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นางสาวปนัดดา วงคจันตา
ตำแหนง ผูอำนวยการ
วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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ก

ชื่อเรื่องวิจัย

รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

ชื่อผูศ ึกษา

ปนัดดา วงคจันตา

ปที่วิจัยสำเร็จ 2564
สถานที่วิจัย

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน
ที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาและ 3) เพื ่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
วิ ธ ี ด ำเนิ น การวิ จ ั ย แบ ง ออกเป น 3 ระยะ คื อ ระยะที ่ 1 ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บ ั น และความต อ งการ
กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจงจากครูผ ูส อนที่มีประสบการณการสอนนักเรียนโรงเรีย นเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ มาแลวอยางนอย 3 ป จำนวน 10 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความเขาใจ
ภาษามื อ เป น อย า งดี จำนวน 10 คน ระยะที ่ 2 พั ฒ นารู ป แบบ เลื อ กเจาะจงจาก ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอน ที่มีประสบการณดานพลศึกษาอยางนอย 5 ป จำนวน 15 คน ระยะที่ 3
ศึกษาประสิทธิผล กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน จำนวน 31 คน ผูปกครองของนักเรียนกลุมเปาหมาย
จำนวน 31 คน และครูผูสอนจำนวน 32 คน เครื่องมือ ประกอบดวย 1) แนวคำถามสนทนากลุมครูและ
นักเรียน 2) แนวคำถามในการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 3) แบบสอบถามความเปนไปไดและความมี
ประโยชนในการนำรางรูปแบบและรางคูมือฯ ไปใช 4) แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 5) แบบวัดเจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติขั้นพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t - test
for dependent samples) และวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย ดังนี้

ข

1. สภาพการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำ
กิจ กรรมการเคลื่อนไหวนอย สมรรถภาพทางกายเฉลี่ย ต่ำกวาเกณฑมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอย สวนความตองการ คือ ตองการใหโรงเรียนจัด
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ และมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
ใหคำแนะนำสอดคลองความตองการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางเปนระบบและสม่ำเสมอ
2. รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษา มี 3 องคประกอบ คือ 1) หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ และ
3) กระบวนการของรูปแบบ ซึ่งมี 2 สวน ไดแก 3.1) ขั้นตอนการสงเสริม (SPICER) คือ ประเมินสมรรถภาพ
ทางกายผูเรียน (Student Assessment) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม(Planning) จัดกิจกรรม
สงเสริม (Implementing) แนะนำและสนับสนุน (Coaching) ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation
and Reporting) 3.2) ระบบสนับสนุน คือ ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ งบประมาณ สื่อ วัสดุ
อุปกรณและการจัดสภาพแวดลอม รูปแบบฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (μ =4.88, σ =.22) ความมีประโยชน อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.82, σ =.25) และคูมือ
การใชรูปแบบฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.80, σ =.26)
ความมีประโยชน อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.78, σ =.27)
3. จากการทดลองใชรูปแบบฯ พบวา รูปแบบมีประสิทธิผล คือ ระดับสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนทุกดาน ไดแก ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อและความอดทนของ
ระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือดกอนและหลังการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา กอนและหลังการใช
รูปแบบฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติโดยหลังการใชรูปแบบฯ สมรรถภาพทางกายสูงกวากอนใช
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรมการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.79, σ =.32)
ครูและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการนำรูปแบบฯ มาใช อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.70, σ =.21)
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ผูวิจัยขอมอบความดีของวิจัยนี้ตอบุพการี บูรพาจารย ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูมีสวนรวมทุกคน
ที่มีสวนทำใหงานวิจัยสำเร็จลงดวยดีและเกิดประโยชนตอสังคมและสวนรวม
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1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
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ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
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โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1
กิ จ กรรมทางกายสำหรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยม(Presidential Youth Fitness
Program, 2014)
2
การวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3
ขั้นตอนและแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
4
รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย
5
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกาย
6
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจำแนกตามกำหนดวันเวลา
7
สรุปผลการสนทนากลุมนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษาฯ
8
สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพ
ด านพลศึ กษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาฯ
สรุปผลการสนทนากลุมนักเรียนเกี่ยวกับความตองการในการสงเสริมศักยภาพ
9
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษาฯ
10 สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเกี่ยวกับความตองการในการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษาฯ
11 รางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ
ครั้งที่ 1
12 สรุ ป ผลการสนทนากลุ มผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจ ารณาร างรูป แบบการสงเสริ ม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษาฯ
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13 สรุปผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารางคูมือการใชรูปแบบ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
14 รางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรใน
พระราชูปถัมภ ครั้งที่ 2
15 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินความเปนไปไดและความมี
ประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯไปใช
16 ค า เฉลี ่ ย และส ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานของความเป นไปได และความมี
ประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ในภาพรวม
17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมี
ประโยชนในการนำรูปแบบฯไปใช จำแนกตามองคประกอบยอยของ
รูปแบบฯ
18 คาเฉลี่ย และสว นเบี ่ย งเบนมาตรฐานของความเปน ไปไดและความมี
ประโยชนในการนำรางคูมือฯ ไปใช
19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ำหนัก สวนสูงและ
ดัชนีมวลกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำแนกตามเพศ
20 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาฯกอนและหลังการใชรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา ฯ
21 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติของนักเรียนที่มีตอการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
22 จำนวนและร อยละของครู ผู ส อนและผู ป กครองที่ ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูส อน
และผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
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ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภและตัวชี้วัด
ประสิทธิผล
รู ปแบบการส งเสริ มศั กยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
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บทนำ
1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
สุขภาพเปนเรื่องสำคัญและเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง สงผลตอคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพ การ
ทำงานของมนุษย องคการอนามัยโลก ไดใหความสำคัญกับสุขภาพอยางมากเนื่องจากสุขภาพเปนสภาวะ
ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม ไมใชเพียงการไมมีโรคหรือความทุพพลภาพเทานั้น การกำหนด
มาตรฐานดานสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเด็ กเปน หนึ่งในสิทธิขั้น พื้นฐานของมนุษย ทุกคนโดยไม
แบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจหรือสังคม ดังนั้นความสำเร็จของแตละ
ประเทศจึงขึ้นอยูกับสุขภาพของประชาชนผานมาตรการดานสุขภาพและสังคมที่เพียงพอ (World Health
Organization, 2020) รัฐบาลไทยไดใหความสำคัญกับสุขภาพของคนไทยเชนกันโดยระบุในยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ใชกีฬาเปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งสมอง
สติปญญา การสรางวินัย จิตสำนึก ความสามัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสรางคุณคา และคุณภาพ
ชีวิตใหประชาชนและกำหนดใหทุกสถานศึกษาสงเสริมการออกกำลังกาย เลนกีฬาเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรที่ทุกสถานศึกษาตองจัดใหแกนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน นอกจากนี้รัฐบาล ไดกำหนด
แผนการส งเสริ มกิ จ กรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เพื่อให ป ระชาชนทุ กกลุ มวัย มีกิ จกรรมทางกาย
ที่เพียงพอ อาทิ การกำหนดวันออกกำลังกายของทุกองคกร การจัดสภาพปจจุบันและแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย ปรับปรุงสนามเด็กเลน ทางเทา สวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายในชุมชน
(กองออกกำลัง กายเพื่ อสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) กระทรวงศึ ก ษาธิ การกำหนดให ทุ ก
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว เชน ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนทั้งใชอุปกรณและไมใชอุปกรณ ภายใน
และภายนอกหองเรียน สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ เชน นักเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย
ในชั่วโมงเรียน สนับสนุนใหนักเรียนที่อาศัยอยูใ กลโรงเรียนเดินมาโรงเรียน จัดหลักสูตรเสริมกิจกรรมทางกาย
นอกเหนือจากการเรียนในวิชาพลศึกษาตามหลักสูตร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนวัยที่มีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา
อยางรวดเร็วหากไดรับการดูแลอยางเหมาะสมจะทำใหสามารถเจริญเติบโตไปเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ
ชวยพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพตามเกณฑ
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย ซึ่งประกอบดวย การเสริมสรางการทำงานของกลามเนื้อ
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ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดใหอยูในระดับดี จึงมีความสำคัญสำหรับนักเรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งการทำงานประสานกันของรางกายอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยการฝ กฝน
ผานกิจกรรมพลศึกษาที่มีการเคลื่อนไหวทางกาย การเลนกีฬา อยางตอเนื่องรวมกับกระบวนการเรียนรู
ของสมอง เชน กิ จ กรรมรับ -ส งลูกบอล กระโดดเชือก เดิน สี่ขา หรือแลน กีฬาที่ใชเวลาตอเนื่องกัน
อยางนอย 15-20 นาทีขึ้นไป เปนตน (สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา, 2562)
บุคคลที่มีความบกพร อ งทางการไดย ิ น รอยละ 30-70 มี ความบกพร องของระบบการทรงตัว
(Vestibular dysfunction) และมี พ ั ฒนาการด านการเคลื ่ อนไหวล าช า (Motor delays) (Cushing et all,
2013; Maes, 2014; Fernandes, Hariprasad, and Kumar, 2015) ระบบการทรงตั ว มี ห น า ที ่ ค วบคุ ม
การเคลื่อนไหวของตา (Eye movement and oculomotor activity) ตำแหนงขอตอและการรับรูเอ็น ขอตอ
(Joint position and proprioceptive) ทั กษะการควบคุ มกลไกการเคลื ่ อนไหว (Control of motor skills)
การควบคุ ม สมดุ ล ของท า ทาง (Control of posture) (Rajendran, Roy and Jeevanantham, 2012) ทั ้ ง นี้
การสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมมีความสำคัญตอพัฒนาการของการกลามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor
development) และสติปญญาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาในระยะยาว
(Crowe and Horak, 1988.; Dair, Ellis, Lieberman, 2006; Hartman, Houwen, Visscher, 2011 and Lieberman,
2011) จากการวิ จ ั ยเปรี ยบเที ยบสมรรถภาพทางกายนั กเรียนหูหนวกกับนักเรียนทั่วไปอายุ 10-13 ป ของ
Al-Rahamneh, Eston, Dababseh (2013) พบว า นั ก เรี ย นทั ่ ว ไปมี ส มรรถนภาพทางกายดี ก ว า นั ก เรีย น
หูหนวกวัยเดียวกัน และนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายสูงมีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ และ Li, Haegele and Wu (2019) พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่
หูหนวกมีพฤติกรรมเนือยนิ่งอยูกับที่ระดับที่สูงสอดคลองกับระดับการออกกำลังกายหรือเลนกีฬาที่ต่ำ
ถึงต่ำมากเมื่อเทียบเทากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษาที่มีการไดยิน สอดคลองกับรัตนาพร ทำใหม
(2560) และอรจิ ร า ทะลิ ทอง (2561) ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่ อสุขภาพของนั ก เรีย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง จึงควร
สงเสริมสมรรถภาพทางกายในนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายสอดคลองกับองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกายตามวัย
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
จากรายงานผลการจัดการศึกษาวิชาพลศึกษาในปการศึกษา 2561 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีระดับ
สมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพสำหรับเด็กไทยของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา
(2555) ระดับต่ำถึงต่ำมาก เฉลี่ยรอยละ 55.46 นักเรียนออกกำลังกายหรือเลนกีฬาตั้งแต 60 นาทีขึ้นไปตอวัน
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รอยละ 29.1 และทุกคนไมไดรวมกิจกรรมออกกำลังกายหรือเลนกีฬานอกเหนือจากการเรียนในวิชาพลศึกษา
เนื่องจากโรงเรียนมีขอจำกัดเรื่อง สนามฝกซอมกีฬา ขาดแคลนผูฝกสอนกีฬา (โคช) ที่ใชภาษามือได และ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาไมตอเนื่อง (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ, 2561) การสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษามีความสำคัญกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนชวงของ
การเจริญเติบ โต พัฒ นาการทางรางกายที่ พัฒ นาไปสูบ ุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลจากยาเสพติด มีจิตใจที่ราเริงแจมใส เขากับสังคมไดเปนอยางดี ผูวิจัยรับหนาที่บริหาร
โรงเรียน ไดศึกษาสภาพปจจุบันและ ความตองการและพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร องทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึ กษาขึ้ น เพื่อเพิ่มระดับสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพลศึกษากำหนดตอไป
2. คำถามการวิจัย
2.1 สภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เปนอยางไร
2.2 รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เปนอยางไร
2.3 ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เปนอยางไร
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ
3.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และความต องการในการสงเสริ มศักยภาพดานพลศึกษาสำหรั บ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3.3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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4. สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายหลังการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
สูงกวากอนใชรูปแบบฯ
5. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิ จัยและพัฒนาโดยใช กระบวนการเก็บ ข อมูลแบบผสมผสาน (Mixed
Method) ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนและครูผูสอน
1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ
ดังนี้
1.1) เปนผูท ี่มีความบกพรองทางการไดยิน
1.2) สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือได
1.3) กำลั งศึ กษาอยู  ท ี ่ โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ปถั มภ ในป การศึ กษา 2562
มัธยมศึกษาตอนตน 5 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน
2) ครูผูสอน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
2.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 3 ป
2.2) ปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2.1 กลุ  ม เป า หมาย ในการพิจ ารณารา งรู ป แบบฯ และรางคู  ม ื อฯ ประกอบด ว ย
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนวิชาพลศึกษาผูฝกสอนกีฬา (โคช) และนักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน
รวมจำนวน 10 คน ดังนี้
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1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
1.1) เปนผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จ ัดการศึกษาเฉพาะ
ความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไมนอยกวา 5 ป
1.2) มีป ระสบการณในการบริห ารโรงเรีย นที่จ ัด การศึก ษาเฉพาะความพิ ก าร
มาแลว ไมนอยกวา 5 ป
1.3) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึ กษา
เฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
2.1) เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่ มี
ความบกพรองทางการไดยินได
2.2) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
เฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
3) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
3.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป
3.2) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬาให แก นักเรียนที่มี ความบกพร อง
ทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
3.3) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 5 ป
4) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ
ดังนี้
4.1) เคยศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว
ไมนอยกวา 5 ป
4.2) เคยเปนนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภมาแลว ไมนอยกวา 3 ป
4.3) เคยไดรับรางวัลการแขงขันกีฬาระดับชาติ
5) ผูป กครอง จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใชเกณฑ ดังนี้
5.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562
5.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่เปนนักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน
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2.2 กลุมเปาหมาย ในการประเมินความเปนไปไดในการนำรูปแบบฯ และคูมือฯ ไปใช
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูฝกสอนกีฬา (โคช) และครูผูสอนวิชาพลศึกษา รวม จำนวน 15 คน
ในการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ และคูมือฯ
ไปใช ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูฝกสอนกีฬา (โคช) ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและผูปกครองของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 15 คน
1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
1.1) เปนผูบริหารในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
1.2) มีป ระสบการณในการบริห ารโรงเรีย นที่จ ัด การศึก ษาเฉพาะความพิ ก าร
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
2.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป
2.2) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬาใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2.3) เปน ผูฝ กสอนกีฬา (โคช ) โรงเรีย นเศรษฐเสถีย ร ในพระราชู ป ถั มภ ในป
การศึกษา 2562
3) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 7 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
3.1) เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่ มี
ความบกพรองทางการไดยินได
3.2) มีประสบการณในการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะ
ความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
3.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
4) ผูป กครอง จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
4.1) เปนผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา
ปการศึกษา 2562
4.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา
ที่เปนนักกีฬาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ไมนอยกวา 5 ป
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ระยะที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
กลุ  ม เป า หมาย ประกอบด ว ย นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา ผูปกครองและครูผูสอน
1) นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา จำนวน 31 คน
เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
1.1) มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในปการศึกษา 2562
1.2) รวมกิจกรรมตามรูปแบบฯอยางตอเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม
2) ผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 31 คน เลือกแบบ
เจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
2.1) บุคคลที่เปนพอแมหรือผูดูแลของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
2.2) เปนผูป กครองของนักเรียนที่รวมกิจกรรมตามรูปแบบฯในปการศึกษา 2562
3) ครูผูสอน จำนวน 32 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
3.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 3 ป
3.2) ปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา
5.2.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
5.2.2 ตั วแปรตาม คื อ ประสิ ทธิผ ลของรูป แบบการสงเสริมศั กยภาพด านพลศึ กษาของ
นักเรียนที่บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ไดแก
1) ระดับสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มาตรฐานเด็ กไทยของกรมพลศึ กษา ของ
นักเรียนฯ
2) เจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
3) ระดั บ ความพึ ง พอใจต อ การส งเสริ มศั ก ยภาพด านพลศึ กษาสำหรั บนั ก เรี ย นที่
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของครูผูสอนและผูปกครอง
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5.3 ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ประกอบดวย
สมรรถภาพทางกาย ไดแก ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด เจตคติและความพึงพอใจ
5.4 ระยะเวลาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลาศึกษา ในปการศึกษา 2562
6. นิยามศัพทเฉพาะ
6.1 ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษา หมายถึ ง ความสามารถในการทำกิ จ กรรมตามแบบทดสอบ
ผานเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ป ของกรมศึกษา
และมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
6.2 สภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้น
ในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
6.3 ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร อง
ทางการไดยนิ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง สภาวะความตองการ
จำเป น ในการรั บ ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
6.4 รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดั บชั ้ นมั ธยมศึ กษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ปถั มภ หมายถึ ง องค ประกอบที ่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที ่ มีความบกพร องทางการได ยินของโรงเรี ยน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยรูปแบบฯ ประกอบดวย 1) หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 2) จุดมุงหมาย
ของรูปแบบ และ 3) กระบวนการของรูปแบบ รายละเอียดดังนี้
6.4.1 หลั ก การและแนวคิ ด พื ้ น ฐาน หมายถึ ง สาระสำคั ญ ที ่ ย ึ ด ถื อ เป น แนวปฏิ บ ั ติ ใ น
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยคำนึงถึงความ
สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียนทีม่ ีความบกพรองทางการไดยิน ระดับมัธยมศึกษา สอดคลองกับธรรมชาติ
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วิชาพลศึกษาและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุงสงเสริมใหผูเรียนมี
สมรรถภาพทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาสมวัยจากการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ ภายใตการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของ
6.4.2 จุดมุงหมายของรูปแบบ หมายถึง ความมุงหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อนำรูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับมัธยมศึกษาไปใช
จนสิ้นสุดกระบวนการแลว คือ ผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีสมรรถภาพทางกายและเจตคติท่ีดี
ตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
6.4.3 กระบวนการของรูปแบบ หมายถึง วิธีการดำเนินงานและปจจัยสนับสนุนอยางมี
ลำดับตอเนื่องจนสำเร็จตามจุดมุงหมาย ประกอบดวย 1) ขั้นตอนการดำเนินงาน และ 2) ระบบสนับสนุน
ดังนี้
1) ขั้น ตอนการดำเนิน งาน หมายถึง ลำดับ วิธ ีการปฏิบ ัติการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษา ดังนี้ (1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน (Student Assessment) (2) วางแผนการสงเสริ ม
แบบมี ส  วนร วม (Planning) (3) จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม (Implementing) (4) แนะนำและสนั บ สนุ น
(Coaching) (5) ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation and Reporting)
2) ระบบสนับสนุน หมายถึง ปจจัยสงเสริมใหการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาบรรลุ
จุดมุงหมาย ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ งบประมาณคาตอบแทนใชสอย สื่อ
วัสดุ อุปกรณ การจัดสภาพแวดลอม
6.5 ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังการดำเนินงานตามรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ประเมินผลจาก
1) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 2) เจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
และ 3) ความพึงพอใจของครูและผูปกครองที่มตี อการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
6.5.1 สมรรถภาพทางกาย หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของระดับสมรรถภาพทางกาย ไดแก
ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจ และการไหลเวียนเลือด
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ป ซึ่งกรมพลศึกษาเปนผูกำหนด
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6.5.2 เจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา หมายถึง ความรูสึกทางจิตใจ หรือทาทีของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตอกิจกรรมการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
6.5.3 ความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกดานดีของครูผูสอนและผูปกครองที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการวิจัยครั้งนี้คาดวาจะไดรับประโยชน คือ
7.1 ทราบสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
7.2 มีรูปแบบในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ที่มีประสิทธิผล
7.3 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดย ิน ไดร ับ การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสูงขึ้น
มี ส มรรถภาพทางกายเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานสุ ข ภาพของเด็ ก ไทย สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ป) ของกรมพลศึกษาและมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
7.4 เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการสงเสริมศักยภาพในดานอื่น ๆ ของนักเรียนพิการ
ประเภทอื่น ๆ ได

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ มีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 หลักการและและแนวคิดในการบริหารจัดการองคกร
1.2 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1.3 หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับคนพิการ
2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2.1 ประเภทและความหมาย
2.2 การจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2.3 หลักสูตรการศึ กษาขั้ น พื้ นฐานพุทธศั กราช 2551 สำหรับนักเรียนที่ มี ความบกพร อ ง
ทางการไดยิน
3. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
3.1 ความหมายและความสำคัญ
3.2 การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3.3 การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
4. หลักการและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
5. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
8. กรอบแนวคิด
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1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด ว ย หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ปวงชน (Education for All) หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
ความเทาเทีย มและทั่ว ถึง (Inclusive Education) หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีสว นรว มของทุ กภาคสว นของสั งคม (All for Education) คุณภาพของคน
ทุกชวงวัย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
1.1 หลักการและแนวคิดในการในบริหารจัดการองคกร
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพเน น เป า หมายสำคั ญ ในการสร า งโอกาสทาง
การศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานทางการศึกษา
ของชาติและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เปนที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน ผูปกครองและ
ชุ ม ชน แนวทางการบริ ห ารการจั ด การโรงเรี ย นสู  ค ุ ณ ภาพตอบสนองความต อ งการของนั ก เรี ย น
ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และสุชาติ บางวิเศษ (2562) นำเสนอหลักการและทฤษฎีการบริหารองคกร
ที่สามารถนำมาใชในสถานศึกษา ดังนี้
1) ทฤษฎีระบบพื้นฐาน (Basic System Theory) จำแนกระบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก
(1) ระบบป ด (Closed System) เปน แนวคิด พื้ น ฐานจากทางวิ ทยาศาสตร ก ายภาพ เปน ระบบที่ ไ ม
คำนึงถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ระบบปดทีส่ มบูรณจะเปนระบบที่ไมมีการรับพลังงานจากภายนอก ซึ่ง
มีลักษณะเชิงอุดมคติ แนวคิดระบบปดสามารถนำไปประยุกตใชในการศึกษาองคกรไดนอย (2) ระบบเปด
(Opened System) เปนระบบที่ยอมรับ หรือคำนึงถึงผลกระทบจากความสัมพันธของระบบ สิ่งแวดลอม
ระบบเปดประกอบดวยปจจัยนำเขา (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ และผลิต นอกจากนี้ระบบเปดยังมี
ลักษณะเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับองคกร คือ การตระหนักถึงสภาพแวดลอม (Environment Awareness)
ที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงและมี ผ ลกระทบต อ กั น ผลย อ นกลั บ (Feedback) ระบบเป ด จะรั บ เอาข อ มู ล
สารสนเทศจากสิ ่งแวดล อมแลวปรับ ตัวดำเนิน งานไดตามแนวปฏิบัติที่ไดรับขอมู ลนั ้น อยางต อเนื ่ อง
(Riswandi, Mujiyati and Oktaria, 2020) ระบบพื้นฐานขององคกร ตามแนวคิดของ Lunenburg and
Ornstein (2012) ประกอบดวย 5 สวน คือปจจัยนำเขา กระบวนการแปรสภาพ ผลผลิต ขอมูลยอนกลับ
และสภาพแวดลอม ดังนี้ (1) ปจจัยนำเขา (Inputs) คือ ทรัพยากรที่เปนบุคคล วัสดุอุปกรณ งบประมาณ
ขอมูลสารสนเทศที่ใชในการผลิตและการบริการ (2) กระบวนการแปรสภาพ (Process) คือ ศึกษาขอมูล
สารสนเทศ วางแผนการดำเนินงาน ประเมิน และรายงานผล (3) ผลผลิ ต (Outputs) คือ ผลิตภัณฑ
ผลงาน ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค และบริการขององคกร (4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ
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ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต กระบวนการ เปนตัวกำหนดปจจัยนำเขาในการดำเนินงานครั้งตอไป
(5) สภาพแวดล อ ม (Environment) คื อ สภาพบริ บ ททั ่ ว ไปทั ้ งทางกายภาพ แรงผลั ก ดั น ทางสั งคม
การเมืองและระบบเศรษฐกิจที่มีองคกร โดย Lunenburg and Ornstein (2012) นำเสนอรูปแบบการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาเชิ ง ระบบไว ว  า จะเป น ประโยชน อ ย า งยิ ่ ง หากทำการวิ เ คราะห ก ารดำเนิ น งาน
ทางการศึกษาและบทบาท ของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดระบบเปด (Open-systems
framework) มิติการดำเนินงานของสถานศึกษาสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนำเขา (Inputs)
กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) และผลผลิต (Outputs) กรอบแนวคิดดังกลาวนี้
ชวยใหการวิเคราะหการดำเนินงานของสถานศึกษาและโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการบริหารงานของ
สถานศึกษาทำใหการวิเ คราะหป ญหาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว และมี ความถูกตองและยังสามารถ
ชี้ใหเห็นถึงความพยายามของผูบริหารในการริเริ่มใหเกิดการเปลีย่ นแปลงขึ้นในระบบอีกดวยรายละเอียด
การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ มีดังนี้
1.1) ปจจัยนำเขา (Inputs) สถานศึกษาไดรับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ ความรูจาก
สิ่งแวดลอมภายนอก (รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น) รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในขณะที่กลุมตาง ๆ มีขอเรียกรองหรือความตองการจากสถานศึกษา เชน นักเรียนตองการมี
หลักสูตรที่ส ัมพันธและเปนประโยชนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ ครูต องการเงิ นเดื อนเพิ่ ม
สภาพการทำงานที่ดีผลประโยชนอื่น ๆ และความมั่นคงในงาน เปนตน
1.2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) องค กรจะทำการเปลี ่ ยนแปลง
ปจจัยนำเขาจากสิ่งแวดลอมภายนอกเพื่อใหผลผลิต ระบบจะเพิ่มมูลคาในการปฏิบัติงานผานกระบวนการ
แปรสภาพ ซึ่งประกอบด วย การดำเนิ นงานของสถานศึ กษาและการบริหารระบบ ระบบการบริ หารงาน
ประกอบดวย สมรรถนะดานเทคนิคของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การวางแผนการดำเนินงาน การสื่อสาร
การประสานงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกำกับติดตาม และทักษะในการตัดสินใจ เปนตน
1.3) ผลผลิ ต (Outputs) ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาดำเนิ นการแปรสภาพป จจั ยนำเข าผ าน
กระบวนการแปรสภาพ โดยใชกิจกรรมการบริหาร เชน การกำหนดโครงสรางองคกร การพัฒนาวัฒนธรรม
การจู ง ใจ การนำการตั ด สิ น ใจ การสื ่ อ สาร การบริ ห ารการเปลี ่ ย นแปลง การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ เพื่อทำใหเกิดผลผลิตสำหรับโรงเรียน ผลผลิต ไดแก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการดำเนินงานของครู อัตราการเจริญงอกงามของนักเรียนและบุคลากร
อัตราการออกกลางคัน การเปลี่ยนงานของบุคลากร การขาดเรียนของนักเรียนและขาดงานของบุคลากร
ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับฝายบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทัศนคติของนักเรียน
ตอสถานศึกษาและความพึงพอใจในบริการของ นักเรียน ผูปกครอง
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ในส ว นสิ ่ งแวดล อมภายนอกจะมีป ฏิ กิร ิย าและส งผลตอผลผลิต และให ขอ มู ล ย อ นกลั บ
แกร ะบบซึ่งเปน สว นสำคัญในการสรางความสำเร็จของโรงเรีย น ข อมู ล ย อนกลั บ ในเชิ งลบสามารถ
ขจัดปญหาความยุงยากในการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนและสงผลตอผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ของสถานศึกษา
Hoy and Miskel (2001) นำเสนอรูปแบบระบบสังคมในสถานศึกษาซึ่งเปนระบบสังคมที่มี
องค ป ระกอบต า ง ๆ ดั ง นี้ (1) ป จ จั ย นำเข า (Inputs) ประกอบด ว ย แรงผลั ก จากสิ ่ ง แวดล อ ม
(Environmental constrains) บุ คลากรและเงิ น ทุ น (Human and capital resources) ภารกิจ และ
นโยบายของคณะกรรมการโรงเรีย น (Mission and board policy) วัสดุและวิธีการ (Materials and
methods) และอุ ป กรณ (Equipment) (2) กระบวนการ (process) ประกอบด ว ย ระบบโครงสร า ง
(Structure System) ระบบวั ฒ นธรรม (Cultural System) ระบบการเมื อง (Political System) และ
ระบบป จ เจกบุ ค คล (Individual System) (3) ผลผลิ ต (Outputs) ประกอบด ว ย ผลสั ม ฤทธิ
(Achievement) ความพึ ง พอใจในงาน (Job satisfaction) การขาดเรี ย น (Absenteeism) การออก
กลางคัน (Dropout rate) และคุณภาพโดยรวม (Overall quality) (4) สิ่งแวดลอม (Environment) คือ
สิ่งที่อยูนอกสถานศึกษาเปนระบบสังคม การกำหนดขอบเขตของสถานศึกษา บางครั้งก็ทำไดไมชัดเจนเปน
ที่ยอมรับกันวาสิ่งแวดลอมเกี่ยวของและสงผลตอการดำเนินงานของสถานศึกษา สิ่งแวดลอมเปนแหลงของ
ปจจัยนำเขาในรูปแบบตาง ๆ เชน ทรัพยากรตาง ๆ คานิยม เทคโนโลยี ความตองการ และประวัติศาสตร ซึ่ง
เปนแรงผลักดันและโอกาสในการดำเนินงานขององคกร เมื่อเปนเชนนี้สิ่งแวดลอมในลักษณะใดที่เปนแรงผลัก
หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมองคกรหรือการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งสิ่งแวดลอมวงกวางและสิ่งแวดลอม
เฉพาะที่อยูใกลสถานศึกษาลวนมีอิทธิพลตอโครงสรางและกิจกรรมของสถานศึกษา
2) ทฤษฎีองคกรและกระบวนการบริหารงาน (ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และสุชาติ
บางวิเศษ, 2562) ใหความสำคัญของการทำหนาที่ของฝายบริหารมากกวาการทำงานของฝายพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ และมุงเนนไปยังวิธีการทำงานตลอดจนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารเปนหลัก
โดยหลักการที่เปนที่รูจักในระดับสากล คือ POSDCoRB ซึ่งไดนำเสนอภาระหนาที่สำคัญของนักบริหาร
อันประกอบไปดวยหนาที่ 7 ประการ คือ
2.1) การวางแผน (Planning: P) การวางแผนตลอดจนการจัดวางโครงสรางของการ
ทำงาน วางแผนการลวงหนาเพื่อเตรียมการ วางแผนทำงานรวมกันของฝายตาง ๆ
2.2) การจัดองคกร (Organizing: O) การจัดองค กรตั ้ งแต การกำหนดโครงสร าง ตำแหน ง
อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการกำหนดสงงาน แบงงานทำอยางเปนระบบระเบียบ

15

2.3) การจัดการเกี่ยวกับบุคคลากรในองคกร (Staffing: S) การจัดการเกี่ยวกับบุคคลากรใน
องคกร ตั้งแตการจัดอัตรากำลัง การสรรหา การจัดตำแหนง การพัฒนา เปนตน
2.4) การอำนวยการ (Directing: D) เปนการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ ออกคำสั่ง ไปจนถึงการ
มอบหมายภารกิจใหผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนภาวะการเปนผูนำ
2.5) การประสานงาน (Co-ordinating: Co) กิจกรรมตาง ๆ ใหการทำงานบรรลุ เปาหมาย
ด วยดี รวมไปถึ งการประสานงานในแต ละส วนให สอดคล องกั นด วย เพื ่ อให การทำงานสำเร็ จอย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.6) การรายงานการปฏิบัติงาน (Reporting: R) ตั้งแตงานสวนบุคคลไปจนถึงองคกร เพื่อใหรู
ถึงการทำงานของฝายต างๆ และควบคุมใหดำเนินไปตามแผนงานที่ ได กำหนดไว และสามารถตรวจสอบ
ตลอดจนประเมินผลได
2.7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting: B) ตั้งแตการประเมินงบประมาณ การจัดทำบัญชี
การตรวจสอบดานการเงิน ไปจนถึงการนำงบประมาณมาใชอยางคุมคาที่สุด
3) การบริหารยุคใหม “Founder of Modern Management Method” เปนหลักการที่ให
ความสำคัญกับบุคลากร ระบบการทำงาน ระบบคาตอบแทน ไปจนถึงระบบสวัสดิการ เพื่อสรางความเปน
ธรรมแกแรงงานและสรางความภักดีตอองคกรในคราวเดียวกันดวย ทฤษฎีของ Fayol คือ Fayolism
หรือทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจ Theory of Business Administration นั่นเอง โดยมีหลักการสำคัญ
อยู 5 ปจจัยหลักที่เรียกวา POCCC ซึ่งตองประสานสอดคลองกัน ไดแก การวางแผน (Planning: P)
การจั ด องค ก ร (Organizing: O) การบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ สั ่ ง การ (Commanding: C) การประสานงาน
(Coordinating: C) และการควบคุม (Controlling: C)
4) Deming Cycle ของ Edwards Deming หนึ่งในนักทฤษฎีการจัดการยุคตนของการบริหาร
สมัยใหมที่ไดรับการยอมรับไปทั่วโลก ทฤษฎีที่โดดเดนที่สุด คือวงจรชูฮารต (Shewhart Cycle) ที่พูดถึง
ระบบการบริหารงานแบบ PDSA หรือ Plan-Do-Study-Act ที่เปนทฤษฎีการพัฒนาแบบตอเนื่องนั่นเอง
ตอมาไดมีการพัฒนามาเปน PDCA หรือบางทีก็เรียกวา Deming Cycle ประกอบดวย
4.1) การวางแผน (Plan: P) คือ การกำหนดขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา ทรัพยากรที่จำเปนทั้งใน
ดานบุคคล งบประมาณเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
4.2) การดำเนินงาน (Do: D) คือ ทำความเขาใจและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได
กำหนดไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง
4.3) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Check: C) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต
ละขั้นตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น จำเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใดบาง
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4.4) การปรับปรุงแกไขปญหา (Action: A) คือ การแกไขสวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใด ๆ
ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสำเร็จ เพื่อนำไปใชในการทำงานครั้งตอไป โดยทฤษฎีน้ี
ประสบความสำเร็จเปนอยางมากเมื่อถูกนำไปใชบริหารบริษัทในญี่ปุนหลังชวงยุคสงครามโลกครั้งที่สองจน
ทำใหญี่ปุนกาวขึ้นมาเปนประเทศอุตสาหกรรมที่ใหญเปนอันดับสองของโลกในขณะนั้น
กลาวโดยสรุปหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ มีกระบวนการสำคัญ
คือ การวิเคราะหสภาพบริบทขององคกร แลวนำขอมูลมาวางแผนการทำงานพรอมทั้งการจัดตั้งทีมงาน
รับผิดชอบโดยเรียงลำดับความตองการจำเปนจากมากไปหานอย ประสานงานกับบุคคลหรือองคกรที่มี
สวนไดสวนเสียกับเปาหมายของงาน มีการกำกับติดตามการทำงานโดยใชขอมูลสารสนเทศยอนกลับไปที่
ปจจัยนำเขาและกระบวนการ มีการสรุปรายงานผลการทำงานอยางตอเนื่อง
1.2 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาเน น การกระจายอำนาจ
การบริ ห ารและตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ย น ซึ ่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 39 ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง การบริหาร
โดยใชโรงเรี ยนเปน ฐาน (School–Based Management: SBM) เปนยุทธศาสตร หนึ่ งของการพั ฒ นา
การศึกษาโดยการถ ายโอนอำนาจการตั ดสิน ใจจากรัฐ ไปยังสถานศึก ษาทำใหผ ู บ ริห ารสถานศึ ก ษา
ครู นักเรีย น และผูป กครองเขามามีสวนรว มรับ ผิดชอบ ตัดสิน ใจในเรื่องงบประมาณ บุ คลากรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู แกผู เรียน สถานศึกษามีอำนาจหนาที่ และความรั บผิดชอบในการบริ ห าร
โรงเรียนในแบบเบ็ดเสร็จ มีอิสระและมีความคลองตัวในกระบวนการบริหารจัดการมีการทำงานเปนทีม
ของผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบรรยากาศการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยมุงเนนความ
ตองการจำเปนของผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมากที่สุด ขั้นตอนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้
1) วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน ศึกษาจุดเดน จุดดอยของโรงเรียน เพื่อนำมาเปนแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน 2) กำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 3) กำหนดกลยุทธ วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
4) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5) ประเมินตนเอง ประเมินภายใน 6) รายงานประจำป/รายงานการ
ประเมินตนเอง (ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และสุชาติ บางวิเศษ, 2562)
หลักการสำคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีองคประกอบที่สำคัญ ไดแก
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1) หลักการกระจายอำนาจ ซึ่งเปนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและ
สวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสำคัญในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการดานศึกษาเด็ก
2) หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม ในการบริหาร
ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ทั้งครู ผูปกครองตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสว นรวมใน
การจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึน้
3) หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาใหประชาชน การจัดการศึกษาโดยสวนกลาง มีขอจำกัด
เกิดความลาชาและไมสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอำนาจให
ทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษา โดยคิดวาโรงเรียนเปนของทุกคน
4) หลักการบริหารตนเอง สวนกลางทำหนาที่เพียงกำหนดนโยบายและเปาหมายโรงเรียนมี
อำนาจหนาที่และความรับ ผิดชอบในการดำเนิน งานไดห ลากหลายดว ยวิธ ีการที่แตกตางกัน ขึ้น กั บ
ความพรอมและสถานการณของโรงเรียน สงผลใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมทีท่ ุกอยาง
กำหนดมาจากสวนกลางทั้งทางตรงหรือทางออม
5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล สวนกลางมีหนาที่กำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
มีองคกรอิส ระทำหนาที่ ตรวจสอบคุ ณภาพการบริห ารและการจั ดการศึก ษาเพื่ อให มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนไปตามกำหนด และเปนไปตามนโยบายของชาติ
Wohlstetter (1995) ไดเสนอแนวคิดของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ใน
การขับเคลื่อนประสิทธิภาพของโรงเรียน ไดแก การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
การสรรหาและการจัดการบุคลากรทางการศึกษาและการจัดการทางการเงินของโรงเรียน SBM เปน
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ทำใหการศึกษาอยูในสภาพใกลเคียงกับการเรียนรูมากที่สุด เพิ่มพลังให
โรงเรี ย นด ว ยการให อ ิ ส ระมากขึ ้ น ในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ มชน
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประสิทธิผลของโรงเรียนเชื่อมโยงกับผูนำโรงเรียน ในบริบทของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและสงเสริมความเปนเลิศทางการศึกษาดานตาง ๆ รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ประกอบดวย การวิเคราะหบริบทโรงเรียน กำหนดพันธกิจของโรงเรียนการจัดการเชิงกลยุทธ
การตัดสินใจ การใชทรัพยากร คุณภาพของผูบริหารและบทบาทของบุคลากร ทีเ่ กี่ยวของในโรงเรียนและชุมชน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีประสิทธิภาพ ไดแก 1) การจัดการหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู
2) การจัดการด านครู และบุ คลกร 3) การพั ฒนานั กเรี ยน 4) การจัดการทางการเงิ น 5) การสนั บสนุ นสื่ อ
อุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา 6) การสรางความสัมพันธกับชุมชนและสรางเครือขายการ
เรียนรู เพือ่ เพิ่มบริการพิเศษแกนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนขึ้นอยูกับคณะทำงานที่สามารถดำเนินการได
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ตามพันธกิจ เปาหมาย การนำเทคโนโลยีมาใช การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบริหารควรมีความฉลาดทาง
อารมณรวมดวยเพื่อใหความสุขใหกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้นการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานเปนการพัฒนานักเรียนที่สนับสนุนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษาในบริบทของการปกครอง
ตนเองในระดับภูมิภาคและสรางความรูสึกมีสวนรวมของคนในชุมชน ตอบสนองนโยบายระดับชาติใน
บริบทของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
The World Bank (2008) กล า วว า การบริ ห ารภายใต บ ริ บ ทของการบริ ห ารโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน สรางโอกาสสำหรับบุคลากรและนักเรียนในการพัฒนาตนเองเปนผูเชี่ยวชาญหรือมือ
อาชีพเพิ่มขึ้น ผูปกครอง และ ครู รูจักนักเรียนดีที่สุดเมื่อมีโอกาสไดรวมมือกับโรงเรียนสามารถพัฒนาแนวทาง
สงเสริมความสามารถในเรื่องตาง ๆ ที่เหมาะสมตามที่นักเรียนตองการ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School–Based Management: SBM) เปนวิธีการที่ยอมรับของโรงเรียนตาง ๆ โดยการบริหารจัดการขึ้นอยูกับ
สถานที่ตั้งของโรงเรียน ทองถิ่นและผูเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมรับผิดชอบ ตัวชี้วัด คือ
ความสำเร็จของนักเรียนโดยตรง จุดประสงคหลักคือการกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความเปน
อิสระของผูมีสวนไดสวนเสีย สิ่งสำคัญคือ การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนแลวดำเนินการปรับปรุง
กระบวนการบริหารเนนผลลัพธของนักเรียน เพิ่มความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา การกำหนด
นโยบาย แผนปฏิบัติการ รวมทั้งการดำเนินงานของโรงเรียน มีความชัดเจนตอบสนองตอความตองการ
ของทองถิ่น โรงเรียนมีความเปนอิสระและไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานและบุคคลที่เปน
สมาชิกในทองถิ่นที่เปนที่ตั้งของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะรายงานผลการดำเนินการตาง ๆ ตอทองถิ่นและ
สวนกลาง
สรุปการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาอยางมาก โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกฝายไดมีสวนรวมในการบริหาร
การตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทั้งในดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมพลังจากการ
ปกครองตนเองรวมกันซึ่งจะสรางบริบทที่นำไปสูวัฒนธรรมของสถานศึกษาที่มีความรวมแรงรวมใจเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งชุมชน ครูและผูบริหารสถานศึกษา เนนการบริหารแบบมีสวนรวม ทุกฝายตอง
คำนึงถึงผลประโยชนของการศึกษาและผูเรียนเปนสำคัญเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเพราะการเรียนรู
คือหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาตองดำเนินการใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรีย น มีการประเมิน ผลตามสภาพจริง มีแผนการเรีย นและประสานทรัพยากรเพื่ อประโยชน
ของผูเรียน
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1.3 หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับคนพิการ
การจัดการศึกษาสำหรับ คนพิ การประเทศไทยกำหนดใหร ัฐ ตองจัดการศึกษาเปน พิเศษ
รัฐจะตองจัดสิ่ งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลื ออื่ นใดทางการศึ กษาโดยไม เ สี ย
คาใชจ ายยึดหลักวาผู เรี ย นทุก คน มีความสามารถเรีย นรู และพัฒ นาตนเองได และถือวาผูเรี ย นมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการเรื่องเนื้อหาสาระและกิจกรรมทักษะ
และกระบวนการศึกษา การฝกปฏิบัติและไดเรียนรูจากประสบการณ ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม
บรรยากาศ สภาพแวดลอมและสื่อการเรียน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา การจัดทำหลักสูตรจะตอง
มีความหลากหลายและมีความเหมาะสมของแตละระดับหรือแตละประเภท โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาดวย
การจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนเฉพาะความ
พิการตามประเภทความพิการแตละประเภท โดยจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแตชั้นเตรียมความพรอมกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทั้งการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ มีการจัดทำหลักสูตร
เฉพาะประเภทความพิการที่สอดคลองกับความตองการจำเปนของแตละกลุม มีการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และ
บริการที่เพียงพอและมีคุณภาพ ในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการตองจัดการศึกษาตามศักยภาพความ
ตองการจำเปนของคนพิการแตละประเภท จึงกำหนดเปนกฎหมายพระราชบัญญัติ นโยบาย มาตรการ
การปฏิบัติ บริหาร การจัดทำหลักสูตรเฉพาะ การผลิตและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดใหมีสื่อ เทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ โดยมุงประโยชนของเด็กพิการแตละประเภทเปนสำคัญซึ่งรูปแบบการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ ตองจัดใหเหมาะสมกับแตละประเภทความพิการ
การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนพิการอยูบนฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมาย มุงเนน
พัฒนาความสามารถผูเรียนพิการใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล โดยการใหบริการชวยเหลือระยะ
แรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการใหการศึกษาอบรมใหรูจักสิทธิและหนาที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ
มีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม ชวยเหลือตนเอง
และมี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นาประเทศ จั ด การเรี ย นรู  อ ย า งเหมาะสมกั บ สภาพร า งกาย จิ ต ใจ และ
ความสามารถ พั ฒ นาผู  เ รี ย นพิ ก ารตามความถนั ด และเต็ ม ศั ก ยภาพของตนเองอยา งเต็ ม ที ่ โดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP) ของผูเรียนรายบุคคล ภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการจัด
การศึ กษา การจัดการศึกษาสำหรับ ผูเรีย นพิการ ใหมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลนั้น Riswandi,
Mujiyati and Oktaria (2020) ไดน ำเสนอแนวทางการจั ด การศึ กษา ใหมีป ระสิทธิผ ลประกอบด ว ย
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(1) กำหนดนโยบาย เปาหมาย และกฎของโรงเรียน เพื่อเปนกรอบแนวทางการ ดำเนินงานที่ชัดเจน
(2) กำหนดกลยุทธ และมาตรการที่นำไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน
(3) จัดตั้งและประสานงานในองคกรเพื่อการนำนโยบาย แผนงาน โครงการไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผูบริหาร
จะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีท่ีทำใหบุคลากร เขาใจระบบงาน (4) จัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากร รวมถึง
การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ ใหเพียงพอและประสบผลสำเร็จ (5) สรางความสัมพันธอั น ดี
กับชุมชนและสรางการยอมรับ ในการบริหารจัดการ (6) บริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษาอยางประหยัดและคุมคา
The Wallace Foundation (2013) กลาววา การพัฒ นาการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นที่
จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้น ครูผูสอนเห็นวา ผูบริหารมีสวน
สนั บ สนุ น อย า งมากต อ ความสำเร็ จ ของนั ก เรี ย น โดยกุ ญ แจสำคั ญ ในการจั ด การบริ ห ารจั ด การ
ประกอบดวย 1) การกำหนดเปาหมายความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนทุกคน ซึ่งมีความสามารถแตกตาง
กัน 2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษาของนักเรียน สรางความไววางใจระหวางครูกับนักเรียน สราง
โอกาสการมีสวนรวมของชุมชน เชน พอแม หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับความตองการจำเปนของนักเรียนเพื่อสราง
แรงบันดาลใจแกนกั เรียนในการลงมือทำใหสำเร็จ 3) บมเพาะความเปนผูนำแกครูและนักเรียน กระจายอำนาจ
แกครูและนักเรียนในการเปนผูนำความคิด สรางบรรยากาศพัฒนานวัตกรรมหรือผลงานที่สรางสรรค เนนการ
นำเสนอความคิ ดทางบวก สร างทางเลือกไมใช การตำหนิ มี แรงจูงใจในการปรั บปรุ งผลงานอยางต อเนื่อง
4) จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนเทคโนโลยีและทรัพยากรการสอนในชั้นเรียน เพิ่มเวลาเรียน
สำหรับนักเรียนที่ตองการเรียนรูเ พิ่มเติม ลดขอจำกัดเรื่องทักษะของครูผูสอน 5) การสะทอนขอมูลการบริหาร
จัดการศึกษาอยางตอเนื่อง รับผิดชอบในการความเปนผูนำดานการศึกษาของโรงเรียนอยางเต็มที่ โดยสะทอน
กระบวนการจัดการอยางตอเนื่องเปนวงจรตั้งแตการวางแผน การกำหนดเปาหมายที่เขมงวดในการปรับปรุง การ
เรียนรู อำนวยความสะดวกแกคณะทำงานระหวางนำแผนสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย สนับสนุนสงเสริมให
นักเรียนและครูบรรลุเปาหมาย และการระดมทุนสำหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหบรรลุศักยภาพสูงสุด
เชน การจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การเพิ่ม เวลาเรียน การสนับสนุนเทคโนโลยี การสื่อสารกับผูปกครอง
หรือหนวยงานอื่นเพื่อระดมทุน เปนตนและที่สำคัญคือการตรวจสอบเปาหมายของนักเรียนและทีมงาน
อยางตอเนื่อง และไดเสนอกรอบการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ดังตอไปนี้
1) ใชหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2) ใชหลักสูตรการศึกษาทั่วไปพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันและความคาดหวัง
ที่ใชกับนักเรียนโดยไมมีขอยกเวน รัฐสนับสนุนความตองการจำเปนพิเศษ บริการและวิธีการจัดการเรียนรู
เพื่อลดขอจำกัดการเขาถึงองคความรูตามหลักสูตร เชน ลาม เทคโนโลยีการเรียนรู
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3) ใชหลักสูตรการศึกษาทั่วไปแตลดระดับความซับซอนหรือลดระดับเนื้อหาที่นักเรียน
ทั่วไปตองเรียนในระดับชั้นเดียวกันโดยใชแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เปนแนวทางการสอน การวัด
ประเมินผล
4) ใชหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับระดั บชั้นที่ต่ ำกวาหรื อสูงกวาสำหรับนั กเรียนที ่ มี
ความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไป เชน หลักสูตรสงเสริมความสามารถดาน
ดนตรี กีฬา ศิลปะ
สรุปการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินควรบริหารจัดการโดย
ใชส ถานศึกษาเปน ฐานใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด
ประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากร เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program: IEP) เพื่อใหนักเรียนเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียมกับนักเรียนทั่วไป
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษามีความสำคัญ เพราะจะทำใหสามารถทราบไดวา
การจั ด การศึ ก ษาบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของการจั ด การศึ ก ษามากน อ ยเพี ย งใด
การประเมินผลการจัดการศึกษาเปนการประเมินผลผลิตของการจัดการศึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน รวมทั้งผูรับบริการและผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ (สมหวัง
พิธิยานุวัฒน, 2553) การประเมินผลการจัดการศึกษาชวยใหทราบถึงสภาพปญหา อุปสรรค ความตองการ
เพื่อนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการวางแผนบริหารจัดการ สนับสนุนหรือสงเสริมการจัดกิจกรรม
การสรางสัมพันธภาพและความรวมมือกับผูเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพตอไป
กลาวโดยสรุปการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับคนพิการใหมีคุณภาพ ภายใตการบริหาร
จัดการแบบองครวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนนการมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมประเมิน
ของทุกภาคสวน สถานศึกษามีอิสระในการกำหนดยุทธศาสตร การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู
การวัดประเมินผล สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูท่ีสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและธรรมชาตินักเรียน
อย า งต อ เนื ่ อ งเพื ่ อ ให บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของสถานศึ ก ษา นั ก เรี ย นมี ค ุ ณ ภาพ
ตามหลักสูตร ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ
2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2.1 ประเภทและความหมาย
บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก บุคคลที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึงนอย
จนถึงหูหนวก ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
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1) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถเขาใจการพูดผาน
ทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยิน
90 เดซิเบลขึ้นไป
2) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการไดยินเหลืออยูเพียงพอทีจ่ ะไดยนิ การพูดผานทางการ
ไดย ิน โดยทั่ว ไปจะใสเครื่องชว ยฟง ซึ่งหากตรวจวัดการไดย ิน จะมีการสูญเสีย การไดย ิน นอยกวา
90 เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล
ประเทศไทยมีบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ขึ้นทะเบียนคนพิการ จำนวน 352,503 คน
คิดเปนรอยละ 18.40 (กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2561) โดยเด็กเกิดใหม ประมาณ
2 ถึง 3 ใน 1,000 คน เปนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เชนเดียวกับขอมูลของสถาบันแหงชาติ
ดานหูหนวกและความบกพรองทางการสื่อสารอื ่น ๆ (National Institute on Deafness and Other
Communication Disorders: NIDCD) (2015) พบวา ประมาณ 2 ถึง 3 ใน 1,000 คน ของคนที่เกิดใหม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีหูขางหนึ่งหรือทั้งสองขางสูญเสียการไดยิน และเด็กหูหนวกมากกวา
รอยละ 90 เกิดจากพอแมที่มีการไดยิน รอยละ 30-70 มีความบกพรองของระบบการทรงตัว (Vestibular
dysfunction) และมี พ ั ฒ นาการด านการเคลื ่ อนไหวล าช า (Motor delays) (Maes, 2014; Fernandes,
Hariprasad, and Kumar, 2015) ระบบการทรงตัว (Vestibular system) มีหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของตา (Eye movement and oculomotor activity) การรับรูขอตอ (Joint position and proprioceptive
ควบคุ ม กลไกการเคลื ่ อ นไหว (Control of motor skills) ควบคุ ม สมดุ ล ของท า ทาง (Control of
posture) (Rajendran, Roy and Jeevanantham, 2012)
ดานศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีการศึกษาหลาย
เรื่องที่ชี้ใหเห็นวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวกับการออกกำลังกายของ
นักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงระดับมาก นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน มีความลาชาในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว (Motor development) การทรงทาของ
รางกาย (Postural development) ความสมดุล (Balance) เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่มีการไดยินซึ่งมีระดั บ
ศักยภาพดานพลศึกษาที่ใกลเคียงหรือต่ำกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไดยินและระดับความเหมาะสมที่
ยอมรับไดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานความแข็งแรงของรางกาย และจะพัฒนาดีขึ้นเมื่อรวมกิจกรรม
ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวลดลงเมื่อมีสวนรวมเพิ่มขึ้นในการเลนกีฬา และการออกกำลังกาย การพัฒนา
แนวทางการสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมมีความสำคัญตอพัฒนาการของการกลามเนื้อมัดเล็ก
(Fine motor development) และสติปญญาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในระยะยาว
(Dair, Ellis, Lieberman, 2006; Hartman, Houwen, Visscher, 2011) ดั ง นั ้ น ควรมี ก ารส ง เสริ ม
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การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสมดุลและสมรรถนะของกลไกการเคลื่อนไหว (Motor) Green (2019)
กลาววาบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาสมรรถภาพทางกายซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งควรไดรับการชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญดานพลศึกษาจากการสื่อสาร
ผานภาษามือซึ่งเปนเรือ่ งยากทำใหบุคคลทีม่ ีความบกพรองทางการไดยนิ ขาดการพัฒนาเรื่องสุขภาพกาย
จากผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ Rine et al. (2004) และ Braswell and Rine (2006) พบวา ความคมชัดของ
การมองขณะศีรษะเคลื่อนไหว (Dynamic visual acuity) สูงขึ้น ทั้งความคมชัดในการอาน (Reading
acuity) การมองขนาดตัว อักษรหลังจากการออกกำลั งกายที่ส  งเสริม ระบบการทรงตัว (Vestibular
system)
Rine et al. (2004) รายงานผลการพัฒนาทักษะการควบคุมการทรงตัวและสงเสริมพัฒนาการ
เคลื่อนไหว ของเด็กที่มีความบกพร องทางการได ยินสูงขึ้น หลังจากการออกกำลังกายที่เนน กิจ กรรม
การบู ร ณาการประสาทความรู ส ึ ก (Sensory integration) เช น การกระโดด การห อยโหน ป น ปาย
การประสานของรางกายสองขาง เปนตน การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความบกพรองทางการไดยินเปน
สิ่งสำคัญที่ควรจะดำเนินการตรวจคัดกรองและสงเสริมศักยภาพดานรางกาย เชน ความสมดุล (Balance)
การจองมอง (Eye gaze) และการเคลื่อนไหวประสานกัน (Coordination movement) สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการเรียนรูในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน (Rajendran, Roy, and
Jeevanantham, 2012)
สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติสำหรับคนหูหนวก (National Technical Institute for the Deaf:
NTID, 2018) สังเคราะหผลการวิจัยดานคนหูหนวก ซึ่งเปนความกาวหนาของวิธีการ จัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนหูหนวกกำลังไดรับ การศึกษา การวิจัยแสดงใหเห็นวาควรมีลามที่มี คุ ณภาพในชั้นเรีย นรวม
นักการศึกษาจำเปนตองเขาใจวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีการเรียนรูและกระบวนการ
รับสงขอมูลของสมองมีความแตกตางกับนักเรียนทั่วไปในวัยเดียวกัน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
เรียนรูจากการมองเห็นและมีความจำจากมิติสัมพันธทางการเห็นดีมาก (Visual-spatial memories)
มี ป  ญ หาการจำลำดั บ หรื อ เรี ย งลำดั บ ก อ นหลั ง (Sequential memory) ส ง ผลต อ การเลี ย นแบบ
การเคลื่อนไหวซึ่งทักษะการเคลื่อนไหวที่ซับซอนเปนพื้นฐานการใชมือและสติปญญารวมทั้งการอ าน
การเขียนคำศัพท การสาธิตหรือใชสื่อที่มองเห็นเปนลำดับขั้นตอนชัดเจนทำใหนักเรียนเขาใจถึงความรู
และเคลื่อนไหวไดอยางสมดุล
Marschark and Spencer (2006) ศึกษานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อายุระหวาง
5 ขวบ จนศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย เนเธอรแลนด อังกฤษ สกอตแลนดและใน
วิทยาเขตสถาบันวิจัยในรัฐนิวยอร ก กำหนดวิธีการที่พวกเขาไดรั บความรู ใหม วิธีจัดการความรู ที ่ มี
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ความเขาใจในความรู และวิธ ีการสื่อสารกับคนอื่ น ๆ โดยศึกษาทุกอย างที่ เกี่ ยวข องกับนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน เชน การติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา สมรรถนะความจำเมื่อเขาร วม
ชั้นเรียนที่สอนโดยครูที่มีความบกพรองทางการไดยิน และครูที่มีการไดยิน พบวา นักเรียนที่มีการไดยินทั่วไป
สามารถรับขอมูลไดเปรียบเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหลเหมือนสายน้ำตอเนื่องจากเสียงที่ไดยินทั้งตั้งใจหรื อ
ไมตั้งใจฟง ในขณะที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไมมโี อกาสเรียนรูผานการไดยินทั้งนี้นักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยิน ก็จะมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางออกไป ครูผูสอนจึงควรตระหนักวานักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ที่เรียนในชั้นเรียนอาจไมเขาใจหรือรูสิ่งที่ครูสอนเปนเรื่องเดียวกันหรือเรียนรู
แบบเดียวกับนักเรียนที่ไดยนิ เปนเวลาหลายสิบปที่ความคาดหวังของการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินต่ำกวาเพื่อนที่มีการไดยิน ประมาณรอยละ 50 ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินทีจ่ บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการอานต่ำกวาเด็กที่มีการไดยินระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 ทั้งนี้ Marschark and Spencer (2006) นำเสนอผลการสังเคราะหการวิจัย ดังนี้
1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีสมรรถนะดีที่ดา นการศึกษามักเปนคนที่พอแมเคยสือ่ สาร
กับเด็กเหลานี้ตั้งแตอายุยังนอย เชน ใชภาษาทาทางสื่อสาร ในชวงแรกของชีวิตจะสามารถทำภาษามือ
ไดดีกวานักเรียนที่เริ่มทำภาษาทาทางตอนมาโรงเรียน 2) ทักษะภาษาในชวงแรกเริ่มของชีวิต ทั้งภาษามือ
และภาษาพูดมีความสัมพันธกับความสามารถในการอานเมื่อโตขึ้น 3) ความยากลำบากในการอานของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน สวนใหญสะทอนจากความยากลำบากในการทำความเขาใจภาษามือ
4) ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับมากเมื่อเขาโรงเรียนจะลาชาในเรื่องเกี่ยวกับโลก มโนมติของ
จำนวนและทักษะการแกปญหา ไมใชแคทักษะภาษาเทานั้น และ 5) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดย ิน ไมเคยเรียนรู คิดหรือเขาใจ ในลักษณะเดียวกับนักเรียนที่มีการไดยิน เรียนรู คิด หรือเขาใจ
การสื่อสารเปนหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญที่สุดที่พบในผูที่มีความบกพรองทางการไดยินผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิ น Palmer (2018) พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดย ิน ตองใชชีวิ ตโดยไม มี
การสื่อสารกับผูปกครองที่มีการไดยิน ครูที่ไมรูภาษามือและนักเรียนสูญเสียความมั่นใจกับกิจกรรม
ทางกาย เนื่องจากคนอื่นมองนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน แตกตางกัน ทำใหนักเรียนที่ มี
ความบกพรองทางการไดยินกิจกรรมทางกายนอยลง
กลาวโดยสรุปนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มี 2 ประเภท คือ 1) คนหูตึง มีระดับ
การไดยินอยูระหวาง 26-89 เดซิเบลและใชเครื่องชวยฟงเพื่อชวยในการสื่อสาร ซึ่งคนทั่วไปจะมีระดับ
การไดยินอยูระหวาง 0-25 เดซิเบล 2) คนหูหนวก สูญเสียการไดยินในหูขางที่ดีตั้งแต 90 เดซิเบลขึ้นไป
สวนใหญเรียนรูจากการเห็นและใชภาษามือเพื่อการสื่อสาร จากรายงานการวิจัยที่ผานมาพบวาปญหา
การได ย ิ น ส ง ผลกระทบต อ ความสามารถในการเรี ย นรู  การสร า งปฏิ ส ั ม พั น ธ ท างสั ง คม มี ป  ญ หา

