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ช่ือเรื่องวิจัย รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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ช่ือผูศึกษา ปนัดดา  วงคจันตา 
ปท่ีวิจัยสำเร็จ 2564 

สถานท่ีวิจัย โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

บทคัดยอ 

  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน
ที ่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั ้นมัธยมศึกษาและ 3) เพื ่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ 

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา  
วิธ ีดำเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที ่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ  
กลุ มเปาหมาย เลือกเจาะจงจากครูผู สอนที ่มีประสบการณการสอนนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร  
ในพระราชูปถัมภ มาแลวอยางนอย 3 ป จำนวน 10 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีความเขาใจ
ภาษามือเปนอยางดี จำนวน 10 คน ระยะที ่ 2 พัฒนารูปแบบ เล ือกเจาะจงจาก ผู ทรงคุณว ุฒิ 
ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอน ท่ีมีประสบการณดานพลศึกษาอยางนอย 5 ป จำนวน 15 คน ระยะท่ี 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  
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1. สภาพการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำ
กิจกรรมการเคลื ่อนไหวนอย สมรรถภาพทางกายเฉลี ่ยต่ำกวาเกณฑมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย 

โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอย สวนความตองการ คือ ตองการใหโรงเรียนจัด
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ และมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ 

ใหคำแนะนำสอดคลองความตองการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางเปนระบบและสม่ำเสมอ 

 2. รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษา  มี 3 องคประกอบ คือ 1) หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ 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) ระบบสนับสนนุ 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 อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.78, σ =.27) 

3. จากการทดลองใชรูปแบบฯ พบวา รูปแบบมีประสิทธิผล คือ ระดับสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนทุกดาน ไดแก ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อและความอดทนของ
ระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือดกอนและหลังการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา กอนและหลังการใช
รูปแบบฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติโดยหลังการใชรูปแบบฯ สมรรถภาพทางกายสูงกวากอนใช 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.79, σ =.32) 

ครูและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการนำรูปแบบฯ มาใช อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.70, σ =.21) 
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ผูวิจัยขอมอบความดีของวิจัยนี้ตอบุพการี บูรพาจารย ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน  
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

สุขภาพเปนเรื่องสำคัญและเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง สงผลตอคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพ การ
ทำงานของมนุษย  องคการอนามัยโลก ไดใหความสำคัญกับสุขภาพอยางมากเนื่องจากสุขภาพเปนสภาวะ
ท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม ไมใชเพียงการไมมีโรคหรือความทุพพลภาพเทานั้น การกำหนด
มาตรฐานดานสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเด็กเปนหนึ่งในสิทธิขั ้นพื้นฐานของมนุษยทุกคนโดยไม
แบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจหรือสังคม ดังนั้นความสำเร็จของแตละ
ประเทศจึงข้ึนอยูกับสุขภาพของประชาชนผานมาตรการดานสุขภาพและสังคมท่ีเพียงพอ (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
แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เพื ่อใหประชาชนทุกกลุ มวัยมีกิจกรรมทางกาย  

ที่เพียงพอ อาทิ การกำหนดวันออกกำลังกายของทุกองคกร การจัดสภาพปจจุบันและแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย ปรับปรุงสนามเด็กเลน ทางเทา สวนสาธารณะ เพิ่มพ้ืนที่ออกกำลังกายในชุมชน 

(กองออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561)  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหทุก
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว เชน ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนท้ังใชอุปกรณและไมใชอุปกรณ ภายใน
และภายนอกหองเรียน สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ เชน นักเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย
ในชั่วโมงเรียน สนับสนุนใหนักเรียนท่ีอาศัยอยูใกลโรงเรียนเดินมาโรงเรียน จัดหลักสูตรเสริมกิจกรรมทางกาย  

นอกเหนือจากการเรียนในวิชาพลศึกษาตามหลักสตูร  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนวัยท่ีมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา

อยางรวดเร็วหากไดรับการดูแลอยางเหมาะสมจะทำใหสามารถเจริญเติบโตไปเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ 

ชวยพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพตามเกณฑ
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย ซึ่งประกอบดวย การเสริมสรางการทำงานของกลามเนื้อ 



2 
 

ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดใหอยูในระดับดี จึงมีความสำคัญสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งการทำงานประสานกันของรางกายอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยการฝกฝน 

ผานกิจกรรมพลศึกษาที่มีการเคลื่อนไหวทางกาย การเลนกีฬา อยางตอเนื่องรวมกับกระบวนการเรียนรู
ของสมอง เชน กิจกรรมรับ-สงลูกบอล กระโดดเชือก เดินสี ่ขา หรือแลนกีฬาที ่ใชเวลาตอเนื ่องกัน  
อยางนอย 15-20 นาทีข้ึนไป เปนตน (สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา, 2562)   

บุคคลที ่มีความบกพรองทางการไดยิน รอยละ 30-70 มีความบกพรองของระบบการทรงตัว 
(Vestibular dysfunction)  และมีพัฒนาการดานการเคลื ่อนไหวลาชา (Motor delays)  (Cushing et all, 

2013; Maes, 2014; Fernandes, Hariprasad, and Kumar, 2015)  ระบบการทรงต ั ว ม ีหน  าท ี ่ ควบคุม 

การเคลื่อนไหวของตา (Eye movement and oculomotor activity)  ตำแหนงขอตอและการรับรูเอ็น ขอตอ 

(Joint position and proprioceptive)  ทักษะการควบคุมกลไกการเคล ื ่อนไหว (Control of motor skills)   

การควบคุมสมดุลของทาทาง (Control of posture)  (Rajendran, Roy and Jeevanantham, 2012)  ทั ้งนี้ 
การสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมมีความสำคัญตอพัฒนาการของการกลามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor 

development)  และสติปญญาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาในระยะยาว 
(Crowe and Horak, 1988.; Dair, Ellis, Lieberman, 2006; Hartman, Houwen, Visscher, 2011 and Lieberman, 

2011)  จากการวิจัยเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายนักเรียนหูหนวกกับนักเรียนทั ่วไปอายุ 10-13 ป ของ   
Al-Rahamneh, Eston, Dababseh (2013)  พบวา นักเรียนทั ่วไปมีสมรรถนภาพทางกายดีกวานักเรียน 

หูหนวกวัยเดียวกัน และนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายสูงมีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายต่ำ และ Li, Haegele and Wu (2019)  พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี
หูหนวกมีพฤติกรรมเนือยนิ่งอยูกับท่ีระดับที่สูงสอดคลองกับระดับการออกกำลังกายหรือเลนกีฬาที่ต่ำ 
ถึงต่ำมากเมื่อเทียบเทากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีการไดยิน สอดคลองกับรัตนาพร ทำใหม 

(2560) และอรจิรา ทะลิทอง (2561) ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื ่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง จึงควร
สงเสริมสมรรถภาพทางกายในนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายสอดคลองกับองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกายตามวัย 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
จากรายงานผลการจัดการศึกษาวิชาพลศึกษาในปการศึกษา 2561 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีระดับ
สมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพสำหรับเด็กไทยของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา 
(2555) ระดับต่ำถึงต่ำมาก เฉลี่ยรอยละ 55.46  นักเรียนออกกำลังกายหรือเลนกีฬาตั้งแต 60 นาทีข้ึนไปตอวัน 



3 
 

รอยละ 29.1 และทุกคนไมไดรวมกิจกรรมออกกำลังกายหรือเลนกีฬานอกเหนือจากการเรียนในวิชาพลศึกษา 
เนื่องจากโรงเรียนมีขอจำกัดเรื่อง สนามฝกซอมกีฬา ขาดแคลนผูฝกสอนกีฬา (โคช)  ที่ใชภาษามือได และ 

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาไมตอเนื่อง (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ, 2561) การสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษามีความสำคัญกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนชวงของ 
การเจริญเติบโต พัฒนาการทางรางกายท่ีพัฒนาไปสู บุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลจากยาเสพติด มีจิตใจท่ีราเริงแจมใส เขากับสังคมไดเปนอยางด ีผูวิจัยรับหนาท่ีบริหาร
โรงเรียน ไดศึกษาสภาพปจจุบันและ ความตองการและพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเพิ่มระดับสมรรถภาพ 

ทางกายของนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกรมพลศึกษากำหนดตอไป 
 

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 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

3.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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4. สมมติฐานของการวิจัย 

 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายหลังการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
สูงกวากอนใชรูปแบบฯ  

 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชกระบวนการเก็บขอมูลแบบผสมผสาน (Mixed 

Method)  ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้  
ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  
กลุมเปาหมาย  ประกอบดวย นักเรียนและครูผูสอน 

1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ
ดังนี้  

1.1) เปนผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน    
1.2) สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือได 
1.3) กำลังศึกษาอยู ที ่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

มัธยมศึกษาตอนตน  5 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 

2) ครูผูสอน จำนวน 10 คน  เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้  
2.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 3 ป 
2.2) ปฏิบัติหนาท่ีสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

2.1 กลุ มเปาหมาย ในการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคู มือฯ ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนวิชาพลศึกษาผูฝกสอนกีฬา (โคช) และนักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

รวมจำนวน 10 คน ดังนี้ 
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1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้ 
1.1) เปนผู บริหารที ่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที ่จัดการศึกษาเฉพาะ 

ความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไมนอยกวา 5 ป 
1.2) มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที ่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ

มาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
1.3) มีประสบการณในการเปนครูผู สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษา

เฉพาะความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
2) ครผููสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

2.1) เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินได 

2.2) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
เฉพาะความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

2.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 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) นักกีฬาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ 

ดังนี้ 
4.1) เคยศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว 

ไมนอยกวา 5 ป 
4.2) เคยเปนนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภมาแลว ไมนอยกวา 3 ป 
4.3) เคยไดรับรางวัลการแขงขันกีฬาระดับชาติ 

  5)  ผูปกครอง จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใชเกณฑ ดังนี้ 
5.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562 

5.2) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีเปนนักกีฬาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
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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) เปนผูบริหารในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเฉพาะความพิการประเภทนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

1.2)  มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที ่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

2) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้ 
2.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป 
2.2) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬาใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
2.3) เปนผู ฝกสอนกีฬา (โคช) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในป

การศึกษา 2562 

3) ครผููสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 7 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้ 
3.1) เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินได 
3.2) มีประสบการณในการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะ

ความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
3.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

4) ผูปกครอง จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้ 
4.1) เปนผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา 

ปการศึกษา 2562  

4.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา 
ท่ีเปนนักกีฬาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ไมนอยกวา 5 ป 
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ระยะท่ี 3  ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 

    กลุ มเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษา ผูปกครองและครูผูสอน  

1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 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) บุคคลท่ีเปนพอแมหรือผูดูแลของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562   

2.2) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีรวมกิจกรรมตามรูปแบบฯในปการศึกษา 2562   

3) ครูผูสอน จำนวน 32 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้ 
3.1)  มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 3 ป 
3.2) ปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

  

5.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
5.2.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา  
5.2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของ

นักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ไดแก  
1) ระดับสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานเด็กไทยของกรมพลศึกษา ของ

นักเรียนฯ          

2) เจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

3) ระดับความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ี
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของครูผูสอนและผูปกครอง 
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5.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ประกอบดวย 
สมรรถภาพทางกาย ไดแก ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด เจตคติและความพึงพอใจ  

5.4 ระยะเวลาการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลาศึกษา ในปการศึกษา 2562  
 

