ั้น ๆ ทั้งน้ีเพราะว่าการเรียนแบบวิธีคิดคน้การเคลื่อนไหวนั้นเป็นกิจกรรมแกปั้ญหาการเคลื่อนไหว

ของร่างกายดว้ยตนเองอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยให้มีพฒันาการในทางสร้างสรรค์และรักษาไว้

ซ่ึงความสามารถน้ีในตวัเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.  ช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจประโยชน์ของการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทาํใหส้ามารถนาํประโยชน์ในการเคล่ือนไหวเหล่านั้นไปใชใ้นชีวติประจาํวนัของตนเองต่อไป เช่น สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในทางนนัทนาการในช่วงเวลาวา่ง เป็นตน้ 

6.  ช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และมีความรู้สึกชอบเคล่ือนไหวหรือออกกาํลงักายส่วนต่าง ๆ  

ของร่างกายซ่ึงเป็นส่วนสําคญัมากในชีวิตการเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบนัที่เต็มไปด้วยเคร่ืองผ่อนแรงที่

เป็นอยู่ การที่จะช่วยให้เด็กมีความรักในการเคลื่อนไหวหรืออกกําลังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนับว่ามี

ความสาํคญัท่ีสุด 
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ทาํใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และเขา้ใจลกัษณะและความหมายของการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

เป็นอยา่งดี สามารถเรียกช่ือลกัษณะการเคล่ือนไหวเหล่านั้นไดถู้กตอ้งอยา่งไร 

 การจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวมีความสาํคญัอยา่งมากต่อพฒันาการของเด็ก  เด็กไดพ้ฒันาทกัษะใน

การเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งมีการพฒันาและปรับสมดุลของร่างกายขณะ

เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ และพร้อมจะนําไปใช้ในกิจวตัรประจาํวนั ไม่ได้พฒันาแต่เพียงร่างกาย

เท่านั้น แต่การเคล่ือนไหวยงัช่วยให้เด็กไดแ้สดงออกทางดา้นอารมณ์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์

การทีจ่ะช่วยให้เด็กเกิดความรักและสนุกสนานไปกบักิจกรรมการเคล่ือนไหวหรือออกกาํลงักายส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย ผูส้อนควรจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาทกัษะกลไกในทุก ๆ ดา้นพร้อมกนั 

3)  ประเภทของกจิกรรมการเคลือ่นไหว 

กิจกรรมการเคล่ือนไหวสามารถแบ่งออกไดห้ลายรูปแบบตามการจดัแบ่งประเภทในสาขาวชิา 

ทั้งทางด้านปฐมวยัหรือวยัเด็กเล็ก และทางด้านพลศึกษา แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือเพือ่พฒันาเด็กตาม

สภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนด 

 ประเภทของกิจกรรมการเคล่ือนไหวของเด็กปฐมวยัหรือวยัเด็กเล็กสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 

ประเภท ดงัน้ี (สุรางศรี เมธานนท,์ 2528: 5-7 ) (พลศึกษา, 2530: 8-61) (เชาวลิต ภูมิภาค, 2533: 10) 

1.  กจิกรรมการเคลือ่นไหวตามธรรมชาติ เป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีเป็นพื้นฐานโดยไม่ 

ต้องมีการฝึกหรือสอนเพื ่อให้เกิดทักษะ แต่จะเกิดข้ึนตามพฒันาการตั้งแต่แรกเกิดเป็นลําดับ จากการ

เคลื่อนไหวแบบง่าย ๆ แล้วค่อยยากข้ึนสลับซับซ้อนตามลาํดบัซ่ึงอาจแบ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหวตาม

ธรรมชาติเป็น 2 แบบ 

1.1 การเคลือ่นไหวแบบไม่เคลือ่นที ่หรือการเคลือ่นไหวอยู่กบัที ่(Non- 

Locomotor Movement)  คือ การเคล่ือนไหวที่ร่างกายไม่ตอ้งเคล่ือนที่จากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึง แต่จะเป็น

การใช้ร่างกายทุกส่วนให้สนองตอบต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวแบบน้ีไดแ้ก่ 

การก้ม ยืด บิด แกว่ง โยก ปรบมือ ผงกศีรษะ ขยิบตา ชันเข่า เคาะเท้า พูด เคลื่อนไหวแขนและมือ 

เคล่ือนไหวมือและน้ิวเทา้และปลายเทา้ 

การกม้ตวั (Bending) คือ การงอพบัขอ้ต่อต่าง ๆ ของร่างกายท่ีจะทาํให ้

ร่างกายส่วนบนเขา้มาใกลก้บัส่วนล่าง 

การยดืเหยยีดตวั (Stetting) คือ การเคล่ือนไหวท่ีตรงกนัขา้มกบัการกม้ตวั  

โดยการพยายามยดืเหยยีดทุกส่วนของร่างกายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

การบิดตวั (Twisting) คือ การเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการบิดลาํตวัท่อน 

บนไปรอบ ๆ แกนตวั 

การหมุนตวั (Tuning) คือ การหมุนตวัไปรอบ ๆ ร่างกายมากกวา่การบิด 

ตวั ซ่ึงทาํใหเ้ทา้ตอ้งหมุนตามไปดว้ยขา้งใดขา้งหน่ึง 
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การโยกตวั (Rocking) คือ การยา้ยนํ้าหนกัจากส่วนหน่ึงของร่างกายไปยงั 

อีกส่วนหน่ึงของร่างกาย โดยส่วนทั้งสองจะตอ้งแตะพื้นคนละคร้ังสลบักนัไป 

การแกวง่หรือหมุนเหวีย่ง (Swinging) คือ การเคล่ือนไหวส่วนใดส่วน 

หน่ึง โดยหมุนรอบจุดใดจุดหน่ึงใหเ้ป็นรูปโคง้ หรือรูปวงกลม หรือแบบลูกตุม้นาฬิกา เช่น การแกวง่แขน ขา 

ลาํตวั 

การเอียง (Swaying)  คลา้ยกบัการโยก ส่วนโคง้จะเป็นโคง้เขา้หาพื้น การ 

เอียงแบบน้ีไม่รู้สึกผอ่นคลายเหมือนกบัการแกวง่ 

การดนั  (Pushing) การเคล่ือนไหวโดยการดนั มกัจะเป็นการดนัออกตาก 

ร่างกาย เช่น การดนัส่ิงของและการกดส่ิงของ 

การดึง (Pulling) คือ การเคล่ือนไหวท่ีตรงกนัขา้มกบัการดนั มกัจะเป็น 

การดึงเขา้หาร่างกายหรือดึงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงโดยเฉพาะ 

การสั่น (Shaking) คือ การเคล่ือนไหวท่ีมีการสั่นสะเทือนของส่วนใดส่วน 

หน่ึงของร่างกายหรือทุกส่วน ตวัอย่างเช่น ในการเตน้รําจะมีการจบัมือเขย่า การแสดงออกของการตกใจ 

หรือการสั่นในการเตน้ 

การตี (Striking) เป็นการเคล่ือนไหวท่ีมาเร็วแลว้หยดุ 

1.2 การเคลือ่นไหวแบบเคลือ่นที ่(Loco motor) เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเคล่ือนท่ีจาก 

ท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ 

การเดิน (Walking) คือ การเคล่ือนท่ีตามจงัหวะโดยการกา้วเทา้สลบักนั 

ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงก็ไดเ้ทา้ท่ีเป็นหลกัจะสัมผสัอยูก่บัพื้นตลอดเวลา จนกวา่การถ่ายนํ้ าหนกัตวัไปยงั

อีกเท้าหน่ึงจะเสร็จส้ินนํ้ าหนักตวัจะตกบนเทา้ทั้งสองขา้งเท่า ๆ กนั ลาํตวัตั้งตรงอยู่ในลักษณะสบาย ๆ 

ปล่อยแขนใหอ้ยูต่ามธรรมชาติ การกา้วเทา้ใหก้า้วเรียบ ๆ ไปตามจงัหวะ 

การวิง่ (Running) คือ การเคล่ือนท่ีตามจงัหวะกา้วเทา้สลบักนัไป พร้อม 

กบัเปล่ียนนํ้าหนกัตวัจากเทา้หน่ึงไปยงัอีกเทา้หน่ึง ในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงนํ้าหนกัตวันั้นจะถีบเทา้ส่งตวั

ข้ึนพน้จากพื้น เทา้ทั้งสองจะลอยพน้จากพื้น 

การกระโดดเขยง่ (Hopping) คือ การสปริงตวัหรือการกระโดดตวัข้ึนจาก 

พื้นแลว้ลงสู่พื้นดว้ยเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงเพียงขา้งเดียว 

การวิง่โหยง่ (Leaping) การทิ้งนํ้าหนกัตวัไวบ้นเทา้หน่ึง แลว้สปริงตวัข้ึน 

จากพื้นดว้ยเทา้เดิมนั้น สวงิฉีกเทา้หน่ึงไปขา้งหนา้เพื่อจะรับนํ้าหนกัตวัในขณะลงสู่พื้น 

การกระโดดสลบัเทา้ (Skipping) คือ การกา้วแลว้กระโดดเขยง่ดว้ยเทา้ 

เดิมเวน้แต่จงัหวะที่ใช้ในการกระโดดสลบัเทา้ซ้ายไปขา้งหน้าชิดเทา้ขวา การลากเทา้ไปชิดแต่ละคร้ังตอ้ง

ไม่ใหเ้ทา้พน้พื้น และใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี 
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การกา้วชิด (Two-Step) การเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ดว้ยการกา้วเทา้ซา้ยไป 

ขา้งหนา้ชิดเทา้ไปหาเทา้ซ้าย ทิ้งนํ้ าหนกัตวัมาที่เทา้ขวา กา้วเทา้ไปขา้งหนา้อีกคร้ัง-พกั-ทาํซํ้ าดว้ยเทา้ขวาชิด

เทา้ซา้ย (กา้ว-ชิด-กา้ว-พกั) 

การควบมา้ (Galloping) คือ การเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ดว้ยการกา้วแลว้ชิด 

เทา้อีกขา้งหน่ึงเขา้ไปชิดเทา้ขา้งหนา้ เม่ือลงสู่พื้นใหเ้ทา้ท่ีกา้วนาํหนา้อยูเ่สมอ 

การล่ืนไถล (Sliding) คือการกา้วเทา้ออกไปขา้ง ๆ แลว้ลากเทา้ขวาไป 

เทา้หน่ึงเขา้ไปชิดเทา้หนา้ เทา้เดิมจะนาํหนา้อยูเ่สมอ 

การกา้วกระโดด (Jumping) การสปริงตวัข้ึนจากพื้นแลว้ลงสู่พื้นดว้ยเทา้ 

ทั้งสองพร้อม ๆ กนั 

2.  กจิกรรมการเคลือ่นไหวเลยีนแบบ หมายถึง กิจกรรมการเลียนแบบหรือกิจกรรมสมมุติ 

ใหเ้ป็นส่ิงใดโดยทาํใหเ้ขา้กบัจงัหวะ ดงัน้ี 

   การทาํท่าเลียนแบบสัตว ์ ไดแ้ก่  ท่าเป็ดเดิน  ท่านกกาํลงับิน  ท่าช้างกินนํ้ าหรือชู

งวง  ท่าปูไต่  ท่าลิงตีลงักาหรือเกาและร้อง 

   การเลียนแบบคน  ไดแ้ก่ ท่าทหาร  อินเดียนแดง คนป่า  คนตดัฟืน คนพายเรือ 

   การเลียนแบบวตัถุ  ไดแ้ก่  หุ่นยนต ์ ตุก๊ตาลม้ลุก  ลูกบอล  รถก่อสร้าง  ถงัขยะ 

   การเลียนแบบตวัละครในนิทาน  ไดแ้ก่  นางฟ้า  ยกัษ์  คนแคระ  แม่มด  เจา้ชาย  

เจา้หญิง 

    การเลียนแบบเคร่ืองยนตก์ลไก  ไดแ้ก่  เคร่ืองบิน  รถไฟ  เรือแข่ง 

  3.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจินตนาการและสร้างสรรค์ หมายถึง  กิจกรรมที่เด็กแสดง

ออกเป็นเร่ืองราวตามความคิดคาํนึงของตนเองหรือจากนิทาน  และในกิจกรรมการเคลื่อนไหวน้ีถา้จะนาํ

ดนตรีหรือเคร่ืองให้จงัหวะมาประกอบไดเ้หมาะสมจะทาํให้จินตนาการสมบูรณ์ข้ึน เมื่อเด็กไดฟั้งเสียงแลว้

จะทาํใหเ้กิดความคิดและเคล่ือนไหวไปตามนั้นไดอ้ยา่งสอดคลอ้งไดบ้รรยากาศสมจริงมาก 

  กิจกรรมการเคล่ือนไหวขั้นน้ีตอ้งอาศยัพื้นฐานและทกัษะ รวมทั้งพฒันาการทุกดา้น ซ่ึงอาจ

ประเมินผลพฒันาการทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกายจากการเคลื่อนไหวตามจินตนาการและ

สร้างสรรค์ไดอ้ย่างเที่ยงตรง ว่าเด็กคนใดมีศกัยภาพมากน้อยเพียงใด จากการแสดงออกในการเคลื่อนไหว

ตามจินตนาการและสร้างสรรค ์

  ดวงพร  ศิริสมบติั (2522: 2-4) ไดแ้บ่งประเภทของกิจกรรมเขา้จงัหวะออกเป็น 5 ลกัษณะ 

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  การเคลือ่นไหวเบือ้งต้น (Basic Movements) การสอนกิจกรรมเขา้จงัหวะใหแ้ก่บุคคล  
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ผูส้อนจาํเป็นต้องสร้างประสบการณ์ให้เด็กมีทกัษะในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เพือ่ให้

ประสาทและกลา้มเน้ือทาํงานสัมพนัธ์กนัอนัมีผลพฒันาในบทเรียนขั้นสูงข้ึนไป  โดยเร่ิมจากการเคล่ือนไหว

เบ้ืองตน้เสียก่อนเพื่อให้เด็กสามารถบงัคบัการทาํงานของส่วนต่าง ๆของร่างกายได ้การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 

1.1 การเคลือ่นไหวอยู่กบัที ่(Non-Loco motor Movements) ไดแ้ก่การเคล่ือนไหว 

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เมือ่อยู ่ณ จุดใดจุดหน่ึง ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายจะไม่เคล่ือนออกไปจากจุดนั้น

เลย  เช่น  การกม้ตวั  การเหวีย่ง  การบิด  การด่ิง  การผลกั  การหด  การสั่น เป็นตน้ 

   1.2  การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ (Loco motor Movements) หมายถึงการเคล่ือนไหว

ท่ีตอ้งเคล่ือนท่ีไปยงัอีกท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ 

   การเดิน (Walk)  คือ การเคล่ือนท่ีตามจงัหวะ โดยการกา้วเทา้สลบักนัไปในทิศทาง

ใดก็ได ้เทา้ทีเ่ป็นหลกัจะสัมผสัอยูก่บัพื้นตลอดเวลา จนกวา่การถ่ายนํ้ าหนกัตวั  ไปยงัอีกเทา้หน่ึงจะเสร็จส้ิน  

นํ้ าหนกัตวัจะตกบนเทา้ทั้งสองเท่า ๆ กบัลาํตวัตั้งตรงอยูใ่นลกัษณะสบาย ๆ ปล่อยแขนให้อยูต่ามธรรมชาติ 

การกา้วเทา้ใหก้า้วเรียบ ๆ ไปตามจงัหวะ การกา้วหนา้จะกา้วสั้นกวา่การเดินตามปกติ 

   การเดินย่อ  (Strutting) คือการกา้วเทา้ซ้ายไปขา้งหนา้  ยอ่เข่าซ้ายลงเล็กนอ้ย กา้ว

เทา้ขวาไปขา้งหนา้ยอ่เข่าขวาลงเล็กนอ้ย 

   การวิ่ง  (Run or Country Dance Step) คือการเคล่ือนไหวตามจงัหวะโดยการกา้ว

เทา้สลบักนัไปในทิศทางใดก็ได ้ โดยการถีบเทา้ส่งตวัข้ึนพน้จากพื้น เทา้ทั้งสองจะลอยพน้จากพื้นพร้อม ๆ 

กบัการกา้วเรียบ ๆ ไปใหใ้กลก้บัพื้น 

   การกา้วโหยง่ (Treading Step) คือ การกา้วสั้น ๆ ไปบนปลายเทา้อยา่งเร็ว 

   การกระโดด (Jump) คือ การสปริงตวัข้ึนจากพื้น แลว้ลงสู่พื้นดว้ยเทา้ทั้งสองขา้ง

พร้อมกนั 

   การกระโดดเขยง่ (Hop) คือ การสปริงตวัข้ึนจากพื้นแลว้ลงสู่พื้นดว้ยเทา้ขา้งใดขา้ง

หน่ึงเพียงขา้งเดียว 

   การกระโจน (Leap) คือ การทิ้งนํ้ าหนกัตวัไวบ้นเทา้แลว้สปริงตวัข้ึนจากพื้นดว้ย

เทา้เดิมนั้น สวงิฉีกเทา้หน่ึงไปขา้งหนา้เพื่อจะรับนํ้าหนกัตวัในขณะลงสู่พื้น 

   การวิง่สลบัเทา้ (Skip) คือ การกา้วกระโดดเขยง่ เวน้แต่จงัหวะที่ใชใ้นการกระโดด

สลบัเทา้นั้นเร็ว และเป็นจงัหวะแบ่ง กา้วเทา้ซ้าย กระโดดเขยง่ดว้ยเทา้ซ้ายและกา้วเทา้ขวากระโดดเขยง่ดว้ย

เทา้ขวา 

   การล่ืนไถล (Slide) คือ การก้าวเทา้ออกไปขา้ง ๆ แลว้ลากเทา้ขวาไปชิดเทา้ซ้าย

หรือลากเทา้ซา้ยไปชิดเทา้ขวา การลากเทา้ไปชิดแต่ละคร้ังตอ้งไม่ใหเ้ทา้พน้พื้นและใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี 
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   การควบมา้ (Gallop) คือ การเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้าดว้ยการกา้วแลว้ตามชิดอีกเทา้

หน่ึงเขา้ชิดเทา้หนา้ เทา้เดิมจะนาํหนา้อยูเ่สมอ 

   การดาลสเต็ป (Dalstep) คือ การกา้ว-สวิง- เขย่ง เช่น เมื่อจะเคลื่อนที่ไปทางซ้าย

กา้วไปขา้งหนา้เฉียงไปทางซา้ยดว้ยเทา้ซา้ย สวงิเทา้ขวา ไขวไ้ปขา้งหนา้เทา้ซา้ย เขยง่ส้นเทา้ข้ึน 

   Two-step คือ การกา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหนา้ ชิดเทา้ขวาไปหาเทา้ซ้ายทิ้งนํ้ าหนกัตวัมา

ไวท่ี้เทา้ขวา กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหนา้อีกคร้ัง-พกั-ทาํซํ้ าดว้ยเทา้ขวาชิดเทา้ซา้ยเขา้ไปหา (กา้ว-ชิด-กา้ว-พกั) 

2.  การเคลือ่นไหวประกอบเพลง (Motion Songs) การเคล่ือนไหวประกอบเพลง ไดแ้ก่การ 

ร้องเพลงแลว้เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ หรือบางส่วนของร่างกายตามเสียงและเน้ือเพลงนั้น ๆ เช่น กม้ศีรษะ ตบ

มือ กระโดด ฯลฯ 

กรมการฝึกหดัครู (2528: 15) ไดก้ล่าวเสริมถึงการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ (Fundamental of 

 Movements) ทั้ง 2 ประเภท ไวด้งัน้ี 

การเคล่ือนไหวแบบไม่เคล่ือนท่ี (Non locomotor Movement) คือ การเคล่ือนไหวท่ีร่างกาย 

ไม่ตอ้งเคล่ือนที่จากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึง แต่จะเป็นการใชร่้างกายทุกส่วนให้สนองตอบต่อการเคล่ือนไหว

ของร่างกายส่วนใหญ่ ๆ การเคล่ือนไหวแบบน้ีไดแ้ก่ การกม้ ยดื แกวง่ โยก ฯลฯ 

   การกม้ตวั (Bending) คือ การงอพบัขอ้ต่อต่าง ๆ ของร่างกายที่จะทาํให้ร่างกาย

ส่วนบนเขา้กบัส่วนล่าง 

   การยืดเหยียดตวั (Stretching) คือ การเคล่ือนไหวท่ีตรงกนัขา้มกบัการกม้ตวั โดย

พยายามยดืเหยยีดทุกส่วนของร่างกายใหม้ากท่ีสุดท่ีจะมากได ้

   การบิดตวั (Twisting) คือ การเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการบิดลาํตวัท่อนบนไปรอบ 

ๆ แกนตั้ง 

   การหมุนตวั (Turning) คือ การหมุนตวัไปรอบ ๆ ร่างกายมากกวา่การบิดตวั ซ่ึงทาํ

ใหเ้ทา้ตอ้งหมุนตามไปดว้ยขา้งใดขา้งหน่ึง 

   การโยกตวั (Rocking) คือ การยา้ยนํ้ าหนกัจากส่วนหน่ึงของร่างกาย ไปยงัอีกส่วน

หน่ึงของร่างกาย โดยส่วนทั้งสองจะตอ้งแตะพื้นคนละคร้ังสลบักนัไป 

   การแกว่งหรือหมุนเหวี่ยง (Swinging) คือ การเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหน่ึง โดย

หมุนรอบจุดใดจุดหน่ึงใหเ้ป็นรูปโคง้ หรือรูปวงกลม หรือแบบลูกตุม้นาฬิกา เช่น การแกวง่แขน ขา ลาํตวั  

   การเอียง (Swaying) คลา้ยกบัการโยก ส่วนโคง้จะเป็นโคง้เขา้หาพื้น การเอียงแบบ

น้ีไม่รู้สึกผอ่นคลายเหมือนกบัการแกวง่ 

   การดนั (Pushing) การเคลื่อนโดยการดนั มกัจะเป็นการดนัออกจากร่างกาย เช่น 

การดนัส่ิงของและการกดส่ิงของ 
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   การดึง (Pulling) คือ การเคล่ือนไหวที่ตรงกนัขา้มกบัการดนั คือมกัจะเป็นการดึง

เขา้หาร่างกาย หรือดึงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงโดยเฉพาะ 

   การสั่น (Shaking) คือ การเคลื่อนไหวที่มีการสั่นสะเทือนของส่วนใดส่วนหน่ึง

ของร่างกายหรือทุกส่วน ตวัอยา่งในการเตน้รําจะมีการจบัมือเขยา่ การแสดงออกของการตกใจ หรือการสั่น

ในการเตน้ 

   การตี (Striking) เป็นการเคล่ือนไหวท่ีมาเร็วแลว้หยดุ 

การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี (Loco motor Movement) มีพื้นฐานอยู ่8 อยา่ง คือ  

 การเดิน (Walking) คือ การเคล่ือนท่ีดว้ยการกา้ว เป็นการเปล่ียนนํ้าหนกัตวัจากเทา้ 

หน่ึงไปยงัอีกเทา้หน่ึง และขณะเปล่ียนนํ้าหนกัตวันั้น เทา้ขา้งหน่ึงจะอยูบ่นพื้นเสมอ 

   การวิง่ (Running) เป็นการเคล่ือนที่โดยการเปล่ียนนํ้ าหนกัตวัจากเทา้หน่ึงไปยงัอีก

เทา้หน่ึง ขณะท่ีเปล่ียนนํ้าหนกัตวันั้น เทา้ทั้งสองจะไม่อยูบ่นพื้น 

   การกระโดดเขย่ง (Hopping) คือ การกระโดดข้ึนจากพื้น แลว้ลงสู่พื้นดว้ยเทา้ขา้ง

ใดขา้งหน่ึงเพียงขา้งเดียว 

   การกระโดด (Jumping) คือ การกระโดดข้ึนจากพื้น แลว้กลบัสู่พื้น ดว้ยเทา้ทั้งสอง

ขา้ง 

   การกระโจน (Leaping) คือ การเคล่ือนที่ดว้ยการถ่ายนํ้ าหนกัตวั จากเทา้หน่ึงไปยงั

อีกเทา้หน่ึง ดว้ยการกระโดดเผ่นข้ึนจากพื้น การลงสู่พื้นปลายเทา้จะลงสู่พื้นก่อน แลว้ถึงฝ่าเทา้และส้นเทา้

จบดว้ยการงอหวัเข่า 

   การกระโดดสลบัเทา้ (Skipping) คือ การกา้วแลว้กระโดดเขยง่ดว้ยเทา้เดิม 

   การสไลด ์(Sliding) คือ การกา้วไปขา้งหนา้ แลว้ลากไปชิด 

   การควบมา้ (Galloping) การเคลื่อนที่ไปขา้งหน้าดว้ยการกา้ว แลว้ชิดเทา้อีกขา้ง

หน่ึงเขา้ไปชิดเทา้หนา้ และกระโดดข้ึน เม่ือลงสู่พื้นใหเ้ทา้ท่ีกา้วนาํ นาํหนา้อยูเ่สมอ 

  รังสฤษฏ์ิ บุญชะลอ (2539) กล่าวถึงการแบ่งชนิดของเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ๆไดอ้อกเป็น 2 

ประเภท ดงัน้ี   

   1.  การเคลื่อนอยู่กับที ่หมายถึง การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในขณะที่

ยืนอยู่หรือนั่งอยู่กบัที่ เช่น ตบมือ ก้มเงย ผงกศีรษะ สั่นแขน ดนั บิดตวั ยกเทา้ นั่งลง ลุกข้ึน กระทืบเท้า 

เหยยีดเทา้และเหยยีดแขนออกไป เป็นตน้ 

   2.  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ หมายถึง การเคล่ือนไหวที่ตอ้งเคล่ือนออกไปจาก

จุดเดิม การเคลื่อนไหวแบบน้ีข้ึนอยู่กบัการใช้เทา้เป็นสําคญั โดยการกา้วเทา้ออกไปในลกัษณะต่าง ๆ กนั 

เช่น การเดิน การวิง่ การกระโดดไปขา้งหนา้และขา้งหลงั เป็นตน้ 
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   ทกัษะของการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

   1.  การเคลือ่นไหวแบบไม่เคลือ่นที ่หมายถึง การเคล่ือนไหวที่ส่วนฐานของร่างกาย

อยู่กับท่ีไม่ตอ้งเคล่ือนที่จากที่หน่ึงไปยงัอีกทีห่น่ึงแต่จะเป็นการใช้ร่างกายทุกส่วนให้ตอบสนองเป็น 3 

ลกัษณะคือ 

    1.1 การเคลื่อนไหวพืน้ฐาน เป็นทกัษะง่าย ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเด็กมาแต่เกิด 

อาจเร่ิมตน้ดว้ยการยนือยูก่บัท่ีแลว้กม้ตวัลง เงยหนา้ข้ึน แลว้งเอียงตวัไปทางซ้าย-ขวา เหวี่ยงแขนบิดตวัไปมา 

หมุนแขน คอเข่า เอว ขอ้เทา้ การฝึกอาจจะจดัใหเ้ป็นแนววงกลมหรือแถวเดียวหนา้กระดาน และใหท้าํพร้อม

กนัคาํนึงถึงความสะดวกในการดูแลอยา่งทัว่ถึง จุดสําคญัตอ้งเนน้ คือ การหาทางจูงใจเด็กให้เกิดความสนใจ

และสนุกสนานในการปฏิบติั การเคล่ือนไหวพื้นฐานแบบน้ี เช่น  

การกม้ตวั คือ การงอพบัขอ้ต่อต่าง ๆ ของร่างกายท่ีจะทาํใหร่้างกาย 

ส่วนบนเขา้มาใกลก้บัส่วนกลาง 

    การเหยียดตวั คือ การเคล่ือนไหวที่ตรงขา้มกบัการกม้ตวั โดยพยายามยืด

เหยยีดทุกส่วนของร่างกายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

    การบิดตวั  คือ การเคล่ือนไหวร่างกายโดยการบิดลาํตวัท่อนบนไปรอบ ๆ 

แกนตั้ง 

    การหมุนตวั คือ การหมุนตวัไปรอบ ๆ ร่างกายมากกวา่การบิดตวั ซ่ึงทาํให้

เทา้ขา้งหน่ึงอาจหมุนตามไปดว้ย 

     การโยกตวั คือ การยา้ยนํ้ าหนกัส่วนหน่ึงของร่างกายไปยงัอีกส่วนหน่ึง

ของร่างกาย โดยส่วนทั้งสองจะตอ้งแตะพื้นคนละคร้ังสลบักนัไป 

    การแกว่งหรือการหมุนเหวีย่ง คือ การเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหน่ึง โดย

หมุนรอบจุดใดจุดหน่ึงให้เป็นรูปโคง้หรือรูปวงกลมหรือแบบลูกตุม้นาฬิกา เช่น การแกว่งแขน ขา ลาํตวั 

ฯลฯ 

    การเอียง คลา้ยกบัการโยก ส่วนโคง้จะเป็นโคง้เขา้หาพื้นดา้นซา้ยหรือขวา 

    การดนัหรือการผลกั การเคลื่อนโดยการดันมกัจะเป็นการดันหรือผลัก

ออกจากร่างกาย 

    การดึง เป็นการเคลื่อนไหวตรงขา้มกบัการดนัคือมกัจะเป็นการดึงเขา้หา

ร่างกายหรือดึงไปในทิศทางใด ทิศทางหน่ึงโดยเฉพาะ 

    การสั่น คือ การเคล่ือนไหวที่มีการสั่นสะเทือนของส่วนใดส่วนหน่ึงของ

ร่างกายหรือทุกส่วน 
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    การตี เป็นการเคล่ือนไหวท่ีมาเร็วแลว้หยดุ 

   1.2 การเคลือ่นไหวแบบสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะการเคลื่อนไหวที่ใช้ส่วนของ

ร่างกายใหส้ัมพนัธ์กนั เช่น แขนกบัขา เทา้กบัลาํตวั ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความแขง็แรงและสมรรถภาพทางกายของ

บุคคลเป็นองคป์ระกอบดว้ย โดยนาํเอาทกัษะพื้นฐานมาผสมให้ติดต่อกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เช่น ยอ่ตวัลงแลว้

เหยยีดตวัข้ึน ผลกัแลว้ดึง เอียงแลว้เหวีย่ง เหวีย่งแลว้บิดตวัไปมา เป็นตน้ 

   1.3 การเคลือ่นไหวประกอบอุปกรณ์ เป็นการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการ

เคล่ือนไหวโดยไม่เคล่ือนท่ี เช่น ไมค้ฑา บอล ห่วง ยางรถยนต ์

  2.  การเคลือ่นไหวแบบเคลื่อนที่ หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึง

เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายแบบง่าย ๆ และสลบัซบัซ้อน เป็นการเคล่ือนนํ้ าหนกัตวัจากเทา้หน่ึงไปยงัอีกเทา้

หน่ึง และไดร้ะยะทางไปดว้ย ซ่ึงแบ่งออกได ้2 แบบ คือ 

   2.1  การเคลือ่นไหวปกติ  ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวที่เป็นแบบอยา่งของอิริยาบถง่าย ๆ 

ทัว่ไป เช่น  

    การเดิน หมายถึง การเคลื่อนที่ถ่ายนํ้ าหนักก้าวจากเทา้หน่ึงไปยงัอีกเทา้

หน่ึงจะตอ้งอยูบ่นพื้นเสมอ 

    การวิง่ หมายถึง การเคล่ือนที่ถ่ายนํ้ าหนกัตวัจากเทา้หน่ึงไปยงัอีกเทา้หน่ึง 

โดยในขณะท่ีถ่ายนํ้าหนกัตวันั้นเทา้ทั้งสองจะไม่อยูบ่นพื้นเลย จงัหวะการลงสู่พื้นเรียกวา่จงัหวะเดิน 

     การกระโดด หมายถึง การกระโดดข้ึนจากพื้นพร้อมกนัทั้งสองเทา้ แลว้

ลงสู่พื้นดว้ยเทา้ทั้งสองพร้อม ๆ กนั ขณะท่ีลงสู่พื้นเข่าทั้งสองจะตอ้งยอ่เลก็นอ้ยเพือ่ผอ่นแรงกระแทก การลง

สู่พื้นตอ้งลงดว้ยปลายเทา้ 

    การกระโจน หมายถึง การวิ่งช้า ๆ ให้ลอยตวัอยู่ในอากาศนาน ๆ กว่า

ธรรมดา ลงสู่พื้นดว้ยปลายเทา้ก่อนฝ่าเทา้และงอเข่าในขั้นสุดทา้ยตามจงัหวะเป็นการรวมทั้งทกัษะการเดิน

กบัวิง่เขา้ดว้ยกนั 

    การเขย่ง  หมายถึง  การกระโดดข้ึนจากพื้นดว้ยขาขา้งเดียวแล้วลงสู่พื้น

ดว้ยขาขา้งเดิมไม่มีการถ่ายนํ้าหนกัตวัจากขาใดไปขาใด ขาจะทาํงานขา้งเดียว 

     การกา้วชิด  หมายถึง การกา้วเทา้ใดเทา้หน่ึงไปขา้งหน้าแลว้กา้วเทา้หลงั

ตามมาชิดกบัเทา้หนา้อาจทาํแบบเดียวกนัตลอดหรือสลบัเปล่ียนเทา้ทาํ 

   2.2 การเคลือ่นไหวพิเศษ เป็นลกัษณะของการเคลื่อนไหวทีใ่ช้พ้ืนฐานการเดิน  

การวิง่  การเขยง่  โดยการเพิ่มกา้วและจงัหวะลกัษณะการกา้วจะผสมกนั เช่น  

    การล่ืนไถล  หมายถึง  การผสมผสานของการเดินสองกา้ว กา้วแรกจะกา้ว

ไปทางไหนก็ไดโ้ดยเทา้อีกขา้งก็จะกา้วตามไปชิดโดยเร็ว การกา้วแบบน้ีเทา้แรกจะลากไปตามพื้น เทา้อีกขา้ง

จะลากตามไปชิด 



19 

 

    การวิ่งสลบัเทา้ หมายถึง  การผสมผสานระหว่างการวิ่งกบัการเขย่ง แต่

การเขยง่จะใชเ้วลาคร่ึงเดียวของการวิง่แต่ละกา้ว 

     การควบมา้  หมายถึง  การกา้วเทา้ใดเทา้หน่ึงไปขา้งหน่ึงแลว้ลากเทา้อีก

เทา้หน่ึงตาม เทา้ท่ีนาํหนา้ก็นาํไปเร่ือย ๆ ตามจงัหวะ หลาย ๆ คร้ังติดต่อกนัแลว้อาจจะเปล่ียนเทา้นาํก็ไดเ้ป็น

พื้นฐานของการทาํโพลกา้ 

    การกระโดดกระต่าย  หมายถึง  การกระโดดลอยตวัไปขา้งหน้าหรือถอย

หลงัลงสู่พื้นดินดว้ยเทา้คู่แบบการกระโดดแต่จงัหวะการลงสู่พื้นชา้กวา่และลงสู่พื้นดว้ยปลายเทา้ ทรงตวับน

ปลายเทา้ ยอ่เข่า จงัหวะชา้กบัจงัหวะเดิม เป็นการเลียนแบบกระโดดของกระต่าย อาจจะเอามือทั้งสองชูข้ึน

ขา้งหูคลา้ยกบักระต่ายก็ได ้

    การชิด – กา้ว หมายถึง การกา้วเทา้ไปแลว้ลากเทา้มาชิด แลว้กา้วเทา้ท่ีกา้ว

นาํไปคร้ังแรกไปขา้งหนา้อีกหน่ึงกา้วตามจงัหวะ กา้ว-ชิด-กา้ว 

    การเดินซาติส  หมายถึง การเดินไปขา้งหน้า 3 กา้วและกระโดดเขยง่ใน

กา้วท่ี 4 (เดิน-เดิน-เดิน-กระโดดเขยง่)  

