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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนา

ทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Parental Involvement in the Development of Movement Skills

of Children with Special Needs
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงสำารวจบุกเบิกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครอง และ (2) ศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนา 
ทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นรายกลุ่มและเป็นรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ (1) ผู้ปกครองของนักเรียนใน
โครงการศนูยก์ารศกึษาสำาหรบัเดก็พเิศษ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง (ฝา่ยประถม) จำานวน 26 คน 
(2) ครูการศึกษาพิเศษในโครงการฯ จำานวน 9 คน และ (3) ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน  กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง; เด็กที่มีความต้องการพิเศษ; ทักษะการเคลื่อนไหว
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ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

1. สภาพปัจจุบันและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีดังต่อไปนี้ (1) ด้านนักเรียน นักเรียนยังมีปัญหาในการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 

ที่ร่างกายไม่สัมพันธ์กัน และมีปัญหาด้านอารมณ์ (2) ด้านครูการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษในโครงการฯ 

ให้ความสำาคัญกับการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว แต่ยังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษา  

ที่จะมาช่วยดัดแปลงกิจกรรมในชั้นเรียนให้ง่ายขึ้น หรือออกแบบกิจกรรมเสริมที่หลากหลายนอกช้ันเรียน 

(3) ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีปัญหาในการจัดกิจกรรมท่ีบ้าน คือ นักเรียนมักไม่ให้ความร่วมมือ มีพฤติกรรม 

ต่อต้าน หรือแสดงอารมณ์ที่ผู้ปกครองไม่สามารถรับมือได้ (4) ด้านทั่วไป เกี่ยวกับ เวลา สภาพแวดล้อมและ 

ข้อจำากัดอื่น ๆ  กล่าวคือ ในวันเสาร์–อาทิตย์ เด็กยังต้องไปพบแพทย์หรือนักวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ

ด้านอื่น ๆ  บางครั้งผู้ปกครองไม่มีเวลาเพราะติดภาระงานและธุระของตนเอง หรือใช้เวลาไปกับการให้เด็ก 

เรียนเสริมวิชาการมากกว่า หรือสถานที่ท่ีบ้านไม่เหมาะสมกับการทำากิจกรรมการเคลื่อนไหว และ  

(5) ด้านความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง  ส่วนมากผู้ปกครองจะสื่อสารกับครูในเรื่องพฤติกรรมของ

นักเรียนเป็นหลัก รองลงมาคือ เรื่องวิชาการ หากครูการศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ดูแลนักเรียน แจ้งให้ผู้ปกครอง 

ทราบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ผู้ปกครองก็จะให้ความร่วมมือ คือ ส่วนมากจะพานักเรียน 

ไปเรียนเสริมหรือไปฝึกพัฒนาการกับผู้เชี่ยวชาญ 

2. แนวทางในการสรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ในการพฒันาทกัษะการเคลือ่นไหวของ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีดังต่อไปนี้  (1) ความตระหนักร่วมกันถึงความสำาคัญของการพัฒนาทักษะการ

เคล่ือนไหวของเดก็ พรอ้ม ๆ  กบัการพฒันาทกัษะด้านอืน่ ๆ   (2) ระดบัความยาก–งา่ยของกจิกรรม เวลา ขนาด

ของพื้นที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ ต้องให้สอดคล้องกับระดับและความสามารถของเด็ก  (3) การกำาหนดบทบาทที่

ชัดเจนในการวางแผนและออกแบบกิจกรรมของครูและผู้ปกครอง ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน และ (4) การจัด

กิจกรรมที่ต้องเน้นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ให้เด็กสามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้

Abstract

This exploratory study aims to (1) investigate the current condition of children’s 

motor skills and parental involvement, and (2) explore guidelines for designing a parental 

model for developing the movement skills of children with special needs. Qualitative data 

collection took place via both group and individual interviews. The participants included 26 

parents of students in the Education Center Project for Special Children at Ramkhamhaeng 

University Demonstration School (Elementary Level), nine special education teachers in the 

Project, and five specialists, all of whom were selected on a purposive basis.



วารสารรามคำาแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

Ramkhamhaeng University Journal: Graduate School Vol. 3 No. 2 May - August 2020

ISSN 2651-1673 (Print) ISSN 2672-9210 (Online)

47

Findings were as follows: 

The current condition and parental involvement in organizing the movement activities 

of children with special needs are: (1) Learners’ difficulties in basic movement included 

an imbalance in body movement, and noticeable emotional control problems. (2) Special 

education teachers tended to put emphasis on movement skills training; however, they 

still lacked experience in organizing physical education activities that would help to modify 

activities in the classroom, or in designing a variety of additional activities outside of the 

classroom. (3) Parents revealed that they encountered problems in organizing activities at 

home in that their children did not cooperate, displayed oppositional behavior, and became 

overly emotional to the point that the parents could not handle them. (4) Other general 

matters, such as time constraints, surroundings, and other limitations, made the situation 

worse. On weekends, children still needed to see a doctor or professional to stimulate 

development in other areas. It was also found that some parents did not have time to 

participate in movement activities with their children due to the demands of their work, or 

they encouraged their children to spend more time on academic-related study rather than 

physical activities. In addition, some homes were not appropriate for organizing movement 

activities. (5) In terms of cooperation between teachers and parents, most of the parents 

would communicate with teachers about their child’s behavior as a top priority. followed 

by academic matters. If the child’s special education teacher informed parents that their 

children had any movement problems, parents would cooperate by taking their children to 

a supplementary training session to practice movement skills with a specialist.

The guidelines for designing a parental model for developing the movement skills 

of children with special needs are as follows: (1) There must be joint understanding that 

the development of movement skills is equally as important as other skills. (2) The levels 

of difficulty of activities, time spent on the practice, and the space and equipment involved 

must reflect children’s ability. (3) The roles of teachers and parents in planning and designing 

activities in the development of movement skills should be clear-cut and laid out in terms of 

both “in school” and “at home”. (4) The organization of movement activities must emphasize 

the development of basic movement skills, necessary for daily living. 

Keywords: Parental Engagement; Children with Special Needs; Movement Skills
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บทนำา 

ในปัจจุบันสังคมไทยเปิดโอกาสและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลมากข้ึน โดยเฉพาะด้านการศึกษา  

ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

10 วรรค 2 ที่ว่า “การจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ”  

(สำานักนายกรัฐมนตร,ี  สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2545, หนา้ 7)  เพราะจะทำาใหเ้ดก็ประสบ

ความสำาเร็จและได้รับประโยชน์เต็มที่จากการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม)  

เป็นโรงเรียนทีจ่ดัการศกึษาแบบเรยีนรว่ม สำาหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  โดยโรงเรยีนใหค้วามสำาคญั

กับการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีพัฒนาการที่ดี มีความสุข และ

พึ่งพาตนเองได้นั้น เป็นหน้าที่ของทุกคน  ไม่ใช่เป็นของครูในโรงเรียนหรือผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 

ทีบ่า้นเพยีงฝา่ยใดฝ่ายหนึง่เทา่นัน้ การจดัการศกึษาถอืเปน็การจดัประสบการณใ์หเ้ดก็อยา่งต่อเนือ่ง ทีท่กุคน

ควรตระหนักว่า การศึกษาไม่ใช่หน้าท่ีของโรงเรียนฝ่ายเดียว ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 วรรค 6 ได้ระบุไว้ว่า การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ

จัดการศึกษาต้องยึดหลัก “การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น” (สำานักนายก

รัฐมนตรี, สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 6)  ดังนั้น ผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลสำาคัญ

ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใช้เวลาอยู่กับเด็กมากที่สุด เป็นคนแรก

ที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มีงานวิจัยมากมายที่บ่งบอกถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

อยา่งจรงิจงัว่า จะชว่ยใหเ้ดก็ประสบความสำาเรจ็ทางการศึกษาและชวีติในหลายดา้น ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

(วิวรรณ สารกิจปรีชา, 2553ก) นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่ายจะช่วยพัฒนาเด็กในด้านอารมณ์ 

และสังคมอีกด้วย (ฑมลา บุญกาญจน์, 2559)

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าถึงเด็กได้ง่ายข้ึน การเล่นแท็บเล็ตและโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจึงเข้ามาแทนการว่ิงเล่น 

หรือการออกกำาลังกาย กิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนจึงมีบทบาทสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้าง

พัฒนาการตามวัย ในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ  อย่างไรก็ดี ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีข้อจำากัด 

หรืออุปสรรคเนื่องมาจากความบกพร่อง จนไม่สามารถทำากิจกรรมต่าง ๆ  เหมือนกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ 

ข้อจำากัดหรือความบกพร่องดังกล่าวมีผลกระทบกับเด็กแต่ละคนมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของ 

ข้อจำากัดหรือความบกพร่องนั้น ๆ   การพัฒนาที่เหมาะสมผ่านกิจกรรมพลศึกษา  จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ต่อการพฒันาเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษดังกล่าว (Winnick, 2011) เพราะเดก็กลุม่นีจ้ะมปีญัหาดา้นพฒันาการ

และภาวะนำ้าหนักเกินมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน หากไม่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขอาจจะส่งผลเสีย 