6. นิยามศัพทเฉพาะ  
6.1 ศักยภาพดานพลศึกษา หมายถึง ความสามารถในการทำกิจกรรมตามแบบทดสอบ 

ผานเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ป ของกรมศึกษา
และมีเจตคติท่ีดีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา  

6.2 สภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง สภาวะที่เกิดข้ึน 

ในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562   

6.3 ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง สภาวะความตองการ
จำเปนในการรับสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562   

6.4 รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง องคประกอบที่แสดงถึง
ความสัมพันธของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินของโรงเรียน 

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยรูปแบบฯ ประกอบดวย 1) หลักการและแนวคิดพ้ืนฐาน 2) จุดมุงหมาย
ของรูปแบบ และ 3) กระบวนการของรูปแบบ รายละเอียดดังนี ้

6.4.1 หลักการและแนวคิดพื ้นฐาน หมายถึง สาระสำคัญที ่ย ึดถือเปนแนวปฏิบัติใน 

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยคำนึงถึงความ
สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับมัธยมศึกษา สอดคลองกับธรรมชาติ
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วิชาพลศึกษาและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงมุงสงเสริมใหผูเรียนมี
สมรรถภาพทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาสมวัยจากการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ ภายใตการมีสวน
รวมของผูเก่ียวของ 

6.4.2 จุดมุงหมายของรูปแบบ หมายถึง ความมุงหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนเม่ือนำรูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับมัธยมศึกษาไปใช 
จนสิ้นสุดกระบวนการแลว คือ ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมีสมรรถภาพทางกายและเจตคติท่ีดี
ตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 

6.4.3 กระบวนการของรูปแบบ หมายถึง วิธีการดำเนินงานและปจจัยสนับสนุนอยางมี
ลำดับตอเนื่องจนสำเร็จตามจุดมุงหมาย ประกอบดวย 1) ขั้นตอนการดำเนินงาน และ 2) ระบบสนับสนุน 

ดังนี้ 
1) ขั ้นตอนการดำเนินงาน หมายถึง ลำดับวิธีการปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษา ดังนี้ (1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน (Student Assessment) (2) วางแผนการสงเสริม
แบบมีส วนรวม (Planning) (3) จัดกิจกรรมสงเสริม ( Implementing) (4) แนะนำและสนับสนุน 

(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) เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
และ 3) ความพึงพอใจของครแูละผูปกครองท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา  

6.5.1 สมรรถภาพทางกาย หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของระดับสมรรถภาพทางกาย ไดแก 
ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจ และการไหลเวียนเลือด 

ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ป ซ่ึงกรมพลศึกษาเปนผูกำหนด 
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6.5.2 เจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา หมายถึง ความรูสึกทางจิตใจ หรือทาทีของ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินตอกิจกรรมการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

6.5.3 ความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกดานดขีองครผููสอนและผูปกครองท่ีมีตอกิจกรรมการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
จากการวิจัยครั้งนี้คาดวาจะไดรับประโยชน คือ 

 7.1 ทราบสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ี
มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ      
 7.2 มีรูปแบบในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ท่ีมีประสิทธิผล 

 7.3 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดรับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสูงข้ึน  
มีสมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ป) ของกรมพลศึกษาและมีเจตคติท่ีดีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
          7.4 เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการสงเสริมศักยภาพในดานอื่น ๆ ของนักเรียนพิการ
ประเภทอ่ืน ๆ ได 
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.1 หลักการและและแนวคิดในการบริหารจัดการองคกร 

1.2 การบริหารจดัการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

1.3 หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับคนพิการ 

2. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

2.1 ประเภทและความหมาย 

2.2 การจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

2.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน 

3. หลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
3.1 ความหมายและความสำคัญ 

3.2 การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
3.3 การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

4.  หลักการและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ 

5.  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

6. บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
8. กรอบแนวคิด 
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1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การบริหารและการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา 

ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื ่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ 

ความเทาเทียมและทั ่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) คุณภาพของคน 

ทุกชวงวัย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  
1.1 หลักการและแนวคิดในการในบริหารจัดการองคกร 

การบริหารจัดการสถานศึกษาที ่มีคุณภาพเนนเปาหมายสำคัญในการสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานทางการศึกษา 
ของชาติและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน เปนท่ียอมรับและศรัทธาของนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน แนวทางการบริหารการจัดการโรงเร ียนสู ค ุณภาพตอบสนองความตองการของนักเร ียน  
ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และสุชาติ บางวิเศษ (2562) นำเสนอหลักการและทฤษฎีการบริหารองคกร
ท่ีสามารถนำมาใชในสถานศึกษา ดังนี ้  

1) ทฤษฎีระบบพื้นฐาน (Basic System Theory) จำแนกระบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
(1) ระบบปด (Closed System) เปนแนวคิดพ้ืนฐานจากทางวิทยาศาสตรกายภาพ เปนระบบท่ีไม
คำนึงถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ระบบปดท่ีสมบูรณจะเปนระบบท่ีไมมีการรับพลังงานจากภายนอก ซ่ึง
มีลักษณะเชิงอุดมคติ แนวคิดระบบปดสามารถนำไปประยุกตใชในการศึกษาองคกรไดนอย (2) ระบบเปด 

(Opened System) เปนระบบที่ยอมรับ หรือคำนึงถึงผลกระทบจากความสัมพันธของระบบ สิ่งแวดลอม 
ระบบเปดประกอบดวยปจจัยนำเขา (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ และผลิต นอกจากนี้ระบบเปดยังมี
ลักษณะเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับองคกร คือ การตระหนักถึงสภาพแวดลอม (Environment Awareness) 

ที ่มีการเปลี ่ยนแปลงและมีผลกระทบตอกัน ผลยอนกลับ (Feedback) ระบบเปดจะรับเอาขอมูล
สารสนเทศจากสิ ่งแวดลอมแลวปรับตัวดำเนินงานไดตามแนวปฏิบัติที ่ไดรับขอมูลนั ้นอยางตอเนื ่อง 
(Riswandi, Mujiyati and Oktaria, 2020) ระบบพ้ืนฐานขององคกร 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 ประเมินและรายงานผล (3) ผลผลิต (Outputs) คือ ผลิตภัณฑ 
ผลงาน ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค และบริการขององคกร (4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ 
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ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต กระบวนการ เปนตัวกำหนดปจจัยนำเขาในการดำเนินงานครั้งตอไป  

(5) สภาพแวดลอม (Environment) คือ สภาพบริบททั ่วไปทั ้งทางกายภาพ แรงผลักดันทางสังคม 
การเมืองและระบบเศรษฐกิจที่มีองคกร โดย Lunenburg and Ornstein (2012) นำเสนอรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาเชิงระบบไวว าจะเปนประโยชนอยางยิ ่งหากทำการวิเคราะหการดำเนินงาน 

ทางการศึกษาและบทบาท ของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดระบบเปด (Open-systems 

framework) มิติการดำเนินงานของสถานศึกษาสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนำเขา (Inputs) 

กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) และผลผลิต (Outputs) กรอบแนวคิดดังกลาวนี้
ชวยใหการวิเคราะหการดำเนินงานของสถานศึกษาและโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการบริหารงานของ
สถานศึกษาทำใหการวิเคราะหปญหาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วและมีความถูกตองและยังสามารถ
ชี้ใหเห็นถึงความพยายามของผูบริหารในการริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบอีกดวยรายละเอียด
การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ มีดังนี้    

 1.1) ปจจัยนำเขา (Inputs) สถานศึกษาไดรับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ ความรูจาก
สิ่งแวดลอมภายนอก (รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น) รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในขณะท่ีกลุมตาง ๆ มีขอเรียกรองหรือความตองการจากสถานศึกษา เชน นักเรียนตองการมี
หลักสูตรที ่สัมพันธและเปนประโยชนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ ครูตองการเงินเดือนเพ่ิม  
สภาพการทำงานท่ีดีผลประโยชนอ่ืน ๆ และความม่ันคงในงาน เปนตน  

 1.2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) องคกรจะทำการเปลี ่ยนแปลง 
ปจจัยนำเขาจากสิ่งแวดลอมภายนอกเพ่ือใหผลผลิต ระบบจะเพ่ิมมูลคาในการปฏิบัติงานผานกระบวนการ
แปรสภาพ ซึ่งประกอบดวย การดำเนินงานของสถานศึกษาและการบริหารระบบ ระบบการบริหารงาน 
ประกอบดวย สมรรถนะดานเทคนิคของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การวางแผนการดำเนินงาน การสื่อสาร 
การประสานงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกำกับติดตาม และทักษะในการตัดสินใจ เปนตน 

 1.3) ผลผลิต (Outputs) ผู บริหารสถานศึกษาดำเนินการแปรสภาพปจจัยนำเขาผาน
กระบวนการแปรสภาพ โดยใชกิจกรรมการบริหาร เชน การกำหนดโครงสรางองคกร การพัฒนาวัฒนธรรม 
การจ ูงใจ การนำการตัดส ินใจ การส ื ่อสาร การบร ิหารการเปล ี ่ยนแปลง การพัฒนาหลักส ูตร  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ เพื่อทำใหเกิดผลผลิตสำหรับโรงเรียน ผลผลิต ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการดำเนินงานของครู อัตราการเจริญงอกงามของนักเรียนและบุคลากร  
อัตราการออกกลางคัน การเปลี่ยนงานของบุคลากร การขาดเรียนของนักเรียนและขาดงานของบุคลากร 

ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับฝายบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทัศนคติของนักเรียน
ตอสถานศึกษาและความพึงพอใจในบริการของ นักเรียน ผูปกครอง  
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ในสวนสิ ่งแวดลอมภายนอกจะมีปฏิกิร ิยาและสงผลตอผลผลิตและใหขอมูลยอนกลับ 

แกระบบซึ ่งเปนสวนสำคัญในการสรางความสำเร็จของโรงเรียน ขอมูลยอนกลับในเชิงลบสามารถ 

ขจัดปญหาความยุงยากในการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนและสงผลตอผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ของสถานศึกษา 

Hoy and Miskel (2001) นำเสนอรูปแบบระบบสังคมในสถานศึกษาซึ่งเปนระบบสังคมที่มี
องค ประกอบตาง ๆ ด ังนี้ (1) ปจจ ัยนำเข า (Inputs) ประกอบดวย แรงผล ักจากส ิ ่ งแวดล อม 

(Environmental constrains) บุคลากรและเงินทุน (Human and capital resources) ภารกิจ และ
นโยบายของคณะกรรมการโรงเรียน (Mission and board policy) วัสดุและวิธีการ (Materials and 

methods) และอุปกรณ (Equipment) (2) กระบวนการ (process) ประกอบดวย ระบบโครงสราง 
(Structure System) ระบบวัฒนธรรม (Cultural System) ระบบการเมือง (Political System) และ
ระบบป จ เจกบ ุคคล  ( Individual System) (3)  ผลผล ิต  (Outputs) ประกอบด วย ผลส ัมฤทธิ  
(Achievement) ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) การขาดเรียน (Absenteeism) การออก
กลางคัน (Dropout rate) และคุณภาพโดยรวม (Overall quality) (4) สิ่งแวดลอม (Environment) คือ 
สิ่งท่ีอยูนอกสถานศึกษาเปนระบบสังคม การกำหนดขอบเขตของสถานศึกษา บางครั้งก็ทำไดไมชัดเจนเปน
ท่ียอมรับกันวาสิ่งแวดลอมเกี่ยวของและสงผลตอการดำเนินงานของสถานศึกษา สิ่งแวดลอมเปนแหลงของ 
ปจจัยนำเขาในรูปแบบตาง ๆ เชน ทรัพยากรตาง ๆ คานิยม เทคโนโลยี ความตองการ และประวัติศาสตร ซ่ึง
เปนแรงผลักดันและโอกาสในการดำเนินงานขององคกร เมื่อเปนเชนนี้สิ่งแวดลอมในลักษณะใดท่ีเปนแรงผลัก
หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมองคกรหรือการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งสิ่งแวดลอมวงกวางและสิ่งแวดลอม
เฉพาะท่ีอยูใกลสถานศึกษาลวนมีอิทธิพลตอโครงสรางและกิจกรรมของสถานศึกษา 