    การเดินโพลกา้  เหมือนกบัการทาํ  กา้ว-ชิด-กา้ว  แต่เพิ่มการกระโดดเขยง่

เขา้ไปดว้ย (กระโดดเขยง่-กา้ว-ชิด-กา้ว) 

    การเดินมาเซอร์กา้  หมายถึง  การกา้วเทา้ซ้ายไปขา้งหน้า กา้วเทา้ขวาตดั

ซา้ยมาวางแทนเทา้ซา้ยแลว้กระโดดเขยง่ดว้ยปลายเทา้ งอเข่าซา้ยแลว้เร่ิมไปขา้งเดิมเสมอ (กา้ว-กา้วเขยง่-กา้ว

เขยง่)  

    การเขยง่ หมายถึง การใชเ้ทา้หน่ึงเป็นแกนหมุน ใชเ้ทา้อีกเทา้หน่ึงกา้วเดิน

ไปเร่ือย ๆ เป็นการเคล่ือนท่ีในวงกลม นํ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทีเ่ป็นแกนหมุน เป็นพื้นฐานของการคลอ้งคู่หมุน 

การหมุนคู่ท่ีเหวีย่งตวักบัคู่ต่อไป 

  ประเภทของกิจกรรมการเคลื่อนไหวมีหลากหลายรูปแบบสามารถแบ่งออกเป็น การ

เคลื่อนไหวของเด็กปฐมวยั และการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา ซ่ึงลักษณะการเคลื่อนไหวจะมีลักษณะ

คลา้ยคลึงกนัแต่จะแตกต่างกนัการอธิบายลกัษณะของการเคลื่อนไหวในแต่ละท่วงท่า จากการศึกษาพบว่า

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

1. การเคลือ่นไหวแบบอยู่กบัที ่หรือไม่เคลือ่นที ่ เช่น การยนื กม้ตวั ยดืบิดตวั เอียง แกวง่  

ดึง ตี สั่น โยกตวั เป็นตน้ 

2. การเคลือ่นไหวแบบเคลือ่นที ่เช่น เดิน วิง่ กระโดด กระโดดเขยง่ กระโดดสลบัเทา้  

กระโจน สไลด ์ควบมา้ กา้วกระโดด เป็นตน้ 
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4)  วธีิการจัดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

การจดักิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงผูส้อนควรใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากและนาํ 

หลกัการสอนท่ีสาํคญัและส่งเสริมพฒันาการเด็กมาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมให้กบัเด็ก ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้

แนวทางในการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง ไวด้งัน้ี 

คมัเมร์กเกอร์ (อารยา สุขวงศ,์ 2533 อา้งถึง Kuhmerker. 1969: 157) ไดใ้หข้อ้คิดเก่ียวกบั 

หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงของเด็กไว้ว่าจะต้องกําหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

ประสบการณ์สําหรับเด็กในการจดัประสบการณ์น้ีจะตอ้งเน้นการพฒันาความสนุกสนานร่าเริง สดช่ืน  มี

ชีวิตชีวา ขณะเดียวกนัตอ้งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กนัดว้ยโดยเปิดโอกาสให้เด็กไดคิ้ดท่าทางการ

เคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์และให้เด็กแสดงออกซ่ึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดอย่างเสรี ให้มีการ

ปลดปล่อยอารมณ์และพลงังานของเด็กพร้อมกนัไปโดยไม่กีดขวาง   

  เยาวพา  เดชะคุปต ์(2542: 51-52) ไดก้ล่าววา่  การจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะวา่

เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ ช่วยให้เด็กมีโอกาสมีการพฒันาทั้งในดา้นความรู้ความเขา้ใจ

และความรู้สึกสาํนึกในความสามารถของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ของตวัเองตลอดจนในการท่ีจะช่วยให้เด็ก

มีพฒันาการในทกัษะการเคล่ือนไหว ผูส้อนควรพิจารณาหลกัสาํคญัต่อไปน้ีเป็นแนวทางประกอบ 

1.   การจดัการเคล่ือนไหวของเด็กปฐมวยั ควรจะเป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ี 

เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กวยัน้ี เช่น การเคลื่อนไหวอยู่กบัที่ มีการกม้ การเงย การกระโดด การปีนป่าย 

เหล่าน้ี เป็นตน้ 

   2.  เด็กปฐมวยัเป็นวยัที่ต้องการการเคลื่อนไหว  และอยากรู้อยากลองใน

ความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของตนเองตลอดเวลา ฉะนั้นครูควรจะได้จัด

กิจกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้เพื่อสนองความตอ้งการของเด็กวยัน้ีใหเ้พียงพอ 

   3.  การจดักิจกรรมเคลื่อนไหวให้เด็กวยัน้ี ควรจดัให้เด็กมีประสบการณ์การ

เคลื่อนไหว โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายเหล่าน้ีอย่าง

แทจ้ริง 

   4.  การจดักิจกรรมการเคล่ือนไหว ควรใหเ้ป็นไปในลกัษณะของการสร้างสรรคใ์ห้

มากท่ีสุด โดยครูควรตั้งปัญหาใหเ้ด็กไดคิ้ดเองและลองเอง  มากกวา่ท่ีครูจะเป็นผูส้าธิตหรือบอกใหท้าํตาม 

   5.  กิจกรรมการเคล่ือนไหว ควรให้เป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อเด็ก ให้เด็กมี

ความเขา้ใจและเห็นความเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัที่ตอ้งใชห้รือประสบในชีวิตประจาํวนัดว้ย โดยควรจะ

ไดเ้นน้ในแง่ของปริมาณและคุณภาพของการเคล่ือนไหวเหล่านั้นดว้ยควบคู่กนัไป 

   6.  การจดักิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ของ

ร่างกาย โดยส่วนรวมเป็นสาํคญัก่อน เช่น กิจกรรมการเคล่ือนไหวที่เก่ียวกบัการใชก้ลา้มเน้ือลาํตวั กลา้มเน้ือ

แขนและขา เป็นตน้ 
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   7.  ควรส่งเสริมใหเ้ด็กไดส้าํนึกในความสามารถในการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกายท่ีตนเองสามารถท่ีจะทาํไดเ้ป็นสาํคญั ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะช่วยใหเ้ด็กไดมี้ความเช่ือมัน่ในตนเองให้มากท่ีสุด 

ควบคู่ไปดว้ย 

   8.  ควรให้เด็กมีความเขา้ใจและสํานึกในความแตกต่างระหวา่งความสามารถของ

แต่ละคน เด็กแต่ละคนจะมีอตัราการเรียนรู้ หรือพฒันาทางดา้นความสามารถในการเคล่ือนไหวของส่วนต่าง 

ๆ ของร่างกายเหล่าน้ีแตกต่างกนั ฉะนั้นการเรียนรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายเหล่าน้ี

ของแต่ละคนจะเป็นไปตามอตัราการเรียนรู้ของตนเอง 

   9.  การจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กควรจะเป็นบรรยากาศที่มีความ

สนุกสนานและทา้ทายตลอดเวลาดาํเนินกิจกรรม 

   10.  การจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ควรจะเป็นไปตาม

ความสามารถของร่างกายของเด็กเอง ไม่ควรจะเป็นไปในลกัษณะการบงัคบัเด็ก 

   11.  เด็กควรจะไดรู้้จกัช่ือการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ต่าง ๆ เหล่านั้นดว้ย ทั้งน้ีเพือ่จะ

ไดเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป 

  กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2547: 114-115) ไดเ้สนอแนะการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวสําหรับ

เด็กปฐมวยัไวด้งัน้ี 

   1.  กิจกรรมที่ครูให้เด็กกระทาํตอ้งมีลกัษณะสร้างสรรค์มากที่สุดแมแ้ต่จะเป็น

กิจกรรมเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี 

   2.  กิจกรรมควรเร่ิมตน้จากการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยส่วนรวมก่อนแลว้จึงไป

ส่วนแขน ขา ในขณะเดียวกันครูต้องสังเกตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กเรียนรู้ร่างกาย และการ

เคล่ือนไหวของตนเอง 

   3.  ท่าทางของการเคล่ือนไหวตอ้งไม่สร้างความยุง่ยากให้กบัเด็กเพื่อสร้างความ

มัน่ใจให้กับเด็กแต่ต้องมีความหมายสําหรับเด็กในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการพฒันาการรับรู้และการ

สร้างสรรค ์

   4.  มีบริเวณและพื้นท่ีสาํหรับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความคล่องตวัในการเคล่ือนท่ี

ร่างกายทั้งอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี เพื่อเด็กจะไดเ้รียนรู้พื้นท่ีรอบ ๆ ตวั รู้จกับริเวณรอบตวัเองและรอบขา้ง การ

เคล่ือนไหวสอนใหเ้ด็กเรียนรู้พื้นท่ี (Space) ส่ิงท่ีครูสอนไม่ใช่การสั่งใหเ้ด็กยนื ณ ตาํแหน่งท่ีครูกาํหนด แต่

การเรียนรู้พื้นท่ีคือ ส่ิงท่ีครูบอกเด็กวา่ใหห้าพื้นท่ีใหเ้ด็กกางแขน  แกวง่  แลว้ไม่ชนเพื่อน  การบอกเด็กเช่นน้ี

เป็นการสร้างให้เด็กเรียนรู้ตนเองกบัพื้นท่ี ท่ีสัมพนัธ์กบัเพื่อนนัน่คือรู้จกัคาํวา่ Space 

   5.  ใหอิ้สระเด็กในการเคล่ือนไหวตามลกัษณะของกิจกรรมการเคล่ือนไหวซ่ึง

อิสระน้ี  หมายถึง  การใหเ้ด็กทาํตามเสียงดนตรีมากกวา่การทาํท่าตามเน้ือเพลงหรือทาํตามคาํสั่งแต่ใหเ้ด็ก

รู้จกัการสงัเกตวา่ เม่ือควรเคล่ือนไหวและเม่ือไรควรหยดุดว้ยตวัของเด็กเอง 
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รัตนา  ง้ิวแหลม (2538: 91-93) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง  

ไวว้า่ ผูส้อนควรไดรั้บการฝึกฝนตนเองใหร้้องเพลงกบัเด็กได ้ซ่ึงจะทาํใหเ้ด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อผูส้อนและถา้

ผูส้อนร้องเพลงได ้จะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงของเด็ก

มีความสนุกสนาน แต่ถา้หากผูส้อนไม่แน่ใจและไม่มัน่ใจว่าจะร้องเพลงไดดี้ อาจใช้วิธีการต่าง ๆ เพือ่ช่วย

สร้างเสริมประสบการณ์การเคล่ือนไหวประกอบเพลงของเด็กใหมี้ความสมบูรณ์ไดด้งัน้ี 

1. ครูเปิดเทปบนัทึกเสียงเพลงท่ีตอ้งการใหเ้ด็กเคล่ือนไหวตามจงัหวะและเน้ือ 

เพลง 

2. ครูหดัร้องเพลงท่ีจะใหเ้ด็กเคล่ือนไหวตามจงัหวะและเน้ือเพลงจนแน่ใจวา่ร้อง 

ไดถู้กตอ้ง 

3. ครูเลือกเด็กท่ีร้องไดถู้กตอ้งมาเป็นผูช่้วย โดยชกัชวนเด็กท่ีร้องเพลงเก่งหรือ 

ชอบร้องเพลงมาฝึกกบัครูเป็นกลุ่มบ่อย ๆ และเมื่อร้องไดค้ล่องและถูกตอ้งแลว้จดัให้ผูร้้องนาํในกลุ่มใหญ่ 

ขณะเดียวกนัใหเ้ด็กเคล่ือนไหวประกอบตามจงัหวะและเน้ือเพลงนั้น ๆ ดว้ย 

4.   ครูใชเ้คร่ืองเคาะจงัหวะในการใหจ้งัหวะ ในขณะท่ีมีกิจกรรมการเคล่ือนไหว 

ประกอบเพลงดว้ย 

5.   ครูใชมื้อหรือไมช้ี้เพือ่เป็นสญัญาณใหเ้ด็กสงัเกตในการร้องเพลง 

6.   ครูใหเ้ด็กไดพ้ดูเป็นบทกลอนง่าย ๆ ก่อนเพื่อนาํไปสู่การร้องเพลงต่าง ๆ  

ร่วมกนัเป็นหมู่ แลว้เปิดโอกาสใหเ้ด็กร้องเพลงเด่ียว เพื่อพฒันาการร้องเพลงของแต่ละบุคคล ทาํใหค้รูไดจ้ดั

ความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคลในการร้องเพลงและการใชท้่าทางการเคล่ือนไหวประกอบเพลง และ

ควรใหเ้ด็กใชน้ํ้าเสียงในการร้องท่ีถูกตอ้งไม่ใชต้ะโกนในขณะร้องเพลง 

  วธีิการเลือกเพลงในกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

1.   เลือกเน้ือเพลงสั้น ๆ ง่าย ๆ มีเน้ือร้องซํ้ า ๆ กนั เพือ่ใหเ้ด็กจาํไดแ้ละร้องไดเ้ร็ว 

2.   เลือกเพลงหลาย ๆ ประเภทท่ีร้องในหลายโอกาส เช่น เพลงเก่ียวกบัวนัสาํคญั 

ทางศาสนา วนัปีใหม่ วนัลอยกระทง วนัสงกรานต ์วนัเฉลิมพระชนมพรรษาและเพลงแสดงความรักชาติ 

3.  เลือกเพลงท่ีมีเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ เช่น การบวกและลบเลข ลา้งมือ บา้นของฉนั  

สัตวบ์ก  สัตวน์ํ้า 

4.  เลือกเพลงท่ีมีทาํนองสนุกสนานเร้าใจ 

5.  เลือกเพลงท่ีมีระดบัเสียงไม่สูงหรือตํ่าเกินไป ตอ้งคาดวา่ระดบัเสียงของเด็กจะ 

ไปไดถึ้ง 

6.  เลือกเพลงท่ีมีทาํนองเพลงและเน้ือร้องซ่ึงร้องไดง่้าย 

วธีิการฝึกกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง  ผูส้อนควรมีการจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดมี้ 

ประสบการณ์ในชั้นเรียนในการเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลงเป็นประจาํ ดงัน้ี 
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- ฟังเพลงท่ีผูอ่ื้นร้องอยา่งสนุกสนาน 

- ฟังเพลงสั้น ๆ จากเทปเพลงหรือการร้องประกอบดนตรีโดยใหฟั้งคนเดียวกบั 

เพือ่น เป็นกลุ่ม และฟังกบัผูใ้หญ่ ซ่ึงจะตอ้งฝึกให้วิเคราะห์เสียงเบา เสียงสูง เสียงตํ่า ดงั ค่อย และอารมณ์

เพลงท่ีมีความสนุกสนาน เศร้า ใหเ้ด็กฟังอยา่งตั้งใจและใหค้าํตอบได ้

1.  ฟังเพลงท่ีเด็กร้องเอง เพือ่ปรับระดบัเสียงใหถู้กตอ้ง 

2.  ฟังเพลงต่าง ๆ พร้อมกบัทาํท่าทางการเคล่ือนไหวประกอบเพลงตามจงัหวะและ 

เน้ือเพลง 

3.  ร่วมร้องเพลงร่วมกบัครูหรือเทปเพลงโดยร้องทีละคาํหรือทีละประโยค 

4.  ร่วมร้องเพลงกบัครูและเพือ่น โดยอาจร้องเด่ียวนอกกกลุ่ม หรือเปล่ียนขอ้ความ 

ในเน้ือเพลงใหม่ 

5.  ร่วมร้องเพลงกบัผูใ้หญ่และกลุ่มเพื่อน โดยการปรับระดบัเสียงใหเ้ขา้กนัได ้

6.  ร้องเพลงตามลาํพงัได ้

7.  เลือกหรือขอเพลงท่ีชอบได ้

8.  จดจาํเพลงท่ีผูอ่ื้นร้องได ้

เชาวลิต ภูมิภาค (2533: 90-91) ไดก้ล่าวถึง การจดัการสอนกิจกรรมเขา้จงัหวะวา่ผูส้อนควร 

มีความสามารถในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการเป็นผูน้าํ สามารถชกัจูงแนะนาํ อธิบาย ฯลฯ ใหน้กัเรียน 

เขา้ใจและคลอ้ยตามการสอน คือคาํสั่งไดอ้ยา่งดี และมีระเบียบ 

   2.   ความสามารถในดา้นดนตรี ครูตอ้งเป็นผูที้่สามารถฟังดนตรี ฟังจงัหวะ เสียง 

ฯลฯ โดยสามารถแยกออกได ้เพราะในการสอนนั้นเพลงเตน้รําบางเพลง หรือเพลงร้องบางเพลงอาจจะยาก

ครูตอ้งสามารถแยกแยะใหไ้ด ้เพื่อจะไดแ้นะนาํใหน้กัเรียนปรับปรุงเม่ือมีส่ิงไม่ถูกตอ้ง 

   3.  มีความรู้ในขบวนของการสอน (teaching process) ครูตอ้งเตรียมตวัในเร่ืองของ

โครงการสอน บนัทึกการสอน ขั้นตอนในการสอน การให้ส่ิงเร้า (Feed Back) ฯลฯ ซ่ึงเป็นลกัษณะของครู

ทัว่ ๆ ไป 

   4.  มีความรู้ในวิชาต่าง ๆ และส่ิงรอบ ๆ ตวัและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 

(general subjects and up to date) เช่น วชิาจิตวิทยา ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศีลธรรม ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

เพราะเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการเพิ่มความสามารถในการสอน 

   5.  ครูตอ้งรู้จกัผูเ้รียนครูตอ้งเขา้ใจวา่กลุ่มนกัเรียนแต่ละกลุ่มมีลกัษณะอยา่งไรจะ

รับอะไรไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ฯลฯ 
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   6.  ครูตอ้งรู้ถึงเน้ือหาวชิากิจกรรมเขา้จงัหวะ วา่มีอะไรบา้ง และควรจดัสอนเน้ือหา

อะไรใหเ้หมาะสมกบัเด็กในระดบัใด เพราะเด็กต่างวยัก็ยอ่มมีความสามารถที่แตกต่างกนัเป็นความแตกต่าง

ระหวา่งวยั (Age difference)  

   7.  ครูตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให้พร้อม

เช่น ดนตรี เคร่ืองใหจ้งัหวะต่าง ๆ ผา้เช็ดหนา้ เทป ห้องเรียน ฯลฯ เพราะถา้ไม่พร้อมแลว้เด็กนกัเรียนจะเบ่ือ

หน่ายทาํใหก้ารเรียนล่าชา้ ไม่สนุกและน่าสนใจ 

   8.  ครูตอ้งมีเทคนิคในการสอน เทคนิคการสอนเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล สอนกนัได้

บางอยา่งเท่านั้น นอกจากนั้นครูจะตอ้งสังเกตเรียนรู้เอาเองจากผลของการสอน และการไปสังเกตการณ์สอน

ของผูอ่ื้นเพื่อนาํมาปรับปรุงขอ้บกพร่องของตนเอง 

   ลาํดบัขั้นตอนในการสอนกิจกรรมเขา้จงัหวะ การสอนเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน 

การสอนจะตอ้งเร่ิมจากส่ิงทีผู่เ้รียนคุน้เคยไปหาส่ิงทีผู่เ้รียนไม่คุน้เคย จากง่ายไปหายากจากส่วนยอ่ยไปหา

ส่วนใหญ่ ในการสอนกิจกรรมเข้าจงัหวะจะมีหลักการและขั้นตอนในการสอนเช่น เกี่ยวกับการสอน

กิจกรรมพลศึกษา คือ หลกัการสอน 5 ขั้นสาํคญัโดยประกอบดว้ย 

   1.  เรียกช่ือ (Roll Call) ควรเวลานอ้ยที่สุด เพือ่จะไดไ้ม่ให้เสียเวลาในการเรียนการ

สอน 

   2.  ทบทวนและอบอุ่นร่างกาย (Review and Warm Up) การทบทวนบทเรียนเก่า

เพือ่ให้ผูเ้รียนฟ้ืนฟูความจาํและเพื่อให้ผูที้่ขาดเรียนได้เรียนทนักลุ่มได้ การอบอุ่นร่างกาย อาจจะใช้การ

เคลื่อนไหวเบ้ืองตน้ที่เราไดส้อนไปแล้วเป็นการอบอุ่นร่างกายก็ได้ หรือใช้เวลาทบทวนส่ิงที่เรียนมาแล้ว

แทนการอบอุ่นร่างกายก็ได ้

   3.  การสอนทกัษะใหม่ (New Materials) หลงัจากอบอุ่นร่างกายแลว้หรือทบทวน

ทกัษะเดิมแลว้ ก็เป็นการสอนทกัษะใหม่ 

   4.  กิจกรรมหรือขั้นฝึก (Activities Drill) ในส่วนน้ีของบทเรียนจะเป็นการนาํเอา

ทกัษะที่สอนเป็นส่วน ๆ มารวมกัน แล้วเปิดเพลงให้ผูเ้รียนได้เต้นซํ้ าแล้วซํ้ าโดยพยายามให้เกิดความ

สนุกสนาน และควรใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในขั้นน้ีโดยเอาทกัษะที่สอนแยกเป็นส่วน ๆ มาฝึก (ส่วนย่อย 

ส่วนรวม) 

   5.   การวดัผล (Evaluation) อาจจะวดัดว้ยคาํถามให้นกัเรียนตอบ และจากการ

สงัเกตส่วนใหญ่ของชั้นวา่เคล่ือนไหวถูกตอ้งถูกจงัหวะหรือไม่ 
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  วธีิสอนกิจกรรมเขา้จงัหวะ 

1. บอกช่ือเพลง เขียนลงไปบนกระดาน ใหเ้ด็กอ่านดงั ๆ เพื่อออกเสียงใหถู้กตอ้ง 

2. บอกเช้ือชาติทีม่าของเพลง ลักษณะของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ความ

เป็นอยู ่การแต่ง 

กาย ความสนใจ 

   3.  เปิดเพลงใหฟั้งสั้น ๆ สกัท่อนหน่ึงก่อน เพือ่ใหรู้้ลกัษณะวา่เพลงเร็วหรือชา้ 

   4.  จดัผูเ้รียนใหย้นืตามรูปแบบของการเตน้ท่ีครูตอ้งการ หรือจะจดัไวก่้อนก็ได ้

   5.  สอนสเต็ปที่ยาก ๆ โดยแยกสอนทีละส่วน ถา้สอนเป็นแถวไดผ้ลดีกวา่ก็สอน

แบบน้ีไปก่อนแลว้จึงจะใหย้นืในแบบท่ีตอ้งการ  

   6.  ใหเ้ตน้สักสองสามตอน แลว้ครูจึงสอนการเตน้ทั้งเพลง ให้วิเคราะห์แต่ละส่วน 

พยายามฝึกใหโ้ดยไม่ใชด้นตรีก่อนจนคล่องแลว้จึงจะเตน้กบัเสียงดนตรี 

  การจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงใหป้ระสบความสาํเร็จนั้นผูส้อนตอ้งจดัเตรียม

วิธีการสอนทีเ่หมาะสมเพือ่ส่งเสริมพฒันาการดา้นการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของ

ร่างกาย ซ่ึงเนน้ที่ลาํตวั แขน และขาของเด็กและรวมถึงพฒันาการในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึก

ของเด็กดว้ย ผูส้อนควรมีการจดัเตรียมวธีิการสอนตั้งแต่การเตรียมตวัผูส้อนเอง เช่น การฝึกฝนประสบการณ์

ในการเป็นผูน้าํสอนที่ดี สามารถชกัจูง อธิบายให้เด็กเขา้ใจ จดักระบวนการสอนที่ตอบสนองต่อพฒันาการ

การเคล่ือนไหวของเด็ก จดัสอนเน้ือหาให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของเด็กศึกษากลุ่มผูเ้รียนวา่เด็ก

สามารถรับอะไรไดม้ากนอ้ยเพียงใด  จดัเตรียมส่ืออุปกรณ์ สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกให้พร้อมก่อน

สอนเสมอ  

2.1.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

การสอนตามหลกัการการสอนเพียงอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหก้ารสอนและการ 

เรียนรู้ของผูเ้รียนประสบความสําเร็จแต่การนาํเอาหลกัทฤษฎีการเรียนรู้เขา้มาช่วยเป็นแนวทางในการศึกษา

จะเป็นผลดีและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ดงัที่การนํา

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike มาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนและทฤษฎีพฒันาการ

ทางด้านร่างกายของ Gesell มาเป็นแนวทางในการศึกษาจะช่วยส่งเสริมพฒันาการในการเรียนรู้การ

เคล่ือนไหวของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงไดมี้ผูอ้ธิบายทฤษฎีของ Thorndike และ Gesell ไวด้งัน้ี 

 1.  ทฤษฎกีารเรียนรู้ของ Thorndike เกีย่วกบัชุดกจิกรรมเคลือ่นไหว 

      กฎการเรียนรู้ของ Thorndike (Thorndike’s Law of Learning) มี 3 ขอ้ดงัน้ี (เชาวลิต  

ภูมิภาค, 2533: 109-110)  

1.  กฎของความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือเด็กมี 
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ความพร้อมทั้งทางกายและใจ เก่ียวกบัร่างกาย (Physical) เป็นการเตรียมความพร้อมในการใชก้ลา้มเน้ือและ

ระบบประสาทให้สัมพนัธ์ (Co-ordination) เป็นการฝึกทกัษะเก่ียวกบัทางจิตใจ (Mental) เป็นความพร้อม

ทางดา้นสมองหรือสติปัญญา ควรคาํนึงถึงความพร้อมในวยัต่าง ๆ ดว้ยวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร เป็นที่

เช่ือกนัวา่ เด็กอาย ุ6 ขวบ เป็นเด็กท่ีมีความพร้อมในการตอบสนองแลว้ เพราะวยัน้ีมีเยือ่ท่ีทาํใหส้มองทาํงาน 

   เมือ่เด็กมีความพร้อมทั้งทางกายและจิตใจ ก็จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งข้ึนถือ

เป็นเร่ืองสาํคญัในการสอนมากทีเดียว 

   2.  กฎของผล (Law of Effects) เป็นประสบการณ์ท่ีนกัเรียนไดรั้บหมายความวา่

นกัเรียนจะเรียนรู้ไดดี้ข้ึน ถา้ประสบการณ์หรือผลของการกระทาํนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางที่ดี เพราะ

ผลที่ดีจะทาํให้นกัเรียนเกิดความสนใจ และมานะพยายามยิ่งข้ึน ถา้เรียนไปแลว้ทาํไดเ้กิดทกัษะก็จะทาํให้

สนุกสนานยิ่งข้ึน โดยถือว่าถ้าเด็กมีทกัษะ (ทาํได้) แสดงว่าเด็กมีสัมฤทธิผล (Achievement) คือความ

สนุกสนาน ความพอใจ และครูก็ชมเชย ในทางตรงกนัขา้มถา้ไม่ประสบผลสําเร็จแลว้ก็ยงัโดนครูตาํหนิ เด็ก

ก็จะมีประสบการณ์ทีไ่ม่ดียิง่ข้ึนไปอีก เป็นกฎที่เก่ียวกบัการใหร้างวลั ไม่ควรจะทาํโทษหรือตาํหนิ ครูอาจจะ

ทาํไดเ้หมือนกนั แต่ก็ตอ้งบอกเหตุผลว่า ทาํไมเพราะเหตุใดดว้ย มิฉะนั้นจะเกิดปัญหายิ่งข้ึนเพราะเด็กที่มี

ทกัษะจะไม่มีปัญหาเท่ากบัเด็กท่ีมีทกัษะเพราะมีความสนุกสนานตอบแทนอยูแ่ลว้ 

   3.  กฎของการฝึกหัด (Law of Exercise) การเรียนรู้จะดียิ่งข้ึน ถา้ไดมี้การฝึกหดักฎ

น้ีจะจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกทกัษะการเตน้รํานกัเรียนจะทาํไม่ได้เป็นอนัขาด ถา้หากว่านกัเรียนไม่ฝึกหัด 

และการฝึกหดันั้นตอ้งทาํดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งดว้ย จึงจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดี 

ทฤษฎีการเช่ือมโยงของ Thorndike (Thorndike’s Early Connection Theory) จดัอยูใ่น 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนื่องที่เน้นการให้การเสริมแรง (Connectionist Theories Emphasizing 

Reinforcement) (เยาวภา เดชะคุปต,์ 2542: 59-62) 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike หรือทฤษฎี S-R หรือทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connection 

Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่สร้างข้ึนโดย Edward และ Thorndike  นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาชาวอเมริกา  

ธอร์นไดคเ์ช่ือวา่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดจ้ากความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า (S)  และ การตอบสนอง 

(R) ซ่ึงการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งสร้างความเช่ือมโยงหรือพนัธะ (Band และ Connection) ระหวา่งส่ิงเร้ากบั

การตอบสนอง โดยอาศยัการลองผดิลองถูก (Trial and Error) จนกวา่จะพบรูปแบบท่ีดีหรือเหมาะสมท่ีสุด 

  หลกัการเรียนรู้ กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์สรุปได ้3 ประการ ดงัน้ี 

1. กฎแห่งความพร้อม  (Law of Readiness) หมายถึงสภาพความพร้อม หรือความมีวฒิุ 

ภาวะของผูเ้รียน ทั้งทางร่างกาย อวยัวะต่าง ๆ ในการเรียนรู้ รวมทั้งพื้นฐานประสบการณ์เดิม สภาพความ

พร้อมของหู ตา ประสาท สมอง กลา้มเน้ือ ประสบการณ์เดิมที่จะเช่ือมโยงกบัความรู้หรือส่ิงใหม่  ตลอดจน

ความสนใจ ความเขา้ใจต่อส่ิงที่จะเรียน ถ้าผูเ้รียนเกิดมีความพร้อมตามองค์ประกอบดงักล่าว ก็จะทาํให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้
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  2.  กฎของการฝึกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กหดัหรือกระทาํซํ้ า 

บ่อย ๆ ก็ย่อมจะทาํให้เกิดความสมบูรณ์ถูกตอ้ง ซ่ึงกฎน้ีเป็นการเน้นความมัน่คงระหว่างการเช่ือมโยงและ

การตอบสนองท่ีถูกตอ้งยอ่มนาํมาซ่ึงความสมบูรณ์แห่งการเรียนรู้ กฎของการฝึกหดัแบ่งออกไดเ้ป็น 

   2.1  กฎแห่งการใช้ (Law of Use) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงอยูเ่สมอยอ่มทาํให้เกิดพนัธะที่แน่นแฟ้นระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้แลว้

ไดน้าํเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชอ้ยูเ่สมอ ก็จะทาํใหเ้กิดความมัน่คงถาวรไม่ลืม 

   2.2  กฎแห่งการนําไปใช้ (Law of Disuse) หมายถึง การไม่ไดฝึ้กฝน หรือไม่ได้

กระทาํบ่อย ๆ ยอ่มทาํใหค้วามมัน่คงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองอ่อนกาํลงัลง หรือลดความเขม้ลง หรือ

เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้แลว้ไม่ไดน้าํความรู้ไปใช ้ยอ่มทาํใหก้ารทาํกิจกรรมนั้นไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจจะทาํ

ใหค้วามรู้นั้นลืมเลือนไปได ้

  3.  กฎแห่งความเป็นผล (Law of Effect) กฎน้ีเป็นผลที่ทาํให้เกิดความพอใจ กล่าวคือ เมื่อ

อินทรียไ์ดรั้บความพอใจ จะทาํให้พนัธะหรือส่ิงเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองมีความเขม้แข็ง

มัน่คง หรือเกิดความอยากจะเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน แต่ถา้อินทรียไ์ดรั้บผลที่ไม่พอใจก็จะทาํให้ไม่อยากเรียน 

หรือเกิดความเบ่ือหน่ายเป็นผลเสียต่อการเรียนรู้ 

  การนาํทฤษฎีของธอร์นไดค์ไปใช้ในการจดัการศึกษา ครูหรือนักการศึกษาสามารถนํา

แนวคิดไปใชไ้ด ้ดงัน้ี 

1.  การจดัส่ิงเร้าจะกระตุน้ให้เกิดการตอบสนอง โดยการสร้างแรงจูงใจ การให้รางวลั 

เพือ่ให ้

เด็กเกิดความพอใจในการเรียน 

  2.  จดัหาอุปกรณ์ท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่การเรียนรู้ เพือ่ทาํใหเ้ด็กพอใจในการเรียน 

  3.  ให้เด็กไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติัหรือทาํแบบฝึกหดับ่อย ๆ จนทาํไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และมี

แรงจูงใจ มีความสนใจ เขา้ถึงเป้าหมายและคุณค่าของส่ิงท่ีทาํ ทั้งน้ีเพราะเด็กในวยัน้ีตอ้งการไดรั้บการฝึกฝน

ใหเ้กิดทกัษะ 

  4.  การฝึกฝนไม่ควรกระทาํนาน ๆ จนเด็กรู้สึกจาํเจเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเด็กในวยัน้ีมี

ช่วงความสนใจตํ่า เมือ่รู้สึกว่าเด็กลดความสนใจในส่ิงทีท่าํควรเปลี่ยนกิจกรรมอย่างอื่น หรือจดักิจกรรม

หลากหลายใหเ้ด็กไดมี้โอกาสฝึกทกัษะ 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike เนน้ท่ีการใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนหรือฝึกหดัอยา่งต่อเน่ือง 
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  2) ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านร่างกายของ อาร์โนล กีเซลล์ (Arnold Gesell) เกี่ยวกับชุด

กจิกรรมเคลือ่นไหว  

ทฤษฎีพฒันาการของกีเซล (ประมวล ดิคคินสนั, 2524: 178-179 อา้งถึง Gesell, 1947)  

ซ่ึงเป็นนกัจิตวิทยาพฒันาการไดก้ล่าวว่า ความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กสามารถแบ่ง

ออกเป็นระยะและมีขั้นตอนพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่นั้น มีความสําคญัแก่ชีวิตเพราะเป็นรากฐานของ

บุคคล เมื่อเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ พฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพความพร้อมทางร่างกาย 

ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ ต่อมกระดูกและประสาทต่าง ๆ ส่ิงแวดลอ้มเป็นเพียงส่วนประกอบของการเปล่ียนแปลง 

โดยท่ีกีเซลไดแ้บ่งพฒันาการเด็กออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

  1. พฤติกรรมด้านการเคลือ่นไหว (Motor Behavior) เป็นความสามารถของร่างกายที่

ครอบคลุมถึงการบงัคบัอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายและความสัมพนัธ์ทางดา้นการเคล่ือนไหวทั้งหมด 

2. พฤติกรรมด้านการปรับตัว (Adaptive Behavior) เป็นความสามารถในการประสานงาน 

ระหวา่งระบบการเคล่ือนไหวกบัระบบความรู้สึก (Motor Sensory Coordination) เช่นประสานงานระหวา่ง

ตากบัมือ (Eye – Hand Coordnation) ซ่ึงดูไดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก (Manipulation) เช่น ใน

การตอบสนองต่อส่ิงท่ีเป็นลูกบาศก์ การสั่นกระด่ิง การแกวง่กาํไล ฯลฯฉะนั้นพฤติกรรมดา้นการปรับตวัจึง

สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทางการเคล่ือนไหว 

3.  พฤติกรรมทางด้านภาษา (Language Behavior) ประกอบดว้ยวธีิส่ือสารทุกชนิดเช่น การ 

แสดงออกทางหนา้ตา ท่าทาง การเคล่ือนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียง และภาษา