ในอนาคตได้
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และการนำาทักษะ 
การเคล่ือนไหวมาพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางด้านร่างกาย  เพ่ือให้เด็กได้มีสุขภาพดี สามารถดำารงชีวิต
ประจำาวันได้อย่างมีความสุข  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว เพื่อนำาผลการวิจัยที่ได้มาปรับใช้เป็น
แนวทางให้แกผู้่ทีเ่กีย่วขอ้ง นำาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของเดก็พเิศษ และเปน็การกระตุน้
ให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทของตน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทักษะการเคลื่อนไหวของ
ลูกหลานต่อไป 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการพัฒนาทักษะการ

เคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการพัฒนาทักษะการ

เคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ขอบเขตด้านผู้เข้าร่วมในการวิจัย มีดังต่อไปนี้
 1.1 ผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการศูนย์การศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำานวน 26 คน ที่ได้จากการยินยอม
เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จากการตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

 1.2 ครูการศึกษาพิเศษในโครงการศูนย์การศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง (ฝ่ายประถม) จำานวน 9 คน  ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

 1.3 ผู้เชี่ยวชาญจาก 2 สาขา จำานวน 5 ท่าน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ สาขาพลศึกษาจำานวน 3 ท่าน 
และผู้เชี่ยวชาญ สาขาการศึกษาพิเศษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดย
กำาหนดเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) คือ จะต้องมีประสบการณ์การสอนในสาขาพลศึกษา สาขาการ
ศึกษาพิเศษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตามสาขาที่ตนเองจบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
 เป็นการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการ

เคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. ได้แนวทางการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
รัตนา กาญจนพันธ์ และพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2543) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน

และโรงเรยีนวา่ เปน็สิง่สำาคญัอยา่งยิง่ในการชว่ยใหก้ารศกึษาของเดก็ดำาเนนิไปด้วยด ีและสง่เสรมิความเจรญิ
ก้าวหน้าของเด็กให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์  พร้อมกับได้เสนอแนะวิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองไว้ดังนี้ 

1. พยายามชี้แจงและทำาความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2.  ครูใหญ่ควรแนะนำาให้ผู้ปกครองรู้จักคุ้นเคยกับครูประจำาชั้นของเด็ก 
3.  เชิญผู้ปกครองมาชมการแสดงของนักเรียน เช่น การแสดงละครกีฬา ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้จะทำาให ้

ผู้ปกครองเกิดความชื่นชมในความสามารถของบุตรหลานของตน 
4. เชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเก่ียวกับเด็ก เช่น ในกรณีท่ีเด็กมาโรงเรียนสาย 

หรือมีความก้าวร้าวชอบรังแกเด็กคนอื่น ๆ ครูควรมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียน 
5. ครูควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนเด็กและผู้ปกครองท่ีบ้านบ้าง เพื่อจะได้ทราบสภาพความเป็นอยู่

และสิ่งแวดล้อมอันแท้จริงของเด็ก 
6. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูได้ร่วมมือกัน 

ในการอบรม สั่งสอน และให้การศึกษาทุกด้าน อาจทำาได้หลายวิธี เช่น เชิญผู้ปกครองมาร่วมเป็นกรรมการ 
ในงานของโรงเรียน หรือในการวางแผนการศึกษาของโรงเรียน จัดตั้งสมาคมครูและผู้ปกครอง เป็นต้น

Esler, Godber, and Christenson (2002) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทำางานร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองกับบุคลากรในโรงเรียนว่า มีผลต่อความสำาเร็จของผู้เรียน โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้ม ี
ส่วนร่วมมากกว่าปกติ จะทำาให้เกิดการสื่อสารทางบวกที่ต่อเนื่อง เป็นระบบ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ทำาให้การประเมินผลระหว่างบ้านกับโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Epstein et al. (2019) ได้นำาเสนอหลักการเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนไว้ว่า โรงเรียนต้องมองครอบครัวและชุมชนว่า เป็นเสมือนหุ้นส่วนของโรงเรียน ที่มองเห็น
ความสำาคญัของนกัเรยีน ต้องรว่มกนัจัดประสบการณ์ใหก้บันกัเรียนแตล่ะคนอยา่งเหมาะสม ตามศกัยภาพของ
เขาเพ่ือเสริมสร้างแรงจงูใจและความกา้วหนา้ของนกัเรยีน ทำาใหโ้รงเรยีนเป็นเสมอืนครอบครวัของนกัเรยีนอกี
ครอบครัวหนึ่ง มีความไว้วางใจและเคารพนับถือซึ่งกันและกัน