2) ทฤษฎีองคกรและกระบวนการบริหารงาน (ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และสุชาติ  
บางวิเศษ, 2562) ใหความสำคัญของการทำหนาที่ของฝายบริหารมากกวาการทำงานของฝายพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ และมุงเนนไปยังวิธีการทำงานตลอดจนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารเปนหลัก 
โดยหลักการที่เปนที่รูจักในระดับสากล คือ POSDCoRB ซึ่งไดนำเสนอภาระหนาที่สำคัญของนักบริหาร 

อันประกอบไปดวยหนาท่ี 7 ประการ คือ  

 2.1)  การวางแผน (Planning: P) การวางแผนตลอดจนการจัดวางโครงสรางของการ
ทำงาน วางแผนการลวงหนาเพ่ือเตรียมการ วางแผนทำงานรวมกันของฝายตาง ๆ 

 2.2) การจัดองคกร (Organizing: O) การจัดองคกรตั ้งแตการกำหนดโครงสราง ตำแหนง 
อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนการกำหนดสงงาน แบงงานทำอยางเปนระบบระเบียบ  
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 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 ใหการทำงานบรรลุเปาหมาย
ดวยดี รวมไปถึงการประสานงานในแตละสวนใหสอดคลองกันดวย เพื ่อใหการทำงานสำเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 2.6) การรายงานการปฏิบัติงาน (Reporting: R) ตั้งแตงานสวนบุคคลไปจนถึงองคกร เพ่ือใหรู
ถึงการทำงานของฝายตางๆ และควบคุมใหดำเนินไปตามแผนงานที่ไดกำหนดไว และสามารถตรวจสอบ
ตลอดจนประเมินผลได  

 2.7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting: B) ตั้งแตการประเมินงบประมาณ การจัดทำบัญชี 
การตรวจสอบดานการเงิน ไปจนถึงการนำงบประมาณมาใชอยางคุมคาท่ีสุด 

3) การบริหารยุคใหม “Founder of Modern Management Method” เปนหลักการท่ีให
ความสำคัญกับบุคลากร ระบบการทำงาน ระบบคาตอบแทน ไปจนถึงระบบสวัสดิการ เพ่ือสรางความเปน
ธรรมแกแรงงานและสรางความภักดีตอองคกรในคราวเดียวกันดวย ทฤษฎีของ Fayol คือ Fayolism 

หรือทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจ Theory of Business Administration นั่นเอง โดยมีหลักการสำคัญ
อยู 5 ปจจัยหลักที่เรียกวา POCCC ซึ่งตองประสานสอดคลองกัน ไดแก การวางแผน (Planning: P)  

การจัดองคกร (Organizing: O) การบังคับบัญชาหรือสั ่งการ (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 การกำหนดข้ันตอนวิธีการ ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีจำเปนท้ังใน
ดานบุคคล งบประมาณเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  

 4.2) การดำเนินงาน (Do: D) คือ ทำความเขาใจและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได
กำหนดไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง  

 4.3) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Check: C) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต
ละข้ันตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน จำเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใดบาง  



16 
 

4.4) การปรับปรุงแกไขปญหา (Action: A) คือ การแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือถาไมมีปญหาใด ๆ 
ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสำเร็จ เพื่อนำไปใชในการทำงานครั้งตอไป โดยทฤษฎีนี้
ประสบความสำเร็จเปนอยางมากเม่ือถูกนำไปใชบริหารบริษัทในญี่ปุนหลังชวงยุคสงครามโลกครั้งท่ีสองจน
ทำใหญี่ปุนกาวข้ึนมาเปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีใหญเปนอันดับสองของโลกในขณะนั้น 

กลาวโดยสรุปหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ มีกระบวนการสำคัญ 
คือ การวิเคราะหสภาพบริบทขององคกร แลวนำขอมูลมาวางแผนการทำงานพรอมทั้งการจัดตั้งทีมงาน
รับผิดชอบโดยเรียงลำดับความตองการจำเปนจากมากไปหานอย ประสานงานกับบุคคลหรือองคกรที่มี
สวนไดสวนเสียกับเปาหมายของงาน มีการกำกับติดตามการทำงานโดยใชขอมูลสารสนเทศยอนกลบัไปท่ี
ปจจัยนำเขาและกระบวนการ มีการสรุปรายงานผลการทำงานอยางตอเนื่อง 

 

1.2 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
การเพิ ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเนนการกระจายอำนาจ 

การบริหารและตอบสนองความตองการของผูเร ียน ซึ ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 39 ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School–Based Management: SBM) เปนยุทธศาสตรหนึ่งของการพัฒนา
การศึกษาโดยการถายโอนอำนาจการตัดสินใจจากรัฐไปยังสถานศึกษาทำใหผู บริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน และผู ปกครองเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ ตัดสินใจในเรื ่องงบประมาณ บุคลากรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู แกผู เรียน สถานศึกษามีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
โรงเรียนในแบบเบ็ดเสร็จ มีอิสระและมีความคลองตัวในกระบวนการบริหารจัดการมีการทำงานเปนทีม
ของผูที่มีสวนเก่ียวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบรรยากาศการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยมุงเนนความ
ตองการจำเปนของผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมากท่ีสุด ข้ันตอนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้ 
1) วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน ศึกษาจุดเดน จุดดอยของโรงเรียน เพ่ือนำมาเปนแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน 2) กำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 3) กำหนดกลยุทธ วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ  

4) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5) ประเมินตนเอง ประเมินภายใน 6) รายงานประจำป/รายงานการ
ประเมินตนเอง (ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และสุชาติ บางวิเศษ, 2562)  

หลักการสำคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีองคประกอบท่ีสำคัญ ไดแก  
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1) หลักการกระจายอำนาจ ซึ่งเปนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและ
สวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสำคัญในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการดานศึกษาเด็ก 

2) หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม ในการบริหาร 
ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ทั้งครู ผูปกครองตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผดิชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 

3) หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาใหประชาชน การจัดการศึกษาโดยสวนกลาง มีขอจำกัด 
เกิดความลาชาและไมสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอำนาจให
ทองถ่ินและประชาชนไดจัดการศึกษา โดยคิดวาโรงเรียนเปนของทุกคน 

4) หลักการบริหารตนเอง สวนกลางทำหนาที่เพียงกำหนดนโยบายและเปาหมายโรงเรียนมี
อำนาจหนาที ่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานไดหลากหลายดวยวิธีการที ่แตกตางกันขึ ้นกับ 

ความพรอมและสถานการณของโรงเรียน สงผลใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยาง
กำหนดมาจากสวนกลางท้ังทางตรงหรือทางออม 

5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล สวนกลางมีหนาที่กำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน  

มีองคกรอิสระทำหนาที ่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื ่อให มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนไปตามกำหนด และเปนไปตามนโยบายของชาต ิ

 Wohlstetter (1995) ไดเสนอแนวคิดของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ใน
การขับเคลื่อนประสิทธิภาพของโรงเรียน ไดแก การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
การสรรหาและการจัดการบุคลากรทางการศึกษาและการจัดการทางการเงินของโรงเรียน SBM เปน
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ทำใหการศึกษาอยูในสภาพใกลเคียงกับการเรียนรูมากท่ีสุด เพิ่มพลังให
โรงเรียนดวยการใหอิสระมากขึ ้นในการพัฒนานักเรียนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประสิทธิผลของโรงเรียนเชื่อมโยงกับผูนำโรงเรียน ในบริบทของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและสงเสริมความเปนเลิศทางการศึกษาดานตาง ๆ รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐาน ประกอบดวย การวิเคราะหบริบทโรงเรียน กำหนดพันธกิจของโรงเรียนการจัดการเชิงกลยุทธ  
การตัดสินใจ การใชทรัพยากร คุณภาพของผูบริหารและบทบาทของบุคลากร  ท่ีเก่ียวของในโรงเรียนและชุมชน 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีประสิทธิภาพ ไดแก 1) การจัดการหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู  
2) การจัดการดานครูและบุคลกร 3) การพัฒนานักเรียน 4) การจัดการทางการเงิน 5) การสนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา 6) การสรางความสัมพันธกับชุมชนและสรางเครือขายการ
เรียนรู เพ่ือเพ่ิมบริการพิเศษแกนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนข้ึนอยูกับคณะทำงานท่ีสามารถดำเนินการได
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ตามพันธกิจ เปาหมาย การนำเทคโนโลยีมาใช การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบริหารควรมีความฉลาดทาง
อารมณรวมดวยเพื่อใหความสุขใหกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้นการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานเปนการพัฒนานักเรียนท่ีสนับสนุนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษาในบริบทของการปกครอง
ตนเองในระดับภูมิภาคและสรางความรูสึกมีสวนรวมของคนในชุมชน ตอบสนองนโยบายระดับชาติใน
บริบทของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 The World Bank (2008) กลาวว า การบริหารภายใตบริบทของการบริหารโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน สรางโอกาสสำหรับบุคลากรและนักเรียนในการพัฒนาตนเองเปนผูเชี่ยวชาญหรือมือ
อาชีพเพ่ิมข้ึน ผูปกครอง และ ครู รูจักนักเรียนดีท่ีสุดเม่ือมีโอกาสไดรวมมือกับโรงเรียนสามารถพัฒนาแนวทาง
สงเสริมความสามารถในเรื่องตาง ๆ ที่เหมาะสมตามที่นักเรียนตองการ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

(School–Based Management: SBM) เปนวิธีการท่ียอมรับของโรงเรียนตาง ๆ โดยการบรหิารจัดการข้ึนอยูกับ
สถานที่ตั้งของโรงเรียน ทองถิ่นและผูเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมรับผิดชอบ ตัวชี้วัด คือ 
ความสำเร็จของนักเรียนโดยตรง จุดประสงคหลักคือการกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความเปน
อิสระของผูมีสวนไดสวนเสีย สิ่งสำคัญคือ การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนแลวดำเนินการปรับปรุง
กระบวนการบริหารเนนผลลัพธของนักเรียน เพ่ิมความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา การกำหนด
นโยบาย แผนปฏิบัติการ รวมทั้งการดำเนินงานของโรงเรียน  มีความชัดเจนตอบสนองตอความตองการ
ของทองถิ่น โรงเรียนมีความเปนอิสระและไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานและบุคคลที่เปน
สมาชิกในทองถ่ินท่ีเปนท่ีตั้งของโรงเรียน ท้ังนี้โรงเรียนจะรายงานผลการดำเนินการตาง ๆ ตอทองถ่ินและ
สวนกลาง 

 สรุปการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาอยางมาก โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษาทุกฝายไดมีสวนรวมในการบริหาร 
การตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทั้งในดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมพลังจากการ
ปกครองตนเองรวมกันซึ่งจะสรางบริบทที่นำไปสูวัฒนธรรมของสถานศึกษาที่มีความรวมแรงรวมใจเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งชุมชน ครูและผูบริหารสถานศึกษา เนนการบริหารแบบมีสวนรวม ทุกฝายตอง
คำนึงถึงผลประโยชนของการศึกษาและผูเรียนเปนสำคัญเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเพราะการเรียนรู 
คือหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาตองดำเนินการใหสอดคลองกับความตองการ
ของผู เรียน มีการประเมินผลตามสภาพจริง มีแผนการเรียนและประสานทรัพยากรเพื ่อประโยชน 
ของผูเรียน  
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1.3 หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับคนพิการ 
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการประเทศไทยกำหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาเปนพิเศษ  

รัฐจะตองจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจายยึดหลักวาผู เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผู เร ียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการเรื่องเนื้อหาสาระและกิจกรรมทักษะ
และกระบวนการศึกษา การฝกปฏิบัติและไดเรียนรูจากประสบการณ ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีดีงาม 
บรรยากาศ สภาพแวดลอมและสื่อการเรียน จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา การจัดทำหลักสูตรจะตอง
มีความหลากหลายและมีความเหมาะสมของแตละระดับหรือแตละประเภท โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพรวมท้ังการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาดวย 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนเฉพาะความ
พิการตามประเภทความพิการแตละประเภท โดยจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแตชั้นเตรียมความพรอมกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีท้ังการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ มีการจัดทำหลักสูตร
เฉพาะประเภทความพิการที่สอดคลองกับความตองการจำเปนของแตละกลุม มีการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และ
บริการที่เพียงพอและมีคุณภาพ ในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการตองจัดการศึกษาตามศักยภาพความ
ตองการจำเปนของคนพิการแตละประเภท จึงกำหนดเปนกฎหมายพระราชบัญญัติ นโยบาย มาตรการ
การปฏิบัติ บริหาร การจัดทำหลักสูตรเฉพาะ การผลิตและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดใหมีสื่อ เทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ โดยมุงประโยชนของเด็กพิการแตละประเภทเปนสำคัญซ่ึงรูปแบบการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ ตองจัดใหเหมาะสมกับแตละประเภทความพิการ  

การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนพิการอยูบนฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมาย มุงเนน
พัฒนาความสามารถผูเรียนพิการใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล โดยการใหบริการชวยเหลือระยะ
แรกเริ ่ม หรือแรกพบความพิการใหการศึกษาอบรมใหรู จักสิทธิและหนาที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ  
มีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม ชวยเหลือตนเอง 
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ จัดการเรียนรู อยางเหมาะสมกับสภาพรางกาย จิตใจ และ
ความสามารถ พัฒนาผู เรียนพิการตามความถนัดและเต็มศักยภาพของตนเองอยางเต็มที ่ โดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program: IEP) ของผูเรียนรายบุคคล ภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา การจัดการศึกษาสำหรับผู เรียนพิการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั ้น Riswandi, 

Mujiyati and Oktaria (2020) ไดนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิผลประกอบดวย  
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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) สรางความสัมพันธอันดี  
กับชุมชนและสรางการยอมรับ ในการบริหารจัดการ (6) บริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษาอยางประหยัดและคุมคา 

The Wallace Foundation (2013) กลาววา การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้น ครูผูสอนเห็นวา ผูบริหารมีสวน
สนับสนุนอยางมากตอความสำเร ็จของนักเร ียน โดยกุญแจสำคัญในการจ ัดการบริหารจัดการ 

ประกอบดวย 1) การกำหนดเปาหมายความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนทุกคน ซึ่งมีความสามารถแตกตาง
กัน  2) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษาของนักเรียน สรางความไววางใจระหวางครูกับนักเรียน สราง
โอกาสการมีสวนรวมของชุมชน เชน พอแม หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับความตองการจำเปนของนักเรียนเพ่ือสราง
แรงบันดาลใจแกนักเรียนในการลงมือทำใหสำเร็จ 3) บมเพาะความเปนผูนำแกครูและนักเรียน กระจายอำนาจ
แกครูและนักเรียนในการเปนผูนำความคิด สรางบรรยากาศพัฒนานวัตกรรมหรือผลงานที่สรางสรรค เนนการ
นำเสนอความคิดทางบวก สรางทางเลือกไมใชการตำหนิมีแรงจูงใจในการปรับปรุงผลงานอยางตอเนื่อง  
4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ โดยสนับสนุนเทคโนโลยีและทรัพยากรการสอนในชั้นเรียน เพิ่มเวลาเรียน
สำหรับนักเรียนที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติม ลดขอจำกัดเรื่องทักษะของครูผูสอน 5) การสะทอนขอมูลการบริหาร
จัดการศึกษาอยางตอเนื่อง รับผิดชอบในการความเปนผูนำดานการศึกษาของโรงเรียนอยางเต็มที่ โดยสะทอน
กระบวนการจัดการอยางตอเนื่องเปนวงจรตั้งแตการวางแผน การกำหนดเปาหมายท่ีเขมงวดในการปรับปรุง การ
เรียนรู อำนวยความสะดวกแกคณะทำงานระหวางนำแผนสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย สนับสนุนสงเสริมให
นักเรียนและครูบรรลุเปาหมาย และการระดมทุนสำหรบันักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษใหบรรลุศักยภาพสูงสุด 

เชน การจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การเพิ่ม เวลาเรียน การสนับสนุนเทคโนโลยี การสื่อสารกับผูปกครอง
หรือหนวยงานอื่นเพื่อระดมทุน เปนตนและที่สำคัญคือการตรวจสอบเปาหมายของนักเรียนและทีมงาน
อยางตอเนื่อง และไดเสนอกรอบการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ดังตอไปนี้ 

1)  ใชหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเฉพาะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

2)  ใชหลักสูตรการศึกษาทั่วไปพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันและความคาดหวัง 
ท่ีใชกับนักเรียนโดยไมมีขอยกเวน รัฐสนับสนุนความตองการจำเปนพิเศษ บริการและวิธีการจัดการเรียนรู 
เพ่ือลดขอจำกัดการเขาถึงองคความรูตามหลักสูตร เชน ลาม เทคโนโลยีการเรียนรู 
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 3) ใชหลักสูตรการศึกษาท่ัวไปแตลดระดับความซับซอนหรือลดระดับเนื้อหาที่นักเรียน
ท่ัวไปตองเรียนในระดับชั้นเดียวกันโดยใชแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เปนแนวทางการสอน การวัด
ประเมินผล  

 4) ใชหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับระดับชั้นที่ต่ำกวาหรือสูงกวาสำหรับนักเรียนที ่มี
ความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไป เชน หลักสูตรสงเสริมความสามารถดาน
ดนตรี กีฬา ศิลปะ  

  สรุปการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินควรบริหารจัดการโดย
ใชสถานศึกษาเปนฐานใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด
ประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากร เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Program: IEP) เพ่ือใหนักเรียนเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียมกับนักเรียนท่ัวไป 
 

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษามีความสำคัญ เพราะจะทำใหสามารถทราบไดวา 
การจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษามากนอยเพียงใด  
การประเมินผลการจัดการศึกษาเปนการประเมินผลผลิตของการจัดการศึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน รวมท้ังผูรับบริการและผูเก่ียวของมีความพึงพอใจ (สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน, 2553) การประเมินผลการจัดการศึกษาชวยใหทราบถึงสภาพปญหา อุปสรรค ความตองการ 
เพื่อนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการวางแผนบริหารจัดการ สนับสนุนหรือสงเสริมการจัดกิจกรรม 
การสรางสัมพันธภาพและความรวมมือกับผูเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพตอไป 

กลาวโดยสรุปการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับคนพิการใหมีคุณภาพ ภายใตการบริหาร
จัดการแบบองครวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนนการมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมประเมิน
ของทุกภาคสวน สถานศึกษามีอิสระในการกำหนดยุทธศาสตร การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
การวัดประเมินผล สนับสนนุทรพัยากรการเรียนรูท่ีสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและธรรมชาตินักเรียน
อย างต อเน ื ่องเพ ื ่อใหบรรล ุว ัตถ ุประสงค และเป าหมายของสถานศ ึกษา น ักเร ียนม ีค ุณภาพ 

ตามหลักสูตร ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจ   

2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
2.1 ประเภทและความหมาย 
  บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก บุคคลที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึงนอย

จนถึงหูหนวก ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
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  1)  คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถเขาใจการพูดผาน
ทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง ซ่ึงโดยท่ัวไปหากตรวจการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยิน 
90 เดซิเบลข้ึนไป 

  2) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการไดยินเหลืออยูเพียงพอที่จะไดยินการพูดผานทางการ 
ไดยิน โดยทั ่วไปจะใสเครื ่องชวยฟง ซึ ่งหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยิน นอยกวา  
90 เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล 

 ประเทศไทยมีบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 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 ของคนท่ีเกิดใหม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีหูขางหนึ่งหรือทั้งสองขางสูญเสียการไดยิน และเด็กหูหนวกมากกวา 
รอยละ 90 เกิดจากพอแมท่ีมีการไดยิน รอยละ 30-70 มีความบกพรองของระบบการทรงตัว (Vestibular 

dysfunction) และมีพัฒนาการดานการเคลื ่อนไหวลาชา (Motor delays) (Maes, 2014; Fernandes, 

Hariprasad, and Kumar, 2015) ระบบการทรงตัว (Vestibular system) มีหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของตา (Eye movement and oculomotor activity) การรับรูขอตอ (Joint position and proprioceptive 

ควบคุม กลไกการเคล ื ่อนไหว (Control of motor skills) ควบคุมสมดุลของทาทาง (Control of 

posture) (Rajendran, Roy and Jeevanantham, 2012)  

 ดานศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีการศึกษาหลาย
เรื่องท่ีชี้ใหเห็นวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวกับการออกกำลังกายของ
นักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงระดับมาก นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน มีความลาชาในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว (Motor development) การทรงทาของ
รางกาย (Postural development) ความสมดุล (Balance) เมื่อเปรียบเทียบกับผูที ่มีการไดยินซึ่งมีระดับ
ศักยภาพดานพลศึกษาที่ใกลเคียงหรือต่ำกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไดยินและระดับความเหมาะสมท่ี
ยอมรับไดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานความแข็งแรงของรางกาย และจะพัฒนาดีขึ้นเมื่อรวมกิจกรรม
ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวลดลงเมื่อมีสวนรวมเพิ่มขึ้นในการเลนกีฬา และการออกกำลังกาย การพัฒนา
แนวทางการสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสมมีความสำคัญตอพัฒนาการของการกลามเนื้อมัดเล็ก 

(Fine motor development) และสติปญญาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในระยะยาว 

(Dair, Ellis, Lieberman, 2006; Hartman, Houwen, Visscher, 2011) ด ั งน ั ้น  ควรม ีการส  ง เสริม 
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การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสมดุลและสมรรถนะของกลไกการเคลื่อนไหว (Motor) Green (2019) 

กลาววาบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาสมรรถภาพทางกายซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งควรไดรับการชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญดานพลศึกษาจากการสื่อสาร
ผานภาษามือซึ่งเปนเรื่องยากทำใหบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินขาดการพัฒนาเรื่องสุขภาพกาย
จากผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ Rine et al. (2004) และ Braswell and Rine (2006) พบวา ความคมชัดของ
การมองขณะศีรษะเคลื่อนไหว (Dynamic visual acuity) สูงขึ้น ทั้งความคมชัดในการอาน (Reading 

acuity) การมองขนาดตัวอักษรหลังจากการออกกำลังกายที ่สงเสริมระบบการทรงตัว (Vestibular 

system)  