25

การเคลื่อนไหว การทรงตัว สงผลใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีการเรียนรูและกระบวน
การรับสงขอมูลของสมองมีความแตกตางกับเพื่อนนักเรียนที่มีการไดยินในวัยเดียวกัน
2.2 การจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
Golos (2016) กล า วว า เด็ ก ที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ที ่ ข าดโอกาสทางภาษา
ในช ว ง แรกเกิ ด ถึ ง 5 ขวบ จะมี ค วามยุ  ง ยากในการเรี ย นภาษามากกว า เด็ ก ที ่ ม ี ความบกพร องทาง
การไดยิน ที่ใชภาษามือกับพอแมที่มคี วามบกพรองทางการไดยิน การเรียนรูคำศัพทจะเริ่มจากสถานการณ
ที่เกิดขึ้นจริง วัตถุสิ่งของจริง วีดิทัศนที่มีคำศัพท รูปถายของจริงมีคำศัพท รูปวาดมีคำศัพทการทำภาษามือ
คำศัพท การสะกดนิ้วมือคำศัพท เด็กจะเขาใจคำศัพทหรือสถานการณและสุดทายคือการเขียนคำศัพทเปนคำ
วลี ประโยค และยอหนา เปนลำดับการจัดการเรียนรูของครู นอกจากจะใชสถานการณจริง สิ่งของจริงแลว
ถาครูใชวิดีโอและใชสื่อสนับสนุนการเห็นพัฒนาความสามารถทางภาษาและความสามารถอื่น ๆ เปนการลด
ขอจำกัดดานภาษาในการเรียนรูเขาใจเนื้อหาตาง ๆ ที่ครูสอนเชนเดียวกับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน จะไดรับประโยชนอยางมากตามหลักสูตรที่เหมาะกับความตองการในฐานะ
ผูเรียนที่ใชการมองเห็นเปนหลักในการเขาถึงความรูตาง ๆ
Wilmington College (2017) กลาววา ความบกพรองทางการไดยินเปนประเภทที่พบมากที่สุด
ของความพิ การทางกายภาพ การสูญเสียการไดยินอาจเปนเรื่องเกี่ ยวกั บระบบประสาทในการไดยิ นหรื อ
เสนประสาทความรูสึกของหูซึ่งรบกวนการไดยินเสียง คนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจมีปญหาดาน
ภาษา คำศัพทและไวยากรณที่ผิดรูปแบบ นักเรียนจำนวนมากที่สูญเสียการไดยินใชเครื่องชวยฟงและ
อาศัยการอานปาก และมีเพียงรอยละ 30 ของคำพูดเทานั้นที่สามารถอานปากได
ขอตระหนักสำหรับครูผูสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
1) ตระหนักวานักเรียนจะตองเห็นริมฝปากของคนพูดเพื่อทราบวากำลังพูดอะไรอยู
2) เผชิญหนากับนักเรียนในชั้นเรียนระหวางพูดเพราะการแสดงออกทางสีหนาของครูจะให
นักเรียนเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคำพูดของครูไดในเบื้องตน
3) พูดชา ๆ โดยใชประโยคและทาทางสั้น ๆ เพื่อชวยใหนักเรียนทำความเขาใจสิ่งที่เรียน
4) ไมควรยืนอยูหนาหนาตางหรือแหลงแสงสะทอน เพราะอาจจำกัดการมองเห็นของนักเรียน
และไมควรพูดตะคอกหรือพูดโดยเคลื่อนไหวริมฝปากเกินความจริง ควรพูดเปนธรรมชาติ
5) โปรดจำไววาความรูที่ครูถายทอดในชั้นเรียนแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
อาจหายไป เพราะนักเรียนมีขอจำกัดในการรับขอมูล
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6) การเพิ่มเวลาสำหรับการสาธิตตัวอยาง การฝกซ้ำ ๆ การถามซ้ำ ๆ และใหโอกาสนักเรียน
แสดงความคิดเห็นในการรับรู เพื่อสรุปความเขาใจดวยตนเองและครูควรเพิ่มเวลาใหนักเรียนรวบรวม
ขอมูลการเรียนใหครบตามวัตถุประสงค นักเรียนอาจพูดไดชาและตองใชเวลามากในการสื่อสาร การเพิ่ม
เวลาจึงเปนการเพิ่มโอกาสสำคัญที่จะทำใหนักเรียนบรรลุการเรียนรูทสี่ มบูรณ
7) ใชสื่อรูปภาพหรือสือ่ สนับสนุนการเห็นชวยสรางความเขาใจระหวางการบรรยาย ตัวอยาง
เชน การใชสีทับเนนที่คำสำคัญของบทเรียน หัวขอบรรยายหลัก หรือเขียนคำสำคัญบนกระดานและ
อธิบ ายความหมายกอนหรือระหวางการบรรยาย ควรใชส ื่อรูป ภาพเพื่อเพิ่มความเขาใจจากขอมู ล
การอธิบายโดยปากเปลา
8) ใชวิดทิ ัศนเปนสวนหนึ่งของการนำเสนอบทเรียนในชั้นเรียน ควรเลือกรูปแบบคำบรรยายที่
มีการบรรยายใตภาพเพื่อใหนักเรียนบกพรองทางการไดยนิ สามารถเขาถึงความหมายของสิ่งที่เรียนอยาง
เต็มที่ หากวีดีโอไมมีคำบรรยายใตภาพ ครูควรใหบทสรุปแกนักเรียน
9) การสรุปขอความของครูมีประโยชนมาก เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาครูกับนักเรียนเขาใจ
ตรงกันเปนการตรวจสอบความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อประเมินวานักเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหา ของหลักสูตร
นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม
10) ผูชวยจดบันทึกหรือสำเนาบันทึกการบรรยายอาจจำเปนเนื่องจากนักเรียน จะไมสามารถ
มองเห็นลามและจดบันทึกในเวลาเดียวกันได
Rice (2012) เสนอแนวทางการจัดการเรีย นรูที่มีป ระสิทธิภาพสำหรับ นักเรีย นที่มีความ
บกพรองทางการไดยินแกครู ดังนี้
1) ตรวจสอบใหแนใจวานักเรียนสวมเครื่องชวยฟงของตัวเองและครูก็กำลังใชไมโครโฟน
2) โปรดจำไววานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คนสวนใหญมีการไดยินที่เหลืออยู
บางสวนและเราตองการที่จะใชประโยชนใหเต็มที่
3) ตรวจสอบใหแนใจวาที่นั่งของนักเรียนสามารถมองเห็นใบหนาและปากของครูไดชัดเจน
4) การตะคอกหรือตะโกนใสนักเรียนอาจทำใหน ักเรียนเขาใจขอมูลที่ครูสื่อสารผิดจาก
วัตถุประสงคของครู ครูควรพูดในโทนเสียงปกติโดยใชไมโครโฟน นักเรียนจะเขาใจจากการอานปากและ
หนาตา ทาทางของครูแลวตีความจากการสื่อสารนี้
5) หากนักเรียนมีลามแลวครูควรใหนักเรียนสำเนาบทเรียนใหลามกอนเริ่มชั้นเรียน
6) โปรดจำไววาครูไมจำเปนตองพูดคุยกับลามระหวางแปลเพราะทำใหลามขาดสมาธิและ
สับสน ลามมีหนาที่ตัวกลางการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน
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7) ขณะเขียนบนกระดานครูควรหยุดพูด เพราะนักเรียนมองไมเห็นปากและใบหนาของครู
ควรเขียนกระดานและใหนักเรียนจดขอความบนกระดานใหแลวเสร็จ ครูจึงคอยอธิบายเนื้อหาบนกระดาน
8) ใชภาพและกราฟกประกอบการสอนหรือสรุปเนื้อหาหรือมโนมติบทเรียนที่จะเรียนกอน
เริ่มเรียนและใหนักเรียนวาดภาพหรือสรางแผนภูมิสรุปความคิดที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือประสบการณที่ครู
จัดใหนักเรียนหูหนวกเปนผูเรียนที่เรียนรูจากการมองเห็น
9) กุญแจสำคัญในการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่ มีความบกพรองทางการไดยิน คือ
การสอนเนื้อหาซ้ำ ๆ และการลงมือปฏิบัติ
10) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปนผูเรียนที่เขาใจรูปธรรมและมีความยุงยากใน
การทำความเขาใจแนวคิดที่เปนนามธรรม ครูควรทำความเขาใจและเพิ่มเวลาแกนักเรียน
11) บทเรีย นสำหรับนักเรีย นที่มีความบกพรองทางการไดยิน ควรเปน บทเรีย นภาษาทุก
บทเรียน เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินขาดทักษะภาษาที่จำเปน ดังนั้นควรมีการจด
บันทึกคำศัพทสำคัญ ความหมายของคำ มโนมติหลักในแตละบทเรียนที่นักเรียนตองเขาใจลงสมุดงาน
ติดฉลากวัตถุในหองเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนเรียนรูคำนามและการสะกดคำ ทำใหหองเรียนเต็มไปดวย
การพิมพรูปภาพ แผนภูมิ เพราะชวยใหเด็กหูหนวกสรางทักษะทางภาษาและทำงานไดดีกับเพื่อนใน
ชั้นเรียนและกับผูปกครอง
ในการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินควรปฏิบัติดังนี้
1) สบตา มองตรงไปที่นักเรียนและเผชิญหนาเมื่อตองการสื่อสารกับนักเรียนพูดตามธรรมชาติ
และชัดเจนกับนักเรียน ครูควรตระหนักการพูดดังไมไดชวยใหนักเรียนเขาใจในสิ่งที่ครูพูด
2) พูดชื่อของนักเรียนหรือแสดงทาทางใหนักเรียนสนใจกอนที่จะพูด
3) มอบหมายนักเรียนนัง่ โตะทำงานใกลกับครู หรือหนาหองเรียนหรือสถานที่ท่ีครูต้ังใจจะให
นักเรียนมองเห็นและเขาใจเนื้อหาการบรรยายใหมากที่สุด
4) การสื่อสารบางอยางอาจเปนเรื่องยากสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่จะ
เขาใจ การสอนเรื่องสำนวนซึ่งเปนการเลนคำ การอธิบายเรื่องตลกและการถากถาง ซึ่งเนื้อหาอาจไมตรง
กับขอความ
5) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมั กจะมีพัฒนาการลาชาดานทั กษะทางสั ง คม
ครู ค วรสร า งโอกาสระหว า งชั ่ ว โมงเรี ย นหรื อ ระหว า งพั ก ให ม ี ก ิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะทางสั งคม เช น
การเลนเกมหรือการตั้งประเด็นการสนทนาหรืออภิปรายสาระการเรียนรู
6) ครูผูชายควรเก็บหนวดหรือดูแลไมใหบังริมฝปากหรือใบหนา ปองกันอุปสรรค ในการ
สื่อสารผานการอานปากหรือการสังเกตทาทางจากใบหนาของครู
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หลักสูตรและการสอนโดยใชกลยุทธการมองเห็น (Eubanks, 2011)
1) ปรับวิธีการสอนเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนโดยแสดงขอมูลที่ตองการสื่อสาร
กับนักเรียนบนกระดาน เชน การเขียนการบานทั้งหมดคำแนะนำในชัน้ เรียนและ การเปลี่ยนแปลงตาราง
ประจำวันหรือการแทรกกิจกรรมพิเศษ การเขียนขั้นตอนเปนแผนผังหรือแผนภูมิสรุปบทเรียนหรือเนื้อหา
บนกระดานอาจใชปากกาที่มีสีตาง ๆ เพื่อใหความสำคัญกับขอความหรือขอที่ควรจำ นักเรียนจะสนใจ
และจำไดดีขึ้น
2) จัดเรียงโตะในรูปแบบวงกลมหรือรูปเกือกมา เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
สามารถมองเห็นครู เพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ได นี่เปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งถาพวกเขาจำเปนตองอานริมฝปาก
และสบตากับครูระหวางการสอนหรืออธิบายความรูแกนักเรียน
3) ใหนักเรียนมีโครงรางของบทเรียนประจำวันและพิมพสำเนาของบันทึกชวยใหนักเรี ยน
มุงเนนการอภิปรายและคำถามในขณะที่ครูกำลังสอนอยู จากนั้นนักเรียนสามารถมีสวนรวมในการเรียนรูและ
สามารถอานบันทึกยอในภายหลังไดอยางงายดาย เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเรียนรู
ผานสายตา การมองเห็นเปนวิธีการหลักในการรับฟงขอมูลจึงควรใชเครื่องมือที่เปนรูปภาพ รูปถาย
แผนภูมิ ทุกครั้งที่สามารถทำได พิจารณาใชโปสเตอร แผนภูมิกราฟก การดภาพทำมือ การจัดกราฟก
สิ่งประดิษฐหรือรายการภาพเพือ่ แสดงแนวคิดครูอาจเพิ่มการใชวิดโี อที่มีคำอธิบายภาพในชัน้ เรียน จะทำ
ใหเขาใจมากขึ้น
4) ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program: IEP) เกี่ยวกับ การปรั บตัว ในห องเรี ยนและการชวยเหลื อที ่ส อดคล องกับ ความ
ตองการจำเปนของนักเรียนเปนรายบุคคล
กลาวโดยสรุปการจัดการเรียนรูส ำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ควรให
ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ การสอนซ้ำเนื้อหา สื่อที่มองเห็นได เชน ดูการสาธิต เลียนแบบ สื่อที่
มองเห็นได การทำตัวแบบ การใชรูปภาพและไดอะแกรมเปนประโยชนสำหรับนักเรียน ทุกชั้นเรียนในการ
ทำความเขาใจเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 หลักสูต รการศึกษาขั้น พื้น ฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนที่มีค วามบกพรอง
ทางการไดยิน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ
มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล การจัดการศึกษา มุงใหสอดคลองกับ
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สภาพและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะ ที่มุงทำประโยชน สรางสิ่งที่ดงี ามใหกบั
สังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิ ช าพลศึ กษา (Physical Education) เปน วิช าในระดับ ประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ กษาซึ่ ง
มุงหมายใหเกิดการเรียนรูเชิงทักษพิสัย (Psychomotor Learning) เปนวิชาหนึ่งที่บรรจุในหลักสูต ร
การศึกษาของชาติ นับวามีความสำคัญ ในการที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ
อารมณ สังคม สติปญญา ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และไดมี
การบรรจุไวในหลักสูตรของโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อใหผูเรียนผานเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ตามสำหรั บ เด็ ก และเยาวชนไทยตามช ว งอายุ โดยใช ก ิ จ กรรมการเคลื ่ อ นไหว การออกกำลั ง กาย
การเลนเกมและกีฬา เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา
รวมทั้ง สุขภาพ ที่สมบูรณ หลักการและปรัชญาของการพลศึกษา คือ มุงใหนักเรียนไดมีพัฒนาการ ดังนี้
(1) ดานสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
(2) ดานทักษะการกีฬาตามความสนใจ
(3) ดานความรูความเขาใจในวิชาพลศึกษา
(4) ดานคุณธรรม เชน การมีน้ำใจนักกีฬา การมีวินัย
(5) ดานเจตคติที่ดีตอการออกกำลังกายและเลนกีฬา
การวัดและประเมินผลพลศึกษาเปนกระบวนการตรวจสอบพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) กลาวคือ 1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
คือ ดานความรูความเขาใจในวิชาพลศึกษา 2) จิตพิสัย (Affective Domain) คือ ดานคุณธรรม เจตคติที่ดี
ต อการออกกำลั งกายเล นกี ฬา และ 3) ทั ก ษะพิ ส ั ย (Psychomotor Domain) คื อ ด านทั กษะ และ
สมรรถภาพทางกาย วิชาพลศึกษาชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการเปนคนที่สมบูรณทุก ๆ ดานทั้ง 5 ดาน
ไปพรอม ๆ กัน
การวัดประเมินทั กษะเป นการทดสอบสมรรถภาพทางกายเทีย บกั บ เกณฑมาตรฐานและ
วัดทักษะปฏิบัติดานกีฬา สวนการวัดความรูความเขาใจอาจใชแบบทดสอบทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัย
การประเมินเจตคติ เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู
ประสบการณ และเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรานั้น ๆ
ไปในทิศทางหนึ่ง อาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือคัดคานก็ได ทั้งนี้ขึน้ อยูกบั ขบวนการเรียนรู ซึ่งเจตคติน่ี
จะแสดงออกหรือปรากฏใหเห็นชัดในกรณีที่สิ่ง เรานั้นเปนสิ่งเราทางสังคม องคประกอบของเจตคติ
องคประกอบของเจตคติมี 3 ประการ ไดแก 1) ดานความคิด (Cognitive Component) เปนการรับรู
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และวิน ิจ ฉัย ขอมูล ตาง ๆ ที่ไดร ับ แสดงออกมาในแนวคิดที่ว า อะไรถูก อะไรผิด 2) ดานความรูสึ ก
(Affective Component) เปนลักษณะทางอารมณของบุคคลที่สอดคลองกับความคิด เชน ถาบุคคลมี
ความคิดในทางที่ไมดีตอสิ่งใด ก็จะมีความรูสึกที่ไมดีตอสิ่งนั้น ดวย จึงแสดงออกมาในรูปของความรูสึก
ไมชอบหรือไมพอใจ 3) ดานพฤติกรรม (Behavior Component) เปนความพรอมที่จะปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติเกิดจากความคิด ความรูสึก ในการวัดประเมินดานจิตพิสัย สามารถแบงลำดับขั้นของเจตคติตาม
คุณลักษณะ ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ของเจตคติ ได 5 ขั้น ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)
ขั้นที่ 1 การตั้งใจรับ (Receiving) เปนความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณอยางเต็มใจ
ไมตองมีใครบังคับโดยฟงและดูอยางตั้งใจ เปนขั้นของเจตคติที่มีความซับซอนนอยที่สุด เปนขั้นตอนแรก
ของการพัฒนาเจตคติ
ขั ้ น ที ่ 2 การตอบสนอง (Responding) เป น การเข า ร ว มหรื อ ลงมื อ กระทำปฏิ บ ั ต ิ ต าม
ดวยความเต็มใจ ยอมรับ เชื่อฟง ไมตองใชการบังคับขูเข็ญ ดวยความพึงพอใจมีความสุข และสนุกสนาน
ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคา (Valuing) เปนการเห็นความสำคัญหรือเห็นคุณคา ประทับใจ ในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่เกิดจากจิตใจและความรูสึกของภายในแตละบุคคล ที่แสดงออกทางพฤติกรรมชัดเจน คงที่และ
สม่ำเสมอ ไดแก การยอมรับคุณคาของบุคคล ขอเสนอ แนวคิด ความพึงพอใจในคุณคา มีความผูกพัน
ยึดมั่นและตองการใหไดมาซึ่งคุณคานั้น
ขั้นที่ 4 การสรางคุณคา (Organizing) เปนการนำเอาคุณคาในลักษณะตาง ๆ มารวมกัน
ใหส ามารถมองเห็นความสอดคลองหรือความขัดแยงของคุณคาแตละอยาง เปรีย บเทีย บ แยกแยะ
สรางความสัมพันธ และสังเคราะหคุณคาที่ดีและเหมาะสมกับตนเองขึ้นเปนระบบคุณคาสำหรับตนเอง
ขั้นที่ 5 การสรางลักษณะของตนเองตามสิ่งที่เห็นวามีคุณคา (Characterization by Value)
เปนการใชระบบคุณคาที่ไดจากขั้นที่ 4 มาพัฒนาตนเอง หรือนำมาประพฤติ ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของ
ตนเองที่คงเสนคงวา นำไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพใหม การปรับตัวทางสังคม การดำเนิน ชีวิตและการปรับ
อารมณใหม
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาดานกายภาพที่สำคัญซึ่งสัมพันธกับปญหา
ดานวิชาการและการสื่อสารระยะยาว นอกจากนี้ มีการศึกษาพบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ
มีสมรรถภาพทางกายไมสมวัยโดยมีปญหาการทำงานกลไกการเคลื่อนไหว เชน การรักษาสมดุลของ
รางกายขณะอยูในทากระโดดขาเดียว ปรบมือเหนือศรีษะ หรือเดินตอเทาเปนเสนตรง (Zwierzchowska,
Gawlik and Grabara, 2004) จากการศึกษาของ Cushing et all. , (2013) พบวา นักเรียนที่มี ความ
บกพรองทางการไดยินจากประสาทหูเสื่อมมีความผิดปกติของระบบการทรงตัว รอยละ 50 ขึ้นและใน
จำนวนนี้ 1 ใน 3 มีความผิดปกติอยางรุนแรงขึ้นอยูกับความผิดปกติของเยื่อหุมสมองอักเสบ โรงเรียนควร
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เพิ่มเวลาใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดเคลื่อนไหวนอกวิชาพลศึกษา ครูทักษะทางกีฬา
รูจักนักเรี ยนเปนรายบุ คคล จัดสภาพแวดล อม สื่อและลามภาษามือ โดยไมลดมาตรฐานการศึ ก ษา
แก น ั ก เรี ย น ครู ใ ช ก ลยุ ท ธ ก ารสอนโดยนั ก เรี ย นมองเห็ น ได เช น การสาธิ ต มาพั ฒ นาการเรี ย นรู
(Easterbrooks and Stoner, 2006) ผูเรียนสามารถเขาถึงวิชาพลศึกษาไดโดยครูสื่อสารผานภาษามื อ
หรือสื่อสงเสริมการเรียนรูผานการมอง มีการลงมือปฏิบัตดิ วยตนเองซ้ำ ๆ (The Wallace Foundation,
2013) การทำใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจกับการเรียนรูสาระพลศึกษานั้น ปจจัยที่สำคัญ คือ การจัด
สภาพแวดลอมหรือจัดบรรยากาศการเรีย นที่ เ หมาะสม ตรงกับ ความสนใจของนัก เรีย น มีอุป กรณ
ออกกำลังกายทั้งในรมและกลางแจง มีอุปกรณโสตทัศนศึกษา เชน โทรทัศน วีดิทัศน เพียงพอกับจำนวน
นักเรียน ทำใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียน ครูมีทักษะทางกีฬาและทักษะการสอน สรางแรงจูงใจ
แกนักเรียนในการออกกำลังกาย เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ (เกวรินทร สีมาพล ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ และ
นำชัย เลวัลย, 2555)
กลาวโดยสรุปนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนผูเรียนที่เรียนรูจากการเห็นและการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง มีสมรรถภาพทางกายไมสมวัยโดยมีปญหาการทำงานกลไกการเคลื่อนไหว การจัดการเรียนรู
วิชาพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ที่ ป ระกอบด ว ย การออกกำลั ง กาย การเล น กี ฬ าและนั น ทนาการ เพื ่ อ ให น ั ก เรี ย นมี ส มรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐานสมวัย เนนการปฏิบัติซ้ำ ๆ จนชำนาญ ใชสื่อที่มองเห็นได เชน รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว ทำใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรีย นควรพัฒนาหลักสูตรที่ย ืดหยุน หลากหลายสอดคลองกับ ความตองการจำเปน ของนักเรียน
รายบุคคล สนับสนุนสื่อ อุปกรณ จัดสภาพแวดลอม อำนวยความสะดวกดานบุคลากร ลามภาษามือ
สนับสนุนทางสังคม และสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู วัดประเมินผลการเรียนรูเปนรายบุคคล
3. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
3.1 ความหมายและความสำคัญ
วิ ช าพลศึ ก ษาเป น หนึ ่ ง ในวิ ช าบั ง คั บ ให เ รี ย นตามหลั ก สู ต ร เป น การเรี ย นรู  เ กี ่ ย วกั บ
การเคลื่อนไหวที่ถูกวิธีของรางกายและตามความตองการของจิตใจ ไมวาชนิดกีฬา ที่ใชเปนสื่อการเรียนรู เชน
แบดมินตัน กระบี่ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วายน้ำ เปนตน รวมทั้งการเคลื่อนไหวรางกาย เชน ออกกำลังกาย
กายบริหาร เปนตน ซึ่งนักเรียนควรมีสมรรถภาพทางกายที่อยูในเกณฑมาตรฐานตามชวงอายุ
พจนานุ กรม ฉบั บ ราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมาย พลศึกษาวา การศึกษา
ที่จะนำไปสูความเจริญงอกงามและพัฒนาการทางรางกาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) Centers for
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Disease Control and Prevention : CDC (2010) ใหความหมายการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา วา
วิชาพลศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจและการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหว ความรูและแสดงพฤติกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายอยางเหมาะสม CDC (2010)
สนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาทุกวันเพื่อชวยใหนักเรียนมีสมรรถภาพ
ทางกายสมวัยและมีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวรางกายไปตลอดชีวิต โดยสมรรถภาพทางกาย (Physical
Fitness) คือสภาวะของรางกายที่อยูในสภาพที่ดีเพื่อชวยใหบุคคลสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลดอัตราเสี่ยงของปญหาสุขภาพที่เปนสาเหตุจากการออกกำลังกายสรางความสมบูรณและแข็งแรงของ
รางกายในการเขารวมกิจกรรมการออกกำลังกายไดอยางหลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี
จะสามารถปฏิบัติกิจตาง ๆ ในชีวิตประจำวันการออกกำลังกาย การเลนกีฬา และการแกไขสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางดี สมรรถภาพทางกายแบงออกเปน 2 ชนิด คือ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ
(Health-related physical fitness) และสมรรถภาพทางกายที ่ ส ั ม พั น ธ ก ั บ ทั ก ษะ (Skill-related
physical fitness) กรมพลศึ ก ษา (2562) ให ค วามสำคั ญ กั บ สมรรถภาพทางกายและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของเยาวชนและประชาชนไทย จึ ง ได จ ั ด ทำแบบทดสอบและเกณฑ ม าตรฐาน
สมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่ทุกชวงอายุ เพื่อใหโรงเรียนนำไปใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรูใน
วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเนื่องจากวัยเด็กเปนวัยที่อยูในชวงการพัฒนาดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การออกกำลังกายและเลนกีฬาเปนการชวยกระตุน และ
พัฒนาระบบตางในรางกายที่จะชวยใหเด็กมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย ทำใหมีรางกายที่แข็งแรง
สมบูรณ และยังชวยสงเสริมสุขภาพจิตที่ดี Barboza, Ramos, Abreu, and Castro (2019) กลาววา
ศักยภาพดานพลศึกษา คือ ทักษะการเคลื่อนไหวที่ทำใหคนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีความเสี่ยงต่ำในการที่
จะเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพกอนถึงเวลาอันสมควร และมีพลังงานในการประกอบกิจกรรมทางกาย
เพื่อความสนุกสนาน
US Department of Health and Human Services (2008) กลาววา สมรรถภาพทางกาย
เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลการสอนพลศึกษาในโรงเรียน สังเกตจากความสามารถในการทำงานประจำวัน
ดวยความแข็งแรงและความตื่นตัวโดยไมเมื่อยลาเกินควรและมีพลังงานเพื่อทำกิจกรรมยามวางและ
ตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณฉุกเฉิน สมรรถภาพทางกายของนักเรียนเปนตัวบงชี้ความเสี่ยงตอ
สุขภาพในผูใหญ การออกกำลังกายที่เหมาะสมชวยสงเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและกลามเนื้อ
และปองกันภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง การออกกำลังกายที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางกาย ไดแก กิจกรรม
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เพิ่มความอดทนของระบบทางเดิน หายใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อหรือความสามารถในการใช
ออกซิเจน ความยืดหยุน ความอดทนของกลามเนื้อ และองคประกอบของรางกาย การออกกำลังกายที่
เกี่ยวของกับประสิทธิภาพหรือทักษะมักจะเนนไปที่การปรับปรุงความคลองตัว ความสมดุล ความเร็ว
พลั งการประสานงานและเวลาตอบสนอง กิ จ กรรมการออกกำลั งกายที่ ส งเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
1) เกม เปนกิจกรรมการเลนอยางงาย ๆ ไมมีกฎกติกาที่ซับซอนมากเนนที่ความสนุกสนาน
เสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย
2) กิจกรรมกีฬา เปนกิจกรรมที่นิยมเลนกันอยางแพรหลาย แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1) กีฬากลางแจง 2) กีฬาในรม ไมเนนการเคลื่อนไหวอยางหนัก แตจะเนนเรื่องความสนุกสนานและมักจะ
นิยมเลนภายในอาคารหรือโรงยิม เชน เทเบิลเทนนิส ยิมนาสติก
3) กิจกรรมเขาจังหวะ ไดแก กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายโดยใชเสียงเพลง หรือดนตรี
เปนสวนประกอบ
4) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนกิจกรรมที่รักษาหรือเสริมสรางรางกาย ให
แข็งแรง เชน การดึงขอ ดันพื้น ลุก-นั่ง ฯลฯ
5) กิจกรรมนอกเมือง สงเสริมการเคลื่อนไหวรางกายโดยการศึกษาธรรมชาติที่สนใจ เชน
การปนเขา การเดินทางไหล การทัศนาจร การเขาขายพักแรม เปนตน
6) กิ จ กรรมแก ไ ขความบกพร อ ง ความไม ส มวั ย หรื อ ความพิ ก าร เป น กิ จ กรรมที ่ ใ ห
เคลื่อนไหวเพื่อแกไขความพิการ เพิ่มศักยภาพ สงเสริมพัฒนาการหรือคงสภาพการเคลื่อนไหวที่มีอยู
สรุปศักยภาพดานพลศึกษา หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลน
กีฬาที่สงผลดีตอสมรรถภาพทางกาย ระบบทางเดินหายใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อหรือความสามารถ
ในการใชออกซิเจน ความยืดหยุน ความอดทนของกลามเนื้อ มีความมั่นใจและพึงพอใจกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวรางกายไปตลอดชีวิต
ความสำคัญของศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยม
U.S. Department of Health and Human Services (2018) กล า วว า วั ย เด็ ก และวั ย รุ น
เปนชวงสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การสรางนิสัยการออกกำลังกายเปนรากฐาน
การดู แ ลสุ ข ภาพและความเป น อยู  ท ี ่ ด ี ต ลอดชี ว ิ ต กิ จ กรรมการเคลื ่ อ นไหวร า งายในเด็ ก และวั ย รุ น
จะมีสมรรถภาพทางเดินหายใจและกลามเนื้อแข็งแรง มีไขมันในรางกายลดลงและกระดูกที่แข็ งแรง
การออกกำลังกายยังมีประโยชนตอสุขภาพสมองสำหรับวัยเรียน ภาวะซึมเศราลดลง การออกกำลังกายใน
ระดับปานกลางถึงมาก ชวยเพิ่มความจำและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับเด็กและวัยรุนที่มี
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางรางกายนอย รัฐควรสงเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชน เชน สวนสาธารณะ
การวิ่งแรลลี่
U.S. Department of Health and Human Services (2018) นำเสนอประโยชนของกิจกรรม
พลศึกษาจากการสังเคราะหงานวิจัยที่ใชสถานการณเปนฐาน (Evidence based research) ระหวางป
2551 – 2561 และหลักฐานทางวิทยาศาสตรมากมายสนับสนุนชาวอเมริกันทุกคนใหมีกิจกรรมทางกาย
เพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและลดความเสี่ยงของปญหาสุขภาพมากมาย ดังนี้
1) เด็กอายุ 3 ถึง 5 ปมสี ุขภาพกระดูกและน้ำหนักดีขึ้น
2) เด็กอายุ 6 ถึง 13 ป สมองสวนของการเรี ยนรูจ ะไดรั บการพัฒ นาอย างชัดเจน เชน
การประมวลผลความรู ความจำและ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions: EF)
3) เด็กอายุ 6 ถึง 17 ป ลดความเสี่ยงภาวะซึมเศราและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
4) การออกกำลังกายมีประโยชนตอสุขภาพสมองรวมทั้งเปนไปไดปรับปรุงการทำงานของ
ความรูความเขาใจลดความวิตกกังวล ความเสี่ยงตอภาวะซึมเศราและการนอนหลับที่ดีขึ้นและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
5) ลดความเสี่ย งตอการเพิ่มน้ำหนักตัว มากเกิน ไปขณะตั้งครรภส ำหรับ หญิงตั้งครรภ
โรคเบาหวานและภาวะซึมเศราหลังคลอด
6) ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการหกลมสำหรับผูสูงอายุ
7) ลดความเสี่ยงการตายจากทุกสาเหตุทางกายและทำใหคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผูท่ีเปน
โรคเรื้อรังตางๆ
World Economic Forum (2018) สนับสนุนใหเด็ก ๆ ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมอง
มากขึ้น โดยนำเสนอขอมูลการศึกษาของประเทศสเปนที่พบวาเด็กที่มีกิจกรรมทางกายจะมีสมองสวนหนา
และส ว นข า งมากขึ ้ น (Frontal and temporal regions and the calcarine cortex) ซึ ่ ง ทั ้ ง หมดนี ้ มี
ความสำคัญตอความสามารถของสมองที่ใชบ ริหารจัดการเรื่องตาง ๆ ในชีว ิตไดส ำเร็จ (Executive
function) รวมถึงการเรียนรู (Learning) ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skills) การประมวลผลดวยภาพ
(Visual processing) และพั ฒ นาความสามารถทางการเรี ย น (Academic performance) World
Economic Forum ไดกระตุน รัฐ บาลใหกำหนดนโยบายและนักการศึกษาใหน ำผลการวิจ ัย ไปใชใน
โรงเรียนโดยการสอนพลศึกษาหรือออกกำลังกายทุกวัน
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2560) ใหขอมูลวาระบบการศึกษาไทยยังไมใหความสำคั ญ
กับการพัฒนาดานการกีฬามากนัก จึงกำหนดยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560 – 2564) สนับสนุนสงเสริมการออกกำลังกาย การเลนกีฬาพื้ นฐานและกี ฬามวลชนโดย
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การสงเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อใหเด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงการเลนกีฬาและออกกำลังกาย สงเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผูนำการออกกำลังกาย
และการเผยแพรความรูเพื่อสงเสริมการออกกำลังกาย เลน กีฬาและการดูแลสุขภาพใหกับ คนไทย
ตลอดจนการจัดทำแนวทางสงเสริมสุขภาพและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและ
เลนกีฬาสำหรับคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุซึ่งจะเปนการสงเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณอย าง
แทจริง สงเสริมการวิจัยพัฒนาพลศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไปสูการสรางนักกีฬา
ของสถานศึกษาและนักกีฬาแหงชาติ นอกจากนี้ยังสงเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสูความเปนเลิศ
โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุป ดังนี้
1) พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ใหไดมีชั่วโมงพลศึกษาเพิ่มขึ้น อบรม
ครูพลศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน (After school program)
2) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน สวนราชการและองคกรเอกชนไดออกกำลังกายและกีฬาเปน
ประจำทุกสัปดาห
3) สนับสนุนใหมีสถานที่ออกกำลังกายและเลนกี ฬาในชุนชนทั ่วประเทศ โดยบู รณาการรวมกับ
กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) นำวิทยาศาสตรการกีฬา มาเปนเครื่องมือในการพัฒนานักกีฬาในทุกระดับ พัฒนาผูฝกสอน (โคช)
และนักกีฬาใหกาวสูความเปนนักกีฬาระดับนานาชาติ โดยจะเนนการสรางกีฬาที่เปนทีมใหเขาสูระดับโลก
5) พัฒนากระบวนการคัดสรร ฝกฝนและพัฒนานักกีฬาอยางตอเนื่อง
6) สงเสริมกีฬาเพื่อการทองเที่ยว และการบูรณาการระหวางกีฬาและการทองเที่ยวใหเกิดผล
สูงสุดทุกมิติรวมทั้งคนพิการ พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานและสงเสริมการวิจัยดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
สุพาพร เทพยสุวรรณ (2561) กลาววา กิจกรรมการเลนกีฬาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน
มากมายกับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในวัยรุนการเลนกีฬาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติท่ี
อวัยวะทุกสวนของรางกายทำงานอยางเต็มที่ทั้งกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ เชน การเดิน วิ่ง กระโดด
ตีแบดมินตัน นอกจากนี้ การเลนกีฬาชวยใหมีจิตใจและอารมณที่เบิกบานแจมใส อีกทั้งยังกระตุนใหสมอง
ตื่นตัว มีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดรวดเร็วและสรางสรรคมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูปกครองควรมีสวน
รวมสนับสนุน ใหเด็ก ๆ ไดออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ การเลนกีฬา ออกกำลังกายอยาง
สม่ำเสมอ มีประโยชนสำหรับเด็ก ๆ ดังนี้
1) ชวยใหเด็กมีรางกายสมบูรณแข็งแรง เมื่อเด็ก ๆ ไดเลนกีฬา รางกายของเด็กจะมีการ
เคลื่อนไหวอยางสมดุล อีกทั้งการที่เด็กไดเลนกีฬานั้นจะชวยใหระบบประสาทสั่งการ ของกลามเนื้อสวน
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ตาง ๆ ของรางกายทำงานได ดี อีกทั้งชวยใหเ ด็ กมี การทรงตัว ที่ ดี และชวยพัฒ นากล ามเนื้ อเล็ ก และ
กลามเนื้อใหญใหไดมีการเคลื่อนไหวอยางคลองแคลวอีกดวย
2) ชวยเพิ่มมวลกระดูกใหกับเด็ก นอกจากจากการเลนกีฬาจะชวยใหระบบหลอดเลือดและ
หัวใจแข็งแรง ซึ่งสงผลตอการหลั่งฮอรโมนเพื่อการเจริญเติบโต (Growth hormone) แลวยังชวยในเรื่อง
ของพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กในการเพิ่มมวลกระดูกของเด็กที่ชวยสงเสริม ความแข็งแรง
ของขอตอและระบบกลามเนื้อของรางกายอีกดวย เชน กิจกรรมกระโดด การเดินตามเสน เดินตามแบบ
3) ลดปญหาเด็กอวน เกิดจากเด็กไมไดเคลื่อนไหวออกกำลังกายเลย ดังนั้นควรสงเสริมให
เด็กไดออกกำลังกายเลนกีฬาเชน ชวนไปวิ่ง ขี่จักรยาน เตนแอโรบิค วายน้ำ ซึ่งการเลนกีฬานั้น จะชวย
เผาผลาญไขมันสวนเกินใหออกไปจากรางกายและทำใหเด็กมีรางกายที่แข็งแรง มีรูปราง ที่ดีสมสวน
4) ชวยใหเด็กสมองดีสุ ขภาพจิ ตดี เพราะการที่ เด็กได เล นกี ฬา นอกจากจะชวยให เ ด็ ก
มีรางกายที่แข็งแรงโดยตรงแลว ยังชวยใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณที่เบิกบานแจมใส มีความสุข
สนุกสนาน และชวยลดความเครียดอีกดวย อีกทั้งกิจกรรมกีฬายังชวยใหสมองสวนการเรียนรูของเด็ก
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเลือดและออกซิเจนมีการไหลเวียนไปสูสมองไดดี ซึ่งเปนการ
ชวยใหสมองสวนความจำของเด็กทำงานไดดีขึ้น
องคกรอนามัยโลกแนะนำวาเด็กอายุตั้งแต 5 - 17 ป ควรเลนกีฬา ออกกำลังกายอยางน อย
60 นาที ต  อ วั น ผลการศึ ก ษาหลายเรื ่ อ งเกี ่ ย วกั บ เด็ ก กั บ การออกกำลั ง กายส ง ผลต อความแข็ ง แรง
ของรางกาย ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชวยใหความสามารถทางความคิดอานและทางวิชาการ
ของเด็ก ๆ ดีขึ้น เนื่องจากการหมุนเวียนของโลหิตไปเลีย้ งสมองดีขึ้นสามารถคิดทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลว
คิดเร็วขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกวาเด็กที่ไมไดออกกำลังกาย มีการคนพบ
หลักฐานวา เด็ก ๆ ทำคะแนนทดสอบการอานและคณิตศาสตรไดสูงหลังจากออกกำลังกายดวยการเดิน
เปนประจำ โดยนักเรียนทำกิจกรรมทีอ่ อกแรงกาย เชน เดินมาโรงเรียน เดินเปลี่ยนหองเรียน ใชอุปกรณ
ออกกำลังกายกลางแจงเปนประจำ โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหว ทั้งในและ
นอกการเรียนพลศึกษาเปนประจำเด็ก ๆ จะมีความสามารถในการเรียนรูสูงที่ขึ้นดวย (Gomez and
Hillman, 2013; Pearson, 2014) Centers for Disease Control and Prevention (2014) กลาววามีหลักฐาน
ยืนยันวาการเคลื่อนไหวรางกาย การออกกำลังกายและการเลนกีฬาสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1) นักเรียนที่มีกิจ กรรมการเคลื่ อนไหวรางกายมักจะมีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นเพิ ่ มขึ้ น
สนใจมาโรงเรียน สมรรถนะทางการคิดดีขึ้น เชน ความจำและพฤติกรรมในชั้นเรียนดีขึน้ เชน พฤติกรรม
ตั้งใจทำงาน
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2) กิ จ กรรมการออกกำลั ง กายและระดั บ สมรรถภาพทางกายที ่ ส ู ง ขึ ้ น สั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิภาพการเรียนรูที่ดีขึ้น เชน สมาธิ การสนใจจดจอ
3) การมีส ว นรว มในชั้น เรีย นพลศึกษามีความสัมพัน ธทางบวกกับ คะแนนการทดสอบ
ที่ไดมาตรฐานและพฤติกรรมในหองเรียน เชน พฤติกรรมการทำงานรวมกับเพื่อน
4) การเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรมพลศึกษาสงผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน
5) เวลาที่ใชในการพักผอนแสดงใหเห็นวามีผลกระทบทางบวกตอประสิทธิภาพการเรียนรู
ของนักเรียน เชน ความสนใจจดจอ ความจำและพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน ไมทำงานสง
6) การออกกำลังกายในหองเรียนสั้น ๆ เชน 5-10 นาที นั้นเกี่ยวของกับการปรับปรุง
การเรียนรู เชน ความสนใจ สมาธิ พฤติกรรมในหองเรียน เชน พฤติกรรมการทำงานและผลลัพธทาง
การศึกษา เชน คะแนนการทดสอบที่ ได มาตรฐาน การอานคะแนนความรู คะแนนความคลองแคล ว
ทางคณิตศาสตร
7) การมีส ว นรว มในกิ จกรรมการออกกำลั งกายนอกหลั กสู ตร เช น กี ฬาระหว างโรงเรี ยน
มีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลงและปญหาดานวินัยของนักเรียน
นอยลง
การเลนกีฬาและออกกำลังกายมีประโยชนตอการเรียนหนังสือของนักเรียนซึ่งจำเปนตองใหมีวิชา
พลศึกษาในโรงเรียน เนื่องจากสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมของเราสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ
หนวยความจำและสมอง คนที่มีบุคลิกภาพหรือวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวหรือตองเดินทางตลอดเวลา จะมีพัฒนาการ
ทางสติปญญาสูงกวาเดิม ระหวางการออกกำลังกาย สมองจะไดรับสารอาหารและออกซิเจนจากกระแสเลื อด
มีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับการพัฒนาสมองใหเฉียบแหลม การออกกำลังกายเบา ๆ ชวยกระตุนอวัยวะและ
เนื้อเยื่อตาง ๆ ของรางกาย รวมถึงเซลลประสาทของสมองชวยเพิ่มการพัฒนาเสนเลือดฝอยในสมอง
มีเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ทำใหคิดเร็วและฉลาดขึ้น ในตอนแรกสันนิษฐานวาจะมีผลกระทบเฉพาะ
พื้นที่สมองเทานั้น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในควบคุมกลไกตาง ๆ แตเมื่อเวลาผานไปในระหวางการวิจัย
พบวา การพัฒนาขยายไปถึงความสามารถอื่น ๆ รวมทั้งการเรียนรู การคิดและความจำ ในระหวางการ
ออกกำลังกายสมองจะพัฒนากระบวนการทางสติปญญาและความสำเร็จทางวิชาการ (ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร องคกรมหาชน, 2560; สุพาพร เทพยสุวรรณ, 2561) นักกีฬาอาชีพมีภาพสมองทีค่ วามสัมพันธกับ
สติปญญา โดยนักกีฬาอาชีพมีการฝกซอมและเคลื่อนไหวผานทาทางตาง ๆ ยอมมีโอกาสของการพัฒนา
ทางสมองยอมดีกวาคนที่นั่งอยูบนโซฟาตลอดเวลา นอกจากนี้ตองยังแบงปนเวลาอานและเรียนอยูเสมอ
หลายคนคิดวาไมต อ งจริ งจั งกับ การเรีย นมากนั กก็ไ ด นักกีฬาอาชี พต อ งฝ กฝนหนั กในบางกรณี มี
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ความเครียดมาก สงผลเสียตอการทำงานของระบบประสาท ดังนั้นการออกกำลังกายเปนประโยชนตอ
สมอง แตควรพอเหมาะกับรางกาย ซึ่งโคชหรือครูผูฝกสอนจะใหคำแนะนำการฝกซอมสำหรับนักกีฬาได
เปนเอยางดี (กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2557; กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา, 2560)
กลาวโดยสรุปพลศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว
การออกกำลังกาย การเลนเกมและกีฬา เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สั ง คม สติ ป  ญ ญา รวมทั ้ ง สมรรถภาพกายและกี ฬ า โรงเรี ย นและผู  ป กครองควรส ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
ดานพลศึกษาทำใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสมรรถภาพทางกาย มีทักษะทางกีฬา อีกทั้งยังกระตุนใหสมอง
ตื่นตัว มีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ
3.2 การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
การจัดกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชนรวมอยูในการสอน
พลศึกษาที่มีจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการศึกษาแกนักเรียนดานการดูแลสุขภาพอยาง
มีเปาหมายประกอบดวย การดํารงสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ครอบครัว และชุมชนใหย ั่งยืน รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
ไดกําหนดมาตรฐานการเรีย นรูในการพัฒ นานักเรีย นที่เกี่ย วของกับ กับ สมรรถภาพทางกายไว ด ั ง นี้
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะ
การสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และ
กําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไวในทุกระดั บชั้น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยเนนการประเมินดานทักษะเปนสำคัญ โดยเฉพาะการประเมินในเรื่อง
สมรรถภาพทางกายที่เ กี่ ยวข องกับสุ ขภาพนั กเรี ยนตามสภาพจริ งดวย การทดสอบและการประเมิ น
สมรรถภาพทางกายผูเรียน ซึ่งการประเมินจะชวยใหสามารถติดตามแกไขผูเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย
ต่ำกวาเกณฑป กติ ไดและสามารถส งเสริ มพัฒ นาหรื อจัดกิจ กรรมเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวของกับสุขภาพของนักเรียนทีต่ ่ำกวาเกณฑปกติใหสามารถพัฒนาสมรรรถภาพทางกายของตนเองให
ดีขึ้นหรือผานเกณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ
การส ง เสริ ม ให น ั ก เรี ย นได ม ี ก ิ จ กรรมทางกายในวิ ถ ี ช ี ว ิ ต รวมถึ ง ลดพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง
(Sedentary Behavior) ที่ใชพลังงานต่ำ เชน การนั่งเลน โทรศัพทมือถือ การใชคอมพิว เตอร โดยมี
ขอแนะนำการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ สำหรับวัยเรียนและวัยรุน (6 - 17 ป) ใหมีกิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจำวันอยางนอย 60 นาทีตอวัน อันจะนำไปสูการมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง (กองออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย
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แหงประเทศไทย (2560) ใหขอแนะนำการออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยรุน ดังนี้ 1) ควรจัดเวลาเพื่อใหเด็ก
ออกกำลังกาย อยางนอย 30 ถึง 60 นาทีตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห เพื่อพัฒนากลามเนื้อให
สมบูรณแข็งแรง เพิ่มความสูง โดยเฉพาะในเด็กผูหญิงซึ่งเขาสูวัยรุนเร็ว ประมาณอายุ 10 ป จะมีชวงสูง
ตอไปไดหลังมีประจำเดือนไมเกิน 2 ป 2) กิจกรรมในแตละวันควรจะเริ่มจากระดับเบา ปานกลางและ
หนักตามลำดับ 3) จัดสถานที่ที่บานหรือพาไปทำกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กไดออกกำลังกายแบบแอโรบิค
เชน เลนกีฬา วิ่ง กระโดดเชือก ตีแบดมินตัน หรือวายน้ำ เปนตน 4) โปรแกรมการฝก การออกกำลังกาย
ที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เสริมสรางกระดูกและใหระบบกลามเนื้อมีความแข็งแรง ไดแก การ
โหนบาร วายน้ำ และยกน้ำหนักขนาดนอย 5) สนามที่เลนควรมีขนาดใหญ สภาพแวดลอมดี โลงแจง
อากาศถายเทดี
แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาที่สำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้ (Presidential
Youth Fitness Program, 2014)
1) ครอบครั ว และโรงเรี ย นควรให ค วามสำคั ญ และให ก ำลั ง ใจแก เ ด็ ก และเยาวชน
ในการมีสวนรวมในกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยที่สนุกสนานและมีความหลากหลาย
2) เด็กและเยาวชน อายุ 6-17 ปควรทำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก 60 นาที
ทุกวัน เชน การออกกำลังกายแบบแอโรบิค ในระดับปานกลางหรือระดับความเขมขนและควรออกกำลังกาย
ที่มีความเขมขนสูงอยางนอย 3 วันตอสัปดาห เหมาะสำหรับวัยรุนที่รางกายตองการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อมัดใหญติดตอกันจะชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเดินหายใจ กิจกรรมแอโรบิค เชน การวิ่ง กระโดด
กระโดดเชือก วายน้ำ เตนรำและปนจักรยาน เปนตน
3) การเสริ ม สร า งกล า มเนื ้ อ (Muscle-strengthening) เนื ่ อ งจากเป น ส ว นหนึ ่ ง ของ
การออกกำลังกายประจำวัน 60 นาทีขึ้นไปเด็กและวัยรุนควรมีกิจกรรมทางกายที่เสริมสรางกลามเนื้อ
อย า งน อ ย 3 วั น ต อ สั ป ดาห เช น กี ฬ าทำให ก ล า มเนื ้ อ ทำงานมากกว า ปกติ ใ นระหว า งกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจำวัน กิจกรรมเสริมสรางกลามเนื้อในเด็กหรือวัยรุน ควรเปนสวนหนึง่ ของการเลน เชน การเลน
บนอุปกรณสนามเด็กเลน ปนตนไมและการเลนชักเยอ ยกน้ำหนัก เปนตน
4) การเสริมสรางกระดูก (Bone-strengthening) เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการออกกำลังกาย
ประจำวัน 60 นาทีขึ้นไปเด็กและวัยรุนควรมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมสรางกระดูกอยางนอย 3 วัน
ตอสัปดาห เชน การวิ่ง กระโดดเชือก บาสเก็ตบอล เทนนิส ลวนเปนตัวอยางของกิจกรรมเสริมสร าง
กระดูก ดังตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นกิจกรรมเสริมสรางความแข็งแรงของกระดูกยังสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
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Presidential Youth Fitness Program; PYFP (2014) กลาววา โปรแกรมพลศึกษาที่มีคุณภาพ
สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักสูตรพลศึกษาที่มีมาตรฐานกลาง
ของชาติ 2) นโยบายการสนั บ สนุ น ของโรงเรี ย น 3) เพิ ่ ม เวลาในการจั ด กิ จ กรรมด า นพลศึ ก ษา
4) การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่เปนมาตรฐาน การใหความรูดานการออกกำลังกายและ
การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชวยใหนักเรียนปรับปรุงระดับการออกกำลังกายของตนเอง
โรงเรี ย นสามารถรวมประสบการณดานสมรรถภาพทางกาย เขากับ การเรียนการสอนพลศึ กษาเพื่อ
เชื่อมโยงระหวางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อการเลนกีฬาอาชีพ การนำเสนอ
ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเปนรายบุคคลใหกับผูปกครองเปนการชวยเพิ่มความ
ตระหนักรูของผูปกครองและมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพโดยรวมของนักเรียน โรงเรียนและครอบครัวควรจัด
เวลาใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทำกิจกรรมทางกาย อยางนอย 60 นาทีตอวันตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้ง
ตอสัปดาห ตามประเภทกิจกรรมทางกายที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาทีส่ ำคัญสำหรับ
เด็กและเยาวชน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Presidential Youth Fitness Program, 2014)
ประเภท
กิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนมัธยม
แอโรบิค (Aerobic) เคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดใหญในลักษณะเปนจังหวะเปนระยะเวลาที่ยาว เชน
เดินเร็ว เกมขวาง-ปา เทนนิส เตนประกอบเพลง เตนรำ เคลื่อนไหวขามแนว
ลำตัว
การเสริมสราง
การออกกำลังกายดวยแรงตานโดยใชน้ำหนักตัว การดึงแผนยางยืด การยกตุม
กลามเนื้อ (Muscle- น้ำหนัก การเลนโยคะ เกมที่ออกแรง เชน ชักเยอ เกมเดินปู เกมเดินทาสั ตว
เกมปนเขา เทเบิลเทนนิส เปนตน
strengthening)
การเสริมสราง
การออกกำลังกายโดยใชเทาและขาหรือมือและแขนในการรับน้ำหนักของตัวเอง
กระดูก (Boneการวิ่ง กระโดดขามสิ่งกีดขวาง กระโดดตบ กระโดดเชือก เลนยิมนาสติ ก
strengthening)
การเลนบาสเก็ตบอล แบดมินตัน เปนตน
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การสงเสริมสมรรถภาพทางกาย
การสงเสริมสมรรถภาพทางกายเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา เปนการเพิ่ม
เวลาสำหรับการเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกายที่เหมาะสมจะชวยใหมีการเจริญเติบโตของระบบ
กระดูก ระบบกลามเนื้ อ และระบบข อต อตา ง ๆ ของรางกาย พัฒ นาไปอยา งเหมาะสมกับ ช ว งวั ย
นอกจากนี้ ยังสงผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ชวยควบคุมน้ำหนักตัว รวมถึงการสงเสริมสุขภาพจิต
และสรางนิสัยรักการออกกำลังกาย ลดสาเหตุการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคอวน ในโรงเรียนควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) เพื่อเปนขอมูลการสงเสริม
สุขภาพของนักเรีย น World health organization (2019) ให ความหมาย สมรรถภาพทางกาย คื อ
สุขภาวะของรางกายที่อยูในสภาพที่ดีเพื่อที่จ ะชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ
ลดอัตราความเสี่ยงของปญหาทางสุขภาพที่เปนสุขภาพที่เปนสาเหตุ มาจากการขาดการออกกําลังกาย
สรางความสมบูร ณและแข็งแรงของรางกายในการที่จ ะเขารว มกิจกรรมการออกกําลังกายได อยาง
หลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การออก
กําลังกาย การเลนกีฬาและแกไขสถานการณตางๆไดเปนอยางดี (กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา, 2555) การขาดกิจกรรมทางกาย และการรักษาสุขภาพที่ไมดีจะสงผลเสียตอรางกายของมนุษย
ซึ่งนำไปสูการสูญเสียสมรรถภาพทางกายที่ทำใหเกิดปญหาตอสุขภาพได
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2561) กล าววา สมรรถภาพทางกาย
หมายถึง สภาวะของรางกายที่อยูในสภาพที่ดีเพื่อชวยใหบุคคลสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลดอัตราเสี่ยงของปญหาสุขภาพที่ เปนสาเหตุจากการออกกำลั งกายสร างความสมบูร ณ และแข็ ง แรง
ของรางกายในการเขารวม กิจกรรมการออกกำลังกายไดอยางหลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี
จะสามารถปฏิบัติกิจตาง ๆ ในชีวิตประจำวันการออกกำลังกาย การเลนกีฬาและการแกไขสถานการณตาง ๆ
ไดอยางดี สมรรถภาพทางกายแบงออกเปน 2 ชนิด คือ สมรรถภาพทางกายที่ส ัมพัน ธ กับ สุ ข ภาพ
(Health-related physical fitness) และสมรรถภาพทางกายที ่ ส ั ม พั น ธ ก ั บ ทั ก ษะ (Skill-related
physical fitness) ประกอบดวย
1) ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscle strength) เปนความสามารถของกลามเนื้อหรือ
กลุมกลามเนื้อที่ออกแรงดว ยความพยายามในครั้งหนึ่ง ๆ เพื่อตานกับ แรงตานทาน ความแข็งแรง
ของกล า มเนื ้ อ จะทำให เ กิ ด ความตึ ง ตั ว เพื ่ อ ใช แ รงในการดึ ง หรื อ ยกของต า ง ๆ เป น ความสามารถ
ของกลามเนื้อที่ชวยใหรางกายทรงตัวตานกับแรงโนมถวงของโลกใหอยูไดโดยไมลม เปนความแข็งแรง
ของกล า มเนื ้ อ ที ่ ใ ช ใ นการเคลื ่ อ นไหวขั ้ น พื ้ น ฐาน เช น การวิ ่ ง การกระโดด การเขย ง การกระโจน
การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเทา เปนตน ความแข็งแรงอีกชนิดหนึ่งของกลามเนื้อ เรียกวา
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ความแข็งแรง เพื่อเคลื่อนไหวในมุมตาง ๆ ไดแก การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมตาง ๆ เพื่อเลนเกมกีฬา
การออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เปนตน ความแข็งแรงของกลามเนื้อในการเกร็ง
เปนความสามารถของรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายในการตานทานแรงที่มากระทำจากภายนอกได
โดยไมลมหรือสูญเสียการทรงตัวไป
2) ความอดทนของกลามเนื้อ (Muscle endurance) เปนความสามารถของกลามเนื้อ ที่จะ
รักษาระดับ การใชแรงปานกลางไดเปน เวลานานโดยการออกแรงที่ทำใหว ัตถุเคลื่อนที่ไดติดตอกัน
เปนเวลานาน ๆ หรือหลายครั้งติดตอกัน ความอดทนของกลามเนื้อสามารถเพิ่มมากขึ้นได
3) ความออนตัว (Flexibility) เปนความสามารถของขอตอตาง ๆ ของรางกายที่เคลื่อนไหวไดเต็ม
ชวงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาดานความออนตัวทำไดโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อและเอ็น หรือการใช
แรงตานทานในกลามเนื้อและเอ็นใหตองทำงานมากขึ้น การยืดเหยียดของกลามเนื้อ ทำไดทั้งแบบอยูกับที่
หรื อ แบบที ่ ม ี ก ารเคลื ่ อ นไหวเพื ่ อ ให ไ ด ป ระโยชน ส ู ง สุ ด ควรใช ก ารยื ด เหยี ย ดของกล า มเนื้ อ
ในลักษณะอยูกับที่นั่นคือ อวัยวะสวนแขนและขาหรือลำตัวจะตองเหยียดจนกวากลามเนื้อจะรูสึกตึง และ
อยูในทาเหยียดกลามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ 10-15 วินาที เชน เกมสงบอลขามแนวลำตัว ศีรษะ
4) ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (Cardiovascular endurance) เปน
ความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารตาง ๆ ไปยังกลามเนื้อที่ใชใน
การออกแรงในขณะทำงาน ทำใหรางกายทำงานไดเปนระยะเวลานาน และขณะเดียวกันก็นำสารที่ไมตองการ
ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทำงานของกลามเนื ้อออกจากกลามเนื้ อที่ใชงานในการพัฒนาหรือเสริ มสร าง
สมรรถภาพดานนี้จะตองใหมีการเคลื่อนไหวรางกายโดยใชระยะเวลาติดตอกันประมาณ 10-15 นาทีขึ้นไป
เชน การกระโดดเชือก ปนจักรยาน
5) องคประกอบของรางกาย (Body composition) หมายถึง สวนตาง ๆ ที่ประกอบขึ้นเปน
น้ำหนักตัวของรางกาย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนไขมัน (Fat mass) และสวนที่ปราศจาก
ไขมัน (Fat-free mass) เชน กระดูก กลามเนื้อ และแรธาตุตาง ๆ ในรางกาย โดยทั่วไป องคประกอบของ
รางกายจะเปนดัชนีประมาณคาที่ทำใหทราบถึงรอยละของน้ำหนักที่เปนสวนของไขมันที่มีอยูในรางกาย
ซึ ่ ง อาจจะหาคำตอบที ่ เ ป น สั ด ส ว นกั น ได ร ะหว า งไขมั น ในร า งกายกั บ น้ำหนักของสวนอื่ น ๆ ที่ เป น
องคประกอบ เชน สวนของกระดูก กลามเนื้อและอวัยวะตาง ๆ การรักษาองคประกอบของรางกายใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมจะชวยลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนซึ่งโรคอวนจะเปนจุดเริ่มตนของการเปนโรคที่เสี่ยง
ตออันตรายตอไปอีกมาก เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจวายและโรคเบาหวาน เปนตน
การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ขึ้นอยูกับ 3 องคประกอบที ่มี ความสำคัญและสัมพัน ธ กัน
ดังตอไปนี้ (พิชัยณรงค กงแกว, 2562)
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1) องคประกอบทางกาย (Physical) ซึ่งเปนองคประกอบที่มคี วามสำคัญและจำเปนทีส่ ดุ ใน
การพัฒนาความสามารถในการเลนใหไดดีที่สุดประกอบดวย
1.1) สัดสวนและรูปรางที่เหมาะสมกับชนิดกีฬาหรือตำแหนงการเลน
1.2) สมรรถภาพทางกาย ที่รวมทั้งสมรรถภาพทางกายทั่วไปและเฉพาะกีฬา นอกจากนี้ชนิด
และลักษณะของสมรรถภาพของกลามเนื้อและของรางกายเฉพาะกีฬาดวย
1.3) ทักษะกีฬาเปนความสามารถและประสบการณที่รวมไวทั้งกลวิธี (Techniques)
กลยุทธ (Tactic) ในการเลนกีฬา
2) องคประกอบทางจิตใจ (Mental) ซึ่งหมายถึงแรงจูงใจระยะยาว ความเชื่อมั่น ความคิด
ความพยายาม อารมณ ซึ่งรวมเรียกกวาการมีสมรรถภาพทางจิตที่แข็งแกรง หรือที่เรียกวาใจสู (Mental
toughness) ซึ่งประกอบดวยความรูสึกตัว (Self-awareness) และความสามารถ ในการควบคุมตัวเอง
หรือเรียกอีกอยางวาการมีวินัยทางใจ (Mental discipline) ทั้งในการฝกซอม และแขงขันที่มีความกดดันสูง
ตลอดชี ว ิ ต การเป น นั ก กี ฬ าแม ว  า การพั ฒ นาความสามารถทางกาย ของนั ก กี ฬ าจนเต็ ม ศั ก ยภาพ
มีความสำคัญและจำเปนที่สุด แตการนำความสามารถหรือศักยภาพ มีความจำเปนมากกวาความสามรถ
ทางจิตเปนปจจัยที่สำคัญในการควบคุมความคิด อารมณ ความรูสึก การรับรูตนในดานตาง ๆ ทำให
สามารถควบการเลนทางกายหรือแขงขันกีฬาไดเต็มศักยภาพที่แทจริงหรือมากกวา
3) องค ป ระกอบทางสิ ่ ง แวดล อ ม (Environment) ที ่ ม ี ผ ลต อ การพั ฒ นาความสามารถ
ทางกายของนักกีฬา ประกอบดวย
3.1) องคประกอบทางสังคมและสิ่งเอื้อในการพัฒนาความสามารถในการเลนกีฬา เชน
การใหความชวยเหลือในการฝกซอม เชน อุปกรณ สนาม เครื่องแตงกาย เงินสนับสนุน และเครื่องอำนวย
ความสะดวกอื่น ๆ หลังการเลนกีฬา ไมวาจะเปนการวิ่งหรือวายน้ำ การน้ำดื่มจำเปนมากนักกีฬาควรพัก
ดื่มน้ำประมาณ 1 แกว ตอระยะออกกำลังกาย ทุก ๆ 2 กิโลเมตร ในการวิ่งหรือ 15–20 นาที ที่วายน้ำจะ
ชวยในการกำจัดของเสียออกจากระบบเลือด เชน แกสคารบอนไดออกไซด และกรดแลคติก ซึ่งจะทำให
กลามเนื้อมีอาการเปลี้ยลาและเพื่อชดเชยน้ำที่นี่สูญเสียไปทางเหงื่อแมจะไมเห็นเหงื่อจากการเลนกีฬาวาย
น้ำก็ตาม
3.2) องคประกอบทางบุคคลที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเลนกีฬาของนักกีฬา
เชน บุคคลใกลช ิดกับ นักกีฬา เชน ผูป กครอง เพื่อน ๆ และบุ คคลในองค กร เชน ผูบ ริห ารองคกร
นายกสโมสร ผูจัดการทีม นักกีฬารวมทีม ผูสนับสนุนปจจัยการเลนกีฬาหรือการแขงขันและที่สำคัญที่สุด
คือ ครูผูสอน ผูที่มีผลโดยตรงทั้งความสามารถในการเลนกีฬาของนักกีฬาและทัศนคติตอการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหว และการเลนกีฬา
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การสงเสริมสมรรถภาพทางกายในระดับโรงเรียนเปนรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางดานพลศึกษาใหกับพลเมืองของประเทศ เพราะพลเมืองสวนใหญของประเทศตองผานระบบโรงเรียน
การสงเสริมสมรรถภาพทางกายในโรงเรียนมัธยมจึงเปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการสรางนักกีฬาใหกับประเทศ
ซึ่งนำไปสูการไดเหรียญรางวัลสำหรับการแขงขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติอีกดวย พลศึกษาควร
เปนวิชาที่ไดรับการสงเสริมตั้งแตระดับโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อวางรากฐานสมรรถนะทางกีฬาใหกับ
พลเมืองของชาติ วิชาพลศึกษาจึงไมควรเปนวิชาที่เปนเวลาที่นักเรียนวางจากการเรียนไมมีครูสอน หรือ
เปนเวลาปลอยพักใหนักเรียนเลนกีฬากันเอง การพัฒนาครูพละและใหความสำคัญกับวิชาพลศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถนะทางกีฬาของนักเรียน ผูสอน
ตองไดรับการพัฒนาดานยุทธวิธีการสอนหรือเทคนิควิธีการสอนในการกีฬาแตละประเภทถึงระดับที่
สามารถเปนผูควบคุม ทีมนักกีฬาหรือผูฝกสอนไดอยางดี ชุมชนหรือรัฐควรมีสวนรวมในการสนับสนุน
ทรัพยากรใหเพียงพอกับความตองการในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ผูปกครองและนักเรียนไมควร
มีภาระเพิ่มขึ้นกับคาใชจายในการเรียนพลศึกษา เชน คาใชจายสำหรับชุดกีฬา ชุดฝกซอม และอุปกรณ
กีฬาที่ใชแลวหมดไปสิ่งเหลานี้สรางความหนักใจใหกับผูปกครองที่มีฐานะไมดีอยางมาก นอกจากนั้นยัง
ตองมีความรว มมื อระหวางภาครัฐ บาลและภาคเอกชนที่เห็นประโยชนของสมรรถภาพทางกายและ
พลศึกษาในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคมและระดับชาติ ขณะเดียวกัน
การพัฒนาเพื่อสงเสริม การกีฬาและนักกีฬาแตละประเภทในระดับสูงกวาโรงเรียนควรใหความสำคัญ
ทั้งรูปแบบและกิจกรรมในอัตราสวนที่เหมาะสม ทั้งการสรางครูฝกและสรางนักกีฬาความหวังในอนาคต
เมื่อมีการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ (กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2557)
กลาวโดยสรุปการสงเสริมสมรรถภาพทางกายเปนรากฐานการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสำคัญมากเนื่องจากเปนวัยที่กระดูก กลามเนื้อ ระบบหัวใจ
กำลังเจริญเติบโตซึ่งเปนผลจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เปนประจำอยางนอยวันละ 60 นาที
ตอเนื่องกัน 3 วันตอสัปดาห สงผลตอสุขภาพกาย สมองและศักยภาพการเรียนหนังสือของนักเรียน
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของโรงเรียน เปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการสรางนักกีฬาใหกับประเทศ
ซึ่งนำไปสูการไดเหรียญรางวัลการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
Barboza, Ramos, Abreu and Castro (2019) กลาววา บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน
สามารถออกกำลั งกายไดโ ดยไมมีขอจำกัด ทั ้ งนี้การควบคุมรางกายที่ดีของคนหูห นวกก็เกิดขึ้ น ได
เนื่องจากการบูร ณาการที่ มีป ระสิทธิภาพมากขึ ้นระหว างระบบการมองเห็น และการรั บรู ทางสายตา
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การสังเกตการสูญเสียการทรงตัวและการเคลื่อนไหวเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการได ย ิ น อายุ ใ กล ส ิ บ ป โดยเด็ ก อาจมี ป  ญ หากลไกการเคลื ่ อ นไหวที ่ ท ดสอบได จ ากการรั ก ษา
ความสมดุล (Balance) ขณะยืน หลับ ตา กระโดดขาเดีย วพร อ มตบมื อเหนื อ ศีร ษะและเดิน ต อ เท า
เปนเสนตรง ซึ่งเปนผลจากปญหาการรับรูการทรงตัว (Vestibular) และการรับรูเรื่องขอตอของรางกาย
(Proprioceptive) การปรับกลวิธีการสอนพลศึกษาใหสอดคลองกับธรรมชาตินักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินมีความจำเปนเชน การจัดประสบการณในชั้นเรียนพลศึกษาจากโปรแกรมการออกกำลังกาย
ที่ตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาการเคลื่อนไหวและความสมดุลทางกายไดเนื่องจากเปนทักษะที่ฝ กได
ใชสัญญาณภาพบางอยาง เชน รูปภาพ ธง การสาธิต การปฏิบัติจริง การสื่อสารผานภาษามือ ครูที่ใช
ภาษามือสื่อสารโดยตรงกับนั กเรียนโดยมีบ ทสนทนาที ่ชัดเจน ชวยใหนักเรียนมีความมั่น ใจมากขึ้น
การเชิญผูเชี่ยวชาญดานกีฬามาสนับสนุนการออกกำลังกายและเลนกีฬาจะตอบสนองความตองการ
ที่เฉพาะเจาะจงของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โรงเรียนหรือผูป กครองควรสนับสนุนใหเด็กมีการออกกำลังกาย ดังนี้ 1) ทำกิจกรรมนันทนาการอยาง
นอยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง เชน กิจกรรมเขาจังหวะ กิจกรรมการละเลน 2) ทำกิจกรรมทางกายทุกวัน เชน
ชวยพอแมทำงานบาน ออกกำลังกายเดินไปโรงเรียน เปนตน 3) ออกกำลังกายควรออกออกกำลังกาย
จนเริ่มรูสึกเหนื่อยในระดับปานกลางขึ้นไป อยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง 4) สนับสนุนใหเด็กโตออกกำลังกาย
แบบแอโรบิคเพิ่มเติมอยางนอยสัปดาหละ 3-5 วัน วันละ 20 นาที เชน เลนกีฬา วิ่ง กระโดดเชือก เปนตน
5) ควรใหดื่มน้ำอยางเพียงพอและออกกำลังกายอยางปลอดภัย (ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพในเครือบริษัท
ดุส ิตเวชการ จำกัด (มหาชน), 2557; กฤษมัน ต วัฒ นาณรงค , 2557) การออกกำลังกายในโรงเรีย น
เปนประจำ สามารถชวยสงเสริมความฉลาดทางอารมณ มีความคิดเหมาะสมกับอายุ รูจักคิดวิเคราะห
และใชวิจารณญาณ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการทำกิจกรรมประเภทแอโรบิคและกิจกรรมฝกความ
แข็งแรงของกลามเนื้อจะเปนประโยชนอยางมาก ใชเวลาทำกิจกรรมประเภทนี้ 3 - 5 ครั้งตอสัป ดาห
เปนเวลาอยางนอย 30 นาที เพียงพอตอประโยชนที่จะไดรับสุขภาพจิตและสมาธิดีขึ้น การออกกำลังกาย
ชวยลดระดับฮอรโมนความเครียดในรางกาย ในเวลาเดียวกันจะชวยกระตุนการผลิตเอ็นโดรฟนซึ่งเปนสาร
แหงความสุขสามารถลดความเครียดและภาวะซึมเศรา หลังจากออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางหนัก
สารเอนโดรฟนทำใหรูสึกผอนคลายและมองโลกในแงดีขึ้น ซึ่งชวยใหเด็กสามารถนอนหลับอยางมีคุณภาพ
ทำใหสุขภาพจิตและอารมณดีในวันถัดไป (เคลา, 2561)
Jessica, Lauren, Lieberman, Kathleen, and Linda (2013) เสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ
นักการศึกษาทุกคนที่จะตองตระหนักถึงวัฒนธรรมคนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ธรรมชาติและ
ความตองการดานการสื่อสาร ของนักเรียนและการปรับเปลี่ยนที่จะทำใหแนใจวานักเรียนทุกคนจะ
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ประสบความสำเร็จในการเรียนพลศึกษา ดังนั้นครูจำเปนตองทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนพื้นฐานใหสื่อการสอนที่มองเห็นได รูปแบบการสื่อสารใชภาษามือ การสอนเพื่อนชวยเพื่อนและ
เทคนิคการขัดเกลาทางสังคมเพื่อชวยใหนักเรียนเหลานี้ประสบความสำเร็จอยางเต็มศักยภาพ
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนมัธยมไดเคลื่อนไหวรางกายระหวางการเรียน
หรือเลนเสรี เนนใหเด็กมีเวลาไดเลนอยางเต็มที่ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวย ดังนี้ 1) จัดตารางเรียน
ให เ อื ้ อ ต อ การเคลื ่ อ นไหวของนั ก เรี ย น โดยไม  ก ระทบกั บ เวลาเรี ย น เช น เคลื ่ อ นไหวในช ว งพั ก
นอกหองเรียน เดินเปลี่ยนอาคารเรียน เวรทำความสะอาด ชั่วโมงอิสระ ชมรม เปนตน จัดรูปแบบกิจกรรม
ใหเหมาะกับความความตองการและความสนใจของนักเรียน โดยไมจำเปนตองใชอุปกรณที่มีความยุงยาก
โรงเรียนมีระบบเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 2) จัดสรรพื้นที่ที่มี
อยูใหเอื้อตอการเลนหรือสงเสริมกิจกรรมทางกายของเด็ก เชน สนามกีฬาพื้นที่วาง ที่จอดจักรยาน
กระโดดเชือก วิ่งเลน เตะบอล โยนบอล เลน เกม 3) มี อุ ป กรณ การทำกิ จ กรรมทางกายที่เ พี ย งพอ
ชุดอุปกรณเครื่องเลนกีฬาในรมและกลางแจง 4) ครูและผู ปกครอง ไดทำกิจกรรมทางกาย เลนกีฬา
รวมกับเด็ก โดยครูและผูปกครอง เปนตน แบบการมีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ผูบริหาร
โรงเรียนควรใหโอกาสคนในชุมชนเขามาใชสถานที่ในโรงเรียนเพื่อการมีกิจกรรมทางกายไดตอเนื่อง
5) พัฒนาแกนนำนักเรียน จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรวมขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
สนับสนุนชมรมดานกิจกรรมทางกาย ชมรมออกกำลังกาย ชมรมจิตอาสาเพื่อสรางนักกี ฬาโรงเรี ย น
(ธีรพงษ คําพุฒ และคณะ, 2560)
ครอบครัวมีความสำคัญสำหรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
ในแตละวัน ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับบริบทในชีวิตประจำวันของนักเรียน การสงเสริมกิจกรรมทางกาย
เชน ชวนลูกเลน เลนกับลูก เดินเลนปนจักรยาน ออกกำลังกายและเลนกีฬาทำไดทั้งในบานและนอกบาน
เชน เดินในสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ลานกีฬา สถานที่ทองเที่ยว โดยไมตองจำกัดรูปแบบการเลน
ไมจำเปนตองใชอุปกรณ ใหยึดตามความสนใจของนักเรียนเปนสำคัญ เนนกิจกรรมที่หลากหลายและ
สนุกสนาน ชุมชน มีความสำคัญอยางมากตอการสนับสนุนกิจกรรมทางกายโดยหัวใจสำคัญ คือ การจัดสภาพ
แวดลอมใหเอื้อตอการมีกิจกรรมสนับสนุนทุกกลุมวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพียงพอ ไดแก
มีจุดดื่มน้ำ หองน้ำเพียงพอแยก ชาย-หญิง สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาหรือชมรมกิจกรรม
ทางกาย เชน ดานกีฬา กิจกรรมนันทนาการ สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬามวลชนประเภทตาง ๆ
เชน งานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยไมตองคำนึงถึงความสามารถทางการกีฬาเนนความสามัคคีและการมีสวน
รวมของชุมชน
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การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน
นักการศึกษาพบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีความยุงยากในเรื่องของการทรงตั ว
(Vestibular system) สงผลใหการควบคุมทาทางมีความยุงยากตามไปดวย (Postural control deficits)
(Azevedo and Samelli, 2009) และเมื่ออายุสิบปขึ้นไปการควบคุมทาทางนี้จะดีขึ้นเนื่องจากมีการบูรณาการ
ที ่ ม ี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ ้ นระหว างระบบการมองเห็ น (Visual system) และระบบการรั บรู  เรื ่ องข อต อ
(Proprioceptive systems) (Gimenez, 2005; Kaga, Shinjo, Jin, and Takegoshi, 2008) การพัฒนากลไก
ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ความสมดุ ล นั ้ น แตกต า งกั น ในเด็ ก และวั ย รุ  น เกี ่ ย วกั บ ความสมดุ ล แบบคงที่ (Static
equilibrium) ทั้งนี้ความสมดุลไมแตกตางกันของทั้งสองวัย ในกรณีการทดสอบสมดุลที่ไมมีชี้นำจาก
ประสาทสัมผัส การมองเห็น เชน ทดสอบทายืน หลับ ตา ความสมดุล จะยิ่งลดนอยลงและเสีย สมดุล
แบบไดนามิ ก (Dynamic balance) มากขึ ้ น และในกรณี ก ารฟ  น ฟู ค วามสมดุ ล ทั ้ ง สองแบบคนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน จะใชเวลาการฟนฟูมากกวาคนที่มีการไดยินทั่วไป (Azevedo and Samelli,
2009) คนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจมีปญหา การทำงานกลไกการเคลื่อนไหว เชน การรักษา
สมดุลของรางกายขณะอยูในทากระโดดขาเดียว กระโดดปรบมือเหนือศีรษะ หรือเดินตอเทาเปนเสนตรง
(Zwierzchowska, Gawlik and Grabara, 2004) จากการศึกษาของ Cushing et all. , (2013) พบวา
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจากประสาทหูเสื่อมมีความผิดปกติของระบบการทรงตัว ตั้งแต
รอยละ 50 และในจำนวนนี้ 1 ใน 3 มีความผิดปกติอยางรุนแรงขึ้นอยูกับความผิดปกติของเยื่อหุมสมอง
อักเสบ
การสงเสริมกิจกรรมทางกายจึงมีความสำคัญในการแกไขปญหาการขาดสมดุลของรางกายในเด็ก
ที่มีความบกพรองทางการไดย ิน (Ebrahimi et al., 2017) ดวยการฝกกิจกรรมทางกายที่ ทำให เด็ กที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน เรียนรูที่จะชดเชยการขาดสมดุลในระบบการทรงตัว (Vestibular system) ให
เหมาะสมกับขอมูลที่ไดรับจากประสาทสัมผัสอื่น (Almeida, 2000) เนื่องจากความสมดุลของรางกายเปน
ทั กษะทางกายที่ฝ กหั ดไดจากประสบการณตรงในชั้นเรียนพลศึ กษา ซึ่งเปนการลดความแตกต างของ
ความสมดุลกับการตอบสนองของรางกายระหวางคนที่มีความบกพรองทางการไดยินกับคนที่มีการไดยิน
ทาทาง (Posture) ของคนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มักถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยชดเชยการขาดสมดุลของ
รางกายดวยขอจำกัดดังกลาว โรงเรียนควรเพิ่มกิจกรรมทางกายในชั้นเรียนพลศึกษาและนอกเวลาเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิต (Azevedo and Samelli, 2009) Majlesi, Farahpour,
Azadian and Amini (2014) ประเมินพัฒนาการเคลื่อนไหวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
หลังใชโปรแกรมการออกกำลังกายผานกิจกรรมมีการลงน้ำหนักบริเวณขอตอของรางกาย (Proprioceptive)
เชน การดัน การดึงและการลาก พบวา โปรแกรมการออกกำลังกายนี้ เพิ่มความสามารถของระบบ
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รับ ความรูส ึ ก ทางกาย (Somatosensory system) และความสมดุ ล ของร า งกาย (Balance) ดีขึ้ น ใน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และ Soori, Heyrani and Rafe (2019) พัฒนากิจกรรมพั ฒนา
ทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนหูหนวก ประกอบดวย กิจกรรมการทรงตัว กิจกรรมการรับ-สง
ลูกบอล กิจกรรมกระโดดเชือก กิจกรรมวิ่งขามสิ่งกีดขวาง ครั้งละ 60 นาทีตอวัน 3 ครั้งตอสัปดาห พบวา
นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินนอกจาก
ความสามารถในการใชภาษามือสื่อสารแลวครูและผูมีสวนเกี่ยวของยังตองเขาใจถึงขอจำกัดทางกาย
รวมถึงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแตละคนในกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูเปนผูคอยอำนวยความสะดวก
เตรียมสื่ออุปกรณ กระตุนนักเรียนรวมกิจกรรมดวยตนเอง มีขอควรคำนึง ดังนี้ (Vize, 2018; Barboza,
Ramos, Abreu and Castro, 2019)
1) จัดสภาพแวดลอมในการเรียนพลศึกษาที่สนับสนุนใหนักเรียนรูสึกเพลิดเพลิน กับการออก
กำลังกายและเลือกใชเวลาวางระหวางวันกับการเลน การเคลื่อนไหวรางกาย นอกจากนี้สภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยเปนสิ่งจำเปน เนื่องจากนักเรียนบางคนสวมเครื่องชวยฟง หรือฝงประสาทหูเทียมครูควรแนะนำ
การออกกำลังกาย การเลนกีฬาอยางระมัดระวัง
2) สอนภาษามือที่จำเปนในวิชาพลศึกษาที่ใชเปนประจำ เชน การอุนเครื่อง ฝกซอม เลนเกมเล็ก
ระเบียบแถว ออกกำลังกาย เลนกีฬา เก็บอุปกรณ ผอนคลาย ฯลฯ สิ่งนี้จะทำใหนักเรียนเรียนรูสิ่งที่เกิดขึ้น
และกิจวัตรประจำวันของการเรียนวิชาพลศึกษา
3) จั ดกิ จกรรมส งเสริ มการสมรรถภาพทางงกาย การทรงตั ว การเคลื ่ อนไหวแบบแอโรบิ ค
ในชวงเวลาอบอุนรางกายหรือกอนการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อแกปญหาการเคลื่อนไหวพื้นฐานของนักเรียน
4) ใชสื่อการเรียนรูท่ีเปนรูปภาพ วีดิทัศน มีความสำคัญสำหรับจัดการเรียนรูพลศึกษาที่นักเรียน
ตองเรียน การรับขอมูลจากการเลียนแบบ สื่อวีดิทัศน ภาพถาย หรือเห็นภาพรวมของพฤติกรรมที่ครูสาธิต
สอนคำศัพทภาษามื อ ครูสาธิตและใหนักเรียนฝกปฏิ บัติจนมั่น ใจวาจะสามารถพั ฒนาศักยภาพดาน
พลศึกษาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) การสอนพลศึกษาเปนเรื่องของการสอนทักษะปฏิบัติฉะนั้นจึงตองมีการทดสอบทักษะใน
กิจกรรมและกีฬาตาง ๆ แตละประเภท โดยแยกออกไปทำการทดสอบตามกลุมอายุ ความสามารถ หรือ