พดู การเขา้ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

4.  พฤตกิรรมทางด้านนิสัยส่วนตวัและสังคม (Personal – Social Behavior) เป็นความ 

สามารถในการปรับตวัของเด็กระหว่างบุคคลและบุคคลกบักลุ่มภายใตภ้าวะแวดลอ้มและสภาพความเป็น

จริง นบัเป็นการปรับตวัท่ีตอ้งอาศยัความเจริญของสมองและระบบการเคล่ือนไหวประกอบ 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ กีเซลพบวา่ก่อนท่ีคนเราจะทาํ 

อะไรง่าย ๆ เช่น หยิบอาหารใส่ปากไดน้ั้น มีการเรียนรู้หลายขั้น ขั้นแรกทารกใชมื้อตะปบ ขั้นต่อมาจบัของ

ดว้ยมือ 4 น้ิว ติดกนักบัฝ่ามือ โดยเร่ิมใชฝ่้ามือตอนใกล ้ๆ สันมือต่อมาจะเล่ือนไปใชใ้จกลางมือ แลว้ใชห้วั

แม่มือค่อยๆ เล่ือนมาจบั ขั้นสุดทา้ย คือ การหยิบของดว้ยน้ิวหวัแม่มือกบัปลายน้ิว ยิ่งไปกวา่นั้น กีเซล ไดต้ั้ง

ขอ้สังเกตว่าการควบคุมปฏิบติัการแห่งกล้ามเน้ือของคนเรามีพฒันาการเร่ิมจากศีรษะจรดเทา้ เรียกว่า 

Cephalo – Caudal Sequence คือ หนัศีรษะไดก่้อนชนัคอแลว้จึงคว ํ่า คืบ นัง่คลาน ยืน เดิน และวิ่งตามลาํดบั 

ส่วนพฒันาการการควบคุมปฏิบติัการกลา้มเน้ือเร่ิมจากใกลล้าํตวัก่อนเรียกวา่ Proximodistal Sequence เช่น 

ท่ีแขน ขาทารก ยอ่มบงัคบัการเคล่ือนไหว แกวง่แขน ขาไดก่้อนมือ และเทา้ เด็กใชแ้ขนคล่องก่อนมือ และ

ใชมื้อคล่องก่อนน้ิวดงันั้นเด็กเลก็ๆ เม่ือตอ้งการจบัอะไรก็ผวาไปทั้งตวั ต่อมาจึงยืนออกไปเฉพาะแขนแลว้จึง
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ใชมื้อและน้ิวดงักล่าว ถา้จะใหเ้ด็กเล็กๆ เขียนหนงัสือมกัจะไดต้วัโต เพราะกลา้มเน้ือมือ ยงัใชไ้ม่คล่อง ไดแ้ต่

วาดแขนไปกวา้งๆ ต่อมาเม่ือการบงัคบักลา้มเน้ือมือบรรลุวฒิุภาวะแลว้ จึงสามารถเขียนตวัเล็กๆ ได ้ 

เพราะสามารถบงัคบักลา้มเน้ือมือและน้ิวไดจ้ากท่ีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่ทฤษฎีเก่ียวกบั 

ความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่นั้นแสดงให้เห็นว่าเด็กจะพฒันาการของความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ เร่ิมมาจากการเคล่ือนไหวอวยัวะในส่วนต่าง ๆ ที่เรียกว่ากลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนแลว้จึง

ค่อยๆ พฒันามาเป็นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กซ่ึงจะเป็นไปตามวฒิุภาวะ และการเรียนรู้ของเด็ก 

  ทศันา แขมมณี และคณะ (2536: 60-81) กล่าวถึง ทฤษฎีทางดา้นร่างกาย อาร์โนล กีเซลล ์ 

(Arnold Gesell) ว่า กีเซลล์ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีของเขาเองว่าพฒันาการทั้งหมดปรากฏขั้นเป็นรูปแบบที่

แน่นอนและเกิดข้ึนเป็นลาํดบัขั้น ซ่ึงเป็นเพียงแต่การเจริญเติบโตของร่างกาย (เน้ือเยือ่และอวยัวะ) เท่านั้น แต่

รวมไปถึงพฤติกรรม และหน้าที่ของส่ิงเหล่านั้นด้วย วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมเป็นเพียงองค์ประกอบ

อนัดบัทีส่องทีมี่อิทธิพลต่อพฒันาการ ส่ิงแวดลอ้มเป็นเพียงองค์ประกอบที่ช่วยต่อเติมเสริมการพฒันาการ

ต่าง ๆ แต่ไม่ใช่เป็นตวัทาํให้เกิดพฒันาการนั้น ๆ ถา้วุฒิภาวะยงัไม่เกิดข้ึนสภาพแวดลอ้มจะไม่มีอิทธิพล

อะไรต่อพฒันาการของเด็ก วุฒิภาวะจะถูกกาํหนดโดยพนัธุกรรมซ่ึงมีอยู่ในเด็กแต่ละคนมาแต่เกิด ส่วน

สภาพแวดลอ้มเป็นตวัทาํใหเ้ด็กแตกต่างกนั 

  คาํวา่ “วฒุิภาวะ” หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระยะต่าง ๆ ของชีวิตโดยไม่มีการ

เรียนรู้มาก่อน และการเปล่ียนแปลงนั้นจะนาํมาซ่ึงความสามารถใหม่ ๆ  

  การเติบโตและพฒันาการของเด็ก จะมีลกัษณะต่อเน่ืองเป็นขั้นตอน และการที่จะสามารถ

เติบโตพฒันาถึงขั้นใดก็จะตอ้งบรรลุวุฒิภาวะ (Maturity) ของความสามารถขั้นนั้นรวมทั้งมีความพร้อม 

(Readiness) ดว้ย เช่น การที่เด็กอายุ 18 เดือน จะเดินไดก้็ตอ้งผา่นขั้นตอนนัง่ได ้คลานได ้ยืนไดแ้ลว้จึงจะมี

วฒิุภาวะและความพร้อมท่ีจะเดินได ้

  พฒันาการเป็นกระบวนการที่มีการประสานงานกนัพร้อมกนัไปหมดทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ กล่าวคือ การเติบโตทางร่างกายและพฒันาการทางอารมณ์และสติปัญญาจะมีความสัมพนัธ์เกี่ยวเน่ือง

กนัอยา่งใกลชิ้ด เพราะฉะนั้นการศึกษาพฒันาการเด็กจึงจะตอ้งศึกษาทั้งหมด มิใช่แยกศึกษาส่วนใดส่วนหน่ึง 

  ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นลกัษณะเด่นของพฒันาการ เด็กแต่ละคนจะมีการเติบโต

และมีลกัษณะพฒันาการแตกต่างกนั ถึงแมแ้บบแผนขั้นตอนพฒันาการของเด็กทุกคนจะเหมือนกนั กล่าวคือ 

เด็กทุกคนจะตอ้งนั่งไดก่้อนที่จะคลานได ้และยืนไดก่้อนที่จะเดินได้ แต่เด็กบางคนอาจจะเดินได้ตอน 11 

เดือน บางคนเดินไดต้อน 16 เดือน หรือ 18 เดือน และเด็กบางคนท่ีพฒันาชา้ในตอนตน้อาจไปโตทนัเด็กอ่ืน

ในระยะต่อไปก็มี นอกจากน้ีแลว้ยงัมีความแตกต่างในเร่ืองพื้นฐานของอารมณ์และสติปัญญาในเด็กแต่ละ

คนดว้ย 

  กีเซลล์ ได้วางเกณฑ์มาตรฐานสําหรับวดัพฤติกรรมของเด็กโดยใช้การสังเกตพฤติกรรม

ทางการเคล่ือนไหว (Motor Behavior) ซ่ึงครอบคลุมการควบคุมอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายและความสัมพนัธ์
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ทางด้านการเคลื่อนไหว การสังเกตพฤติกรรมทางการปรับตวั (Adaptive Behavior) ซ่ึงครอบคลุม

ความสัมพนัธ์ของการใช้มือกับสายตา การแก้ปัญหาในการปฏิบัติการสํารวจและจัดกระทําต่อวตัถุ 

นอกจากนั้นยงัมีการสังเกตพฤติกรรมทางดา้นการใชภ้าษา (Language Behavior) และพฤติกรรมทางสังคม 

(Personal-Social Behavior) อีกดว้ย 

  ทฤษฎีของกีเซลล์มีบทบาทอย่างมากในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กซ่ึงต้องจดั

กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวฒิุภาวะของเด็กแต่ละบุคคล 

2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบักล้ามเนือ้มัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

 1.  แนวคิดเกีย่วข้องกบักล้ามเนือ้มัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

  เด็กดาวน์ซินโดรมจดัได้ว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ซ่ึง

สาเหตุของอาการนั้ นเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ท่ี 21 ซ่ึงส่งผลให้ลักษณะทางร่างกายจะ

คลา้ยคลึงกนัไปทัว่โลก และร่วมถึงพฒันาการที่ล่าชา้กวา่เด็กปกติ ซ่ึงไดมี้ผูบ้รรยายลกัษณะและรายละเอียด

ของเด็กดาวน์ซิน 

โดรมไวด้งัน้ี 

นพวรรณ ศรีวงศพ์านิช (2542: 1-2) กล่าววา่ ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาของเด็ก 

ดาวน์ซินโดรมมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ซ่ึงสาเหตุของความผิดปกตินั้นยงัไม่

ทราบกลไกแน่ชดั เช่ือวา่สารพนัธุกรรมของโครโมโซมคู่ท่ี 21 ทีเ่กินมานั้น ทาํใหก้ระบวนการปกติที่ควบคุม

การสร้างตวัอ่อนเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงทาํให้เด็กเหล่าน้ีมีลกัษณะหนา้ตาคลา้ยคลึงกนั เช่น ศีรษะเล็กและแบน  

หนา้แบน  ดั้งจมูกแบน  ตาเฉียงข้ึน  ปากเล็ก  ใบหูเล็ก  คอสั้น  มือแบนกวา้ง  น้ิวมือสั้น  เส้นลายมือตดัขวาง  

น้ิวกอ้ยโคง้งอ  ช่องระหวา่งน้ิวเทา้ท่ี  1 และ 2 กวา้ง และอาจมีความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  กลา้มเน้ือ  ทางเดินอาหาร  ระบบต่อมไร้ท่อ  ส่วนใหญ่มีระดบัสติปัญญาใน

เกณฑปั์ญญาอ่อนระดบัเลก็นอ้ยถึงปานกลาง 

  พฒันาการของเด็กดาวน์ซินโดรมในช่วงของปีแรก จะล่าช้าอย่างชัดเจนในด้านการ

เคลื่อนไหว ซ่ึงข้ึนกบัภาวะกล้ามเน้ืออ่อนน่ิม และความผิดปกติของหัวใจแต่กาํเนิดว่ามีร่วมด้วยหรือไม่ 

รุนแรงมากนอ้ยเพียงใด พฒันาการท่ีล่าชา้น้ีเห็นชดัข้ึนเม่ือเด็กมีอายมุากข้ึน 

  เด็กจะสามารถเดินไดท่ี้อาย ุประมาณ 2 ปี  คะแนนระดบัสติปัญญาหรือ IQ ประมาณ 40-55 

บางคนสูงหรือตํ่ากวา่น้ี   

  พรสวรรค ์วสนัต ์(2539: 13) กล่าววา่ ภาวะความบกพร่องทางสิปัญญาของเด็กดาวน์ซินโด

รมนั้นสามารถเกิดข้ึนไดก้บัคนทุกเช้ือชาติในโลกและมีลกัษณะคลา้ยกนัทุกเช้ือชาติ ดงัต่อไปน้ี 

   1.  ลกัษณะทัว่ไป  เด็กดาวน์ซินโดรมทุกคนมีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนัคือ มีศีรษะ

เล็ก  หน้าแบน  สันจมูกแบน ตาเล็กเฉียงข้ึน  หูเล็ก  ช่องปากเล็ก  เพดานปากสูง  คอสั้ น  แขนขาสั้ น  มือ

แบนกวา้ง  น้ิวมือสั้น  ฝ่าเทา้กวา้ง  น้ิวเทา้สั้น 
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   2.  ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก  กล้ามเน้ืออ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดได้มากทาํให้มี

พฒันาการทางดา้นการเคลื่อนไหวช้า  ฝ่าเทา้แบนราบ  ในบางรายอาจมีขอ้กระดูกเคลื่อน เช่น กระดูกคอ  

สะโพก  จึงจาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ  กระดูกเจริญเติบโตชา้  ทาํให้

ตวัเล็กเต้ีย  สันจมูกแบน  ช่องปากเล็ก  หูชั้นกลางอกัเสบไดง่้าย  มีความผิดปกติของกระดูกหูชั้นกลางและ

ชั้นในทาํใหเ้กิดความบกพร่องทางการไดย้นิ 

   3.  ระบบผวิหนงั  มีความยืดหยุน่นอ้ย  มีเลือดมาเล้ียงนอ้ย  ทาํให้ผิวหนงัแห้งแตก

ง่าย  มีรอยชํ้าเป็นลาย และการรับรู้ทางประสาทสัมผสัมีนอ้ย ควรออกกาํลงักายเพื่อช่วยให้เลือดมาเล้ียงดีข้ึน

   4.  ระบบทางเดินอาหาร  บางรายมีการอุดตนัของลาํไส้ และหรือไม่มีทวารตั้งแต่

แรกเกิด  บางรายอาเจียนจนถึงอายุ 6 เดือน  เน่ืองจากกลา้มเน้ือหูรูดของกระเพาะอาหารไม่แข็งแรง เด็ก

ส่วนมากมีปัญหาเร่ืองทอ้งอืดและทอ้งผกูไดง่้าย เพราะกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและลาํไส้หยอ่นตวั สามารถแกไ้ข

ไดโ้ดยการออกกาํลงักายและใหอ้าหารท่ีมีเส้นใย เช่น ขา้ว ผกั และผลไม ้

   5.  ระบบหวัใจและหลอดเลือด  บางรายอาจมีโรคหวัใจพิการแต่กาํเนิดร่วมดว้ย

และอาจพบมะเร็งของเมด็เลือดขาวไดบ้า้ง 

   6.  ระบบประสาท สมองมีขนาดเล็ก ทาํให้รับรู้ความเขา้ใจชา้ สติปัญญาตํ่ากวา่เด็ก

ทัว่ไป อาจมีปัญหาทางตา ตาเข สายตาสั้น มีปัญหาการไดย้ิน และมีประสาทรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ นอ้ยกว่า

ปกติ แกไ้ขไดโ้ดยการกระตุน้ประสาทรับรู้บ่อย ๆ  

   7.  ระบบหายใจ  ติดเช้ือง่าย  เน่ืองจากภูมิตา้นทานตํ่า และการขบัเสมหะไม่ดี 

   8.  ลกัษณะนิสัยและอารมณ์  วยัเด็กเช่ืองชา้  เม่ือโตข้ึนจะร่าเริงแจ่มใส การเล้ียงดูท่ี

เหมาะสมและการส่งเสริมพฒันาการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี จะมีผลต่อพฤติกรรมการปรับตวัและ

อารมณ์ของเด็กในทางท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

  เด็กดาวน์ซินโดรมจะมีพฒันาการทางดา้นร่างกายล่าชา้กวา่เด็กปกติ จึงส่งผลให้พฒันาการ

ทางดา้นการเคล่ือนไหวล่าชา้ไปดว้ย ดารณี ธนะภูมิ (2542: 96-97) ไดก้ล่าววา่ เด็กมกัจะมีความบกพร่องใน

การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ (gross motor) เช่น กลา้มเน้ือแขน ขา ไม่แข็งแรง งุ่มง่าม การทรงตวัและการเดินที่

ไม่มัน่คง หรือมีลกัษณะผิดปกติ เช่น เซไปดา้นหน่ึงดา้นใด เด็กในวยัก่อนเรียนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึก

เพือ่ให้กลา้มเน้ือแข็งแรง และการแกไ้ขลกัษณะผิดปกติ ดว้ยจดัโปรแกรมการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวหรือ

การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ (gross motor) โดยเร่ิมฝึกตั้งแต่วยัก่อนเรียน มีดงัน้ี  

  1.  การเคลือ่นไหวอยู่กบัที ่ไดแ้ก่กิจกรรมดงัน้ี 

   1.1  การทรงตวัโดยการยนืตรง แขนทั้ง 2 ขา้งแนบลาํตวั 

   1.2  การทรงตวัโดยการนัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี แขนทั้ง 2 ขา้งแนบลาํตวั 

   1.3  การทรงตวัโดยการยนืบนขาขา้งเดียว ขาซา้ยและขวาสลบักนั 

   1.4  การทรงตวัโดยการยนืเขยง่ดว้ยปลายเทา้ทั้ง 2 ขา้ง 
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   1.5  การทรงตวัโดยการยนืเขยง่ดว้ยเทา้ขา้งเดียว และสลบักนั 

   1.6  กม้ เงย ศีรษะ และเอียงไปซา้ย-ขวา 

   1.7  พยกัหนา้ สั่นศีรษะ และยกไหล่ 

   1.8  เหยยีดแขนไปขา้งหนา้ ชูข้ึนตรง และกางออก 

   1.9  ยกมือทั้ง 2 ขา้งแตะไหล่ ชูข้ึนตรง และกางออก 

   1.10  ยกแขนทั้ง 2 ขา้วแกวง่หมุน 

   1.11  ใชมื้อแตะอวยัวะต่าง ๆ ตามสั่ง 

  2.  การเคลือ่นไหวทีเ่คลือ่นที ่ไดแ้ก่กิจกรรมดงัน้ี 

   2.1  การคลาน เช่น คลานไปรอบ ๆ หอ้ง 

   2.2  การเดิน เช่น เดินรอบ ๆ ห้องเรียน  เดินหนา้และถอยหลงัไม่ให้ชนกนั เดิน

ตามเส้นตรงและเส้นโคง้  และเดินหลีกส่ิงกีดขวาง และเดินรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 

   2.3  การเดินบนส้นเทา้และปลายน้ิวเทา้ 

   2.4  การวิง่ เช่น วิง่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 

   2.5  การวิง่ดว้ยปลายน้ิวเทา้ 

   2.6  การกระโดด  เช่น  กระโดด 2 ขา  กระโดดขาเดียวโดยสลบัขา กระโดดขา้มส่ิง

กีดขวาง เช่น ขา้มเชือกไป-มา กระโดดลงบนกระดาษที่วางไว ้ หรือบนเคร่ืองหมายที่วาดไวใ้นระยะพอดีที่

เด็กกา้วถึง 

   2.7  การเดินข้ึน-ลงบนัได 

  3.  การเคลือ่นไหวตามจังหวะ  ไดแ้ก่กิจกรรมดงัน้ี 

   3.1  เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจงัหวะเพลงและเสียงดนตรี ตาม

จงัหวะท่ีเคาะ เช่น ตบมือ  กระทืบเทา้ เทา้แตะพื้นตามจงัหวะ ฯลฯ 

   3.2  ทาํท่าต่าง ๆ ประกอบเพลง และร้องไปดว้ย ไดแ้ก่ เพลงเด็กง่าย ๆ สั้น ๆ เช่น 

ท่าผเีส้ือบิน นกบิน ปลาวา่ยนํ้า 

   3.3  การเตน้รําอยา่งอิสระตามจงัหวะเพลง 

   3.4  การเล่นเกมการละเล่นพื้นบา้นหรือทอ้งถ่ินของไทย เช่น มอญซ่อนผา้ แม่งู รีรี 

ขา้วสาร โพงพาง เป็นตน้ 

4.  การเคลือ่นไหวตามจินตนาการและบทบาทสมมุติ ไดแ้ก่กิจกรรมดงัน้ี 

 4.1  การแสดงท่าทางเลียนแบบของสัตวต่์าง ๆ เช่น กบกระโดด มา้วิง่ กระต่าย  

กระโดด ฯลฯ 

   4.2  การแสดงบทบาทท่าทางและการเคล่ือนไหวตามเน้ือเร่ืองท่ีครูเล่าใหฟั้ง 

   4.3  การแสดงท่าทางและการเคล่ือนไหวอยา่งอิสระ 
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  5.  การเคลือ่นไหวในกจิกรรมกลางแจ้ง ไดแ้ก่กิจกรรมดงัน้ี 

   5.1  การเล่นกบัอุปกรณ์กีฬา เช่น โยนลูกบอล ห่วงยาง ถุงทราย ฯลฯ 

   5.2  การเล่นกบัเคร่ืองเล่นสนามหรือตาข่าย 

    -  การปีนป่ายเคร่ืองเล่นหรือตาข่าย 

    -  การโยก ไกว หมุน เช่น มา้โยก ชิงชา้ มา้หมุน ไมก้ระดาน ฯลฯ 

    -  การหอ้ยโหน เช่น ราวเหลก็ ห่วง ฯลฯ 

    -  การทรงตวั เช่น ท่อนไมที้่ปักไวใ้นระยะห่างพอที่เด็กกา้วเดินไดแ้ละสูง

พอเหมาะ และไมก้ระดานสาํหรับเดินทรงตวั 

    -  การลอด เช่น ถงัสาํหรับลอด 

   5.3  การเล่นเคร่ืองเล่นลอ้เล่ือน เช่น รถลากจูง รถเขน็ 

   5.4  การถีบจกัรยานสามลอ้ 

   5.5  การเล่นทราย เช่น ตกั ตวง ก่อทราย 

   5.6  การเล่นนํ้า เช่น ฝึกลงนํ้าในสระวา่ยนํ้าดว้ยห่วงยาง ฝึกทุ่มนํ้า ตีนํ้าลอยตวั หรือ

การเล่นนํ้าในกะละมงัหรืออ่างนํ้าใหเ้ด็กตกั ตวง เป็นตน้ 

 2) หลกัการสอนเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

โดยทัว่ไปแลว้ ครูจะตอ้งใชห้ลกัการสอนหรือวธีิการสอน เพือ่สอนใหเ้ด็กตอบสนองและ 

เกิดการเรียนรู้ และสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัได ้ดงันั้นในการสอนจะตอ้งเสริมความเขา้ใจที่ดี คือ ตอ้งให้เด็ก

ฝึกทาํบ่อย ๆ จนแน่ใจวา่เด็กมีความเขา้ใจและสามารถทาํได ้และยงัคงรักษาความสามารถนั้นต่อไปได ้การ

หาวิธีการสอน และการจดัสถานการณ์ที่เหมาะสม เพือ่ทาํให้เด็กเกิดความเขา้ใจและเรียนรู้ จึงเป็นส่ิงสําคญั

ที่สุดสําหรับครู การสอนเพื่อให้เด็กเรียนรู้และสามารถนาํขอ้มูลความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้

มาแลว้มาใชใ้นชีวิตจริงได ้( Generalization ) และจะเป็นปัญหามากถา้เด็กปัญญาอ่อนไม่รู้จกันาํส่ิงที่เรียนรู้

มาแลว้มาใช้ เช่น เด็กปัญญาอ่อนที่เคยเรียนรู้คาํว่า สวสัดี ขอบคุณ มาแล้ว แต่เด็กอาจจะใช้ไม่ถูกตอ้งกบั

สถานการณ์ หรือใชก้ลบักนั เป็นตน้ ฉะนั้นวิธีการสอนให้สามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง ( Generalization ) 

จึงเป็นวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็กปกติและเด็กปัญญาอ่อนไม่ใช่สอนให้รู้และจาํไดเ้ท่านั้น จะตอ้งสอน

ใหเ้ขา้ใจถึงกฎเกณฑ ์และสามารถนาํไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดด้ว้ย ฉะนั้นการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาจะตอ้งพิจารณาถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี (ดารณี ธนะภูมิ, 2542: 43 – 46)  

                   1.  จุดประสงคใ์นการสอนแต่ละเร่ือง 

                   2.  พฒันาการและความบกพร่องของเด็กแต่ละคน 

                   3.  ความเป็นอยูข่องครอบครัว สภาพทางบา้น ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนที่เด็กอยู ่สอนในส่ิงที่เด็ก

นาํไปใชท่ี้บา้นและชุมชนได ้
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 จากการสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะพบว่า เด็กแต่ละคนมีพฒันาการล่าชา้ใน

ดา้นต่าง ๆไม่เท่าเทียมกนั การสอนจึงตอ้งวางแผนให้เหมาะสมกบัความตอ้งการที่จาํเป็นกบัเด็กแต่ละคน 

และเช่นเดียวกนักบัการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมที่แตกต่างกนั และในการสอนนั้นครูจะตอ้งวางแผนในการ

กระตุ้นให้เด็กพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  โดยการใช้แรงเสริม และใช้กิจกรรมหรืองานที่เร้าใจ (Task 

Motivation) และสอนเพื่อพฒันาส่ิงที่เด็กบกพร่องหรือขาดไป ซ่ึงควรใชห้ลกัการสอนให้ตรงกบัลกัษณะ

และความบกพร่องของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ดงัน้ี 

 1.  ลมืง่าย ใชห้ลกัการสอน ดงัน้ี 

  1.1 สอนในขั้นตอนท่ีแยกยอ่ยหรือการวเิคราะห์งาน (Task  Analysis) 

  1.2 สอนซํ้ า ๆ จนกวา่เด็กจะทาํได ้และทบทวนทุกคร้ัง 

  1.3 สอนให้เด็กทาํกิจวตัรประจาํวนั สอนอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ทิ้งช่วงห่างหรือสอนนาน ๆ 

คร้ัง 

  1.4 สอนเป็นรายบุคคลหรือตวัต่อตวั 

  1.5 สอนเพยีงอยา่งเดียวในช่วงระยะเวลาหน่ึง ถา้สอนหลายอยา่งเด็กจะสบัสนและจาํไม่ได ้

  1.6 สอนโดยใหก้ระทาํดว้ยตนเอง (Learning by doing) ใหเ้ด็กไดส้ัมผสัดว้ยประสาทสัมผสั

ทั้ง 5 หรือให้เด็กไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ไม่ใช่โดย การอธิบายให้เด็กฟังแต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเด็กก็จะจาํ

ไม่ได ้

 2.  ชอบเล่นและสนุกสนาน ใชห้ลกัการสอน ดงัน้ี 

   2.1  สอนโดยการใชก้ารเล่นประกอบ เช่น เล่นเกม ฯลฯ 

   2.2  สร้างบรรยากาศในขณะท่ีสอนใหผ้อ่นคลาย (Relaxation) ไม่เคร่งเครียด 

   2.3  จูงใจและกระตุน้ให้เด็กสนุกสนานและสนใจต่อกิจกรรมการเรียน เช่นร้องเพลง เชิด

หุ่นประกอบ ฯลฯ 

   2.4  ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ หรือการแสดงละคร 

      3.  ชอบเลยีนแบบ ใชห้ลกัการสอน ดงัน้ี 

   3.1  ครูแสดงแบบอยา่งท่ีดีใหเ้ด็กเห็น เพราะเด็กปัญญาอ่อนชอบเลียนแบบและทาํตาม เช่น 

การแสดงมารยาทท่ีดี การพดูไพเราะ ฯลฯ 

  3.2  สาธิตการสอนใหเ้ด็กทาํตาม เช่น ตบมือ กระโดด ลากเส้น ฯลฯ 

  3.3  แสดงท่าทางท่ีวอ่งไวและเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ เพราะเด็กปัญญาอ่อนบางคนมกัจะเฉ่ือย

ชา งุ่มง่าม เด็กจะไดเ้ลียนแบบดงักล่าว 

     4.  มีความตั้งใจระยะส้ัน ใชห้ลกัการสอน ดงัน้ี 

   4.1  ใหเ้รียนหรือทาํงานในระยะสั้น ๆ และเปล่ียนกิจกรรม ใหดึ้งดูดความสนใจ 
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   4.2  ใชส่ื้อการสอนใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก และน่าสนใจ เพือ่จูงใจให้เด็กสนใจ

เรียน 

  4.3  ใหแ้รงเสริมตามความเหมาะสมเม่ือเด็กทาํไดห้รือใหค้วามร่วมมือ เพื่อเป็นกาํลงัใจและ

แรงจูงใจ เช่น รางวลั หรือคาํชมเชย 

 5.  มีความเข้าใจน้อย ใชห้ลกัการสอน ดงัน้ี 

  5.1  ยกตวัอยา่งประกอบใหเ้ด็กเขา้ใจและรู้จกัคิด เช่น สอนเลข หมายถึง จาํนวนค่าเท่ากบั 1 

คือ ดินสอ 1 แท่ง คน 1 คน ส้ม 1 ผล แมว 1 ตวั สมุด 1 เล่ม ฯลฯ 

  5.2  ใชค้าํพดูท่ีชดัเจนและสั้น ๆ 

  5.3  ใชส่ื้อการสอนที่เด่นชดัและเขา้ใจง่าย เช่น ตวัอกัษรและรูปภาพที่เห็นไดช้ดัเจน หรือ

ใชข้องจริง 

  5.4  สอนในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม เพราะนามธรรมเด็กเขา้ใจยาก 

ข้ันตอนการสอนทกัษะ 

             การสอนทกัษะต่าง ๆ แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ก็ตอ้งมีการเตรียมการสอน 

กิจกรรมการสอน ส่ือการสอน และวิธีการประเมินผล  เช่นเดียวกบัเด็กปกติ เพียงแต่การสอนเด็กที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ครูจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการสอนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตอ้ง

ศึกษาถึงลกัษณะความบกพร่องและความตอ้งการของเด็กเป็นรายบุคคล โดยใช ้ IEP   โปรแกรม ซ่ึงจะทาํให้

สามรถสอนไดต้รงกบัวตัถุประสงคที์่ตั้งไว ้ขั้นตอนการสอนทกัษะต่าง ๆ มีดงัน้ี (ดารณี ธนะภูมิ, 2542: 46 -

48) 

 1. ข้ันเตรียมการสอน 

  1.1  ตั้งเป้าหมายในการสอน เช่น สอนใคร สอนอะไร สอนทาํไม สอนเม่ือใด 

  1.2  เขียนแผนการสอน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การแยกยอ่ยงาน กิจกรรมการสอน ส่ือการ

สอน และการประเมินผล 

 2. ข้ันสอน  

  2.1  นาํเขา้สู่บทเรียน 

  2.2  อธิบายและทาํใหดู้เป็นตวัอยา่ง หรือสาธิตใหเ้ด็กดู 

  2.3  ทาํใหดู้และบอกใหเ้ด็กทาํตาม (ใหเ้ด็กทาํซํ้ า ๆ) 

  2.4  ใหแ้รงเสริมตามความเหมาะสม ถา้เด็กพยายามทาํหรือทาํได ้เช่นคาํชมเชย  หรือการให้

รางวลั 

  2.5  ให้การช่วยเหลือในขั้นตอนต่าง ๆ ถา้เด็กทาํไม่ได ้หรือตอ้งการความช่วยเหลือ การ

ช่วยเหลือ (Prompt) มี 3 วธีิ คือ 
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   2.5.1  การช่วยดว้ยคาํพดู (Verbal  Prompt) เช่น การบอกให้เด็กทาํ  หรือ พูดช้ีแนะ

วธีิทาํใหเ้ม่ือเด็กทาํไม่ไดห้รือไม่ถูกตอ้ง 

   2.5.2 การช่วยดว้ยท่าทาง (Gesture  Prompt) เช่น พยกัหนา้เมื่อเด็กทาํถูกตอ้ง และ

สั่นศีรษะเม่ือเด็กทาํไม่ถูกตอ้ง หรือช้ีมือใหเ้ด็กทาํ 

   2.5.3  การช่วยดว้ยร่างกาย (Physical  Prompt) เช่น ใชมื้อช่วยจบัใหเ้ด็กทาํฯลฯ 

       2.6  ใหท้าํซํ้ า ๆ และทบทวน 

 3. ข้ันประเมนิผล 

 การวดัผลหรือการประเมินผล เป็นกิจกรรมที่สําคญัมากของกระบวนการเรียนการสอน  การ

เรียนการสอนจะไดผ้ลมากหรือนอ้ยเพียงใด ตามวตัถุประสงคข์องการสอนหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้ของ

เด็กแต่ละคน การประเมินผลนั้นจะตอ้งประเมินตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้เม่ือประเมินผลแลว้ ครูก็จะใชผ้ลของ

การประเมินมาวิเคราะห์ไดว้่า การสอนของครูมีส่ิงใดบกพร่องที่ควรแก้ไขบา้ง ตลอดจนการพิจารณาถึง

เน้ือหาของหลกัสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และความบกพร่องของเด็กเป็นรายบุคคล 

 สําหรับการสอนเด็กปัญญาอ่อนนั้ น การประเมินผลการเรียนการสอนของเด็ก เน้นใน

ความกา้วหนา้ของเด็กมากวา่การประเมินวา่เด็กทาํไดผ้า่นเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ เพราะการเรียนของเด็ก

ทีมี่ความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับตํ่ าอยู่แล้ว แต่ความสําคัญอยู่ที ่เ ด็กมี

ความกา้วหนา้ข้ึนหรือไม่ เพราะเด็กปัญญาอ่อนเรียนรู้ไดช้า้มาก แต่ถา้แต่ละคร้ังเด็กมีผลกา้วหนา้ข้ึนกวา่เดิม 

หรือมีการปรับปรุงข้ึน ก็แสดงใหเ้ห็นผลการเรียนรู้ของเด็กดีข้ึนเช่นกนั 

 ดงันั้นครูอาจจะเลือกใช้วิธีการประเมินการเรียนการสอนไดห้ลายวิธีตามความเหมาะสมและ

วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงครูอาจจะเลือกใชว้ธีิการประเมินผลดงัน้ี 

  1.  การวเิคราะห์ขอ้ถูก ผดิ เช่น เด็กตอบถูกจะไดรั้บคะแนน แต่ถา้เด็กตอบผิดหรือ ทาํไม่ได ้

ก็จะไม่ไดค้ะแนน เช่น ใชใ้นวชิาทกัษะคณิตศาสตร์ ทกัษะภาษาไทย  

  2.  การบนัทึกเปรียบเทียบ เพื่อดูความกา้วหนา้ในการเรียน เช่น คร้ังท่ี1 เด็กอ่านได ้2 คาํ 

คร้ังท่ี 2 อ่านได ้3 คาํ 

  3.   การทาํตารางพฤติกรรม ดูความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และตรวจสอบพฤติกรรมที่เด็ก

แสดงออกในแต่ละวนั 

  4.   การทาํตารางตรวจสอบ (Checklist) เพื่อตรวจสอบวา่ในแต่ละกิจกรรมเด็กทาํได ้ทาํ

ไม่ได ้หรือทาํไดแ้ต่ตอ้งช่วย และยงัสามารถใชต้รวจพฒันาการดา้นต่าง ๆ ไดด้ว้ย 

  5.   การประเมินทกัษะโดยใชม้าตราส่วนที่กาํหนดไว ้เช่น มี 5 ระดบั ระดบัท่ี 5 ดีมาก 

ระดบัท่ี 4 ดี ระดบัท่ี 3 ปานกลาง ระดบัท่ี 2 พอใช ้ระดบัท่ี 1 ตอ้งแกไ้ข เป็นตน้  

  6.   การทําตารางกราฟ เพื อ่ดูว่า เด็กทําได้ดี ข้ึน คงเดิม หรือตํ่ าลงในแต่ละวัน                          

ซ่ึงจะเห็นเส้นแสดงไดช้ดัเจน 
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 การช่วยใหเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสนใจในการเรียน 

 ครูสอนเด็กทีมี่ความบกพร่องทางสติปัญญามกัจะพบว่าเด็กทีมี่ความบกพร่องทางสติปัญญา

มกัจะไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนเท่าที่ควรจะเป็นไปได ้เน่ืองจากมีปัจจยัหลายอย่าง ทั้งตวัเด็กเองและ

สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ของเด็ก ตลอดจนความร่วมมือของผูป้กครอง แต่ปัญหาสําคญัท่ีสุดก็คือตวัเด็กเองท่ีมี

ความบกพร่องในดา้นต่าง ๆ เช่น ไม่ใหค้วามร่วมมือในการเรียน มีความสนใจในการเรียนนอ้ย มีความตั้งใจ

หรือสมาธิสั้นมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีครูจะตอ้งพิจารณาหาวีธีการแกไ้ขโดยเร็ว เพราะถา้ครูปล่อยทิ้งไวแ้ละไม่ให้

ความสนใจ เด็กจะขาดโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะที่จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัไป ดงันั้นครูจะตอ้ง

สร้างแรงจูงใจ เพื่อใหเ้ด็กใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนและสนใจที่จะเรียน ซ่ึงครูสามารถที่

จะใชว้ธีีการกระตุน้และส่งเสริมเด็กไดด้ว้ยวธีิการสอนท่ีเร้าใจและจูงใจเด็กให้เกิดความสนใจท่ีจะเรียน และ

เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างมากต่อการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ควรจะกล่าวถึงได้แก่

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.  การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) การวิเคราะห์งานหรือการแยกยอ่ยกิจกรรมเป็นขั้นตอน

ย่อย ๆ เพือ่สะดวกในการสอนทกัษะต่าง ๆ แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงเป็นการง่ายต่อการ

เรียนรู้หรือการปฏิบติัของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กปกติสามารถที่จะเรียนรู้และเขา้ใจไดโ้ดย

ไม่ตอ้งแยกยอ่ยกิจกรรม แต่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถจาํกดัและเรียนรู้ไดน้อ้ย จึง

จาํเป็นที่จะตอ้งวิเคราะห์ขั้นตอนการสอนที่ง่าย เพราะถา้ยากและซบัซ้อนเกินไป เด็กที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญาจะทาํไม่ได ้และทาํให้เกิดความเบือ่หน่ายและไม่สนใจที่จะทาํอีกต่อไป ฉะนั้นการวิเคราะห์งาน

หรือแยกย่อยกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นวิธีการหน่ึงที่จะช่วยให้เด็กสนใจและอยากจะเรียนในทกัษะ

นั้น ๆ เพราะเป็นการง่ายสาํหรับการเรียนของเด็ก และเด็กสามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้วลาในการฝึกสอนแต่

ละขั้นตอนนานเกินไป การแยกยอ่ยขั้นตอนของกิจกรรมการสอนจึงจาํเป็นมากสาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสอนเด็กเล็กและการสอนทกัษะใหม่ 

 2.  การช่วยเหลอื (Prompt) การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในขั้นตอน 

ต่าง ๆนั้น บางขั้นตอนเด็กอาจทาํไม่ไดแ้ละตอ้งการความช่วยเหลือจากครูหรือผูฝึ้ก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการ

สอนกิจกรรมหรือทกัษะใหม่นั้น การช่วยเหลือจาํเป็นมากสําหรับขั้นตอนการสอนต่าง ๆ เพราะทกัษะใหม่

นั้นเด็กไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน การช่วยเหลือจะเป็นการช่วยใหเ้ด็กผา่นขั้นตอนไปตามจุดมุ่งหมายของ

การสอนได ้เพราะกิจกรรมบางอยา่งยากสาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กไม่สามารถทาํไดใ้น

คร้ังแรก ๆ ซ่ึงจะทาํใหเ้ด็กเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่อยากเรียน ฉะนั้นการช่วยเหลือในขั้นตอนของกิจกรรม

การเรียนทกัษะต่าง ๆ จึงเป็นการช่วยให้เด็กประสบผลสําเร็จในการเรียน ซ่ึงเป็นการจูงใจให้เด็กสนใจที่จะ

เรียน การช่วยเหลือท่ีใชก้นัอยูมี่ 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
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  2.1 การช่วยดว้ยคาํพูด (Verbal  Prompt) เป็นการบอกหรืออธิบายให้เด็กทาํ  เม่ือเด็กทาํไม่

ถูก ครูก็ช่วยเด็กโดยการบอกใหเ้ด็กทาํใหถู้ก ตวัอยา่ง เช่น ครูบอกให้เด็กหยิบแท่งไมสี้แดงใส่กล่อง  เมื่อเด็ก

หยบิสีฟ้าครูก็จะช่วยดว้ยการบอกเด็กวา่ สีแดง 

  การช่วยด้วยคาํพูดนั้น ครูจะตอ้งระมดัระวงัในการใช้คาํพูด  เพราะเด็กปัญญา  อ่อนจะมี

ความเขา้ใจในคาํพูดหรือคาํบอกของครูน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในชั้นเด็กเล็ก  ส่ิงสําคญัที่ครูจะตอ้ง

คาํนึงถึงในการช่วยดว้ยคาํพดูก็คือ 

   2.1.1 หลีกเล่ียงการใชค้าํพูดที่สับสนหรือยาวเกินไป  การสอนส่วนใหญ่มกัจะให้

เด็กเลือกขอ้มูลทีถู่กตอ้ง เช่น เมือ่เด็กเลือกหยบิสีฟ้าแทนที่ จะหยิบสีแดงตามที่ครูสั่ง ครูควรช่วยดว้ยคาํพูดที่

สั้น ๆ วา่ สีแดง ครูเนน้ตรงสีแดง ไม่ควรพูดประโยคยาวหรือต่อเติมรายละเอียดลงไป เช่น “ หยิบแท่งไมสี้

แดงใส่ลงไปในกล่องนัน่ซิ ”  เพราะจะทาํใหเ้ด็กสับสนและเขา้ใจยากกวา่คาํเดียววา่ สีแดง 

   2.1.2 ใช้คาํให้เหมาะสมกบัระดบัความเขา้ใจของเด็ก เด็กเล็กจะ เขา้ใจคาํง่าย ๆ 

เด่ียว ๆ มากกวา่ประโยคยาว ๆ  ครูจึงควรระมดัระวงัในการใชค้าํพูดที่ช่วยเหลือให้เหมาะสมกบัระดบัความ

เขา้ใจของเด็กปัญญาอ่อนแต่ละคน 

   2.1.3 การใช้นํ้ าเสียงในการพูด  การใช้คาํพูดที่เน้นนํ้ าเสียงเพือ่ให้เด็กเขา้ใจ เช่น 

เม่ือเด็กทาํถูก ครูควรบอกวา่ ดีมาก หรือ ถูกต้องเด็กจะเขา้ใจความหมายวา่เขาทาํไดถู้กตอ้ง และเมื่อเขาทาํผิด 

ครูควรเนน้นํ้าเสียงของคาํวา่ ไม่ใช่ หรือ ผดิ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญั เพราะทาํให้เขาเขา้ใจในนํ้ าเสียงที่ครูบอกวา่เขา

ทาํ ผดิ หรือ ถูก  

  2.2 การช่วยดว้ยท่าทาง (Gesture  Prompt) การช่วยโดยการแสดงท่าทางให้เด็กรู้ การทาํท่า

ทางประกอบ การใชน้ิ้วช้ีส่ิงของ การพยกัหนา้ หรือการสั่นศีรษะ เหล่าน้ี เป็นตน้ เช่น เมื่อเด็กหยิบแท่งสีฟ้า  

ครูช่วยใหเ้ด็กโดยการช้ีท่ีแท่งไมสี้แดงหรือครูสั่นศีรษะเม่ือเด็กหยบิแท่งสีฟ้า ซ่ึงแสดงใหเ้ด็กรู้วา่เขาทาํไม่ถูก 

     การช่วยดว้ยท่าทางน้ี มีความสําคญัต่อการเรียนรู้ทางดา้นภาษาของเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญามาก เพราะก่อนที่เด็กจะเรียนรู้และเขา้ใจความหมายของคาํ เด็กอาจจะเขา้ใจภาษาที่ใชท้่าทาง

ประกอบมาก่อนเน่ืองจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  บางคนมีความบกพร่องทางด้านการพูด 

สามารถพดูไดน้อ้ยคาํ หรือบางคนพูดไม่ได ้แต่เขา้ใจภาษาที่ใชท้่าทางประกอบ หรือภาษามือได ้แต่การช่วย

ดว้ยท่าทางน้ีจะค่อย ๆ ลดลงไปตามลาํดบัเม่ือเด็กสามารถใชภ้าษาพดูไดม้ากข้ึน 

  2.3 การช่วยดว้ยร่างกาย (Physical  Prompt) เป็นการใชมื้อช่วยเม่ือเด็กทาํไม่ได ้โดยเฉพาะ

การสอนเด็กเล็ก ซ่ึงพ่อแม่จะมีส่วนสําคญัต่อการฝึกสอนเด็กเล็กมาก เช่น การฝึกหดัให้เด็กเดิน  ในคร้ังแรก 

ๆ เมื่อเด็กหัดเดิน แม่จะช่วยจบัแขนทั้ง 2 ขา้ง ให้กา้วเดินไปทีละกา้ว ต่อมาเมื่อเด็กสามารถพยุงตวัและกา้ว

เดินได ้2 – 3 กา้วแลว้ แม่จะจบัแขนเพียงขา้งเดียวซ่ึงเป็นการค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง เช่นเดียวกบัการฝึก

เขียนตวัอกัษรหรือตวัเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียน เป็นทกัษะที่ยากสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
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สติปัญญา เพราะมีความบกพร่องในการใชก้ลา้มเน้ือและการประสานสัมพนัธ์ของตากบัมือ การฝึกสอนการ

เขียนจึงจาํเป็นท่ีครูจะตอ้งใหก้ารช่วยเหลือดว้ยร่างกายมาก 

  3. การให้แรงเสริม (Reinforcement) การให้แรงเสริมวิธีจูงใจให้เด็กสนใจเรียน เพราะเมื่อ

เด็กทาํถูกตอ้งเหมาะสม เด็กจะไดรั้บคาํชมเชย รางวลั หรือส่ิงท่ีเด็กชอบ ซ่ึงเป็นการให้กาํลงัใจให้เด็กกระทาํ

ส่ิงนั้นอีก และการใหแ้รงเสริมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีนาํมาช่วยในการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) ท่ี

ไม่พึงประสงค ์ซ่ึงเราตอ้งการจะลดหรือปรับใหพ้ฤติกรรมที่เหมาะสมหรือพึงประสงค ์การให้แรงเสริมส่ิงที่

จาํเป็นมากสําหรับการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

เรียนรู้ได้น้อย และตอ้งการแรงจูงใจอย่างมาก เมื่อเขาทาํส่ิงที่เหมาะสมและไดรั้บแรงเสริม เขาก็จะทาํส่ิง

เหล่าน้ีอีก เช่นเดียวกบัคนทัว่ไป ถา้มีใครชมวา่ยิม้สวย ก็จะยิม้บ่อยคร้ัง แต่ถา้มีใครมาติวา่ใส่ชุดน้ีแลว้ไม่สวย

ก็จะไม่ใส่อีกต่อไป จะเห็นวา่การกระทาํอะไรก็ตามจะคาดหวงัไวว้า่ ทาํแลว้จะเกิดผลอะไรตามมา ซ่ึงเรียกวา่ 

คาดหวงั  (Expectancy) 

  การใหแ้รงเสริมมีทั้งทางบวกและทางลบ 

  การให้แรงเสริมทางบวก (Positive  Reinforcement) เม่ือกระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดไปแลว้ 

จะเกิดส่ิงนั้นเพิ่มข้ึนอีกในอนาคตขา้งหนา้ เช่น คาํชมเชย หรือรางวลั แต่การให้แรงเสริมที่ถูกตอ้งนั้น ไม่ใช่

ใหแ้ค่คร้ังเดียว จะตอ้งใหห้ลายคร้ัง และจะมีการเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนวธีิการไดต้ามความเหมาะสม 

  การใหแ้รงเสริมทางลบ (Negative  Reinforcement)  หมายถึง ส่ิงที่ทาํแลว้ไม่ไดผ้ลดี ไม่ได้

รางวลั หรือคาํชมเชย ก็จะทาํให้ไม่เกิดพฤติกรรมนั้นอีก แต่นกัจิตวิทยาส่วนใหญ่จะไม่เห็นดว้ยกบัการให้

แรงเสริมทางลบ ซ่ึงไดแ้ก่การทาํโทษ (Punishment) เช่น การทุบตี ดุ ด่า ตาํหนิ และการตดัออกไป  (Taken 

Away) คือไม่ใหร้างวลั ไม่ใหร่้วมกิจกรรม 

  สาํหรับการใหแ้รงเสริมทางลบนั้น จะดว้ยวิธีการใดก็ตาม ครูควรระมดัระวงัท่ีจะใชก้บัเด็ก

ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะเด็กปัญญาอ่อนมีปัญหามากที่อาจจะตอ้งใชว้ิธีการแกไ้ขที่ค่อนขา้งจะ

เขม้งวดมาก แต่อยา่งไรก็ตามการให้แรงเสริมควรให้ทางบวกดีกวา่ทางลบ เพราะทาํให้บรรยากาศดีกวา่ ซ่ึง

นกัวชิาชีพที่เก่ียวขอ้งมีความเห็นวา่ การให้แรงเสริมทางบวกไดผ้ลดีกวา่ทางลบ และให้คาํแนะนาํแก่พ่อแม่ 

และครูให้เลือกใช้วิธีการลดพฤติกรรมที่ไม่พึ่ งประสงค์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็ก

ทัว่ไป โดยใช้แรงเสริมทางบวก ยกเวน้ในบางคร้ังที่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งใช้แรงเสริมทางลบหลงัจากการใชแ้รง

เสริมทางบวกแลว้ไม่ไดผ้ลจริง ๆ ซ่ึงควรจะเป็นทางเลือกสุดทา้ย 

  ครู พอ่แม่ และผูฝึ้กสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรปฏิบติัในการให้แรงเสริม

แก่เด็ก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กมีกาํลงัใจในการเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ดีข้ึน และเป็นการช่วยให้เด็กเกิดความ

สนใจที่จะเรียนในกิจกรรมนั้น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์และทาํให้การเรียนบรรลุ

เป้าหมายท่ีครู และพอ่แม่ตั้งไว ้  
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 หลกัการใหแ้รงเสริมท่ีควรปฏิบติั ดงัน้ี  

  1. ควรใหท้นัทีที่เด็กทาํไดส้าํเร็จ เช่น เมือ่เด็กสามารถใส่ถุงเทา้ในขั้นตอนต่าง ๆ ได ้ควรให้

ทนัท่ี หรือเม่ือเด็กเขียนตวั ก. ไดก้็ใหแ้รงเสริมทนัที เพื่อให้เด็กรู้วา่ตนไดรั้บรางวลัหรือคาํชมเชยเพราะอะไร 

ถา้ทิ้งช่วงระยะเวลาไป เด็กก็จะไม่รู้วา่ไดรั้บรางวลัจากการทาํอะไร 

                     2. ในการฝึกทกัษะใหม่ ซ่ึงเป็นการยากสาํหรับเด็ก คร้ังแรก ๆ อาจจะตอ้งให้รางวลัทุกคร้ัง

ทีเ่ด็กทาํไดใ้นแต่ละขั้นตอน และระยะต่อมาค่อย ๆ ให้ห่างออกไป เช่น เด็กทาํได ้2 คร้ัง หรือ 2 ขั้นตอน ให ้

1 คร้ัง แลว้เพิ่มจาํนวนคร้ังมากข้ึนตามลาํดบั จนกระทัง่เด็กทาํไดเ้อง 

                      3. ตอ้งพยายามลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์แลว้ หรือสามารถทาํได้

ตามที่ครูตอ้งการและควรให้เป็นคร้ังคราว เพือ่ให้พฤติกรรมที่พึงประสงคค์งอยูต่ลอดไป ซ่ึงจาํเป็นสําหรับ

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาค่อนขา้งมาก เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามกัจะลืมง่าย จึง

ตอ้งทบทวนพฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อใหค้งอยูต่ลอดไป เช่น  เด็กใส่ถุงเทา้ไดแ้ลว้ ก็ให้เด็กคงพฤติกรรมดงักล่าว

ต่อไป หรือเด็กเขียนคาํว่า “แม่” ได้แลว้ จึงควรทบทวนและให้แรงเสริมเป็นคร้ังคราว เพื่อให้เด็กเขียนได้

ตลอดไป 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.1  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

ธนาภรณ์  ธนิตยธี์รพนัธ์ (2547) ไดศึ้กษา การพฒันาสัมพนัธภาพของเด็กปฐมวยัทีไ่ดรั้บ 

การจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความแตกต่างและความเปล่ียนแปลงของ

การพฒันาสัมพนัธภาพของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงก่อนการจดั

กิจกรรมและระหวา่งการจดักิจกรรมในแต่ละช่วงสัปดาห์ 

  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชาย-นกัเรียนหญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ชั้น

อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนอนุบาลสังสิทธิ ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยการ

จบัฉลากมา 1 ห้องเรียน จากจาํนวน 2 ห้องเรียน แลว้คดัเลือกเด็กที่มีพฒันาสัมพนัธภาพ ตํ่าจาํนวน 12 คน 

จากการประเมินผลดว้ยแบบประเมินที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อจดัให้เด็กไดรั้บกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบ

เพลงเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 15 นาที 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แผนการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและ

แบบประเมินพฒันาสัมพนัธภาพของเด็กปฐมวยั ที่มีค่าความเช่ือมัน่ของผูส้ังเกต .87 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน แบบวดัซํ้ า (Repeated – Measures ANOVA) 

  ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวยัก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมการ

เคล่ือนไหวในแต่ละช่วงสปัดาห์มีการพฒันาสัมพนัธภาพ โดยเฉล่ียรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั . 01 โดยการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงสัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

เพิ่มข้ึนตลอดช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์ และเมื่อวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยมีการพฒันาสัมพนัธภาพของเด็ก
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ปฐมวยัจาํแนกรายด้าน ได้แก่ การพูด การแสดงท่าทาง การมีส่วนร่วมกบัเพื่อนพบว่าคะแนนการพฒันา

สัมพนัธภาพทั้ง 3 ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบคะแนนรวม

ทั้งหมด ซ่ึงเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  จุฑามาศ วงศ์สุวรรณ (2548) ได้ศึกษา การเคลื่อนไหวประกอบจงัหวะที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหวของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การวิจยัในคร้ังน้ี มีความมุ่งหมาย

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการเคลื่อนไหวประกอบจงัหวะที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของ

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีนกัเรียนท่ีมี 

ความบกพร่องทางสติปัญญาระคบัปานกลางกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547โรงเรียนวดัดอน 

สังกดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 2 คน เป็นนกัเรียนชาย 1 คน ระดบัเชาวปั์ญญา50 นกัเรียนหญิง 1 คน ระดบั

เชาวปั์ญญา 39 ให้กลุ่มตวัอยา่งที่จะทาํการฝึกตามโปรแกรมการฝึกการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ ในวนั

จนัทร์-พฤหสับดี รวม 4 วนั วนัละ 30 นาที ในช่วงเวลา 15.00-15.30 น.เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ดา้นการวิ่งเร็วและความคล่องตวั (Running speed and agility)เด็กผูช้าย มีการพฒันาขอ

ประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึนประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์เด็กผูห้ญิงมีการพฒันาของประสิทธิภาพการ

เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึนประมาณ 10 – 15 เปอร์เซ็นต ์

2.ดา้นการทรงตวัแบบอยู่กบัที่ (Static Balance )เด็กผูช้ายมีการพฒันาของประสิทธิภาพการ

เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึนประมาณ 40 เปอร์เซ็นตเ์ด็กผูห้ญิงมีการพฒันาของประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน

ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์

3. การทรงตวัแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Balance )เด็กผูช้ายมีการพฒันาของประสิทธิภาพการ

เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน 200 – 300 เปอร์เซ็นตเ์ด็กผูห้ญิงมีการพฒันาของประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน

ประมาณ 200 เปอร์เซ็นต ์

4. ความแข็งแรงของขา (Strength)เด็กผูช้ายมีการพฒันาของประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน 

2.8-14.3 เปอร์เซ็นต์เด็กผูห้ญิงมีการพฒันาของประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพิ่มข้ึนประมาณ 10 – 30 

เปอร์เซ็นตเ์มือ่วเิคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวหลงัการฝึก 8 สัปดาห์พบวา่พบวา่เด็กที่

มีความบกพร่องทางสติปัญญามีการพฒันาเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการเคล่ือนไหว 

 ประกอบกุล กล่อมอารมณ์ (2548) ไดศึ้กษา การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กทีมี่ความ

บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้การทดลองคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพือ่ศึกษาความสามารถในการอ่านของ

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือเพลงประกอบท่าทาง 

และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลงัการ

เรียนรู้ดว้ยส่ือเพลงประกอบท่าทาง 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ มีระดับ

สติปัญญา 50-70 เรียนร่วมกบัเด็กปกติเตม็เวลากาํลงัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2547 โรงเรียนวดัชยัฉีมพลี สาํนกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และไม่มีความพิการซํ้ าซ้อน จาํนวน 6 

คน ระยะเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 6 สัปดาห์ ใชแ้บบแผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่  1) เพลงประกอบท่าทาง 2) แผนการสอนและสถิติพื้นฐาน  

3) แบบทดสอบการอ่านคาํ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือ เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 สถิติพื้นฐานไดแ้ก่  ค่า

คะแนนมธัยฐาน  ค่าพิสัยควอไทล์ และสถิติตรวจสอบสมมติฐาน เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

คาํก่อนและหลงัการทดลองใชส้ถิติ The Wilcox ion  Matched Pairs Signed – Ranks Test 

 ผลการทดลองพบว่า ความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัเรียน

ไดช้ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือเพลงประกอบท่าทางสูงข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 

สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร (2549) การศึกษาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญาระดบัเรียนได ้จากการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของคาร์ลออร์ฟ การวิจยัคร้ังน้ี

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้

จากการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของคาร์ล ออร์ฟ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้มีระดบัสติปัญญาระหวา่ง 50-70 

อายุ 7-12 ปี และไม่มีความพิการซํ้ าซ้อน ที่กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบางบวั 

(เพง่ตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จาํนวน 8 คน ไดม้าโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเ้วลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วนั คือ ในวนั

องัคาร พุธ พฤหสับดีและศุกร์ วนัละ 40 นาที รวมทั้งส้ิน 20 คร้ัง ระหวา่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการสอนประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของคาร์ล ออร์ฟ และ

แบบทดสอบความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือมธัยฐานและพิสัยควอไทล ์

และการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้The Wilcoxon Matched-Pairs Siged-Ranks Test 

ผลการวิจยัพบว่า 1. ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั

เรียนไดก่้อนการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของคาร์ล ออร์ฟ อยูใ่นระดบัปานกลาง และ

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ หลังการจัด

ประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของคาร์ล ออร์ฟ อยูใ่นระดบัดี 

2. ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหลังได้รับการจัด

ประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของคาร์ล ออร์ฟ มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์สูงข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2.3.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัพฒันาการร่างกายของเดก็ดาวน์ซินโดรม 

ปรมพร ดอนไพรธรรม (2550)  ไดศึ้กษา การศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดั 

ใหญ่ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์โดยใช้กิจกรรมโยคะ  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื ่อศึกษา

ความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กอาการดาวน์อายุ 6-9 ปีหลงัการใชกิ้จกรรมโยคะ และ

เปรียบเทียบความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กกลุ่มดาวน์ ระหวา่งก่อน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ เด็กกลุ่มอาการดาวน์อาย ุ6-9 ปีไม่มีความพิการซํ้ าซอ้น  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ที่กาํลงัศึกษาอยู่ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

พษิณุโลก จาํนวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจงระยะเวลาทาํการทดลอง 10 สัปดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 

นาที รวม 50 คร้ัง เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแผนการสอนการใชกิ้จกรรมโยคะและแบบประเมิน

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของคู่มือส่งเสริมพฒันาการเด็กของโรงพยาบาลราชานุกูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ

ทดสอบแบบThe Wilcoxn Matched Pairs Signed – Ranks Test 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของเด็กกลุ่มดาวน์อาย ุ6-9 ปี หลงัจากไดรั้บ 

การสอนโดยใชกิ้จกรรมโยคะ มีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่อยูใ่นระดบัดี 

2. เด็กกลุ่มอาการดาวน์ อาย ุ6-9 ปี ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมโยคะ โดยหลงัการ 

ทดลองมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 

ทวพีร  วรรณา (2552) ไดศึ้กษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กกลุ่ม 

อาการดาวน์ในระดบัอนุบาลโดยการใชกิ้จกรรมการเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวก การวิจยั

คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กอาการดาวน์ในระดบัอนุบาล

หลงัจากการใชกิ้จกรรมการเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวก และเปรียบเทียบความสามารถใน

การใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กกลุ่มดาวน์ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เด็กกลุ่มอาการดาวน์ระดบัชั้น

อนุบาล ปีการศึกษา 2551 ที่กาํลงัศึกษาอยูใ่นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัสุโขทยั  จาํนวน 6 คน โดย

เลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาทาํการทดลอง 8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 นาที  รวม 40 คร้ัง เคร่ืองมือ

ทีใ่ชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แผนการสอนการใชกิ้จกรรมการเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวกและ 

แบบประเมินกล้ามเน้ือมดัใหญ่ของคูมื้อส่งเสริมพฒันาการเด็กของโรงพยาบาลราชานุกูล การวิเคราะห์

ขอ้มูลใชส้ถิติทดสอบแบบ The Wilcoxn Matched Pairs Signed – Ranks Test 

ผลการวจิยัพบวา่  

1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในระดบัอนุบาล ใช ้

กิจกรรมการเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวก อยูใ่นระดบัดี  
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2. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ในระดบัอนุบาล 

หลงัใช้กิจกรรมการเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวก สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการเคลือ่นไหวประกอบเพลงและเด็กดาวน์ซินโดรมในต่างประเทศ 

 เทยเ์ลอร์ (1971)  พบวา่ดนตรีช่วยใหเ้ด็กท่ีมีสมองบางส่วนถูกทาํลายไปและมีระดบัการรับรู้นอ้ย

มาก สามารถพฒันาการรับรู้ดีข้ึนในเวลาต่อมา การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนน้ีเป็นเพราะการฟังดนตรีอย่าง

ต่อเน่ือง มีส่วนทาํใหค้ล่ืนเสียงไปปลุกเร้าประสาทบางส่วนในสมองใหท้าํงานไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีเทยเ์ลอร์ยงั

ใช้ดนตรีบาํบดัผูป่้วยที่สมองถูกทาํลายและอยู่ในอาการโคม่าพบว่าผูป่้วยมีการตอบสนองต่อการรักษาใน

ระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (อา้งอิงจาก อุษา สุทธิสาคร. 2545 :108-109) 

แมคโดเวล (1974) ศึกษาเกี่ยวกบัการเรียนรู้เกี่ยวกบัดนตรีได้ขอ้สรุปว่า การจดัโปรแกรมดนตรี

สาํหรับเด็กก่อนวยัเรียนควรเป็นการเรียนทีต่่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน ถา้ตอ้งการให้เด็กมีพฒันาการดา้น

ดนตรี ทั้งน้ีเป็นเพราะการเรียนรู้ดนตรีของเด็กก่อนวยัเรียนเป็นไปในลกัษณะค่อยเป็ฯค่อยไปทีละเล็กทีละ

นอ้ย  การจดัโปรแกรมดนตรีเพียงระยะสั้นจะไม่ช่วยให้เด็กมีพฒันาการดา้นดนตรีแต่อยา่งใด ดงันั้นจึงเป็น

การดีถ้าโรงเรียนจดัโปรแกรมดนตรีตลอดระยะเวลาที่เด็กเรียนควรสอดแทรกกิจกรรมด้านดนตรีไวใ้น

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เด็กมีพฒันาการดา้นดนตรีอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะการเรียนรู้คาํศพัท ์

พฒันาการดา้นร่างกาย และช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ไดเ้น่ืองจาก เน้ือเพลงที่นาํมาร้องมกัจะเป็น

เร่ืองราวกบัวชิาใดวชิาหน่ึง เช่น เก่ียวกบัสัตว ์ตน้ไม ้สังคม หรือแมแ้ต่คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

 ชาลคว์คิ (1988: 148) ไดศึ้กษาการใชกิ้จกรรมดนตรีบาํบดักบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยศึกษาการจดักิจกรรมดนตรีสําหรับทั้งเด็กและผูใ้หญ่ที่มีความบกพร่อง กลุ่ม

ตวัอยา่งคือ นกัดนตรีบาํบดัจาํนวน 112 คน จากการศึกษาพบวา่ 

1. การจดักิจกรรมดนตรีบาํบดัเป็นรายบุคคลเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาดา้น

อารมณ์อยา่งรุนแรง 

2. การจดักิจกรรมดนตรีบาํบดัเป็นวธีิหน่ึงในการเสริมสร้างสัมพนัธภาพของเด็กท่ี 

มีปัญหาดา้นอารมณ์ 

3. การจดักิจกรรมดนตรีบาํบดัแบ่งตามจุดประสงคไ์ด ้3 วธีิ ไดแ้ก่กิจกรรมดนตรีบาํบดั 

เพื่อรักษาผูป่้วยโรคจิต 

  กิจกรรมดนตรีบาํบดัเพื่อแก้ไขทกัษะด้านการเคลื่อนไหวและทกัษะด้านภาษา กิจกรรม

ดนตรีบาํบดัเพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์ในการยอมรับตนเองซ่ึงวธีิท่ี 2 และวิธีท่ี 3 ไดรั้บความนิยมมากกวา่

วธีิท่ี 1 
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อะโกจิโอโนกลู (1990:336) ไดศึ้กษาถึงความสามารถในการรู้ตวัเองและการตอบสนองต่อการฟัง 

ในส่ิงเร้าที่คุน้เคยและส่ิงเร้าที่แปลกใหม่อนัไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มเสียงร้องและเสียงดนตรีของเด็กออทิสติกใน

วยัเรียน จากผลการศึกษาพบวา่ เด็กออทิสติกจะตอบสนองโดยการเคล่ือนไหว ซ่ึงจะเคลอ่ื นไหวเม่ือมีการ

เร้าดว้ยเสียงดนตรี มากกวา่การเร้าดว ้ ยส่ิงแวดลอ้ม และเสียงร้องและการตอบสนองจะแตกต่างกนัในเด็ก

ออทิสติกที่มีอายุต่างกนั โดยเด็กออทิสติกที่มีอายุน้อยกว่าจะตอบสนองไดดี้กวา่แต่ไม่แตกต่างกนัในเด็ก

ออทิสติกมีเพศและระดบัความบกพร่องแตกต่างกนั 

สวอนสนั (1998: 175) ไดศึ้กษาผลของการพฒันาโปรแกรมกิจกรรมบาํบดัสาํหรับพฒันา 

ความสามารถของเด็ก ช่ือ โปรแกรม MTPCA โดยศึกษาถึงผลของ MTPCA ทีมีต่อศกัยภาพในตวับุคคลและ

การตอบสนองที่ทาํให้พฒันาความสามารถในดา้นความรู้ความเขา้ใจ อารมณ์ ทกัษะสังคม ทกัษะดา้น

กลา้มเน้ือและทกัษะดา้นดนตรี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาไดแ้ก่ เด็กออทิสติก เด็กที่มีปัญหาดา้นอารมณ์ และ

เด็กที่มีปัญหาดา้นการเรียนรู้จาํนวน 7คน จากชั้นเรียนพิเศษ 2 ชั้นเรียน ผลจากการศึกษาพบวา่ หลงัจากเด็ก

ไดรั้บการจดักิจกรรมดนตรีโปรแกรม MTPCA ทาํให้เด็กมีศกัยภาพในตวัเองและทาํให้มีการพฒันความ

สามารถในทกัษะทั้ง 5ดา้น แตกต่างจากก่อนไม่ไดรั้บการกิจกรรมดนตรีในโปรแกรม MTPCA โดยมี

ศกัยภาพในตวัเองและมีการพฒันาความสามารถในทกัษะทั้ง 5 ดา้นสูงข้ึน 

โซลเลอร์ (1991: 272-276) ไดศึ้กษาถึงผลของการใชกิ้จกรรมดนตรีในการฝึกภาษา 

พดูในโรงเรียนสอนภาษาพดู โดยศึกษาถึงทฤษฎีและแนวทางปฏิบติัในการใชส้ถานท่ีและเคร่ืองมือในการ

จดัผลจากการศึกษาพบวา่ การใชเ้พลงและการออกกาํลงักายท่ีประยกุตอ์ยา่งเหมาะสม กบัความบกพร่องของ

เด็กจะทาํใหเ้กิดการผอ่นคลาย การเคล่ือนไหวร่างกายตามจินตนาการ การหายใจ การออกเสียง การออก

เสียงอยา่งชดัเจนและการพฒันาความเขา้ใจรวมทั้งการใชค้าํศพัทอี์กดว้ย 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

                 การศึกษาเร่ือง  ผลของชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ท่ีมีต่อทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรม ในสถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตามขั้นตอน 

ต่อไปน้ี   

1. รูปแบบของการวจิยั 

2.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

1. รูปแบบของการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลองศึกษากลุ่มตวัอยา่ง  1 กลุ่มโดยการวดั ก่อนและหลงัการทดลอง 

(One Group Pretest-Posttest Design)  

 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

 2.1  ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เด็กดาวน์ซินโดรม  ช่วงอาย ุ9-15 ปี กลุ่มงานการศึกษา 

พิเศษ สถาบนัราชานุกูล ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 23 คน (ขอ้มูลสารสนเทศและเวชระเบียน กลุ่มงาน

การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2553) 

       2.2  กลุ่มตัวอย่าง 

              กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  เด็กดาวน์ซินโดรม อายุ 9-15 ปีกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบนัราชานุ

กูล ปีการศึกษา 2553 ไดม้าโดยการประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม แลว้ดาํเนินการ

คดัเลือกเด็กท่ีทาํคะแนนไดน้อ้ยกวา่ร้อยละ 50 จาํนวน 8 คน มาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

(1)  ชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

O1         x       O2 
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(2)  เคร่ืองมือวดัแบบประเมินทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่เด็กดาวน์ซินโดรม เพื่อใชป้ระเมินก่อน

และหลงัใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง มีกระบวนการพฒันา ดงัน้ี 

 

3.1 กระบวนการสร้าง ชุด กิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง มีกระบวนการพฒันา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แสดงกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็นชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

 

1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั 

แนวคิดทฤษฏีการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะและประกอบเพลง และ

หลกัการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2.  ประชุมคณะผูว้จิยัและสร้างชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

4.  วเิคราะห์คุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

  

6. นาํชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงไปใช ้

เหมาะสม 

3.  นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาพิเศษตรวจ 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

5.  นาํไปทดลองใชก้บัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จาํนวน 3 คน  

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

ปรับปรุงแกไ้ข 
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ข้ันตอนการสร้างชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

1.  ศึกษา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั แนวคิดทฤษฏีการเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

กรอบแนวคิดในการเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

2. ประชุมผูว้จิยัเพื่อศึกษารายละเอียด ทาํความเขา้ใจและสร้าง ชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง

ซ่ึงประกอบดว้ยแผนการจดัประสบการณ์การเคล่ือนไหวประกอบเพลง 8 แผน ซ่ึงมีรายละเอียดของ 

แผนการสอน  วตัถุประสงคก์ารสอน  เน้ือหาการสอน ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นสอนและสาธิต ขั้น

ประเมินผล และส่ืออุปกรณ์การสอน 
3.  นาํชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาพิเศษ  