Rine et al. (2004) รายงานผลการพัฒนาทักษะการควบคุมการทรงตัวและสงเสริมพัฒนาการ
เคลื่อนไหว ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินสูงขึ้น หลังจากการออกกำลังกายที่เนนกิจกรรม
การบูรณาการประสาทความรูสึก (Sensory integration) เชน การกระโดด การหอยโหน ปนปาย  
การประสานของรางกายสองขาง เปนตน การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความบกพรองทางการไดยินเปน
สิ่งสำคัญท่ีควรจะดำเนินการตรวจคัดกรองและสงเสริมศักยภาพดานรางกาย 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 ซ่ึงเปนความกาวหนาของวิธีการ จัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนหูหนวกกำลังไดรับการศึกษา การวิจัยแสดงใหเห็นวาควรมีลามที่มีคุณภาพในชั้นเรียนรวม  
นักการศึกษาจำเปนตองเขาใจวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีการเรียนรูและกระบวนการ
รับสงขอมูลของสมองมีความแตกตางกับนักเรียนท่ัวไปในวัยเดียวกัน นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
เรียนรูจากการมองเห็นและมีความจำจากมิติสัมพันธทางการเห็นดีมาก (Visual-spatial memories)  

มีป ญหาการจำลำดับหรือเร ียงลำดับกอนหลัง (Sequential memory) สงผลตอการเลียนแบบ 

การเคลื่อนไหวซึ่งทักษะการเคลื่อนไหวที่ซับซอนเปนพื้นฐานการใชมือและสติปญญารวมทั้งการอาน  
การเขียนคำศัพท การสาธิตหรือใชสื่อที่มองเห็นเปนลำดับขั้นตอนชัดเจนทำใหนักเรียนเขาใจถึงความรู
และเคลื่อนไหวไดอยางสมดุล  

Marschark and Spencer (2006) ศึกษานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อายุระหวาง 
5 ขวบ จนศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย เนเธอรแลนด อังกฤษ สกอตแลนดและใน
วิทยาเขตสถาบันวิจัยในรัฐนิวยอรก กำหนดวิธีการที่พวกเขาไดรับความรูใหม วิธีจัดการความรูที ่มี 
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ความเขาใจในความรู  และวิธีการสื ่อสารกับคนอื ่น ๆ โดยศึกษาทุกอยางที ่เกี ่ยวของกับนักเรียนที ่มี 

ความบกพรองทางการไดยิน เชน การติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา สมรรถนะความจำเมื่อเขารวม 

ชั้นเรียนท่ีสอนโดยครูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน และครูท่ีมีการไดยิน พบวา นักเรียนท่ีมีการไดยินท่ัวไป
สามารถรับขอมูลไดเปรียบเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหลเหมือนสายน้ำตอเนื่องจากเสียงที่ไดยินทั้งตั้งใจหรือ 

ไมตั้งใจฟง ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไมมีโอกาสเรียนรูผานการไดยินท้ังนี้นักเรียนท่ี
มีความบกพรองทางการไดยิน ก็จะมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางออกไป ครูผูสอนจึงควรตระหนักวานักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ที่เรียนในชั้นเรียนอาจไมเขาใจหรือรูสิ่งที่ครูสอนเปนเรื่องเดียวกันหรือเรียนรู
แบบเดียวกับนักเรียนที่ไดยิน เปนเวลาหลายสิบปที่ความคาดหวังของการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินต่ำกวาเพื่อนที่มีการไดยิน ประมาณรอยละ 50 ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการอานต่ำกวาเด็กที่มีการไดยินระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 ทั้งนี้ Marschark and Spencer (2006) นำเสนอผลการสังเคราะหการวิจัย ดังนี้  
1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีสมรรถนะดีที่ดานการศึกษามักเปนคนที่พอแมเคยสื่อสาร
กับเด็กเหลานี้ตั้งแตอายุยังนอย เชน ใชภาษาทาทางสื่อสาร ในชวงแรกของชีวิตจะสามารถทำภาษามือ 

ไดดีกวานักเรียนที่เริ่มทำภาษาทาทางตอนมาโรงเรียน 2) ทักษะภาษาในชวงแรกเริ่มของชีวิต ทั้งภาษามือ
และภาษาพูดมีความสัมพันธกับความสามารถในการอานเมื่อโตขึ้น 3) ความยากลำบากในการอานของ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน สวนใหญสะทอนจากความยากลำบากในการทำความเขาใจภาษามือ 

4) ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับมากเมื่อเขาโรงเรียนจะลาชาในเรื่องเกี่ยวกับโลก มโนมติของ
จำนวนและทักษะการแกปญหา ไมใชแคทักษะภาษาเทานั้น และ 5) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 
ไดยิน ไมเคยเรียนรู คิดหรือเขาใจ ในลักษณะเดียวกับนักเรียนที่มีการไดยิน เรียนรู  คิด หรือเขาใจ  

การสื่อสารเปนหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญที่สุดที่พบในผูที่มีความบกพรองทางการไดยินผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน Palmer (2018) พบวา นักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ตองใชชีวิตโดยไมมี 

การสื่อสารกับผูปกครองที่มีการไดยิน ครูที ่ไมรู ภาษามือและนักเรียนสูญเสียความมั่นใจกับกิจกรรม 

ทางกาย เนื่องจากคนอื่นมองนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน แตกตางกัน ทำใหนักเรียนที่มี 

ความบกพรองทางการไดยินกิจกรรมทางกายนอยลง 
 กลาวโดยสรุปนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน มี 2 ประเภท คือ 1) คนหูตึง มีระดับ

การไดยินอยูระหวาง 26-89 เดซิเบลและใชเครื่องชวยฟงเพื่อชวยในการสื่อสาร ซึ่งคนทั่วไปจะมีระดับ 

การไดยินอยูระหวาง 0-25 เดซิเบล 2) คนหูหนวก สูญเสียการไดยินในหูขางที่ดีตั้งแต 90 เดซิเบลขึ้นไป  

สวนใหญเรียนรูจากการเห็นและใชภาษามือเพื่อการสื่อสาร จากรายงานการวิจัยที่ผานมาพบวาปญหา 
การไดย ินสงผลกระทบตอความสามารถในการเร ียนรู   การสรางปฏิส ัมพันธ ทางสังคม มีป ญหา 
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การเคลื่อนไหว การทรงตัว สงผลใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีการเรียนรูและกระบวน 

การรับสงขอมูลของสมองมีความแตกตางกับเพ่ือนนักเรียนท่ีมีการไดยินในวัยเดียวกัน 
 

2.2 การจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
 Golos (2016) กลาวว าเด ็กที ่ม ีความบกพรองทางการได ย ิน ท ี ่ขาดโอกาสทางภาษา 

ในชวง แรกเกิดถึง 5 ขวบ จะมีความยุ งยากในการเรียนภาษามากกวาเด็กที ่มีความบกพรองทาง 
การไดยิน ที่ใชภาษามือกับพอแมที่มีความบกพรองทางการไดยิน การเรียนรูคำศัพทจะเริ่มจากสถานการณ 
ท่ีเกิดข้ึนจริง วัตถุสิ่งของจริง วีดิทัศนท่ีมีคำศัพท รูปถายของจริงมีคำศัพท รูปวาดมีคำศัพทการทำภาษามือ
คำศัพท การสะกดนิ้วมือคำศัพท เด็กจะเขาใจคำศัพทหรือสถานการณและสุดทายคือการเขียนคำศัพทเปนคำ 
วลี ประโยค และยอหนา เปนลำดับการจัดการเรียนรูของครู นอกจากจะใชสถานการณจริง สิ่งของจริงแลว  
ถาครูใชวิดีโอและใชสื่อสนับสนุนการเห็นพัฒนาความสามารถทางภาษาและความสามารถอื่น ๆ เปนการลด
ขอจำกัดดานภาษาในการเรียนรูเขาใจเนื้อหาตาง ๆ ที่ครูสอนเชนเดียวกับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มี 

ความบกพรองทางการไดยิน จะไดรับประโยชนอยางมากตามหลักสูตรที่เหมาะกับความตองการในฐานะ
ผูเรียนท่ีใชการมองเห็นเปนหลักในการเขาถึงความรูตาง ๆ   

 Wilmington College (2017) กลาววา ความบกพรองทางการไดยินเปนประเภทที่พบมากที่สุด
ของความพิการทางกายภาพ การสูญเสียการไดยินอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทในการไดยินหรือ
เสนประสาทความรูสึกของหูซึ่งรบกวนการไดยินเสียง คนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจมีปญหาดาน
ภาษา คำศัพทและไวยากรณที่ผิดรูปแบบ นักเรียนจำนวนมากที่สูญเสียการไดยินใชเครื่องชวยฟงและ
อาศัยการอานปาก และมีเพียงรอยละ 30 ของคำพูดเทานั้นท่ีสามารถอานปากได  

 ขอตระหนักสำหรับครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

 1) ตระหนักวานักเรียนจะตองเห็นริมฝปากของคนพูดเพ่ือทราบวากำลังพูดอะไรอยู 
 2) เผชิญหนากับนักเรียนในชั้นเรียนระหวางพูดเพราะการแสดงออกทางสีหนาของครูจะให

นักเรียนเขาใจเก่ียวกับความหมายของคำพูดของครูไดในเบื้องตน 

 3) พูดชา ๆ โดยใชประโยคและทาทางสั้น ๆ เพ่ือชวยใหนักเรียนทำความเขาใจสิ่งท่ีเรียน 

 4) ไมควรยืนอยูหนาหนาตางหรือแหลงแสงสะทอน เพราะอาจจำกัดการมองเห็นของนักเรียน 
และไมควรพูดตะคอกหรือพูดโดยเคลื่อนไหวริมฝปากเกินความจริง ควรพูดเปนธรรมชาต ิ

 5) โปรดจำไววาความรูที่ครูถายทอดในชั้นเรียนแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
อาจหายไป เพราะนักเรียนมีขอจำกัดในการรับขอมูล  
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 6) การเพิ่มเวลาสำหรับการสาธิตตัวอยาง การฝกซ้ำ ๆ การถามซ้ำ ๆ และใหโอกาสนักเรียน
แสดงความคิดเห็นในการรับรู เพื่อสรุปความเขาใจดวยตนเองและครูควรเพิ่มเวลาใหนักเรียนรวบรวม
ขอมูลการเรียนใหครบตามวัตถุประสงค นักเรียนอาจพูดไดชาและตองใชเวลามากในการสื่อสาร การเพ่ิม
เวลาจึงเปนการเพ่ิมโอกาสสำคัญท่ีจะทำใหนักเรียนบรรลุการเรียนรูท่ีสมบูรณ 

 7) ใชสื่อรูปภาพหรือสื่อสนับสนุนการเห็นชวยสรางความเขาใจระหวางการบรรยาย ตัวอยาง 
เชน การใชสีทับเนนที่คำสำคัญของบทเรียน หัวขอบรรยายหลัก หรือเขียนคำสำคัญบนกระดานและ
อธิบายความหมายกอนหรือระหวางการบรรยาย ควรใชสื ่อรูปภาพเพื ่อเพิ ่มความเขาใจจากขอมูล 

การอธิบายโดยปากเปลา 
 8) ใชวิดทัิศนเปนสวนหนึ่งของการนำเสนอบทเรียนในชั้นเรียน ควรเลือกรูปแบบคำบรรยายท่ี