ระดับชั้นของผูเรียนโดยพิจารณาตามความเหมาะสม เชน การทดสอบทักษะ ๆ ทั่วไป เปนการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับกีฬาตาง ๆ โดยเฉพาะ หรือเปนการทดสอบความสามารถทางกลไก
(Motor Educability) และประสิทธิภาพทางกลไก (Motor Efficiency) เปนตน
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กลาวโดยสรุปการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ
ที่มีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว การทรงตัว ลาชากวานักเรียนทั่วไปวัยเดียวกัน โรงเรียนจึงควรสราง
ความเขาใจกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการสงเสริมสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางจริงจังทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยพัฒนา
กิ จ กรรมการออกกำลั ง กายให ส อดคล อ งกั บ ความต องการตามวั ย จัดสภาพแวดล อ มที ่ มี มาตรฐาน
สนั บ สนุ น สื ่ อ อุ ป กรณ ที ่ มี ค วามปลอดภั ย รวมทั ้ ง เพิ ่ ม เวลาสำหรั บ ออกกำลั ง กายและเล น กี ฬ า
อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
4. หลักการและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
นักการศึกษาทั้งชาวไทยและตางประเทศไดกลาวถึงความหมายของคำวารูปแบบ ไว ดังนี้
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) สรุปความหมายของรูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ
วิธีการ ดําเนินงาน และเกณฑตาง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคได
บุญชม ศรีสะอาด (2559) ไดใหความหมายของคำวารูปแบบวาเปนโครงสรางที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ที่แสดงขั้นตอน การทำงาน (Flow chart) สามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ปรากฏในธรรมชาติหรือระบบตาง ๆ ที่อธิบายขั้นตอนขององคประกอบหรือ
กิจกรรมในระบบ
Lunenburg and Ornstein (2012) ไดรวบรวมความหมายของแบบจำลอง (Model) ไว 4 ความหมาย
คือ 1 ) เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทำซ้ำ 2) เปนตัวอยางสำหรับเลียนแบบ
3) เปนแผนภาพ หรือภาพ 3 มิติ ที่เปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิด และ 4) เปนชุดของ
ปจจัย หรือองคประกอบ หรือตัวแปรที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมตัวเปนตัวประกอบ และเปน
สัญลักษณ ทางระบบสังคม อาจเขียนเปนสูตรทางคณิตศาสตรหรือบรรยายดวยภาษาก็ได รูปแบบ อาจเปน
สิ่งที่แสดงโครงสรางของความเกี่ยวของระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือองคประกอบที่สำคัญ
ในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซึง่ กันและกันเพื่อชวยใหเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในเรือ่ งใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ รูปแบบที่ใชประโยชนไดควรจะมีขอกำหนด (Requirement) 4 ประการ คือ
1) รูป แบบควรประกอบดว ยความสั ม พั น ธ อยา งมีโ ครงสรา ง (Structural relationship)
มากกวาความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship)
2) รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบไดโดย
การสังเกต ซึ่งเปนไปไดที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอมูลได
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3) รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย
4) รูปแบบควรเปนเครื่องในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรใน
ลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายในเรื่องที่กำลังศึกษา
Denning (2020) ที่ใหความหมายรูปแบบการบริหารจัดการของผูนำใน ศตวรรษที่ 21 เปนชุดของ
ความสัมพันธ ประกอบดวย 1) การตั้งเปาหมาย (Specific goal) ใหชัดเจนและมีขอมูลสารสนเทศสนับสนุน
2) การจั ดโครงสร างองค กรที ่ ชาญฉลาด (Talent structure of work) ใชคนนอยแต มี ประสิ ทธิภาพสู ง
ไมใชระบบราชการ 3) การขับเคลื่ อนมีลั กษณะเป นพลวัต แนวราบ ไมมีลำดับชั้ นของอำนาจ (Dynamic
horizontal network) 4) ผูนำสรางแรงบันดาลใจมากกวาใชอำนาจ (Inspiration leadership) 5) กลยุทธ
การทำงาน (Strategy works) เริ่มตนจากความตองการของผูใชบริการ 6) การสรางนวัตกรรมเพิ่มขึ้ นและ
สรางการเปลี่ ยนแปลง (Innovation Change) 7) กลุมงานบุ คลากรเนนสร างความสามารถพิ เศษมากกว า
การควบคุม (HR talent) 7) การสนับสนุนงบประมาณตามกลยุทธและประกันมูลคา (Longterm budgets)
สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสรางความสัมพันธของปรากฏการณหรือเหตุ การณ
โครงสรางทางความคิด ความสัมพันธของตัวแปรหรือองคประกอบตาง ๆ สรางขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ หรือ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นหรือเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
องคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการ
นักการศึกษาทั้ง ชาวไทย และตางชาติ ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบที่สำคัญ เชน
Lunenburg and Ornstein (2012) กลาววา องคประกอบพื้นฐานของรูปแบบ คือ วัตถุประสงค
ของรูปแบบทรัพยากรหรือปจจัยสนับสนุน มีการดำเนินงานที่เปนขั้นตอนแสดงถึงความพยายาม Robin et al
(2012) เสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนและศักยภาพของครูผูส อน
มีองคประกอบ คือ 1) การจัดหาและฝกอบรมผูนำโรงเรียนที่เขมแข็งซึ่งสามารถติดตามและปรั บปรุง
การสอน ทำใหครูมีความรับผิดชอบ จนเกิดเปนวัฒนธรรมทางบวกของโรงเรียน (2) กำหนดความมุงมั่น
สรางความคาดหวังของโรงเรียนและการสนับสนุนทางวิชาการสำหรับนักเรียนทุกคนโดยไมคำนึงถึง
ภูมิหลังโดยชุมชนมีสวนรวม (3) การพัฒนาระบบโครงสรางการบริหารและขอมูลสารสนเทศที่ชั ดเจน
ใหครูมีสวนรวมวิเคราะหและอภิปรายขอมูล และคาดหวังวาครูจะปรับการสอนตามหลักฐานการกำกับ
ติดตามอยางสม่ำเสมอ (4) กำหนดเปาหมายและกรอบการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือทั้งระบบเพื่อ
เปนแนวทางแกครู ผูฝกสอน และการดำเนินการที่เปนรูปธรรมปฏิบัติได (5) การพัฒนาความสัมพันธท่ี
แนนแฟนและไววางใจระหวางบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน (6) การจัดหาทรัพยากร เชน งบประมาณ
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สื่ออุปกรณ คูมือและแผนการสอนออนไลน จากสำนักงานกลางเพื่อแจงแนวทางปฏิบัติแกครู และ (7)
การประชุมชี้แจงนโยบายแกผ ูป กครองเพื่อสงเสริมการดำเนิน การแบบรว มมือกัน ของโรงเรีย นกับ
ผูปกครองหรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งนี้องคประกอบของรูปแบบไมไดมีขอกำหนดที่แนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั
ปรากฏการณนั้น ๆ
Riswandi, Mujiyati and Oktaria (2020) เสนอรูปแบบการนำองคกรแหงการเรียนรูไปปฏิบัติ
เพื่อใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบ 5 ประการ ไดแก 1) ความเชี่ยวชาญสวนบุคคล 2) การคิด
เชิงระบบ 3) แบบจำลองทางจิต 4) วิสัยทัศนรวมกัน และ 5) การเรียนรูของทีม ซึ่งเปนรูปแบบที่แสดงถึง
องคประกอบยอยของระบบ ซึ่งประกอบดวย 4 สวน คือ 1) ปจจัยนำเขา 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ
4) ขอมูลปอนกลับจากสภาพแวดลอม รายละเอียดของรูปแบบควรประกอบดวย วัตถุประสงค ทฤษฎีหรือ
หลักการพื้นฐานของรูปแบบ ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน คำอธิบายประกอบ
รูปแบบ เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใชและการจัดทำคูมือการใชรูปแบบ เปนตน
กลาวโดยสรุปองคประกอบของรูปแบบ ประกอบดวย วัตถุประสงค หลักการหรือทฤษฎีพื้นฐาน
กลุ  ม เป า หมาย ป จ จั ย สนั บ สนุ น กระบวนการดำเนิ น งาน และการวั ด ประเมิ น ผลความสำเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค
การสรางหรือการพัฒนารูปแบบ
การสรางหรือพัฒ นารูป แบบซึ่งเปน นวัต กรรมการบริห ารจัด การนั้น สามารถดำเนิน การได
หลากหลายวิธี แตวิธีการที่ไดรับการยอมรับและมีโอกาสประสบความสำเร็จ คือ การใชกระบวนการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development : R and D) เพราะเปนการดำเนินงานที่มีความเปนระบบ
มีความนาเชื่อถือ ดังนั้น องคกรตางๆ ที่ประสบความสำเร็จจึงใหความสำคัญในสิ่งนี้ ผลการวิจัยและ
พัฒนาขององคกรเปนปจจัยที่สำคัญตอการตัดสินใจของผูรับบริการ ดังนั้น กระบวนการวิจัยและพัฒนาจึง
มีความสำคัญยิ่งตอทุกองคกร รวมทั้งวงการศึกษาดวย เพราะหากหนวยงานทางการศึกษาใด ไมวาจะ
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรืออื่นๆ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหมที่จะสงผลดีตอคุณภาพของผูเรียน
แลว ก็จะสงผลต อการตั ดสิ นใจในการสมั ครเขาศึ กษา ณ หนวยงานทางการศึ กษานั้น ๆ ดวยเหตุ น้ี
สถานศึกษาตาง ๆ จึงหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ โดยมุงพัฒนานวัตกรรมดวยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา โดยเปาหมายสำคัญของการวิจัยและพัฒนาคือ การไดนวัตกรรม หรือรูปแบบหรือผลิตภัณฑ
ที่เปนตนแบบสามารถนำไปใชหรือแกปญหาไดจริง นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2555) ใหความหมาย
ของการวิจัยและพัฒนาวาเปนการวิจัยแบบหนึ่งที่ใชกระบวนการการวิจัยหรืออาร (Research: R) และ
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กระบวนการพัฒนาหรือดี (Development: D) ในการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือผลิตนวัตกรรม เปน
วงจรตอเนื่อง
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) กลาววากระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดเ ปน
2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบตรงกับ
อุทัย บุญประเสริฐ (2545) กลาววา การพัฒนารางรูปแบบโดยทั่วไป อาจแบงเปน 2 ตอนที่สำคัญคือ
การสรางรางรูปแบบและการหาความตรงของรางรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน ในรายละเอียด
ที่สำคัญโดยทั่วไปมักจะแบงเปน 5 ขั้น ประกอบดวย (1) การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดลอมของ
ระบบปจจุบัน (2) การคนหาและระบุปญหา และความตองการอันจำเปน (Needs) ของระบบปจจุบันวา
ควรจะปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาอยางไร (3) จัดสราง จัดทำรางรูปแบบ ออกแบบ หรือเสนอรางรูปแบบที่
เปน ทางเลือกสำหรับ การปรับ ปรุง แกไขหรือพัฒ นา (4) ทดสอบความเปน ไปได ความเหมาะสมใน
การปฏิบัติ และการยอมรับโดยเฉพาะของผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของ (5) ปรับตนแบบเปนรูปแบบ
ฉบับสมบูรณที่เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติ
ทรงศักดิ์ ภูสีออน (2561) กลาวถึงขึ้นตอนของการวิจัยและพัฒนา นักวิชาการมักจะนำเสนอ
แตกตางกันไป แตเปนความแตกตางที่มาจากแนวคิดเดียวกัน โดยอาจจะแตกตางในเรือ่ งของรายระเอียด
เชน บางกรณีอาจจำเสนอเปนขั้นตอน โดยใชสัญลักษณตัวอักษร R และ D ไดแก R1 D1 R2 D2 ซึ่ง
หมายถึง การเริ่มตนดวยกระบวนการวิจัยที่มุงเนนการไดมาซึ่งขอมูลที่จะทำการพัฒนานวัตกรรมนั้น ๆ
(R1) ซึ่งจริง ๆ แลวก็คือวิจัยหนึ่งเรื่องแตยังไมไดนวัตกรรม จึงตองมีกระบวนการในการพัฒนา (D1)
ซึ่งตองอาศัย ขอมูล จากผลการวิจ ัย ในขั้น R1 นั่น เอง จากนั้น จะมีการออกแบบการวิจ ัยทดลองเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของสิ่ง ที่ส ร างขึ้น มาโดยใช กระบวนการวิจ ัย (R2) ซึ่งก็เปน จะทำใหได ข อมู ล ไป
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมตอเนื่องในขั้น D2 นั่นเอง ดังนั้นจะเห็นไดวา การออกแบบ
การวิจัยและพัฒนามีการดำเนินการวิจัยหลายขั้นตอน บางขั้นตอนอาจเปนระเบียบวิธีวิจัยประเภทหนึ่ง
บางขั้นอาจเปนอีกประเภทหนึ่งขึ้นอยูกับวาคำถามหรือโจทยที่ตองการทราบในแตละระยะคืออะไร และ
ควรจะใชระเบียบวิธีวิจัยประเภทใดที่มีความเหมาะสมที่สุดในแตละระยะนั่นเอง จากการที่ไดกลาวไปแลว
เกี่ยวกับขั้นตอนในการออกแบบวิจัยและพัฒนา โดยทั่วไปจะมีอยู 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ไดแก (1) หาขอมูล
เพื่อสราง/พัฒ นานวั ต กรรม (2) สรางและพัฒ นานวัต กรรม (3) ทดลองเพื ่ อตรวจสอบคุ ณภาพของ
นวัตกรรม (4) แกไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรม
การทดสอบร า งนวั ต กรรมหรื อ ร า งรู ป แบบมี เ ป า หมาย เพื ่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ ง และ
การวิเคราะหความเหมาะสม และความเปนไปไดของรางรูปแบบเมือ่ จะนำไปใชในการปฏิบัติจริง สำหรับ
การทดสอบรางรูปแบบทางสังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรมีวิธีการที่นิยมใช ไดแก (1) การทดสอบ
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ดวยวิธีการเชิงสถิติ หรือการทดลองดวยโครงการนำรอง ผลของการทดสอบ จะนำไปสูการยอมรับหรือ
ปฏิเสธรางรูปแบบนั้น และการนำไปสูการสรางเปนหลักการแนวปฏิบัติกระบวนทัศนใหม ความรู หรือ
ทฤษฎีใหมตอไป (2) การทดสอบรูปแบบโดยอาศัยความรู และประสบการณของผูทรงคุณวุฒิ โดยใช
วิธีการประเมินจากความเห็น อาศัยความรอบรู การรับรูของผูทรงคุณวุฒิ หรือการรวมประเมินโดยผูที่มี
ประสบการณสูง และมีความรอบรูที่รูจริงในภาคปฏิบัติในงานสาขานั้น แตตองระมัดระวังในเรื่องความ
นาเชื่อถือของผูท ี่ถกู เลือกใหทำหนาที่ประเมินหรือใหความเห็น อีกทั้งตองระวังในเรื่องความแมนยำ และ
ความนาเชื่อถือไดในเชิงวิชาการ (3) การนำรูปแบบไปทดลองใชลักษณะโครงการนำรอง เพื่อทดสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติ คนหาปญหา และแนวทางการแกไขปรับปรุงจากการปฏิบัติในภาคสนาม
สวนหนึ่งกอนที่จะตัดสินใจดำเนินการจริงในแบบขยายผล หรือกำหนดเปนอยางอื่นตอไป
Isee systems (2021) นำเสนอกระบวนการสรางรูปแบบ วาเปนขั้นตอนที่ใหมุมมองระดับสูง
ของกระบวนการสรางแบบจำลอง ตั้งแตการกำหนดเปาหมายของรูปแบบไปจนถึงการเผยแพรรูปแบบที่
สำเร็จรูป แนวทางในการจัดระเบียบความคิดและเริ่มตนสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) กำหนดวัตถุประสงคของ
รูปแบบ ปญหาที่พยายามแกไขหรือสถานการณที่คุณพยายามอธิบาย 2) กำหนดขอบเขตรูปแบบ ผูสราง
รูปแบบตองตัดสินใจเลือกสิ่งที่จำเปนตองมีในรูปแบบ สิ่งที่ควรละทิ้งหรือไมควร และรายละเอียดของ
รูปแบบสอดคล องกั บวั ตถุ ประสงคที่ กำหนดไว 3) จัดทำแผนผังของรูป แบบ คำนึงถึงความตอเนื ่ อง
มีจุดเริ่มตน จุดสิ้นสุดของการดำเนินงานและปจจัยสนุบสนุนที่เปนระบบที่มีการหมุนเวียนไมหยุด นิ่ง
4) สรางรูปแบบ โดยจัดวางองคประกอบที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน 5) การทดสอบรูปแบบ เพื่อคนหา
ขอผิดพลาด คาเฉลี่ยปกติ จนแนใจวารูปแบบสามารถทำงานไดตามวัตถุประสงค 6) สรางคูมือหรือระบบ
การสื่อสารเพื่อใหรูปแบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมีผลลัพธตามวัตถุประงสงค 7) การเผยแพรรูปแบบ
เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับประโยชนจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
สรุปการสรางรูปแบบ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอน ดังนี้ การกำหนดวัตถุประสงค กำหนด
เปาหมาย การจัดทำแผนผังโครงสรางองคประกอบที่สัมพันธกับกระบวนการดำเนินงาน การทดสอบ
รูปแบบและการเผยแพรรูปแบบ
กลาวโดยสรุปจะเห็นวารูปแบบขึ้นกับบริบท สถานการณหรือเปาหมาย ทั้งนี้มีองคประกอบ
พื้นฐาน คือ หลักการและแนวคิดพื้นฐาน วัตถุประสงคของรูปแบบ วิธีดำเนินงาน ทรัพยากรสนับสนุน
ทีมงานหรือผูที่เกี่ยวของ การวัดประเมินผลและการสะทอนผลการดำเนินงาน สวนการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาเปนการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงานของสถานศึกษาใหมี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนา มีการนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่
มีความเปนระบบ มีความนาเชื่อถือ มีหลักการอยูบนพื้นฐานเดียวกัน มีขั้นตอนพื้นฐาน ประกอบดวย
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ขั้นตอนที่ 1) การวิเคราะห สังเคราะห สำรวจสภาพปจจุบัน ปญหาหรือความตองการ ขั้นตอนที่ 2)
การออกแบบ สราง และประเมินนวัตกรรม หรือรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3) การนำรูปแบบหรือนวัตกรรม
ไปทดลองใช ขั้นตอนที่ 4) การประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 5) การเผยแพรนวัตกรรม
5. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษานั้นมีขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งนอกจาก
จะประเมินความรูความเขาใจและทักษะจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินเจตคติแลว การสอบถาม
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายก็เปนสิ่งสำคัญที่แสดงใหเห็นผลลัพธของการจัดการศึกษาที่นักเรียนและ
ผูมีสวนเกี่ยวของรูสึกสำเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของสถานศึกษา
ความพึ ง พอใจเป น ป จ จั ย ที ่ ส ำคั ญ ประการหนึ ่ ง ที ่ ม ี ผ ลต อ ความสำเร็ จ แนวทางการส ง เสริ ม
ความสามารถทางพลศึกษาใหบรรลุเปาหมายมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนอง
ตอแรงจูงใจหรือความต องการของนักเรียนแตล ะคนตามวั ตถุประสงค ของแนวทางฯ ความพึงพอใจ
เปนความรูสึกที่ดีของนักเรียน เมื่อนักเรียนรูสึกประสบความสำเร็จหรือไดรับสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น
เปนความรูสึกที่พอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจเมื่ อไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมายที่ต องการหรื อ
ตามแรงจูงใจ ความพึงพอใจของมนุษยนั้นเปนไปตามความตองการซึ่งมาสโลว (Maslow) ไดเรียงลำดับ
ความตองการหรือสิ่งจูงใจของมนุษยไว 5 ระดับ โดยเรียงลำดับขั้นของความตองการไวตามความสำคัญ
ดังนี้ (วีณา เจี๊ยบนา, 2556)
ขั้นที่ 1 ความตองการพื้นฐานทางสรีระ เปนความตองการเพื่อจะอยูรอดของมนุษย ถาความ
ตองการพื้นฐานที่สุดนี้ไมไดรับการตอบสนอง รางกายของมนุษยก็ไมสามารถทำงานได หรือไมสามารถ
ทำงานไดดี เชน อากาศ น้ำ อาหาร เปนสิ่งที่รางกายตองการเพื่อใหมนุษยสามารถมีชีวิตอยูได เสื้อผา
เครื่องนุงหมและที่พักจะใหการปกปองที่จำเปนกับมนุษยจากสภาพอากาศและสิ่งแวดลอม แนวทาง
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดจัดปจจัยสนับสนุน
ที่เพียงพอและเหมาะสมตอความตองการพื้นฐานทางสรีระ เชน ชุดกีฬา เครื่องแตงกาย สถานที่พักระหวาง
แขงขัน อาหารที่มีประโยชน ระหว างฝ กซ อมและระหว างการแข งขั น ยาสามั ญพื ้ น ฐานสำหรั บนั กเรี ยน
เวลาเจ็บปวย เปนตน
ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัยรอดพนอันตรายและมั่นคง การคุมครองจากความกลัว
และความวิตกกังวล มีอิทธิพลกับพฤติกรรมของนักเรียน ความรูสึกปลอดภัยนี้ปรากฏออกมาในรูปของ
การเขาร ว มกิ จ กรรมสม่ำเสมอ ซึ่งถาโรงเรีย นมีการจัดการเรีย นรูตรงกับ ความตองการของผูเ รี ย น
มี ก ระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ ม ี ข ั ้ น ตอนชั ด เจน มี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นเป น ที ่ ย อมรั บ ของสั งคม
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แนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนทีม่ ีความบกพรองทางการไดยนิ มีระบบสนับสนุน
ดานบุคลากรที่สื่อสารกับนักเรียนไดเขาใจ เพิ่มเวลาสำหรับวายน้ำเพื่อเอาตัวรอดจากการจมน้ำ นักเรียน
ยอมมีความรูสึกปลอดภัยและพึงพอใจ
ขั้นที่ 3 ความต อ งการความรั ก ความเมตตา ความอบอุ  น มนุ ษ ย ต อ งการมี เ พื ่ อ น
มีครอบครัว คนรัก มีการยอมรับในความสามารถและตัวตน ความเปนพวกพอง และสิ่งสำคัญสุดคือ
ความรักที่เปนสิ่งจรรโลงใหโลกนี้มีความสงบสุข สังคมเกิดความปรองดอง การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ภายใตบรรยากาศที่เปนบวก แนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษากำหนดใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
รวมกับผูเกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา ทำงานเปนทีมรวมกับครูและผูฝกสอนกีฬา โดยมี
ครูเปนลามภาษามื อสำหรับสื่ อสารระหวางนั กเรี ยนกับ ครูผู ฝกสอนกี ฬา หรือกับผูปกครองจะทำให
นักเรียนรูสึกเปนที่ยอมรับของกลุม
ขั้นที่ 4 ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง การยกยองและการเคารพตัวเองเปนความตองการ
ยอมรับความคิดเห็นหรือขอเสนอ การทำไดดวยตนเองไมพึ่งพาคนอื่น ความมั่นใจในตนเองและรูสึกตนเอง
มีคุณคา แนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สรางความรูสึกภูมิใจแกนักเรียนจากการสรางชื่อเสียง
แกโรงเรียน ครอบครัวและเห็นคุณคาในตนเอง ไมวาจะเปนการเรียนรูในหองเรียน การไดรับเหรียญรางวัล
จากการแขงขันกีฬารายการตาง ๆ และการชื่นชมจากผูบริหาร
ขั ้ น ที่ 5 ความต องการความสำเร็ จด วยตนเอง เป นความต องการความสมบู รณ ของชี วิ ต
ตองการรูจักตนเอง พัฒนาตนเอง ยอมรับตนเอง พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเกี่ยวกับตนเอง
ตองการคนพบความจริง พรอมที่จะเปดเผยตนเอง ประสบความสำเร็จดวยตัวเอง ความตองการนี้เกี่ยวกับ
ศักยภาพสูงสุดของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากการฝกซอมอยางตอเนื่องพัฒนาตนเองเทาที่นักเรียน
พึงจะทำไดตามศักยภาพ เชน นักเรียนพยายามพัฒนาตนเองใหเปนนักกีฬาที่เกงที่สุดดวยการฝกฝน เปนตน
พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยาวัฒนชัยและ จีระศักดิ์ ทัพผา (2563) กลาววา ความพึงพอใจ
หมายถึง สภาวะทางอารมณ ของบุคคลเมื ่อ ไดร ับ การตอบสนองความต อ งการ ตามความคาดหวั ง
ความพึงพอใจในงานเปน ทัศนคติของผูปฏิบัติงานที่มีตองานที่กระทำซึ่ง แสดงออกมาเปนความชอบหรือ
ความไมชอบ คุณลักษณะของงานในรางวัลที่ไดรับจากการ ทำงาน และในสภาพแวดลอมของการทำงาน
ซึ่งชว ยสงเสริมใหเกิดการปฏิบ ัติงานที่มีคุณภาพ และความร ว มมื อร วมใจ ระบบงานดำเนิ น ไปดวย
ความราบรื่นเรียบรอย มีบรรยากาศในการทำงาน ที่ดี และภาพลักษณที่นาประทับใจ โดยเฉพาะอยางยิง่
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ องคประกอบของ การเกิดความพึงพอใจในงาน ประกอบดวย ความพึง
พอใจที่เกิดจากการตอบสนองความตองการของ รางกาย จิตใจ และการเรียนรูการประเมินความพึงพอใจ
ในงานเปนการประเมินความรูสึก ความคิด และพฤติกรรม สามารถประเมินไดดวยวิธีการที่นิยม คือใช
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แบบสอบถามที่สรางขึ้นอยางรอบคอบและอยางถูกตองเหมาะสม ตามทฤษฎีของการวัดและประเมินผล
และแปลผลเพื่อการนำไปใชประโยชน ในการดำเนินงานตามความตองการตอไป
ความพึงพอใจมีประโยชนตอการดำเนินงานขององคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หากสามารถ
ทราบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจะสามารถ นำขอมูลนี้มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
การใหบริการตาง ๆ เพื่อประโยชนขององคกร ผูใหบริการและผูรับบริการ การไดมาซึ่งขอมูล ความพึงพอใจ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการออกแบบการเก็บขอมูลที่ตรงกับเปาหมายของการ นำขอมูลไปใชจึงจะเกิด
ประโยชนอยางแทจริง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนการพัฒนาสมรรถภาพทางรางกายและสรางความภูมิใจแก
นักเรียนที่เปนนักกีฬา นักเรียนเห็นคุณคาตระหนักถึงการพยายามพัฒนาตนเองใหสรางดวยการฝกฝนของ
ตนเอง ดังนั้นการสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจึงเปนการสะทอนขอมูลดาน
ความรูสึกตองการของจิตใจที่อยูในความคิดและความรูสึกของนักเรียนทางบวกตอการดำเนินงานเพื่อให
เกิดการสะทอนผลการดำเนินงานและพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง
Hornby (2000) ใหความหมายความพึงพอใจวาหมายถึงความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสำเร็จ
หรือไตรับสิ่งที่ ตองการใหเกิดขึ้นเปนความรูสึกที่พอใจ ดังนั้นความพึงพอใจของผูใชบริการ คือ ความรูสึก
อารมณที่มีความสุขความยินดีทางจิตใจที่เกิดขึ้นเปนผูรับบริการ ซึ่งความรูสึกดังกลาวเกิดจากการที่
ผูรับบริการไดรับการตอบสนองความตองการเปนผูตอบสนองเองหรือผูอื่นตอบสนองใหความพึงพอใจ
จะเกิดขึ้นระดับใดขึ้นอยูกับปริมาณการรับสนองความตองการที่เกิดขึ้นไดครบถวนเพียงใด เชน ความพึงพอใจ
ของผูบริโภคขึ้นอยูกับคุณภาพของโปรแกรมหรือบริการที่ไดรับตามขอเสนอที่แจงไว
กล า วโดยสรุ ป ในการบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ผูวิจัยไดพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ประกอบดวย หลักการและแนวคิ ด พื้ นฐาน จุดมุงหมาย และกระบวนการของรูป แบบซึ ่ ง มี
ความตอเนื่องกัน มีเปาหมายเพื่อสงเสริมสมรรถภาพทางกาย และเจตคติของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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6. บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร เป น โรงเรี ย นรั ฐ บาล สั ง กั ด สำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู เลขที่ 137 ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใหบริการจัดการศึกษา
แก น ั กเรี ย นที ่ ม ี ความบกพร อ งทางการได ย ิ น ตั ้ งแต ร ะดั บ อนุ บ าลถึ งระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
แบบอยู  ประจำเฉพาะนั ก เรี ย นหญิ ง และไป-กลั บ ทั ้ ง ชายและหญิ ง ในป ก ารศึ ก ษา 2562 มี น ั ก เรี ย น
ระดับอนุบาล จำนวน 15 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
ตอนปลาย จำนวน 93 คน รวมทั้งหมด 168 คน จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนลางการศึ ก ษาขั้ น พื ้น ฐาน ซึ่งปรับ ปรุ งใหส อดคล องกับ สภาพความต องการจำเปน ของผู เ รี ย น
ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ รอยละ 90 สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถเขาใจ
การพูดผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง โดยเมื่อตรวจวัดการไดยิน จะมีการสูญเสีย
การไดยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งอยูในเกณฑ หูหนวก จึงมีการสื่อสารกันโดยใชภาษามือไทยเปนหลัก
ปจจุบันโรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนพื้นฐาน โดยรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อให
นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียน
สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ วิสัยทัศนของโรงเรียน คือ โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน เปนผูนำในดานการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพใหเต็มตามศักยภาพของแตละ
บุคคล นักเรียนมีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีทักษะในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริหารจัดการตนเองใหอยูในสังคมอยางมีความสุข มีพันธกิจ คือ พัฒนาใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการ
เรียนรู พัฒนาองคกรอยางเปนระบบใหเปนผูนำทางดานวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสวนรวมจากชุมชน
และสังคม พัฒนาผูเรียนใหมีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะใน
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสงเสริมใหผูเรียนสามารถบริหารจัดการตนเองใหอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program: IEP) รวมกับการสื่อสารระบบรวม (Total communication) ซึ่งเปนวิธีจัดการศึกษาสำหรับ
นั กเรี ย นที ่ มี ความบกพร องทางการได ย ิ น ที ่ ใช ป ระโยชน จ ากรู ป แบบการสื ่ อสารหลายรู ป แบบ เช น
การมองเห็น การฟง การพูด การอานริมฝปาก การใชทาทางตามธรรมชาติ การวาดภาพ การสะกดนิ้วมือ
การใชภาษามื อแบบตาง ๆ ตลอดจนการอานและการเขีย นทั่ว ไป ทั้งนี้ขึ้ น อยู กั บ ความต องการและ
ความสามารถเฉพาะของนักเรียนเปนรายบุคคล วัดและประเมินผลการเรียนการสอนเปนรายบุคคลตาม
เปาหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ, 2561)
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุนิภา ยุวกิจนุกูลและมยุรี ศุภวิบูลย (2555) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมการออกกำลังกาย
เพื่อพัฒนาสรรมถภาพทางกายของวัยรุนที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพอยูในระดับต่ำ จำนวน 30 คน ปฏิบัติ
ทักษะกีฬาแฮนดบอล ฟุตบอล และบาสเกตบอล กลุมทดลอง 30 คน ฝกโปรแกรมการออกกำลังกายดวย
ทาพื้นฐาน 5 ทา (5BX : 5 Basic Exercises) ของกองทัพอากาศแคนาดา สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
เปนเวลา 10 สัปดาห พบวา คาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายของกลุมทดลองภายหลังการฝกเพิ่มสูงขึ้น
โดยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายบางรายการไดรับการพัฒนานอย บางรายการไดรับการพัฒนามาก
เนื่องจากรูปแบบการฝกไมครอบคลุมรายการทดสอบ ดังนั้นการทำวิจัยครั้งตอไปควรพัฒนาโปรแกรม
การฝกที่ครอบคลุมรายการทดสอบเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายตอไป
สันติภาพ กาติวงศและพรรณี บัญชรหัตถกิจ (2556) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพ
ทางกายของบุคลากร ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีการวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับสมรรถภาพทางกาย และปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพทางกาย
ของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง
กลุมตัวอยางเปนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 102 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 ดาน ไดแก ดานความทนทานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด
ดานความออนตัว และดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสวนใหญมีสมรรถภาพ
ทางกายไมดี สำหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับสมรรถภาพทางกายของ
บุคลากรเมื่อวิเคราะหทีละหลายปจจัย พบวา ปจจัยการออกกำลังกาย มีความสัมพันธกับสมรรถภาพ
ทางกายดานความทนทานของ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนระดับ
ความรูดานการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย มีความสัมพันธกับความออนตัวอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
และปจจัยเพศ มีความสัมพันธกับความแข็งแรงของกลามเนื้ออยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และเสนอให
องคกรภาครัฐควรจัดสงเสริมปจจัยสนับสนุนใหกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายที่เพียงพอ เพื่อ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกายแกบุคลากร รวมกับการประเมินผลการออกกำลังกายโดยการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย อยางนอย ปละ 1 ครั้งเพื่อสรางความตระหนักในเรื่องการออกกำลังกายแกบุคลากร
พงษเอก สุขใส และคณะ (2557) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวน
จังหวัด เปน วิจ ัย และพัฒ นาใชวิธีการผสมผสานในการเก็บขอมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริ ห าร
สวนจังหวัด 2) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัด 3) เพื่อประเมิน
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รูป แบบการบริห ารจัดการกีฬาขององคกรบริห ารสว นจังหวัด วิธ ีดำเนิน การวิจ ัย มี 3 ขั้น ตอน คือ
1) การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัดโดยนำผลที่ไดมาทำ
การวิเคราะห และสังเคราะหร ว มกั บ การศึ ก ษาแนวทางการบริห ารจั ดการกี ฬ าขององค กรบริ ห าร
สวนจังหวัดที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จำนวน 2 แหง และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน การวิเคราะห
ขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา 2) การสรางรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัด
โดยนำขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัดและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฯ ดวยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 3) การประเมิน
ความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบ การบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัด
โดยการทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัด
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหา
การบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัดโดยภาพรวมมีการดำเนินการบริหารจัดการกีฬาและ
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัดที่สรางขึ้น
ประกอบด ว ย 3 องค ป ระกอบได แ ก 1) ป จ จั ย นำเข า ประกอบด ว ย ด า นนโยบาย ด า นบุ ค คล
ดานงบประมาณ ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) กระบวนการบริหารจัดการ
ประกอบดวย การนำ การวางแผน การจัดองคกร การลงมือปฏิบัติ การประสานงานและการควบคุม
3) ผลผลิต ประกอบดวย ประชาชนทุกกลุมออกกำลังกายและเลนกีฬาจนเปนวิถีชีวิต ผูมีความเปนเลิศ
ทางการกีฬาไดรบั การสนับสนุนและทุกภาคสวนมีสว นรวมและการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาของ
องคกรบริหารสวนจังหวัดที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนำไปปฏิบัติและมีประโยชนอยูในระดับมาก
ฐิตาภัทร รัศมี (2558) ศึกษาผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูพลศึกษาตอการพัฒ นา
จิตสาธารณะ 3 ดาน ไดแก ดานการใชพื้นที่สาธารณะ ดานการเคารพสิทธิและดานหนาที่ความเปน
พลเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน ในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา หลังการรวมกิจกรรม
พลศึ กษา นักเรีย นกลุม ทดลองมี ค ะแนนจิ ตสาธารณะเฉลี่ย สูงวา นั กเรีย นกลุ ม ควบคุม แตกต า งกั น
อยางชัดเจนและพบวานักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยไมแตกตางกัน
ธนาวรรณ รั ม มะภาพ (2558) ศึ ก ษาความสนุ ก สนานในการเรี ย นพลศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใชแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนพลศึกษา (ฉบับ
ภาษาไทย) ซึ ่ ง ผู  ว ิ จ ั ย พั ฒ นาจาก Physical activity enjoyment scale: PACES ของ kendzierski and de
carlo ฉบับป ค.ศ. 1991 มีคาสัมประสิทธิความเชือ่ มัน่ เทากับ .94 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวาง
ความสนุ ก สนานในการเรี ย นพลศึ ก ษา ประกอบด ว ย กิ จ กรรมทางกาย (Physical activity) คื อ
การเคลื่อนไหวออกแรงมีความหลากหลายไมเฉพาะเจาะจงเพียงแคการออกกำลังกายหรือการเลนกีฬา
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แตครอบคลุมไปถึงทุกกิจกรรมที่มีการใชกลามเนื้อมัดใหญของรางกาย เชน ขา หลัง ทอง แขนและนอง
เคลื่อนไหวทั้งที่เปนรูปแบบ เชน เลนฟุตบอล วอลเลยบอล แบดมินตัน เตนแอโรบิค วายน้ำ และไมเปน
รูปแบบ เชน การวิ่งเลน การเดินขึ้นบันได การกวาดบาน การรดน้ำตนไม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
พลศึกษามีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน (r=0.663, p=0.000) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จุฑารัตน ภัทรเกษวิทย, สุธนะ ติงศภัทิย (2558) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การวางแผนเรื่อง
การกำหนดชวงเวลาในการจัดกิจกรรมทางกาย ไมสามารถจัดกิจกรรมตามชวงเวลาที่กำหนดได เนื่องจาก
เวลามีจำกัด จึงควรมีการวิเคราะหปญหา ความสนใจ และจุดประสงคการเลนกีฬาของนักเรียนใหชดั เจน
ทั้งนี้ควรสอบถามชวงเวลาของการเลนหรือการออกกำลังกายของนักเรียน หรืออาจบูรณาการระหวางเดิน
เปลี่ย นชั่ว โมงเรีย นหรือการเปลี่ย นอิร ิย าบทในชั้น เรี ย นและกำหนดเปน ตารางของโรงเรีย น มีการ
ประชาสั มพั น ธ ส นั บ สนุ น เป นนโยบาย สนับ สนุน การออกกำลังกายและควรแตงตั้งคณะทำงานเพื่อ
การดำเนินงานที่เปนระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานชัดเจน
พุ ทธรัตน พุทธจำ, สุธ นะ ติงศภัทิย (2558) ศึ กษาแนวทางการจัดการเรีย นการรูพลศึ ก ษา
ในโรงเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนหรือหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาและครูผูสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางและ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1) โรงเรียนประถมศึกษา จัดการเรียนรูตาม
โครงสร า งของหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ส ง เสริ มให ผ ู  เ รี ย นได มี
การออกกำลังกายและมีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวัย มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี รักในการ
ออกกำลั ง กาย 2) ปญหาการจัดการเรีย นรู พลศึ ก ษาในโรงเรีย น คื อ สถานที่ในรม ที ่ใชในการสอน
ไมเพีย งพอหรื อ กี ฬ าบางชนิดจำเปน ต องมี ส นามแบบเฉพาะ นั กเรี ย นเคลื ่ อนไหวน อยลงเนื ่ อ งจาก
ใชคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน จัดหาอาสาสมัครชวยสอน
หรือโคชกีฬาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพดานกีฬา ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในสวนของสถานที่
และเพิ ่ ม เวลาจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาสมรรถภาพทางกายนอกหลั ก สู ต ร ประสานเครื อ ข า ยสนั บ สนุ น
ดานทรัพยากรและกำหนดผูรับผิดชอบ ทั้งในและนอกโรงเรียน
ยศวัฒน เชื้อจันอัด นพคุณ ภักดีณรงคและนฤมล เอนกวิทย (2558) พบวา รูปแบบการเรียนรู
พลศึกษาดานทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ
1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู มี 6 ขั้นตอนไดแก ขั้นที่
3.1) ขั้นการเตรียมความพรอม ขั้นที่ 3.2) ขั้นการลงมือ กระทําตามคําสั่ง ขั้นที่ 3.3) ขั้นการกระทําอยาง
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ถูกตองสมบูรณ ขั้นที่ 3.4) ขั้นการแสดงออก ขั้นที่ 3.5) ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช ขั้นที่ 3.6)
ขั้นสรุปผล 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน พบวา หลังใชรูปแบบการเรียนรู
พลศึกษาฯ นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางกาย อยูในระดับเกณฑคุณภาพดี (𝑥𝑥𝑥 = 13.80,
S.D. = 0.51) มีเจตคติตอการเรียนวิชาพลศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มาก (𝑥𝑥𝑥 = 2.52, S. D. = 0. 58)
จิตตภู กลิ่นประชุม (2559) ศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการสงเสริมเยาวชนเลนกีฬา
ในดานมุมมองของผูบริโภคและดานเจตคติและความคาดหวังของผูปกครอง จากผูปกครองของเยาวชน
ที่เลนกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน พบวา ผูปกครองตองการใหบุตรหลานมีสุขภาพดีและ
มีบุคลิกภาพที่ดี เชื่อวากีฬาทำใหไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ผูปกครองตองการใหโรงเรียนปลูกฝงให
บุตรหลานมีนิสัยชื่นชอบและสนุกกับการออกกำลังกาย สนามหรือสถานที่เรียนกีฬาควรตั้งอยูใกลบานหรือ
ในชุมชน ใชเวลานอยในการเดินทางมาเรียน ผูปกครองใหความสำคัญกับครูผูสอนที่มีประสบการณ สอน
พลศึกษาไมต่ำกวา 5 ป มีทักษะทางกีฬาหรือเคยเปนนักกีฬา
นันทวัน วงษประเสริฐและรุงระวี สมะวรรธนะ (2559) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
จำเปนในการจัดการเรียนรูพลศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู
พลศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห โดยเปนการวิจัยแบบผสมผสาน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็น แบบสัมภาษณ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) การ
จัดการเรียนรูพลศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานสถานศึกษา ดานครูพลศึกษา
ดานผูเรียน สภาพปญหาโดยภาพรวมพบวา มีสภาพปญหาอยูในระดับนอยขณะที่ความตองการจำเปนใน
ทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สภาพปญหาดานสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมาก
แนวทางการจัดการเรียนรูพลศึกษา ดานสถานศึกษา ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนรู ดานครูพลศึกษา ควรมีการจัดอบรมครูพลศึกษาในเรื่องของ
กระบวนการจัดการเรียนรู ดานผูเรียน ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูพ ลศึกษา และเนนให
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
ประวิ ทย ประมาน (2560) ศึ กษารู ป แบบกิ จ กรรมการลดเวลาเรี ย นเพิ ่ ม เวลารู  ใ นโรงเรี ย น
กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และผูมีสวนไดและสวนเสีย และนักเรียน จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ
เชิงลึกกึ่งโครงสราง ซึ่งมีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ .95 และแบบประเมินความพึงพอใจต อ
กิจกรรม ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ .88 พบวา รูปแบบมีองคประกอบ 6 ดาน คือ 1) ดานนโยบาย
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 2) ดานบทบาทของครูผูสอนในสถานศึกษา 3) ดานกิจกรรมที่
สถานศึกษาไดจัดใหกับนักเรียน 4) ดานขั้นตอนการจัดโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 5) ดาน
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การประเมินความสำเร็จของกิจกรรม และ 6) ดานผลการปฏิบัติ หรือผลลัพธของโครงการ นักเรียนมี
ระดับ ความพึง พอใจต อ กิจ กรรมการลดเวลาเรีย นเพิ่ มเวลารู ในโรงเรีย นกองทุน การศึ กษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.46
รัตนาพร ทำใหม (2560) ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชาย 117 คน และ นักเรียนหญิง 117 คน รวมทั้งสิ้น 234 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 8 รายการ คือ แรงบีบ มือ ยืน กระโดดไกล ดึงขอ นั่งงอตัว ไปขางหนา
วิ่งเก็บของ ลุก-นั่ง วิ่ง 50 เมตร และ เดิน-วิ่ง ระยะไกล สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่ อสุขภาพ พบวา สมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับปานกลาง และเมื่อไดเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา อยูในระดับปานกลาง
เชนกัน
สวางจิต แซโงว ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิแ์ ละอนันต มาลารัตน (2560) พัฒนารูปแบบบริหารพลศึกษา
แบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยการวิจัยแบงออก เปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารพลศึกษา
ในโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 สรางรูปแบบบริหาร
พลศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็ กที่มี ความตองการพิเ ศษในโรงเรีย นระดับประถมศึ กษา ระยะที่ 3
ตรวจสอบรูปแบบบริหารพลศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบประเมิน
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา สภาพปญหา
และแนวทาง การบริหารพลศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพหานคร พบวา โรงเรียนมีการบริหารพลศึกษาอยูในระดับมาก รูปแบบฯ
ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรพลศึกษา 2) ดานสิ่งแวดลอม 3) ดานนักเรียน 4) ดานครูผูสอน
5) ดานการบริหาร และผลการตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบมีความถูกตอง อยูใน
ระดับ มากที่ส ุด มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากและมีความเปน ประโยชน อยูในระดับ มากที่สุด
ผูว ิจ ัย เสนอใหน ำรูป แบบจากการวิจ ัย นี้ไปสรางและพัฒ นารูป แบบบริห ารพลศึกษาสำหรับ เด็ก ที ่ มี
ความตองการพิเศษในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอไป
สิริสมบูรณ อูเงิน (2560) ไดพัฒนากลยุทธการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สูการปฏิบัติ
อยางมีป ระสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) เทศบาลนครสุร าษฎรธานี พบวา กลยุทธฯ
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ประกอบดวย 4 ดานดังนี้ ดานที่ 1 ดานการบริหารบุคลากรประกอบดวย 7 กลยุทธ ดานที่ 2 ดานการบริหาร
วัสดุอุปกรณและสื่ออำนวยความสะดวกประกอบดวย 5 กลยุทธดานที่ 3 ดานการบริหารงบประมาณ
ประกอบดวย 2 กลยุทธดานที่ 4 ดานการบริหารจัดการประกอบดว ย 9 กลยุทธ 3) ผลการประเมิ น
ความเหมาะสมความเป น ไปได แ ละประโยชน ข องกลยุ ท ธ ก ารนำนโยบายลดเวลาเรี ย นเพิ ่ ม เวลารู
สูการปฏิบ ัติอยางมีป ระสิทธิผ ลโรงเรีย นเทศบาล 3 (ตลาดลาง) ดังนี้ การประเมิน ความเหมาะสม
ความเปน ไปไดและประโยชนของกลยุทธการนำเสนอนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูส ูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) พบวาในภาพรวมทั้ง 4 ดานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65
ความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 ความเปนไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และประโยชนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.68 4) ผลการทดลองใชและประเมินความพึงพอใจตอกลยุทธการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารูสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) 4.1) ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูนักเรียนมีคะแนนการประเมินการใชกลยุทธการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาหลังใชสูงกวา
กอนใชและความสำเร็จจากการใชกลยุทธลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูนักเรียนไดรบั รางวัลทั้งหมด 24 รางวัล
ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 11 กิจกรรม 4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจตอกลยุทธการนำ
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูพบวานักเรียนผูปกครองมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูอยูในระดับมากและครูมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูอยูในระดับมากที่สุด
ทยาวีร ชางบรรจง (2561) พัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุ ขภาพของนัก ศึ ก ษาระดับ อุด มศึก ษา ประกอบด ว ย การอบอุน รางกายดว ยกิ จ กรรม
ออกกำลังกายแบบแอโรบิค 20 - 30 นาที แลวทำกิจกรรมวิดพื้น เพื่อพัฒนาความทนทานของกลามเนื้อ
แขนและหัวไหล วิ่งออมเกาอี้เพื่อพัฒนาความเร็ว กระโดดไกล เพื่อพัฒนาพลังกลามเนื้อขา ทุมลูกฟุตบอล
เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อหนาทอง ลําตัว ไหลและแขน กมเก็บของ เพื่อพัฒนากลามเนื้อหลัง
กระโดดเชือก เพื่อพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ อีก 30 นาที รวม 60 นาที
3 วันตอสัปดาห หลังใชโปรแกรมพบวานักศึกษามีสมรรถภาพทางกายสูงขึ้นทุกคน
ศักดิ์ชัย ศรีสุขและคณะ (2561) ศึกษาผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางกายที่มีตอสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักเรียน ประกอบดวย กิจกรรม 4 ชุดกิจกรรม คือ 1) การยืดเหยียด
กลามเนื้อไหล ลำตัว สะโพก ขา 2) การเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ โดยใชกิจกรรมลงน้ำหนัก
ตัวและการใชแรงตานจากยางยืด 3) กิจกรรมเสริมสรางการประสานกั นของกลามเนื้อ คือ การกาว
ในตาราง 9 ชองและ 15 ชอง 4) เสริมสรางความอดทนของกลามเนื้อ ความทนทานของการไหลเวียน
โลหิตและหายใจ คือ การกระโดดขามรั้วและการกระโดดขามกลอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ กษา
ตอนปลาย โรงเรียนบานดอนยานาง จังหวัดนครพนม จำนวน 37 คน รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจ ัย ประกอบดว ย โปรแกรมกิ จ กรรมการเคลื ่ อนไหวทางกายสำหรับ นั กเรียน
ชั้นประถมศึกษาและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลได
ดำเนินการฝกเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 60 นาที สถิติที่ใชทำการวิเคราะหขอมูล คือ
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพกอนการฝกและหลังการฝกดวยการทดสอบที
(Dependent Samples t-test) ผลการวิจัยพบวา การใชโปรแกรมที่ทำใหสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ
กับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในดานความอดทนของกลามเนื้อแต
ความคล องแคล ว ว องไว ลดลงอยางมีน ัย สำคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 สว นสมรรถภาพทางกายด า น
ความแข็ งแรงของกล า มเนื ้ อ ความอ อนตั ว ความทนทานของระบบไหลเวีย นโลหิต และการหายใจ
มีพัฒนาการดีขึ้นแตไมแตกตางกัน
อรจิรา ทะลิทอง (2561) สำรวจสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จังหวัดสงขลา ใชแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ
เด็กไทย อายุ 7-18 ปของกรมพลศึกษา ผลการวิจัยพบวา สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพเรียงลำดับ ดังนี้ ดานความแข็งแรงของกลามเนือ้
ด านองค ป ระกอบของร างกายดานความอดทนของกลามเนื้อ ดานความอดทนของระบบหัว ใจและ
ไหลเวียนเลือด และดานความออนตัว ตามลำดับ ครูผูสอนวิชาพลศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูปกครองควรสงเสริมใหนักเรียนไดทำกิจกรรมที่เสริมสรางสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว เชน
การยืดหยุนรางกาย สงเสริมความแข็งแรงของ กลามเนื้อแขนและรางกายสวนบน เชน กีฬา แบดมินตัน
วายน้ำ เปนตน ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการสงเสริมใหนักเรียนไดออกกำลังกายมากกวาที่เปนอยู
เชน การชวยทำงานบาน งานสวน ใหเคลื่อนไหวรางกายมากขึ้น เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหอยู
ในระดับดีขึ้น และเปนการสราง ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวอีกดวย
จินตนา สรายุทธพิทักษ และคณะ (2562) ศึกษากลยุทธสงเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียน
ในกรุ ง เทพมหานคร ผ า นการบริ ห ารโปรแกรมสุ ข ภาพในโรงเรี ย น ผลการศึ ก ษาแสดงให เ ห็ น ว ามี
3 องค ประกอบสำคั ญของการบริ หารโปรแกรมสุ ขภาพ ในโรงเรียน ไดแก 1) การจั ดการสิ ่ งแวดล อม
การเรียน ไดแก 1.1) จัดพื้นที่โลงหรือสนามใหนักเรียนไดเลน 1.2) เตรียมอุปกรณเลนกีฬาและออกกำลังกาย
1.3) สงเสริมการละเลนที่สอดคลองกั บบริบ ทและความสนใจของนั กเรียน 2) การสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา ไดแก 2.1) จัดสอนสุขศึกษาอยางนอย 1 ชม./สัปดาห และพลศึกษาอยางนอย 2 ชม./สัปดาห
เนนใหนักเรียนมีกิจกรรมทางกายจึงสงผลตอสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของเด็ก 2.2) จัดแขงขันกีฬา
ภายในโรงเรียน 2.3) จัดตารางเรียน โดยมีชวงพักระหวางวิชา และ 3) การจัดอาหารและโภชนาการ
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ส ง ผลต อ กิ จ กรรมทางกายของนั ก เรี ย น ประถมศึ ก ษา ได แ ก 3.1) จั ด เวลาให น ั ก เรี ย นมี โ อกาสเล น
หลังรับประทานอาหารกลางวัน 3.2) จัดเวลาพักกลางวัน อยางนอย 1 ชั่วโมง 3.3) กำหนดชวงเวลา
จำหนายอาหารใหนักเรียนหลังเลิกเรียน
พิชัยณรงค กงแกว (2562) พัฒนารูปแบบการจัดการเรีย นรูวิช าพลศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม ในศตวรรษที ่ 21 ผลการวิ จ ั ย ปรากฏผลดั ง นี้ 1) ผลการศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรี ย นรู
วิ ช าพลศึ ก ษา พบว า การจั ด การเรี ย นรู  ว ิ ช าพลศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ใ นศตวรรษที ่ 21
ความคิ ด เห็ น โดยรวมและรายด า นอยู  ใ นระดั บ มาก ซึ ่ ง องค ป ระกอบที ่ ม ี ค วามคิ ด เห็ น สู ง ที ่ ส ุ ด คื อ
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู รองลงมา คือ ดานปจจัยสนับสนุนและดานผูสอนตามลำดับ 2) ผลการ
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู  ว ิ ช าพลศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ใ นศตวรรษที ่ 21 พบว า
มี 5 องคประกอบ (SIPCE) 4 ขั้นตอน (PACE) คือ องคประกอบที่ 1 ผูเรียน (Student) องคประกอบที่ 2
ผูสอน (Instructor) องคประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู (Pedagogy) มี 4 ขั้นตอน (PACE) ดังนี้
ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Acting) ขั้นการสรุปผล (Concluding) และขั้นการประเมินผล
(Evaluating) องคประกอบที่ 4 เนื้อหา (Content) และองคประกอบที่ 5 ปจจัยสนับสนุน (Environment)
และตรวจสอบรูปแบบพบวา รูปแบบมีความเหมาะสมและความถูกตองครอบคลุม อยูในระดับมาก และ
3) ผลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบอยูในระดับมาก
มนตรี อารีย (2562) การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
จันทรหุนบำเพ็ญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 96 คน
ไดมาจากจำนวนประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใชเปนกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใชเกมลมลุก เกมปูปลา
เกมสุน ัขเห า เกมขอมดำดิน เปน การฝ ก การออกกำลั งกายเพื ่ อ การพั ฒ นาความคล องตั ว (Agility)
เกมแมวจับปลา เกมปลาหมอตกคัก เปนการฝกการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ
(Muscular Strength) เกมมาแขง เกมเฟรนดชิฟ เกมรถสงสัตว เกมยาสีฟนกับเชื้อโรค เปนการออกกำลัง
กายเพื ่ อ พั ฒ นาความอดทนของกล ามเนื ้ อ (Muscular Endurance) เกมงู ก ั บ กบ เกมแมวไล จ ั บ หนู
เพื ่ อ พั ฒ นาความอดทนของระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และระบบหายใจ (Cardio Vascular Endurance)
เกมกมแตะ - วิ่งกระสอบ - เกมนั่งชักคะ เยอ เกมปอนกลวย เปนการออกกำลังกายพัฒนาความออนตัว
(Body-Balance Flexibility) และเกมอื ่ น ๆ อี ก มากมาย ตามแบบทดสอบและเกณฑ ม าตรฐาน
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 7- 18 ป ของกรมพลศึกษา สัปดาหละ
2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง สถิติที่ใช คาเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥) และสถิติที (t-test for one sample) พบวา ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายระหวางกอนกับหลังการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ
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อัจฉรียา กสิยะพัทพงศธร ศรีทับทิมุและคณะ (2563) ศึกษาผลการใชโปรแกรมการสงเสริม
กิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนปฐมวัยอายุ 2 - 5 ป ที่มีตอกาพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณจิตใจ
สังคม และปญญา เพื่อนำไปสูการมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และพัฒนาผูบริ หาร
สถานศึกษาและครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจดานกิจกรรมทางกาย มีโรงเรียนที่เขารวมวิจัยจำนวน 41
โรงเรียน ทั้งในและนอกเขตเมืองของภาคเหนือ ซึ่งนักเรียนปฐมวัย (n=2,635) ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
ตามโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายฯ รวม 16 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 40 นาที ทำการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย อารมณจิตใจ สังคม และปญญา กอนและหลังการจัด กิจ กรรมทางกาย ทำการ
ทดสอบความรูผูบริหาร (n=41) และครูผูสอนนักเรียนระดับปฐมวัย (n=127) กอนและหลังการจัดอบรม
วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองโดยใชสถิติ t-test ผลการวิจัยพบวา หลังจาก
ทำกิจกรรมทางกายตามโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนปฐมวัย นักเรียนชายและ
หญิงมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้นทุกรายการ (p < .01) และมีพัฒนาการดีขึ้น ทั้งดานอารมณจิตใจ สังคม
และปญญา (p < .01) ผูบริหารและครูผูเขารับการอบรมมีความรูหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม
(p < .01) สรุปไดวาโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนปฐมวัยอายุ 25 ป สามารถ
นำไปใช ร  ว มกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ทำให น ั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นา
ดานสมรรถภาพทางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานปญญาที่ดีขึน้ ได สามารถพัฒนาครูผูส อน
ใหมีความรูความเขาใจดานกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนปฐมวัยที่ดีขึ้น และสามารถนำไปสงเสริม
การออกกำลังกายแกนักเรียนได
Alicia and Soyeon (2011) ไดสังเคราะหงานวิจั ย จำนวน 59 เรื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2490 ถึง
พ.ศ. 2552 พบวา การออกกำลังกายมีประโยชนตอสุขภาพกายและจิตใจ มีความสัมพันธ เชิงบวกตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการเรียนรูของเด็กอยางมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการเตนแอโรบิค ซึ่งเปนการ
เคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย เพิ่มสมรรถภาพทางกายการทรงตัว ปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ บทบาทผูท่ี
เกี่ยวของมีความสำคัญอยางมาก เชน ครูพลศึกษา ผูฝกสอนกีฬา แรงบันดาลใจตอการเปนนักกีฬาอาชีพ
นโยบายการสนับสนุนดานพลศึกษาของโรงเรียน ทั้งสภาพแวดลอม เวลา อุปกรณ งบประมาณและ
ความรวมมือของบุคลากรทุกคนและสมาชิกในชุมชน เชน ผูปกครอง สมาชิกสโมสรกีฬา
Rajendran, Roy, and Jeevanantham (2012) ศึกษาทักษะการควบคุมการทรงตัว (Postural
control) ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว (Motor skills) และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพ (Healthrelated quality of life) ในเด็กที่มีความบกพร องทางการได ยินโดยการทบทวนเอกสารทางวิช าการ
ที่เกี่ยวข องอยางเป นระบบ โดยขอมูลที ่เ ลื อกยังไม มีการใหโปรแกรมการชว ยเหลื อหรื อบำบั ด ฟ  น ฟู
สมรรถภาพ ดั ง นี ้ PubMed, MEDLINE, CINHAL, EMBASE, SCOPUS, ISI of web science, Cochrane
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Library, and AMED database were performed ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555
รวบรวมบทความจำนวน 11,872 บทความผลการทบทวนวรรณกรรมในครั ้ง นี้ช ี้ใ หเ ห็น วา เด็ ก ที ่ มี
ความบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ พั ฒ นาการที ่ ไ ม เ ป น ตามวั ย ในทั ก ษะการควบคุ ม การทรงตั ว
ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ดังนั้นควรมีการคัดกรองทักษะดังกลาว
ในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเพื่อใหการชวยเหลือระยะแรกเริ่มทันทีทั้งที่บานและเพิ่มเวลา
ทำกิจ กรรมการเคลื่อนไหวที่หลากหลายสำหรับ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดย ินซึ ่ งเปนวัย
เจริญเติบโตทั้งรางกายและจิตใจในโรงเรียน
Al-Rahamneh, Eston, Dababseh (2013) ศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกาย ประกอบดวย
1) สัดสวนปริมาณไขมันในรางกายกับมวลรางกายที่ปราศจากไขมันโดยการวัดออกมาเปนเปอรเซ็นตไขมัน
2) สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจในการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล
กลามเนื้อ 3) การเคลื่อนไหวสูงสุดเทาที่จะทำไดของขอตอ 4) ความสามารถของกลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง
หรือกลุมกลามเนื้อ ในการหดตัวซ้ำ ๆ เพื่อตานแรงหรือความสามารถในการหดตัวครั้งเดียวไดเปนระยะ
เวลานาน 5) ปริมาณสูงสุดของแรงที่กลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุมกลามเนื้อสามารถออกแรงตานทานได
ในชวงการหดตัว 1 ครั้ง ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปรียบเทียบกับนักเรียนที่มีการไดยิน
ในประเทศจอร แ ดน โดยใช เ ครื ่ อ งมื อ 1) Push-Up test 2) Sit-Up test 3) Sit and Reach test
4) 4 X 10m Shuttle-Run test 5) 1 Mile-Run test ผลการวิ จ ั ย พบว า สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ลดลงตามอายุ อยางมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุมนักเรียนที่มี
การไดยิน ผลการวิจัยยังพบวา นักเรียนหญิงที่มีการไดยิน มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดี กวา
ในการทดสอบการออกกำลังกาย Shuttle-Run 4 x 10m นักเรียนหญิงที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ทำไดดีกวานักเรียนที่มีการไดยินในการทดสอบแบบฝกหัด Sit and Reach คณะนักวิจัยเสนอแนะให
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อายุตั้งแต 10-13 ป ออกกำลังกายเคลื่อนไหวรางกาย อยาง
สม่ำเสมอ เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายใกลเคียงกับนักเรียนที่มีการไดยินวัยเดียวกัน โรงเรียนควรเพิ่มเวลา
ใหนักเรียนไดเคลื่อนไหวและยกระดับคุณภาพการศึกษาดานพลศึกษา เนื่องจากสมรรถภาพทางกายสงผล
ตอการเรียนรูและงบประมาณคาใชจายของรัฐในการดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการไมออกกำลังกายในระยะยาว
Gomez and Hillman (2013) ศึกษาอิทธิพลการออกกำลังกายตอความสามารถทางสติปญญา
(Cognitive Abilities) พบหลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร ท ี ่ ใ ช ว ิ ธ ี ก ารสร า งภาพสมอง (Neuroimaging
Approach) ในชวงทศวรรษที่ผา นมาไดแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่ชว ยสงเสริม
ความสามารถทางปญญาของมนุษย เพิ่มความสามารถในการคิดขั้นสูง สวนของการควบคุมการรับรู ทำให
มนุษยประมวลผลขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ชวยเพิ่มกลยุทธ
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ด า นความรู  ค วามเข า ใจ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผลการศึ ก ษาสมองของสั ต ว ห ลายชนิ ด ได ค  น พบว า
การออกกำลังกาย มีอิทธิพลตอสมองระดับโมเลกุลที่สงผลตอสามารถทางปญญาลดกระบวนการคิดและ
ความเสี่ยงของความผิดปกติทางจิตเวช โรงเรียนจึงควรเพิ่มเวลาในการเรียนพลศึกษาเพื่อใหนักเรียน
มีโอกาสเคลื่อนไหว
Ellis, Lieberman and Dummer (2014) พบวา คานิยมของผูปกครองอิทธิพลตอพฤติกรรม
การออกกำลังกายและเลน กี ฬาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดย ิน มีอิทธิพลตอการมีส ว นรวม
ในการเล น กี ฬ าและสมรรถภาพทางกายสำหรั บ เด็ ก ที่มีความบกพรองทางการไดย ิน โดยพฤติ ก รรม
การออกกำลังกายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ถูกกำหนดจากจำนวนกิจกรรมที่เขารวมตอ
สัปดาห และระดับการออกกำลังกายตามจำนวนคะแนนภายใน Healthy Fitness Zone จากการทดสอบ
Fitness Program ผูปกครองที่มีการไดยินและผูปกครองที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีอิทธิพลตอ
สมรรถภาพทางกายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทั้งจำนวนความถี่ในการออกกำลังกายและ
เลนกีฬา ผูปกครองที่สนับสนุนและมีสวนรวมดานกีฬากับเด็กมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญ
กับระดับสมรรถนะทางกายและความตองการออกกำลังกายของเด็กผลการศึกษานี้เชื่อมโยงกับการจัด
กิจกรรมออกกำลังกายและเลนกีฬาในโรงเรียนหรือชุมชนซึ่งควรมีแนวทางการสงเสริมสมรรถนะทางกาย
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยผูปกครองมีบทบาทรวมที่ชัดเจน
Ebrahimi, Movallali, Jamshidi, Rahgozar and Rahgozar (2016) ศึกษาประสิทธิภาพการ
ทรงตัวของเด็กทีม่ ีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีและไมมีการฝงประสาทหูเทียม ศึกษาแบบภาคตัดขวาง
ของเด็กนักเรียน 145 คน อายุระหวาง 7 ถึง 12 ป ประกอบดวยเด็ก 85 คน ที่มฝี งประสาทหูเทียมทั้งสองขาง
และกลุ  ม ควบคุ ม สู ญ เสี ย การได ย ิ น ปกติ 60 คน ใช แ บบทดสอบ Bruininks-Oseretsky ของ Motor
Proficiency (BOTMP) กลุมตัวอยางไดรับคัดเลือกจากโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
และเด็กทั่ว ไปเปน กลุ มควบคุ ม วิเคราะหคะแนนโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดีย ว
คะแนนรวมของเด็ กที่มีความบกพรองทางการได ยิน โดยเฉพาะกลุมผูฝ งประสาทหูเทีย มมีคาต่ำกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .001) ประสิทธิภาพการทรงตัวของกลุมควบคุมดีกวากลุมฝง
ประสาทหูเทียมในทุกรายการ รวมถึงกลุมที่ไมไดใสฝงประสาทหูเทียม ยกเวนรายการที่ทดสอบเดินไป
ขางหนาบนกระดานทรงตัว (P < 0.05) คะแนนสมดุลของกลุมฝงประสาทหูเทียมนั้นต่ำกวากลุมที่ไมไดรับ
การฝงประสาทหูเทียมอยางมีนัยสำคัญ ยกเวนสำหรับรายการทดสอบยื น ขาขางเดีย วบนคานทรงตั ว
เมื่อหลับตา ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยเฉพาะผูที่มีประสาทหูเที ย ม
มี ค วามเสี ่ ย งต อ การขาดดุ ล ของกลไกการเคลื ่ อ นไหว (Motor skills) และการทรงตั ว (Vestibular
System) ดังนั้น การประเมินระบบการทรงตัวและกลไกการเคลื่อนไหวเปนสิ่งจำเปนในการชวยแหลื อ
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ตั้งแตแรกเริ่มและเปนแนวทางการสอนพลศึกษาในโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความสมดุลและทักษะ
กลไกการเคลื่อนไหวซึ่งสงผลตอการมองและการเรียนรู
Palmer (2018) การสรางประสบการณที่ประสบความสำเร็จสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ในวิชาพลศึกษาและกรีฑา ผลการทบทวนวรรณกรรมพบวา นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ตองใชความพยายามอยางมากที่จะเขารวมกิจกรรมพลศึกษาและการเลนกีฬา เนื่องจากอุปสรรค
ในการสื่อสารเปนชองวางที่สำคัญในความสำเร็จและทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายระหวางนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินและนักเรียนทั่วไปที่มีการไดยิน นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนพลศึกษาและกีฬามากกวานักเรียนที่ความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนเรียนรวม เนื่องจากครู
สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือหรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ทำใหมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนได จึงควรมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณทางพลศึกษากับครูในโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนเรียนรวมเพื่อรวมกันจัดทำแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่ชัดเจน
Barboza, Ramos, Abreu and Castro (2019) กลาววา บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยนิ
สามารถออกกำลั งกายไดโ ดยไมมีขอจำกัด ทั ้ งนี้การควบคุมรางกายที่ดีของคนหูห นวกก็เกิดขึ้ น ได
เนื่องจากการบูร ณาการที่ มีป ระสิทธิภาพมากขึ ้นระหว างระบบการมองเห็น และการรั บรู ทางสายตา
การสังเกตการสูญเสียการทรงตัวและการเคลื่อนไหวเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการได ย ิ น อายุ ใ กล ส ิ บ ป โดยเด็ ก อาจมี ป  ญ หากลไกการเคลื ่ อ นไหวที ่ ท ดสอบได จ ากการรั ก ษา
ความสมดุ ล (Balance) ขณะยื น หลั บ ตา กระโดดขาเดี ย วพร อ มตบมื อ เหนื อ ศี ร ษะและเดิ น ต อ เท า
เปนเสนตรง ซึ่งเปนผลจากปญหาการรับรูการทรงตัว (Vestibular) และการรับรูเรื่องขอตอของรางกาย
(Proprioceptive) การปรับกลวิธีการสอนพลศึกษาใหสอดคลองกับธรรมชาตินักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินมีความจำเปน เชน การจัดประสบการณในชั้นเรียนพลศึกษาจากโปรแกรมการออกกำลังกาย
ที่ตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาการเคลื่อนไหวและความสมดุลทางกายไดเนื่องจากเปนทักษะที่ฝ กได
ใชสัญญาณภาพบางอยาง เชน รูปภาพ ธง การสาธิต การปฏิบัติจริง การสื่อสารผานภาษามือ ครูที่ใช
ภาษามือสื่อสารโดยตรงกับนั กเรียนโดยมีบ ทสนทนาที ่ชัดเจน ชวยใหนักเรียนมีความมั่น ใจมากขึ้น
การเชิญผูเชี่ยวชาญดานกีฬามาสนับสนุนการออกกำลังกายและเลนกีฬาจะตอบสนองความตองการ
ที่เฉพาะเจาะจงของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
Soori, Heyrani, and Rafe (2019) จุดประสงคการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
การพัฒนาทักษะการรับรูกลไกการเคลื่อนไหว 8 สัปดาหตอประสิทธิภาพการประสานงานแบบสองทาง
และการทรงตัวแบบคงที่และเคลื่อนที่ในนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินอายุ 8–11 ปในเคอรมันชาห
วิธ ีการสุมเลื อ กเด็ กหญิ ง ที ่ม ี ความบกพร อ งทางการได ย ิ น 20 คนที่มีอ ายุเ ฉลี่ ย 9.35 ± 1.42 และ
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แบงออกเปน กลุ ม ควบคุม และกลุมทดลอง เครื่องมือที่ใชในการศึ กษาครั้งนี้ ไดแก อุปกรณทดสอบ
การประสานงานสองรางกายสองขางแบบตอเนื่อง การทดสอบการทรงตัวและการทดสอบสมดุลของรางกาย
ผู  ว ิ จ ั ยให โปรแกรมการออกกำลั ง กายแก กลุ  มทดลอง 2 กิ จกรรม ประกอบด วย การโยน-รั บบอลและ
การจับบอลวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง สัปดาหละ 3 ครั้ง ๆ ละ 60 นาทีเปนเวลา 8 สัปดาห หลังการทดลองการใช
โปรแกรมการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพมีทักษะกลไกการเคลื่อนไหวแตกตางจากลุมควบคุมอยางมี
นัย สำคัญ และผู  ว ิจ ัย แนะนำใหใชกิ จกรรมพั ฒนากลไกการเคลื่ อนไหวและการทรงตัวแบบคงที่และ
แบบเคลื่อนที่นี้กับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่มีผูวิจัยไวสอดคลองกันมากกวา 10 รายการ คือ หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ จุดมุงหมาย
ของรูปแบบ และกระบวนการของรูปแบบซึ่งมีขั้นตอนและระบบสนับสนุน แสดงดังตารางที่ 2
นอกจากนี้ จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยยังพบวา นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่อยูในวัยรุนซึ่งเปนชวงสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย สมรรถภาพ
ทางกาย ระบบหายใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก ระบบการไหลเวียนเลือดทีส่ งผลตอสุขภาพ
และบุคลิกภาพ ทั้งนีน้ ักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินอาจมีปญหาในดานระบบการทรงตัว การรับรู
ข อ ต อ กลไกการเคลื ่ อ นไหว รวมทั ้ ง มี ค วามยุ  งยากในการทำกิ จ กรรมทางกายร ว มกั บ บุ ค คลทั ่ ว ไป
อันเนื่องจากปญหาการสื่อสาร จากการศึกษาขอมูลดานประสาทวิทยาพบวา กิจกรรมพลศึกษาสงผลตอ
สุขภาพกายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายอยางตอเนื่อง
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ มขึ้ น สมรรถนะทางการคิ ดดี ขึ้น เชน ความจำ พฤติกรรมตั้งใจทำงาน
มีทักษะการอยูรวมกับเพื่อนมากขึ้น โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงใหความสำคัญกับกิจกรรม
การเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบสอดคลองกับความสนใจ ความสนุกสนาน มีสมรรถภาพทางกายและ
การเจริญเติบโตที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะการเคลื่อนไหวรางกายที่ดี และใชการออกกำลังกายพัฒนา
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและการเรีย นรูของตนเอง และไดว ิเคราะหว รรณกรรมที่เกี่ย วของทำใหได
กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ ดังภาพที่ 1 และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการแสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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8. กรอบแนวคิด
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทำใหไดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ ดังภาพที่ 2
8.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย
ธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
1) เรียนรูจ ากการลงมือปฏิบัติและการทำซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ
2) เรียนรูจ ากการมองเห็น เชน รูปภาพ ภาษามือ วีดิทัศน
3) สื่อสารโดยใชภาษามือ ใชมือแทนเสียงพูด ใชตาดูแทนการฟง
4) สวนใหญมีพฒ
ั นาการดานเคลือ่ นไหวลาชากวาวัยเดียวกัน
5) วัยรุน มีการเจริญญเติบโตของรางกายชัดเจน