3 ท่าน ดงัน้ี 

1.  อาจารยสุ์จิตรา  สุขเกษม   นกัวชิาการศึกษาพิเศษชาํนาญการ 

2.  อาจารยสุ์ภลกัษณ์    ชยัภานุเกียรต์ิ นกัวชิาการศึกษาพิเศษชาํนาญการ 

3.  อาจารยรุ์จีรัตน์         จนัทรเนตร นกัวชิาการศึกษาพิเศษชาํนาญการ 

 4. ปรับปรุงชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงในส่วนต่าง ๆ  

  4.1 แผนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารสอน  เน้ือหาการสอน (เน้ือเพลง) ท่า

เคล่ือนไหวประกอบเพลง ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นสอนและสาธิต ขั้นประเมินผล และส่ืออุปกรณ์การสอน 

ซ่ึงไดรั้บคาํแนะนาํในการปรับปรุงจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ ดงัน้ี 

   -  เน้ือหาของเพลงมีความยาวมากเกินไป อาจไม่เหมาะสมกบัช่วงเวลาของความ

สนใจในการเรียนของเด็กดาวน์ซินโดรม เพราะเด็กมีช่วงความสนใจในการเรียนสั้น คณะผูว้ิจยัควรตดัต่อ

เน้ือเพลงและทาํนองใหส้ั้น กระชบั  

   -  ขั้นสอนและสาธิต ควรให้เด็กดาวน์ซินโดรมไดท้บทวนท่าเคล่ือนไหวประกอบ

เพลงเพิ่มข้ึน เพราะการใหเ้ด็กไดท้าํท่าเคล่ือนไหวซํ้ า ๆ บ่อย ๆ ในแต่ละกิจกรรมจะช่วยให้เด็กสามารถจดจาํ

ท่าเคล่ือนไหวไดม้ากข้ึน 

   -  ในการสอนแต่ละคร้ังของชุดกิจกรรมผูส้อนตอ้งแบ่งสอนเป็นรายบุคคลบา้ง

ในขณะสอน และให้สังเกตเด็กดาวน์ซินโดรมคนใดที่มีความเชื่องชาในการเคลื่อนไหว และไม่สนใจ

ในขณะเรียน ผูส้อนตอ้งมีการกระตุน้อยูต่ลอดเวลาและเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดฝึ้กซอ้มไปพร้อม ๆ กบัผูส้อน 

 5.  นาํไปทดลองใช้กบัเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 3 คน ซ่ึงมีทกัษะความสามารถการ

เคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จากการนาํไปทดลองใชค้ณะผูว้จิยัไดข้อ้สังเกต ดงัน้ี 

   -  ขณะสอนผูส้อนตอ้งสอนเด็กเป็นรายบุคคลบา้งตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

เพราะการที่ผูส้อน ยืนสอนหน้าชั้นเรียนจะสังเกตเห็นพฤติกรรมความสนใจของเด็กน้อยลง ไม่มองการ
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เคล่ือนไหวร่างกายของผูส้อน ดงันั้นขณะสอน ตอ้งมีการเรียกช่ือของเด็กบา้ง เพือ่กระตุน้ความสนใจในการ

เรียน และสอนเด็กอยา่งใกลชิ้ด  

6. นาํชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงกลบัมาปรับปรุงในส่วนของแผนการสอน และนาํ

กลบัไปใชใ้นการวจิยั 

     3.2 กระบวนการสร้างแบบประเมินทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ เพือ่ใชท้ดสอบก่อนและหลงัใชชุ้ด

กิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

  
 ภาพท่ี  2   แสดงกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็น แบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ สาํหรับ

เด็กดาวน์ซินโดรม 

1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฏี   หลกัการ  

และทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

2. ประชุมผูว้จิยัเพ่ือวเิคราะห์  และสร้างแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

   

3.  นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นเดก็ดาวนซิ์นโดรมตรวจ 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

 

4. นาํไปทดลองใชก้บัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จาํนวน 3 คน  

 

คดัเลือกขอ้ท่ีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั 

0.5 ซ่ึงถือวา่ใชไ้ด ้และปรับปรุงเคร่ืองมือ 

 
เหมาะสม 

ปรับปรุงเคร่ืองมือ 

5. นาํแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ สาํหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ไปใช ้

 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 
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1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฏี   หลกัการ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

ของเด็กดาวน์ซินโดรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ประชุมผูว้จิยัเพื่อวเิคราะห์และสร้างแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

3.   นาํแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ท่ีคณะผูว้จิยัสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กดาวน์

ซินโดรมให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพฒันาการเด็กดาวน์ซินโดรม 3 ท่านตรวจสอบแลว้นาํคะแนนที่ไดจ้ากการ

ลงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่า IOC ขอ้ที่ไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั .05 จึงถือวา่ใชไ้ด ้(บุญ

เชิด ภิญโญอนนัตพงค,์ 2527: 89)   

1.  แพทยห์ญิงนพวรรณ   ศรีวงศพ์านิช  นายแพทยเ์ช่ียวชาญ  

2.  คุณกฤตยา  ธนัธรา    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  

3.  คุณผกาวรรณ  สุทธิวงศ ์  นกักิจกรรมบาํบดัชาํนาญการ 

 

ตารางท่ี 1

      เคล่ือนไหวประกอบเพลง 

  ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 

 

ลาํดบั

ที่ 

 

หัวข้อในการประเมิน 
การประเมิน 

หมายเหตุ 0 1 2 

 

1 

ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กม้ศีรษะโคง้ตวัไปขา้งหนา้และใชมื้อ 2 ขา้งจบัเกา้อ้ี 

 

… 

 

… 

 

… 

 

……………… 

2 นัง่และลุกข้ึนยนืโดยใชมื้อพยงุ … … … ……………… 

3 นัง่ยอง ๆ และหยบิส่ิงของท่ีอยูข่า้งหนา้โดยไม่เสียการทรงตวั … … … ……………… 

4 เดินกา้วเทา้สลบักนับนพื้นราบ … … … ……………… 

5 เดินขึน้บนัไดตามลาํพงั โดยมือทั้ง 2 ขา้งไม่จบัราวบนัได … … … ……………… 

ท่ีมา: แบบประเมินทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเคล่ือนไหว

ประกอบเพลง 

 

4.  นาํแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ท่ีไดม้าทดลองใชก้บัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 3 คน 

คณะผูว้ิจยัพบวา่ ในหัวขอ้การเดินข้ึน และการลงบนัได ดว้ยการไม่จบัราวบนัได และการเดินข้ึน

และการลงบนัไดดว้ยการถือตะกร้านั้นตอ้งแยกขอ้ออกจากกนั ไม่ควรนาํการข้ึนและลงบนัไดมารวมเป็น

หวัขอ้เดียวกนั เพราะขณะทดสอบผูท้าํการทดสอบจะทดสอบเด็กเป็นรายขอ้และให้คะแนนเป็นรายขอ้ จะ
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เห็นผลของคะแนนอยา่งชดัเจนกวา่ เพราะเด็กบางคนสามารถเดินข้ึนบนัไดไดแ้ต่ไม่ยอมเดินลงบนัได ซ่ึงทั้ง

สองขอ้จะนาํมารวมเป็นขอ้เดียวกนัไม่ได ้

 5.  นาํแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ท่ีปรับปรุงแลว้มาใชใ้นการวจิยั           

 

4.  การรวบรวมข้อมูล 

 

ตารางท่ี  2

 

   การรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการ 

กจิกรรม สัปดาห์ 

1.  ทดสอบก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง สัปดาห์ท่ี 1 

2.  ขั้นดาํเนินการทดลอง 

             กิจกรรมท่ี   1   บูชาพระอาทิตย ์

             กิจกรรมท่ี   2   กบกระโดดกา้วไกล      

             กิจกรรมท่ี   3    มาร์ชผกัแสนอร่อย 

             กิจกรรมท่ี    4   สนุกนึกบนัเทิง   

             กิจกรรมท่ี    5   มาเล่นกีฬาพาเพลิน 

             กิจกรรมท่ี    6   สามคัคีร่วมใจ 

             กิจกรรมท่ี    7   ออกกาํลงักายแขง็ขนั 

             กิจกรรมท่ี    8   Exercise เพือ่การพฒันา 

 

สัปดาห์ท่ี 2 

สัปดาห์ท่ี 3 

สัปดาห์ท่ี 4 

สัปดาห์ท่ี 5 

สัปดาห์ท่ี 6 

สัปดาห์ท่ี 7 

สัปดาห์ท่ี 8 

สัปดาห์ท่ี 9 

3. ทดสอบหลงัการใชชุ้ดกิจกรรเคล่ือนไหวประกอบเพลง   สัปดาห์ท่ี 10 

 

การรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูล โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  

 

 

                             O1    หมายถึง การทดสอบก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

                              x     หมายถึง  ชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

                             O2   หมายถึง  การทดสอบหลงัการใชชุ้ดกิจกรรเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

 

 

 

O1         x       O2 
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4.1  ผูว้จิยัไดน้าํโปรแกรมไปใชด้งัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-test 

แบบประเมินกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

(สัปดาห์ท่ี 1) 

Post-test 

แบบประเมินกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

    (สัปดาห์ท่ี 10) 

การใชชุ้ดกิจรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง  

(สัปดาห์ท่ี 2-9) 

กิจกรรมท่ี  1  บูชาพระอาทิตย ์

กิจกรรมท่ี  2  กบกระโดดกา้วไกล      

กิจกรรมท่ี  3  มาร์ชผกัแสนอร่อย 

กิจกรรมท่ี  4  สนุกนึกบนัเทิง  

กิจกรรมท่ี  5  มาเล่นกีฬาพาเพลิน 

กิจกรรมท่ี  6  สามคัคีร่วมใจ 

กิจกรรมท่ี  7  ออกกาํลงักายแขง็ขนั 

กิจกรรมท่ี  8  Exercise เพือ่การพฒันา 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางท่ี  3

       การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

  วเิคราะห์ขอ้มูลจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั   เคร่ืองมือ รวบรวมขอ้มูลและสถิติท่ีใชเ้พื่อ 

 

วตัถุประสงค์ 

และตัวแปร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการ

รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล สถิติทีใ่ช้ใน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เพือ่เปรียบเทียบทกัษะ

การใช้กล้ามเน้ือมัด

ใหญ่  ของเด็กดาวน์

ซินโดรม ในสถาบัน

ราชานุกูล  ระหว่าง

ก่อนกบัหลงัการใชชุ้ด

กิจกรรมเคลื ่อนไหว

ประกอบเพลง 

 

แบ บ ประ เ มิ นทัก ษ ะ

การใช้ก ล้า ม เ น้ือมัด

ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินระดับความ

พ ร้ อ ม จ า ก แ บ บ

ประเมินทักษะการใช้

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อน

แ ล ะ ห ลัง ก า ร ใ ช้ ชุ ด

กิจกรรมเคลื ่อนไหว

ประกอบเพลง  

 

 

 

- หาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบประเมินดว้ย IOC 

- ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน    

- สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบ  

 

 

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ทางคอมพิวเตอร์ สูตร 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

ชุดกิจกรรมเคล่ือนไหว

ประกอบเพลง 

รวบรวมขอ้มูลหลงัการ

ทดลอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1         x       O2 

O1         x       O2 

O1         x       O2 
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บทที ่4 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวจิยัเร่ืองผลของชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ท่ีมีต่อทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

ของเด็กดาวน์ซินโดรม ในสถาบนัราชานุกลู คร้ังน้ีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั

และตรวจสอบสมมติฐานการวจิยัซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

             เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการนาํเสนอ และแปรความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจึงขอ

กาํหนดสญัลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 

 N แทน  จาํนวนนกัเรียน 

  X  แทน  ค่าคะแนนเฉล่ีย 

 SD. แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีมุ่งตรวจสอบว่า เด็กดาวน์ซินโดรมที่ได้รับการฝึกจากชุดกิจกรรม

เคล่ือนไหวประกอบเพลงมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงข้ึนหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบก่อนและ

หลงั 
 

ตารางท่ี 4

     เรียนดว้ยชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงทั้ง 8กิจกรรม 

  การเปรียบเทียบทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอาย ุ9- 15 ปี ก่อนและหลงั 

 

คนท่ี 
     คะแนน 

ผลต่างของ

คะแนน 

D = Y-X 

ความ

แตกต่าง 

ลาํดบัตาม

ความหมาย 

ค่า Sing 

Ranks 

Test ก่อน(X) หลงั(Y) บวก ลบ 

1 10 39 +29 6 +6 - t =.oo 

2 9 37 +28 3.5 +3.5 - 

3 7 38 +31 7 +7 - 

4 10 37 +27 2 +2 - 

5 3 20 +17 1 +1 - 

6 6 35 +29 6 +6 - 

7 5 33 +28 3.5 +3.5 - 

8 10 39 +29 6 +6 - 

 รวม 35 0  

 *มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงว่าหลังจากที่เด็กดาวน์ซินโดรมได้รับการฝึกจากชุดกิจกรรม

เคลื่อนไหวประกอบเพลง ทั้ง 8 กิจกรรม มีทกัษะกล้ามเน้ือมดัใหญ่สูงกว่าก่อนการฝึกด้วยชุดกิจกรรม

เคล่ือนไหวประกอบเพลง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัที่เสนอ

ไวว้า่ เด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอาย ุ9-15 ปี ทีไ่ดรั้บการฝึกจากชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงจะทาํใหม้ี

ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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บทที ่5 

สรุปการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเร่ืองผลของชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ท่ีมีต่อทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่  

ของเด็กดาวน์ซินโดรม ในสถาบนัราชานุกลู สรุปการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

สรุปการวจัิย 

      1.  วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

            1.1  วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

เพือ่ศึกษาผลของชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ท่ีมีต่อทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดั 

ใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรม ในสถาบนัราชานุกลู 

            1.1  วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

เพือ่เปรียบเทียบ ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบนัราชานุ 

กลู ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 เด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอาย ุ9-15 ปี ท่ีไดรั้บการฝึกจากชุดกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงจะ

ทาํใหมี้ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    

                            1.1  ประชากร    ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เด็กดาวน์ซินโดรม  ช่วงอาย ุ9-15 ปี 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบนัราชานุกลูปีการศึกษา 2553  จาํนวน 23 คน (ขอ้มูลสารสนเทศและเวช

ระเบียน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2553) 

                         1.2  กลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น  เด็กดาวน์ซินโดรม อายุ 9-15 ปี

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบนัราชานุกูล ปีการศึกษา 2553จาํนวน 8 คน ได้มาโดยใช้แบบประเมิน

พฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่ โดยมีเกณฑค์ดัเลือกเด็กท่ีทาํคะแนนจากแบบประเมินตํ่ากวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์
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2.  เคร่ืองมือการวจิยั 

2.1  ชุดกิจรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง ไดแ้ก่  

กิจกรรมท่ี  1  บูชาพระอาทิตย ์

กิจกรรมท่ี  2  กบกระโดดกา้วไกล      

กิจกรรมท่ี  3  มาร์ชผกัแสนอร่อย 

กิจกรรมท่ี  4  สนุกนึกบนัเทิง  

กิจกรรมท่ี  5  มาเล่นกีฬาพาเพลิน 

กิจกรรมท่ี  6  สามคัคีร่วมใจ 

กิจกรรมท่ี  7  ออกกาํลงักายแขง็ขนั 

กิจกรรมท่ี  8  Exercise เพือ่การพฒันา 

2.2 แบบประเมินทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่เพือ่ใชท้ดสอบทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดั 

ใหญ่ก่อนกบัหลงัใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

2.3 เคร่ืองมือวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่  

สถิติที่ใชว้ดัทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนกบัหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหว 

ประกอบเพลง ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สูตร Wilcoxon Singed Ranks Test 

สถิติที่ใชศึ้กษาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม คือ ค่าเฉล่ีย 

เลขคณิต ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยทดลองทีละกิจกรรม จากกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 8  คน โดยเก็บขอ้มูลดงัน้ี  

                            3.1  ชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม ระยะเวลา

ในการทาํกิจกรรมรวม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที  

3.2  แบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่เพือ่ใชท้ดสอบก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุด 

กิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.1 ผลการวเิคราะห์ เพือ่ศึกษาผลของชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ท่ีมีต่อทกัษะ 

การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรม ในสถาบนัราชานุกลู    

4.2 ผลการวเิคราะห์เพือ่เปรียบเทียบ ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของเด็กดาวน์ซิน 

โดรมในสถาบนัราชานุกลู ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรม โดยใช้ชุดกิจกรรมเคลื่อนไหว

ประกอบเพลง สรุปไดว้า่  

เด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอาย ุ9-15 ปี ท่ีไดรั้บการฝึกจากชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงมีทกัษะ

กลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงกวา่ก่อนฝึกจากชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 

อภิปรายผล 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เพือ่เปรียบเทียบทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรม 

ในสถาบนัราชานุกลู  ระหวา่งก่อนกบัหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ซ่ึงสามารถอภิปราย

ผลไดด้งัน้ี  

 ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม หลงัเรียนจากชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

ทั้ง 8 กิจกรรม เด็กดาวน์ซินโดรมมีทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่สูงข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากท่ีคณะผูว้ิจยัพบวา่ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

ของเด็กดาวน์ซินโดรมช่วงอายุ 9-15 ปี ที่ได้รับการฝึกด้วยชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ทั้ง 8 

กิจกรรม มีทกัษะกล้ามเน้ือมดัใหญ่สูงข้ึน คณะผูว้ิจยัพบว่าการสอนเด็กดาวน์ซินโดรมด้วยการจดัเรียง

กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์ เร่ิมจากกิจกรรมท่ีง่ายไปหากิจกรรมท่ียาก และมีการสอนในแต่ละกิจกรรม

ของในแต่ละสัปดาห์ซํ้ า ๆ กนัอย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งมีการทบทวนกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ จึงทาํให้ทกัษะ

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมพฒันาข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของธอร์นไดด ์ (เชาวลิต ภูมิภาค, 

2533) ท่ีกล่าวถึงกฎของผล (Law of Exercise) ไวว้า่ประสบการณ์ที่นกัเรียนไดรั้บจะทาํให้นกัเรียนเรียนรู้ได้

ดีข้ึน ถา้ประสบการณ์ของการกระทาํนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางที่ดี เพราะผลที่ดีจะทาํให้นกัเรียนสนใจ 

ถา้เรียนไปแล้วทาํให้เกิดทกัษะก็จะทาํให้สนุกสนานยิ่งข้ึน โดยถือว่าถา้เด็กมีทกัษะ(ทาํได)้ แสดงว่าเด็กมี

สัมฤทธิผล (Achievement) การที่ผูเ้รียนได้ฝึกหัดหรือกระทาํซํ้ าบ่อย ๆ ก็ย่อมจะทาํให้เกิดความสมบูรณ์

ถูกตอ้งของการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ การฝึกหดัมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการฝึกทกัษะการเตน้รํา นกัเรียนจะ

ทาํไม่ไดดี้เป็นอนัขาดถา้หากนกัเรียนไม่ไดฝึ้กหัด และการฝึกหัดนั้นตอ้งทาํดว้ยวิธีการที่ถูกตอ้งดว้ยจึงจะ

ช่วยสิงเสริมการเรียนรู้ท่ีดี (เยาวภา เดชะคุปต,์ 2542) 

 2.  การจดักิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงทั้ง 8 เพลง ให้กบัเด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอายุ 9-15 ปี ท่ี

ไม่ผ่านการประเมินจากแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ทั้ง 20 ขอ้ คณะผูว้ิจยัไดร่้วมกนัออกแบบชุด

กิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง จากการร่วมกนัออกแบบกระบวนการสอนซ่ึงประกอบดว้ย 

  2.1 การคดัเลือกเพลง ซ่ึงเพลงทั้ง 8 เพลงคณะผูว้จิยัไดค้ดัเลือกเพลงท่ีมีเน้ือเพลงง่าย ๆ  เน้ือ

ร้องซํ้ า ๆ  ทาํนองสนุกสนานเร้าใจ เน้ือหาของเพลงมีหลากหลายดา้นซ่ึงสามารถสอดแทรกความรู้ให้เด็ก ๆ 



59 

 

ไดใ้นขณะฟังเพลง เช่น เพลงมาร์ชผกัซ่ึงมีช่ือผกัต่าง ๆ หลายชนิดในเน้ือเพลง  เพลงมาเล่นกีฬา เน้ือเพลง

ปลูกฝังใหเ้ด็ก ๆ หมัน่ออกกาํลงักายอยูเ่สมอ เป็นตน้  ในแต่ละเพลงจะมีความยาวของเพลง ไม่เกิน 2.30 นาที 

เพราะคณะผูว้จิยัไดมี้การนาํเพลงทั้ง 8 เพลง ไปทดลองใชก้บัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงอายุ 9-

15 ปี พบวา่ความยาวของเพลงเป็นเร่ืองสําคญั เพราะถา้เพลงมีความยาวมากเกินไปจะทาํให้เด็กดาวน์ซินโด

รม ไม่สนใจต่อการสอนของครูและจาํเน้ือเพลงไดย้าก อีกทั้งทาํให้เหน่ือยต่อจากการเคลื่อนไหวประกอบ

เพลงนานเกินไป อาจทาํให้ไม่สามารถสอนเคลื่อนไหวประกอบเพลงในตอนทา้ยของการสอนได้ การ

คดัเลือกเพลงในการสอนนั้นสอดคลอ้งกบั รัตนา ง้ิวแหลม (2538) ที่กล่าวถึงวิธีการเลือกเพลงในกิจกรรม

เคล่ือนไหวประกอบเพลงวา่ ผูส้อนควรเลือกเน้ือเพลงสั้ น ๆ ง่าย ๆ มีเน้ือร้องซํ้ า ๆ กนั เพือ่ให้เด็กจาํไดแ้ละ

สามารถร้องได ้เพลงควรมีเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ มีเน้ือร้องท่ีสนุกสนานเร้าใจ  

  2.2  การออกแบบท่าทางการเคล่ือนไหวประกอบเพลงคณะผูว้จิยัออกแบบท่าทางต่าง ๆ ให้

สอดคลอ้งกบัแบบประเมินทกัษะกล้ามเน้ือมดัใหญ่ทั้ง 20 ขอ้ เน้นให้เด็กดาวน์ซินโดรมได้เคลื่อนไหว

ร่างกายในส่วนของแขน ขา ลาํตวั และการเคล่ือนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ  ในแต่ละเพลงมีทั้งส้ิน 4 ท่า และ

ทาํซํ้ า 2 รอบ ต่อหน่ึงเพลง  เพราะเด็กดาวน์ซินโดรมมีความบกพร่องของทกัษะกล้ามเน้ือมดัใหญ่ การ

เคล่ือนไหวล่าชา้กวา่เด็กปกติ ดงัที่ ดารณี ธนะภูมิ (2542) กล่าววา่ เด็กดาวน์ซินโดรมมกัมีความบกพร่องใน

การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ (gross motor) เช่น กลา้มเน้ือแขน ขา ไม่แข็งแรง งุ่มง่าม การทรงตวัและการเดินที่

ไม่มัน่คง เด็กจึงมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกเพือ่ให้กลา้มเน้ือแข็งแรง และแกไ้ขลกัษณะผิดปกติ ดว้ยการ

ฝึกทกัษะเคล่ือนไหวหรือการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ คณะผูว้ิจยัออกแบบท่าทางในแต่ละเพลงโดยเร่ิมจากท่า

พื้นฐานง่ายๆ ในช่วงตน้เพลง เช่น การโยกลาํตวัอยู่กบัที่ การบิดตวั การกม้ตวั การเอียงตวั การแกว่งหรือ

หมุนเหวีย่ง การเดิน การวิ่งอยู่กบัที่ เป็นตน้ และเพิ่มระดบัความยากของท่าข้ึน เช่น การกระโดด การเตะ

สลบัขอ้ศอก การกา้วเทา้ชิดไปในทิศทางต่าง ๆ  การทาํ 2 ท่าในคร้ังเดียวกนั (การยื่นแขนไปขา้งหนา้พร้อม

ยอ่เข่า) เป็นตน้ ซ่ึงท่าทางเคล่ือนไหวต่าง ๆ ลว้นกระตุน้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ในส่วนต่าง ๆ ของเด็กดาวน์ซินโด

รม  การฝึกฝนให้เด็กไดมี้การเคล่ือนไหวร่างกายอย่างสมํ่าเสมอ จะทาํให้เด็กมีทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของ

ตนเองดีข้ึน เกิดความคล่องตวัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั อีกทั้งเป็นการฝึกทกัษะการจาํท่าทางต่าง ๆ 

ประกอบเพลงของตวัเด็กเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สําเร็จ มณีเนตร (2520) ที่กล่าววา่ การเคล่ือนไหวของเด็กแต่

ละคร้ังและการสะสมข้ึนพื้นฐานที่จะให้เด็กได้มาซ่ึงความรู้อนัจะสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัขั้น

ต่อไป สอดคลอ้งกบั  ภรณี คุรุรัตนะ (2526) ที่กล่าวว่า การจดักิจกรรมเคลื่อนไหวให้กบัเด็กจะช่วยให้เด็ก

เกิดทกัษะพื้นฐานในการเรียนวชิาต่าง ๆ ขณะเดียวกนัจะช่วยใหเ้ด็กมีจงัหวะในการเคล่ือนไหว ไม่เกิดปัญหา

การวิ่งชนผูอ่ื้น หรือส่ิงของต่าง ๆ ในขณะทาํกิจกรรม ซ่ึงมีผลต่อการปรับตวัของเด็ก เพราะการรู้จกัจงัหวะ

จะเป็นผลทาํใหไ้ม่กระทบกระทัง่ผูอ่ื้นไดส้ามารถดาํเนินชีวติไดถู้กตอ้งและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

2.3  การวางแผนการสอน ทั้ง 8 ชุดกิจกรรม ภายในแผนการสอนประกอบดว้ย ข้ึนนาํเขา้สู่ 
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บทเรียน ขั้นสอน สาธิตและขั้นสรุป ส่ือและอุปกรณ์ และขั้นประเมินผล ในทุก ๆ ส่วนของแผนการสอนมี

ความสาํคญัต่อผูส้อนท่ีจะสอนเด็กดาวน์ซินโดรมทั้ง 8 สัปดาห์ ใหมี้ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ท่ีดีข้ึน โดยขณะ

ผูว้จิยัคาํนึงในทุก ๆ ส่วนของแผนการสอน เร่ิมจาก  

ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียนจะตอ้งมีการทบทวนท่าเคลื่อนไหวประกอบเพลงท่ีได้เรียนมาอย่าง

สมํ่าเสมอก่อนเร่ิมบทเรียนใหม่ทุกคร้ัง เน่ืองจากเด็กดาวน์ซินโดรมมกัลืมง่ายการฟ้ืนฟูความจาํและทาํซํ้ า ๆ  

บ่อย ๆ จะทาํให้เด็กจาํท่าเคลื่อนไหวได ้การนาํท่าทางการเคลื่อนไหวในแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ทั้ง 20 ขอ้ เขา้มาอยูใ่นขั้นนาํเขา้สู่บทเรียนเพือ่เป็นการอบอุ่นร่างกาย การสร้างความคุน้เคยของผูเ้รียน

ก่อนการเร่ิมบทเรียนใหม่  ดงัที่ เชาวลิต ภูมิภาค (2533) กล่าววา่ การทบทวนบทเรียนเก่าเพื่อให้ผูเ้รียนฟ้ืนฟู

ความจาํและเพื่อใหผู้ที้ข่าดเรียนไดเ้รียนทนักลุ่มได ้การอบอุ่นร่างกายอาจจะใชก้ารเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ท่ีเรา

ไดส้อนไปเป็นการอบอุ่นร่างกายได ้

ขั้นสอน สาธิตและขั้นสรุป ผูส้อนจะมีการสาธิตท่าเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลงใหเ้ด็ก 

ดาวน์ซินโดรมดูก่อนการสอนจริงทุกคร้ัง เด็กให้ความสนใจ ทาํท่าทางตามบา้ง ตบมือไปตามทาํนองเพลง

บา้ง ส่วนการสอนนั้นช่วงแรกของการสอนผูส้อนให้เด็กยืนและทาํตามพร้อม ๆ กนั 1 รอบ ส่วนรอบที่ 2 

ของการเปิดเพลงผูส้อนให้เด็กดาวน์ซินโดรม ที่มีรูปร่างเล็ก และช่วงอายุ  9-10 ปี นัง่รอ ขณะนัง่รอเด็กจะ

หนัมองเด็กดาวน์ซินโดรมรุ่นพี่ที่รูปร่างสูงกวา่ สําหรับเด็กดาวน์ซินโดรมช่วงอายุ 11 – 14 ปี ขณะสอนเด็ก

ดาวน์ซินโดรม ผูส้อนจะทาํท่าทางเคล่ือนไหวไปตามทาํนองเพลงไม่ให้เร็วจนเกินไป จากการสังเกตพบว่า

เด็กดาวน์ซินโดรมช่วงอายุ 11 – 14 ปี จะมีความคล่องตวัในการเคล่ือนไหวประกอบเพลงตามครูและดว้ย

ตนเองไดเ้ร็วกวา่เด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอายุ 9-10 ปี  มีสมาธิในขณะเรียนและตั้งใจเรียนมากกวา่ สามารถ

จดจาํท่าประกอบเพลงไดดี้กวา่ ซ่ึงดูจากผลคะแนนขั้นประเมินผลหลงัเรียนทุกคร้ังของการเรียน ในส่วนของ

เด็กดาวน์ซินโดรมรุ่นเลก็ ช่วงอาย ุ 9-10 ปี ขณะเรียนเด็กตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนอยูบ่่อยคร้ังดว้ย

การสาธิตท่าเคลื่อนไหวประกอบเพลง อย่างใกลชิ้ดกบัจุดทีเ่ด็กยืน การที่ผูส้อนเขา้ไปช่วยดว้ยการกระตุน้

ร่างกายด้วยการสัมผสัส่วนที่เด็กตอ้งเคลื่อนไหว อีกทั้งผูส้อนตอ้งให้แรงเสริมอย่างต่อเน่ืองดว้ยการกอด

สัมผสั ตบมือให้กาํลงัใจขณะเคลื่อนไหว ให้เพือ่น ๆ ส่งเสียงเชียร์ และกล่าวชมเชยทนัทีที่เด็กเคลื่อนไหว

ถูกตอ้ง  เด็กดาวน์ซินโดรมช่วงอายุ 9-10 ปีจะตอบรับแรงเสริมนั้นทนัทีด้วยการยิ้ม หัวเราะ และพยายาม

ทาํท่าเคล่ือนไหวไปตามผูส้อน 

 การให้แรงเสริมทางบวก เช่น การตบมือ การสัมผสัทางกาย(กอด จบัมือ) กล่าวคาํชมเชย  การ

ให้ขนมและนํ้ าหวาน แก่เด็กดาวน์ซินโดรมขณะทาํกิจกรรมเป็นส่ิงสําคญัมาก ผูส้อนสังเกตจากพฤติกรรม

ต่าง ๆ ที่เด็กแสดงออกดว้ยการยิ้มและทาํท่าเคลื่อนไหวตามครูหรือเคลื่อนไหวโดยไม่มีแบบไดดี้ เด็กจะมี

กาํลงัใจในการร่วมกิจกรรม มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมเม่ือคณะผูว้ิจยัไปรับจากชั้นเรียนจึงทาํ

ให้ไม่เกิดอุปสรรคต่อการจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบั ดารณี ธนะภูมิ (2542) ท่ีกล่าวถึง หลกัการสอนเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญาเกี่ยวกบัการช่วยเหลือในขณะสอนในชั้นเรียนและการให้แรงเสริม ไวว้า่ การ
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สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในขั้นตอนต่าง ๆนั้น บางขั้นตอนเด็กอาจทาํไม่ไดแ้ละตอ้งการ

ความช่วยเหลือจากครูหรือผูฝึ้ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนกิจกรรมหรือทกัษะใหม่นั้น การช่วยเหลือ

จาํเป็นมากสําหรับขั้นตอนการสอนต่าง ๆ เพราะทกัษะใหม่นั้นเด็กไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน การ

ช่วยเหลือจะเป็นการช่วยใหเ้ด็กผา่นขั้นตอนไปตามจุดมุ่งหมายของการสอนได ้เพราะกิจกรรมบางอยา่งยาก

สาํหรับเด็กทีมี่ความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กไม่สามารถทาํไดใ้นคร้ังแรก ๆ ซ่ึงจะทาํให้เด็กเกิดความเบื่อ

หน่ายและไม่อยากเรียน ฉะนั้นการช่วยเหลือในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนทกัษะต่าง ๆ จึงเป็นการช่วยให้

เด็กประสบผลสาํเร็จในการเรียน ซ่ึงเป็นการจูงใจใหเ้ด็กสนใจท่ีจะเรียน  

 สาํหรับการใหแ้รงเสริม เมือ่เด็กทาํถูกตอ้งเหมาะสม เด็กจะไดรั้บคาํชมเชย รางวลั หรือส่ิงที่เด็ก

ชอบ ซ่ึงเป็นการให้กาํลงัใจให้เด็กกระทาํส่ิงนั้นอีก และการให้แรงเสริมเป็นวิธีการหน่ึงทีน่าํมาช่วยในการ

ปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) ท่ีไม่พึงประสงค ์การให้แรงเสริมเป็นส่ิงที่จาํเป็นมากสําหรับการ

สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้ได้น้อย และ

ตอ้งการแรงจูงใจอยา่งมาก เม่ือเขาทาํส่ิงท่ีเหมาะสมและไดรั้บแรงเสริม เขาก็จะทาํส่ิงเหล่าน้ีอีก  

3.  การเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลงของเด็กดาวน์ซินโดรมทั้ง  8 คน สามารถแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มตามคะแนนความสามารถทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่จากแบบประเมินผลหลงัเรียน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.1  เด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอายุ 9-10 ปี มีลกัษณะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 

เด็กยงัตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนในการเป็นแบบอย่างขณะเคลื่อนไหวในขณะสอบหลงัเรียนใน

คร้ังที่ 1  หรือการส่งสัญญาณขณะสอบหลงัเรียนในคร้ังที่ 2 และ 3 โดยผูส้อนบอกว่า “เปล่ียนท่า” เด็กจะ

เปล่ียนท่าเคล่ือนไหวร่างกายตามเสียงทนัที แต่มีเด็กดาวน์ซินโดรม  1 คนอายุ 9 ปี มีคะแนนค่อนขา้งตํ่ามาก

จากแบบประเมินทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ในขณะเรียนเด็ก

มีความกระตือรือร้นในการเรียนดี ตอบสนองต่อเสียงเพลงมีการเคล่ือนไหวบา้งแต่เป็นการเคล่ือนไหวดว้ย

ตวัเองไม่ตามแบบจากผูส้อน ผูส้อนกระตุน้ดว้ยเสียง ดว้ยการสัมผสัขณะสอน เด็กก็ยงัไม่สามารถทาํท่าทาง

เคลื่อนไหวได้ครบทุกท่า คณะผูว้ิจยัจึงได้ทาํการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการสังเกตขณะเด็กทาํกิจกรรมอื่น ๆ 

พบวา่เด็กมีความเฉ่ือยชา และเช่ืองชา้ในการเคล่ือนไหวกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย ซ่ึงจะแตกต่างจากเด็กดาวน์

ซินโดรมอีกคนหน่ึงท่ีมีอาย ุ9 ปี เท่ากนัแต่มีทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกายที่คล่องตวักวา่  ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ไดใ้กลเ้คียงกบัเด็กดาวน์ซินโดรมท่ีอายมุากกวา่ 

 3.2  เด็กดาวน์ซินโดรม ช่วงอายุ 11 - 14 ปี มีลกัษณะการเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลง 

ไดค้ะแนนสูงจากการสอบหลงัเรียน เด็กมีทกัษะที่ดีข้ึนในการเคล่ือนไหวประกอบเพลงสามารถเคล่ือนไหว