มีการบรรยายใตภาพเพื่อใหนักเรียนบกพรองทางการไดยินสามารถเขาถึงความหมายของสิ่งที่เรียนอยาง
เต็มท่ี หากวีดีโอไมมีคำบรรยายใตภาพ ครูควรใหบทสรุปแกนักเรียน 

 9) การสรุปขอความของครูมีประโยชนมาก เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาครูกับนักเรียนเขาใจ
ตรงกันเปนการตรวจสอบความเขาใจท่ีถูกตอง เพ่ือประเมินวานักเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหา ของหลักสูตร
นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม 

 10) ผูชวยจดบันทึกหรือสำเนาบันทึกการบรรยายอาจจำเปนเนื่องจากนักเรียน จะไมสามารถ
มองเห็นลามและจดบันทึกในเวลาเดียวกันได 

 Rice (2012) เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู ที ่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินแกคร ูดังนี้   

 1) ตรวจสอบใหแนใจวานักเรียนสวมเครื่องชวยฟงของตัวเองและครูก็กำลังใชไมโครโฟน 

 2) โปรดจำไววานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คนสวนใหญมีการไดยินที่เหลืออยู
บางสวนและเราตองการท่ีจะใชประโยชนใหเต็มท่ี 

 3) ตรวจสอบใหแนใจวาท่ีนั่งของนักเรียนสามารถมองเห็นใบหนาและปากของครูไดชัดเจน  
 4) การตะคอกหรือตะโกนใสนักเรียนอาจทำใหนักเรียนเขาใจขอมูลที ่ครูสื ่อสารผิดจาก

วัตถุประสงคของครู ครูควรพูดในโทนเสียงปกติโดยใชไมโครโฟน นักเรียนจะเขาใจจากการอานปากและ
หนาตา ทาทางของครูแลวตีความจากการสื่อสารนี ้

 5) หากนักเรียนมีลามแลวครูควรใหนักเรียนสำเนาบทเรียนใหลามกอนเริ่มชั้นเรียน 

 6) โปรดจำไววาครูไมจำเปนตองพูดคุยกับลามระหวางแปลเพราะทำใหลามขาดสมาธิและ
สับสน ลามมีหนาท่ีตัวกลางการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน 
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 7) ขณะเขียนบนกระดานครูควรหยุดพูด เพราะนักเรียนมองไมเห็นปากและใบหนาของครู 
ควรเขียนกระดานและใหนักเรียนจดขอความบนกระดานใหแลวเสร็จ ครูจึงคอยอธิบายเนื้อหาบนกระดาน 

 8) ใชภาพและกราฟกประกอบการสอนหรือสรุปเนื้อหาหรือมโนมติบทเรียนที่จะเรียนกอน
เริ่มเรียนและใหนักเรียนวาดภาพหรือสรางแผนภูมิสรุปความคิดที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือประสบการณที่ครู
จัดใหนักเรียนหูหนวกเปนผูเรียนท่ีเรียนรูจากการมองเห็น 

 9) กุญแจสำคัญในการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือ  

การสอนเนื้อหาซ้ำ ๆ และการลงมือปฏิบัต ิ

 10) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เปนผูเรียนท่ีเขาใจรูปธรรมและมีความยุงยากใน
การทำความเขาใจแนวคิดท่ีเปนนามธรรม ครูควรทำความเขาใจและเพ่ิมเวลาแกนักเรียน 

 11) บทเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ควรเปนบทเรียนภาษาทุก
บทเรียน เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินขาดทักษะภาษาที่จำเปน ดังนั้นควรมีการจด
บันทึกคำศัพทสำคัญ ความหมายของคำ มโนมติหลักในแตละบทเรียนที่นักเรียนตองเขาใจลงสมุดงาน 
ติดฉลากวัตถุในหองเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนเรียนรูคำนามและการสะกดคำ ทำใหหองเรียนเต็มไปดวย
การพิมพรูปภาพ แผนภูมิ เพราะชวยใหเด็กหูหนวกสรางทักษะทางภาษาและทำงานไดดีกับเพื่อนใน 

ชั้นเรียนและกับผูปกครอง 
 ในการสื่อสารกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินควรปฏิบัติดังนี ้
 1) สบตา มองตรงไปท่ีนักเรียนและเผชิญหนาเม่ือตองการสื่อสารกับนักเรียนพูดตามธรรมชาติ

และชัดเจนกับนักเรียน ครูควรตระหนักการพูดดังไมไดชวยใหนักเรียนเขาใจในสิ่งท่ีครูพูด 

 2)  พูดชื่อของนักเรียนหรือแสดงทาทางใหนักเรียนสนใจกอนท่ีจะพูด 

 3)  มอบหมายนักเรียนนั่งโตะทำงานใกลกับครู หรือหนาหองเรียนหรือสถานที่ที่ครูตั้งใจจะให
นักเรียนมองเห็นและเขาใจเนื้อหาการบรรยายใหมากท่ีสุด 

 4)  การสื่อสารบางอยางอาจเปนเรื่องยากสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีจะ
เขาใจ การสอนเรื่องสำนวนซึ่งเปนการเลนคำ การอธิบายเรื่องตลกและการถากถาง ซึ่งเนื้อหาอาจไมตรง
กับขอความ 

 5) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมักจะมีพัฒนาการลาชาดานทักษะทางสังคม 

ครูควรสรางโอกาสระหวางชั ่วโมงเรียนหรือระหวางพักใหมีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม เชน 

การเลนเกมหรือการตั้งประเด็นการสนทนาหรืออภิปรายสาระการเรียนรู   
 6) ครูผู ชายควรเก็บหนวดหรือดูแลไมใหบังริมฝปากหรือใบหนา ปองกันอุปสรรค ในการ

สื่อสารผานการอานปากหรือการสังเกตทาทางจากใบหนาของคร ู
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 หลักสูตรและการสอนโดยใชกลยุทธการมองเห็น (Eubanks, 2011)  
 1) ปรับวิธีการสอนเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนโดยแสดงขอมูลที่ตองการสื่อสาร

กับนักเรียนบนกระดาน เชน การเขียนการบานทั้งหมดคำแนะนำในชั้นเรียนและ การเปลี่ยนแปลงตาราง
ประจำวันหรือการแทรกกิจกรรมพิเศษ การเขียนข้ันตอนเปนแผนผังหรือแผนภูมิสรุปบทเรียนหรือเนื้อหา
บนกระดานอาจใชปากกาที่มีสีตาง ๆ เพื่อใหความสำคัญกับขอความหรือขอที่ควรจำ นักเรียนจะสนใจ
และจำไดดีข้ึน 

 2)  จัดเรียงโตะในรูปแบบวงกลมหรือรูปเกือกมา เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

สามารถมองเห็นครู เพ่ือนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ได นี่เปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งถาพวกเขาจำเปนตองอานริมฝปาก
และสบตากับครูระหวางการสอนหรืออธิบายความรูแกนักเรียน 

 3)  ใหนักเรียนมีโครงรางของบทเรียนประจำวันและพิมพสำเนาของบันทึกชวยใหนักเรียน
มุงเนนการอภิปรายและคำถามในขณะที่ครูกำลังสอนอยู จากนั้นนักเรียนสามารถมีสวนรวมในการเรียนรูและ
สามารถอานบันทึกยอในภายหลังไดอยางงายดาย เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเรียนรู
ผานสายตา การมองเห็นเปนวิธีการหลักในการรับฟงขอมูลจึงควรใชเครื ่องมือที่เปนรูปภาพ รูปถาย 

แผนภูมิ ทุกครั้งท่ีสามารถทำได พิจารณาใชโปสเตอร แผนภูมิกราฟก การดภาพทำมือ การจัดกราฟก 

สิ่งประดิษฐหรือรายการภาพเพื่อแสดงแนวคิดครูอาจเพิ่มการใชวิดีโอที่มีคำอธิบายภาพในชั้นเรียน จะทำ
ใหเขาใจมากข้ึน 

 4)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Program: IEP) เกี ่ยวกับการปรับตัวในหองเรียนและการชวยเหลือที ่สอดคลองกับความ
ตองการจำเปนของนักเรียนเปนรายบุคคล 

 กลาวโดยสรุปการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ควรให
ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ การสอนซ้ำเนื้อหา สื่อที่มองเห็นได เชน ดูการสาธิต เลียนแบบ สื่อท่ี
มองเห็นได การทำตัวแบบ การใชรูปภาพและไดอะแกรมเปนประโยชนสำหรับนักเรียน ทุกชั้นเรียนในการ
ทำความเขาใจเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

2.3 หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  
มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล การจัดการศึกษา มุงใหสอดคลองกับ
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สภาพและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะ ที่มุงทำประโยชน สรางสิ่งที่ดีงามใหกับ
สังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

 วิชาพลศึกษา (Physical Education) เปนวิชาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซ่ึง 
มุงหมายใหเกิดการเรียนรูเชิงทักษพิสัย (Psychomotor Learning) เปนวิชาหนึ่งที่บรรจุในหลักสูตร
การศึกษาของชาติ นับวามีความสำคัญ  ในการที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ 
อารมณ สังคม สติปญญา ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และไดมี
การบรรจุไวในหลักสูตรของโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อใหผูเรียนผานเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ตามสำหรับเด็กและเยาวชนไทยตามชวงอายุ โดยใชกิจกรรมการเคลื ่อนไหว การออกกำลังกาย  
การเลนเกมและกีฬา เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา 
รวมท้ัง สุขภาพ ท่ีสมบูรณ หลักการและปรัชญาของการพลศึกษา คือ มุงใหนักเรียนไดมีพัฒนาการ ดังนี้ 

 (1) ดานสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  

 (2) ดานทักษะการกีฬาตามความสนใจ  

  (3) ดานความรูความเขาใจในวิชาพลศึกษา  
  (4) ดานคุณธรรม เชน การมีน้ำใจนักกีฬา การมีวินัย 

  (5) ดานเจตคติท่ีดีตอการออกกำลังกายและเลนกีฬา 
 การวัดและประเมินผลพลศึกษาเปนกระบวนการตรวจสอบพัฒนาการที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) กลาวคือ 1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

คือ ดานความรูความเขาใจในวิชาพลศึกษา 2) จิตพิสัย (Affective Domain) คือ ดานคุณธรรม เจตคติท่ีดี
ตอการออกกำลังกายเลนกีฬา และ 3) ทักษะพิส ัย (Psychomotor Domain) คือ ดานทักษะ และ 
สมรรถภาพทางกาย วิชาพลศึกษาชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการเปนคนที่สมบูรณทุก ๆ ดานทั้ง 5 ดาน 

ไปพรอม ๆ กัน   

 การวัดประเมินทักษะเปนการทดสอบสมรรถภาพทางกายเทียบกับเกณฑมาตรฐานและ 

วัดทักษะปฏิบัติดานกีฬา สวนการวัดความรูความเขาใจอาจใชแบบทดสอบท้ังแบบปรนัยและแบบอัตนัย  

 การประเมินเจตคติ เปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู 
ประสบการณ และเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรานั้น ๆ  

ไปในทิศทางหนึ่ง อาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือคัดคานก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขบวนการเรียนรู ซึ่งเจตคตนิี่
จะแสดงออกหรือปรากฏใหเห็นชัดในกรณีที่สิ ่ง เรานั้นเปนสิ่งเราทางสังคม องคประกอบของเจตคติ 

องคประกอบของเจตคติมี 3 ประการ ไดแก 1) ดานความคิด (Cognitive Component) เปนการรับรู



30 
 

และวินิจฉัยขอมูลตาง ๆ ที ่ไดรับ แสดงออกมาในแนวคิดที ่ว าอะไรถูก อะไรผิด 2) ดานความรู สึก 