ธรรมชาติของวิชาพลศึกษา
1) พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬา ปฏิบัติซ้ำจนเกิดทักษะ
2) พัฒนาสุขภาพกายใหแข็งแรง สุขภาพใจใหเขมแข็ง
3) พัฒนาสมองสวนอารมณ สมาธิ การเคลื่อนไหวและการคิด
4) มีการใหคำแนะนำ สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน
5) สรางความสามัคคีในหมูคณะ
การบริหารจัดการศึกษา
1) ทฤษฎีระบบ ประกอบดวย ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลลัพธ
2) การบริหารโดยโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
3) การสนับสนุนทรัพยากร (4M’s)
4) การบริหารคุณภาพ PDCA
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับมัธยมศึกษา
1) นโยบายสงเสริมการออกกำลังกายและเลนกีฬาของรัฐบาล
2) จัดการเรียนรูนอกหลักสูตรฯ พัฒนาสมรรถภาพทางกายใหมี
มาตรฐานตามวัยของกรมพลศึกษา
3) สงเสริมสมรรถภาพทางกาย การทรงตัวซึง่ เปนปญหา
การเคลื่อนไหวของนักเรียน
4) พัฒนาทักษะทางกีฬาของนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ
5) สนับสนุนครูใหมีความรูและทักษะทางกีฬาหรือผูฝกสอนกีฬา
หรือนักกีฬาอาชีพเปนผูจัดการเรียนรู
6) สนับสนุนสื่ออุปกรณมีมาตรฐานและเพียงพอ เชน สนาม
อุปกรณกฬี า เครือ่ งแตงกายนักกีฬา