สรปุไดว้า่ การทีผู่ป้กครองจะเข้ามามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาในโรงเรยีนนัน้ โรงเรยีนจะตอ้งสรา้ง
แรงจูงใจให้ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจในการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริม และจะต้องอยู่บนรากฐาน 
ของความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ประหนึ่งว่าโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นหุ้นส่วนกัน

บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มผีลการศกึษาบทบาทของผูป้กครองในการมสีว่นร่วมเพือ่สง่เสรมิพฒันาการเดก็ออทิสตกิ ดงัตอ่ไปนี้
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อาริสรา ทองเหม และประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ท่ีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์แล้ว พบว่า ในภาพรวม 
ผูป้กครองไดม้ส่ีวนร่วมในการสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ออทสิตกิในทกุดา้น  เนือ่งจากผูป้กครองเหน็ถึงความ
บกพร่องทางด้านพัฒนาการของเด็กออทิสติกในหลายด้าน เช่น ด้านการใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย การทำางาน
ของกล้ามเน้ือมัดใหญแ่ละกลา้มเนือ้มดัเลก็ไมป่ระสานกนั เปน็ตน้  หากเดก็ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิใหมี้พฒันาการ
ที่เพียงพอและเหมาะสม จะทำาให้มีภาวะความผิดปกติทางพัฒนาการในด้านต่าง ๆ

การศึกษาของ เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2550) ก็พบว่า ผู้ปกครองทุกคนอยากเห็นความก้าวหน้าและการมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็กออทิสติก  เพื่อให้สามารถมีชีวิตเหมือนคนปกติ  ผู้ปกครองจึงยินดีให้ความร่วมมือ 
กับทางหน่วยงาน ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นับเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการที่ได้ผลดี ในส่วนของด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ถึงแม้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเด็ก
ออทิสติกส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นไปตามวัย พร้อมกับเกิดข้ึนอย่างเป็นลำาดับข้ัน
ตอน และมีความแข็งแรงมั่นคงคล่องแคล่วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่า เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มักมีปัญหาในการทำา
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ที่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ เช่น เดินสะบัดขา วิ่งได้ กระโดดไม่เป็น หยิบของใหญ่ ๆ ได ้
แต่หยิบของช้ินเล็กไม่ได้ เป็นต้น เหล่าน้ีผู้ปกครองก็สามารถช่วยลูกได้ โดยการฝึกให้เด็กได้เคลื่อนไหว
ร่างกายผ่านกิจกรรมการออกกำาลังกาย การฝึกเร่ืองการทรงตัว และการคาดคะเนระยะทาง ท่ีจะช่วยกระตุ้น
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น ฝึกเดินบนไม้กระดาน ฝึกเดินตามเส้น เป็นต้น หรือฝึกการทำางาน 
ให้ตาและมือทำางานประสานกัน เช่น การโยนบอลลงตะกร้า การรับ-ส่งบอล เป็นต้น  ดังนั้น ควรฝึกให้เด็ก
ได้เคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เพราะการฝึกกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีประโยชน์และสามารถนำามา
เชื่อมโยงต่อในเรื่องการช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันต่อไปได้ (อนัญยา สินรัชดานันท์ และ 
ธีรารัตน์ แดนขำา, 2557)

ในการพฒันากลา้มเนือ้มดัใหญ ่พอ่แมห่รอืผูป้กครองมบีทบาทสำาคญั ตอ่การสง่เสรมิพฒันาการเดก็ 
นอกเหนือจากพัฒนาการด้านอื่น ๆ ดังนี้ (นิติธร ปิลวาสน์, ม.ป.ป.)

1. ควรสร้างสุขนิสัยเรื่องการออกกำาลังกาย ด้วยการส่งเสริมให้ลูกได้ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ 
คอื อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 3 วัน  พรอ้มกบัสรา้งบรรยากาศภายในบรเิวณบ้าน ใหม้พีืน้ทีว่่างใหล้กูไดท้ำากจิกรรม
ต่าง ๆ อย่างสะดวก

2. สำาหรับครอบครวัทีม่ลีกูหลายคน พ่อแม่หรอืผู้ปกครองควรจดัอปุกรณห์รอืของเลน่ทีส่ง่เสรมิการ
เล่นเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว พร้อมทั้งได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่อีกด้วย 

3. ควรพาลูกไปเล่นในที่ซึ่งมีเครื่องเล่นที่เป็นของสาธารณะไว้บริการ เช่น ศูนย์นันทนาการ สนาม
เด็กเล่นของหมู่บ้าน หรือศูนย์เครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น