ร่างกายตามผูส้อนในขณะสอนไดท้นัที ขณะสอบหลงัเรียนในคร้ังที่ 2 และ 3 โดยไม่มีผูส้อนเป็นแบบ เด็ก

สามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดเ้อง เปล่ียนท่าการเคล่ือนไหวตรงตามจงัหวะของเน้ือเพลง   
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ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการศึกษา 

 1.  ชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงทั้ง 8 กิจกรรมควรจดัอยา่งต่อเน่ือง และอยา่งสมํ่าเสมอให้

ครบทั้ง 8 กิจกรรมใหก้บัเด็กดาวน์ซินโดรมไดฝึ้กเคล่ือนไหว เพือ่พฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่  

2.  การจดักิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างต่อเน่ืองติดต่อกนัหลายคร้ังในแต่ละกิจกรรม

สามารถทาํให้เด็กดาวน์ซินโดรมมีทกัษะการเคลื่อนไหวในส่วนของกล้ามเน้ือมดัใหญ่คล่องแคล่วข้ึน มี

ความมัน่ใจในการแสดงออกมากข้ึน สังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมในช่วงแรกเด็กยงัไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมือในการเคล่ือนไหวพร้อมกบัครูและดว้ยตวัเอง แต่พอผา่นเขา้สู่กิจกรรมที่ 2-3 เด็กเร่ิมมีความคล่องตวั

ในการเคล่ือนไหวพร้อม ๆ กบัครู เกิดความคุน้เคยในการร่วมกิจกรรม กลา้แสดงออกดว้ยตวัเองขณะสอบ   

อีกทั้งความจาํในการจดจาํท่าทางประกอบเพลงดีข้ึน เรียงลาํดบัท่าทางจากผูส้อนไดถู้กตอ้ง และยงัสามารถ

นาํท่าเคล่ือนไหวนั้นไปสอนเพือ่นเด็กดาวน์ซินโดรมขณะพกักลางวนัไดอี้กดว้ย 

 3.  เด็กดาวน์ซินโดรมมีความกระตือรือร้น มีสมาธิในขณะเรียน มีความสนุกสนาน และมีความสุข

ในขณะเรียนกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง สังเกตไดจ้ากการแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง การยิ้มและ

เสียงหวัเราะ เม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงในแต่ละกิจกรรม 

 4.  การสอนเด็กดาวน์ซินโดรมผูส้อนตอ้งแบ่งช่วงการสอนให้ผูส้อนกบัผูเ้รียนมีความใกลชิ้ดกนั

มากข้ึนกล่าวคือ การสาธิตและการเคล่ือนไหวท่าต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กบัผูส้อนหนา้ชั้นเรียน โดยให้เด็กดาวน์

ซินโดรมนั่งดูหรือทาํท่าไปพร้อม ๆ กนันั้น ไม่เพียงพอต่อการเรียนกิจกรรมเคลื่อนไหว แต่ผูส้อนยงัตอ้ง

พยายามสอนเด็กเป็นกลุ่มยอ่ยหรือเป็นรายบุคคลอยา่งใกลชิ้ด เพราะการเขา้ถึงตวัเด็กจะช่วยให้เด็กเกิดความ

มัน่ใจและเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน พร้อมกนัน้ีครูยงัสามารถกระตุน้หรือชกัจูงเด็กไดท้นัทีท่ีเด็กไม่สนใจต่อกิจกรรม  

 4.  การเลือกเพลงสําหรับสอนเด็กดาวน์ซินโดรมเคลื่อนไหวร่างกายในช่วงวยัต่าง ๆ ผูส้อนตอ้ง

คาํนึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเป็นสําคญั เลือกเพลงที่สั้น ใชค้าํศพัท์ง่าย ๆ ทาํนองสนุกสนาน

เร้าใจ เน้ือหาในเพลงควรสอดแทรกความรู้ในดา้นต่าง ๆ ถา้เพลงมีความยาวมากเกินไป ผูส้อนควรปรับแต่ง

เพลงให้สอดคลอ้งกบัความสามารถทางการเรียนของเด็ก เพราะเด็กดาวน์ซินโดรมมีสมาธิในการเรียนสั้ น 

การเลือกเพลงท่ีนาวเกินไปอาจทาํใหเ้ด็กไม่สนใจในกิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.  การเปล่ียนกิจกรรมในขั้นสอนต่าง ๆ เช่น ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการอบอุ่นร่างกายกบักิจกรรม

นันทนาการในชั้นเรียน การสาธิตการเคลื่อนไหวร่างกายหน้าชั้นเรียนของผูส้อน การสอบเคลื่อนไหว

ร่างกายประกอบเพลงทีละคนหลงัเรียนทนัที ผูส้อนควรมีความต่อเน่ืองในการทาํกิจกรรมเพือ่กระชบัเวลา

ในการเรียน เพราะเด็กดาวน์ซินโดรมมีช่วงความตั้งใจระยะสั้นในการเรียน   

2.  เด็กที่เขา้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอจะมีทกัษะการเคลื่อนไหวในส่วนของ

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายดีข้ึน ซ่ึงดูไดจ้ากคะแนนการสอบหลงัเรียนทนัทีในแต่ละกิจกรรมดว้ยการ 
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เปรียบเทียบคะแนนในการสอนคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 2และ3 จะแตกต่างกนั เพราะคร้ังท่ี 2และ3 เด็กดาวน์ซินโด

รมจะมีคะแนนที่ดีกว่าคร้ังแรก กิจกรรมเหล่าน้ีลว้นสร้างความตื่นเตน้ สนุกสนานและกระตุน้ให้เด็กอยาก

เขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางคณะผูว้จิยั   

 3.  การออกแบบท่าทางการเคล่ือนไหวประกอบเพลงไม่ควรยากเกินความสามารถของเด็กดาวน์ซิน 

โดรม ควรเร่ิมจากท่าที่ง่าย ซ่ึงเป็นท่าพื้นฐาน เช่น การเดินสลบัเทา้บนพื้นราบ การวิ่งอยูก่บัที่ เป็นตน้ ไปหา

ท่าท่ีมีความยากเป็นลาํดบั  

 4.  การเตรียมตวัผูส้อนควรมีการฝึกซอ้มท่าเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลง ให้มีความชาํนาญก่อน

ไปสอนจริง เพื่อความต่อเน่ืองของการสอนและไม่ทาํใหเ้ด็กเกิดความเบ่ือหน่ายขณะร่วมกิจกรรม 

 5.  การจดัเตรียมส่ืออุปกรณ์ในการทาํกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ผูส้อนตอ้งจดัเตรียมส่ือ

อุปกรณ์ให้พร้อม จดัวางส่ือให้สะดวกต่อการหยิบใช้ในขณะสอน เพือ่ความต่อเน่ืองของการเรียนของเด็ก

ดาวน์ซินโดรม 

6.  กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงช่วยให้เด็กดาวน์ซินโดรมมีความกระตือรือร้น 

สนุกสนาน และมีความสุขในการเขา้ร่วมกิจกรรม สังเกตได้จากเด็กมีความกระตือรือร้นที่จะมาเขา้ร่วม

กิจกรรมเม่ือคณะผูว้จิยัไปรับจากชั้นเรียน 

7.  การนํากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงทั้ง 8 กิจกรรม ฝึกให้เด็กพิการประเภทอืน่ๆ ใน

โรงเรียนท่ีเคล่ือนไหวร่างกายร่วมกนัหนา้เสาธงในช่วงเชา้ 

8.  ควรมีการเผยแพร่ให้ผูป้กครองเพือ่นาํไปใชก้บัเด็กดาวน์ซินโดรมในช่วงวยัต่าง ๆ เพื่อเป็นการ

กระตุน้ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ตั้งแต่ในวยัเด็ก และกระตุน้การเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัทางโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทดลองนาํชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง ทั้ง 8 กิจกรรมใหผู้ป้กครองนาํไป 

ทดลองใชก้บัเด็กดาวน์ซินโดรมในวยัต่าง ๆ  

2. ควรทดลองใชชุ้ดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงไปฝึกกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 

สติปัญญาในช่วงวยั 9-15 ปี หรือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกลุ่มอ่ืน ๆ  

3. ควรมีการพฒันาชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงในการพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ ของ 

ร่างกาย เช่น การฝึกทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก  ความคงทนในการจาํ  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญทีต่รวจ แบบประเมินทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ของเดก็ดาวน์ซินโดรม 

ก่อน และหลงัการเรียนด้วยชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง  
 
 1.  แพทยห์ญิง นพวรรณ  ศรีวงศพ์านิช ตาํแหน่ง  นายแพทยเ์ช่ียวชาญพิเศษ 

      สถานท่ีทาํงาน  สถาบนัราชานุกลู   

 2.  คุณกฤตยา  ธนัธรา   ตาํแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

      สถานท่ีทาํงาน  สถาบนัราชานุกลู   

 3.  คุณผกาวรรณ  สุทธิวงศ ์ ตาํแหน่ง  นกักิจกรรมบาํบดัชาํนาญการ 

       สถานท่ีทาํงาน  สถาบนัราชานุกลู   

 

รายนามผู้เช่ียวชาญทีต่รวจแผนการสอน ภายในชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

ด้านการศึกษาพเิศษ 

 

 1.  อาจารยสุ์ภลกัษณ์  ชยัภานุเกียรต์ิ ตาํแหน่ง  นกัวชิาการศึกษาพิเศษชาํนาญการ 

      สถานท่ีทาํงาน  สถาบนัราชานุกลู   

 2.  อาจารยสุ์จิตรา  สุขเกษม   ตาํแหน่ง  นกัวชิาการศึกษาพิเศษชาํนาญการ 

      สถานท่ีทาํงาน  สถาบนัราชานุกลู   

 3.  อาจารยรุ์จีรัตน์  จนัทรเนตร    ตาํแหน่ง  นกัวชิาการศึกษาพิเศษชาํนาญการ 

      สถานท่ีทาํงาน  สถาบนัราชานุกลู   
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ภาคผนวก ข 

การวเิคราะห์ค่าความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของ 

แบบประเมนิก่อน และหลงัการเรียนด้วยชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

แผนการสอน ภายในชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 
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การวเิคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินก่อน และหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม

เคล่ือนไหวประกอบเพลง 

ตารางท่ี ข1

       การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

  คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพฒันาการเด็กดาวน์ซินโดรมท่ีมีต่อทกัษะ 

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 กม้ศีรษะโคง้ตวัไปขา้งหนา้และใชมื้อ 2 ขา้งจบั

เกา้อ้ี +1 -1 +1 1 นาํไปใชไ้ด ้

2 นัง่และลุกข้ึนยนืโดยใชมื้อพยงุ +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

3 นัง่ยองๆหยบิของโดยไม่เสียการทรงตวั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 เดินกา้วเทา้สลบักนั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

5 เดินข้ึน-ลงบนัไดโดยมือทั้ง 2 ขา้งถือของไว ้ 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ยนืทรงตวัดว้ยขาขา้งเดียวนาน 5 วนิาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

7 ยนืดว้ยเทา้ทั้งสองขา้งขณะหลบัตานาน 2-3วนิาที +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 เดินเขยง่บนปลายเทา้ไปขา้งหนา้ไดไ้กล 2 เมตร +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

9 เดินดว้ยมือในท่าไถนาไดไ้กล 3 เมตร 0 0 0 0 ใชไ้ม่ได ้

10 เดินข้ึน-ลงบนัไดตามลาํพงัโดยไม่ใชมื้อจบัราว

บนัได 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

11 กระโดดสลบัขาซา้ย ขวาได ้ +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

12 กระโดดพร้อมกนัทั้งสองขาไดติ้ดต่อกนั 4 – 5 

คร้ัง +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

13 เดินบนกระดานทรงตวัไปขา้งหนา้โดยใชแ้ขน

กางออก +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

14 ปาถุงถัว่ลงในตะกร้าได ้4 ถุง ในระยะห่าง

ประมาณ 1 เมตร +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

15 รับลูกบอลขนาดเล็กท่ีกระเดง้ข้ึนมาจากพื้นดว้ย

สองมือ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

16 วิง่ออ้มส่ิงกีดขวางโดยไม่หกลม้หรือชน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี ข1

 

    (ต่อ) 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

17 เดินข้ึนและถอดหลงัลงบนัไดได ้ -1 +1 -1 -1 ใชไ้ม่ได ้

18 เดินบนส้นเทา้ไดไ้กล 3 เมตร +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

19 เดินบนกระดานทรงตวัโดยการสลบัเทา้ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

20 กระโดดสองขาไปขา้งหนา้ได ้3 คร้ัง กระโดด

สองขามาขา้งหลงัได ้3 คร้ัง +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

21 เดินถอยหลงัต่อส้นเทา้ +1 -1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

22 กา้วชิดกา้วไปทางซา้ยและทางขวา +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

23 วิง่สลบัขาซา้ย-ขวาไปทิศทางซา้ยและทางขวา 0 -1 0 -1 ใชไ้ม่ได ้

24 ยกสลบัขอ้ศอกและเข่าแตะสลบัทิศทาง คือ

ศอกซา้ยแตะเข่าขวา ศอกขวาแตะเข่าซา้ย 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

25 ใชแ้ขนรับลูกบอลตามทิศทางซา้ย-ขวา +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

26 กระโดดไปขา้งหนา้ขา้มเชือกสูงกวา่พื้น  

4 เซนติเมตร โดยเทา้ทั้งสองขา้งถึงพื้น 

พร้อมกนั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

27 กางแขนระดบัไหล่หมุนไปทางซา้ยและขวา +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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การวเิคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ แผนการสอน ภายในชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบ

เพลงทั้ง 8 ชุดกิจกรรม 

ตารางท่ี ข2

       การศึกษาพิเศษ 

  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 1 “บูชาพระอาทิตย”์ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น 

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ระยะเวลาในการสอน คือ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 

3 วนั คร้ังละ 45 นาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคก์ารสอน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

3 สาระสาํคญั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 ช่ือกิจกรรม “บูชาพระอาทิตย”์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

5 ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ความยากง่ายของกิจกรรม +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

7 ความยาวของเน้ือเพลง “พระอาทิตยย์ิม้แฉ่ง” 

เหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียน 

0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 ความยากง่ายของท่าประกอบเพลง  +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

9 ความเหมาะสมของส่ือ/อุปกรณ์การสอน +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

10 ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี ข3

       ดา้นการศึกษาพิเศษ 

  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 2 “กบกระโดดกา้วไกล” โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ระยะเวลาในการสอน คือ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 

3 วนั คร้ังละ 45 นาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคก์ารสอน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

3 สาระสาํคญั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 ช่ือกิจกรรม “กบกระโดดกา้วไกล” +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

5 ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ความยากง่ายของกิจกรรม 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

7 ความยาวของเน้ือเพลง “กบกระโดด” 

เหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียน 

+1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 ความยากง่ายของท่าประกอบเพลง  +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

9 ความเหมาะสมของส่ือ/อุปกรณ์การสอน +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

10 ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี ข 4

       ดา้นการศึกษาพิเศษ 

 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 3 “มาร์ชผกัแสนอร่อย” โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ระยะเวลาในการสอน คือ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 

3 วนั คร้ังละ 45 นาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคก์ารสอน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

3 สาระสาํคญั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 ช่ือกิจกรรม “มาร์ชผกัแสนอร่อย” +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

5 ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ความยากง่ายของกิจกรรม +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

7 ความยาวของเน้ือเพลง “มาร์ชผกั” เหมาะสม

กบัความสนใจของผูเ้รียน 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 ความยากง่ายของท่าประกอบเพลง  +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

9 ความเหมาะสมของส่ือ/อุปกรณ์การสอน +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

10 ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี ข 5

      การศึกษาพิเศษ 

 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 4 “สนุกนึกบนัเทิง” โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น 

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ระยะเวลาในการสอน คือ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 

3 วนั คร้ังละ 45 นาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคก์ารสอน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

3 สาระสาํคญั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 ช่ือกิจกรรม “สนุกนึกบนัเทิง” +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

5 ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ความยากง่ายของกิจกรรม +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

7 ความยาวของเน้ือเพลง “สนุกนึก” เหมาะสม

กบัความสนใจของผูเ้รียน 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 ความยากง่ายของท่าประกอบเพลง  +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

9 ความเหมาะสมของส่ือ/อุปกรณ์การสอน +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

10 ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี ข6

        ดา้นการศึกษาพิเศษ 

   ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี 5 “มาเล่นกีฬาพาเพลิน” โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ระยะเวลาในการสอน คือ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 

3 วนั คร้ังละ 45 นาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคก์ารสอน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

3 สาระสาํคญั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 ช่ือกิจกรรม “มาเล่นกีฬาพาเพลิน” +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

5 ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ความยากง่ายของกิจกรรม 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

7 ความยาวของเน้ือเพลง “มาเล่นกีฬา” 

เหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียน 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 ความยากง่ายของท่าประกอบเพลง  +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

9 ความเหมาะสมของส่ือ/อุปกรณ์การสอน +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

10 ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี ข7

        ดา้นการศึกษาพิเศษ 

   ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี  6 “สามคัคีร่วมใจ” โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ระยะเวลาในการสอน คือ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 

3 วนั คร้ังละ 45 นาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคก์ารสอน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

3 สาระสาํคญั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 ช่ือกิจกรรม “สามคัคีร่วมใจ” +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

5 ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ความยากง่ายของกิจกรรม +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

7 ความยาวของเน้ือเพลง “สามคัคีร่วมใจ” 

เหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียน 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 ความยากง่ายของท่าประกอบเพลง  +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

9 ความเหมาะสมของส่ือ/อุปกรณ์การสอน +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

10 ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี ข8

        ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

   ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี  7 “ออกกาํลงักายแขง็ขนั”โดย 

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ระยะเวลาในการสอน คือ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 

3 วนั คร้ังละ 45 นาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคก์ารสอน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

3 สาระสาํคญั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 ช่ือกิจกรรม “ออกกาํลงักายแขง็ขนั” +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

5 ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ความยากง่ายของกิจกรรม 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

7 ความยาวของเน้ือเพลง “ออกกาํลงักาย” 

เหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียน 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 ความยากง่ายของท่าประกอบเพลง  +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

9 ความเหมาะสมของส่ือ/อุปกรณ์การสอน +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

10 ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี ข9 

       โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 

  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมท่ี  8 “Exercise เพือ่การพฒันา”  

 

ลาํดบั

ท่ี 
หวัขอ้ในการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ระยะเวลาในการสอน คือ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 

3 วนั คร้ังละ 45 นาที +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคก์ารสอน +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

3 สาระสาํคญั +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

4 ช่ือกิจกรรม “Exercise เพือ่การพฒันา” +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

5 ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

6 ความยากง่ายของกิจกรรม 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

7 ความยาวของเน้ือเพลง “Exercise” เหมาะสม

กบัความสนใจของผูเ้รียน 0 +1 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

8 ความยากง่ายของท่าประกอบเพลง  +1 0 +1 2 นาํไปใชไ้ด ้

9 ความเหมาะสมของส่ือ/อุปกรณ์การสอน +1 +1 0 2 นาํไปใชไ้ด ้

10 ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 นาํไปใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

แบบประเมินความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 
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คู่มอืดําเนินการประเมนิความสามารถทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่  

ก่อนการเรียนด้วยชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง  

 

 ความมุ่งหมายของแบบประเมินความสามารถทกัษะกล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

 แบบประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อประเมินความสามารถทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรม  

ช่วงอาย ุ9-15 ปี  โรงเรียนราชานุกลู สถาบนัราชานุกลู ก่อนและหลงัการสอนดว้ยชุดกิจกรรมเคล่ือนไหว

ประกอบเพลง 

เวลาทีใ่ช้ในการประเมิน 

 แบบประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่  ใชร้ะยะเวลาในการประเมินเด็กดาวน์

ซินโดรม ประมาณ 30-45 นาที ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเด็กขณะทาํการทดสอบ ผูท้ดสอบสามารถปรับเวลา

ไดต้ามความเหมาะสมกบัเด็ก 

ก่อนทาํการทดสอบ 

 ผูด้าํเนินการประเมินตอ้งศึกษารายละเอียดหวัขอ้ต่าง ๆ ก่อนการประเมิน และมีการจดัเตรียมพื้นท่ี

เช่น บริเวณโล่งกวา้งพื้นราบ  บนัไดสาํหรับเดิน และจดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เกา้อ้ี 

2. สัตว ์หรือผลไมจ้าํลอง 

3. ตะกร้าขนาดกลาง (ตะกร้าใส่ผา้) 

4. ตะกร้าขนาดเล็ก  

5. กรวยสามเหล่ียม จาํนวน 4 กรวย 

6. ลูกบอล 1 ลูก 

7. กระดานทรงตวั 

8. ไมห้รือท่อพีวซีีท่ีมีความสูงจากพื้น 4 เซนติเมตร  

ข้ันดาํเนินการประเมิน 

ผูด้าํเนินการประเมินสาธิตท่าทางต่าง ๆ คร้ังละ 2 รอบพร้อมอธิบาย ก่อนการประเมินในแต่ละ 

หวัขอ้ และดาํเนินการประเมินเด็กดาวน์ซินโดรมคร้ังละ 1 คน 

การตรวจให้คะแนน 

 การตรวจใหค้ะแนนใชเ้กณฑ์การประเมินคะแนน ดงัน้ี 

0    หมายถึง  ทาํไม่ไดเ้ลย 

1   หมายถึง   ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ ช้ีแนะ 

2  หมายถึง   ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
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แบบประเมินทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

ก่อนการเรียนด้วยชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

ช่ือ –นามสกุล ด.ช /ด.ญ  ...................................................อาย ุ............ ปี  วนั/เดือน/ปี ท่ีประเมิน.................. 

ผลการประเมิน คะแนนเตม็ 40 คะแนน ทาํได ้................ คะแนน  

 

ลาํดบั

ที่ 

 

หัวข้อในการประเมิน 
การประเมิน 

หมายเหตุ 

0 1 2 

 

1 

ทกัษการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กม้ศีรษะโคง้ตวัไปขา้งหนา้และใชมื้อ 2 ขา้งจบัเกา้อ้ี 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…………………… 

2 นัง่และลุกข้ึนยนืโดยใชมื้อพยงุ … … … …………………… 

3 นัง่ยอง ๆ และหยบิส่ิงของท่ีอยูข่า้งหนา้โดยไม่เสียการทรงตวั … … … …………………… 

4 เดินกา้วเทา้สลบักนับนพื้นราบ … … … …………………… 

5 เดินขึน้บนัไดตามลาํพงั โดยมือทั้ง 2 ขา้งไม่จบัราวบนัได … … … …………………… 

6 เดินลงบนัไดตามลาํพงั โดยมือทั้ง 2 ขา้งไม่จบัราวบนัได … … … …………………… 

7 เดินขึน้บนัได(จาํนวน 5 ขั้น) โดยมือทั้ง 2 ขา้งถือของไว ้ … … … …………………… 

8 เดินลงบนัได(จาํนวน 5 ขั้น) โดยมือทั้ง 2 ขา้งถือของไว ้ … … … …………………… 

9 ยนืทรงตวับนพื้นราบดว้ยขาขา้งเดียวไดน้าน 5 วนิาที … … … …………………… 

10 เดินเขยง่ปลายเทา้ไปขา้งหนา้ไดไ้กล 2 เมตร … … … …………………… 

11 รับลูกบอลขนาดเล็กท่ีกระดอนข้ึนมาจากพื้นดว้ยมือทั้งสองขา้ง … … … …………………… 

12 วิง่ออ้มส่ิงกีดขวาง(กรวย 4 อนั) โดยไม่หกลม้หรือชน … … … …………………… 

13 กระโดดสองขาไปขา้งหนา้ได ้3 คร้ัง และขา้งหลงัได ้3 คร้ัง … … … …………………… 

14 กระโดดสลบัขาซา้ย ขวา เหนือพื้นราบได ้3 คร้ัง … … … …………………… 

15 กา้วเทา้ชิดไปทางขวา 3 คร้ัง และทางซา้ย 3คร้ัง … … … …………………… 

16 ยกสลบัขอ้ศอกและเข่า แตะสลบัทิศทาง(ขอ้ศอกซา้ยแตะเข่าขวา 

ศอกขวาแตะเข่าซา้ย) 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…………………… 

17 กระโดดไปขา้งหนา้ขา้มส่ิงกีดขวางท่ีสูงกวา่พื้น 4 ซม. โดยเทา้ทั้ง

สองขา้งถึงพื้นพร้อมกนั 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…………………… 

18 กางแขนระดบัไหล่และหมุนไปทางซา้ยและขวา … … … …………………… 

19 เดินบนกระดานทรงตวัโดยการสลบัเทา้ … … … …………………… 

20 เดินบนส้นเทา้ไดไ้กล 3 เมตร … … … …………………… 
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คู่มอืดาํเนินการประเมนิความสามารถทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่  

หลงัการเรียนด้วยชุดกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง  

 

ความมุ่งหมายของแบบประเมินความสามารถทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

 แบบประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กดาวน์ซิน

โดรม  ช่วงอาย ุ9-15 ปี  โรงเรียนราชานุกลู สถาบนัราชานุกลู ก่อนและหลงัการสอนดว้ยชุดกิจกรรม

เคล่ือนไหวประกอบเพลง 

เวลาทีใ่ช้ในการประเมิน 

 แบบประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่  ใชร้ะยะเวลาในการประเมินเด็กดาวน์

ซินโดรม ประมาณ 30-45 นาที ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเด็กขณะทาํการทดสอบ ผูท้ดสอบสามารถปรับเวลา

ไดต้ามความเหมาะสมกบัเด็ก 

ก่อนทาํการทดสอบ 

 ผูด้าํเนินการประเมินตอ้งศึกษารายละเอียดหวัขอ้ต่าง ๆ ก่อนการประเมิน และมีการจดัเตรียมพื้นท่ี

เช่น บริเวณโล่งกวา้งพื้นราบ  บนัไดสาํหรับเดิน และจดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เกา้อ้ี 

2. สัตว ์หรือผลไมจ้าํลอง 

3. ตะกร้าขนาดกลาง (ตะกร้าใส่ผา้) 

4. ตะกร้าขนาดเล็ก  

5. กรวยสามเหล่ียม จาํนวน 4 กรวย 

6. ลูกบอล 1 ลูก 

7. กระดานทรงตวั 

8. ไมห้รือท่อพีวซีีท่ีมีความสูงจากพื้น 4 เซนติเมตร  

ข้ันดาํเนินการประเมิน 

ผูด้าํเนินการประเมินสาธิตท่าทางต่าง ๆ คร้ังละ 2 รอบพร้อมอธิบาย ก่อนการประเมินในแต่ละ 

หวัขอ้ และดาํเนินการประเมินเด็กดาวน์ซินโดรมคร้ังละ 1 คน 

การตรวจให้คะแนน 

 การตรวจใหค้ะแนนใชเ้กณฑ์การประเมินคะแนน ดงัน้ี 

0    หมายถึง  ทาํไม่ไดเ้ลย 

1   หมายถึง   ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ ช้ีแนะ 

2  หมายถึง   ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
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แบบประเมินทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

หลงัการเรียนด้วยชุดกจิกรรมการเคลือ่นไหวประกอบเพลง 

ช่ือ –นามสกุล ด.ช /ด.ญ  ...................................................อาย ุ............ ปี  วนั/เดือน/ปี ท่ีประเมิน.................. 

ผลการประเมิน คะแนนเตม็ 40 คะแนน ทาํได ้................ คะแนน  

 

ลาํดบั

ที่ 

 

หัวข้อในการประเมิน 
การประเมิน หมายเหตุ 

0 1 2  

 

1 

ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กม้ศีรษะโคง้ตวัไปขา้งหนา้และใชมื้อ 2 ขา้งจบัเกา้อ้ี 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…………………… 

2 นัง่และลุกข้ึนยนืโดยใชมื้อพยงุ … … … …………………… 

3 นัง่ยอง ๆ และหยบิส่ิงของท่ีอยูข่า้งหนา้โดยไม่เสียการทรงตวั … … … …………………… 

4 เดินกา้วเทา้สลบักนับนพื้นราบ … … … …………………… 

5 เดินขึน้บนัไดตามลาํพงั โดยมือทั้ง 2 ขา้งไม่จบัราวบนัได … … … …………………… 

6 เดินลงบนัไดตามลาํพงั โดยมือทั้ง 2 ขา้งไม่จบัราวบนัได … … … …………………… 

7 เดินขึน้บนัได(จาํนวน 5 ขั้น) โดยมือทั้ง 2 ขา้งถือของไว ้ … … … …………………… 

8 เดินลงบนัได(จาํนวน 5 ขั้น) โดยมือทั้ง 2 ขา้งถือของไว ้ … … … …………………… 

9 ยนืทรงตวับนพื้นราบดว้ยขาขา้งเดียวไดน้าน 5 วนิาที … … … …………………… 

10 เดินเขยง่ปลายเทา้ไปขา้งหนา้ไดไ้กล 2 เมตร … … … …………………… 

11 รับลูกบอลขนาดเล็กท่ีกระดอนข้ึนมาจากพื้นดว้ยมือทั้งสองขา้ง … … … …………………… 

12 วิง่ออ้มส่ิงกีดขวาง(กรวย 4 อนั) โดยไม่หกลม้หรือชน … … … …………………… 

13 กระโดดสองขาไปขา้งหนา้ได ้3 คร้ัง และขา้งหลงัได ้3 คร้ัง … … … …………………… 

14 กระโดดสลบัขาซา้ย ขวา เหนือพื้นราบได ้3 คร้ัง … … … …………………… 

15 กา้วเทา้ชิดไปทางขวา 3 คร้ัง และทางซา้ย 3คร้ัง … … … …………………… 

16 ยกสลบัขอ้ศอกและเข่า แตะสลบัทิศทาง(ขอ้ศอกซา้ยแตะเข่าขวา 

ศอกขวาแตะเข่าซา้ย) 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…………………… 

17 กระโดดไปขา้งหนา้ขา้มส่ิงกีดขวางท่ีสูงกวา่พื้น 4 ซม. โดยเทา้ทั้ง

สองขา้งถึงพื้นพร้อมกนั 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…………………… 

18 กางแขนระดบัไหล่และหมุนไปทางซา้ยและขวา … … … …………………… 

19 เดินบนกระดานทรงตวัโดยการสลบัเทา้ … … … …………………… 

20 เดินบนส้นเทา้ไดไ้กล 3 เมตร … … … …………………… 
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ภาคผนวก  ง 

แผนการสอนกจิกรรมเคลือ่นไหวประกอบเพลง ทั้ง  8 กจิกรรม 

และแบบประเมินทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ ทั้ง 8 กจิกรรม 
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แผนกจิกรรมชุดที ่ 1 

เร่ือง บูชาพระอาทติย์ 

 

ช่ือกจิกรรม บูชาพระอาทิตย ์ 

ระยะเวลา  1 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที 

 

วตัถุประสงค์  

1.  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายในส่วนแขน ขา และลาํตวั 

 2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่กบัเสียงเพลง 

 

สาระสําคัญ  

 การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่ืองชา เน่ืองจากกลา้มเน้ือ

และกระดูกจะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพือ่เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

มดัใหญ่ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งกระตุน้โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนในการ

พฒันาและดึงดูดความสนใจในการเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความคล่องตวัในการพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน อีกทั้งสามารถนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข และการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “บูชาพระอาทติย์” 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   - อบอุ่นร่างกาย 

ด้วยกิจกรรม “การ

ขา้มภูผา” 

 

 

 

 

1.  ผูส้อนจดัตั้งกรวยทั้งสองอนัอยู่กลางห้อง อนัที1่ อยูห่น้า

ห้องเรียน อนัท่ี 2 อยูห่ลงัห้องเรียนตาํแหน่งตรงขา้มกนั และ

วางส่ิงกีดขวางขนาดความสูงจากพื้น 4 เซนติเมตร เรียงจาก

กรวยอนัที่ 1 ไปหาอนัที่ 2 ระยะห่างของส่ิงกีดขวางประมาณ 

30-50 เซนติเมตร  

 

 

 

 

 

2. ผูส้อนจดัให้เด็กยืนเร่ิมตน้การเดินที่กรวยอนัที่ 1 และทาํ

กิจกรรม ดงัน้ี 

    2.1 ใหเ้ด็กกา้วขา้มส่ิงกีดขวางทีละกา้วจนครบทั้ง 5 อนัและ

ครบทุกคน  

  
2.2 ใหเ้ด็กกระโดดดว้ยเทา้คู่ขา้มส่ิงกีดขวางทีละคร้ัง กระโดด

จนครบทั้ง 5 อนัและครบทุกคน 

  

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง “พ ร ะ

อาทิตยย์ิม้แฉ่ง”  

- กรวย 2 อนั 

- ส่ิ ง กี ด ข ว า ง 

ความสูงจากพื้น 

4 เซนติเมตร 

- ทมัมารีน 
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ข้ันตอนกจิกรรม “บูชาพระอาทติย์” (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 *ขณะทํากิจกรรมผู ้สอนเปิดเพลง “พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง” 

ผูส้อนและผูช่้วยค่อยกระตุน้เด็กขณะทาํกิจกรรม 

 

2. ขั้นการสอนและ

สาธิต 

 

1.  ผูส้อนจดัใหเ้ด็กยนืตามตาํแหน่งรูปสตัวท่ี์กาํหนด  

2.  ผูส้อนติดแผนภูมิเพลง “พระอาทิตยย์ิม้แฉ่ง” บนกระดาน

ดาํ 

3.  ผูส้อนเปิดเพลง “พระอาทิตยย์ิม้แฉ่ง” ใหเ้ด็กฟัง 1 รอบ 

4.  ผูส้อนเปิดเพลง “พระอาทิตยย์ิ้มแฉ่ง” ผูส้อนสาธิตการ

เคล่ือนไหวประกอบเพลง “พระอาทิตยย์ิม้แฉ่ง” ใหน้กัเรียนดู 

1 รอบ 

- รูปสตัว ์

- แผนภูมิเพลง 

“พระอาทิตยย์ิ้ม

แฉ่ง” 

- เคร่ืองเล่นซีดี 

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง “พ ร ะ

อาทิตยย์ิม้แฉ่ง” 

 เนือ้เพลง 

ดนตรี ....... 

 

 

     โผล่มาจากขอบฟ้า เขามาใน

ยามเช้า  ส่องแสงให้เราอบอุ่น

สบาย  

     เขาลอยขา้มเราไป จมหายไป

ในยามเย็น พรุ่งน้ีเราก็จะเห็นเขา

โผล่อีกทีที่เดิม 

    พระอาทิตยย์ิม้แฉ่ง แกม้ 

แดง๊แดง แต่งตวัทาแป้งโผล่มา

ตอนเชา้ตรู่ ฮูฮู้ 

 

 

    พระอาทิตยย์ิม้แฉ่ง แกม้ 

แด๊งแดง แต่งตวัทาแป้งโผล่มาส่ง

ยิม้ใหคุ้ณหนู ยิม้นอ้ย ยิม้ใหญ่ 

(ยอ้นตน้) 

 

ท่าประกอบ 

1.  ยืนตวัตรงยกส้นเท้าทั้ งสอง

ขา้งข้ึน ลง มือทั้งสองขา้งจบัเอว

ขา้งลาํตวั 

2. เดินกา้วเทา้ชิด ไปทางซา้ย

และทางขวา 

 

 

 

 

3.  ยกเข่าซา้ยข้ึนตั้งฉากกบัลาํตวั

พร้อมทั้ งใชป้ลายน้ิวขวาแตะที่

หัวเข่า สลบักบัยกเข่าขวาข้ึนตั้ง

ฉากกับลาํตวัพร้อมทั้ งใช้ปลาย

น้ิวซา้ยแตะหวัเข่า 

4.  ยกสลบัขอ้ศอกและเข่าแตะ

สลบัทิศทาง คือศอกซา้ยแตะเข่า

ขวา ศอกขวาแตะเข่าซา้ย 
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ข้ันตอนกจิกรรม “บูชาพระอาทติย์” (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 5.เปิดเพลง“พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง” และผู ้สอนเคลื่อนไหว

ร่างกายประกอบเพลงและใหเ้ด็กทาํท่าตามผูส้อน 2 รอบ 

- เคร่ืองเล่นซีดี 

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง  

“พระอาทิตยย์ิ้ม

แฉ่ง” 

3. ขั้นสรุป ผูส้อนเปิดเพลง“พระอาทิตยย์ิม้แฉ่ง” และให้เด็กเคล่ือนไหว

ประกอบเพลงพร้อมกนั 2 รอบ โดยไม่มีผูส้อนเป็นแบบ 

- เคร่ืองเล่นซีดี 

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง  

“พระอาทิตยย์ิ้ม

แฉ่ง” 

 

การประเมินผล 

ผูส้อนประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรม 
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แบบประเมินความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กจิกรรมชุดที ่ 1  เร่ือง “บูชาพระอาทิตย”์ 

 

ช่ือ- นามสกุล ………………………………………………………………...........อาย…ุ……….. 