รางรูปแบบการส งเสริ มศักยภาพด านพลศึ ก ษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระราชูปถัมภ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้
1. หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ
3. กระบวนการของรูปแบบ ประกอบดวย
3. 1 ขั้นตอนการสงเสริม
1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน
(Student Assessment)
2) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม
(Planning)
3) จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing)
4) แนะนำและสนับสนุน (Coaching)
5) ประเมิน สรุปและรายงานผล
(Evaluation and Reporting)
3. 2 ระบบสนับสนุน มี 5 ประการ
1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
2) ลามภาษามือ
3) งบประมาณ คาตอบแทนใชสอย
4) สื่อ วัสดุ อุปกรณ
5) การจัดสภาพแวดลอม
6) บุคคลหรือหนวยงานในชุมขนดานกีฬา
นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
เกิดผลดังนี้
1) มีสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน
2) มีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
ครูและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
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8.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ กษาวรรณกรรมและงานวิจ ัย ที ่เ กี ่ยวข อง และวิเคราะห ข อมูล เบื้ องตน ทำให ได
กรอบแนวคิดในการวิจยั พัฒนารูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ แสดง ดังภาพที่ 3

2 กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา เก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การดำเนินงานมี
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่ มี ความบกพร องทางการไดย ิ น ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษา ระยะที่ 2 พัฒนารู ปแบบฯ การสงเสริ ม
ศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระยะที่ 3
ศึกษาประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ นักเรีย นที่มีความบกพร อง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีขั้นตอนการวิจัย ดังภาพที่ 3
ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
2. สนทนากลุมศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการใน
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนทีม่ ี
ความบกพรองทางการไดยินฯ

ระยะที่ 2
พัฒนารูปแบบฯ การสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

จัดทำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ โดย
1. วิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของและผลจากระยะที่ 1
2. สนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาใหขอเสนอแนะ
3. พัฒนาและปรับปรุงรางรูปแบบฯ และรางคูม ือฯครั้งที2่
4. ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ไปใช

ระยะที่ 3
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ

นำรูปแบบฯและคูมือฯไปใช และศึกษาประสิทธิผลจาก
1. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนฯตามเกณฑมาตรฐาน
2. เจตคติที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของ
นักเรียน
3. ความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
ของครูผูสอนและผูปกครอง

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิจัย
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ขั้นตอนและแผนการวิจัย
ในการดำเนิน งานวิจ ัย ผูว ิจ ัย ไดศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจ ัย ตาง ๆ ที่เกี่ย วของ ไดแก
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของนำมาวิเคราะหและสังเคราะหเปนองคความรูในการกำหนดกรอบงานวิจัย ตามที่
ปรากฏในบทที่ 2 รวมทั้งศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนารูปแบบฯ
การสรางเครื่องมือวิจัย ตลอดจนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยละเอียดจน
เปนที่เขาใจ จึงไดกำหนดขั้นตอนและวางแผนการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขั้นตอนและแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
วัตถุประสงค
ระยะที่ 1
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทาง
การไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา

ระยะที่ 2
2. เพื่อพัฒนารูปแบบฯ
การสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
2.1 จัดทำรางรูปแบบฯ

กลุมเปาหมาย/
แหลงขอมูล

เครื่องมือที่ใช การวิเคราะห
ขอมูล

ผลที่ได

1.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่รวม
โครงการฯ จำนวน
10 คน
2. ครูผูสอน จำนวน
10 คน

1.แนวคำถาม
สนทนากลุม
นักเรียน
2.แนวคำถาม
สนทนากลุม
ครูผสู อน

การวิเคราะห
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ทราบสภาพปจจุบัน
และความตองการ ใน
การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรอง
ทางการไดยินของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร

1. วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ผลการวิจยั จาก
ระยะที่ 1

แบบวิเคราะห
เอกสาร

การวิเคราะห
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ไดรางรูปแบบฯ
ครั้งที่ 1
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนและแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ (ตอ)
วัตถุประสงค
ระยะที่ 2 (ตอ)
2. เพื่อพัฒนารูปแบบฯ (ตอ)
2.2 พิจารณารางรูปแบบฯ

กลุมเปาหมาย/
แหลงขอมูล
ผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 10 คน

2.3 ประเมินความเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิ
และความมีประโยชนในการ จำนวน 15 คน
นำรางรูปแบบฯ และ
รางคูมือฯ ไปใช
ระยะที่ 3
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบฯ การสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

1. นักเรียนที่รวม
กิจกรรม
จำนวน 31 คน
2. ผูปกครอง
ของนักเรียน
จำนวน 31 คน
3. ครูผูสอน
จำนวน 32 คน

เครื่องมือที่ใช

การวิเคราะห
ขอมูล

ผลที่ได

แนวคำถามในการ
สนทนากลุม พิจารณา
รางรูปแบบฯ และราง
คูมือฯ
1. แบบประเมิน
ความเปนไปไดและความ
มีประโยชนในการนำราง
รูปแบบฯ
และรางคูมือฯ ไปใช

การวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

ไดรางรูปแบบฯ และราง
คูมือฯครั้งที่ 2

ใชสถิติพื้นฐาน
รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไดรปู แบบฯ
และคูมือการใชรปู แบบฯ
ที่มีความเปนไปไดและมี
ประโยชนในการนำ
ไปใช

1. แบบบันทึกผล
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามมาตรฐาน
สุขภาพของเด็กไทย
2. แบบวัดเจตคติตอ
การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาของ
นักเรียน
3. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอ
การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาของ
ครูผูสอนและผูปกครอง

ใชสถิติพื้นฐาน
รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติทดสอบที
(t - test for
dependent
Samples)

เมื่อนำรูปแบบฯ ไปใชแลว
ทำใหทราบประสิทธิผล
รูปแบบฯ คือ
1) สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนตาม
มาตรฐานกอนและหลัง
การใชรูปแบบฯ
2) เจตคติของนักเรียนตอ
การสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาของนักเรียน
3) ความพึงพอใจของ
ครูผูสอนและผูปกครองที่มี
ตอการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา
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ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
มีกระบวนการวิจัย ระยะที่ 1 มีดังนี้
1. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนและครูผูสอน
1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใชเกณฑดังนี้
1.1) เปนผูมีความบกพรองทางการไดยิน
1.2) สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือไดเปนอยางดี
1.3) กำลั งศึ กษาอยู  ท ี ่ โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ปถั มภ ในป การศึ กษา 2562
มัธยมศึกษาตอนตน 5 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน
2) ครูผูสอน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใชเกณฑดังนี้
2.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ มาแลว ไมนอยกวา 3 ป
2.2) ปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในระยะที่ 1 มี 2 ฉบับ ดังนี้
2.1 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับนักเรียน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2.2 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับครูผูสอน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้
3.1 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับนักเรียน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกีย่ วกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
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2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของ
การวิจัย
3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index
of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบด ว ยผู เ ชี ่ ย วชาญด า นการบริ ห าร
สถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา
มีคาดัชนีความความตรงทั้งฉบับเทากับ 1.0 และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขภาษาใหสมบูรณ
4) นำแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสรางสำหรับนักเรียนไปทดลองสนทนากลุม
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่
ไมใชกลุมกลุมเปาหมาย จำนวน 10 คน บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอคำถามใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3.2 แนวคำถามสนทนากลุมสำหรับครูผูสอน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบั นและ
ความตองการในการส งเสริมศั กยภาพดานพลศึกษาสำหรับนั กเรียนที่ มีความบกพรองทางการได ยิ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย
3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Index
of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบด ว ยผู เ ชี ่ ย วชาญด า นการบริ ห าร
สถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา
มีคาดัชนีความความตรงทั้งฉบับเทากับ 1.0 และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขภาษาใหสมบูรณ
4) นำแนวคำถามสนทนากลุ มสำหรั บ ครูผ ูส อนไปทดลองสนทนากลุ ม ครู ผ ู  ส อน
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ที่ไมใชกลุมเปาหมาย จำนวน 5 คน บันทึกขอมูลและปรับปรุง
ขอคำถามใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
4.1 การสนทนากลุมนักเรียน
4.1.1 ผูวิจัยแจงนัดหมายนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้ง 10 คน ใหทราบวามี
การรวมสนทนากลุมและขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม
4.1.2 ดำเนิน การสนทนากลุมนักเรีย นในวั น เสารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนา
กลุมโดยมีลามภาษามือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามประเด็น
คำถามที่กำหนด
4.1.3 การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และเขียนรายงานผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
4.2 การสนทนากลุมครูผูสอน
4.2.1 ผูวิจัยทำบันทึกขอความถึงครูผูสอน ทั้ง 10 คน เพื่อเชิญเขารวมสนทนากลุม
พรอมแนบประเด็นการสนทนากลุมไปกับหนังสือเชิญ ผูวิจัยประสานงานกับครูผูสอนเพื่อแจงใหทราบและ
ขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม
4.2.2 ดำเนิน การสนทนากลุมครูผ ูส อนในวั น เสาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนากลุม
ใหแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามประเด็นคำถามที่กำหนด
4.2.3 การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการส งเสริมศั กยภาพดานพลศึกษาสำหรับนั กเรียนที่ มีความบกพรองทางการได ยิ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภและเขียนรายงานผลการวิจั ย ตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
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ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีกระบวนการวิจัย 3
ขั้นตอน คือ 1) จัดทำรางรูปแบบฯ 2) พิจารณารางรูปแบบฯและรางคูมือการใชรูปแบบฯ 3) ประเมิน
ความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯไปใช มีรายละเอียดในการ
ดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดทำรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร อง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ในการจัดทำรางรูปแบบฯ ดำเนินการ ดังนี้
แหลงขอมูล คือ
1) เอกสาร ตำราและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษา หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ฯลฯ
2) ผลรายงานการวิ จ ั ยในระยะที่ 1 สภาพปจ จุบ ัน และความตองการในการสงเสริ ม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครูผูสอน
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวิเคราะหเอกสาร
วิธีดำเนินการ คือ
1) วิเคราะหเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของทำใหไดองคประกอบของราง
รูปแบบฯ ดังแสดงในตารางที่ 2 ทายบทที่ 2
2) นำผลจากรายงานการวิ จ ั ย ในระยะที่ 1 สภาพป จ จุ บ ั น และความต อ งการ
ในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครูผูสอนมาวิเคราะห
เนื้หาและประเด็นที่สอดคลองกับองคประกอบเพื่อเขียนเปนรางรูปแบบฯ ครั้ง 1
การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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2. พิจารณารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ในการพิจารณารางรูปแบบฯและรางคูม ือการใชรปู แบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรั บ นั กเรี ย นที ่ ม ี ความบกพร องทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ กษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร
ในพระราชูปถัมภ ดำเนินการดังนี้
1. กลุมเปาหมาย ในการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคูมือฯ ประกอบดวย ผูบริหาร
โรงเรี ย น ครูผ ูส อนวิช าพลศึกษาผูฝ กสอนกีฬา (โคช ) และนักกีฬาที่มีความบกพรองทางการได ยิ น
รวม จำนวน 10 คน ดังนี้
1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
1.1) เปนผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความ
พิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไมนอยกวา 5 ป
1.2) มี ประสบการณ ในการบริ หารโรงเรี ยนที ่ จ ั ดการวิจ ัยเฉพาะความพิ การมาแล ว
ไมนอยกวา 5 ป
1.3) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะ
ความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
2.1) เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่มี ความ
บกพรองทางการไดยินได
2.2) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะ
ความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
3) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
3.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป
3.2) มีป ระสบการณใ นการเปน ผูฝ ก สอนกี ฬาให แ กน ัก เรี ย นที่ มี ความบกพร อ ง
ทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
3.3) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 5 ป
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4) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ
ดังนี้
4.1) เคยศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว
ไมนอยกวา 5 ป
4.2) เคยเปนนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภมาแลว ไมนอยกวา 3 ป
4.3) เคยไดรับรางวัลการแขงขันกีฬาระดับชาติ
5) ผูป กครอง จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
5.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562
5.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่เปนนักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคูมือฯ คือ
แนวคำถามในการสนทนากลุมพิจ ารณารางรู ป แบบฯและรางคูมือการใช ร ู ป แบบฯ
เปนแบบรวบรวมขอมูลจากกลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาพลศึกษา ผูฝกสอนกีฬา (โคช)
นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครองในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับองคประกอบของ
รูปแบบฯ และเนื้อหาของคูมือการใชรูปแบบฯ
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการสรางและหาคุณภาพของแนวคำถามในการสนทนากลุมเพื่อพิจารณารางรูปแบบฯ
และรางคูมือการใชรูปแบบฯ ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของ
การวิจัย
3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index
of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบด ว ย ผู เ ชี ่ ย วชาญด า นการบริ ห าร
สถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงทั้งฉบับเทากับ 1.0 และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
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4) นำแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสรางสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
การไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาไปทดลองสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชกลุมเปาหมาย จำนวน 5 คน
บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอคำถามใหสมบูรณ
4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ในการพิจารณารางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) ผูวิจัยทำหนังสือเชิญผูเขารวมสนทนากลุม ทั้ง 10 คน พรอมแนบประเด็นการสนทนา
กลุมไปกับหนังสือเชิญ เพื่อแจงใหทราบและขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม
2) ดำเนินสนทนากลุมนักเรียนในวันเสารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. –
12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนากลุมใหผูทรงคุณวุฒิ
เสนอแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอรางองคประกอบของรูปแบบฯ และรางคูมือฯ ตามประเด็นคำถาม
ที่กำหนด
3) ในการวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูล ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) นำเสนอขอมูลองคประกอบของรูปแบบฯและคูมือฯ ตามประเด็นคำถามและกรอบการวิจัย
ทำใหไดรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ครั้งที่ 2
3. ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ และคูมือฯ ไปใช
ในการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ และรางคูมือฯ
ไปใช ดำเนินการ ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย ในการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ
และรางคูมือฯ ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูฝกสอนกีฬา (โคช) ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและผูปกครอง
จำนวน 15 คน
1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
1.1) เป นผู  บริ หารในโรงเรี ยนที ่ จ ั ดการวิ จ ั ยเฉพาะความพิ การประเภทนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
1.2) มี ประสบการณ ในการบริ หารโรงเรี ยนที ่ จ ั ดการวิ จ ั ยเฉพาะความพิ การประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
2.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป
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2.2) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬาใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
มาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2.3) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
3) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 7 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
3.1) เป นครู ผ ู  สอนวิ ชาพลศึ กษา สามารถสื ่ อสารโดยใช ภาษามื อกั บนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยินได
3.2) มีประสบการณในการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
3.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
4) ผูปกครอง จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
4.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562
4.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่เปนนักกีฬาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไมนอยกวา 5 ป
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
2.1 แบบประเมิ น ความเป น ไปได และความมี ป ระโยชน ในการนำร างรูป แบบฯไปใช
เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ มีความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำไปใช อยูในระดับ
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.2 แบบประเมิ น ความเป น ไปได แ ละความมี ป ระโยชน ใ นการนำร า งคู  ม ื อ ฯ ไปใช
เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ มีความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำไปใช อยูในระดับ
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการสรางและหาคุณภาพของเแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนใน
การนำรางรูปแบบและรางคูมือฯ ไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้
3.1 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ผูวิจัย
มีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการประเมินและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย

85

2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย
3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความเปนไปไดในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ทั้งฉบับเทากับ 0.96
และคาดัชนีความความตรงของแบบประเมินความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ทั้งฉบับเทากับ
0.98 และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
4) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ที่แกไข
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอย าง คือ ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาพลศึกษา
ผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครอง โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ
กรุงเทพมหานคร เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน พบวาแบบประเมินความเปนไปได
ในการนำรางรูปแบบฯ ไปใชคาความเชื่อมั่นเทากับ .973 และความมีประโยชนของรูปแบบฯ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .971 แลวจึงนำเครื่องมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
3.2 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใช ผูวิจัยมี
วิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการประเมินและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย
3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความเปนไปไดในการนำรางคูมือฯไปใช ทั้งฉบับเทากับ 0.96 และคา
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ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใชทั้งฉบับ เทากับ 0.95 และ
นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
4) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใช ที่แกไข
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอย าง คือ ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาพลศึกษา
ผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครอง โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ
กรุงเทพมหานคร เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน พบวา แบบประเมินความเปนไปได
ในการนำรางคูมือฯไปใช มีคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ .961 และความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯ
ไปใช มีคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ .949 แลวจึงนำเครื่องมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
4.1 ในการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางรูปแบบฯ ไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวมรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิที่ เปน
กลุมเปาหมายทั้ง 15 คน พรอมแนบรางรูปแบบฯ ครั้งที่ 2 และแบบประเมินความเปนไปไดและความมี
ประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช
2) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช
ที่ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินเสร็จแลว มาวิเคราะหขอมูลและแปลผล
ในการแปลผลคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน กำหนดเกณฑการแปลความหมายจาก
ผลการประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ นอยที่สุด
3) วิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องโดยใชสถิติ พื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ในการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางคูมือฯไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้
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1) ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนกลุมเปาหมาย
ทั้ง 15 คน พรอมแนบรางคูมือฯ ครั้งที่ 2 และแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางคูมือฯ ไปใช
2) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯ ไปใช
ที่ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินเสร็จแลวมาวิเคราะหขอมูลและแปลผล
ในการแปลผลคาคะแนนที่ไดจ ากการประเมิน กำหนดเกณฑการแปลความหมายจาก
ผลการประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ นอยที่สุด
3) วิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือโดยใชสถิติ พื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยนิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ดำเนินการโดยนำรูปแบบฯไปใชในสภาพจริงที่โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และศึกษาผลที่เกิดจาการนำรูปแบบฯ และคูมือฯ ไปใช คือ 1) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของนักเรียนกอนและ
หลังการใชร ูป แบบฯ 2) คาเฉลี่ย จากการวั ดระดั บ เจตคติ ของนั กเรีย นที่ มี ต อการส งเสริม ศั ก ยภาพ
ดานพลศึกษาฯ 3) คาเฉลี่ยจากการวัดระดับความพึงพอใจของครูผูสอนที่ มีต อการสงเสริ มศั กยภาพ
ดานพลศึกษา มีวิธีการดำเนินงานวิจัย ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ผูปกครอง
ของนักเรียนกลุมเปาหมายและครูผูสอน เลือกมาโดยมีเกณฑ ดังนี้
1.1 นักเรียน จำนวน 31 คน เลือกมาโดยมีเกณฑดังนี้
1.1.1 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในปการศึกษา 2562
1.1.2 รวมกิจกรรมตามรูปแบบฯ อยางตอเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม
1.2 ผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 31 คน เลือกมาโดยมี
เกณฑดังนี้

88

1.2.1 บุคคลที่เปนพอแมหรือผูดูแลของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
1.2.2 เปนผูปกครองของนักเรียนที่รวมกิจกรรมตามรูปแบบฯ ในปการศึกษา 2562
1.3 ครูผูสอน จำนวน 32 คน เลือกมาโดยมีเกณฑดังนี้
1.3.1 มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 3 ป
1.3.2 ปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการนำรูปแบบฯและคูมือฯ ไปใชเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบฯ มีเครื่องมือที่ใช ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ ดังนี้
2.1 แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ป (สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา, 2562) มีรายการทดสอบ
ดังนี้ 1) นั่งงอตัวไปขางหนา (Sit and Reach) 2) ดันพื้นประยุกต 30 วินาที (30 Seconds Modified
Push Ups) 3) ลุก-นั่ง 60 วินาที (60 Seconds Sit Ups) 4) ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที (3 Minutes Step
Up and Down) เปนแบบบันทึกคาคะแนนจากการปฏิบัติเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา(2562) 5) ระดับ
แยกตามเพศ คือ ระดับต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง ดี ดีมาก
2.2 แบบวัดเจตคติที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินฉบับภาษาไทยเปนแบบแสดงความคิดเห็นมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอย างยิ่ง
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของครูผูสอนและ
ผูปกครองฯ เปนแบบแสดงความคิดเห็นมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย นอยที่สุด
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการนำรูปแบบฯและรางคูมือไปใช เพื่ อหาประสิ ทธิผลของรู ปแบบฯ มีการสรางและ
หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
3.1 แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ป เปนเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีรายการคุณภาพ
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ของเครื่องมือ ปรากฎในคูมือการใชเครื่องมือตามรายการทดสอบ ดังนี้ (สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา
กรมพลศึกษา, 2562)
1) การนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 1.00 และมีคาความเชื่อมั่น 0.95
2) การดันพื้นประยุกต 30 วินาที มีคาความเที่ยงตรง เทากับ 1.00 มีคาความเชื่อมั่น 0.95
3) การลุก-นั่ง 60 วินาที มีคาความเที่ยงตรง เทากับ 0.92 มีคาความเชื่อมั่น 0.89
4) การยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที มีคาความเที่ยงตรง เทากับ 0.88 มีคาความเชื่อมั่น 0.89
3.2 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของแบบวัดเจคติ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดเจตคติ
2) สรางแบบวัดเจตคติ ซึ่งเปนแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกทางจิตใจ หรือ
ทาทีของนักเรียนที่มีตอการรวมกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและออกกำลังกายของนักเรียน
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
3) นำรางแบบวัดเจตคติ ที่สรางขึน้ ไปใหผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา มีคาดัชนีความความตรงของ
แบบวัดเจตคติ ทั้งฉบับเทากับ 1.0 นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
4) นำแบบวัดเจตคติที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที่มีลักษณะคลายกับกลุ ม
ตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จำนวน 15 คน และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 15 คน
ทีว่ ิเคราะหคาความเชื่อมั่น พบวาแบบวัดเจตคติมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.959
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาฯ
ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเปนแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึก
ทางจิตใจ หรือทาทีของครูผูสอนและผูปกครองตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร
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ในพระราชูปถัมภ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด,
2559)
3) นำรางแบบสอบถามความพึ งพอใจ ที่ส รางขึ้น ไปใหผ ูเชี่ย วชาญเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิง เนื ้อ หา (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบด ว ย
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยนิ ผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาพิเศษและผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา
มีคาดัชนีความความตรงของแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งฉบับเทากับ 1.0 นำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขใหสมบูรณ
4) นำแบบสอบถามความพึ งพอใจที่ มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา โรงเรีย น
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของครูผูสอนและผูปกครองที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผู ที่ มี
ลักษณะคลายกับ กลุ มเปาหมายของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภเพื่อหาคาความเชื ่อ มั่น
(Reliability) จำนวน 30 คน คือ ครูผูสอนและผูปกครอง จำนวน 30 คน คน วิเคราะหคาความเชื่อมั่น
พบวา แบบสอบถามความพึงพอใจมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.917 มี แลวจึงนำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ในการนำรูปแบบฯและรางคูม ือไปใชเพือ่ หาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ผูวิจยั ดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหดวยตนเอง ดังนี้
4.1 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Student Assessment) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่เปนกลุมเปาหมายรายบุคคลแยกตามระดับอายุ กอนการนำรูปแบบและคูมือไปใช
(1) ผู  ว ิ จ ั ย ทำหนั ง สื อ ถึ ง อธิ บ ดี ก รมพลศึ ก ษาเพื ่ อ ขออนุ ญ าตใช แ ละเพิ ่ ม ภาษามื อ
ในรายการทดสอบตามแนวทางการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา
(2) ดำเนิน การทดสอบตามแนวทางการทดสอบและเกณฑ มาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา (2562) จำนวน
4 รายการ คือ การทดสอบรายการนั่งงอตัวไปขางหนา การทดสอบรายการดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง
60 วินาทีและยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที ซึ่งมีรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำแนกตามองคประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย
ที่

องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย

1
2

ความออนตัว ยืดหยุน
ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ

3

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

นั่งงอตัวไปขางหนา (เซนติเมตร)
ดันพื้นประยุกต 30 วินาที (ครั้ง)
ลุกนั่ง 60 วินาที (ครั้ง)
ความอดทนของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือด ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที (ครั้ง)

4.2 วางแผนการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาตามกรอบของรูปแบบฯ แบบมีสวนรวม
(Planning) โดยชี้แจงหลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบฯ จุดมุงหมายของรูปแบบฯ และรายละเอียด
การใชรูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ นักเรีย นที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามคูมือฯ และแผนการวิจัย ทั้งนี้ผูวิจัย
ไดจัดระบบสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาไว ดังนี้
(1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาหรือโคชกีฬา แนะนำการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา
เทคนิคดานกีฬา การออกกำลังกายอยางปลอดภัย และสรางแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวรางกาย
(2) ลามภาษามือหรือครูที่ส ามารถใชภ าษามือเพื่อสื่อสารกับ นักเรียนได ระหว าง
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานกีฬา
ของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาการสอนและปฏิบัติตามผูทรงคุณวุฒิดานกีฬาไดถูกตอง
นอกจากนี้ลามภาษามือมีบทบาทในการรวมพัฒนาคลิปวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรรม
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อใหนักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง
(3) งบประมาณดำเนิ น การ เป น ค า ใช จ  า ยระหว า งการนำรู ป แบบฯ มาใช เช น
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ คาชุดกีฬา อุปกรณออกกำลังกาย อุปกรณเลนกีฬา จุดน้ำดื่ม ซึ่งดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและระเบียบพัสดุของทางราชการ
(4) จัดหาอุปกรณออกกำลังกาย เลนกีฬา สนาม เพียงพอและเหมาะสม ไดแก
(4.1) จัดหาวัส ดุ อุป กรณส งเสริมการเคลื่ อนไหวและออกกำลัง กายประกอบ
กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกาย เชน ความออนตัว (Flexibility) ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล า มเนื ้ อ การเสริ ม สร า งกระดู ก (Bone-strengthening) ความอดทนของระบบหั ว ใจ และ
ไหลเวียนเลือด (Cardiovascular Endurance) และกิจกรรมแอโรบิค
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(4.2) จั ด หาสื ่ อ การเรี ย นรู  รั บ รู  จ ากการมองเห็ น เช น สื ่ อ การเรี ย นรู  ท ี ่ ร ั บ รู
ผ า นการเห็ น เช น รู ป ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู ป ภาพการออกกำลั ง ท าต าง ๆ วี ดิ โ อ
การออกกำลังกายในทาตาง ๆ การเตนประกอบเพลง เปนตน
(5) จั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษาและเล น กี ฬ า
ออกกำลังกาย ทั้งในรมและกลางแจง เชน โลง สวาง ปลอดภัย จัดหาโปรเจคเตอร ที่มีความสวางมากกวา
3,000 ลูเมนส สำหรับนำเสนอวีดิโอที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา เชน เตน ออกกำลังกาย
จัดหาเครื่องเสียงคุณภาพดีรองรับกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ตูน้ำดื่ม เปนตน
4.3 จัดกิจกรรมส งเสริม (Implementing) ตามรูปแบบฯ และคูมือการใชรูปแบบฯ โดย
ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) จั ด ทำตารางส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษา จั ด เตรี ย มสื ่ อ อุ ป กรณ ชี ้ แ จงครู
ผูปกครอง ประสานผูเกี่ยวของ เชน ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ โดยทุกคนมีสวนรวม
2) จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนวันละ 1 ชั่วโมง 3 วันตอสัปดาห ในวันจันทร พุธ และศุกร
ตั้งแต 15.30 -16.30 น. ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาตามองคประกอบของ
สมรรถภาพทางกายในวันจันทร และวันศุกรวันละ 4 กิจกรรม และออกกำลังกายแบบแอโรบิค ในวันพุธ
โดยแบงเปนฐาน ซึ่งมีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกายและกำหนดวันเวลา แสดงดังตารางที่ 5 – 6
ตารางที่ 5 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย
ที่

องคประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมออกกำลังกาย
1 ความออนตัว ยืดหยุน
รับ-สงบอลลอดใตขา
ออกกำลังกาย
รับ-สงบอลขามศีรษะ
แบบแอโรบิค
2 ความแข็งแรงและความอดทน เดินสี่ขาตามเสน
เดินสองมือตามเสน
ของกลามเนื้อ
รับ-สงบอลขามแนวลำตัว
เดินสี่ขาทานอนหงาย
3 ความอดทนของระบบหัวใจ
กระโดดตบ
และไหลเวียนเลือด
กระโดดเชือก
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ตารางที่ 6 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา จำแนกตามกำหนดวันเวลา
วัน/เดือน/ป
จันทร
พุธ
ศุกร

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอกเวลา (15.30 น. - 16.30 น.)
กิ จ กรรมพั ฒ นาสมรรถภาพทางกาย มี 4 กิ จ กรรม คื อ 1) รั บ -ส งบอลลอดใต ขา
2) เดินสี่ขาตามเสน 3) สงบอลขามแนวลำตัว 4) กระโดดตบ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิค
กิจ กรรมพัฒ นาสมรรถภาพทางกาย มี 4 กิ จ กรรม คื อ 1) รับ -สงบอลขามศีร ษะ
2) เดินสองมือตามเสน 3) นอนหงายเดินสี่ขา 4) กระโดดเชือก

4.4 แนะนำและสนั บ สนุ น (Coaching) โดยครู ผ ู  ส อนและผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ด  า นพลศึ ก ษา
ทำหนาที่ทั้งผูฝกสอน ใหคำปรึกษาสาธิต สนับสนุนและสรางแรงจูงใจตามความถนัดเฉพาะดานกีฬา โดยมี
ลามภาษามือคอยสนับสนุนการสื่อสารกับนักเรียนใหออกกำลังกายระหวางรวมกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา
4.5 ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation and Reporting) โดยประเมิน สรุปและ
รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมตามรู ป แบบฯ การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
4.6 เมื่อดำเนินการกิจกรรมครบถวนตามแผนที่กำหนดแลว ผูวิจัยประเมินประสิทธิผลของ
การนำรูปแบบฯและคูมือการใชรูปแบบฯ โดย
1) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Student Assessment) ของนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรายบุคคลแยกตามระดับอายุ หลังการนำรูปแบบและคูมือไปใช
2) วัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3) ประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ตามกรอบวัตถุประสงคการวิจัยและลักษณะของ
เครื่องมือ โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
(t - test for dependent Samples) ดังนี้
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1) การทดสอบความแตกต า งของคะแนนเฉลี ่ ย ที ่ ไ ด จ ากการวั ด สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรีย นที่เปนกลุมเปาหมาย กอนและหลังการใชร ูป แบบฯและคูมือฯ ใชส ถิติทดสอบที t-test
(Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559 )
2) การวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ใชสถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการแปลผลค า คะแนนที่ ได จ ากแบบวั ด เจตคติ ก ำหนดเกณฑ การแปล
ความหมาย ไวดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดั บ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดั บ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดั บ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดั บ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดั บ นอยที่สุด
3) การประเมินความพึงพอใจของครูผู สอนและผูป กครองที่ มีต อการส งเสริมศั กยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ใชส ถิติพื้น ฐาน รอยละ คาเฉลี่ย สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และในการแปลผลค า คะแนนที ่ ไ ด จ าก
การสอบถามความพึงพอใจกำหนดเกณฑการแปลความหมาย ไวดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ นอยที่สุด
ในการวิจัยครั้งนี้มีสูตรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
การหารอยละ (Percentage: P)
สูตร P
=
เมื่อ P
แทน
รอยละ

f
n

แทน

ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ

แทน

จำนวนความถี่ทั้งหมด
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การหาคาเฉลี่ย (Mean: Χ )
สูตร Χ ( μ) =
เมื่อ

แทน
แทน

Χ

คาเฉลี่ย
ผลรวมของขอมูลทั้งหมด

แทน จำนวนขอมูล
การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

n

�𝒏𝒏

สูตร S.D. (σ) =
เมื่อ

แทน
แทน

S.D.
X

แทน

n-1
n

∑ 𝒙𝒙𝟐𝟐 −(∑ 𝒙𝒙)𝟐𝟐
𝒏𝒏(𝒏𝒏−𝟏𝟏)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนในแตละกลุมตัวอยาง

จำนวนตัวแปรอิสระ

แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกำลังสอง
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
สูตร α
=
𝛼𝛼
k
Covariance
Variance

เมื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จำนวนขอคำถาม
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคำถาม
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคำถาม
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การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย เมื่อขอมูลสองชุดมีความสัมพันธกัน (Dependent)
ดวยสถิติทดสอบที t-test (Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559 )
สูตร t
เมื่อ t
D
n

=
แทน
แทน
แทน

df = n - 1
คาที่ใชในการพิจารณา t- distribution
ผลตางระหวางขอมูลแตละคู
จำนวนคูของขอมูล

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึ ก ษารู ป แบบการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษา สำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ ง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีวัตถุประสงคเ พื่ อ
1) ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ผูวิจัยนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาสภาพป จจุ บ ั นและความต องการในการส งเสริ มศั กยภาพด านพลศึ กษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ
การศึกษาสภาพปจจุบันและความต องการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรั บ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ศึกษาจากการสนทนากลุมนักเรียนและครูผูสอน มีผลดังนี้
1.1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
การศึ ก ษาสภาพป จจุ บ ั นในการส งเสริ มศั กยภาพด านพลศึ กษาสำหรั บนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน ศึกษาจากการสนทนากลุมนักเรียน จำนวน 10 คน และครูผูสอน จำนวน
10 คน จากแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสราง มีผลดังตารางที่ 7 และ 8
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ตารางที่ 7 สรุปผลการสนทนากลุมนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
ประเด็นคำถาม
1. ปจจุบันนักเรียนมี
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
หรือออกกำลังกายอยางไร
บางและใชชวงเวลาใดบาง
นอกจากการเรียนในวิชา
พลศึกษา

ความคิดเห็น
1) นักเรียนประจำจะเลนกีฬาตามอัธยาศัยหลังเลิกเรียน โดยใชอุปกรณ
ออกกำลังกายกลางแจงและการทำความสะอาดหอพักตามเวรประจำวัน
2) นักเรียนไป-กลับ มีการเคลื่อนไหวรางกายจากการเดินทางโดยรถ
ขนสงประจำทาง ไมไดเลนกีฬาหรือออกกำลังกาย ชวยผูปกครองทำงาน
บานหรือกิจกรรมทางอาชีพ เชน ขายของ รับจางทั่วไป
3) ชวงเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมการเคลือ่ นไหวหรือออกกำลังกาย คือ
ชวงเวลาพักหลังจากรับประทานอาหารกลางวันและกอนรับประทาน
อาหารเย็น ยกเวนวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือนักเรียนมีการบาน
หรืองานที่ตองทำสงครูประจำวิชา
4) นักเรียนใชโทรศัพทและทองโซเชียลมากกวาทำกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ในเวลาวาง เชน ดูยูทูบ คุยกับเพื่อน เปนตน
2. นักเรียนคิดวาการทำ
1) นักเรียนทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายในชวงเวลา
กิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือ หลั งรั บ ประทานอาหารกลางวั น และก อนรั บ ประทานอาหารเย็ น ไม
ออกกำลังกายของนักเรียน เพียงพอเพราะนักเรียนสวนใหญอวนและเคลื่อนไหวงุมงาม
เพียงพอหรือไมเพราะเหตุ 2) กิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรียนสวนใหญเปนการเดินเปลี่ยนชัน้
ใด
เรียน ไมชอบเล น กี ฬาหรื อออกกำลั งกายที่มีเหงื่อมาก ๆ กลัวเพื ่ อน
ลอเลียน ทำใหนักเรียนเลนกีฬาหรือออกกำลังกายที่ใชเวลาตอเนื่องกัน
และออกกำลังกายที่มีเหงื่อมากไมเพียงพอ
3) นั ก เรี ย นคิ ด ว า นั ก เรี ย นมี เ วลาออกกำลั ง กายน อ ย ไม เ พี ย งพอ
เนื่องจากนักเรียนมีกิจกรรมหลายอยางในชวงเวลาหลังเลิกเรียนทำให
ไม ส ามารถออกกำลั ง กายได ท ุ ก วั น เช น ทำการบ า น ทำงานฝ มื อ
การแสดง ดูโทรทัศน การทำกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
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ตารางที่ 7 สรุปผลการสนทนากลุมนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ตอ)
ประเด็นคำถาม
3. นักเรียนอยากรูหรือไมวา
นักเรียนมีรางกายแข็งแรง
ตามมาตรฐานเพียงใดและ
เปนอยางไร