4. สำาหรับเครื่องเล่นและของเล่นท่ีจัดหามาไว้ให้เด็กเล่นที่บ้านนั้น ควรคำานึงถึงความสะอาด 
ปลอดภัยไม่มีสารพิษท่ีจะเกิดอันตรายต่อเด็ก ถ้าเป็นไปได้ ควรดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ มาเป็นเคร่ืองเล่น เช่น ใช้ไม้

กระดานสำาหรับการเดินทรงตัว ใช้ล้อยางรถยนต์สำาหรับการลอด เป็นต้น 
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5. พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรหาเวลาว่างเล่นกับลูก อาจจะเป็นเวลาหลังเลิกงานหรือในวันหยุด 
สุดสัปดาห์  เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกกำาลังกาย และเป็นการส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้กับลูก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
การเคลือ่นไหวเบือ้งต้นเปน็ทกัษะพืน้ฐานท่ีมคีวามสำาคัญในชวีติประจำาวนัของเดก็ทกุคน โดยเฉพาะ

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  การมีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นท่ีดี จะช่วยในการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน 
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหว  หากทำาได้อย่างสมำ่าเสมอ  จะช่วย
ให้ระบบต่าง ๆ  ของร่างกายมีการพัฒนาตามวัย ดังที่ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2547) ได้จัดประเภทของวิธีการ 
จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ที่จะช่วยส่งเสริมให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำางานร่วมกันและ
ประสานกันดีขึ้น ดังนี้ 

1. การเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบไม่เคลื่อนที่ (non-locomotive movement) เป็นการเคลื่อนไหว 
ท่ีร่างกายไม่มีการเปลี่ยนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การยืนทรงตัว การงอตัวและเหยียดตัวสลับกัน  
การเหวี่ยงแขนไปมา เป็นต้น 

2. การเคลือ่นไหวเบือ้งตน้แบบเคลือ่นที ่(locomotive movement) เปน็การเคลือ่นไหวทีร่า่งกาย 
มีการเปลี่ยนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การสไลด์ เป็นต้น

3. การเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบที่มีการใช้อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นประกอบ (manipulative 
movement) เช่น การรับ ส่งลูกบอล การเตะลูกบอล เป็นต้น

อาจกล่าวได้ว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีความสำาคัญต่อการพัฒนาความสามารถของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ เพราะต้องให้การสนับสนุน ทั้งเรื่องเวลา การเงิน และการสร้างสภาพแวดล้อม ต้องอุทิศ 
ทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อจะเข้าถึงและเข้าใจข้อจำากัดและขีดความสามารถของเด็กแต่ละคน 

วิธีการดำาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำารวจบุกเบิก (exploratory research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (qualitative research method) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
(semi-structured interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) และการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
(individual interview)

ผู้เข้าร่วมในการวิจัย
ผู้เข้าร่วมในการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการศูนย์การศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง (ฝ่ายประถม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำานวน 26 คน
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ครกูารศกึษาพเิศษในโครงการศูนยก์ารศึกษาสำาหรบัเด็กพเิศษโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง

(ฝ่ายประถม) จำานวน 9 คน

ผู้เช่ียวชาญจาก 2 สาขา จำานวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย ผู้เช่ียวชาญสาขาพลศึกษา จำานวน 3 ท่าน 

และผู้เชี่ยวชาญสาขาการศึกษาพิเศษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและทำาการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. สร้างแบบสัมภาษณ์โดยการสังเคราะห์จากเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้น 

นำาแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน พิจารณา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถาม 

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of item-Objective Congruence--IOC) เท่ากับ 0.95

2. ส่งหนังสือขออนุญาตผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) เพื่อเข้า

ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูผู้สอนในโครงการศูนย์การศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ

3. ส่งจดหมายยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัยให้กับผู้ปกครองทุกท่าน ในการอาสาสมัครเข้าร่วม 

ในโครงการวิจัย

4. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูป้กครอง ดว้ยการสมัภาษณเ์ปน็กลุม่แต่ละระดบัชัน้ ใช้ระยะเวลาในการ

สัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเก่ียวกับบทบาทของผู้ปกครองในการ 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การทำากิจกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำาวัน และปัญหาต่าง ๆ 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูการศึกษาพิเศษในโครงการฯ ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 45 นาที

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มร่วมกับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยใช้การ

สมัภาษณแ์บบกึง่โครงสร้าง เกีย่วกับหลกัสตูร การจดักิจกรรมการเคลือ่นไหวในชัน้เรียน การส่งเสรมิกิจกรรม

การเคลื่อนไหว ระยะเวลาที่เหมาะสม และปัญหาต่าง ๆ 

6. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผู้เชีย่วชาญ ด้วยการสมัภาษณเ์ป็นรายบุคคล ใช้ระยะเวลาในการสมัภาษณ ์