 เร่ิมวนัท่ี.................................ถึงวนัท่ี................................. 

 

ลาํดับที ่ หัวข้อในการประเมิน 

 

คร้ังที ่

1 

คร้ังที่ 

2 

คร้ังที่ 

3 

หมายเหตุ 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

ยนืเขยง่ส้นเทา้ ข้ึน-ลง 

ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

เดินกา้วเทา้ชิด ไปทางซา้ยและทางขวา 

ยกเข่าซ้ายข้ึนตั้งฉากกบัลาํตวัพร้อมทั้งใช้ปลายน้ิว

มือขวาแตะที่หัวเข่า สลบักบัยกเข่าขวาข้ึนตั้งฉาก

กบัลาํตวัพร้อมทั้งใชป้ลายน้ิวซา้ยแตะหวัเข่า 

ยกสลับข้อศอกและเข่าแตะสลับทิศทาง คือศอก

ซา้ยแตะเข่าขวา ศอกขวาแตะเข่าซา้ย 

 

……

……

…… 

 

 

…… 

 

……

…… 

…… 

 

 

…… 

 

……

…… 

…… 

 

 

…… 

 

 

………………………

……………………… 

……………………… 

 

 

……………………… 

*เกณฑ์การประเมิน    0 หมายถึง ทาํไม่ไดเ้ลย,  1 หมายถึง  ตอ้งให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ,  2 หมายถึง  ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

บันทกึพฤติกรรม   
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ท่าประกอบเพลง “พระอาทติย์ยิม้แฉ่ง”  กจิกรรมที ่1 “บูชาพระอาทติย์” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนกจิกรรมชุดที ่2 

ท่าท่ี  1  ยนืเขยง่ส้นเทา้ ข้ึน-ลง 

 

ท่าท่ี  2  เดินกา้วเทา้ชิด ไปทางซา้ยและทางขวา ขา้งละ 2-3 คร้ัง 

 

 

ท่าท่ี  3 ยกเข่าซา้ยข้ึนตั้งฉากกบัลาํตวัพร้อมทั้งใชป้ลายน้ิวมือขวาแตะท่ีหวัเข่า สลบักบั

ยกเข่าขวาข้ึนตั้งฉากกบัลาํตวัพร้อมทั้งใชป้ลายน้ิวซา้ยแตะหวัเข่า 

 

 

 

ท่าท่ี 4  ยกสลบัขอ้ศอกและเข่าแตะสลบัทิศทาง 

คือศอกซา้ยแตะเข่าขวา ศอกขวาแตะเข่าซา้ย 
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แผนกจิกรรมชุดที ่2 

เร่ือง กบกระโดดก้าวไกล 

 

ช่ือกจิกรรม กบกระโดดกา้วไกล 

ระยะเวลา  1 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที 

 

วตัถุประสงค์  

1.  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายในส่วนแขน ขา และลาํตวั 

 2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่กบัเสียงเพลง 

  

สาระสําคัญ  

 การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่ืองชา เน่ืองจากกลา้มเน้ือ

และกระดูกจะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพือ่เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

มดัใหญ่ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งกระตุน้โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนในการ

พฒันาและดึงดูดความสนใจในการเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความคล่องตวัในการพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน อีกทั้งสามารถนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข และการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “กบกระโดดก้าวไกล” 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้ นนํา เข้า สู่

บทเรียน 

   - ทบทวนการ

เคลื่อนไหวร่างกาย

ประกอบดนตรี เพลง 

“พระอาทิตยย์ิม้แฉ่ง" 

   -  ฝึกฟังเพลงและ

เล่นเกม “อ้อมเขามา

พบรัก” 

 

1.  ผูส้อนจดัให้เด็กยืนตามตาํแหน่งรูปสัตวที์่กาํหนด และ

ผูส้อนเปิดเพลง “พระอาทิตยย์ิ้มแฉ่ง” พร้อมทั้งเคลื่อนไหว

ร่างกายประกอบเพลง 1 รอบ 

 

2. ผูส้อนจดัตั้งกรวยทั้ง 5 อนัเรียงตามแนวลึก ระยะห่าง

ระหวา่งกรวยประมาณ 50 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผูส้อนจดัให้เด็กยืนเร่ิมตน้การวิ่งที่กรวยอนัที่ 1 และทาํ

กิจกรรม ดงัน้ี 

    - ใหเ้ด็กวิง่ออ้มกรวยทีละอนัจากอนัท่ี 1 ไปจนถึงกรวยอนั

ท่ี 5 และส่งลูกบอลให้เพื่อน เพือ่นที่ไดรั้บลูกบอลวิ่งออ้ม

กรวยกลบัมาจากอนัท่ี 5 ไปหาอนัที่ 1 ทาํแบบเดิมจนครบทุก

คน 

 

 

 

 

 

*ขณะทาํกิจกรรมผูส้อนเปิดเพลง “กบกระโดด” ผูส้อนและ

ผูช่้วยค่อยกระตุน้เด็กขณะทาํกิจกรรม 

 

-เค ร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง  “พ ร ะ

อาทิตยย์ิม้แฉ่ง” 

-เครื่อง เล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง “ก บ

กระโดด” 

-กรวย 5 อนั 

-ลูกบอล 1 ลูก 

-ทมัมารีน 
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ข้ันตอนกจิกรรม “กบกระโดดก้าวไกล” (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

2. ขั้นการสอนและ

สาธิต 

 

1.  ผูส้อนจดัใหเ้ด็กยนืตามตาํแหน่งรูปสัตวท่ี์กาํหนด และ

ผูส้อนยนือยูด่า้นหนา้ของชั้นเรียน 

2.  ผูส้อนติดแผนภมิูเพลง “กบกระโดด” บนกระดานดาํ 

3.  ผูส้อนเปิดเพลง “กบกระโดด” ใหเ้ด็กฟัง 1 รอบ 

4.  ผูส้อนเปิดเพลง “กบกระโดด” และสาธิตการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลง “ออกกาํลงักาย” ใหเ้ด็กดู 1 รอบ 

- รูปสตัว ์

- แผนภูมิเพลง 

“กบกระโดด” 

-เค รื่อง เ ล่นซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง “ก บ

กระโดด” 

 เนือ้เพลง 

ดนตรี ....... 

 

 

      กบกระโดด กระโดด  กบ

กระโดด กระโดด   กบกระโดด กบ

กระโดด เจ้ากบมันร้องดังกึกก้อง

ในน่าฝน อบ อ๊บ อบ อ๊บ อบ อ๊บ 

อ บ ๆ  เ จ้ า ก บ แ ส น ซ น ช ว น กั น

กระโดด  

      อบ อ๊บ อบ อ๊บ อบ อ๊บ อบๆกบ

กระโดด กระโดด  กบกระโดด 

กระโดด   กบกระโดด กบกระโดด 

       เจา้กบจาํศีลไม่หากินในน่าแลง้ 

. . . . . . . . .ท้องมันจึงแห้ง ไม่มีแรง

กระโดด  

      กบมันไม่กระโดด กบมันไม่

กระโดด กบมนั....ไม่ยอมกระโดด 

(ยอ้นตน้) 

    

 

 

 

ท่าประกอบ 

 1. ยืนตวัตรงยกส้นเทา้ข้ึนสลบั

ไปมา ระหว่างขาซ้ายและขาขวา  

มือทั้งสองขา้งจบัเอวขา้งลาํตวั 

2.  ชูมือซ้ายข้ึนเหนือศีรษะพร้อม

กบัแบฝ่ามือออก พบัขอ้ศอกขา้ง

ขวาไวที้่ระดบัหน้าอก สลบักบัชู

มือขวาข้ึนเหนือศีรษะพร้อมกับ

แบฝ่ามือออก พบัขอ้ศอกขา้งซา้ย

ไวท่ี้ระดบัหนา้อก 

3.  ย่อเข่าพร้อมแกว่งลาํแขนขา้ง

ลาํตวั สลบักบัยดืลาํตวัข้ึน-ลง 

 

 

 

 

 

4.  กา้วเทา้ชิดพร้อมตบมือ 
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ข้ันตอนกจิกรรม “กบกระโดดก้าวไกล” (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 5.เปิดเพลง“กบกระโดด” และผู ้สอนเคลื่อนไหวร่างกาย

ประกอบเพลงและใหเ้ด็กทาํท่าตามผูส้อน 2 รอบ 

 

3. ขั้นสรุป ผูส้อนเปิดเพลง“กบกระโดด” และใหเ้ด็กนัง่ตามจุดท่ีกาํหนด 

พร้อมทั้งเคล่ือนไหวประกอบเพลงพร้อมกนั 2 รอบ โดยไม่มี

ผูส้อนเป็นแบบ 

1.แผน่ซีดี เพลง 

“กบกระโดด” 

2.เคร่ืองเล่นซีดี 

 
การประเมินผล 

ผูส้อนประเมินความสามารถทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรม 
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แบบประเมินความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กจิกรรมชุดที ่ 2  เร่ือง   “กบกระโดดกา้วไกล” 

 

ช่ือ- นามสกุล ……………………………………………………………….............อาย…ุ……….. 

 เร่ิมวนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี.......................... 

 

ลาํดบั

ที่ 
หัวข้อในการประเมนิ 

คร้ังที่ 

1 

คร้ังที่ 

2 

คร้ังที่ 

3 
หมายเหตุ 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

ยืนตวัตรงยกส้นเทา้ข้ึนสลบัไปมา ระหว่างขาซ้ายและ

ขาขวา  มือทั้งสองขา้งจบัเอวขา้งลาํตวั 

ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

มือทั้งสองขา้งจบัเอวขา้งลาํตวั ชูมือซ้ายข้ึนเหนือศีรษะ

พร้อมกบัแบฝ่ามือออก พบัขอ้ศอกข้างขวาไวที้่ระดับ

หนา้อก สลบักบัชูมือขวาข้ึนเหนือศีรษะพร้อมกบัแบฝ่า

มือออก พบัขอ้ศอกขา้งซา้ยไวท่ี้ระดบัหนา้อก 

ยอ่เข่าพร้อมแกวง่ลาํแขนขา้งลาํตวั สลบักบัยดืลาํตวัข้ึน-

ลง 

กา้วเทา้ชิดพร้อมตบมือ 

 

…… 

 

…… 

 

 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

 

 

…… 

 

……. 

 

…… 

 

…… 

 

 

 

…… 

 

…… 

 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

 

…………………… 

 

…………………… 

*เกณฑ์การประเมิน    0 หมายถึง ทาํไม่ไดเ้ลย,  1 หมายถึง  ตอ้งให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ,  2 หมายถึง  ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

บนัทกึพฤตกิรรม   
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ท่าทางประกอบเพลง “กบกระโดด”  กจิกรรมที ่2 “กบกระโดดก้าวไกล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  1  ยนืตวัตรงยกสน้เทา้ขึน้

สลบัไปมา ระหวา่งขาซา้ยและขา

ขวา  มอืทัง้สองขา้งจบัเอวขา้ง

ลาํตวั 

 

 

ท่าท่ี  2 มือทั้งสองขา้งจบัเอวขา้งลาํตวั 

ชูมือซา้ยข้ึนเหนือศีรษะพร้อมกบัแบฝ่า

มือออก พบัขอ้ศอกขา้งขวาไวท่ี้ระดบั

หนา้อก สลบักบัชูมือขวาข้ึนเหนือ

ศีรษะพร้อมกบัแบฝ่ามือออก พบั

 

 

 

ท่าท่ี  4 เดินกา้วเทา้ชิด ไปทางซา้ย 

และทางขวา พร้อมตบมือ 

 

 

ท่าท่ี  3  ยอ่เข่าพร้อมแกวง่ลาํแขน

ขา้งลาํตวั สลบักบัยดืลาํตวัข้ึน-ลง 
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แผนกจิกรรมชุดที ่ 3 

เร่ือง มาร์ชผักแสนอร่อย 

 

ช่ือกจิกรรม มาร์ชผกัแสนอร่อย 

ระยะเวลา  1 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที 

 

วตัถุประสงค์  

1.  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายในส่วนแขน ขา และลาํตวั 

 2.  เพือ่ฝึกการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่กบัเสียงเพลง 

สาระสําคัญ  

 การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่ืองชา เน่ืองจากกลา้มเน้ือ

และกระดูกจะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพือ่เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

มดัใหญ่ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งกระตุน้โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนในการ

พฒันาและดึงดูดความสนใจในการเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความคล่องตวัในการพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน อีกทั้งสามารถนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข และการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “มาร์ชผกัแสนอร่อย” 

 
กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้ นนํา เข้า สู่

บทเรียน 

   - ทบทวนการ

เคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบดนตรี เพลง 

“กบกระโดด" 

   -  ฝึกฟังเพลงและ

เล่นเกม “กระดาน

ทรงตวัมหาภยั ” 

 

1.  ให้เด็กยืนเป็นรูปวงกลมตามจุดที่ผูส้อนกาํหนด และ

ผูส้อนเปิดเพลง “กบกระโดด” พร้อมทั้งเคลื่อนไหวร่างกาย

ประกอบเพลง 1 รอบ 

 

2. ครูนาํกระดานไมข้นาดกวา้ง 4-5 น้ิว วางกลางชั้นเรียน 

และนํากรวย 1 อนัวางด้านหน่ึงข้างกระดาน ส่วนอีกด้าน

หน่ึงวางตะกร้า ขนาดกลาง (ตะกร้าใส่ผา้)  

 

 

 

 

 

 

3. ใหเ้ด็กยนืเรียงแถวตอนลึกหลงักรวย พร้อมทั้งใหเ้ด็กถือ

ลูกบอลดว้ยมือทั้งสองขา้ง และเร่ิมเดินบนกระดาน ทีละคน 

(ขณะเดินครูคอยช่วยอยูด่า้นขา้ง) ไปยงัตะกร้าอีกดา้นหน่ึง 

เม่ือเดินไปยงัตะกร้าให้เด็กใส่ลูกบอลลงในตะกร้า ทาํอยา่งน้ี

จนครบทุกคน 

 

 

 

 

 

 

*ขณะทาํกิจกรรมผูส้อนเปิดเพลง “มาร์ชผกั” 

 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง “ก บ

กระโดด”  

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “มาร์ช

ผกั”  

-ก ร ะ ด า น

สาํหรับเดิน 

-กรวย 1 อนั 

-ลูกบอล 1 ลูก 
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ข้ันตอนกจิกรรม “มาร์ชผกัแสนอร่อย” (ต่อ) 

 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

2. ขั้นการสอนและ

สาธิต 

 

1.  ผูส้อนจดัใหเ้ด็กยนืเรียงแถวหนา้กระดานเรียงสามตาม

ตาํแหน่งรูปสตัวน์ํ้าท่ีกาํหนด ส่วนผูส้อนยนืตรงกลางหนา้ชั้น

เรียน  

2.  ผูส้อนติดแผนภมิูเพลง “มาร์ชผกั” บนกระดานดาํ 

3.  ผูส้อนเปิดเพลง “มาร์ชผกั” ใหเ้ด็กฟัง 1 รอบ 

4.  ผู ้สอนเปิดเพลง “มาร์ชผัก” และสาธิตการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลง “ออกกาํลงักาย” ใหเ้ด็กดู 1 รอบ 

- รูปสตั วน์ํ้า 

 

- แผนภูมิเพลง 

“มาร์ชผกั” 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “มาร์ชผกั”  

 เนือ้เพลง 

ดนตรี ....... 

    ซา้ยขวา  ซา้ย   ซา้ยขวา  ซา้ย 

    ซา้ยขวา  ซา้ย   ซา้ยขวา  ซา้ย 

     มา มา มา กินผกักนั มา มาซิมา 

มา มา มา กินผกักนั มา มาซิมา (ซํ้ า) 

แลว้ก็อร่อย 

 

    เรามีใบไวกิ้น เรากินกะหลํ่าปลี

โต ้โต  ผกัชี  ผกัคะนา้ ที่ผดักบัหมู

แลว้น่ากิน 

   เรามีตน้ไวกิ้น มีคุณถัว่งอกหาง

ยาว หน่อไมฝ้ร่ัง มีคุณผกับุง้เค้ียว

เพลิน 

*เค้ียวพวกเราเถอะนะ นะ   ชิมพวก

เราเถอะนะ นะกินพวกเราเถอะนะ 

เฝ้ารอใหเ้ธอมากินซะที 

      มา มา มา กินผกักนั มา มาซิมา 

มา มา มา กินผกักนั มา มาซิมา (ซํ้ า) 

แลว้ก็อร่อย 

 

 

          

 

ท่าประกอบ 

 1. เดินย ํ้าเท้าสลบัซ้ายขวาซ้าย 

ซา้ยขวาซา้ย ซา้ยขวาซา้ย ซา้ยขวา

ซา้ย 

2. ลาํแขนข้างขวาชูโค้งเหนือ

ศีรษะมาขา้งลาํตวัดา้นซา้ย พร้อม

ทั้ งมือจับเอว ทาํขา้งละ 4 คร้ัง 

สลบักนัไปมา  

3. มือยืน่ไปทางดา้นหนา้ลาํตวัทั้ง 

2 ขา้ง พร้อมยอ่เข่า ข้ึน-ลง 

 

 
 

 

 

5. ยนืวิง่อยูก่บัท่ี 

 

 

6. ลาํแขนข้างขวาชูโค้งเหนือ

ศีรษะมาขา้งลาํตวัดา้นซา้ย พร้อม

ทั้ งมือจับเอว ทาํขา้งละ 4 คร้ัง 

สลบักนัไปมา 
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ข้ันตอนกจิกรรม “มาร์ชผกัแสนอร่อย”  (ต่อ) 

 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 เนือ้เพลง 

เรามีคนไวกิ้น คุณถัว่ลนัเตาเขา้แถว

กันมา แตงกวาเ ค้ียวเพลิน  คุณ

ถัว่ฝักยาวท่ียรีาฟชอบกินไง 

   เรามีหวัไวกิ้น มีคุณกระเทียม

เอาไวเ้จียว คุณมนัฝร่ังทีทอดเสร็จ

แลว้เป็นเฟรนฟายร์ (ซํ้ า *) 

 

ท่าประกอบ 

7. มือยืน่ไปทางดา้นหนา้ลาํตวัทั้ง 

2 ขา้ง พร้อมยอ่เข่า ข้ึน-ลง 

 

 

 5.เปิดเพลง “มาร์ชผกั” และผูส้อนเคล่ือนไหวร่างกายประกอบ

เพลงและใหเ้ด็กทาํท่าตามผูส้อน 2 รอบ 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “มาร์ชผกั”  

3. ขั้นสรุป ผูส้อนเปิดเพลง“มาร์ชผกั” และใหเ้ด็กนัง่ตามจุดท่ีกาํหนด 

พร้อมทั้งเคล่ือนไหวประกอบ 

เพลงพร้อมกนั 2 รอบ โดยไม่มีผูส้อนเป็นแบบ 

- เคร่ืองเล่นซีดี

และแผน่ซีดี  

เพลง “มาร์ชผกั” 

 

การประเมินผล 

ผูส้อนประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรม 
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แบบประเมินความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กจิกรรมชุดที ่3 เร่ือง    “มาร์ชผกัแสนอร่อย” 

 

ช่ือ- นามสกุล ………………………………………………………………...........อาย…ุ……….. 

 เร่ิมวนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี.......................... 

 

ลาํดบั

ที่ 
หัวข้อในการประเมิน 

คร้ังที่ 

1 

คร้ังที่ 

2 

คร้ังที่ 

3 
หมายเหตุ 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

เดินสลบัเทา้ซา้ยขวาซา้ยอยูก่บัท่ี 

ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

ลําแขนข้างขวาชูโค้งเหนือศีรษะมาข้างลําตัว

ด้านซ้าย พร้อมทั้งมือจบัเอว ทาํข้างละ 4 คร้ัง 

สลบักนัไปมา  

มือยืน่ไปทางดา้นหนา้ลาํตวัทั้ง 2 ขา้ง พร้อมยอ่เข่า 

ข้ึน-ลง 

ยนืวิง่อยูก่บัท่ี 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

 

…… 

 

……..................... 

……..................... 

 

 

……..................... 

 

……..................... 

*เกณฑ์การประเมิน    0 หมายถึง ทาํไม่ไดเ้ลย,  1 หมายถึง  ตอ้งให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ,  2 หมายถึง  ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

บนัทกึพฤตกิรรม   
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ท่าทางประกอบเพลง “มาร์ชผกั”  กจิกรรมที ่2 “มาร์ชผกัแสนอร่อย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  2 ลาํแขนขา้งขวาชูโคง้เหนือศีรษะ

มาขา้งลาํตวัดา้นซา้ย พร้อมทั้งมือจบัเอว 

ทาํขา้งละ 4 คร้ัง สลบักนัไปมา  

 

 

 

 

ท่าท่ี  1 เดินสลบัเทา้ซา้ยขวาซา้ยอยูก่บัท่ี 

 

 

 

ท่าท่ี  3 มือยืน่ไปทางดา้นหนา้ลาํตวัทั้ง 2 

ขา้ง พร้อมยอ่เข่า ข้ึน-ลง 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  4 ยนืวิง่อยูก่บัท่ี  
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แผนกจิกรรมชุดที ่4 

เร่ือง สนุกนึกบันเทงิ 

 

ช่ือกจิกรรม สนุกนึกบนัเทิง 

ระยะเวลา  1 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที 

 

วตัถุประสงค์  

1.  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายในส่วนแขน ขา และลาํตวั 

 2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่กบัเสียงเพลง 

 

สาระสําคัญ  

 การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่ืองชา เน่ืองจากกลา้มเน้ือ

และกระดูกจะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพือ่เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

มดัใหญ่ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งกระตุน้โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนในการ

พฒันาและดึงดูดความสนใจในการเรียน เพือ่ให้เด็กเกิดความคล่องตวัในการพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน อีกทั้งสามารถนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข และการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “สนุกนึกบันเทงิ” 

 
กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้ นนํา เข้า สู่

บทเรียน 

   - ทบทวนการ

เคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบดนตรี เพลง 

“มาร์ชผกั" 

   -  ฝึกฟังเพลงและ

เล่นเกม “ลูกบอล

หรรษา” 

 

1.  ให้เด็กยืนเป็นรูปวงกลมตามจุดที่ผูส้อนกาํหนด และ

ผูส้อนเปิดเพลง “มาร์ชผกั” พร้อมทั้ งเคลื่อนไหวร่างกาย

ประกอบเพลง 1 รอบ 

 

2.  เปลี่ยนตาํแหน่งให้เด็กยืนเป็นรูปวงกลม และผูส้อนยืน

ตรงกลางของวงกลม  

 

 

 

 

 

 

3.  ผูส้อนนาํลูกบอล 1 ลูก และอธิบายวิธีโยนลูกบอล โดย

ผูส้อนผลกัลูกบอลลงกบัพื้นราบและให้กระดอนไปหาเด็ก  

และครูใหส้ัญญาณดว้ยการเป่านกหวีดจึงให้เด็กผลกัลูกบอล

กลับมาหาผูส้อน *ต้องให้ลูกบอลตกลงพื้นและกระดาน

ข้ึนมาหาผูส้อน ทาํอยา่งน้ีกบัเด็กจนครบทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ขณะเด็กเล่นเกม ผูส้อนเปิดเพลง “สนุกนึก” ผูส้อนและ

ผูช่้วยค่อยกระตุน้เด็กขณะทาํกิจกรรม 

 

-เครื่อง เล่นซีดี

และแผน่ซีดี  

เ พ ล ง  “ม า ร์ ช

ผกั”  

- ลูกบอล 

- นกหวดี 

- เคร่ืองเล่นซีดี

และแผน่ซีดี 

เ พ ล ง  “ส นุ ก

นึก”  
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ข้ันตอนกจิกรรม “สนุกนึกบันเทงิ” (ต่อ) 

 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

2. ขั้นการสอนและ

สาธิต 

 

1.  ผูส้อนจัดให้เด็กยืนเรียงแถวหน้ากระดานเรียงสามตาม

ตาํแหน่งรูปสัตวน์ํ้ าที่กาํหนด ส่วนผูส้อนยืนตรงกลางหน้าชั้น

เรียน  

2.  ผูส้อนติดแผนภูมิเพลง “สนุกนึก” บนกระดานดาํ 

3.  ผูส้อนเปิดเพลง “สนุกนึก” ใหเ้ด็กฟัง 1 รอบ 

4.  ผู ้สอนเปิดเพลง “สนุกนึก” และสาธิตการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลง “ออกกาํลงักาย” ใหเ้ด็กดู 1 รอบ 

- รูปสตั วน์ํ้า 

 

- แผนภูมิเพลง 

“สนุกนึก” 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “สนุกนึก”  

 เนือ้เพลง 

ดนตรี…เล่นตีลงักา กล้ิงไป ก็กล้ิง

มา นึกวา่ตวัเองไดเ้ป็นยอดมนุษย ์ 

   สูก้นัไปเลย สูก้นัแบบจอมยทุธ์ 

โดดไปโดดมาใหม้นัถึงใจ  

 

    นึกวา่ตวัเองไดก้ลายเป็นหุ่นยนต ์

ตอ้งยนืตวัตรงเขา้ชนพวกเหล่าร้าย 

ยกมือข้ึนเลง็ไล่ยงิตะลุยไป 

ปราบปรามพวกโจรข้ีโกง  

     *แค่ เ พียงกาง เขนแล้วโบกก็

กลายร่างเป็นเคร่ืองบินสนุก จริง 

จริง เลยนะโอ๊ยสนุก โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย 

โอย สนุก  

  นึกยิ่งนึกยิ่ งสนุก แปลงกายได้

ตามใจ โอ๊ย โอ๊ย สนุก โอ๊ย โอ๊ย 

โอย๊ โอย สนุก นึก ยิง่นึกยิง่มนัใหญ่ 

ยิง่นึก ยิง่อยากจะนึก  

   เล่นกนัจนเพลีย ก็แปลงร่างเป็น

หนอน ยดืตวัยาว ยาว คืบคลานไป

นอนพกั พกักนัจนพอก็ยนืข้ึนเป็น

ยกัษ ์ตวัใหญ่โตอยูบ่นท่ีนอน  

 

ท่าประกอบ 

1. วิง่อยูก่บัท่ี 

 

2. ย่อเข่าข้ึนลง ลําตัวตั้ งตรง ชู

แขนทั้งสองขา้งไปดา้นหนา้ลาํตวั 

สลบักบัพบัแขนเขา้หาลาํตวั 

3. ย่อเข่าข้ึนลง ลาํตวัตั้งตรง พบั

แขนทั้ งสองข้างเข้าหาหน้าอก

สลบักบักางแขนออกขา้งลาํตวั  

 

4. ชูมือข้ึนเหนือศีรษะทั้งสองขา้ง 

โยกไปทางซา้ยสลบักบัทางขวา 

 

 

5. วิง่อยูก่บัท่ี 

 

 

 

6. ย่อเข่าข้ึนลง ลําตัวตั้ งตรง ชู

แขนทั้งสองขา้งไปดา้นหนา้ลาํตวั 

สลบักบัพบัแขนเขนเขา้หาลาํตวั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “สนุกนึกบันเทงิ” (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 เนือ้เพลง 

   นึกว่าตวัเองไดแ้ปลงร่างเป็นชา้ง 

แขนไปเป็นงวงยืน่ยาวแกว่งไป

มาแลว้ก็จะชวนเพื่อนเราเขา้มาหา

ต่อแถวกนัเป็นรถไฟ (ซํ้ า*) 

   *แค่เพียงกางเขนแลว้โบกก็กลาย

ร่างเป็นเคร่ืองบินสนุก จริง จริง เลย

นะโอ๊ยสนุก โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย โอย 

สนุก  

    นึกยิ่งนึกยิ่งสนุก แปลงกายได้

ตามใจ โอ๊ย โอ๊ย สนุก โอ๊ย โอ๊ย 

โอย๊ โอย สนุก นึก ยิง่นึกยิง่มนัใหญ่ 

ยิง่นึก ยิง่อยากจะนึก  

 

ท่าประกอบ 

7.  ย่อเข่าข้ึนลง ลาํตวัตั้งตรง พบั

แขนทั้ งสองข้างเข้าหาหน้าอก

สลบักบักางแขนออกขา้งลาํตวั 

 

8.  ชูมือข้ึนเหนือศีรษะทั้งสองขา้ง 

โยกไปทางซา้ยสลบักบัทางขวา 

 

 

9.  วิง่อยูก่บัท่ี 

 

 5.เปิดเพลง“สนุกนึก” และผูส้อนเคล่ือนไหวร่างกายประกอบ

เพลงและใหเ้ด็กทาํท่าตามผูส้อน 2 รอบ 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “สนุกนึก” 

3. ขั้นสรุป 

 

ผูส้อนเปิดเพลง“สนุกนึก” และใหเ้ด็กนัง่ตามจุดท่ีกาํหนด 

พร้อมทั้งเคล่ือนไหวประกอบ 

เพลงพร้อมกนั 2 รอบ โดยไม่มีผูส้อนเป็นแบบ 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “สนุกนึก” 

 

การประเมินผล 

ผูส้อนประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรม 
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แบบประเมนิความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กจิกรรมชุดที ่4  เร่ือง  “สนุกนึกบนัเทิง” 

 

ช่ือ- นามสกุล ……………………………………………………………….............อาย…ุ……….. 

 เร่ิมวนัท่ี.............................ถึงวนัท่ี.......................... 

 

ลาํดบั

ที่ 
หัวข้อในการประเมิน 

คร้ังที่ 

1 

คร้ังที่ 

2 

คร้ังที่ 

3 
หมายเหตุ 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

ยนืวิง่อยูก่บัท่ี 

ทกัษะการใชก้ลไกกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

ย่อเข่า ข้ึนลง ลําตัวตั้ งตรง ชูแขนทั้ งสองข้างไป

ดา้นหนา้ลาํตวัสลบักบัพบัแขนเขา้หาลาํตวั 

ย่อเข่าข้ึนลง ลาํตวัตั้งตรง พบัแขนทั้งสองขา้งเขา้หา

หนา้อกสลบักบักางแขนออกขา้งลาํตวั  

ชูมือข้ึนเหนือศีรษะทั้งสองขา้ง โยกไปทางซ้ายสลบั

กบัทางขวา 

 

…… 

……. 

 

……. 

 

……. 

 

…… 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

 

……. 

……. 

 

……. 

 

……. 

 

 

………………… 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

*เกณฑ์การประเมิน    0 หมายถึง ทาํไม่ไดเ้ลย,1 หมายถึง  ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ ช้ีแนะ,  2 หมายถึง  ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

บันทกึพฤตกิรรม   
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ท่าทางประกอบเพลง “มาร์ชผกั”  กจิกรรมที ่4 “มาร์ชผกัแสนอร่อย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ท่าท่ี 1  ยนืวิง่อยูก่บัท่ี  

 

 

 

 

 

 
ท่าท่ี 2 ยอ่เข่าข้ึนลง ลาํตวัตั้งตรง ชูแขนทั้ง

สองขา้งไปดา้นหนา้ลาํตวัสลบักบัพบั

แขนเขา้หาลาํตวั 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี 4  ชูมือข้ึนเหนือศีรษะทั้งสองขา้ง 

โยกไปทางซา้ยสลบักบัทางขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  3  ยอ่เข่าพร้อมแกวง่ลาํแขน

ขา้งลาํตวั สลบักบัยดืลาํตวัข้ึน-ลง 
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แผนกจิกรรมชุดที่  5 

เร่ือง มาเล่นกีฬาพาเพลิน 

 

ช่ือกจิกรรม มาเล่นกีฬาพาเพลิน 

ระยะเวลา  1 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที 

 

วตัถุประสงค์  

1.  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายในส่วนแขน ขา และลาํตวั 

 2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่กบัเสียงเพลง 

 

สาระสําคัญ  

 การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่ืองชา เน่ืองจากกลา้มเน้ือ

และกระดูกจะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพือ่เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

มดัใหญ่ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งกระตุน้โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนในการ

พฒันาและดึงดูดความสนใจในการเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความคล่องตวัในการพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน อีกทั้งสามารถนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข และการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “มาเล่นกฬีาพาเพลนิ” 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

   - ทบทวนการ

เคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบดนตรี เพลง 

“สนุกนึกบนัเทิง" 

   -  ฝึกฟังเพลงและ

เล่นเกม  

“อุม้ไข่ขา้มภูผา”  

 

1. ให้เด็กยืนตามจุดที่ผูส้อนกาํหนด และผูส้อนเปิดเพลง “สนุก

นึกบนัเทิง"” พร้อมทั้งเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลง 1 รอบ 

 

2. ผูส้อนนํากรวย จาํนวน 5 อัน วางเรียงเป็นแถวตอนลึก

ทางด้านหน่ึงของห้องเรียน และนาํท่อพีวีซีความสูง 4 ซม.

จาํนวน 5 อนั วางดา้นขา้งกบัชุดกรวย วางเรียงเป็นแถวตอนลึก

เช่นกนั ผูส้อนสาธิตวธีิการเดินและวิง่ 

 

 

 

 

 

3.  ใหเ้ด็กยนืเรียงแถวทางจุดเร่ิมตน้ท่ีตาํแหน่ง ท่อพีวซีีความสูง 

4 ซม.อนัท่ี 1 ใหเ้ด็กคนท่ี 1 รับลูกบอลจากครู และถือลูกบอล

ดว้ยมือทั้ง 2 ขา้ง กระโดดขา้มส่ิงกีดขวางทั้ง 5 อนั และวิง่ออ้ม

กรวยทั้ง 5 อนั และกลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้อีกคร้ังพร้อมส่งลูกบอล

ใหเ้พื่อนคนต่อไป ทาํอยา่งน้ีจนครบทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะเด็กเล่นกิจกรรมผูส้อนเปิดเพลง “มาเล่นกีฬา” ผูส้อนและ

ผูช่้วยค่อยกระตุน้เด็กขณะทาํกิจกรรม 

 

เ ค รื ่อ ง เ ล่ น ซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง”สนุกนึก” 

- กรวย จํานวน 

5 อนั 

-ส่ิ ง กี ด ข ว า ง 

( ท่ อ พี วี ซี ) 

จาํนวน 5 อนั 

- ลูกบอล 1 ลูก 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพ ล ง  “ ม า เ ล่ น

กีฬา” 
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ข้ันตอนกจิกรรม “มาเล่นกฬีาพาเพลนิ” (ต่อ) 

 
กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

2. ขั้นการสอนและ

สาธิต 

 

1.  ผูส้อนจดัใหเ้ด็กยนืเป็นรูปวงกลมตามตาํแหน่งรูปสตัวท่ี์

กาํหนด 

2.  ผูส้อนติดแผนภมิูเพลง “มาเล่นกีฬา” บนกระดานดาํ 

3.  ผูส้อนเปิดเพลง “มาเล่นกีฬา” ใหเ้ด็กฟัง 1 รอบ 

4.  ผูส้อนเปิดเพลง “มาเล่นกีฬา” และสาธิตการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลง “มาเล่นกีฬา” ใหเ้ด็กดู 1 รอบ 

- รูปสตัว ์

- แผนภูมิเพลง 

“มาเล่นกีฬา” 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง ”ม า เ ล่ น

กีฬา” 

 เนือ้เพลง 

ดนตรี ...... 
 