ความคิดเห็น
1) นักเรียนอยากรูวามีรางกายแข็งแรงตามมาตรฐานหรือไมเพื่อใหรูตัว
เองวาตองออกกำลังกายมากหรือนอยเพียงใดและคอยดูแลสุขภาพของ
ตนเองอยางใกลชิด
2) นักเรียนสนใจขอมูลผลการทดสอบสุขภาพแข็งแรงเหมือนนักเรียน
ทั่วไปหรือไม เพื่อจะไดออกกำลังกายใหสุขภาพแข็งแรงตามวัย
3) นักเรียนคิดวาการรูขอมูลสุขภาพของตนเองทำใหรูวิธีการดูแลตนเอง
เชน การทานอาหาร การออกกำลังกายเนนเฉพาะสวนของรางกาย การ
เลนกีฬาที่ตรงกับปญหาสุขภาพของตนเอง
4. โรงเรียนสนับสนุน
โรงเรีย นมีส ื่อ อุป กรณ ออกกำลังกายกลางแจง สำหรับ ใหน ักเรีย น
นักเรียนใหเคลื่อนไหวหรือ เลือกใช มีกิจ กรรมกี ฬ าสีภ ายในและเข าร ว มแข ง ขั น กี ฬานั ก เรี ย น
ออกกำลังกายอยางไรบาง คนพิการ ระดับชาติ
5. มีใครบางที่สนับสนุน
1) มีครูสอนพลศึกษาทุกระดับชั้น ตามตารางเรียน
กิจกรรมเคลื่อนไหวหรือ
2) มีครูเปนลามภาษามือชวยสื่อสารระหวางนักเรียนกับผูฝกซอม
ออกกำลังกายและสนับสนุน 3) กีฬาหรือผูที่เกี่ยวของคนอื่นๆ ที่มีการไดยิน
อยางไร
4) ผูฝกซอมกีฬาสำหรับนักเรียนที่เปนนักกีฬา
ตารางที่ 8 สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ประเด็นคำถาม
1. ปจจุบันโรงเรียนได
สงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาเพิ่มเติมจาก
การสอนในวิชา
พลศึกษาอยางไรบาง
ใหนักเรียน

ความคิดเห็น
1) ครูที่วางจากภาระกิจจะรวมกิจกรรมการเตนแอโรบิคทุกวันพุธ
หลังเลิกเรียน ครั้งละ 50 นาที ตามนโยบายของรัฐบาล
2) โรงเรียนมีอุปกรณออกกำลังกายกลางแจง สำหรับครูและนักเรียนในการ
เลือกใชตามความถนัดและสนใจ
3) เชิญอาสาสมัครหรือนักกีฬาอาชีพมาใหใหความรูหรือฝกทักษะทางกีฬา
แกนักเรียนที่เปนนักกีฬา
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ตารางที่ 8 สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ตอ)
ประเด็นคำถาม
2. ทานคิดวาการ
ประเมินสมรรถภาพ
ทางกายตามมาตรฐาน
เด็กไทยมีความจำเปน
สำหรับเด็กหูหนวก
หรือไมเพราะเหตุใด
3. ปจจุบันโรงเรียนจัด
กิจกรรมสมรรถภาพ
ทางกายตามมาตรฐาน
เด็กไทยสำหรับนักเรียน
อยางไรบาง
4. โรงเรียนสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนอยางไร
บาง
5. ปจจุบันมีหนวยงาน
หรือบุคคลใดบางที่
สนับสนุนกิจกรรมดาน
พลศึกษาสำหรับ
นักเรียนและสนับสนุน
อยางไร

ความคิดเห็น
1) ครูคิดวามีความจำเปนเพราะสุขภาพกายที่ดีสงผลตอสุขภาพจิต สมอง
และการเรียนรูของนักเรียนซึ่งเปนวัยที่ตองเจริญเติบโตอยางเต็มที่ ทุกดาน
โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งรางกายกำลังเปลี่ยนแปลงสูการเปน
วัยรุนทั้งนี้นักเรียนบางคนมีภาวะอวนสงผลตอบุคลิกภาพและสุขภาพตามมา
เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมสวนใหญใชเวลากับการคุยหรือเลนโทรศัพท
มากกวาการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวรางกาย
โรงเรี ย นทดสอบสมรรถภาพทางกาย ป ก ารศึ ก ษาละ 1 ครั ้ ง นั ก เรี ย น
สวนใหญสมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามมาตรฐานของกรมพลศึกษา ทั้งนี้
ครูไมไดแจงผลการทดสอบแก นั กเรียนและไม ไดจ ัดโปรแกรมการพัฒ นา
สมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกรพรองทางการไดยิน
1) โรงเรียนยังไมมีระบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาหรือ โปรแกรม
การออกกำลังกายที่เฉพาะและขาดผูรับผิดชอบรวมกับครูพลศึกษา
2) มีครูผูสอนวิช าพลศึ กษาจั ดการเรี ยนรู ต ามหลั กสูตรสั ปดาหล ะ1 คาบ
แกนักเรียนทุกระดับชั้น
1) ครูพลศึกษาทำหนาที่ออกแบบและจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา
เปนลามภาษามือแกนักเรียนเวลามีอาสาสมัครชวยสอนหรือชวยแนะนำ
ดานพลศึกษา และนำนักเรียนไปรวมแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ
2) อาสาสมัครดานพลศึกษา ชวยฝกซอมกีฬาแกนักกีฬาของโรงเรียน
3) สมาคมผูปกครองและครูฯ สนับสนุนคาใชจาย คาใชสอยสำหรับการเขา
รวมแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ

จากตารางที่ 7 และ 8 พบวา นักเรียนและครูผูสอนเห็นวาสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอย สมรรถภาพทางกาย
เฉลี่ยต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอย
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1.2 ผลการศึกษาความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
การศึ กษาความต องการในการส งเสริ มศั กยภาพด านพลศึ กษาสำหรั บ นั กเรี ย นที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน ศึกษาจากการสนทนากลุมนักเรียน จำนวน 10 คน และครูผูสอน จำนวน
10 คน จากแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสราง มีผลดังตารางที่ 9 และ 10
ตารางที่ 9 สรุปผลการสนทนากลุมนักเรียนเกี่ยวกับความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
ประเด็นคำถาม
1. ถามีการทดสอบมาตรฐาน
ความแข็งแรงของรางกาย
นักเรียนจะยินดีใหความ
รวมมือหรือไมเพราะเหตุใด

ความคิดเห็น
1) นักเรียนเห็นวามีความจำเปนมากที่ตองมีการทดสอบความแข็งแรง
ของรางกายที่มีมาตรฐานเพื่อใหนักเรียนทราบและพยายามออกกำลัง
กายหรือเคลื่อนไหวรางกายเมื่อมีเวลาวางเพื่อพัฒนามาตรฐานความ
แข็งแรงของรางกายตนเอง
2) นักเรีย นมีความจำเปน อยางมากที่ตองรูเกี่ย วกับ สุขภาพ ความ
แข็งแรงเพื่อใหเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพราะวาถารางกายไมแข็งแรงอาจทำใหมีการเจ็บปวย
2. นักเรียนอยากใหโรงเรียน 1) นักเรียนเสนอใหโรงเรียนจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่ชัดเจนทุกวัน
สงเสริม สนับสนุนอะไรบาง เชน กำหนดชวงเวลาหลังเลิกเรียน จัดเตรียมสถานที่ใหสวาง ปลอดภัย
เพื่อใหมีการทำกิจกรรมการ มีตูน้ำดื่มสะอาด มีวีดิโอเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่นาสนใจ มีจอ
โปรเจคเตอรขนาดใหญ
เคลื่อนไหวหรือออกกำลัง
2) มีอาสาสมัครนักกีฬาแนะนำ (Coaching) กิจกรรมการออกกำลัง
กายมากขึ้น
กายและวิธีการฝกซอมเพื่อเปนนักกีฬาอาชีพ
3) สนับสนุนลามภาษามือสือ่ สารกับนักเรียนทุกครัง้ โดยเฉพาะขั้นตอน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสาธิตกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ด า นพลศึ ก ษานั ก เรี ย นจะมี ค วามมั ่ น ใจในการสื ่ อ สารกั บ โค ช หรื อ
อาสาสมัครมากขึ้น ในการเลนกีฬาหรืออกกำลังกายมีคำศัพทเฉพาะซึ่ง
บางครั้งตองมีการอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามให
ถูกตอง
4) จัดเวลาสำหรับการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายโดยใหทุกคนหยุด
ทำกิจกรรมสวนตัวทุกอยางและมาออกกำลังกายรวมกันและมีครูรวม
กิจกรรมทุกครั้ง
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ตารางที่ 10 สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเกี่ยวกับความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
ประเด็นคำถาม
1. ครูคิดวาจำเปนหรือไมที่
ตองมีกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนเพราะเหตุใด

2. ครูตองการใหโรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
อยางไร

ความคิดเห็น
1) มีความจำเป นอย างมากเพราะทำให ทราบว านั กเรี ยนมี พั ฒนาด าน
รางกายอยางไรและสามารถจัดโปรแกรมการออกกำลังกายไดสอดคล อง
กับผลการประเมินไดอยางเหมาะสม
2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งเปนชวงวัยสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหวรางกายซึ่งควรมีสมรรถภาพทางกาย ตามมาตรฐานของกรม
พลศึกษา เพราะสุขภาพกาย การเจ็บปวยมีผลตอการมาเรียนของนักเรียน
ถ านั กเรี ยนรู  ผลการประเมิ นสมรรรถภาพทางกายของตนเองจะทำให
นักเรียนตระหนักถึงการออกกำลังกายมากขึ้น
3) ปจจุบันนักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอย ใชเวลาในการนั่งคุยกัน
หรือใชโทรศัพทนานเกินจำเปน หรือเลนเกมในโทรศัพทแทนกิจกรรมการ
เลนกีฬากลางแจง ทำใหนักเรียนเหนื่อยงายและปฏิเสธงานที่ตองออกแรง
1) ฝายบริหารมีนโยบาย ชัดเจนเพื่อใหเปนแนวปฏิบัติทั้งโรงเรียน
2) จั ด โปรแกรมการออกกำลั ง กายที ่ ส อดคล อ งกั บ รายการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนั ก เรีย นตามเกณฑ มาตรฐานเด็ ก ไทยของ
กรมพลศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายแข็งแรงตามวัย
3) มีกระบวนการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาพรอมคูมือที่ทุ กคน
มีสวนรวมสามารถนำไปใชไดอยางชัดเจน
4) มีการสนับสนุนงบประมาณ สื่อ อุปกรณการออกกำลังกายและเลน
กีฬาที่มีคุณภาพ
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ตารางที่ 10 สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเกี่ยวกับความตองการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ตอ)
ประเด็นคำถาม
3. ผูที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษา ควรมีใครบาง
และควรมีบทบาทอยางไร

ความคิดเห็น
1) ผูบริหารกำหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา ใหนโยบาย
สนับสนุนทรัพยากร เชน งบประมาณจัดซื้อสื่อ อุปกรณกีฬา เพิ่มเวลา
สำหรับออกกำลังกายรวมกัน และมอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจน
2) ครูผูสอนวิชาพลศึกษาที่จบวิชาเอกสาขาพลศึกษาโดยตรง มีเจตคติ
ทางบวกและจั ดโปรแกรมออกกำลั ง กายสอดคล อ งกั บ สมรรถภาพ
ทางรางกายของนักเรียนที่ตรงกับความตองการรายบุคคล ใชภาษามือ
สื่อสารกับนักเรียนได
3) ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนในการกระตุนใหนักเรียนมี
การออกกำลังกาย เคลื่อนไหวรางกายอยางเพียงพอที่บาน เชน ทำงาน
บานลดการใชโทรศัพท เลนเกมคอมพิวเตอร
4) นักเรียนรวมกิจกรรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามโปรแกรมการ
พัฒ นาศักยภาพดานพลศึกษาที่ช ัดเจนอยางนอย 3 วัน ตอสัป ดาห
เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานของกรมพลศึกษา
5) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาหรือผูฝกซอมกีฬา แนะนำเทคนิคเชิงกีฬา
และสาธิตการออกกำลังกายที่ถูกตองเหมาะสม ปลอดภัย
6) องคกรหรือบุคคลอื่น สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชน สมาคม
ผู  ป กครองนั ก เรี ย นฯ สนั บ สนุ น อาสาสมั ค ร การจ า งครู ห รื อ ให
คาตอบแทนวิทยากร หรือสนับสนุนเครื่องแตงกาย เปนตน

จากตารางที่ 9 และ 10 พบวา นักเรียนและครูผูสอนตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ และมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใหคำแนะนำ
สอดคลอง ความตองการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางเปนระบบและสม่ำเสมอ
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีผลการพัฒนา 3 ขั้นตอน
คือ 1) ผลการจัดทำรางรูปแบบฯ 2) ผลการพิจารณารางรูปแบบฯและรางคูมือการใชรูปแบบฯ 3) ผลการ
ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ไปใช มีผลดังนี้
2.1 ผลการจั ดทำร างรู ปแบบการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
จากการวิเคราะหวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของและผลการวิจัยจากระยะที่ 1 การศึกษา
สภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่ ผูวิจัยไดพัฒนาเปน
รางรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 มีองคประกอบและรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 รางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ครั้งที่ 1
ที่
องคประกอบของรูปแบบ
รายละเอียดของแตละองคประกอบ
1 หลักการและแนวคิดพื้นฐาน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ของรูปแบบ
ทางกาย โดยการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ ตอเนื่อง ภายใตการสงเสริม
สนับสนุนจากผูเกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง
2 จุดมุงหมายของรูปแบบ
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน
3 กระบวนการของรูปแบบ
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน (Student Assessment)
(SPICER)
2. วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม (Planning)
3. จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing)
4. แนะนำและสนับสนุน (Coaching)
5. ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation and Reporting)
3.2 ระบบสนับสนุน
1. ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
2. งบประมาณ คาตอบแทนใชสอย
3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ
4. สภาพแวดลอม
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2.2 ผลการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคูมือการใชรูปแบบฯ
ผูวิจัยนำรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ครั้งที่ 1 มาจัดทำคูมือ
การใชรูปแบบฯ และนำเสนอผูทรงคุณวุฒิ 10 ทาน โดยการสนทนากลุมเพื่อพิจารณารางรูปแบบและ
รางคูมือฯ มีผลปรากฎดังตารางที่ 12 และ 13
ตารางที่ 12 สรุปผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
ประเด็นคำถาม
1. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรตอภาพรวมของ
รางรูปแบบฯ

2. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรเกี่ยวกับ
องคประกอบในราง
รูปแบบฯ โดยพิจารณา
แตละองคประกอบ

ความคิดเห็น
รางรูปแบบ มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการและแนวคิดพื้นฐานของ
รูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ และ 3) กระบวนการซึ่งมีระบบสนับสนุน
และขั้นตอนการใชของรูปแบบที่มีความตอเนื่อง สอดคลองกับ หลั ก การ
บริหารและหลักการพัฒนารูปแบบ องคประกอบจำงาย ไมมากหรือนอย
เกินไป มีความเหมาะสมสามารถนำไปใชไดในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระราชูป ถัมภและโรงเรี ย นที่จ ั ด การศึ กษาสำหรับ นัก เรีย นที่ม ี ค วาม
บกพรองทางการไดยิน
1. หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ
ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาควรขยายคำอธิบายการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให
เขาใจไดงายสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไมไดเปนครูผูสอนพลศึกษา วาสมรรถภาพ
ทางกายเป นทั กษะทางพลศึ กษาที่ส งผลตอสุขภาพอันเปนพื้นฐานของ
ทั กษะทางร างกาย อารมณ สั งคมและสติ ป  ญญาของนั กเรี ยน แก ไขเป น
“นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ซึ่งเปนทักษะทางพลศึกษาอันเปนพื้นฐานของทักษะทางรางกาย อารมณ
สังคมและสติป ญญา โดยการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ ตอเนื่อง ภายใตการ
สงเสริมสนับสนุนจากผูเกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง”
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ตารางที่ 12 สรุปผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพด าน
พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ตอ)
ประเด็นคำถาม
2. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรเกี่ยวกับ
องคประกอบในราง
รูปแบบฯ โดยพิจารณา
แตละองคประกอบ(ตอ)

ความคิดเห็น
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสำหรั บนั กเรี ยนที่ มี ความ
บกพรองทางการไดยินมีความเหมาะสมดีแลว ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาควร
เพิ่มคำวา ดานพลศึกษา เปนสมรรถภาพทางกายด านพลศึ กษามาตรฐาน
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
และแนวคิดพื้นฐานของรางรูปแบบฯ
3. กระบวนการของรูปแบบ ไดแก
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPICER) ผูทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นวาสอดคลอง
กับหลักการบริหาร เปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง จำงายไมมากหรือนอย
เกินไป ตรงกับธรรมชาติการสอนพลศึกษาสำหรับนักเรียนหูหนวกที่ตองมีการ
แนะนำซ้ำๆ จากโคชหรือผูที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Coaching) และขั้นตอนนี้
มีความความเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได
3.2 ระบบสนับสนุน ผูทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นวาทุกคนเห็นวาควรเพิ่ ม
ลามภาษามือและควรจัดทำสื่อวีดิทัศนการประเมินและกิจกรรมสงเสริม
สมรรถภาพทางกายฉบับภาษามือเพื่อสื่อสารกับนักเรียนใหเขาใจอย าง
ลึกซึ้ง
ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาระหวางการใหความรูของ ผูฝกซอมกีฬา (โคช) เปน
ชวงเวลาที่มีประโยชนมากสำหรับนักเรียนและครูผูสอนพลศึกษา ในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและขอคำแนะนำ (Coach) การมีลามภาษามือ
จะทำใหนักเรียนเขาใจอยางลึกซึ้งในแตละเทคนิค นอกจากนี้การมีลา มจะ
ทำใหนักเรียนและโคชมีความมั่นใจในการสื่อสารดวยกัน
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ตารางที่ 13 สรุปผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
ประเด็นคำถาม
1. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรตอภาพรวมของราง
คูมือการใชรูปแบบฯ

ความคิดเห็น
ร า งคู  ม ื อ การใช ร ู ป แบบฯ มี อ งค ป ระกอบหลั ก ได แ ก บทนำ
องค ป ระกอบของการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษา ตั ว ชี ้ วั ด
การดำเนิ น งานและภาคผนวก ประกอบด ว ย ใบความรู  แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ตัวอยางกิจกรรม อุปกรณพลศึกษา เครื่องมือในการ
รวบรวมข อ มู ล วิ ธ ี ก ารทดสอบและเกณฑ ม าตรฐานสมถรรถภาพ
ทางกาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ป
ผูทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นวาองคประกอบของรางคูมือการใชรูปแบบฯ
ที่ผ ูว ิจ ัย จัดทำขึ้น ครอบคลุ ม ใชภ าษา ที่เขาใจงาย เนื้อหามีความ
ทั น สมั ย มี ป ระโยชนในการนำไปเปนแนวทางสำหรับ ครูผูส อนและ
การจัดการเรียนรู เหมาะสมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน
1) บทนำ นำเสนอหลักการ ความจำเปนของการพัฒนาศักยภาพดาน
2. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรเกี่ยวกับรางคูมือการ พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดนาสนใจ
ใชรูปแบบฯ โดยพิจารณาแต 2) องคประกอบของการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา มีความเปน
ปจจุบัน ทันสมัย ใชภาษาเขาใจงาย และเขาใจวาอะไรกอน หลัง
ละบทในคูมือ
3) ตัวชี้วัดการดำเนินงานมีความชัดเจน ผูนำไปใชสามารถทำความ
เขาใจ และนำไปปฏิบัตไิ ด
4) ภาคผนวกมีร ูป ภาพตัว อยา งประกอบทำใหมี ความน าสนใจ นา
ติดตาม มีคิวอารโคดฉบับภาษามือ เพื่อสื่อสารกับนักเรียนใหเขาใจ
เนื้อหาและวิธีการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาไดเขาใจอยางลึกซึ้งดวย
ตนเอง
เมื่อผูท รงคุณ วุฒ ิ พิ จ ารณาร างรู ป แบบฯ ครั้งที่ 1 และใหข อ เสนอแนะแลว ผูว ิจ ัย ไดป รับ ปรุ ง
รางรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพิ่มเติมการสนับสนุนลามภาษา เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ถูกตอง ระหวางนักเรียนและผูฝกสอนกีฬา(โคช) และปรับปรุงรายละเอียดตามขอเสนอแนะอื่นๆ ทำให
ไดรางรูปแบบฯ ครั้งที่ 2 ปรากฏดังตารางที่ 14

108

ตารางที่ 14 รางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ครั้งที่ 2
ที่ องคประกอบของรูปแบบ
รายละเอียดของแตละองคประกอบ
1 หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น สามารถพั ฒ นา
ของรูปแบบ
สมรรถภาพทางกาย ซึ่งเปนทักษะทางพลศึกษาอันเปนพื้นฐานของ
ทักษะทางร างกาย อารมณ สังคมและสติ ป ญญา โดยการฝ กฝน
อย า งสม่ ำ เสมอ ต อ เนื ่ อ ง ภายใต ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น จาก
ผูเกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง
2 จุดมุงหมายของรูปแบบ
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด านพลศึ กษาตามมาตรฐานสำหรั บ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
3 กระบวนการของรูปแบบ
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน (Student Assessment)
(SPICER)
2. วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม (Planning)
3. จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing)
4. แนะนำและสนับสนุน (Coaching)
5. ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation and Reporting)
3.2 ระบบสนับสนุน
1. ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
2. ลามภาษามือ
3. งบประมาณ คาตอบแทนใชสอย
4. สื่อ วัสดุ อุปกรณ
5. สภาพแวดลอม
2.3 ผลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ และราง
คูมือฯ ไปใช
ผูวิจัยไดปรับปรุงรางรูปแบบฯ เปนครั้งที่ 2 และรางคูมือฯ แลว ผูวิจัยไดประเมินความ
เปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือไปใช ปรากฏผลดังตารางที่ 14-17
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ตารางที่ 15 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำราง
รูปแบบฯ และรางคูมือฯ ไปใช
ที่
1
2
3
4

สถานภาพ
ผูบริหารโรงเรียน
ผูฝกสอนกีฬา (โคช)
ครูผูสอนวิชาพลศึกษา
ผูปกครอง
รวม

จำนวน (คน)
3
4
7
1
15

รอยละ
20.00
26.67
46.67
6.66
100.00

จากตารางที่ 15 ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 46.67 ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 และ ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 20.00
ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางรูปแบบฯ ไปใชในภาพรวม
ระดับความเปนไปได
μ σ แปลคา
องคประกอบของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
1 หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 4.87 .43 มากที่สุด
2 จุดมุงหมายของรูปแบบ
4.87 .27 มากที่สุด
3 กระบวนการของรูปแบบ
4.89 .17 มากที่สุด
3.1 ขั้นตอนการสงเสริม
4.88 .22 มากที่สุด
3.2 ระบบสนับสนุน
4.91 .20 มากที่สุด
เฉลี่ย
4.88 .22 มากที่สุด
ขอ

รายการ

ระดับความมีประโยชน
μ σ แปลคา
4.76
4.82
4.80
4.87
4.83
4.82

.46
.28
.28
.20
.22
.25

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 16 พบวา ผูทรงคุณวุฒิ เห็นวารางรูปแบบฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช อยูใน
ระดับมากที่สุด (μ =4.88, σ. =.22) เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ
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รายการ ที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ กระบวนการของรู ปแบบ (μ = 4.89, σ. = .17) จุดมุงหมาย
ของรูปแบบฯ (μ =4.87, S.D. = .27) หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ (μ = 4.87, S.D. = .43)
ผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาความมีประโยชน ของรางรูปแบบฯ ในการนำไปใชอยูในระดับมากที ่ สุ ด
(μ = 4.82, σ. = .25) เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที ่มี
คาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือจุดมุงหมายของรูปแบบ (μ = 4.82, σ. = .28) กระบวนการของรู ปแบบ
(μ = 4.80, σ. = .28) หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ (μ = 4.76, σ. = .46)
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรูปแบบฯ
ไปใชจำแนกตามองคประกอบยอยของรูปแบบฯ
ระดับความเปนไปได
μ σ แปลคา
องคประกอบของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
1.หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ
1.1 สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน
4.93 .26 มากที่สุด
1.2 สอดคลองกับธรรมชาติวิชาพลศึกษา
4.80 .56 มากที่สุด
1.3 สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
4.87 .52 มากที่สุด
พื้นฐาน
องคประกอบของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ
2.1 ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน
4.73 .59 มากที่สุด
2.2 ระบุพฤติกรรมที่พัฒนาชัดเจน
5.00 .00 มากที่สุด
2.3 ระบุตัวชี้วัดชัดเจน
4.87 .35 มากที่สุด
3. กระบวนการของรูปแบบ
3.1 ขั้นตอนการสงเสริม
1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน
4.93 .26 มากที่สุด
(Student Assessment)
2) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม 4.87 .35 มากที่สุด
(Planning)
ขอ

รายการ

ระดับความมีประโยชน
μ σ แปลคา

4.93 .26 มากที่สุด
4.67 .72 มากที่สุด
4.67 .62 มากที่สดุ

4.73 .59 มากที่สุด
4.93 .26 มากที่สุด
4.80 .41 มากทีส่ ุด

4.87 .35 มากที่สุด
4.87 .35 มากที่สุด

111

ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรูปแบบฯ
ไปใชจำแนกตามองคประกอบยอยของรูปแบบฯ (ตอ)
ขอ

รายการ

3. กระบวนการของรูปแบบ
3.1 ขั้นตอนการสงเสริม
3) จัดกิจกรรมสงเสริม
(Implementing)
4) แนะนำและสนับสนุน (Coaching)
5) ประเมิน สรุปและรายงานผล
(Evaluation and Reporting)
3.2 ระบบสนับสนุน
1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
2) ลามภาษามือ
3) งบประมาณ คาตอบแทนใชสอย
4) สื่อ วัสดุ อุปกรณ
5) สภาพแวดลอม
เฉลี่ย

ระดับความเปนไปได
μ
σ แปลคา

ระดับความมีประโยชน
μ σ แปลคา

4.80

.41 มากที่สุด 4.73 .46 มากที่สุด

4.87
4.93

.35 มากที่สุด 4.67 .62 มากที่สุด
.26 มากทีส่ ุด 4.87 .36 มากทีส่ ุด

4.87
4.93
4.87
4.93
4.93
4.88

.35
.26
.35
.26
.26
.22

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.93
4.93
4.73
4.87
4.87
4.82

.26
.26
.46
.35
.35
.25

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 17 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวารางรูปแบบฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช
อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.88, σ =.22) เมื่อพิจารณาแตละรายการ อยูในระดับมากที่สุดทุกกรายการ
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ จุดมุงหมายของรูปแบบระบุพฤติกรรมที่พัฒนาชัดเจน (μ = 5.00,
σ =.00) รองลงมา คือ หลักการสอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน (Student
Assessment) ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation and Reporting) ลามภาษามือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ
และสภาพแวดลอมและสภาพแวดลอม (μ = 4.93, σ =.26)
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ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาความมีประโยชนของรางรูปแบบฯ ในการนำไปใชอยูในระดับมากที่สุด
(μ =4.82, σ =.25) เมื่อพิจารณาแตละรายการ อยูในระดับมากที่สุดทุกกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง
3 อันดับแรก คือ สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน ระบุพฤติกรรมที่พัฒนาชัดเจน ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
และลามภาษามือ (μ = 4.93, σ =.26) รองลงมาคือ กระบวนการประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน
(Student Assessment) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม (Planning) ประเมิน สรุปและรายงานผล
(Evaluation and Reporting) ระบบสนั บ สนุ น สื ่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละสภาพแวดล อ ม (μ = 4.87,
σ = .35)
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมี ประโยชนในการนำ
รางคูมือฯไปใช
ขอ

รายการ

1
2
3

คำชี้แจงเขาใจงาย
หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน
วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชัดเจน
กลุมเปาหมายเหมาะสม
ความถูกตองของเนื้อหา
ความสมบูรณและความทันสมัยของ
เนื้อหา
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
ความเหมาะสมของการใชภาษา
ความสม่ำเสมอของการเขียนราง
คูมือ
มีการแสดงขั้นตอน/กระบวนการ
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ
อยางเปนระบบ

4

5
6
7
8
9
10

ระดับความเปนไปได
μ
σ แปลคา
4.73 .46 มากที่สุด
4.93 .26 มากที่สุด
4.73 .46 มากที่สุด
4.73 .46 มากที่สุด
4.93 .26 มากที่สุด
4.93 .26 มากที่สุด

ระดับความมีประโยชน
μ σ แปลคา
4.73 .46 มากที่สุด
4.80 .56 มากที่สุด
4.73 .46 มากที่สุด
4.73 .46 มากที่สุด
4.80 .41 มากที่สุด
4.93 .26 มากที่สุด

4.87
4.73
4.80

.35 มากที่สุด 4.80 .56
.46 มากทีส่ ุด 4.67 .62
.56 มากทีส่ ุด
4.80 .56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73

.46 มากที่สุด 4.87 .35

มากที่สุด
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความเปนประโยชนในการนำ
รางคูมือฯไปใช (ตอ)
ขอ

รายการ

11

การจัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับ
ขั้นตอนการใชงาน
ความสามารถในการเรียบเรียงและ
ดำเนินเรื่อง
มีเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
ครบถวน
สามารถนำไปใชสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยินได
สามารถนำไปเปนแหลงอางอิงในการ
สงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินได
เฉลี่ย

12
13
14

15

ระดับความเปนไปได
ระดับความมีประโยชน
μ
σ แปลคา μ σ แปลคา
4.80 .56 มากที่สุด 4.73 .59 มากที่สุด
4.73

.46 มากที่สุด 4.60 .63

มากที่สุด

4.80

.41 มากที่สุด 4.73 .59

มากที่สุด

4.67

.62 มากที่สุด 4.93 .26

มากที่สุด

4.80

.56 มากที่สุด 4.80 .56 มากที่สุด

4.80

.26 มากที่สุด 4.78 .27 มากที่สุด

จากตารางที่ 18 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวารางคูมือฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช
อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.80, σ =.26) เมื่อพิจารณาแตละรายการ อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน ความถูกตองของเนื ้ อหา
ความสมบูรณและความทันสมัยของเนื้อหา อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.93, σ =.26) ความชัดเจนใน
การอธิบาย อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.87, σ =.35)
ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาความมีประโยชนของรางคูมือฯ ในการนำไปใชอยูในระดับมากที่สุด
(μ =4.78, σ =.27) เมื่อพิจารณาแตละรายการ อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง
3 อันดับแรก คือ ความสมบูรณและความทันสมัยของเนื้อหาและสามารถนำไปปฏิบัติหรือพัฒนางาน
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ในหน า ที ่ ไ ด (μ = 4.93, σ =.26) มี ก ารแสดงขั ้ น ตอนหรื อ กระบวนการต า ง ๆ ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการอยางเปนระบบ (μ = 4.87, σ = .35)
จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดทำใหไดรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ที่มีองคประกอบและความสัมพันธของรายละเอียดในแตละองคประกอบและตัวชี้วัดประสิทธิผล แสดงดัง
ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภและตัวชี้วัดประสิทธิผล
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3. ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ดำเนินการโดยนำรูปแบบฯไปใชในสภาพจริงที่โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และศึกษาผลที่เกิดจาการนำรูปแบบฯและคูมือฯไปใช คือ 1) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของนักเรียนกอนและ
หลังการใชรูปแบบฯ 2) คาเฉลี่ยจากการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาฯ 3) คาเฉลี่ยจากการวัดระดับความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองทีม่ ีตอการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา มีผลการวิจัยปรากฏดังตารางที่ 18 -22
ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ำหนัก สวนสูงและดัชนีมวลกายของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำแนกตามเพศ
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดขอมูล
อายุ (ป)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
สวนสูง (เซนติเมตร)
ดัชนีมวลกาย (Kg/m2)

เพศชาย (13 คน)
S.D.
Χ
16.20
1.30
61.35
22.69
164.61
8.09
22.33
7.18

เพศหญิง (18 คน)
S.D.
Χ
15.29
1.33
48.95
11.18
153.33
8.57
20.70
4.12

จากตารางที่ 19 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษา เพศชาย มีคาเฉลี่ยของอายุ น้ำหนัก สวนสูงและ
ดั ช นี ม วลกาย เท า กั บ 16.20 ป 61.35 กิ โ ลกรั ม 164.61 เซนติ เ มตร 22.33 กิ โ ลกรั ม /เมตร2
สวนเพศหญิง มีคาเฉลี่ยของอายุ น้ำหนัก สวนสูงและดัชนีมวลกาย เทากับ 15.29 ป 48.95 กิโลกรัม
153.33 กิโลเมตร และ 20.70 กิโลกรัม/เมตร2
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ตารางที่ 20 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ กอนและหลังการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
องคประกอบ
รายการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทาง
กาย
1. ความออนตัว
นั่งงอตัวไป
ขางหนา
2. ความแข็งแรงและ ดันพื้นประยุกต
30 วินาที
ความอดทนของ
กลามเนื้อ
ลุกนั่ง 60 วินาที
3. ความอดทนของ ยืนยกเขาขึ้นลง
ระบบหัวใจ และ
3 นาที
ไหลเวียนเลือด

ระดับสมรรถภาพทางกาย
กอน
หลัง
S.D.
S.D.
Χ
Χ
5.16 9.51 8.29 9.22

-11.16* .000

20.35

-9.22*

9.18

23.90

9.46

23.00 9.92 26.90 11.07
149.00 14.68 160.77 15.09

t

*Sig

.000

-8.76* .000
-14.09* .000

* นัยสำคัญที่ระดับ .05
จากตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหลังการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ สูงกวา
กอนการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ
ทดสอบ
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ตารางที่ 21 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาฯ
ที่

รายการ

1 การออกกำลังกายสม่ำเสมอทำใหรางกายแข็งแรง
2 กิจกรรมพลศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอสุขภาพ
3 เมื่อเรียนวิชาพลศึกษาแลวนักเรียนก็ยังตองออกกำลังกาย
4 การออกกำลังกายตองทำเปนประจำและตอเนื่อง

5 กิจกรรมพลศึกษาทำใหนักเรียนมีความสนุกสนาน
6 การเคลื่อนไหวรางกายเปนประจำทำใหมีระดับสมรรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน
7 นักเรียนตั้งใจออกกำลังกายใหไดอยางนอยวันละ 30 นาทีขึ้นไป
8 กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและการออกกำลังกายทำ
ใหสมองดี ปลอดโปรง
9 นักเรียนจะออกกำลังกายหรือเลนกีฬาเมื่อมีเวลาวาง
10 นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรว มกิจกรรมออกกำลังกายเสมอ
เฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
(จำนวน 31 คน)
แปลความ
μ
σ

4.84
4.87
4.71
4.65
4.77
4.71

.45
.43
.53
.55
.50
.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.77
4.74

.42
.44

มากที่สุด
มากที่สุด

4.94
4.90
4.79

.25
.30
.32

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 21 พบว า โดยภาพรวมนั ก เรี ย นมี เ จตคติ ท ี ด ี ต  อ การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
ดานพลศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.79, σ = .32) เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา มีเจตคติ
ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ไดแก นักเรียนจะออกกำลังกายหรือ
เลนกีฬาเมื่อมีเวลาวาง (μ = 4.94, S.D. = .25) นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรวมกิจกรรมออกกำลังกายเสมอ
(μ = 4.90, S.D. = .30) และกิจกรรมพลศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอสุขภาพ (μ = 4.87, S.D. = .43)
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ตารางที่ 22 จำนวนและรอยละของครูผูสอนและผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
ที่
1
2

สถานะ

จำนวน
32
31
63

ครู
ผูปกครอง
รวม

รอยละ
50.8
49.2
100.0

จากตารางที่ 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
เปนครูผูสอน จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 50.8 เปนผูป กครอง จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 49.2
ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองที่มี
ตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
ระดับความพึงพอใจ

ที่

รายการ

1 มีการแจงแนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาแกนักเรียนและผูปกครอง
2 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการสงเสริม
3 มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนสัปดาหละ 3 วันๆละ 60 นาที
4 กิจกรรมเตนแอโรบิคทุกวันพุธรวมกับนักเรียนทุกคน

5
6
7
8
9
10
11

กิจกรรมสงบอลลอดใตขา
กิจกรรมสงบอลขามศีรษะ
กิจกรรมเดินสี่ขาตามเสน
กิจกรรมเดินสองมือตามเสน
กิจกรรมสงบอลขามแนวลำตัว
กิจกรรมนอนหงายเดินสี่ขา
กิจกรรมกระโดดตบ

μ
4.66
4.84
4.82
4.56
4.58
4.65
4.68
4.61
4.69
4.66
4.63

σ

แปลความ

.48 มากที่สุด
.38 มากที่สุด
.39 มากที่สุด
.50 มากทีส่ ุด
.50 มากทีส่ ุด
.48 มากทีส่ ุด
.47 มากทีส่ ุด
.49 มากทีส่ ุด
.46 มากที่สดุ
.48 มากที่สดุ
.49 มากที่สดุ
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองที่มีตอ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา (ตอ)
ระดับความพึงพอใจ

ที่

รายการ

μ

σ

แปลความ

12 กิจกรรมกระโดดเชือก
13 มีสื่อวีดโิ อ ลามภาษามือและอุปกรณออกกำลังกายเพียงพอ
14 มีครูและผูทรงคุณวุฒดิ านพลศึกษารวมกิจกรรมพลศึกษา