45 นาที  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เก่ียวกับแนวทางในการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ร่วมกับการสรุป

อปุนัย(analytic induction) และการเปรยีบเทยีบความคงท่ีของข้อมลู (constant comparative) เพือ่ตคีวาม

และสร้างขอ้คน้พบของการวจิยั  แลว้ดำาเนนิการสงัเคราะห ์(synthesis) ข้อมลูสารสนเทศ นำามาสรปุเป็นภาพ

รวมของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และแนวทางต่าง ๆ  เพื่อนำาไปสู่การสร้างรูปแบบการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครอง ในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่อไป
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ผลการวิจัย 

ในส่วนของผลการวิจัยสามารถสรุปได้เป็น 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. สภาพปัจจุบันและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้

 1.1 ดา้นนกัเรยีน  นกัเรยีนยงัมปีญัหาในการเคลือ่นไหวพืน้ฐาน ทีร่า่งกายไมส่มัพนัธกั์น และมปัีญหา 

ดา้นอารมณ์  กิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีจัดให้นักเรียน คือ เรียนวิชาพลศึกษาร่วมกับเพ่ือน ๆ  ในช้ันเรียนปกติ 1 ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ โดยมีครูพลศึกษาเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และมีครูการศึกษาพิเศษคอยกระตุ้นและ 

ช่วยเหลือตอนทำากิจกรรม ปรากฏว่า นักเรียนยังมีข้อจำากัดในการเคลื่อนไหวหลายด้าน เช่น ด้านการรับรู ้

ซ้าย–ขวา ด้านการรับรู้ทิศทาง ด้านการเคลื่อนไหวที่ร่างกายไม่สัมพันธ์กัน บางคนยังสับสนและไม่สามารถ 

ว่ิงซิกแซกไดถ้กูตอ้ง เปน็ตน้  อาจกลา่วไดว้า่ การฝกึปฏบิตัใินชัว่โมงพลศกึษาเพยีงอยา่งเดยีวนา่จะไมเ่พยีงพอ 

จึงไม่ช่วยในการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อรัญญา บุทธิจักร์ (2552) ท่ีได้ผลว่า 

เด็กออทิสติกที่ขาดการออกกำาลังกายหรือออกกำาลังกายไม่เพียงพอ จะทำาให้พัฒนาการในด้านต่าง ๆ  ล่าช้า

ไปด้วย โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความสมดุลของร่างกาย ความยืดหยุ่น

และความอ่อนตัวของร่างกาย เป็นต้น  พัฒนาการท่ีล่าช้าดังกล่าวจะส่งผลต่อทักษะการเคล่ือนไหวของตัวเด็กเอง

จะเห็นได้จากการเล่นเกม การทำากิจกรรมที่มีกฎกติกา หรือเมื่อมีการแข่งขัน นักเรียนจะปฏิบัติตามได้ยาก  

ควบคุมตนเองได้ยาก ทั้งในด้านทักษะการเคลื่อนไหวและการควบคุมอารมณ์ตนเอง เช่น สนุกมากจนเกินไป

ทำาให้ลืมคำานึงถึงกติกา  เม่ือมีการแข่งขันก็จะควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ อยากจะเอาชนะจนใช้กำาลังมากเกินไป 

หากแพ้ก็จะเสียใจมากเกินไปเช่นกัน  เหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของนักเรียนทั้งสิ้น 

 1.2 ดา้นครกูารศกึษาพเิศษ ครกูารศกึษาพเิศษจะใหค้วามสำาคญักบัการฝกึทกัษะการเคลือ่นไหว   

แตเ่นือ่งจากการเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตใินวชิาพลศกึษา มขีอ้จำากดัดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้ท่ีตอ้งดำาเนนิไปตาม

กระบวนการของครูผู้สอน  ครูการศึกษาพิเศษจึงไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเอง  บางครั้งกิจกรรมก็ยาก

และซับซ้อนเกินไป สำาหรบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ  ประกอบกับการท่ีครกูารศกึษาพเิศษไมม่ปีระสบการณ์

ในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษา ท่ีจะมาช่วยดัดแปลงกิจกรรมให้ง่ายข้ึน หรือออกแบบกิจกรรมเสริมท่ีหลากหลาย 

นอกช้ันเรียน  ในบางคร้ังจึงทำาได้เพียงให้นักเรียนทำาตามระดับความสามารถของตน  การทำากิจกรรมเคล่ือนไหว