 

    มาตรงน้ีพวกเราทุกคน มาพวก

เราร่วมกนัแขง็แรงมาตรงน้ีไม่มีใคร

วา่ มามาเล่นกีฬา (ซํ้ า) 

     มาตรงน้ีพวกเราทุกคน มาฝึกฝน

ให้เราแข็งแรงมาตรงน้ีไม่มีใครว่า 

มาเร็วพวกเรา มาเล่นกีฬา 

    *มากระโดดให้ตวัสูงไว ไว  วิ่ง

วอร์มทุกวนัให้ร่างกายแข็งขนั ทาํ

บ่อย ๆ จะไดโ้ตเร็วไว เล่นกีฬา 

บ่อย ๆ เล่นทุกวนัประจาํ  

   เล่นได้ทุกเวลา ชวนกันมา รวม

เล่นไดเ้สมอมาตรงน้ีพวกเราทุกคน 

มาฝึกฝนใหเ้ราแข็งแรง มาตรงน้ีไม่

มีใครว่า มาเล่นกีฬาให้เราแข็งแรง 

(ซํ้ า*)   

    มาตรงน้ีพวกเราทุกคน มาพวก

เราร่วมกนัแขง็แรงมาตรงน้ีไม่มีใคร

วา่ มามาเล่นกีฬา (ซํ้ า) 

 

 

ท่าประกอบ 

เดินย ํ้าเท้าสลบัไปมาซ้ายขวา อยู่

กบัท่ี 

1. เดินกา้วเทา้ชิด ไปทางซา้ยและ

ทางขวา 

 

2. ยนืยอ่เข่า ข้ึน-ลง พร้อมยืน่แขน

ทั้งสองขา้งไปดา้นหนา้ลาํตวั 

 

3. กระโดดสองขาข้ึนเหนือพ้ืน 

 

 

 

4.  ยกเข่าซา้ยแลว้ใชข้อ้ศอกขา้ง

ขวาแตะท่ีหวัเข่าซา้ย สลบักบัยก

เข่าขวาแลว้ใชข้อ้ศอกซา้ยแตะท่ี

หวัเข่าซา้ย 

 

5. เดินกา้วเทา้ชิด ไปทางซา้ยและ

ทางขวา   
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ข้ันตอนกจิกรรม “มาเล่นกฬีาพาเพลนิ”  (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 เน้ือเพลง 

        เ ล่นได้ทุกเวลา ชวนกันมา 

รวมเล่นได้เสมอ มาตรงน้ีพวกเรา

ทุกคน มาฝึกฝนให้เราแข็งแรง มา

ตรงน้ีไม่มีใครว่า มาเล่นกีฬาให้เรา

แขง็แรง 

 

ท่าประกอบ 

6. กระโดดสองขาข้ึนเหนือพ้ืน 

 

7. ยกเข่าซา้ยแลว้ใชข้อ้ศอกขา้ง

ขวาแตะท่ีหวัเข่าซา้ย สลบักบัยก

เข่าขวาแลว้ใชข้อ้ศอกซา้ยแตะท่ี

หวัเข่าซา้ย 

 

 5..เปิดเพลง “มาเล่นกีฬา” และผูส้อนเคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบเพลงและใหเ้ด็กทาํท่าตามผูส้อน 2 รอบ 

เ ค รื ่อ ง เ ล่ น ซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง ”ม า เ ล่ น

กีฬา”  

3. ขั้นสรุป ผูส้อนเปิดเพลง “มาเล่นกีฬา” และใหเ้ด็กเคล่ือนไหวประกอบ

เพลงพร้อมกนั 2 รอบ โดยไม่มีผูส้อนเป็นแบบ 

เ ค รื ่อ ง เ ล่ น ซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง ”ม า เ ล่ น

กีฬา”  

 

การประเมินผล 

ผูส้อนประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรม 
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แบบประเมินความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กจิกรรมชุดที ่5  เร่ือง “มาเล่นกีฬาพาเพลิน” 

 

ช่ือ- นามสกุล ………………………………………………………………............อาย…ุ……….. 

 เร่ิมวนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี.......................... 

 

ลาํดับ 

ที่ 
หัวข้อในการประเมิน 

คร้ังที่ 

1 

คร้ังที่ 

2 

คร้ังที่ 

3 
หมายเหตุ 

 

1 

2 

 

3 

4 

เดินกา้วเทา้ชิด ไปทางซา้ยและทางขวา 

ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

ยืนย่อเข่า ข้ึน-ลง พร้อมยืน่แขนทั้ งสองข้างไป

ดา้นหนา้ลาํตวั 

กระโดดสองขาข้ึนเหนือพื้น 

ยกเข่าซ้ายแล้วใช้ขอ้ศอกขา้งขวาแตะที่หัวเข่าซ้าย 

สลบักบัยกเข่าขวาแล้วใช้ขอ้ศอกซ้ายแตะที่หัวเข่า

ซา้ย 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…………………… 

…………………… 

 

………………….. 

………………….. 

*เกณฑ์การประเมิน    0 หมายถึง ทาํไม่ไดเ้ลย,  1 หมายถึง  ตอ้งให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ,  2 หมายถึง  ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

บันทกึพฤตกิรรม   
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ท่าทางประกอบเพลง “กฬีาพาเพลนิ”  กจิกรรมที ่5 “มาเล่นกฬีาพาเพลนิ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  1 เดินกา้วเทา้ชิด ไปทางซา้ยและ

ทางขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  2 ยนืยอ่เข่า ข้ึน-ลง พร้อมยืน่แขนทั้ง

สองขา้งไปดา้นหนา้ลาํตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  3 กระโดดสองขาข้ึนเหนือพื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  4  ยกเข่าซา้ยแลว้ใชข้อ้ศอกขา้งขวา

แตะท่ีหวัเข่าซา้ย สลบักบัยกเข่าขวาแลว้

ใชข้อ้ศอกซา้ยแตะท่ีหวัเข่าซา้ย 
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แผนกจิกรรมชุดที ่ 6 

เร่ือง สามัคคีร่วมใจ 

 

ช่ือกจิกรรม สามคัคีร่วมใจ 

ระยะเวลา  1 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที 

 

วตัถุประสงค์  

1.  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายในส่วนแขน ขา และลาํตวั 

 2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่กบัเสียงเพลง 

 

สาระสําคัญ  

 การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่ืองชา เน่ืองจากกลา้มเน้ือ

และกระดูกจะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพือ่เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

มดัใหญ่ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งกระตุน้โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนในการ

พฒันาและดึงดูดความสนใจในการเรียน เพือ่ให้เด็กเกิดความคล่องตวัในการพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน อีกทั้งสามารถนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข และการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “สามัคคีร่วมใจ” 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

   - ทบทวนการ

เคลื ่อนไหวร่างกาย

ประกอบดนตรี เพลง 

“กบกระโดด" 

   - ฝึกฟังเพลงและ

เล่นเกม “เล้ียงลูกบอล

ขา้มภูผา” 

 

1.  ผูส้อนจดัให้เด็กยืนตามตาํแหน่งรูปสัตวที์่กาํหนด และ

ผูส้อนเปิดเพลง “กบกระโดด” พร้อมทั้งเคลื่อนไหวร่างกาย

ประกอบเพลง 1 รอบ 

 

2. ผูส้อนจดักระดานทรงตวัวางกลางพื้นที่วาง และวางกรวยไว้

ทั้ง 2 ดา้นของกระดานทรงตวั 

 

 

 

 

 

3. ผูส้อนจดัให้เด็กยืนที่กรวยดา้นหน่ึง และสวมใส่ตะกร้าบน

ศีรษะ ในตะกร้าใส่ลูกบอลขนาดเล็ก 1ลูก และทาํกิจกรรม ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

    - ใหเ้ด็กเดินบนกระดานทรงตวั ส่วนบนศีรษะมีตะกร้าใส่ลูก

บอลไว ้และเดินสลบัเทา้บนกระดาน มายงัอีกดา้นหน่ึงของ

กระดานพร้อมกบัค่อยๆ เอียงศีรษะส่งลูกบอลท่ีอยูใ่นตะกร้าให้

เพื่อน ทาํอยา่งน้ีจนครบทุกคน 

 

*ขณะทาํกิจกรรมผูส้อนเปิดเพลง “สามคัคีร่วมใจ” ผูส้อนและ

ผูช่้วยค่อยกระตุน้เด็กขณะทาํกิจกรรม 

 

เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น ซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “มาเล่น

กีฬา” 

-เค รื่อง เ ล่นซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “สามคัคี

ร่วมใจ” 

-กรวย 2 อนั 

-ลูกบอล (ขนาด

เลก็) 1 ลูก 

-กระดานทรงตวั 

-แทมมารีน 
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ข้ันตอนการกจิกรรม สามัคคีร่วมใจ (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

2. ขั้นการสอนและ

สาธิต 

 

1.  ผูส้อนจดัให้เด็กนัง่เป็นรูปวงกลมตามตาํแหน่งรูปภาพสัตวท่ี์

กาํหนด 

2.  ผูส้อนติดแผนภูมิเพลง“สามคัคีร่วมใจ” บนกระดานดาํ ให้

เด็กฝึกร้องตามจงัหวะ 

3.  ผูส้อนเปิดเพลง“สามคัคีร่วมใจ” ใหเ้ด็กฟัง 1 รอบ  

4.  ผูส้อนเปิดเพลงและผูส้อนสาธิตการเคล่ือนไหวประกอบ

เพลง “สามคัคีร่วมใจ”  ใหเ้ด็กดู 1 รอบ 

- รูปภาพสัตว ์

- แผนภูมิเพลง 

“สามคัคีร่วมใจ” 

- เคร่ืองเล่นซีดี

และแผน่ซีดี 

เพลง “สามคัคี

ร่วมใจ” 

 เนือ้เพลง 

ดนตรี….. 

    พวกเราจงชูมือข้ึนมาแล้วตบ

พร้อมกัน 12พวกเราจงชูมือข้ึน

มาแลว้ตบอีกที 12 

   ตบก่ีทีก็ดงัดีดี เพราะวา่สามคัคี มี

คนเดียวก็คงไม่ดงัเท่ากบัช่วยกนั 

 

  พวกเราจงลุกข้ึนมายนืแลว้เหยยีบ

พร้อมกนั 12 พวกเราจงลุกข้ึนมายนื

แลว้เหยยีบอีกที 12 

   เหยยีบก่ีทีก็ดงัดีดี เพราะวา่

สามคัคี มีคนเดียวก็คงไม่ดงัเท่ากบั

ช่วยกนั 

    พวกเราจงกระโกนดงัดงัออกมา

ดว้ยกนั ฮู เล่ พวกเราจงกระโกนดงั

ดงัใหไ้ดอี้กที ฮู เล่   

   จะตะโกนยังไงก็ดัง  เพราะว่า

สามคัคีมีคนเดียวก็คงไม่ดังเท่ากับ

ช่วยกนั(*ซํ้ า) 

ท่าประกอบ 

 

1. ยืนชูมือข้ึนเหนือศีรษะ พร้อม

ตบมือ ตามจงัหวะเพลง 

 

2. ยนืโยกลาํตวัไปมา ซา้ยพร้อมชู

แขนขวาสลับกับโยกขวาชูแขน

ซา้ย 

3. เดินย ํ่าเทา้อยูก่บัท่ีพร้อมแกว่ง

ลาํแขนทั้งสองขา้งลาํตวั 
 

4. ยนืโยกลาํตวัไปมา ซา้ยพร้อมชู

แขนขวาสลับกับโยกขวาชูแขน

ซา้ย 
 

5. ยืนตวัตรงยกส้นเทา้ข้ึนทั้งสอง

ขา้งพร้อมกนั  มือทั้ งสองขา้งจับ

เอวขา้งลาํตวั 

6. ยนืโยกลาํตวัไปมา ซา้ยพร้อมชู

แขนขวาสลับกับโยกขวาชูแขน

ซา้ย 
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ข้ันตอนกจิกรรม “สามัคคีร่วมใจ” (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 5.เปิดเพลงซํ้ าและผูส้อนเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลงและ

ใหเ้ด็กทาํท่าตามผูส้อน 2 รอบ 

 

3. ขั้นสรุป ผูส้อนเปิดเพลง “กีฬาพาเพลิน”เคล่ือนไหวประกอบเพลงพร้อม

กนั 2 รอบ โดยไม่มีผูส้อนเป็นแบบอยา่งต่อเน่ือง 

- เคร่ืองเล่นซีดี

และแผน่ซีดี 

เพลง “กีฬาพา

เพลิน” 

 
การประเมินผล 

ผูส้อนประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรม 
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แบบประเมินความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กจิกรรมชุดที ่ 6  เร่ือง “สามคัคีร่วมใจ” 

 

ช่ือ- นามสกุล ……………………………………………………………….....อาย…ุ……….. 

 เร่ิมวนัท่ี..........................ถึงวนัท่ี.............................. 

 

ลาํดบัท่ี 

หวัขอ้ในการประเมิน 

คร้ังท่ี 

1 

คร้ังท่ี 

2 

คร้ังท่ี 

3 หมายเหตุ 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

ยนืชูมือข้ึนเหนือศีรษะ พร้อมตบมือ  

ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

ยนืโยกลาํตวัไปมา ซา้ยพร้อมชูแขนขวาสลบั

กบัโยกขวาชูแขนซา้ย 

เดินย ํา่เทา้อยูก่บัท่ีพร้อมแกวง่ลาํแขนทั้งสอง

ขา้งลาํตวั 

ยืนตวัตรงยกส้นเท้าข้ึนทั้งสองขา้งพร้อมกัน  

มือทั้งสองขา้งจบัเอวขา้งลาํตวั 

 

…... 

…... 

 

…... 

 

…... 

 

 

…... 

…... 

 

…... 

 

…... 

 

 

…... 

…... 

 

…... 

 

…... 

 

 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

*เกณฑ์การประเมิน    0 หมายถึง ทาํไม่ไดเ้ลย,  1 หมายถึง  ตอ้งให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ,  2 หมายถึง  ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

บันทกึพฤตกิรรม   
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ท่าทางประกอบเพลง “สามัคคีร่วมใจ”  กจิกรรมที ่6 “สามัคคีร่วมใจ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  1  ยนืชูมือข้ึนเหนือศีรษะ  

พร้อมตบมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี 2  ยนืโยกลาํตวัไปมา ซา้ยพร้อมชู

แขนขวาสลบักบัโยกขวาชูแขนซา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  3  เดินย ํา่เทา้อยูก่บัท่ีพร้อมแกวง่ลาํ

แขนทั้งสองขา้งลาํตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  4  ยนืตวัตรงยกส้นเทา้ข้ึนทั้งสอง

ขา้งพร้อมกนั  มือทั้งสองขา้งจบัเอวขา้ง

ลาํตวั 
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แผนกจิกรรมชุด ที ่ 7 

เร่ือง ออกกาํลังกายแข็งขัน 

 

ช่ือกจิกรรม   ออกกาํลงักายแขง็ขนั 

ระยะเวลา     1 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที 

 

วตัถุประสงค์  

1.  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายในส่วนแขน ขา และลาํตวั 

 2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่กบัเสียงเพลง 

  

สาระสําคัญ  

การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่ืองชา เน่ืองจากกลา้มเน้ือ

และกระดูกจะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

มดัใหญ่ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งกระตุน้โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนในการ

พฒันาและดึงดูดความสนใจในการเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความคล่องตวัในการพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน อีกทั้งสามารถนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข และการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “ออกกาํลงักายแข็งขัน” 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

   - ทบทวนการ

เคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบดนตรี เพลง 

“กีฬาพาเพลิน" 

   -  ฝึกฟังเพลงและ

เล่นเกม “ชอ้นรัก”  

 

1. ให้เด็กยืนตามจุดที่ผูส้อนกาํหนด ผูส้อนยืนด้านหน้าของ

ผูเ้รียน เปิดเพลง “กีฬาพาเพลิน” พร้อมทั้งเคลื่อนไหวร่างกาย

ประกอบเพลง 1 รอบ 

 

2. ผูส้อนนาํกรวย 1 อนั วางด้านหน่ึงของห้องเป็นจุดเร่ิมตน้ 

และนําตะกร้าขนาดกลาง ภายในตะกร้ามีช้อน 1 คัน วาง

ดา้นหนา้กรวย 

 

 

 

 

 

 

3. นาํท่อพีวซีีความสูง 4 ซม.จาํนวน 5 อนั วางเรียงเป็นแถวตอน

ลึกระยะห่างประมาณ 50 ซม. พร้อมทั้งนาํกรวยอีก 1 อนั วาง

ดา้นปลายสุดของท่อพีวีซี ถือเป็นจุดส้ินสุดของการเดิน และนาํ

ตะกร้าอีกใบที่มีไข่พลาสติก จาํนวน 10 ใบวางดา้นหนา้กรวย

เช่นกนั  ผูส้อนสาธิตวธีิการเดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ ค รื ่อ ง เ ล่ น ซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง ”ส า มัค คี

ร่วมใจ"” 

- กรวย จํานวน 

2 อนั 

-ส่ิ ง กี ด ข ว า ง 

( ท่ อ พี วี ซี ) 

จาํนวน 5 อนั 

- ตะกร้า 2 ใบ 

- ไข่พลาสติก 10 

ฟอง 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง  “ อ อ ก

กาํลงักาย” 
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ข้ันตอนกจิกรรม “ออกกาํลงักายแข็งขัน”  (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 4.  ให้เด็กยืนเรียงแถวทางจุดเร่ิมตน้ที่ตาํแหน่งกรวย เมื่อให้

สัญญาณ ให้เด็กหยิบชอ้นจากตะกร้า ถือเดินวิ่งขา้มท่อพีวีซี ทั้ง 

5 อนั  เมื่อไปถึงจุดส้ินสุดให้เด็กกม้ลงตกัไข่ 1 ฟองจากตะกร้า 

และวิ่งกลบัมาทางเดิม และใส่ไข่ 1 ฟองที่ตนตกัลงในตะกร้า

พร้อมทั้งส่งชอ้นใหเ้พื่อนคนถดัไป ทาํอยา่งน้ีจนครบ 

 

 

 

 

 

ขณะเด็กเล่นกิจกรรมผูส้อนเปิดเพลง “ออกกาํลงักายแขง็ขนั”

ผูส้อนและผูช่้วยค่อยกระตุน้เด็กขณะทาํกิจกรรม 

 

2. ขั้นการสอนและ

สาธิต 

 

1.  ผูส้อนจดัใหเ้ด็กยนืตามตาํแหน่งรูปสัตวท่ี์ผูส้อนกาํหนด โดย

ผูส้อนยนือยูท่างดา้นหนา้ของผูเ้รียน 

2.  ผูส้อนติดแผนภูมิเพลง “ออกกาํลงักาย” บนกระดานดาํ 

3.  ผูส้อนเปิดเพลง “ออกกาํลงักาย” ให้เด็กฟังพร้อมสาธิตการ

เคล่ือนไหวประกอบเพลง 1 รอบ 

 

- รูปสตัว ์

- แผนภูมิเพลง 

“ออกกาํลงักาย” 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง”ออกกาํลงั

กาย” 

 เนือ้เพลง 

ดนตรี...... 

 

  มาซิมะ มาเถอะมา มาเร็วมา ออก

กาํลงั ทาํทุกอยา่งใหม้นัแขง็ขนั 

ร่างกายนั้นแขง็แรง 

  มาซิมะ มาเถอะมา มาเร็วมา ออก

กาํลงั ยกัสะโพกโยกซ้ายขวา ชูมือ

แลว้กระโดด 

 

ท่าประกอบ 

มือทั้ งสองข้างจับเอว ยกส้นเท้า

ทั้งสองขา้งข้ึนพร้อมกนั 

1.ลําแขน ข้างข วาชูโค้ง เหนื อ

ศีรษะมาขา้งลาํตวัดา้นซา้ย พร้อม

ทั้ งมือจับเอว ทาํขา้งละ 4 คร้ัง 

สลบักนัไปมา 
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ข้ันตอนกจิกรรม “ออกกาํลงักายแข็งขัน”  (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 เนือ้เพลง 

  มาซิมะ มาเถอะมา มาเร็วมา ออก

กําลัง  ทําทุกอย่างให้มันแข็งขัน 

ร่างกายนั้นแขง็แรง 

  มาซิมะ มาเถอะมา มาเร็วมา ออก

กาํลงั หมุนให้ได้เป็นดังใจฉัน ตัว

เรานั้นสบาย 

123 45678 123 45678 

123 45678 123 45678 

มาซิมะ มาเถอะมา มาเร็วมา ออก

กําลัง  ทําทุกอย่างให้มันแข็งขัน 

ร่างกายนั้นแขง็แรง 

  มาซิมะ มาเถอะมา มาเร็วมา ออก

กาํลัง ชกข้างหน้านับ 123 ทาํตาม

ใหต้ลอดนะ 

123 45678 123 45678 

123 45678 123 45678 

  มาซิมะ มาเถอะมา มาเร็วมา ออก

กําลัง  ทําทุกอย่างให้มันแข็งขัน 

ร่างกายนั้นแขง็แรง 

  มาซิมะ มาเถอะมา มาเร็วมา ออก

กาํลงั ทาํทุกอยา่งใหม้นัสุขสนั พวก

เรานั้นสบาย 

ท่าประกอบ 

2. นาํมือทั้งขา้งผสานระหว่างอก 

ยืดลาํตวัและแขนทั้ งสองขา้งไป

ดา้นหนา้พร้อม 

 

 

 

3. ยอ่ลาํตวัพร้อมชูแขนทั้งสอง

ขา้งข้ึนเหนือศีรษะและแบฝ่ามือ 

4. ลาํแขนข้างขวาชูโค้งเหนือ

ศีรษะมาขา้งลาํตวัดา้นซา้ย พร้อม

ทั้ งมือจับเอว ทาํขา้งละ 4 คร้ัง 

สลบักนัไปมา 

 

 

5. ย่อลาํตวัพร้อมชูแขนทั้ งสอง

ขา้งข้ึนเหนือศีรษะและแบฝ่ามือ 

6.  นาํมือทั้งขา้งผสานระหวา่งอก 

ยืดลาํตวัและแขนทั้ งสองขา้งไป

ดา้นหนา้พร้อม 

 

 5. เปิดเพลง “ออกกาํลงักาย” แลผูส้อนเคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบเพลงและใหเ้ด็กทาํท่าตาม 2 รอบ 

เ ค รื ่อ ง เ ล่ น ซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เ พ ล ง  “ อ อ ก

กาํลงักาย” 

3. ขั้นสรุป 

 

ผูส้อนเปิดเพลง“ออกกาํลงักาย” และใหเ้ด็กนัง่ตามจุดท่ีกาํหนด 

พร้อมทั้งเคล่ือนไหวประกอบเพลงพร้อมกนั 2 รอบ โดยไม่มี

ผูส้อนเป็นแบบ 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง“ออกกาํลงั

กาย” 
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การประเมินผล    

ผูส้อนประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลไกกลา้มเน้ือมดัเล็ก พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรม 
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แบบประเมินความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กจิกรรมทีชุ่ดที ่7 เร่ือง “ออกกาํลงักายแขง็ขนั” 

 

ช่ือ- นามสกุล ……………………………………………………………….............อาย…ุ……….. 

 เร่ิมวนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี.......................... 

 

ลาํดับ

ที่ 
หัวข้อในการประเมิน 

คร้ังที่ 

1 

คร้ังที่ 

2 

คร้ังที่ 

3 
หมายเหตุ 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

มือทั้งสองขา้งจบัเอว ยกส้นเทา้ทั้งสองขา้งข้ึนพร้อมกนั 

ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

ลําแขนข้างขวาชูโค้งเหนือศีรษะมาข้างลําตัวด้านซ้าย 

พร้อมทั้งมือจบัเอว ทาํขา้งละ 4 คร้ัง สลบักนัไปมา 

นาํมือทั้งขา้งสองผสานระหว่างอก ยืดลาํตวัและแขนทั้ง

สองขา้งไปดา้นหนา้พร้อม 

ยอ่ลาํตวัพร้อมชูแขนทั้งสองขา้งข้ึนเหนือศีรษะและแบฝ่า

มือ 

 

........ 

........ 

 

........ 

 
......... 

 

......... 

........ 

 

........ 

 
......... 

 

......... 

........ 

 

........ 

 
......... 

 

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

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

 

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

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

*เกณฑ์การประเมิน    0 หมายถึง ทาํไม่ไดเ้ลย,  1 หมายถึง  ตอ้งให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ,  2 หมายถึง  ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

บันทกึพฤติกรรม   
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ท่าทางประกอบเพลง “ออกกําลงักายแข็งขัน”  กจิกรรมที ่7 “ออกกาํลงักายแข็งขัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  3  นาํมือทั้งสองขา้งผสานระหวา่ง

อก ยดืลาํตวัและแขนทั้งสองขา้งไป

ดา้นหนา้พร้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  4 ยอ่ลาํตวัพร้อมชูแขนทั้งสอง

ขา้งข้ึนเหนือศีรษะและแบฝ่ามือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  2  ลาํแขนขา้งขวาชูโคง้เหนือศีรษะ

มาขา้งลาํตวัดา้นซา้ย พร้อมทั้งมือจบัเอว 

ทาํขา้งละ 4 คร้ัง สลบักนัไปมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  1 มือทั้งสองขา้งจบัเอว ยกส้นเทา้ทั้ง

สองขา้งข้ึนพร้อมกนั 
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แผนกจิกรรมชุดที ่ 8 

เร่ือง EXERCISES เพือ่การพฒันา 

 

ช่ือกจิกรรม EXERCISES เพือ่การพฒันา 

ระยะเวลา   1 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั คร้ังละ 45 นาที 

 

วตัถุประสงค์  

1.  เพือ่พฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายในส่วนแขน ขา และลาํตวั 

 2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่กบัเสียงเพลง 

  

สาระสําคัญ  

 การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กดาวน์ซินโดรมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่ืองชา เน่ืองจากกลา้มเน้ือ

และกระดูกจะอ่อนน่ิม ขอ้ต่อยืดไดม้าก จาํเป็นตอ้งมีการออกกาํลงักายเพือ่เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

มดัใหญ่ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งกระตุน้โดยการนาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเขา้มามีส่วนในการ

พฒันาและดึงดูดความสนใจในการเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความคล่องตวัในการพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน อีกทั้งสามารถนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข และการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ข้ันตอนกจิกรรม “EXERCISES เพือ่การพฒันา” 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

   - ทบทวนการ

เคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบดนตรี เพลง 

“ออกกาํลงักาย" 

   -  ฝึกฟังเพลงและ

เล่นเกม “ชอ้นรักขา้ม

ภูผา”  

 

1. ให้เด็กยืนตามจุดที่ผูส้อนกาํหนด ผูส้อนยืนด้านหน้าของ

ผู ้เ รียน เปิดเพลง “Exercise” พร้อมทั้ งเคลื ่อนไหวร่างกาย

ประกอบเพลง 1 รอบ 

 

2. ผูส้อนนาํส่ิงของวางตามลาํดบัดงัน้ี 1. กรวย 1 อนั พร้อม

ตะกร้าและช้อน 1 คนั  2. กระดานทรงตวั และ 3.กรวย 1 อนั 

พร้อมตะกร้าและไข่พลาสติก จาํนวน 10 ใบ ผูส้อนสาธิตวธีิการ

เดิน 

 

 

 

 

 

3.  ให้เด็กยืนเรียงแถวทางจุดเร่ิมตน้ที่ตาํแหน่งกรวย เมื่อให้

สัญญาณ ใหเ้ด็กหยบิชอ้นจากตะกร้า ถือเดินบนกระดานทรงตวั  

เมื่อไปถึงจุดส้ินสุดให้เด็กก้มลงตกัไข่ 1 ฟองจากตะกร้า และ

เดินบนกระดานทรงตวักลบัมาทางเดิม และใส่ไข่ 1 ฟองท่ีตน

ตกัลงในตะกร้าพร้อมทั้งส่งช้อนให้เพื่อนคนถดัไป ทาํอย่างน้ี

จนครบ 

 

 

 

 

 

ขณะเด็กเล่นกิจกรรมผูส้อนเปิดเพลง “Exercise”ผูส้อนและ

ผูช่้วยค่อยกระตุน้เด็กขณะทาํกิจกรรม 

 

เ ค รื ่อ ง เ ล่ น ซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง“ออกกาํลงั

กาย ” 

- กรวย จํานวน 

2 อนั 

-ส่ิ ง กี ด ข ว า ง 

( ท่ อ พี วี ซี ) 

จาํนวน 5 อนั 

- ตะกร้า 2 ใบ 

- ไข่พลาสติก 10 

ฟอง 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “Exercise” 
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ข้ันตอนกจิกรรม “EXERCISES เพือ่การพฒันา”  (ต่อ) 
 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

2. ขั้นการสอนและ

สาธิต 

 

1.  ผูส้อนจดัใหเ้ด็กยนืตามตาํแหน่งรูปสตัวท่ี์ผูส้อนกาํหนด โดย

ผูส้อนยนือยูท่างดา้นหนา้ของผูเ้รียน 

2.  ผูส้อนติดแผนภมิูเพลง “ออกกาํลงักาย” บนกระดานดาํ 

3.  ผูส้อนเปิดเพลง “ออกกาํลงักาย” ใหเ้ด็กฟังพร้อมสาธิตการ

เคล่ือนไหวประกอบเพลง 1 รอบ 

 

 

- รูปสตัว ์

- แผนภูมิเพลง 

“Exercise” 

- เคร่ืองเล่นซีดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง” Exercise” 

 เนือ้เพลง 

ดนตรี….. 

     *วนันีอ้ากาศแจ่มใสเราเดก็หญิ

ชายอย่าได้รอช้าเร็วซิรีบเร่งเข้ามา

เตรียมตั้งท่าออกกาํลงักาย 

     ท่าท่ี 1 กางแขนขา้งขวายอ่เข่าลง

มาข้ึนลงข้ึนลง 

     ท่าท่ี 2 เราควรจะลองนัง่ยอง 

ยอง แลว้ยดืตวัตรง 

     ท่าท่ี 3 ทาํตามกนัไปทา้วเอวขวา 

ซา้ย หมุนไปหมุนมา 

 

    ท่าท่ี 4  กม้ไปขา้งหนา้แลว้ค่อย

เงยมาเอนไปขา้งหลงั 

    ท่าท่ี 5  ตบมือดงั ๆ นบั หน่ึง สอง 

สาม ใหพ้ร้อมเพรียงกนั 

หน่ึง สอง สาม 

หน่ึง สอง สาม 

หน่ึง สอง สาม 

                  หน่ึง สอง สาม    

(ย้อนต้น*) 

 

 

ท่าประกอบ 

วิง่อยูก่บัท่ี 

1. มือจบัเอวทั้งสองขา้ง แยกขาทั้ง

สองข้างออกขนานกับหัวไหล่ 

พร้อมยอ่ลาํตวัข้ึนลง 

2. กางแขนทั้งสองขา้งพร้อมย่อ

เข่าทั้งสองขา้งข้ึนลงพร้อมกนั 

3. มือจบัเอวทั้งสองขา้ง ยอ่ลาํตวั

พร้อมกา้วขาขวาไปทางดา้นหลงั 

4. มือทั้ งสองข้างจับเอวพร้อม

ห มุ น ลํ า ตัว ไ ป ท า ง ซ้ า ย แ ล ะ

ทางขวา 

5. มือทั้งสองขา้งจบัเอวพร้อมกม้

ลาํตวัไปทางดา้นหนา้ 

6. ตบมือพร้อมทั้ง สลบัเทา้ไปมา

อยูก่บัท่ี 
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ข้ันตอนกจิกรรม “EXERCISES เพือ่การพฒันา” (ต่อ) 

 

กิจกรรม ขั้นตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ 

 5. เปิดเพลง “Exercise” และผูส้อนเคล่ือนไหวร่างกายประกอบ

เพลงและใหเ้ด็กทาํท่าตาม 2 รอบ 

เ ค รื ่อ ง เ ล่ น ซี ดี

แ ล ะ แ ผ่ น ซี ดี

เพลง “Exercise” 

 

3ขั้นสรุป 

 

ผูส้อนเปิดเพลง“Exercise” และใหเ้ด็กนัง่ตามจุดท่ีกาํหนด 

พร้อมทั้งเคล่ือนไหวประกอบเพลงพร้อมกนั 2 รอบ โดยไม่มี

ผูส้อนเป็นแบบ 

- เคร่ืองเล่นซีดี

และแผน่ซีดี

เพลง“Exercise ” 

 

การประเมินผล    

ผูส้อนประเมินความสามารถทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรม 
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แบบประเมินความสามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

กจิกรรมชุดที ่8  เร่ือง “EXERCISESเพื่อการพฒันา” 

 

ช่ือ- นามสกุล ………………………………………………………………............. อาย…ุ……….. 

เร่ิมวนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี.......................... 

 

ลาํดับที ่ หัวข้อในการประเมิน 
คร้ังที่ 

1 

คร้ังที่ 

2 

คร้ังที่ 

3 
หมายเหตุ 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

วิง่อยูก่บัท่ี 

ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

มือจบัเอวทั้งสองขา้ง แยกขาทั้งสองขา้งออกขนาน

กบัหวัไหล่ พร้อมยอ่ลาํตวัข้ึนลง 

กางแขนทั้งสองขา้งพร้อมย่อเข่าทั้งสองขา้งข้ึนลง

พร้อมกนั 

มือจบัเอวทั้งสองขา้ง ยอ่ลาํตวัพร้อมกา้วขาขวาไป

ทางดา้นหลงั 

มือทั้งสองขา้งจบัเอวพร้อมหมุนลาํตวัไปทางซ้าย

และทางขวา 

มือทั้ งสองข้างจับเอวพร้อมก้มลําตัวไปทางด้าน

หนา้  

ตบมือพร้อมทั้ง สลบัเทา้ไปมาอยูก่บัท่ี 

 

........ 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

......... 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

*เกณฑ์การประเมิน    0 หมายถึง ทาํไม่ไดเ้ลย,  1 หมายถึง  ตอ้งให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ,  2 หมายถึง  ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

บันทกึพฤติกรรม   
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ท่าทางประกอบเพลง “EXERCISES”  กจิกรรมที ่8 “EXERCISESเพือ่การพฒันา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  5 มือทั้งสองขา้งจบัเอวพร้อมหมุน

ลาํตวัไปทางซา้ยและทางขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  6 มือทั้งสองขา้งจบัเอวพร้อมกม้

ลาํตวัไปทางดา้นหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  7 ตบมือพร้อมทั้ง สลบัเทา้ไปมาอยู่

กบัท่ี 

 

 

 

 

ท่าท่ี  4 มือจบัเอวทั้งสองขา้ง ยอ่ลาํตวั

พร้อมกา้วขาขวาไปทางดา้นหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  3 กางแขนทั้งสองขา้งพร้อมยอ่เข่า

ทั้งสองขา้งข้ึนลงพร้อมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  2 มือจบัเอวทั้งสองขา้ง แยกขาทั้ง

สองขา้งออกขนานกบัหวัไหล่ พร้อมยอ่

ลาํตวัข้ึนลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าท่ี  1 วิง่อยูก่บัท่ี 
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