4.65
4.90
4.64

.48
.30
.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

15 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย

4.87
4.70

.34
.21

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 22 พบวา โดยภาพรวมครูผูสอนและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการสง เสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.70, σ. =.21) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา
มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ทุกรายการขอ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ มีสื่อวีดิโอภาษา
มื อและอุ ป กรณ อ อกกำลั งกายเพี ย งพอ (μ =4.90, σ.=.30) นั กเรี ย นมี ส มรรถภาพทางกายเพิ ่ ม ขึ้ น
(μ =4.87, σ =.34) มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการฝก (μ =4.84, σ 38)
สรุปรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่มีประสิทธิผล เปนการดำเนิน งาน
สงเสริมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายสำหรับ นักเรีย น ตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเปาหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา พบวามี องคประกอบที่สงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา อยู 3 องคประกอบคือ
1) หลักการและแนวคิ ด พื้ นฐาน 2) จุดมุงหมายของรู ปแบบ และ 3) กระบวนการของรู ปแบบ ไดแก
ขั้นตอนการส งเสริ มและระบบสนับ สนุ น ซึ่งทำใหเกิ ดประสิทธิสิ ทธิผล คือ สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนตามเกณฑมาตรฐานและเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษารวมทั้ง
ความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครอง ซึ่งมีความสัมพันธกัน ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภและประสิทธิผลของรูปแบบฯ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีสรุป อภิปราย
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ
3.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3.3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสมผสาน
(Mixed Method) ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขอบเขตในการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนและครูผูสอน
1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
1.1) เปนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
1.2) สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือได
1.3) กำลังศึกษาอยูที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
มัธยมศึกษาตอนตน 5 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน
2) ครูผูสอน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
2.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 3 ป
2.2) ปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
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ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2.1 กลุ  มเป า หมาย ในการพิ จ ารณาร างรู ป แบบฯ และรางคูมือฯ ประกอบดว ย
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนวิชาพลศึกษาผูฝกสอนกีฬา (โคช) และนักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน
รวมจำนวน 10 คน ดังนี้
1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
1.1) เปนผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะ
ความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไมนอยกวา 5 ป
1.2) มี ประสบการณ ในการบริ หารโรงเรี ยนที่ จ ั ดการวิจ ัยเฉพาะความพิ การ
มาแลว ไมนอยกวา 5 ป
1.3) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัย
เฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
2.1) เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินได
2.2) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัย
เฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
3) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
3.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป
3.2) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬาใหแกนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
3.3) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 5 ป
4) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใช
เกณฑ ดังนี้
4.1) เคยศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถั มภ
มาแลว ไมนอยกวา 5 ป
4.2) เคยเปนนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภมาแลว ไมนอยกวา 3 ป
4.3) เคยไดรับรางวัลการแขงขันกีฬาระดับชาติ
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5) ผูปกครอง จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
5.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562
5.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่เปนนักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2.2 กลุมเปาหมาย ในการประเมินความเปนไปไดในการนำรูปแบบฯ และคูมือฯ
ไปใช ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูฝกสอนกีฬา (โคช) และครูผูสอนวิชาพลศึกษา รวมจำนวน
15 คน
ในการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ และคูมือฯ ไปใช
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูฝกสอนกีฬา (โคช) ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและผูปกครอง จำนวน 15 คน
1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
1.1) เปนผูบริหารในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
1.2) มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
2.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป
2.2) มี ประสบการณ ในการเป นผู  ฝ  กสอนกี ฬาให น ั กเรี ยนที ่ ม ี ความบกพร องทาง
การไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
2.3) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
3) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 7 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
3.1) เป นครู ผ ู  สอนวิ ชาพลศึ กษา สามารถสื ่ อสารโดยใช ภาษามื อกั บนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยินได
3.2) มีประสบการณในการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
3.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562
4) ผูปกครอง จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้
4.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562
4.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่เปนนักกีฬาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไมนอยกวา 5 ป
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ระยะที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ผูปกครองและ
ครูผูสอน
1) นักเรียนที่ มี ความบกพร องทางการไดยิ น จำนวน 31 คน เลือกแบบเจาะจงโดย
ใชเกณฑ ดังนี้
1.2) มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในปการศึกษา 2562
1.3) รวมกิจกรรมตามรูปแบบ ฯ อยางตอเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม
2) ผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 31 คน เลือกแบบ
เจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
2.1) บุคคลที่เปนพอแมหรือผูดูแลของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
2.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่รวมกิจกรรมตามรูปแบบฯ ในปการศึกษา 2562
3) ครูผูสอน จำนวน 32 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้
3.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 3 ป
3.2) ปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
ตัวแปรที่ศึกษา
ตั วแปรต น คื อ รู ป แบบการสงเสริมศักยภาพดา นพลศึ กษาสำหรับ นั กเรีย นที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศั กยภาพดานพลศึ กษาของ
นักเรียนที่บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ไดแก
1) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนฯ ตามเกณฑมาตรฐานเด็กไทยของกรมพลศึกษา 2) เจตคติ
ของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 3) ระดับความพึงพอใจของครูผูสอนและ
ผูปกครองที่มตี อการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ
3. เครื่องมือการวิจัย
ในการวิ จ ั ย พั ฒ นารู ป แบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ นักเรีย นที่มีค วาม
บกพรองทางการไดยิน ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีเครื่องมือที่ใช
ดังนี้
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3.1 แนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการในการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
สำหรับนักเรียน
3.2 แนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการในการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
สำหรับครูผูสอน
3.3 แนวคำถามในการสนทนากลุมพิจารณารางรูปแบบฯและรางคูมือการใชรูปแบบฯ
3.4 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ไปใช
3.5 แบบบั นทึ กผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนั กเรี ยนตามมาตรฐานสุ ขภาพของ
เด็กไทย
3.6 แบบวั ดเจตคติ ของนั กเรี ยนที ่ ม ี ต  อการส งเสริ มศั กยภาพด านพลศึ กษาสำหรั บนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน
3.7 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองฯตอการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษา
4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอย มีสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยต่ำกวาเกณฑ
มาตรฐาน โรงเรี ย นจั ดกิ จกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอย นักเรีย นและครูผูสอนมีความ
ตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ และมี
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใหคำแนะนำในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาแกนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินในระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางเปนระบบและสม่ำเสมอ
4.2 รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ มี 3 องคประกอบ คือ 1)
หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ และ 3) กระบวนการของรูปแบบ
ซึ่งมีการบวนการของรูปแบบฯ มี 2 สวน ไดแก 3.1) ขั้นตอนการสงเสริม คือ ประเมินสมรรถภาพทาง
กายผูเรียน (Student Assessment) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม (Planning) จัดกิจกรรม
ส ง เสริ ม (Implementing) แนะนำและสนั บ สนุ น (Coaching) ประเมิ น สรุ ป และรายงานผล
(Evaluation and Reporting) 3.2) ระบบสนับสนุน คือ ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ
งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณและการจัดสภาพแวดลอม ผลการวิเคราะหในภาพรวม รูปแบบฯ มี
ความเปนไปไดในการนำไปใช อยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.88, σ = .22) ความมีประโยชนในการนำ
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รูปแบบไปใช อยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.82, σ. = .25) และคูมือฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.80, σ = .26) ความมีประโยชนในการนำคูมือฯ ไปใชอยูใน
ระดับมากที่สุด (μ = 4.78, σ. = .27)
4.3 จากการนำรูปแบบฯไปใช พบวา รูปแบบมีประสิทธิผล คือ ระดับสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน กอนและหลังการใชรูปแบบฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน
ไดแก ดานความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด โดยหลังการใชรูปแบบฯ คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายสูงกวากอนใชรูป แบบฯ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.79, σ. =.32)
ครูผูสอนและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนอยูใน
ระดับมากที่สุด (μ =4.70, σ =.21)
5. อภิปรายผล
จากการวิจัยพัฒนารูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ อภิปรายผลไดดังนี้
5.1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา
ในสภาพปจจุบัน นักเรียนมัธยมศึกษามีการเคลื่อนไหวรางกายและออกกำลังกายนอย สงผลตอระบบการ
ทำงานของรางกายสอดคลองกับ การศึกษาของ Cushing et all (2013) Maes (2014) และ Fernandes,
Hariprasad, and Kumar (2015) ที่พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินรอยละ 30-70 มีความ
บกพร องของระบบการทรงตั ว (Vestibular dysfunction) และมี พั ฒนาการด านการเคลื ่ อนไหวล าช า
(Motor delays) นั กเรี ยนและครู ผู  สอนมีความตองการในการส ง เสริ ม ศั กยภาพด านพลศึ ก ษา คือ
ตองการใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครูผูสอนอยางเพียงพอ
กับความตองการ สอดคลองกับขอแนะนำของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
(2561) แนะนำโรงเรียนใหจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนที่อยูในวัยรุน (6 - 17 ป) เพื่อลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง ที่ใชพลังงานต่ำ เชน การนั่งเลนโทรศัพทมือถือ การใชคอมพิวเตอร ใหมีกิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจำวันอยางนอย 60 นาทีตอวัน เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายอยูในเกณฑมาตรฐานตามวัย
สอดคลองกับการวิจัยหลายเรื่องที่ชี้ใหเห็นวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวกับการออกกำลังกายของนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกกำลังกายระดับปานกลางถึง
ระดับมาก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีความลาชาในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
(Motor development) การทรงท าของรางกาย (Postural development) ความสมดุ ล (Balance)
เมื ่ อเปรี ยบเที ยบกั บผู  ที ่ มี การได ยิ นซึ่งมีร ะดับ ศั กยภาพด านพลศึ ก ษาที่ ใกล เ คี ย งหรื อต่ ำกว า เมื่ อ
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เปรียบเทียบกับคนที่ไดยินและระดับความเหมาะสมที่ยอมรับไดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ความแข็งแรงของรางกาย และจะพัฒนาดีขึ้นเมื่อรวมกิจกรรมออกกำลังกาย เคลื่อนไหวลดลง เมื่อมี
ส ว นร ว มเพิ ่ มขึ ้ น ในการเล น กี ฬา และการออกกำลังกาย การพัฒ นาแนวทางการสงเสริม ทั ก ษะ
การเคลื ่ อนไหวที ่ เ หมาะสมมี ความสำคัญ ต อพัฒ นาการของการกลา มเนื้ อ มัด เล็ก (Fine motor
development) และสติปญญาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในระยะยาว (Dair, Ellis,
and Lieberman, 2006; Hartman, Houwen and Visscher, 2011) สอดคล อ งกั บ การวิ จ ั ย ของ
Al-Rahamneh, Eston and Dababseh (2013) ศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และนักเรียนที่มีการไดยิน อายุตั้งแต 10-13 ป ผลการวิจัย
พบว า สมรรถภาพทางกายของนั กเรีย นที่มีความบกพรองทางการไดย ิน ลดลงตามอายุ อยางมี
นัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุมนั กเรียนที่มีการไดยิน คณะนักวิจัยเสนอแนะใหโรงเรียนเพิ ่มเวลาให
นักเรียนไดเคลื่อนไหวและยกระดับคุณภาพการวิจัยดานพลศึกษา เนื่องจากสมรรถภาพทางกายสงผล
ตอการเรียนรูและงบประมาณคาใชจายของรัฐในการดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการไมออกกำลังกายใน
ระยะยาว สอดคลองกับ Department of Health and Human Services (2018) กลาววา วัยเด็ก
และวัยรุนเปนชวงสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การสรางนิสัยการออกกำลังกายเปน
รากฐานการดูแลสุขภาพและความเปนอยูที่ดีตลอดชีวิต กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางายในเด็กและ
วัยรุนจะมีสมรรถภาพทางเดินหายใจและกลามเนื้อแข็งแรง มีไขมันในรางกายลดลงและกระดู กที่
แข็ งแรง การออกกำลั งกายยั งมี ป ระโยชนตอสุขภาพสมองสำหรับ วัย เรีย น ภาวะซึมเศราลดลง
การออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงมากชวยเพิ่มความจำ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบ
กับเด็ก และวัยรุนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางรางกายนอย
การวิ จ ั ย นี ้ ส อดสอดคล องกั บ Presidential Youth Fitness Program (2014) ที่กลาวว า
นักเรียนมัธยมศึกษาเปนวัยที่ที่รางกายตองการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญติดตอกัน เพื่อเพิ่ม
การเสริมสรางกลามเนื้อ (Muscle-strengthening) การเสริมสรางกระดูก (Bone-strengthening)
สมรรถภาพทางเดินหายใจ เชน กิจกรรมแอโรบิค การวิ่ง กระโดดตบ กระโดดเชือก วายน้ำ เตนรำ
แบดมินตัน ปนจักรยาน เปนตน สนับสนุนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยและสมาคม
กุมารแพทยแหงประเทศไทย (2560) ที่ใหขอแนะนำการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนมัธยมหรือ
เด็กวัยรุน ดังนี้ 1) ควรจัดเวลาเพื่อใหเด็กออกกำลังกาย อยางนอย 30 ถึง 60 นาทีตอเนื่องอยางนอย
3 ครั้งตอสัปดาห เพื่อพัฒนากลามเนื้อใหสมบูรณแข็งแรง เพิ่มความสูง 2) โรงเรียนควรจัดโปรแกรม
การฝก การออกกำลั งกายที่ จ ะเพิ่ มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เสริมสรางกระดูกและให ร ะบบ
กลามเนื้อมีความแข็งแรง เชน เดินสี่ขา กระโดดเชือก วายน้ำ แบดมินตัน และยกน้ำหนักขนาดนอย
3) สนามที่เลนควรมีขนาดใหญ สภาพแวดลอมดี โลงแจง อากาศถายเทดี 4) จัดสถานที่ที่บานหรือพา
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ไปทำกิจกรรมเพื่อสงเสริ มใหเ ด็กได ออกกำลังกายแบบแอโรบิค เชน เลนกีฬา วิ่ง กระโดดเชือก
ตีแบดมินตัน หรือวายน้ำ ฯลฯ สอดคลองกับการวิจัยของ จุฑารัตน ภัทรเกษวิทย, สุธนะ ติงศภัทิย
(2558) ศึ ก ษาแนวทางการจั ด กิ จ กรรมทางกายหลั ง เลิ ก เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การกำหนดชวงเวลาในการจัดกิจกรรมทางกาย
เนื่องจากนักเรียนมีกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียนหลายอยาง จึงควรมีการวิเคราะหปญหา ความสนใจ
ของนักเรียนใหชัดเจน แลวกำหนดเปนตารางของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธสนับสนุนเปนนโยบาย
สนับสนุนการออกกำลังกายและควรแต งตั ้งคณะทำงานเพื่ อการดำเนินงานที่เปนระบบและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งานชั ด เจน สอดคล อ งกั บ การวิ จ ั ย ของ พุ ท ธรั ต น พุ ท ธจำ, สุ ธ นะ
ติงศภัทิย (2558) ที่พบวา นักเรียนจำเปนตองมีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวัย มีสุขภาพ และ
สมรรถภาพทางกายที่ดี รักในการออกกำลังกายทั้งนี้ปญหาการจัดการเรียนการรูพลศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร คือ สถานที่ในรมที่ใชในการสอนไมเพียงพอและกีฬา บางชนิดจำเปนตองมี
สนาม และโคชกีฬาโดยเฉพาะ นักเรียนใชคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมากกวาการเคลื่อนไหวรางกาย
ผูวิจัยเสนอแนะใหพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแกนกั เรียนโดยพัฒนาเปนหลักสูตรเพิ่มเติม
ขัดแยงกับการวิจัยของรัตนาพร ทำใหม (2560) ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
พบวา สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาเมื่อไดเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง สนับสนุน
นโยบายของ กระทรวงการท อ งเที ่ ย วและกี ฬ า (2560) ที่ พ ั ฒ นาการกี ฬ าขั ้ น พื ้ น ฐานร ว มกั บ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให ไ ด ม ี ช ั ่ ว โมงพลศึ ก ษาเพิ ่ ม ขึ ้ น อบรมครู พ ลศึ ก ษาในโรงเรี ย น รวมทั้ ง
การจัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน (After school program) สงเสริมใหเยาวชน ออกกำลังกาย และ
เลนกีฬาเปนประจำทุกสัปดาห
5.2 ผลการพั ฒนารู ปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรั บนักเรียนที่มี ความ
บกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
จากผลการวิ จ ัย พบว า รูป แบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ นักเรียน
ที่มีความบกพร องทางการได ยินระดับชั ้นมัธยมศึ กษาโรงเรี ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูป ถั มภ มี
3 องคประกอบ คือ 1) หลักการ และแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ และ
3) กระบวนการของรูป แบบ รางรูปแบบฯ และรางคูมือการใชร ูป แบบการสงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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รูปแบบฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.88, σ = .22) ความมี
ประโยชน อยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.82, σ. = .25) และรางคูมือการใชรูปแบบฯ มีความเปนไปได
ในการนำไปใช ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.80, σ = .26) ความมีประโยชน อยูในระดับ
มากที ่ ส ุ ด (μ = 4.78, σ. = .27) ตามลำดั บ ผลการวิ จ ั ย นี ้ ส อดคล อ งกั บ ยศวั ฒ น เชื ้ อ จั น อั ด
นพคุณ ภักดีณรงคและนฤมล เอนกวิทย (2558) พบวา รูปแบบการเรียนรูพลศึกษาดานทักษะปฏิบัติ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
2) วัตถุประสงค 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู มี 6 ขั้นตอนไดแก ขั้นที่ 3.1) ขั้นการเตรียมความพรอม
ขั้นที่ 3.2) ขั้นการลงมือ กระทําตามคําสั่ง ขั้นที่ 3.3) ขั้นการกระทําอยางถูกตองสมบูรณ ขั้นที่ 3.4)
ขั้นการแสดงออก ขั้นที่ 3.5) ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช ขั้นที่ 3.6) ขั้นสรุปผล 4) ระบบสังคม
5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน
หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน
ที ่ มี ความบกพร องทางการได ย ิ น ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาสอดคล องกับ Campbell, Corbally and
Nystrand (1983) และ The Wallace Foundation (2013) ไดนำเสนอแนวทางการจัดการวิจัย ให
มีประสิทธิผลประกอบดวย การกำหนดเปาหมายความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนทุกคน และนโยบาย
ของโรงเรียน เพื่อเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สนับสนุนแนวคิดของ US Department
of Health and Human Services (2008) ที่กลาววา สมรรถภาพทางกายของนักเรียนเปนตัวชี้วัด
ประสิทธิผลการสอนพลศึกษาในโรงเรียน สอดคลองกับ แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(SBM) ของ Wohlstetter (1995) ที่ไดเสนอใหใชขับเคลื่อนประสิทธิภาพของโรงเรียน ประกอบดวย
ศักยภาพผูเรียนเปนสำคัญ วิเคราะหบริบทโรงเรียน กำหนดพันธกิจของโรงเรียนการจัดการเชิงกลยุทธ
การตัดสินใจ การใชทรัพยากร คุณภาพของผูบริหาร และบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงเรียนและ
ชุมชน
จุดมุงหมายของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้ นมัธยมศึ กษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด านพลศึ กษาสำหรับนักเรียนที่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน สอดคลอง Wohlstetter (1995) ไดเสนอแนวคิดของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) มุงเนนความสำเร็จที่ผูเรียนโดยตรง ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและ
ความสำคั ญของคณะทำงานที ่สามารถดำเนินการได ตามพั นธกิ จ เป าหมาย สนั บ สนุ น แนวคิ ด ของ
The Wallace Foundation (2013) ที่กลาววา กุญ แจสำคัญ ของการบริห ารสถานศึ กษา คื อการ
กำหนดเปาหมายความสำเร็จคน ดานวิชาการ รางกาย จิตใจ อารมณของนักเรียนทุกคน สอดคลองกับสวาง
จิต แซโงว ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์และอนันต มาลารัตน (2560) ที่เสนอใหพัฒนารูปแบบบริหารพลศึกษา
สำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและบุคลิกภาพ
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ทางกาย สอดคล องกั บ Denning (2020) ที่เสนอองคป ระกอบการบริห ารในศตวรรษที่ 21 เนน
กลยุทธการทำงาน เริ่มตนจากความตองการและสรางความสามารถพิเศษของผูใชบริการ
กระบวนการของรปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิ นระดับชั้นมัธยมศึ กษา ใช การบริห ารเชิ งระบบและระบบการบริ ห ารงานแบบ PDCA
ประกอบดวย 3.1) ระบบสนับสนุน คือ ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ งบประมาณ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ การจัดสภาพแวดลอม 3.2) ขั้นตอนการสงเสริม ดังนี้ ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน
(Student Assessment) วางแผนการส ง เสริ ม แบบมี ส  ว นร ว ม (Planning) จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม
(Implementing) แนะนำและสนั บสนุน (Coaching) ประเมิ น สรุป และรายงานผล (Evaluation
and Reporting) สอดคล อ งกั บ Lunenburg and Ornstein (2012) นำเสนอรู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาเชิงระบบไววาจะเปนประโยชนอยางยิ่งหากทำการวิเคราะหการดำเนินงานทางการวิจัย
และบทบาท ของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช ก รอบแนวคิ ด ระบบเป ด มิ ต ิ ก ารดำเนิ น งานของ
สถานศึกษาสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนำเขา กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต กรอบ
แนวคิดดังกลาวนี้ชวยใหการวิเคราะหการดำเนินงานของสถานศึกษาและโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบ
การบริหารงานของสถานศึกษาทำใหการวิเคราะหปญหาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วและมีความ
ถูกตองและยังสามารถชี้ใหเห็นถึงความพยายามของผูบริหารในการริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
ระบบอีกดวย และใชทฤษฎี Deming Cycle ของ Edwards Deming ซึ่งเปนการพัฒนาแบบตอเนื่อง
ประกอบดวย การวางแผน (Plan: P) การดำเนินงาน (Do: D) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Check: C)
การปรับปรุงแกไขปญหา (Action: A) (ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และสุชาติ บางวิเศษ, 2562)
ขั ้ น ตอนการดำเนิ น งานสอดคล อ งกั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู  ว ิ ช าพลศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ใ นศตวรรษที่ 21 ของพิ ช ั ย ณรงค กงแก ว (2562) ที ่ ป ระกอบด ว ย
5 องคประกอบ (SIPCE) 4 ขั้นตอน (PACE) คือ องคประกอบที่ 1 ผูเรียน (Student) องคประกอบที่ 2
ผูสอน (Instructor) องคประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู (Pedagogy) มี 4 ขั้นตอน (PACE)
ดังนี้ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Acting) ขั้นการสรุปผล (Concluding) และขั้นการ
ประเมินผล (Evaluating) องคประกอบที่ 4 เนื้อหา (Content) และองคประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุน
ประวิทย ประมาน (2560) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูในโรงเรียนกองทุน
การวิจัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา มีองคประกอบ 6 ดาน คือ 1) ดานนโยบายฝายบริหาร
2) ดานบทบาทของครูผูสอนในสถานศึกษา 3) ดานกิจกรรมที่สถานศึกษาไดจัดใหกับนักเรียน 4) ดาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5) ดานการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม และ 6) ดานผลลัพธคือระดับ
ความพึงพอใจตอกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูของนักเรียนและผูปกครอง
ระบบสนั บ สนุ น ของรู ป แบบการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ มี
ความบกพร องทางการได ย ิน ของโรงเรี ยนเศรษฐเสถีย ร ในพระราชู ปถั มภ นี้ส นับ สนุน แนวทาง
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การบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินของ The Wallace Foundation
(2013) เสนอรูปแบบการจัดการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1) การกำหนด
เป าหมายความสำเร็ จทางวิ ชาการของนั กเรี ยนทุ กคน ซึ ่ งมี ความสามารถแตกต างกั น 2) การสร าง
สภาพแวดลอมโอกาสการมีสวนรวมของชุมชน 3) กระจายอำนาจแกครูและนักเรียนในการเปนผูนำ
ความคิด 4) สนับสนุนเทคโนโลยี และทรัพยากรการสอนในชั้นเรียน เพิ่มเวลาเรียนสำหรับนักเรียนที่
ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 5) การสะทอนกระบวนการจัดการอยางตอเนื่องเปนวงจรตั้งแต การวางแผน
การกำหนดเปาหมายที่เ ขมงวดในการปรับปรุ ง สนับสนุนใหนักเรียนและครูบรรลุ เปาหมายและ
ศั กยภาพสู งสุ ด เช น การจ างผู เชี่ยวชาญเฉพาะดาน การเพิ ่ม เวลาเรียน การสนั บ สนุน เทคโนโลยี
การสื่อสารกับผูปกครองหรือหนวยงานอื่นเพื่อระดมทุน เปนตน สอดคลองกับ Presidential Youth
Fitness Program; PYFP (2014) กลาววา โปรแกรมพลศึ กษาที ่ มี คุ ณภาพสำหรับ เยาวชนระดั บ
มัธยมศึกษาในโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักสูตรพลศึกษาที่มีมาตรฐานกลางของชาติ 2) นโยบาย
การสนับสนุนของโรงเรียน 3) เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมดานพลศึกษา 4) การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนที่เปนมาตรฐาน สะทอนผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชวยให
นักเรียนปรับปรุงระดับการออกกำลังกายของตนเอง 5) การนำเสนอผลการประเมินสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียนเปนรายบุคคล โรงเรียน และครอบครัวควรจัดเวลาใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทำ
กิจกรรมทางกาย อยางนอย 60 นาทีตอวันตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห ตามประเภทกิจกรรม
ทางกายที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาที่สำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน สอดคลอง
กับจินตนา สรายุทธพิทักษ และคณะ (2562) ศึกษากลยุทธสงเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียน
ในกรุ ง เทพมหานคร ผ า นการบริ ห ารโปรแกรมสุข ภาพในโรงเรี ย น ผลการวิ จ ัย แสดงใหเ ห็น วา
มี 3 องคประกอบสำคัญของการบริหารโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน ไดแก 1) การจัดการสิ่งแวดลอม
สื่อ อุปกรณ ตามบริบท 2) เวลาสำหรับกิจกรรมพลศึกษา และ 3) การจัดอาหาร และโภชนาการ
สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย ของ Gomez and Hillman (2013) ที ่ ศ ึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการออกกำลั ง กาย
ตอความสามารถทางสติปญญา ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเพิ่มเวลาในการเรียนพลศึกษาเพื่อใหนักเรียน
มีโอกาสเคลื่อนไหวพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานอายุ
การสนับสนุนผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาและลามภาษามือของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ด านพลศึ กษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ความบกพร องทางการได ย ิ นนี ้ การสื ่ อสารโดยใช ภ าษามื อ
เพื่อนำเสนอเนื้อหาหรือเปนลามภาษามือใหโคชกีฬาหรืออาสาสมัครเปนสิ่งจำเปนมาก สอดคลอง กับ
Palmer (2018) ที่พบวา ความสำเร็จของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในวิชาพลศึกษา และ
กรีฑา เกิดจากความสามารถในการสื่อสารดวยภาษามือของครูผูสอน โรงเรียนควรใหความสำคัญกับ
เรื่องนี้ สนับสนุนผลการวิจัยของ National Research Council (1996) ที่พบวาโรงเรียนในประเทศ
อเมริ กามีแนวคิ ดการบริ หารโดยใชโรงเรี ยนเป นฐานมีการกระจายอำนาจการตัดสิน ใจ เพิ่มความ
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เปนอิสระของผูมีสวนไดสวนเสียและเพิ่มความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา และทองถิ่น
เพื่อความสำเร็จของนักเรียนโดยตรง
5.3 ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการส งเสริ มศั กยภาพด านพลศึ กษาสำหรั บนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา
ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ประกอบดวย ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของ
กลามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือดกอนและหลังการสงเสริมศักยภาพ
ด านพลศึ ก ษา แตกต า งกั น อย า งมีน ัย สำคัญ .05 ทุกรายการทดสอบ ครูผ ูสอนและผู  ปกครองมี
ความพึ งพอใจต อการส งเสริ มศั กยภาพดานพลศึกษา อยูในระดับมากที่ส ุด (μ = 4.70, σ = .21)
สอดคล องกั บ U.S Department of Health and Human Services (2018) ที ่ ก ล า วว า กิ จ กรรม
สมรรถภาพทางกายที่สงเสริมศักยภาพด านพลศึกษาในโรงเรียน ประกอบดวย กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเกม กีฬา และกิจกรรมแกไขความบกพรอง ความไมสมวัยหรือความ
พิการหรือสงเสริมพัฒนาการหรือคงสภาพการเคลื่อนไหวที่มีอยู สอดคลองกับขอมูลของ Centers for
Disease Control and Prevention (2014) ที่กลาววามีหลักฐานยืนยันวา การเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรม
พลศึกษาสงผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพทางกายของนักเรียน สนับสนุนขอมูลของ
World Economic Forum (2018) นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายมีผลตอความสามารถ
ของสมองที่ใชบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ ในชีวิตไดสำเร็จ (Executive function) รวมถึงทักษะการ
เคลื่อนไหว (Motor skills) และกระตุนรัฐบาลใหกำหนดนโยบายและนักการวิจัยใหนำผลการวิจัยไป
ใชในโรงเรียนโดยการสอนพลศึกษาหรือออกกำลังกายทุกวัน สอดคลองกับการวิจัยของ สุพาพร เทพย
สุ ว รรณ (2561) กล า วว า กิ จ กรรมการเล น กี ฬ าเป น กิ จ กรรมหนึ ่ ง ที ่ ม ี ป ระโยชน ก ั บ คนทุ ก เพศ
ทุ ก วั ย โดยเฉพาะในวั ย รุ  น ช ว ยเพิ ่ ม มวลกระดู ก ความแข็ ง แรงของข อ ต อ และระบบกล า มเนื้ อ
ของรางกาย เชน กิจกรรมกระโดด การเดินตามเสน เดินสี่ขาตามแบบ กิจกรรมที่ชวยเผาผลาญไขมัน
สวนเกินใหออกไปจากรางกายทำใหเด็กมีรางกายที่แข็งแรง สมสวน วิ่ง ขี่จักรยาน เตนแอโรบิก
วายน้ำ เปนตน
กิจกรรมการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ในครั้งนี้ ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย คือ กิจกรรมสงบอลลอดขา สงบอล
ข า มศี ร ษะ เดิ น สี ่ ขาตามเส น เดิ น สองมือตามเสน สงบอลขามแนวลำตัว เดิน สี่ขาทานอนหงาย
กระโดดตบ กระโดดเชือกและกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน ประกอบดวย การเตนแอโรบิค สอดคลอง
กั บ อรจิ ร า ทะลิ ทอง (2561) และมนตรี อารีย (2562) ที่เสนอกิ จ กรรมออกกำลั งกายที่ส งเสริม
องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย เชน การวิ่ง การกระโดด การเขยง การกระโจน การกระโดดขาเดียว
การกระโดดสลับเทา มีการเคลื่อนไหวรางกายที่ใชระยะเวลาติดตอกันประมาณ 10-15 นาที ขึ้นไป เชน
แบดมินตัน แอโรบิค เปนตน สอดคลองกับ Zwierzchowska, Gawlik and Grabara (2004) ที่เสนอ
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กิจกรรมสำหรับสงเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เชน การรักษา
สมดุลของรางกายขณะอยูในทากระโดดขาเดียว กระโดดตบ เดินตอเทาเปนเสนตรง การรับ-สงบอล
ในทิศทางตาง ๆ สอดคลอง โปรแกรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนหูหนวกของ Soori,
Heyrani and Rafe (2019) ประกอบดวย กิจกรรมการทรงตัว กิจกรรมการรับ-สง ลูกบอล กิจกรรม
วิ่งขามสิ่งกีดขวาง ครั้งละ 60 นาทีตอวัน 3 ครั้งตอสัปดาห พบวานักเรียนกลุมทดลองมีทักษะการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ สอดคลองกับ Barboza, Ramos, Abreu and Castro (2019)
ที่มีขอคนพบวาวิธีการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่
มีประสิทธิผล ครูและผูมีสวนเกี่ยวของตองเขาใจถึงขอจำกัดทางกายรวมถึงสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนแตละคนในกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูเปนผูคอยอำนวยความสะดวก เตรียมสื่ออุปกรณ ใหนักเรียน
ทำกิจกรรมอบอุนรางกาย ฝกซอม เลนเกมเล็ก ระเบียบแถว เลนกีฬา เก็บอุปกรณ ผอนคลาย ฯลฯ
จัดกิจกรรมสงเสริมการสมรรถภาพทางกาย การทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบแอโรบิคในชวงเวลาอบอุน
รางกายหรือกอนการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อแกปญหาการเคลื่อนไหวพื้นฐานของนักเรียน
นั ก เรี ย นมี เ จตคติ ท ี ่ ด ี ต  อ การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษา อยู  ใ นระดั บ มากที ่ สุ ด
(μ = 4.79, σ = .32) นักเรียนจะออกกำลังกายหรือเลนกีฬาเมื่อมีเวลาวางและชักชวนคนอื่นใหรวม
กิจกรรมออกกำลังกายเสมอตรงกับลำดับขั้นของเจตคติตามคุณลักษณะ ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ขั้นที่ 5
คือ นักเรียนเห็นวาการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษามีคุณคาแลวนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของ
ตนเองที่คงเสนคงวา นำไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพใหมของตนเอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2556)
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
6.1.1 ควรสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกายตามองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกาย อยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายสมบูรณตามวัย
6.1.2 ควรพั ฒ นาหลั กสูตรอบรมครูผ ูส อนในโรงเรี ย นที่จ ัดการวิจ ัย สำหรับ นักเรีย น
ที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ให ส ามารถบู ร ณาการกิ จ กรรมเคลื ่ อ นไหวให เ ป น ส ว นหนึ่ ง
ของแตละวิชา เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเขาสูสมอง เพิ่มการเรียนรู และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ของนักเรียน
6.1.3 ควรพั ฒนาหลั กสูตรสถานศึ กษาด านพลศึ กษาเพิ่ มเติ มตามรู ปแบบการส งเสริ ม
ศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการ
ชวยเหลือตั้งแตระยะแรกเริ่มดานทักษะกลไกการเคลื่อนไหว และมีระดับสมรรถภาพทางกายระดับดี
ขึ้นไป
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6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป
6.2.1 ควรนำรู ป แบบการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษา สำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ มี
ความบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ไปศึ ก ษาวิ จ ั ย เพิ ่ ม เติ ม สำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับประถมศึกษาหรือนักเรียนที่มีความพิการประเภทอื่น เพื่อให มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
6.2.2 ควรวิ จ ั ยพั ฒนารู ปแบบการส งเสริ มศั กยภาพด านพลศึ กษาสำหรั บนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยรวมมือกับทีมสหวิชาชีพ เชน
นั กวิ ทยาศาสตร การกี ฬา โค ช หรื อผู  ฝ  กสอนกี ฬาอาชี พ นั กประสาทวิ ทยา นั กกายภาพบำบั ด
นักกิจกรรมบำบัด และผูทรงคุณวุฒิดานกีฬาแขนงตางๆ เปนตน พัฒนาเปนนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
ดานกีฬาตอไป
6.2.3 ควรศึกษาวิจัยอนาคตภาพการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาและพัฒนานักเรียน
ที ่ มี ความบกพร องทางการได ย ิน ใหเปน นักกีฬาอาชีพในระดับ ชาติและนานาชาติ สรางชื่อเสียง
แกประเทศไทยและสรางการยอมรับจากนานาประเทศ

บรรณานุกรม
กรมพลศึกษา. (2555). แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพันธกับสุขภาพ สำหรับ
เด็กไทยอายุ 7-18 ป. สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.
_________. (2562). แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ป). กรุงเทพฯ: สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2561). ผลการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ.
กรุงเทพ: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา. (2560). ยุทธศาสตรกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ. ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔). กรุงเทพฯ: กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา.
กระทรวงศึ กษาธิ การ. (2551). หลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื ้น ฐานพุ ทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2561). แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย
(พ.ศ. 2561 - 2563) สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573).
กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ปต จำกัด.
เกวรินทร สีมาพล, ไพบูลย ศรีชยั สวัสดิ,์ นำชัย เลวัลย. (2555). ความพึงพอใจในการเรียนสาระการเรียนรู
พลศึกษาของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปการศึกษา
2552. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14 (2), 44-54.
กฤษมันต วัฒนาณรงค. (2557). พลศึกษา: รากฐานการพัฒนาสมรรถนะทางกีฬา. คนเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560. จาก https://www. thairath. co. th/content/130323.
เคล า ; kelaa (นามแฝง). (2561). กีฬากับการเรี ยน. กี ฬา. คนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561. จาก
https://javalovesedona. com/ กีฬากับการเรียน/คุณภาพชีวิตคนพิการ.
จิตตภู กลิ่นประชุม. (2559). การตัดสินใจของผูปกครองในการสงเสริมเยาวชนเลนกีฬาเทนนิสใน
เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. (การจัดการการกีฬา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
จินตนา สรายุทธพิทักษและคณะ. (2562). กลยุทธสงเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ผานการบริหารโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน. วารสาร
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ. 20 (2), 111-125.

136

บรรณานุกรม (ตอ)
ฐิตาภัทร รัศมี. (2558). ผลการใชแผนการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู พลศึกษาที่ต อการพัฒนาจิ ต
สาธารณะของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาจังหวัด ปราจีน บุรี. ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต (พลศึ ก ษา) สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา ภาควิ ช าพลศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
จุฑารัตน ภัทรเกษวิทย, สุธนะ ติงศภัทิย. (2558). แนวทางการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษาOJED),
10 (2), 407-421.
ทยาวีร ชางบรรจง. (2561). โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร. 7 (2), 157-164.
ทรงศักดิ์ ภูสีออน. (2561). การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2. คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธนาวรรณ รัมมะภาพ. (2558). ความสนุกสนานในการเรียนพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ธีรพงษ คําพุฒ, มังกร พวงครามพันธุ, วัชรินทร แสงสัมฤทธิ์ผล, ธวัชชัย ทองบอ, เศวต เซี่ยงลี่, ธวัช
ชัย แคใหญ. (2560). ขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
และการนอนหลับสําหรับวัยเรียนและวัยรุน (6-17 ป). พิมพครั้งที่ 1. กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ปตจํากัด.
ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และสุชาติ บางวิเศษ. (2562). การบริหาร และการจัดการศึกษาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน. พิษณุโลก: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร.
นันทวัน วงษประเสริฐและรุงระวี สมะวรรธนะ. (2559). แนวทางการจัดการเรียนรูพลศึกษาสาหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ: กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห. An Online Journal
of Education: JED, 9 (2), 86-99.
บุญชม ศรีสะอาด. (2559). การวิจัยสำหรับครู. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.

137

บรรณานุกรม (ตอ)
ประวิทย ประมาน. (2560). รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูในโรงเรียนกองทุนการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา. 4 (3), 39-46.
พงษเอก สุขใส, ปญญา สังขวดี, อนุชา กอนพวง, ปกรณ ประจันบาน. (2557). รูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬาขององคการบริหารสวนจังหวัด. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16 (4), 104115.
พิชัยณรงค กงแกว. (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 11 (3). 230-242.
พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยาวัฒนชัยและ จีระศักดิ์ ทัพผา. (2563). แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
และการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน. วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.), 26 (1), 59-66.
พุ ทธรั ตน พุ ทธจำ, สุ ธ นะ ติ งศภั ทิย. (2558). การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูพลศึกษาในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา (OJED), 10 (2),
382-396.
มนตรี อารีย. (2562). การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการออก
กำลังกายโดยใชเกมและเกมนำเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย. วารสารศาสตรการศึกษา
และการพัฒนามนุษย, 3 (2), 52-61.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2556). การพัฒนาเครื่องมือวัดดานเจตพิสัยและทักษะพิสัย.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ยศวัฒน เชื้อจันอัด, นพคุณ ภักดีณรงค, นฤมล เอนกวิทย. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูพ ล
ศึกษาดานทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วารสารการวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 21 (2), 235-249.
รัตนาพร ทำใหม. (2560). สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. วารสารการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13. 207-212.
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย. (2560). คูมือ
สำหรับพอแม เพื่อเผยแพรความรูดานการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยเรียน 6-12
ป. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย.

138

บรรณานุกรม (ตอ)
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย. (2561). คูมือ
สำหรับพอแมเพื่อเผยแพรความรูดานการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยรุน ไมยากอยางที่
คิด. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย.
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. (2561). รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561. กรุงเทพฯ: สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.
ลัดดาวัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังศุโชติ, อัจฉรา ชำนิประศาสน. (2555). สถิติสำหรับการวิจัยและ
เทคนิคการใช SPSS (Statistic For Research and SPSS Application Techniques).
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2553). การวิจัยพัฒนารูปแบบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2 (4), 1-15.
วีณา เจี๊ยบนา. (2556). การพยาบาลจิตเวช. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย ศรีสุขและคณะ. (2561). ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางกายที่มีตอสมรรถภาพทางกาย
ที่สัมพันธกับสุขภาพ ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานดอนยานาง
จังหวัดนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. 8 (3), 1-8.
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน). (2560). ออกกำลังกายเพื่อชาติแข็งแรง. คนเมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2561. จาก http://www. sac. or. the/conference/2017/.
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพในเครือบริษัทดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน). (2557). การเลนกีฬาในเด็ก.
คนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559. จาก http://www. Bangkok health. com/health/article.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน. (2553). วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตรแหงคุณคา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สว างจิ ต แซ โ ง ว , ไพบู ล ย ศรี ช ั ย สวัส ดิ์และอนัน ต มาลารัตน. (2560). รู ป แบบบริ ห ารพลศึ ก ษา
แบบเรี ย นร วมสำหรับ เด็ กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรีย นระดับ ประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตวิจัย, 8 (1), 125-139.
สิริสมบูรณ อูเงิน. (2560). การพัฒนากลยุทธการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลาง) เทศบาลนครสุราษฎรธานี. สุ
ราษฎรธานี: โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลาง) เทศบาลนครสุราษฎรธานี.

บรรณานุกรม (ตอ)

139

สุพาพร เทพยสุวรรณ. (2561). ประโยชนมากมายเมื่อใหลูกเลนกีฬา. คนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561.
จาก https://mgronline. com/qol/detail/9610000109898.
สุนิภา ยุวกิจนุกูลและมยุรี ศุภวิบูลย. (2555). ผลของการใชโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสร
รมถภาพทางกายของวัยรุนที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นคริทรวิโรฒ, 15 (2), 165-178.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง ความทั่วถึงและเทาเทียมของ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่.
สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา. (2555). แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มี
ความสัมพันธกับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ป. สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา.
______. (2562). แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ป). กรุงเทพฯ: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.
อรจิรา ทะลิทอง. (2561). สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรี ยนชั ้น มัธ ยมศึกษาตอนต น
จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 10 (3), 271-284.
อัจฉรียา กสิยะพัทพงศธร ศรีทับทิมุ และคณะ. (2563). ผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
สำหรับนักเรียนปฐมวัยอายุ 2-5 ปที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณจิตใจ สังคม
และปญญาเพื่อนำไปสูการมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย. วารสารวิจัยราช
ภัฏเชียงใหม, 21 (3), 49-67.
Alicia, A. F. and Soyeon, A. (2011). The Effects of Physical Activity and Physical Fitness
on Children's Achievement and Cognitive Outcomes: A Meta-Analysis. Journal
Research Quarterly for Exercise and Sport, 82 (3), 521-535.
Al-Rahamneh, H., Eston R.G., Dababseh, M. (2013). Fitness level of deaf students compared to
hearing students in Jordan. Journal of Physical Education and Sport, 13 (4), 528532.
Almeida, A.C. (2000). Surdez, paixao e danca. Sao Paulo: Olho dágua.
Azevedo, M. G., and Samelli, A.G. (2009). Comparative Study of Balance on Deaf and
Hearing Children. Revista CEFAC, 11 (1), 85-91.

บรรณานุกรม (ตอ)

140

Barboza, C., Ramos, A., Abreu, P. and Castro, H. (2019) Physical Education: Adaptations
and Benefits for Deaf Students. Creative Education, 10 (4), 714-725.
Braswell, J., Rine, R. M. (2006). Preliminary evidence of improved gaze stability
following exercise in two children with vestibular hypofunction. International
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 70 (11), 1967–1973.
Centers for Disease Control and Prevention: CDC. (2010). The Association Between
School-Based Physical Activity, Including Physical Education, and
Academic Performance. Atlanta, GA: US Department of Health and Human
Services.
Centers for Disease Control and Prevention. (2014). Evidence on physical activity and
academic achievement in Health and Academic Achievement. Retrieved
Jan 12, 2018, from https://www. cdc. gov/healthyyouth/health_and_
academics/pdf/health-academic-achievement. pdf.
Cushing, C.L, Gordon, K. A, Rutka, J.A, James, A.L, Papsin, B. C. (2013). Vestibular end-organ
dysfunction in children with sensorinerual hearing loss and cochlear implants—An
expanded cohort and etiologic assessment. Otol Neurotol, 34 (3), 422-428.
Dair, J., Ellis, M.K., Lieberman, L.J. (2006). Prevalence of overweight among deaf
children. American Annals of the Deaf, 151, 318–326.
Denning, S. (2020). Do You Understand Your Management Model?. Retrieved Jan
12, 2021, from https://www. forbes. com/sites/stevedenning/2021/01/29/doyou-understand-your-management-model/?sh=2d090c225f30.
Easterbrooks, S.R. and Stoner, M. (2006). Using a visual tool to increase adjectives in
the written language of students who are deaf or hard of hearing.
Communication Disorders Quarterly, 27 (2), 95–109.

141

บรรณานุกรม (ตอ)
Ebrahimi, A.A., Movallali, G., Jamshidi, A.A., Rahgozar, M., and Rahgozar, M. (2016).
Balance Performance of Deaf Children with and Without Cochlear Implants.
Acta Medica Iranica, 54 (11), 737-742.
Ebrahimi, A.A., Movallali, G., Jamshidi, A.A., Rahgozar, M., and Rahgozar,M. (2017).
Postural Control in Deaf Children. Acta Medica Iranica, 55 (2), 115-122.
Ellis M.K, Lieberman L.J, Dummer G.M. (2014). Parent influences on physical activity participation and
physical fitness of deaf children. Journal Deaf Study Deaf Education, 19 (2), 270-281.
Eubanks, P.K. (2011). Art is a visual language. Language, 23 (1), 31–35.
Fernandes, R., Hariprasad, S., and Kumar, V. K. (2015). Physical therapy management
for balance deficits in children with hearing impairments: A systematic review.
Journal of Paediatrics and Child Health, 51 (8), 753–758.
Gimenez, R. (2005). Physical Activity and Mental Deficiency. Sao Paulo: Phorte.
Golos, D. (2016). Improving Deaf Education Through Visual Learning. University of
Minnesota. Retrieved June 4, 2017, from https://cehdvision2020. umn. edu/blog/
improving-deaf-education/.
Gomez, P.F. and Hillman, C. (2013). The Influence of Exercise on Cognitive
Abilities. Comprehensive Physiology, 3 (1), 403–428.
Green, J. (2019). Communication: The Key to Success for Fitness Professionals
Working with Individuals with Hearing Impairments. Retrieved April 4, 2019,
from https://www. nchpad. org/966/5157/Communication.
Hartman E., Houwen S., Visscher C. (2011). Motor skill performance and sport participation in
deaf elementary school children. Adapted Physical Activity Quarterly, 28 (2): 132145.
Hornby, A.F. (2000). Advance learner's dictionary6thed. London, England: Oxford
University.

142

บรรณานุกรม (ตอ)
Isee systems. (2021). The model building process. Retrieved Jan 12, 2021, from
https://www. iseesystems. com/resources/help/v10/Content/The_model_
building_process. htm
Ivancevich. J. M., Donnelly. J.H., and Gibson J.L. (2000). Organizations: Behavior,
Structure, Processes. 10 ed. New York City: McGraw-Hill.
Jessica, L.S., Lauren,J. Lieberman, M., Kathleen, E. and Linda C.H. (2013). Ensuring the
success of deaf students in inclusive physical education. Journal of Physical
Education, Recreation and Dance, 84 (5), 51-54.
Kaga, K., Shinjo, Y., Jin, Y., and Takegoshi, H. (2008). Vestibular Failure in Children with
Congenital Deafness. International Journal of Audiology, 47 (9), 590-599.
Hoy, W.K. and Miskel, C.G. (2001). Education Administration: Theory, Research and
Practices. (6th ed). Singapore: McGraw-Hill.
Li, C., Haegele A.J., Wu, L. (2019). Comparing physical activity and sedentary behavior
levels between deaf and hearing adolescents. Disabilities Health Journal.
12 (3), 514-518. doi: 10. 1016/j. dhjo. 2018. 12. 002.
Lunenburg, F.C., and Ornstein, A.O. (2012). Educational administration: Concepts
and practices. (6th ed. ). Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning.
Maes, L., De Kegel A, Van, W.H., Dhooge, I. (2014). Association between vestibular
function and motor performance in hearing-impaired children. Otology and
neurotology, 35 (10), 343-347.
Marschark, M., and Spencer, P. E. (2006). Perspectives on deafness. Advances in
the spoken language development of deaf and hard-of-hearing children.
New York, NY: Oxford University Press.
Majlesi, M., Farahpour, N., Azadian, E., and Amini, M. (2014). The Effect of
Interventional Proprioceptive Training on Static Balance and Gait in Deaf
Children. Research in Developmental Disabilities. 35 (12): 3562-3567.

143

บรรณานุกรม (ตอ)
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders: NIDCD. (2015).
Quick Statistics About Hearing. Retrieved April 4, 2017, from https://www. nidcd. nih.
gov/ health/ statistics/quick-statistics-hearing.
National Technical Institute for the Deaf. (2018). Deaf Education: A New Philosophy.
Retrieved May 13, 2018. From https://www. bbc. com/news/science
environment-26925271.
Palmer, C. (2018). Creating Successful Experiences for Deaf Children in Physical
Education and Athletics: A Review of the Literature. Master of Science in
Education. Department of Kinesiology, Sport Studies, and Physical Education
The College at Brockport State University of New York.
Presidential Youth Fitness Program. (2014). Assessment: Free Assessment Materials
Web site. Retrieved June 13, 2019, from http://www. pyfp. org/
assessment/free-materials. shtml.
Rajendran, V., Roy, F. G. and Jeevanantham, D. (2012). Postural control, motor skills, and
health-related quality of life in children with hearing impairment: a systematic
review. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 269 (4), 1063–1071.
Rice, B. (2012). Teaching children who are hearing-impaired. Retrieved April 4, 2017,
from http://www. uft. org/teacher-teacher/teaching-children-who-are-hearingimpaired.
Rine, R. M, Braswell, J., Fisher, D., Joyce, K., Kalar, K., Shaffer, M. (2004). Improvement
of motor development and postural control following intervention in children
with sensorineural hearing loss and vestibular impairment. International
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 68 (9), 1141–1148.
Riswandi, R. L., Mujiyati, W. M. and Oktaria, R. (2020). Implementation of Learning
Organization to Achieve Effective Schools in the Efforts to Develop an
Elementary School Education Management Model. Universal Journal of
Educational Research, 8 (7), 3034-3040.

144

บรรณานุกรม (ตอ)
Robin, L., Melissa, B., Allison, D., Moira, M., Joshua, H. and Brian, G. (2012). Learning
from Charter School Management Organizations: Strategies for Student
Behavior and Teacher Coaching. Washington, DC: Mathematica Policy
Research.
Soori, Z., Heyrani, A. and Rafe, F. (2019). Exercise effects on motor skills in hearingimpaired children. Sport Sciences for Health. 15 (4), 635–639.
The Wallace Foundation. (2013). The school principal as leader: guiding schools to
better teaching and learning. NY: The Wallace Foundation.
U.S. Department of Health and Human Services. (2008). Physical Activity Guidelines
for Americans. Washington, DC: US Department of Health and Human
Services. Retrieved June 13, 2019, from http://www. health.
gov/paguidelines/guidelines/ Accessed.
U.S. Department of Health and Human Services. (2018). Physical Activity Guidelines
for Americans. 2nd edition. Washington, DC: U. S. Department of Health and
Human Services.
Vize, A. (2018). Helping Hearing-Impaired Students in Physical Education. Retrieved May
4, 2018, from https://www. brighthubeducation. com/special-ed-hearingimpairments/44945-instructing-hearing-impaired-students-in-physical-education.
Wilmington College. (2017). Working with Students with A Disability Guide for
Faculty. Retrieved April 4, 2017, from https://www. wilmington. edu/wpcontent/uploads/2014/12/Disaiblity-Information-Sheets-V1. pdf.
World Economic Forum. (2018). Children who exercise have more brain power, finds
study. Retrieved Jul 10, 2018, from http://www/ed. gov/pubs/OR/ConsumerGuider.
World Health Organization. (2020). WHO remains firmly committed to the
principles set out in the preamble to the Constitution. Retrieved Aug 12,
2020, from https://www. who. int/about/governance/constitution.
Zwierzchowska, A., Gawlik, K, and Grabara, M. (2004). Energetic and Coordination
Abilities of Deaf Children. Journal of Human Kinetics, 11, 83-92.

145

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูใหขอมูล
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือศึกษา
1.

2
3
4
5

ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน
อดีตผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
ดร.ฉวีวรรณ โยคิน
ผูเ ชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ศึกษานิเทศก สพป.หนองคาย เขต 1
ดร.ชลายุทธ ครุฑเมือง ผูเ ชี่ยวชาญดานวิจยั และพัฒนารูปแบบ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผูเ ชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
รองผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน
นางสายสมร เพชรอยู ผูเ ชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน
อดีตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
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ในการศึกษาสภาพและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1. รายชื่อครูผูสอน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ทีรวมสนทนากลุม
1. นายสมชาย
วิจิตรไพศาล
2. นางสาวพินทุมดี
สิงหเสนี
3. นางพิศมัย
รุงโรจนนิมิตชัย
4. นางปานจรี
เคนศรี
5. นางสาวนฤมล
สุวามิน
6. นางสาวกนกพร
พรมไทย
7. นางสาวอรอนงค
นุเสน
8. นางจุฑารัตน
เรืองเวช
9. นายจิรัฐา
ผองสูงเนิน
10. นางสาววิชชุดา
แหลงสนาม
2. รายชื่อนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่รวมสนทนากลุม
1. เด็กหญิงวัชราภรณ
ตองดี
2. เด็กหญิงนิวซัน
ชารนเลีย
3. เด็กหญิงภรปพรรณ
กาญจนภาศ
4. เด็กหญิงกัลยารัตน
สาธิตอภิวันท
5. เด็กหญิงนลินรัตน
พรวิวัฒนสุข
6. นางสาววรรณวิษา
ศรีมา
7. นางสาวอารีรัตน
รัศมี
8. นางสาววรินภรณ
ทองจำนงค
9. นางสาวเยาวลักษณ
มังคละวงศ
10. นายเกริกเกียรติ
จวบบุญ
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ในการพัฒนารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ที่รวมสนทนากลุม ยืนยันรางรูปแบบ ฯ
1.

นายอำนาจ ชนชนะชัย

อดีตผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษาพิเศษ
2. นายอุทัย เพชรอยู
อดีตผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษาพิเศษ
3. นายสันติ ไชย
ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน
ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษา
4. นายชัยยันต พันธงาม
อดีตครูผูสอนวิชาพลศึกษา
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
5. นายสมชาย วิจิตรไพศาล
ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
6. จาอากาศเอกวรวุฒิ อำไพวรรณ อดีตนักกีฬาทีมชาติและหัวหนาผูฝกสอนกีฬาวายน้ำ
ชมรมวายน้ำ Central Air Swimming Club
อาสาสมัครสอนวายน้ำแกนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ
7. ร.ต.ประเวท มุงดี
ผูฝ กสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
(อาสาสมัครสอนกีฬาแบดมินตันนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ฯ)
8. น.ส.สุภัสรา ทองไสว(หูหนวก)
นักกีฬาเทเบิลเทนนิส แชมปเยาวชนหญิงแหงประเทศไทย
ศิษยเกาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
9. นางนัทมน ชาวบัวขาว
ผูปกครองนักเรียนที่เปนนักกีฬา
10. นางสาวปุลญดา สืบประยูร
ผูปกครองนักเรียนที่เปนนักเรียน
11. น.ส.นฤมล สุวามิน
ลามภาษามือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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ในการพัฒนารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ที่ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบ ฯ และ
คูมือ ฯ ไปใช
1. นายสมมารถ ไตรวิชา
2

น.ส.สุขใจ ไชยมาตย

3. นางสายใจ สังขพันธ
4. นายจิตรกร โยธิดา
5. นายธงไชย ชินอุดมรัศมีกุล
6

นายกรกฎ นาคจันเสน

7

นายสุริยะ ประเสริฐศรี

8

สิบเอกกิตติ จอมคีรี

9

น.ส.นันทิดา จันไทย

10 นายสามารถ รอดซุง(หูหนวก)
11 น.ส.ศศิชณา ดิษฐเจริญ
12
13
14
15

นายศราวุธ ปเถาะนาม
น.ส.บุษรินทร รอดสาย
นายบุญฤทธิ์ รัตนวิจิตร
น.ส.กฤติยา ศรีนุกูล

อดีตผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษา
ผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษาพิเศษ
รองผูอำนวยการฝายวิชาการ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ผูป กครองของนายจิรภัทร โยธิดา นักกีฬาวายน้ำ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬาแบดมินตัน ชมรมแบดมินตัน A-Team
(อาสาสมัครสอนกีฬาแบดมินตันนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ)
ผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬาเทเบิลเทนนิส จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(อาสาสมัครสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ)
ผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬาสโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร
(อาสาสมัครสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ)
ผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬาสโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจติ ร
(อาสาสมัครสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ)
ครูผูสอนวิชาพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ครูผูสอนวิชาพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ครูผูสอนกีฬาแบดมินตันนักเรียนบกพรองทางการไดยิน
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ฉบับภาษามือ
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวญาดา ชินะโชติ(หูหนวก)
นายสมชาย
วิจิตรไพศาล
นางสาวนันทิดา จันไทย
นางสาวนฤมล สุวามิน
นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ

ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและลามภาษามือ
ครูผูสอนวิชาพลศึกษา
ครูผูสอนและลามภาษามือ
ครูผูสอนและลามภาษามือ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือการวิจัย
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สำหรับนักเรียน
แนวคำถามสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
วัน/เดือน/ป ทีส่ นทนากลุม.................................................................................................................
คำชี้แจง กรุณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามประเด็นตอไปนี้(มีลามภาษามือในการสื่อสาร)
1. สภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1) ปจจุบันนักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอยางไรบางและใชชวงเวลาใดบาง
นอกจากการเรียนในวิชาพลศึกษา
2) นักเรียนคิดวาการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายของนักเรียนเพียงพอหรือไม
เพราะเหตุใด
3) นักเรียนอยากรูหรือไมวานักเรียนมีรางกายแข็งแรงตามมาตรฐานเพียงใดและเปนอยางไร
4) โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนใหเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอยางไรบาง
5) มีใครบางที่สนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายและสนับสนุนอยางไร
2. ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได ยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1) ถามีการทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงของรางกายนักเรียนจะยินดีใหความรวมมือหรือไม
เพราะเหตุใด
2) นักเรียนอยากใหโรงเรียนสงเสริม สนับสนุนอะไรบางเพื่อใหมีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหว
หรือออกกำลังกายมากขึ้น
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สำหรับครูผูสอน
แนวคำถามสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและและความตองการในการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
วัน/เดือน/ป ที่สนทนากลุม.................................................................................................................
คำชี้แจง กรุณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพล
ศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภตามประเด็นตอไปนี้
1. สภาพปจจุปนในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1) ปจจุบันโรงเรียนไดสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาเพิ่มเติมจากการสอนในวิชาพลศึกษาอยางไร
บางใหนักเรียน
2) ทานคิดวาการประเมินสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานเด็กไทยมีความจำเปนสำหรับเด็กหู
หนวกหรือไมเพราะเหตุใด
3) ป จ จุ บ ั น โรงเรีย นจั ดกิ จกรรมสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานเด็กไทยสำหรับ นั กเรียน
อยางไรบาง
4) โรงเรียนสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนอยางไรบาง
5) ปจจุบันมีหนวยงานหรือบุคคลใดบางที่สนับสนุนกิจกรรมดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนและ
สนับสนุนอยางไร
1)

2. ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1) ครูคิดวาจำเปนหรือไมที่ตองมีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนเพราะ
เหตุใด
2) ครูตองการใหโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาอยางไร
3) ผูที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา ควรมีใครบาง และควรมีบทบาทอยางไร
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แนวคำถามสนทนากลุมเพื่อยืนยันรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบสงเสริมกยภาพ
ดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
วัน/เดือน/ป ที่สนทนากลุม.................................................................................................................
คำชี้แจง กรุณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับรางรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามประเด็นตอไปนี้(มีลามภาษามือในการสื่อสาร)
1. รางรูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอภาพรวมของรางรูปแบบฯ
2) ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับองคประกอบในรางรูปแบบฯ โดยพิจารณาแตล ะ
องคประกอบ
2. รางคูมือการใชรูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอภาพรวมของรางคูมือการใชรูปแบบฯ
4) ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับรางคูมือการใชรูปแบบฯ โดยพิจารณาแตละบทใน
คูมือ
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แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา(อายุ 13 - 18 ป) รายบุคคล
ชื่อ-สกุล ........................................................... เพศ  ชาย  หญิง
วัน เดือน ป เกิด อายุ...................ป สวนสูง..................... เซนติเมตร น้ำหนัก..................กิโลกรัม
รายการ
ทดสอบ
ดีมาก
ความออนตัว
นั่งงอตัวไป
ขางหนา
ความแข็งแรงและความอดทน ดันพื้นประยุกต
ของกลามเนื้อ
30 วินาที
ลุกนั่ง 60 วินาที
ความอดทนของระบบหัวใจ ยืนยกเขาขึ้นลง
และไหลเวียนเลือด
3 นาที
องคประกอบที่ตองการวัด

ผลการทดสอบ
ดี ปานกลาง ต่ำ

ต่ำมาก

กรมพลศึกษา(2562)

คิวอารโคดวีดิโอรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน
กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา(ฉบับภาษามือ)

การนั่งงอตัวไปขางหนา

การดันพื้นประยุกต
30 วินาที

การยืนยกเขาขึ้นลง การลุกนั่ง 60 วินาที
3 นาที
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แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน
 ผูบริหารโรงเรียน  ผูฝกสอนกีฬา(โคช)  ครูผูสอนวิชาพลศึกษา
ตอนที่ 2 ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางรูปแบบฯ ในการนำไปใช
คำชี้แจง
1. โปรดเขียนเครื่องหมาย( ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับ
ระดับความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพล
ศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาไปใชโดยพิจารณาตาม
องคประกอบของรางรูปแบบฯ โดยมีระดับการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ นอยที่สุด
2. ผูวิจัยจะใชคำตอบที่ไดจากแบบประเมินนี้สำหรับการวิจัยเทานั้น ผูตอบแบบประเมินจะไมได
รับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่แตประการใด
ในการนี้ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบประเมินใหตรงกับความเปนจริงมาก
ที่สุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ขอ

รายการ

องคประกอบของรางรูปแบบ ฯ
1. หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ
1.1 สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน
1.2 สอดคลองกับธรรมชาติวิชาพลศึกษา
1.3 สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ
2.1 ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน
2.2 ระบุพฤติกรรมที่พัฒนาชัดเจน
2.3 ระบุตัวชี้วัดชัดเจน
3. กระบวนการของรูปแบบ
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1)ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน
(Student Assessment)
2) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม
(Planning)
3) จัดกิจกรรมสงเสริม
(Implementing)
4) แนะนำและสนับสนุน(Coaching)
5)ประเมิน สรุปและรายงานผล
(Evaluation and Reporting)
3.2 ระบบสนับสนุน
1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
2) ลามภาษามือ
3) งบประมาณ คาตอบแทนใชสอย
4) สื่อ วัสดุ อุปกรณ
5) จัดสภาพปจจุบันและแวดลอม

ระดับความเปนไปได
5 4 3 2

ระดับความมีประโยชน
1 5 4 3 2 1
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แบบสอบถามความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช
คำชี้แจง ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน
 ผูบริหารโรงเรียน  ผูฝกสอนกีฬา(โคช)  ครูผูสอนวิชาพลศึกษา
ตอนที่ 2 ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบฯ
คำชี้แจง
1. โปรดเขี ย นเครื ่ อ งหมาย( ) ลงในช อ งที ่ ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ของท า นเกี ่ ย วกั บ
ระดับความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือการสงเสริมศักยภาพดานพล
ศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ไปใช โดยมีระดับ
การประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ นอยที่สุด
2. ผูวิจัยจะใชคำตอบที่ไดจากแบบประเมินนี้สำหรับการวิจัยเทานั้น ผูตอบแบบประเมินจะไมได
รับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่แตประการใด
ในการนี้ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบประเมินใหตรงกับความเปนจริงมาก
ที่สุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ขอ

รายการ

1
2
3
4
5
6

คำชี้แจงเขาใจงาย
หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน
วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชัดเจน
กลุมเปาหมายเหมาะสม
ความถูกตองของเนื้อหา
ความสมบูรณและความทันสมัยของ
เนื้อหา
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
ความเหมาะสมของการใชภาษา
ความสม่ำเสมอของการเขียนรางคูมือ
มีการแสดงขั้นตอน/กระบวนการตาง ๆ
ในการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
กระบวนการอยางเปนระบบ
การจัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับ
ขั้นตอนการใชงาน
ความสามารถในการเรียบเรียงและ
ดำเนินเรื่อง
มีเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
ครบถวน
สามารถนำไปใชสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยินได
สามารถนำไปเปนแหลงอางอิงในการ
สงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินได

7
8
9
10

11
12
13
14

15

ระดับความเปนไปได
5 4 3 2

ระดับความมีประโยชน
1 5 4 3 2 1
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แบบวัดเจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
คำชี้แจง 1. ขอใหนักเรียนตั้งใจและทำความเขาใจกับขอคำถามเกี่ยวกับ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปปถัมภ
ทีละขอ ถาไมเขาใจใหยกมือถามทันที
2. นักเรียนสามารถดูขอคำถามเปนภาษามือไดที่คิวอารโคด ดังที่แนบนี้
3. ทำเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียน
ทีละขอจนครบทุกขอ ซึ่งกำหนดเกณฑไวดังนี้
= 5 หมายถึง เห็นดวย ในระดับ มากที่สุด
= 3 หมายถึง เห็นดวย ในระดับ ปานกลาง
= 1 หมายถึง เห็นดวย ในระดับ นอยที่สุด

= 4 หมายถึง เห็นดวย ในระดับ มาก
= 2 หมายถึง เห็นดวย ในระดับ นอย

ระดับความคิดเห็น
ขอ

รายการ
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.