ในห้องเรียนจึงมักเป็นกิจกรรมก่อนการเรียนเน้ือหาวิชาการ  หรือเป็นการเล่นเกมระหว่างเรียนเท่าน้ัน  ในรายวิชา 

ที่ครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เอง ครูจะพยายามสอดแทรกกิจกรรมการเคลื่อนไหวเข้าไป 

ในบทเรียน  เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวให้กับนักเรียนแล้ว  ยังช่วยลดพลังงาน

ในตวันักเรียนไดดี้  ทำาใหส้ามารถนัง่เรยีนได้นิง่ขึน้และมสีมาธมิากข้ึน และยงัชว่ยใหก้จิกรรมการเรยีนรูม้คีวาม

หลากหลาย ไม่ทำาให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านสมาธิสั้นเกิดความเบื่อหน่ายระหว่างเรียนด้วย
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 1.3 ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีปัญหาในการจัดกิจกรรมที่บ้าน คือ นักเรียนมักไม่ให้

ความร่วมมือ มีพฤติกรรมต่อต้านหรือแสดงอารมณ์ท่ีผู้ปกครองไม่สามารถรับมือได้ หรือขาดความรู้และ

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม มีผู้ปกครองเพียงส่วนน้อยท่ีร่วมทำากิจกรรมฝึกทักษะการเคลื่อนไหวกับ

บุตรหลาน และมักจะทำากิจกรรมที่ง่าย ๆ  เช่น เล่นรับ–ส่งลูกบอล ปั่นจักรยาน เล่นเครื่องเล่นสนาม เป็นต้น

บางคร้ัง ผู้ปกครองมักพบกับปัญหาที่เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรม และผู้ปกครองก็ไม่สามารถ

จัดการกับพฤติกรรมการต่อต้านหรืออารมณ์ของเด็กได้ พฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ  

เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2550) ที่พบว่า ผู้ปกครองมักจะเจอปัญหาดังกล่าว  ทั้ง ๆ ที่ทุกคนอยากเห็นความก้าวหน้า

และพัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็ก และยินดีให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานในการส่งเสริมพัฒนาการของเขา  

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ปกครองหลายคนขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการ

เคล่ือนไหวให้กับเด็ก  ทำาให้ไม่ทราบว่า “จะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก” 

“จะจัดอย่างไรให้เด็กมีความร่วมมือ กระตือรือร้น และมีความสนุกสนาน” หรือ “ควรจะจัดกิจกรรมลักษณะใด 

เพื่อแก้ไขความบกพร่องของเด็กได้อย่างตรงจุด” บางครอบครัวต้องให้เด็กอยู่กับญาติท่ีสูงอายุหรือพี่เลี้ยง  

จึงไม่เหมาะที่จะพาเด็กทำากิจกรรมการเคลื่อนไหว  

 1.4 ด้านทั่วไป ปัญหาด้านนี้เกี่ยวกับ เวลา สภาพแวดล้อม และข้อจำากัดอื่น ๆ เช่น ครอบครัว 

ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน หรือท่ีบ้านอยู่ในเขตชุมชนท่ีมี

การจราจรติดขัด หรือผู้ปกครองเลิกงานช้า ทำาให้การเดินทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน  ใช้เวลานาน  เมื่อถึง

บ้านทัง้ผูป้กครองและเดก็ก็ตอ้งการพกัผอ่นแลว้  ในบางกรณ ีผูป้กครองกไ็ม่มเีวลาทำากจิกรรมการเคลือ่นไหว

กับเด็ก เพราะติดภาระงานและธุระของตนเอง  โดยเฉพาะที่เป็นเด็กเล็กที่ยังต้องได้รับการกระตุ้นการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ   ก็ต้องใช้เวลาช่วงวันหยุดหรือวันเสาร์–อาทิตย์ ไปพบแพทย์หรือนักวิชาชีพ หรือใช้เวลาไปกับการ

เรียนเสริมวิชาการ ในบางกรณีสถานที่ท่ีบ้านไม่เหมาะสมกับการทำากิจกรรมการเคลื่อนไหว เช่น ครอบครัว 

ท่ีอาศัยในอาคารชุด ครอบครัวท่ีมีบริเวณบ้านท่ีจำากัด หรือท่ีอาจเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากน้ี  

บางครอบครวัก็จะเนน้การให้เดก็ฝกึฝนทางดา้นวชิาการ  เหลา่นีจึ้งเปน็อปุสรรคในการทำากิจกรรมพฒันาทักษะ

การเคลื่อนไหวของเด็กทั้งสิ้น

 1.5 ด้านความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง ในด้านนี้ผู้ปกครองจะมีปฏิสัมพันธ์กับครู