การออกกำลังกายสม่ำเสมอทำใหรางกายแข็งแรง
กิจกรรมพลศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอสุขภาพ
เมื่อเรียนวิชาพลศึกษาแลวนักเรียนก็ยังตองออกกำลังกาย
การออกกำลังกายตองทำเปนประจำและตอเนื่อง
กิจกรรมพลศึกษาทำใหนักเรียนมีความสนุกสนาน
การเคลื่อนไหวรางกายเปนประจำทำใหมีระดับสมรรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน
นักเรียนตั้งใจออกกำลังกายใหไดอยางนอยวันละ 30 นาทีขึ้นไป
กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและการออกกำลังกาย
ทำใหสมองดี ปลอดโปรง
นักเรียนจะออกกำลังกายหรือเลนกีฬาเมื่อมีเวลาวาง
นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรว มกิจกรรมออกกำลังกายเสมอ

4

3

2

1

162

สำหรับครูและผูปกครอง

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของครูผูสอนและผูปกครอง
คำชี้แจง
1. ใหทานทำความเขาใจขอคำถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
ของโรงเรียนฯ หรือดูจากวีดิทัศนทีละขอ
2. ทานสามารถดูขอคำถามเปนภาษามือไดที่คิวอารโคด ดังที่แนบนี้
3. ทำเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานทีละขอจนครบทุกขอ ซึ่งกำหนด
เกณฑไวดังนี้
= 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
= 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
= 1 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ นอยที่สุด

= 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
=2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ระดับความพึงพอใจ

ที่

รายการ
5 4 3 2 1

1

มีการแจงแนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาแก
นักเรียนและผูปกครอง

2

มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการฝก

3

มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนสัปดาหละ 3 วันๆละ 60 นาที
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของครูผูสอนและผูปกครอง (ตอ)
ระดับความพึงพอใจ
ที่

รายการ
5 4 3 2 1

4

กิจกรรมเตนแอโรบิคทุกวันพุธรวมกับนักเรียนทุกคน

5

กิจกรรมรับ-สงบอล
ลอดใตขา

6

กิจกรรมรับ-สงบอล
ขามศีรษะ

7

กิจกรรมเดินสี่ขาตามเสน

8

กิจกรรมเดินสองมือตามเสน

9

กิจกรรมรับ-สงบอล
ขามแนวลำตัว

10

กิจกรรมนอนหงายเดินสี่ขา
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของครูผูสอนและผูปกครอง (ตอ)
ระดับความพึงพอใจ
ที่
รายการ
5 4 3 2 1
11
กิจกรรมกระโดดตบ

12

กิจกรรมกระโดดเชือก

13

มีสื่อวีดโิ อ ลามภาษามือและอุปกรณออกกำลังกายเพียงพอ

14

มีครูและผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษารวมกิจกรรมพลศึกษา

15

นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหขอมูล
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของ “แนวคำถามสนทนากลุมมีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพและความตองการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา สำหรับครูผูสอน” โดย ผูเชี่ยวชาญ
ขอ

1
2

3

4
5

1
2
3

รายการประเมิน
สภาพปจจุบัน
ปจจุบันโรงเรียนไดสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาเพิ่มเติมจากการสอนในวิชาพล
ศึกษาอยางไรบางใหนักเรียน
ทานคิดวาการประเมินสมรรถภาพทาง
กายตามมาตรฐานเด็กไทย มีความ
จำเปนสำหรับเด็กหูหนวกหรือไม
เพราะเหตุใด
ปจจุบนั โรงเรียนจัดกิจกรรม
สมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน
เด็กไทยสำหรับนักเรียนอยางไรบาง
โรงเรียนสงเสริมศักยภาพดาน พล
ศึกษาสำหรับนักเรียนอยางไรบาง
ปจจุบันมีหนวยงานหรือบุคคลใดบางที่
สนับสนุนกิจกรรมดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนและสนับสนุนอยางไร
ความตองการ
ครูคิดวาจำเปนหรือไมที่ตองมีกิจกรรม
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนเพราะเหตุใด
ครูตองการใหโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาอยางไร
ผูที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา ควรมีใครบาง และควรมี
บทบาทอยางไร
เฉลี่ย

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

รวม IOC สรุป

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+8

+8

+8

+8

+8 +40 1.0 ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของ “แนวคำถามสนทนากลุมมีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพและความตองการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียน” โดย ผูเชี่ยวชาญ(ตอ)
ขอ

รายการประเมิน

สภาพปจจุบัน
ปจจุบันนักเรียนมีกิจกรรมการ
1 เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย
อยางไรบางและใชชวงเวลาใดบาง
นอกจากการเรียนในวิชาพลศึกษา
2 นักเรียนคิดวาการทำกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายของ
นักเรียนเพียงพอหรือไมเพราะเหตุใด
3 นักเรียนอยากรูหรือไมวานักเรียนมี
รางกายแข็งแรงตามมาตรฐานเพียงใด
และเปนอยางไร
4 โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนให
เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอยางไร
บาง
5 มีใครบางที่สนับสนุนกิจกรรม
เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายและ
สนับสนุนอยางไร
ความตองการ
ถามีการทดสอบมาตรฐานความ
1 แข็งแรงของรางกายนักเรียนจะยินดีให
ความรวมมือหรือไมเพราะเหตุใด
2 นักเรียนอยากใหโรงเรียนสงเสริม
สนับสนุนอะไรบางเพื่อใหมีการทำ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลัง
กายมากขึ้น
เฉลี่ย

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC สรุป
1 2 3 4 5
+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

+1

+1 +1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1 +1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1 +1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1 +1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+1

+1 +1

+1

+1

+5

1.0 ใชได

+7 +7 +7

+7

+7 +35 1.0 ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(IOC) ของ “แนวคำถามสนทนากลุมในการพิจารณา
รางรูปแบบฯ และรางคูมือการใชรูปแบบฯ โดย ผูเชี่ยวชาญ(ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รายการประเมิน
รวม IOC สรุป
ขอ
1 2 3 4 5
รางรูปแบบฯ
1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ภาพรวมของรางรูปแบบ ฯ
2 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
องคประกอบในรางรูปแบบ ฯ โดย
พิจารณาแตละองคประกอบ
รางคูมือ ฯ
1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ภาพรวมของรางคูมือการใชรูปแบบฯ
2 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
รางคูมือการใชรูปแบบฯ โดย
พิจารณาแตละบทในคูมือ ฯ
เฉลี่ย
+4 +4 +4 +4 +4 +20 1.0 ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบฯ โดย ผูเชี่ยวชาญ 5 คน
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4
องคประกอบของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
1.หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ
1.1 สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน
+1 +1 +1 +1
1.2 สอดคลองกับธรรมชาติวิชาพลศึกษา
+1 +1 +1 +1
1.3 สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0 +1 +1 +1
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ
2.1 ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน
+1 +1 +1 +1
2.2 ระบุพฤติกรรมที่พัฒนาชัดเจน
+1 +1 +1 +1
2.3 ระบุตัวชี้วัดชัดเจน
0 +1 +1 +1
3. กระบวนการของรูปแบบ
3.1 ขั้นตอนการสงเสริม
1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน
0 +1 +1 +1
(Student Assessment)
2) การวางแผน (Planning)
+1 +1 +1 +1
3) จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing)
+1 +1 +1 +1
4) แนะนำและสนับสนุน (Coaching)
+1 +1 +1 +1
5) ประเมิน สรุปและรายงานผล
+1 +1 +1 +1
(Evaluation and Reporting)
ขอ รายการประเมิน

รวม IOC สรุป
5

+1
+1
+1

+5
+5
+4

1.0
1.0
0.8

ใชได
ใชได
ใชได

+1
+1
+1

+5
+5
+4

1.0
1.0
0.8

ใชได
ใชได
ใชได

+1

+4

0.8

ใชได

+1
+1
+1
+1

+5
+5
+5
+5

1.0
1.0
1.0
1.0

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

170

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยินในการนำไปใช โดย ผูเชี่ยวชาญ
ขอ รายการประเมิน
3.2
1)
2)
3)
4)
5)

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

ระบบสนับสนุน
ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
+1 +1
ลามภาษามือ
+1 +1
งบประมาณ
+1 +1
สื่อ อุปกรณ
+1 +1
สภาพแวดลอม
+1 +1
รวม
13 16
เฉลี่ยรวมทั้งฉบับ

+1
+1
+1
+1
+1
16

+1
+1
+1
+1
+1
16

+1
+1
+1
+1
+1
16

รวม

IOC

สรุป

+5
+5
+5
+5
+5
77

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
15.4
0.96

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของแบบประเมินความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯไปใช โดย ผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4
องคประกอบของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
1.หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ
1.1 สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน
+1 +1 +1 +1
1.2 สอดคลองกับธรรมชาติวิชาพลศึกษา +1 +1 +1 +1
1.3 สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
0 +1 +1 +1
ขั้นพื้นฐาน
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ
2.1 ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน
+1 +1 +1 +1
2.2 ระบุพฤติกรรมที่พัฒนาชัดเจน
+1 +1 +1 +1
2.3 ระบุตัวชี้วัดชัดเจน
0 +1 +1 +1
3. กระบวนการของรูปแบบ
3.1 ขั้นตอนการสงเสริม
1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน +1 +1 +1 +1
(Student Assessment)
2) การวางแผน (Planning)
+1 +1 +1 +1
3) จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing) +1 +1 +1 +1
4) แนะนำและสนับสนุน (Coaching) +1 +1 +1 +1
5) ประเมิน สรุปและรายงานผล
+1 +1 +1 +1
(Evaluation and Reporting)
ขอ รายการประเมิน

5

รวม IOC

สรุป

+1
+1
+1

+5
+5
+4

1.0
1.0
0.8

ใชได
ใชได
ใชได

+1
+1
+1

+5
+5
+4

1.0
1.0
0.8

ใชได
ใชได
ใชได

+1

+5

1.0

ใชได

+1
+1
+1
+1

+5
+5
+5
+5

1.0
1.0
1.0
1.0

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของแบบประเมินความมีประโยชนของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินในการนำไปใช โดย ผูเชี่ยวชาญ
ขอ รายการประเมิน
3.2
1)
2)
3)
4)
5)

ระบบสนับสนุน
ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
ลามภาษามือ
งบประมาณ
สื่อ อุปกรณ
สภาพแวดลอม
เฉลี่ย

1

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
2
3
4

5

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+14 +16 +16 +16 +16

รวม IOC
+5
+5
+5
+5
+5
+78

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.98

สรุป

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของแบบประเมินความเปนไปไดของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในการนำไปใช โดย ผูเชี่ยวชาญ
1
1 คำชี้แจงเขาใจงาย
+1
2 หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน +1
3 วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชัดเจน
+1
4 กลุมเปาหมายเหมาะสม
+1
5 ความถูกตองของเนื้อหา
+1
6 ความสมบูรณและความทันสมัยของ 0

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
2 3
4
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+5
+5
+5
+5
+5
+4

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

7
8
9
10

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+4
+5
+5
+5

0.8
1.0
1.0
1.0

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1

+1

+1

+1

0

+4

0.8

ใชได

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

ขอ

11
12
13
14

รายการประเมิน

เนื้อหา
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
ความเหมาะสมของการใชภาษา
ความสม่ำเสมอของการเขียนรางคูมือ
มีการแสดงขัน้ ตอน/กระบวนการตาง ๆ
ในการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจน
สิ้นสุดกระบวนการอยางเปนระบบ
การจัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับ
ขั้นตอนการใชงาน
ความสามารถในการเรียบเรียงและ
ดำเนินเรื่อง
มีเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
ครบถวน
สามารถนำไปใชสง เสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยินได

15 สามารถนำไปเปนแหลงอางอิงใน
การสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินได
เฉลี่ย

รวม IOC สรุป

+14 +15 +15 +14 +14 +72 0.96 ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของแบบประเมินความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในการนำไปใชโดย ผูเชี่ยวชาญ
ขอ

รายการประเมิน

1
1 คำชี้แจงเขาใจงาย
+1
2 หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน +1
3 วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชัดเจน
+1
4 กลุมเปาหมายเหมาะสม
+1
5 ความถูกตองของเนื้อหา
+1
6 ความสมบูรณและความทันสมัย
0
ของเนื้อหา
7 ความชัดเจนในการอธิบาย
+1
8 ความเหมาะสมของการใชภาษา
+1
9 ความสม่ำเสมอของการเขียน
0
10 มีการแสดงขั้นตอน/กระบวนการ +1
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตน
จนสิ้นสุดกระบวนการอยางเปนระบบ
11 การจัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับ +1
ขั้นตอนการใชงาน
12 ความสามารถในการเรียบเรียงและ +1
ดำเนินเรื่อง
13 มีเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม +1
ครบถวน
14 สามารถนำไปปฏิบัติหรือพัฒนา
+1
งานในหนาที่ได
15 สามารถนำไปเปนแหลงอางอิงได +1
เฉลี่ย
+13

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
2 3
4
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+5
+5
+5
+5
+5
+4

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+4
+5
+4
+5

0.8
1.0
0.8
1.0

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

+1

+1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1

+1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1

+1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1

+1

+1

0

0.8

ใชได

รวม IOC สรุป

+4

+1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
+15 +15 +14 +14 +71 0.95 ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของ “แบบวัดเจตคติต อการส งเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรั บนักเรียนที่มีความบกพร อง
ทางการไดยิน” โดย ผูเชี่ยวชาญ
ขอ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รายการประเมิน
รวม IOC สรุป
1 2 3 4 5
1 การออกกำลังกายสม่ำเสมอทำใหรางกาย
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
แข็งแรง
2 กิจกรรมพลศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
สุขภาพ
3 เมื่อเรียนวิชาพลศึกษาแลวนักเรียนก็ ยั ง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ตอง ออกกำลังกาย
4 การออกกำลังกายตองทำเปนประจำและ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ตอเนื่อง
5 กิจกรรมพลศึกษาทำใหนักเรียนมีความ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
สนุกสนาน
6 การเคลื่อนไหวรางกายเปนประจำทำใหมี
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ระดับสมรรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
7 นักเรียนตั้งใจออกกำลังกายใหไดอยางนอย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
วันละ 30 นาทีขึ้นไป
8 กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
การ ออกกำลังกายทำใหสมองดี ปลอด
โปรง
9 นักเรียนจะออกกำลังกายหรือเลนกีฬา
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
เมื่อมีเวลาวาง
10 นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรว มกิจกรรม
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ออกกำลังกายเสมอ
เฉลี่ย
+10 +10 +10 +10 +10 +50 1.0 ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของ “แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของ
ครูผูสอนและผูปกครอง” โดย ผูเชี่ยวชาญ
ขอ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รายการประเมิน
รวม IOC สรุป
1 2 3 4 5
1 มีการแจงแนวทางการสงเสริมศักยภาพ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ดานพลศึกษาแกนักเรียนและผูปกครอง

2 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอน และ

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได

หลังการฝก

3 มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนสัปดาหละ

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได

3 วัน ๆ ละ 60 นาที

4 กิจกรรมเตนแอโรบิคทุกวันพุธรวมกับนักเรียนทุกคน

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได

5 กิจกรรมรับ-สงบอลลอดใตขา

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของ “แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของ
ครูผูสอนและผูปกครอง” โดย ผูเชี่ยวชาญ (ตอ)
ขอ

รายการประเมิน

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC สรุป
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได

6

กิจกรรมรับ-สง
บอลขามศีรษะ

7

กิจกรรมเดินสี่ขา +1 +1 +1 +1 +1 +5
ตามเสน

1.0 ใชได

8

กิจกรรม
เดินสองมือ
ตามเสน
กิจกรรมรับ-สง
บอลขามแนว
ลำตัว

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0 ใชได

กิจกรรม
นอนหงาย
เดินสี่ขา

0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได

9

10

11

กิจกรรม
กระโดดตบ

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของ “แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของ
ครูผูสอนและผูปกครอง” โดย ผูเชี่ยวชาญ (ตอ)
ขอ

รายการประเมิน

12

กิจกรรม
กระโดดเชือก

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC สรุป
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได

13 มีสื่อวีดิโอ ลามภาษามือ และอุปกรณ
ออกกำลังกายเพียงพอ

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

14 มีครูและผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษารวม
กิจกรรมพลศึกษา

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

15 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

เฉลี่ย

+15 +15 +15 +15 +15 +15 1.0 ใชได
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คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ในการนำไปใช
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คาความเชื่อมั่นแบบประเมินความความเปนไปไดของการนำรางรูปแบบ ฯ
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.971
9
.971
.974
10
.971
.969
11
.970
.972
12
.973
.969
13
.971
.970
14
.973
.973
15
.972
.972
16
.970
คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เทากับ .973

คาความเชื่อมั ่นของแบบประเมิน ความมี ประโยชนข องรา งรู ปแบบการสงเสริ มศักยภาพด า น
พลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คาความเชื่อมั่นแบบประเมินความมีประโยชนของรางรูปแบบฯ
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.968
9
.969
.973
10
.969
.966
11
.968
.970
12
.970
.966
13
.968
.968
14
.969
.970
15
.969
.970
16
.967
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .971
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คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความเปนไปไดของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช
คาความเชื่อมั่นแบบประเมินความความเปนไปไดของการนำรางคูมือการใชรูปแบบ ฯ
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
1
.838
9
.904
2
.812
10
.730
3
.885
11
.904
4
.711
12
.730
5
.767
13
.838
6
.617
14
.730
7
.743
15
.810
8
.767
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .961
คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความมีประโยชนรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช
คาความเชื่อมั่นแบบประเมินความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบฯ
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
1
.943
9
.955
2
.949
10
.945
3
.940
11
.943
4
.946
12
.946
5
.940
13
.943
6
.945
14
.945
7
.946
15
.944
8
.947
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .949
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ค าความเชื ่ อมั ่ นของแบบวั ดเจตคติ ต  อ การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นพลศึ ก ษาฯของนั กเรี ยนที ่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน
ขอที่
1
2
3
4
5

คาความเชื่อมั่นแบบวัดเจตคติ
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.958
6
.950
.960
7
.962
.948
8
.956
.955
9
.954
.948
10
.954
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .959

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา ฯ โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของครูผูสอนและผูปกครอง
ขอที่
1
2
3
4
5

คาความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจ
คาความเชื่อมั่น ขอที่
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
.928
6
.909
11
.929
7
.904
12
.914
8
.903
13
.911
9
.904
14
.910
10
.903
15
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .917

คาความ
เชื่อมั่น
.906
.913
.908
.912
.913
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช
Cronbach's
Alpha
.973

N of
Items
16

Scale Mean if Item
Deleted

a1
a2
a3
b1
b2
b3
c11
c12
c13
c14
c15
c21
c22
c23
c24
c25

72.8000
72.7333
72.7667
72.8333
72.7667
72.8000
72.7000
72.7000
72.7000
72.7000
72.7333
72.7667
72.8000
72.7667
72.7000
72.7333

Scale Variance if Item Corrected Item-Total
Deleted

24.097
24.616
23.151
23.385
23.151
23.200
25.459
25.045
24.907
24.907
24.271
24.875
24.097
24.737
25.045
24.271

Correlation

.843
.655
.961
.818
.961
.899
.674
.815
.863
.863
.950
.690
.843
.729
.815
.950

Cronbach's Alpha if
Item Deleted

.971
.974
.969
.972
.969
.970
.973
.972
.971
.971
.970
.973
.971
.973
.972
.970
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบประเมินความเปนไปไดของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช
Cronbach's
Alpha
N of Items
.961
15

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15

Scale Mean if
Item Deleted
68.3333
68.3333
68.3000
68.3667
68.2000
68.2333
68.2333
68.2000
68.2333
68.2000
68.2333
68.2000
68.3333
68.2000
68.2667

Scale
Corrected Cronbach's
Variance if Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Correlation
Deleted
13.264
.838
.957
13.333
.812
.958
13.321
.885
.956
13.482
.711
.961
14.372
.767
.959
14.392
.617
.961
14.116
.743
.959
14.372
.767
.959
13.771
.904
.956
14.441
.730
.959
13.771
.904
.956
14.441
.730
.959
13.264
.838
.957
14.441
.730
.959
13.720
.810
.958
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบประเมินความมีประโยชนของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในการนำไปใช
Cronbach's
Alpha

N of Items
.971

16

Corrected ItemScale Mean if Item

Scale Variance if

Total

Cronbach's Alpha if

Deleted

Item Deleted

Correlation

Item Deleted

a1

72.1000

28.162

.864

.968

a2

71.9667

29.689

.552

.973

a3

72.0667

27.168

.964

.966

b1

72.1000

27.955

.774

.970

b2

72.0667

27.168

.964

.966

b3

72.0667

27.720

.851

.968

c11

72.0000

29.379

.722

.970

c12

71.9333

30.064

.697

.970

c13

71.9667

29.275

.827

.969

c14

71.9667

29.482

.769

.969

c15

72.0000

28.690

.900

.968

c21

72.0667

28.892

.738

.970

c22

72.1000

28.162

.864

.968

c23

72.0667

28.754

.769

.969

c24

72.0000

28.966

.828

.969

c25

72.0333

28.240

.944

.967
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบประเมินความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในการนำไปใช
Cronbach's
Alpha

N of Items
.949

15

Corrected Item-

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

a1

66.8333

23.178

.823

.943

a2

66.7333

24.271

.541

.949

a3

66.8000

22.234

.937

.940

a4

66.9000

22.921

.711

.946

a5

66.8000

22.234

.937

.940

a6

66.9000

22.783

.740

.945

a7

66.7333

24.271

.677

.946

a8

66.7000

24.631

.639

.947

a9

66.8667

24.740

.360

.955

a10

66.7000

24.286

.745

.945

a11

66.7667

23.426

.851

.943

a12

66.8000

23.821

.700

.946

a13

66.8667

23.016

.830

.943

a14

66.8000

23.683

.735

.945

a15

66.7333

23.857

.795

.944
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ผลการวิเคราะหค าความเชื่ อมั่ นแบบวั ดเจตคติต อการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ของนักเรียน
Cronbach's
Alpha
.959

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

N of Items
10

Scale Mean if
Item Deleted
43.7000
43.6333
43.6667
43.7333
43.6667
43.7000
43.6000
43.6000
43.6000
43.6000

Scale
Corrected Cronbach's
Variance if Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Correlation
Deleted
9.941
.731
.958
9.895
.695
.960
9.057
.977
.948
9.168
.839
.955
9.057
.977
.948
9.045
.928
.950
10.662
.616
.962
10.317
.802
.956
10.179
.878
.954
10.179
.878
.954
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ของครูผูสอนแลผูปกครอง
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.917
15
Item-Total Statistics

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15

Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
64.7000
23.597
64.5333
24.395
64.9333
21.306
64.8667
20.878
64.8333
20.764
64.8333
20.626
64.8000
20.097
64.7333
20.064
64.7333
20.271
64.7667
19.978
64.8333
20.351
64.8333
21.109
64.8667
20.533
64.6333
21.551
64.7000
21.390

Corrected
Cronbach's
Item-Total Alpha if Item
Correlation
Deleted
.065
.928
-.118
.929
.544
.914
.642
.911
.673
.910
.706
.909
.843
.904
.888
.903
.836
.904
.888
.903
.771
.906
.593
.913
.722
.908
.595
.912
.581
.913
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ผลการวิเคราะหผลการประเมินความความเปนไปไดของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ใน
การนำไปใช
Descriptive Statistics

N
a1
a2
a3
b1
b2
b3
c11
c12
c13
c14
c15
c21
c22
c23
c24
c25
totalA
totalB
totalC1
totalC12
totalC
totalABC
Valid N(listwise)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Minimum Maximum Mean
4.00
5.00 4.9333
3.00
5.00 4.8000
3.00
5.00 4.8667
3.00
5.00 4.7333
5.00
5.00 5.0000
4.00
5.00 4.8667
4.00
5.00 4.9333
4.00
5.00 4.8667
4.00
5.00 4.8000
4.00
5.00 4.8667
4.00
5.00 4.9333
4.00
5.00 4.8667
4.00
5.00 4.9333
4.00
5.00 4.8667
4.00
5.00 4.9333
4.00
5.00 4.9333
3.33
5.00 4.8667
4.00
5.00 4.8667
4.40
5.00 4.8800
4.40
5.00 4.9067
4.40
5.00 4.8933
4.13
5.00 4.8833

Std. Deviation
.25820
.56061
.51640
.59362
.00000
.35187
.25820
.35187
.41404
.35187
.25820
.35187
.25820
.35187
.25820
.25820
.43278
.27603
.22424
.19809
.17099
.22143
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ผลการวิ เคราะห ผลการประเมิน ความความเป น ไปได ของร างคู มื อการใชร ู ปแบบการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรี ยนที ่มีความบกพร องทางการได ยินระดับชั้น มัธยมศึ ก ษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช
Descriptive Statistics

N
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
total
Valid N(listwise)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Minimum Maximum Mean
4.00
5.00 4.7333
4.00
5.00 4.9333
4.00
5.00 4.7333
4.00
5.00 4.7333
4.00
5.00 4.9333
4.00
5.00 4.9333
4.00
5.00 4.8667
4.00
5.00 4.7333
3.00
5.00 4.8000
4.00
5.00 4.7333
3.00
5.00 4.8000
4.00
5.00 4.7333
4.00
5.00 4.8000
3.00
5.00 4.6667
3.00
5.00 4.8000
4.00
5.00 4.7956

Std. Deviation
.45774
.25820
.45774
.45774
.25820
.25820
.35187
.45774
.56061
.45774
.56061
.45774
.41404
.61721
.56061
.25631
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ผลการวิเคราะหผลการประเมินความมีประโยนของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

a1

15

4.00

5.00

4.9333

.25820

a2

15

3.00

5.00

4.6667

.72375

a3

15

3.00

5.00

4.6667

.61721

b1

15

3.00

5.00

4.7333

.59362

b2

15

4.00

5.00

4.9333

.25820

b3

15

4.00

5.00

4.8000

.41404

c11

15

4.00

5.00

4.8667

.35187

c12

15

4.00

5.00

4.8667

.35187

c13

15

4.00

5.00

4.7333

.45774

c14

15

3.00

5.00

4.6667

.61721

c15

15

4.00

5.00

4.8667

.35187

c21

15

4.00

5.00

4.9333

.25820

c22

15

4.00

5.00

4.9333

.25820

c23

15

4.00

5.00

4.7333

.45774

c24

15

4.00

5.00

4.8667

.35187

c25

15

4.00

5.00

4.8667

.35187

totalA

15

3.67

5.00

4.7556

.46234

totalB

15

4.00

5.00

4.8222

.27794

totalC1

15

4.20

5.00

4.8000

.28284

totalC2

15

4.40

5.00

4.8667

.19518

totalC

15

4.40

5.00

4.8333

.21931

totalABC

15

4.25

5.00

4.8167

.24940

Valid N(listwise)

15
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ผลการวิเคราะหผลการประเมินความมีประโยนของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ด า นพลศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค วามบกพร อ งทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

a1

15

4.00

5.00

4.7333

.45774

a2

15

3.00

5.00

4.8000

.56061

a3

15

4.00

5.00

4.7333

.45774

a4

15

4.00

5.00

4.7333

.45774

a5

15

4.00

5.00

4.8000

.41404

a6

15

4.00

5.00

4.9333

.25820

a7

15

3.00

5.00

4.8000

.56061

a8

15

3.00

5.00

4.6667

.61721

a9

15

3.00

5.00

4.8000

.56061

a10

15

4.00

5.00

4.8667

.35187

a11

15

3.00

5.00

4.7333

.59362

a12

15

3.00

5.00

4.6000

.63246

a13

15

3.00

5.00

4.7333

.59362

a14

15

4.00

5.00

4.9333

.25820

a15

15

3.00

5.00

4.8000

.56061

total

15

4.00

5.00

4.7778

.26982

Valid N(listwise)

15
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ผลการวิเคราะหผลการวัดเจคติของนักเรียนตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ไปใช
Descriptive Statistics

N
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Total
Valid N(listwise)

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Minimum Maximum Mean
3.00
5.00 4.8387
3.00
5.00 4.8710
3.00
5.00 4.7097
3.00
5.00 4.6452
3.00
5.00 4.7742
3.00
5.00 4.7097
4.00
5.00 4.7742
4.00
5.00 4.7419
4.00
5.00 4.9355
4.00
5.00 4.9032
3.60
5.00 4.7903

Std. Deviation
.45437
.42755
.52874
.55066
.49730
.52874
.42502
.44480
.24973
.30054
.32492
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ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
Paired Samples Statistics
Pair 1

Pair 2

Pair 3

Pair 4

Mean
preงอ
5.1613
postงอ
8.2871
preดัน
20.3548
postดัน
23.9032
preลุกนั่ง
23.0000
postลุกนุง
26.9032
preยืนเขา
149.0000
postpยืนเขา 160.7742

N
31
31
31
31
31
31
31
31

Std. Deviation Std. Error Mean
9.51384
1.70874
9.21530
1.65512
9.18168
1.64908
9.46346
1.69969
9.92304
1.78223
11.07356
1.98887
14.67651
2.63598
15.09240
2.71068

Paired Samples Correlations

N
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4

preงอ & postงอ
preดัน & postดัน
preลุกนั่ง & postลุกนุง
preยืนเขา & postpยืนเขา

31
31
31
31

Correlation
.987
.974
.978
.952

Sig.
.000
.000
.000
.000

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Difference
Mean

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4

preงอ - postงอ
preดัน - postดัน
preลุกนั่ง - postลุกนุง
preยืนเขา - postpยืน
เขา

-3.12581
-3.54839
-3.90323
-11.77419

Std. Deviation Std. Error Mean

1.55927
2.14225
2.48133
4.65267

.28005
.38476
.44566
.83564

Lower

-3.69775
-4.33417
-4.81338
-13.48081

Sig.(2-

t

df

tailed)

Upper

-2.55386
-2.76260
-2.99307
-10.06758

-11.162
-9.222
-8.758
-14.090

30
30
30
30

.000
.000
.000
.000
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ผลการวิเคราะหผลการสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภของครูผูสอนและผูปกครองที่มี
status

Valid

1.00
2.00
Total

Frequency Percent Valid Percent
32
50.8
50.8
31
49.2
49.2
63
100.0
100.0

Cumulative
Percent
50.8
100.0

Descriptive Statistics

N
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
Total
Valid N(listwise)

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Minimum Maximum Mean
4.00
5.00 4.6508
4.00
5.00 4.8413
4.00
5.00 4.8095
4.00
5.00 4.5714
4.00
5.00 4.5873
4.00
5.00 4.6508
4.00
5.00 4.6667
4.00
5.00 4.6190
4.00
5.00 4.6984
4.00
5.00 4.6667
4.00
5.00 4.6349
4.00
5.00 4.6508
4.00
5.00 4.9048
4.00
5.00 4.6508
4.00
5.00 4.8730
4.13
4.93 4.6984

Std.
Deviation
.48055
.36836
.39583
.49885
.49627
.48055
.47519
.48952
.46263
.47519
.48532
.48055
.29590
.48055
.33563
.20769

ภาคผนวก ง
หนังสือราชการ
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา

เรียน ดร.ชลายุทธ ครุฑเมือง
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ
๒. เคาโครงการวิจัย

จำนวน ๑
จำนวน ๑

ชุด
ชุด

ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ได
จัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน
ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ
จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
เรียน ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ
๒. เคาโครงการวิจัย

จำนวน ๑
จำนวน ๑

ชุด
ชุด

ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ
ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ
จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา

เรียน ดร.ฉวีวรรณ

โยคิน

สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ
๒. เคาโครงการวิจัย

จำนวน ๑
จำนวน ๑

ชุด
ชุด

ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ
ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ
จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา

เรียน นางสายสมร

เพชรอยู

สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ
จำนวน ๑ ชุด
๒. เคาโครงการวิจัย
จำนวน ๑ ชุด
ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ
ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ
จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา

เรียน ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ
๒. เคาโครงการวิจัย

จำนวน ๑
จำนวน ๑

ชุด
ชุด

ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ
ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ
จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปนัดดา วงคจนั ตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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202

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว๒๙๕

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
เรียน นายบุญฤทธิ์ รัตนวิจิตร
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบประเมินประเมินประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบและคูมือ จำนวน ๑ ชุด
๒. รางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบฯ
จำนวน ๑ ชุด
ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดานพลศึกษา
มาอยางตอเนื่อง
โรงเรียน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการประเมินความเปนไปไดในการนำรางรูปแบบฯ
และรางคูมือการใชรูปแบบฯ ดังกลาวแลวสงกลับคืนมายังโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โรง
เรียนฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว๒๙๕

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
เรียน นางสาวสุขใจ ไชยมาตย
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบประเมินประเมินประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบและคูมือ จำนวน ๑ ชุด
๒. รางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบฯ
จำนวน ๑ ชุด
ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ได
จัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดานพลศึกษา
มาอยางตอเนื่อง
โรงเรียน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการประเมินความเปนไปไดในการนำรางรูปแบบฯ
และรางคู มื อการใชรู ปแบบฯ ดังกลาวแลวสงกลับคืนมายังโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
โรงเรียนฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒

204

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว๒๙๕

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะหรวมสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
เรียน นายอำนาจ ชนชนะชัย
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แนวคำถามการสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบและคูมือ
จำนวน ๑ ชุด
๒. รางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบฯ
จำนวน ๑ ชุด
ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดานพลศึกษา
มาอยางตอเนื่อง
โรงเรียน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการรวมสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบฯ และราง
คูมือการใชรูปแบบฯ ในวันเสารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว๒๙๕

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะหรวมสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
เรียน นายอำนาจ ชนชนะชัย
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แนวคำถามการสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบและคูมือ
จำนวน ๑ ชุด
๒. รางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบฯ
จำนวน ๑ ชุด
ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ได
จัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดานพลศึกษา
มาอยางตอเนื่อง
โรงเรียน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการรวมสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบฯ และราง
คูมือการใชรูปแบบฯ ในวันเสารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
๑๓๗ แขวงถนนนครไชยศรี
ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุกแหง
สิ่งที่สงมาดวย ๑. บทคัดยอ
๒. แบบตอบรับ

จำนวน ๒ แผน
จำนวน ๑ แผน

ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ได
จัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ” โรงเรียนฯ เห็นวาการศึกษาดังกลาวเปน ประโยชนต อการจัดการศึก ษาใน
หนวยงานของทาน จึงขออนุญาตเผยแพรผลงานทางวิชาการในหนวยงานของทาน รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ พรอมขอความอนุเคราะหตอบกลับตามแบบตอบรับที่แนบจะเปนพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปนัดดา วงคจันตา)
ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒
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ภาคผนวก จ
ตัวอยางภาพถายกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
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ตารางกิจกรรมทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิค
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กิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิค(ตอ)
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วิดิโอรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน กรมพลศึกษา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา(ฉบับภาษามือ)
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ยกขาขึ้นลง 3 นาที

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลุกนั่ง 60 วินาที

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดันพื้นประยุกต 30 วินาที

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย งอตัวไปขางหนา
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วิดิโอกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ(ฉบับภาษามือ)
กิจกรรม

คิวอารโคด

กิจกรรม

รับ-สงบอลลอดใตขา

รับ-สงบอลขามศีรษะ

รับ-สงบอลขามแนวลำตัว

นอนหงายเดินสี่ขา

เดินสี่ขาตามเสน

เดินสองมือตามเสน

กระโดดตบ

กระโดดเชือก

คิวอารโคด
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามองคประกอบสมรรถภาพทางกาย

ภาคผนวก ฉ
วิธีการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
สำหรับเด็กไทย ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ป

224

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
แนวทางการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
(อายุ 13 - 18 ป) จำนวน 4 รายการ ดังนี้(กรมพลศึกษา,2562)
1. การทดสอบรายการนั่งงอตัวไปขางหนา

วัตถุประสงคของการทดสอบ เพื่อวัดความออนตัวของกลามเนื้อหลังและตนขาดานหลัง
อุปกรณที่ใช กลองเครื่องมือวัดความออนตัว ขนาดสูง 30 เซนติเมตร
คาความเชื่อมั่น
0.95
คาความเที่ยงตรง
1.00
วิธีการปฏิบัติ
1. ใหผูรับการทดสอบยืดเหยียดกลามเนื้อแขน ขาและหลัง โดยกอนทดสอบใหถอดรองเทา
2. ผูรับการทดสอบนั่งตัวตรง เหยียดขาตรงไปขางหนาใหเขาตึง ฝาเทาทั้งสองขางตั้งขึ้น
ในแนวตรง และใหฝาเทาวางราบชิดติดกับผนังกลองวัดความออนตัว ฝาเทาวางหางกันเทากับความ
กวางของชวงสะโพกของผูรับการทดสอบ
3. เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบยกแขนทั้ง 2 ขางขึ้นในทาขอศอกเหยียดตรง
และคว่ ำมื อให ฝ  ามื อทั ้ งสองข างวางคว่ ำซ อนทั บกั น พอดี แล วยื ่ นแขนตรงไปข างหน า แล วให ผู
รับการทดสอบคอย ๆ กมลำตัวไปขางหนาพรอมกับเหยียดแขนที่มือคว่ำซอนทับกันไป วางไวบนกลองวัด
ความออนตัวใหไดไกลที่สุดจนไมสามารถกมลำตัวลงไปไดอีก ใหกมตัวคางไว 3 วินาที แลวกลับมาสู
ทานั่งตัวตรง ทำการทดสอบจำนวน 2 ครั้ง ติดตอกัน
ระเบียบการทดสอบ
ในการทดสอบจะตองถอดรองเทา ทั้งนี้การทดสอบจะไมสมบูรณ และตองทำการทดสอบใหม
ในกรณีที่เกิดเหตุการณตอไปนี้
1. มีการงอเขาในขณะที่กมลำตัวเพื่อยื่นแขนไปขางหนาใหไดไกลที่สุด
2. มีการโยกตัวตัวชวยขณะที่กมลำตัวลง
การบันทึกผล
บันทึกระยะทางที่ทำไดเปนเซนติเมตร โดยบันทึกคาที่ดีที่สุดจากการทดสอบ 2 ครั้ง
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2. การทดสอบรายการดันพื้น 30 วินาที

วัตถุประสงคของการทดสอบ เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทอง
คาความเชื่อมั่น
0.95
คาความเที่ยงตรง
0.80
อุปกรณที่ใช 1) เบาะรองพื้น หรือโฟมรองพื้น 2) นาิกาจับเวลา 1/100 วินาที
วิธีการปฏิบัติ ผูชายและผูหญิงใชทาทดสอบเหมือนกัน
1. ใหผูรับการทดสอบนอนคว่ำลำตัวเหยียดตรงบนเบาะฟองน้ำหรือเบาะรองอื่นๆ ไขวขา
เกี่ยวกันแลวงอขึ้นประมาณ 90 องศา
2. ฝามือทั้งสองขางวางคว่ำราบกับพื้นในระดับเดียวกับหัวไหลใหปลายนิ้วชี้ตรงไปขางหนา
โดยใหฝามือทั้งสองขางหางกันเทากับชวงไหล ขอศอกงอแนบอยูขางลำตัว
3. ในขณะเตรียมพรอมที่จะปฏิบัติ ใหผูรับการทดสอบออกแรงดันพื้นยกลำตัวขึ้นโดยหัวเขา
ติดพื้น และใหแขนทั้งสองเหยียดตึง ตั้งตรงกับพื้น ลำตัวเหยียดตรงเปนแนวเดียวกับสะโพกและตนขา
เขาทั้งสองขางชิดติดกันใชเปนจุดหมุนของการเคลื่อนไหว ขณะทำการทดสอบเคลื่อนไหวสะโพก และ
ตนขาใหยกขึ้นทำมุมประมาณ 45 องศา กับพื้น โดยใหเปนแนวเสนตรงกับลำตัว
4. เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบยุบขอศอกลงใหขอศอกทั้งสองขางงอทำมุม
90 องศา ในขณะที่แขนทอนบนขนานกับพื้น แลวใหเหยียดศอกและดันลำตัวกลับขึ้นไปเหยียดตรง
อยูในทาเดิม นับเปน 1 ครั้ง ปฏิบัติตอเนื่องกันจนครบ 30 วินาที โดยใหผูรับการทดสอบ พยายาม
ทำใหไดจำนวนครั้งมากที่สุด
ระเบียบการทดสอบ
1. ผูทดสอบจะตองสังเกตลำตัวของผูเขารับการทดสอบ ตองใหเหยียดตรงเปนแนวเดียวกับสะโพก
และตนขา แขนทั้งสองอยูในทาเหยียดขึ้นใหตึงกอนจะยุบขอศอกใหงอ เพื่อการดันพื้น ขึ้น - ลง
2. เขาทั้งสองขางของผูรับการทดสอบจะตองชิดติดกัน(หนาขาสวนบนตองไมสัมผัสพื้น
และลำตัวตองไมแอน) และงอเขา ยกปลายเทาขึ้นใหลอยพนพื้นและไขวกันอยูตลอดเวลา
3. ในขณะที่ยุบขอศอกลงดันพื้น บริเวณหนาอกของผูเขารับการทดสอบจะตองลดต่ำ
จนตนแขนทั้งสองขางขนานกับพื้น และลำตัวจะตองตรงตลอดเวลา
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4. ผูรับการทดสอบสามารถหยุดพักระหวางการทดสอบและสามารถปฏิบัติตอไดตามเวลาที่เหลือ
การบันทึกผล
บันทึกจำนวนครั้งที่ทำไดอยางถูกตองภายในเวลา 30 วินาที โดยใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติ
เพียงครั้งเดียว
3. ลุก-นั่ง 60 วินาที

วัตถุประสงคของการทดสอบ เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทอง
คาความเชื่อมั่น 0.89
คาความเที่ยงตรง 0.92
อุปกรณที่ใช
1. เบาะฟองน้ำ หรือโฟมรองพื้น
2. นาิกาจับเวลา 1/100 วินาที
วิธีการปฏิบัติ
1. ใหผูรับการทดสอบนอนหงาย ชันเขาขึ้นใหเขาทั้งสองงอเปนมุมประมาณ 90 องศาฝาเทา
ทั้งสองขางวางราบกับพื้นโดยวางชิดกัน ใหสนเทาทั้งสองขางวางเปนเสนตรงในแนวระดับเดียวกัน
แขนทั้งสองเหยียดตรงในทาคว่ำ มือวางแนบไวขางลำตัว
2. ใหผูชวยทดสอบนั่งอยูที่ปลายเทาของผูรับการทดสอบ และใชเขาทั้งสองวางแนบชิดกับเทา
ทั้งสองของผูรับทดสอบ ใชมือทั้งสองจับยึดไวที่บริเวณใตขอพับเขาของผูรับการทดสอบปองกันไมให
ลำตัว ขา และเทาเคลื่อนที่
3. เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบยกลำตัวขึ้นเคลื่อนไปสูทานั่งกมลำตัว พรอมกับ
ยกแขนทั้งสองขางเหยียดตรงไปขางหนาใหปลายนิ้วมือไปแตะที่เสนตรงที่อยูในแนว ระดับเดียวกับ
สนเทาทั้งสองขาง แลวนอนลงกลับสูทาเริ่มตนใหสะบักทั้งสองขางแตะพื้น นับเปน 1 ครั้ง ปฏิบัติ
ตอเนื่องกันจนครบเวลา 60 วินาที โดยใหผูรับการทดสอบพยายามทำใหไดจำนวนครั้งมากที่สุด
4. ผูรับการทดสอบสามารถหยุด พักระหว างการทดสอบและสามารถปฏิบั ติต อไดตามเวลา
ที่เหลือผลการทดสอบใหนับจำนวนครั้งที่ทำไดอยางถูกตองตอเนื่อง
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ระเบียบการทดสอบ ในการทดสอบจะไมนับจำนวนครั้งในกรณีตอไปนี้
1. มือทั้งสองไมไดวางแตะที่พื้นขางลำตัว เหมือนกับทาเริ่มตน
2. ในขณะกลับลงไปสูทาเริ่มตน สะบักทั้งสองขางไมแตะพื้น
3. ปลายนิ้วมือทั้งสองขางยื่นไปแตะไมถึงเสนที่อยูแนวเดียวกับระดับสนเทา
4. ผูรับการทดสอบใชมือในการชวยยกตัวขึ้น เชน ใชมือดึงหรือเกี่ยวสวนตาง ๆ ของรางกาย
หรือกางเกงที่สวมใสหรือใชสวนใดสวนหนึ่งของแขนดันพื้น เพื่อชวยในการยกลำตัวขึ้น
การบันทึกผล
บันทึกจำนวนครั้งที่ปฏิบัติไดอยางถูกตองในเวลา 60 วินาที โดยใหผูรับการทดสอบปฏิบัติ
เพียงครั้งเดียว
4. ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที

วัตถุประสงคของการทดสอบ เพื่อวัดความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
คาความเชื่อมั่น
0.89
คาความเที่ยงตรง 0.88
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อุปกรณที่ใช
1. นาิกาจับเวลา 1/100 วินาที
2. ยางหรือเชือกยาวสำหรับกำหนดระยะความสูงของการยกเขา
วิธีการปฏิบัติ
1. ใหผูรับการทดสอบเตรียมพรอมในทายืนตรง เทาสองขางหางกันเทากับความกวางของ
ชวงสะโพกของผูรับการทดสอบ ใหมือทั้งสองขางจับไวที่เอว
2. กำหนดความสูงสำหรับการยกเขาของผูรับการทดสอบแตละคน โดยกำหนดใหผูรับ
การทดสอบยกเขาขึ้นสูงใหตนขาขนานกับระดับพื้น(เขางอทำมุมกับสะโพก 90 องศา) ใหใชยางเสน
หรือเชือกขึงไวเพื่อเปนจุดอางอิงระดับความสูงสำหรับการยกเขาในแตละครั้ง
3. เมื่อได ยินสั ญญาณ “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบยกเขาขึ ้น สูงจนแตะกับ ยางที ่ข ึ ง ไว
(ตนขาขนานกับระดับพื้น กึ่งกลางตนขาสัมผัสกับแนวยางเสนหรือเชือกที่ขึงไว) แลววางลง สลับกับ
การยกขาอีกขางขึ้น ปฏิบัติเชนเดียวกัน นับเปน 1 ครั้ง ใหยกเขาขึ้น - ลง สลับขวา - ซาย อยูกับที่
(หามวิ่ง) ปฏิบัติตอเนื่องกันไปจนครบ 3 นาที โดยใหผูรับการทดสอบพยายามยก ใหไดจำนวนครั้ง
มากที่สุดเทาที่จะทำได
ระเบียบการทดสอบ
การทดสอบจะไมสมบูรณในกรณีดังตอไปนี้
1. ผูรบั การทดสอบยกเขาแตละขางสูงไมถึงระดับแนวยางเสนหรือเชือกที่ขึงกำหนดไว
2. ผูเขารับการทดสอบใชการวิ่งยกเขาสูงแทน
การบันทึกผล
บั น ทึ ก จำนวนครั ้ ง ที ่ ส ามารถยกเข า ถึ ง ระดั บ ความสู ง ที ่ ก ำหนดให ภ ายในเวลา 3 นาที
โดยนับจำนวนครั้งจากขาที่ยกทีหลังสัมผัสพื้น ใหผูรับการทดสอบปฏิบัติเพียงครั้งเดียว
คิวอารโคดวีดิโอรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน
กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา(ฉบับภาษามือ)

การนั่งงอตัวไปขางหนา

การดันพื้นประยุกต
30 วินาที

การยืนยกเขาขึ้นลง การลุกนั่ง 60 วินาที
3 นาที
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เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(อายุ 13 - 18 ป) (กรมพลศึกษา, 2562)
ในการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายกับเกณฑมาตรฐานสำหรับเด็กไทยอายุ 13-18 ป โดย
ทดสอบเปนรายคนและนำผลการทดสอบเปรียบเทียบการเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา ตามเพศ
และอายุจริง โดยจำแนกตามรายการทดสอบ มีดังนี้
1. เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการนั่งตัวงอไปขางหนา

2. เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการดันพื้น 30 วินาที(ครั้ง)
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3. เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการลุก - นั่ง 60 วินาที

4. เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการยืนยกเขาขึ้น - ลง 3 นาที
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อผูศึกษา
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
ตำแหนง
ผูอำนวยการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทีอ่ ยูปจจุบัน 137 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกกิจกรรมบำบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2544
ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2547
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2549
Cert.(Special education) จาก Illinois State University. IL, USA
พ.ศ. 2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
พ.ศ. 2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2560
Cert. in Early Intervention for Student with Special Needs.
จาก Saint Louis University, MO,USA
พ.ศ. 2563 Graduate cert.in Applied Behavior Analysis.
จาก University of Northern Colorado, CO,USA
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2542-2544
พ.ศ.2544-2545
พ.ศ.2545-2548
พ.ศ.2549-2553
พ.ศ.2553-2555
พ.ศ.2555-2557
พ.ศ.2557-ปจจุบัน

นักกิจกรรมบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด
อาจารย 1 ระดับ 3
ครู คศ.1
รองผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
ผูอำนวยการ

โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแกน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแกน
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค กรุงเทพฯ
ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง กรุงเทพฯ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพฯ
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บทความวิ จยั /วิ ชาการ
2551 สถานภาพและความตองการในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน. วารสารวิจัย มข. ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 13 ฉบับที่ 11(ธ.ค.2551) หนา 1236-1241
2551* การศึกษาสภาพการทำปริญญานิพนธเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกในประเทศไทย. วารสาร
หลักสูตรและการเรียนการ สอน มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปที่ 1 ฉบับที่ 2( ม.ค.-มิ.ย. 2551 )
หนา 90-97.
2554* การพัฒนารูปแบบการอบรมผูปกครองของบุคคลออทิสติกโดยใช เครือขายอินเตอรเน็ต.
วารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมั ย. ป
ที่ 9 ฉบับที่ 1(ม.ค.-มิ.ย.2554). หนา 69-81
2554* Developing Electronic-Training Model for Autistic’s Parents Model: ETAP Model.
The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress 19-24 November 2011. The
Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand. A0405.
2563* การพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน. ปที่ 9 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2563). หนา 44-55.
2563* การพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ.
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน. ปที่ 9 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม
2563). หนา 16-28.
2564* ผลการใชโปรแกรมการสงเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารสุขศึกษา
พลศึกษาและสันทนาการ. ปที่ 48 เลมที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
2564* รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ บกพรองทางการไดยิน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ. วารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต. ปที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564.
* หมายถึง เปนผูวิจัยหลัก