อย่างสมำ่าเสมอและต่อเน่ือง มีการพูดคุย สอบถาม ปรึกษาหารือ ตอนมารับเด็กกลับบ้านหลังเลิกเรียน 

และทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือทาง LINE  เรื่องที่พูดคุยกันจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของเด็กเป็นหลัก รองลงมา 

คือ เรื่องวิชาการ น้อยมากที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ยกเว้นเมื่อเด็กมีปัญหาอย่างชัดเจน จึงจะมีการปรึกษากันแบบจริงจัง ซึ่งในบางครั้งก็ช้าเกินไปและแก้ไข

ได้ไม่ทันท่วงที เช่น เด็กมีนำ้าหนักตัวมากและเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว เด็กมีกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เด็กเดิน

หรือเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างชัดเจน เป็นต้น บางครั้งเมื่อครูการศึกษาพิเศษท่ีเป็นผู้ดูแลนักเรียน แจ้งให้ 

ผู้ปกครองทราบว่านักเรียนมีปัญหาการเคลื่อนไหว หรือต้องฝึกฝนทักษะการเคล่ือนไหวเพ่ิมเติม ผู้ปกครอง 
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บางคนก็จะให้ความร่วมมือหาที่เรียนเสริมให้กับนักเรียน เช่น ว่ายนํ้า เทนนิส ฟุบอล เป็นต้น หรือพาเด็กไปฝึก

พัฒนาการกับผู้เชี่ยวชาญ เช่น ฝึกกิจกรรมบําบัด เป็นต้น แต่ก็ยังพบว่า มีผู้ปกครองที่ไม่ได้ใส่ใจหรือให้ความ 

สําคัญกับพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเท่าท่ีควร ส่วนนักเรียนท่ีมีพัฒนาการดีก็เกิดจากการท่ีผู้ปกครองให้

ความร่วมมือกับครู ในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสรา ทองเหม และ 

ประพิมพ์ใจ เป่ียมคุ้ม (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกับผลของการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ออทิสติก แล้วพบว่า เด็กออทิสติกที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กออทิสติก มีพัฒนาการสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ท้ังนี้เน่ืองจากผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 

ช่วยฝึกเด็กออทิสติกที่บ้านอย่างสมํ่าเสมอ  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หากผู้ปกครองมีความเข้าใจ ให้การดูแล 

และส่งเสริมเด็กอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Xie and Postiglione (2016) ท่ีพบเช่นเดียวกันว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองกับโรงเรียนน้ัน มีผลต่อ

ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. จากการสงัเคราะหข้์อมลูท่ีไดจ้ากการศกึษาค้นคว้า และจากผูม้สีว่นเก่ียวข้องและผูเ้ชีย่วชาญ ไดข้้อ

สรุปว่า แนวทางในการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จะประสบผลสําเร็จ หากคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

 2.1 ความตระหนักร่วมกันว่า การพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของเด็ก ควรทําไปพร้อม ๆ กับการ

พฒันาทกัษะดา้นอืน่ ๆ   ไมค่วรมุ่งเนน้ทกัษะทางวชิาการเพยีงอยา่งเดยีว เพราะในความเปน็จรงิ เดก็ทีค่ลือ่นไหว

ได้ดี จะสามารถรับรู้ได้ดี ทําให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.2 ระดับความยาก–ง่ายของกิจกรรม เวลา ขนาดของพ้ืนท่ี และอุปกรณ์ท่ีใช้ ต้องให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับระดับและความสามารถของเด็ก  เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกท้อแท้หรือต่อต้านการทํากิจกรรม และจะช่วย

ให้ผู้ปกครองสามารถรับมือกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กได้

 2.3 การกําหนดบทบาทท่ีชัดเจนของครูและผู้ปกครอง คือ ครูและผู้ปกครองมีบทบาทร่วมกันในการ

วางแผนและออกแบบกิจกรรม  ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียน และติดตามความก้าวหน้าในการจัด

กิจกรรมของผู้ปกครอง  ส่วนผู้ปกครองมีบทบาทในการต่อยอดการทํากิจกรรมของเด็กที่บ้าน 

 2.4 การจัดกิจกรรมทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก ควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน

หรือการเคลื่อนไหวเบื้องต้น เพ่ือให้เด็กสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ การเคลื่อนไหวเบื้องต้นดังกล่าว ได้แก่  

การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับท่ี (non-locomotive movement) การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (loco-motive 

movement) และการเคลื่อนไหวแบบที่มีการใช้อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นประกอบ (manipulative movement)

ข้อเสนอแนะ

ควรมกีารนาํผลการวิจยัไปเปน็แนวทางในการสรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ในการพัฒนา

ทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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