(Affective Component) เปนลักษณะทางอารมณของบุคคลที่สอดคลองกับความคิด เชน ถาบุคคลมี
ความคิดในทางที่ไมดีตอสิ่งใด ก็จะมีความรูสึกที่ไมดีตอสิ่งนั้น ดวย จึงแสดงออกมาในรูปของความรูสึก 

ไมชอบหรือไมพอใจ 3) ดานพฤติกรรม (Behavior Component) เปนความพรอมที่จะปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติเกิดจากความคิด ความรูสึก ในการวัดประเมินดานจิตพิสัย สามารถแบงลำดับขั้นของเจตคติตาม
คุณลักษณะ ท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล ของเจตคติ ได 5 ข้ัน ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)  

 ขั้นที่ 1 การตั้งใจรับ (Receiving) เปนความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณอยางเต็มใจ  

ไมตองมีใครบังคับโดยฟงและดูอยางตั้งใจ เปนขั้นของเจตคติที่มีความซับซอนนอยที่สุด เปนขั้นตอนแรก 

ของการพัฒนาเจตคต ิ 

 ขั ้นที ่ 2 การตอบสนอง (Responding) เปนการเขาร วมหรือลงมือกระทำปฏิบัต ิตาม 

ดวยความเต็มใจ ยอมรับ เชื่อฟง ไมตองใชการบังคับขูเข็ญ ดวยความพึงพอใจมีความสุข และสนุกสนาน  

 ข้ันท่ี 3 การเห็นคุณคา (Valuing) เปนการเห็นความสำคัญหรือเห็นคุณคา ประทับใจ ในสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งที่เกิดจากจิตใจและความรูสึกของภายในแตละบุคคล ที่แสดงออกทางพฤติกรรมชัดเจน คงที่และ
สม่ำเสมอ ไดแก การยอมรับคุณคาของบุคคล ขอเสนอ แนวคิด ความพึงพอใจในคุณคา มีความผูกพัน  
ยึดม่ันและตองการใหไดมาซ่ึงคุณคานั้น  

 ขั้นที่ 4 การสรางคุณคา (Organizing) เปนการนำเอาคุณคาในลักษณะตาง ๆ มารวมกัน  

ใหสามารถมองเห็นความสอดคลองหรือความขัดแยงของคุณคาแตละอยาง เปรียบเทียบ แยกแยะ  

สรางความสัมพันธ และสังเคราะหคุณคาท่ีดีและเหมาะสมกับตนเองข้ึนเปนระบบคุณคาสำหรับตนเอง  
 ขั้นที่ 5 การสรางลักษณะของตนเองตามสิ่งที่เห็นวามีคุณคา (Characterization by Value) 

เปนการใชระบบคุณคาท่ีไดจากข้ันท่ี 4 มาพัฒนาตนเอง หรือนำมาประพฤติ ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของ
ตนเองท่ีคงเสนคงวา นำไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพใหม การปรับตัวทางสังคม การดำเนิน ชีวิตและการปรับ
อารมณใหม 

 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาดานกายภาพที่สำคัญซึ่งสัมพันธกับปญหา
ดานวิชาการและการสื่อสารระยะยาว นอกจากนี้ มีการศึกษาพบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
มีสมรรถภาพทางกายไมสมวัยโดยมีปญหาการทำงานกลไกการเคลื่อนไหว เชน การรักษาสมดุลของ
รางกายขณะอยูในทากระโดดขาเดียว ปรบมือเหนือศรีษะ หรือเดินตอเทาเปนเสนตรง (Zwierzchowska, 

Gawlik and Grabara, 2004) จากการศึกษาของ Cushing et all. , (2013) พบวา นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินจากประสาทหูเสื่อมมีความผิดปกติของระบบการทรงตัว รอยละ 50 ขึ้นและใน
จำนวนนี ้1 ใน 3 มีความผิดปกติอยางรุนแรงข้ึนอยูกับความผิดปกติของเยื่อหุมสมองอักเสบ โรงเรียนควร
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เพิ่มเวลาใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดเคลื่อนไหวนอกวิชาพลศึกษา ครูทักษะทางกีฬา 
รู จักนักเรียนเปนรายบุคคล จัดสภาพแวดลอม สื่อและลามภาษามือ โดยไมลดมาตรฐานการศึกษา 
แกน ักเร ียน ครูใช กลยุทธ การสอนโดยนักเร ียนมองเห็นได เช น การสาธิตมาพัฒนาการเร ียนรู 
(Easterbrooks and Stoner, 2006) ผูเรียนสามารถเขาถึงวิชาพลศึกษาไดโดยครูสื่อสารผานภาษามือ
หรือสื่อสงเสริมการเรียนรูผานการมอง มีการลงมือปฏิบัติดวยตนเองซ้ำ ๆ (The Wallace Foundation, 

2013) การทำใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจกับการเรียนรูสาระพลศึกษานั้น ปจจัยที่สำคัญ คือ การจัด
สภาพแวดลอมหรือจัดบรรยากาศการเรียนท่ีเหมาะสม ตรงกับความสนใจของนักเรียน มีอุปกรณ 
ออกกำลังกายทั้งในรมและกลางแจง มีอุปกรณโสตทัศนศึกษา เชน โทรทัศน วีดิทัศน เพียงพอกับจำนวน
นักเรียน ทำใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียน ครูมีทักษะทางกีฬาและทักษะการสอน สรางแรงจูงใจ 

แกนักเรียนในการออกกำลังกาย เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ (เกวรินทร สีมาพล ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ และ 

นำชัย เลวัลย, 2555)  

กลาวโดยสรุปนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเปนผูเรียนท่ีเรียนรูจากการเห็นและการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง มีสมรรถภาพทางกายไมสมวัยโดยมีปญหาการทำงานกลไกการเคลื่อนไหว การจัดการเรียนรู
วิชาพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ท่ีประกอบดวย การออกกำลังกาย การเลนกีฬาและนันทนาการ เพื ่อใหน ักเร ียนมีสมรรถภาพ 

ทางกายตามเกณฑมาตรฐานสมวัย เนนการปฏิบัติซ้ำ ๆ จนชำนาญ ใชสื ่อที่มองเห็นได เชน รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว ทำใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรที ่ยืดหยุน หลากหลายสอดคลองกับความตองการจำเปนของนักเรียน
รายบุคคล สนับสนุนสื่อ อุปกรณ จัดสภาพแวดลอม อำนวยความสะดวกดานบุคลากร ลามภาษามือ 

สนับสนนุทางสังคม และสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู วัดประเมินผลการเรียนรูเปนรายบุคคล 

3. หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
3.1 ความหมายและความสำคัญ 
 ว ิชาพลศึกษาเป นหนึ ่งในวิชาบังค ับใหเร ียนตามหลักส ูตร เป นการเร ียนร ู  เก ี ่ยวกับ 

การเคลื่อนไหวท่ีถูกวิธีของรางกายและตามความตองการของจิตใจ ไมวาชนิดกีฬา ท่ีใชเปนสื่อการเรียนรู เชน 
แบดมินตัน กระบี่ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วายน้ำ เปนตน รวมทั้งการเคลื่อนไหวรางกาย เชน ออกกำลังกาย 

กายบริหาร เปนตน ซ่ึงนักเรียนควรมีสมรรถภาพทางกายท่ีอยูในเกณฑมาตรฐานตามชวงอาย ุ

     พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมาย พลศึกษาวา การศึกษา 
ที่จะนำไปสูความเจริญงอกงามและพัฒนาการทางรางกาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) Centers for 
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Disease Control and Prevention : CDC (2010) ใหความหมายการสงเสริมศกัยภาพดานพลศึกษา วา
วิชาพลศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจและการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหว ความรูและแสดงพฤติกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายอยางเหมาะสม CDC (2010) 

สนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาทุกวันเพื่อชวยใหนักเรียนมีสมรรถภาพ 

ทางกายสมวัยและมีความม่ันใจในการเคลื่อนไหวรางกายไปตลอดชีวิต 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 ัมพ ันธ ก ับท ักษะ (Skill-related 

physical fitness) กรมพลศึกษา (2562) ใหความสำคัญกับสมรรถภาพทางกายและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของเยาวชนและประชาชนไทย จึงไดจัดทำแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนท่ีทุกชวงอาย ุเพ่ือใหโรงเรียนนำไปใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรูใน
วิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเนื่องจากวัยเด็กเปนวัยท่ีอยูในชวงการพัฒนาดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การออกกำลังกายและเลนกีฬาเปนการชวยกระตุน และ
พัฒนาระบบตางในรางกายที่จะชวยใหเด็กมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย ทำใหมีรางกายที่แข็งแรง
สมบูรณ และยังชวยสงเสริมสุขภาพจิตที่ดี Barboza, Ramos, Abreu, and Castro (2019)  กลาววา
ศักยภาพดานพลศึกษา คือ ทักษะการเคลื่อนไหวท่ีทำใหคนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี มีความเสี่ยงต่ำในการท่ี
จะเกิดปญหาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพกอนถึงเวลาอันสมควร และมีพลังงานในการประกอบกิจกรรมทางกาย
เพ่ือความสนุกสนาน  

 US Department of Health and Human Services (2008) กลาววา สมรรถภาพทางกาย
เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลการสอนพลศึกษาในโรงเรียน สังเกตจากความสามารถในการทำงานประจำวัน 

ดวยความแข็งแรงและความตื่นตัวโดยไมเมื ่อยลาเกินควรและมีพลังงานเพื่อทำกิจกรรมยามวางและ
ตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณฉุกเฉิน สมรรถภาพทางกายของนักเรียนเปนตัวบงชี้ความเสี่ยงตอ
สุขภาพในผูใหญ การออกกำลังกายที่เหมาะสมชวยสงเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและกลามเนื้อ
และปองกันภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง การออกกำลังกายที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางกาย ไดแก กิจกรรม 



33 
 

เพิ ่มความอดทนของระบบทางเดินหายใจ ความแข็งแรงของกลามเนื ้อหรือความสามารถในการใช
ออกซิเจน ความยืดหยุน ความอดทนของกลามเนื้อ และองคประกอบของรางกาย การออกกำลังกายท่ี
เกี่ยวของกับประสิทธิภาพหรือทักษะมักจะเนนไปที่การปรับปรุงความคลองตัว  ความสมดุล  ความเร็ว 

พลังการประสานงานและเวลาตอบสนอง กิจกรรมการออกกำลังกายท่ีสงเสริมสมรรถภาพทางกาย 

ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้  
  1)  เกม เปนกิจกรรมการเลนอยางงาย ๆ ไมมีกฎกติกาท่ีซับซอนมากเนนท่ีความสนุกสนาน 

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 ดันพ้ืน ลุก-นั่ง ฯลฯ  

  5) กิจกรรมนอกเมือง สงเสริมการเคลื่อนไหวรางกายโดยการศึกษาธรรมชาติที่สนใจ เชน 
การปนเขา การเดินทางไหล การทัศนาจร การเขาขายพักแรม เปนตน 

  6)  กิจกรรมแกไขความบกพรอง ความไมสมวัยหรือความพิการ เปนกิจกรรมที ่ให
เคลื่อนไหวเพ่ือแกไขความพิการ เพ่ิมศักยภาพ สงเสริมพัฒนาการหรือคงสภาพการเคลื่อนไหวท่ีมีอยู 

สรุปศักยภาพดานพลศึกษา หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลน
กีฬาท่ีสงผลดีตอสมรรถภาพทางกาย ระบบทางเดินหายใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อหรือความสามารถ
ในการใชออกซิเจน ความยืดหยุน ความอดทนของกลามเนื้อ มีความมั่นใจและพึงพอใจกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวรางกายไปตลอดชีวิต 

ความสำคัญของศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยม 
U.S. Department of Health and Human Services (2018) กล  าวว  า  ว ั ย เด ็ กและว ั ยรุ น 

เปนชวงสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การสรางนิสัยการออกกำลังกายเปนรากฐาน 

การดูแลสุขภาพและความเปนอยู ที ่ด ีตลอดชีว ิต กิจกรรมการเคลื ่อนไหวรางายในเด็กและวัยรุน 

จะมีสมรรถภาพทางเดินหายใจและกลามเนื้อแข็งแรง มีไขมันในรางกายลดลงและกระดูกที่แข็งแรง  
การออกกำลังกายยังมีประโยชนตอสุขภาพสมองสำหรับวัยเรียน ภาวะซึมเศราลดลง การออกกำลังกายใน
ระดับปานกลางถึงมาก ชวยเพิ่มความจำและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับเด็กและวัยรุ นท่ีมี
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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
เพ่ือปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและลดความเสี่ยงของปญหาสุขภาพมากมาย ดังนี ้ 

 1) เด็กอายุ 3 ถึง 5 ปมีสุขภาพกระดูกและน้ำหนักดีข้ึน 

 2) เด็กอายุ 6 ถึง 13 ป สมองสวนของการเรียนรูจะไดรับการพัฒนาอยางชัดเจน เชน  
การประมวลผลความรู ความจำและ ทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสำเร็จ (Executive Functions: EF)  

 3) เด็กอายุ 6 ถึง 17 ป ลดความเสี่ยงภาวะซึมเศราและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  

 4) การออกกำลังกายมีประโยชนตอสุขภาพสมองรวมทั้งเปนไปไดปรับปรุงการทำงานของ
ความรูความเขาใจลดความวิตกกังวล ความเสี่ยงตอภาวะซึมเศราและการนอนหลับที่ดีขึ้นและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

 5) ลดความเสี ่ยงตอการเพิ ่มน้ำหนักตัวมากเกินไปขณะตั ้งครรภสำหรับหญิงตั ้งครรภ 
โรคเบาหวานและภาวะซึมเศราหลังคลอด 

 6) ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการหกลมสำหรับผูสูงอาย ุ

 7) ลดความเสี่ยงการตายจากทุกสาเหตุทางกายและทำใหคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสำหรับผูท่ีเปน
โรคเรื้อรังตางๆ  

World Economic Forum (2018) สนับสนุนใหเด็ก ๆ ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมอง
มากข้ึน โดยนำเสนอขอมูลการศึกษาของประเทศสเปนท่ีพบวาเด็กท่ีมีกิจกรรมทางกายจะมีสมองสวนหนา
และสวนขางมากขึ ้น (Frontal and temporal regions and the calcarine cortex) ซึ ่งทั ้งหมดนี ้มี
ความสำคัญตอความสามารถของสมองที ่ใชบริหารจัดการเรื ่องตาง ๆ ในชีวิตไดสำเร็จ (Executive 

function) รวมถึงการเรียนรู (Learning) ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skills) การประมวลผลดวยภาพ 

(Visual processing) และพัฒนาความสามารถทางการเร ียน (Academic performance) World 

Economic Forum ไดกระตุ นรัฐบาลใหกำหนดนโยบายและนักการศึกษาใหนำผลการวิจัยไปใชใน
โรงเรียนโดยการสอนพลศึกษาหรือออกกำลังกายทุกวัน  

กระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา (2560) ใหขอมูลวาระบบการศึกษาไทยยังไมใหความสำคัญ 

กับการพัฒนาดานการกีฬามากนัก จึงกำหนดยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4  

(พ.ศ. 2560 – 2564) สนับสนุนสงเสริมการออกกำลังกาย การเลนกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชนโดย 
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การสงเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อใหเด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงการเลนกีฬาและออกกำลังกาย สงเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผูนำการออกกำลังกาย 

และการเผยแพรความรู เพื ่อสงเสริมการออกกำลังกาย เลนกีฬาและการดูแลสุขภาพใหกับคนไทย 

ตลอดจนการจัดทำแนวทางสงเสริมสุขภาพและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและ
เลนกีฬาสำหรับคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุซึ ่งจะเปนการสงเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณอยาง
แทจริง สงเสริมการวิจัยพัฒนาพลศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไปสูการสรางนักกีฬา
ของสถานศึกษาและนักกีฬาแหงชาติ นอกจากนี้ยังสงเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสูความเปนเลิศ 

โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานตั้งแตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 
1) พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ใหไดมีชั่วโมงพลศึกษาเพิ่มขึ้น อบรม

ครูพลศึกษาในโรงเรียน รวมท้ังการจัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน (After school program)  

2) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน สวนราชการและองคกรเอกชนไดออกกำลังกายและกีฬาเปน
ประจำทุกสัปดาห  

3) สนับสนุนใหมีสถานที ่ออกกำลังกายและเลนกีฬาในชุนชนทั่วประเทศ โดยบูรณาการรวมกับ
กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

4) นำวิทยาศาสตรการกีฬา มาเปนเครื่องมือในการพัฒนานักกีฬาในทุกระดับ พัฒนาผูฝกสอน (โคช) 

และนักกีฬาใหกาวสูความเปนนักกีฬาระดับนานาชาติ โดยจะเนนการสรางกีฬาท่ีเปนทีมใหเขาสูระดับโลก  

5) พัฒนากระบวนการคัดสรร ฝกฝนและพัฒนานักกีฬาอยางตอเนื่อง  
6) สงเสริมกีฬาเพื่อการทองเที่ยว และการบูรณาการระหวางกีฬาและการทองเที่ยวใหเกิดผล

สูงสุดทุกมิติรวมท้ังคนพิการ พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีมาตรฐานและสงเสริมการวิจัยดานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

สุพาพร เทพยสุวรรณ (2561) กลาววา กิจกรรมการเลนกีฬาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน
มากมายกับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในวัยรุ นการเลนกีฬาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติท่ี 
อวัยวะทุกสวนของรางกายทำงานอยางเต็มท่ีท้ังกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ เชน การเดิน วิ่ง กระโดด 
ตีแบดมินตัน นอกจากนี้ การเลนกีฬาชวยใหมีจิตใจและอารมณท่ีเบิกบานแจมใส อีกท้ังยังกระตุนใหสมอง
ตื่นตัว มีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดรวดเร็วและสรางสรรคมากยิ่งข้ึน 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 ของรางกายทำงานไดดี อีกทั้งชวยใหเด็กมีการทรงตัวที่ดีและชวยพัฒนากลามเนื้อเล็กและ
กลามเนื้อใหญใหไดมีการเคลื่อนไหวอยางคลองแคลวอีกดวย 

 2) ชวยเพ่ิมมวลกระดูกใหกับเด็ก นอกจากจากการเลนกีฬาจะชวยใหระบบหลอดเลือดและ
หัวใจแข็งแรง ซึ่งสงผลตอการหลั่งฮอรโมนเพื่อการเจริญเติบโต (Growth hormone) แลวยังชวยในเรื่อง
ของพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กในการเพิ่มมวลกระดูกของเด็กที่ชวยสงเสริม ความแข็งแรง
ของขอตอและระบบกลามเนื้อของรางกายอีกดวย เชน กิจกรรมกระโดด การเดินตามเสน เดินตามแบบ 

 3) ลดปญหาเด็กอวน เกิดจากเด็กไมไดเคลื่อนไหวออกกำลังกายเลย ดังนั้นควรสงเสริมให
เด็กไดออกกำลังกายเลนกีฬาเชน ชวนไปวิ่ง ขี่จักรยาน เตนแอโรบิค วายน้ำ ซึ่งการเลนกีฬานั้น จะชวย 

เผาผลาญไขมันสวนเกินใหออกไปจากรางกายและทำใหเด็กมีรางกายท่ีแข็งแรง มีรูปราง ท่ีดีสมสวน 

 4) ชวยใหเด็กสมองดีสุขภาพจิตดี เพราะการที่เด็กไดเลนกีฬา นอกจากจะชวยใหเด็ก 

มีรางกายที่แข็งแรงโดยตรงแลว ยังชวยใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณที่เบิกบานแจมใส มีความสุข
สนุกสนาน และชวยลดความเครียดอีกดวย อีกทั้งกิจกรรมกีฬายังชวยใหสมองสวนการเรียนรูของเด็ก
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเลือดและออกซิเจนมีการไหลเวียนไปสูสมองไดดี ซ่ึงเปนการ
ชวยใหสมองสวนความจำของเด็กทำงานไดดีข้ึน 

องคกรอนามัยโลกแนะนำวาเด็กอายุตั ้งแต 5 - 17 ป ควรเลนกีฬา ออกกำลังกายอยางนอย  
60 นาทีตอวัน ผลการศึกษาหลายเรื ่องเกี ่ยวกับเด็กกับการออกกำลังกายสงผลตอความแข็งแรง 
ของรางกาย ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชวยใหความสามารถทางความคิดอานและทางวิชาการ
ของเด็ก ๆ ดีขึ้น เนื่องจากการหมุนเวียนของโลหิตไปเลี้ยงสมองดีขึ้นสามารถคิดทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลว 
คิดเร็วขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกวาเด็กที่ไมไดออกกำลังกาย มีการคนพบ
หลักฐานวา เด็ก ๆ ทำคะแนนทดสอบการอานและคณิตศาสตรไดสูงหลังจากออกกำลังกายดวยการเดิน
เปนประจำ โดยนักเรียนทำกิจกรรมที่ออกแรงกาย เชน เดินมาโรงเรียน เดินเปลี่ยนหองเรียน ใชอุปกรณ
ออกกำลังกายกลางแจงเปนประจำ โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหว ทั้งในและ
นอกการเรียนพลศึกษาเปนประจำเด็ก ๆ จะมีความสามารถในการเรียนรูสูงที่ขึ ้นดวย (Gomez and 

Hillman, 2013; Pearson, 2014) Centers for Disease Control and Prevention (2014) กลาววามีหลักฐาน
ยืนยันวาการเคลื่อนไหวรางกาย การออกกำลังกายและการเลนกีฬาสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้   

 1) นักเรียนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ ่มข้ึน  
สนใจมาโรงเรียน สมรรถนะทางการคิดดีขึ้น เชน ความจำและพฤติกรรมในชั้นเรียนดีขึ้น เชน พฤติกรรม
ตั้งใจทำงาน  
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 2) กิจกรรมการออกกำล ังกายและระดับสมรรถภาพทางกายที ่ส ูงข ึ ้นส ัมพันธ  กับ
ประสิทธิภาพการเรียนรูท่ีดีข้ึน เชน สมาธิ การสนใจจดจอ   

 3) การมีสวนรวมในชั ้นเรียนพลศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนการทดสอบ 

ท่ีไดมาตรฐานและพฤติกรรมในหองเรียน เชน พฤติกรรมการทำงานรวมกับเพ่ือน 

 4)  การเพ่ิมเวลาสำหรับกิจกรรมพลศึกษาสงผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพ
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 คะแนนการทดสอบที่ไดมาตรฐาน การอานคะแนนความรู คะแนนความคลองแคลว 

ทางคณิตศาสตร 
 7) การมีสวนรวมในกิจกรรมการออกกำลังกายนอกหลักสูตร เชน กีฬาระหวางโรงเรียน 

มีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลงและปญหาดานวินัยของนักเรียน
นอยลง 

การเลนกีฬาและออกกำลังกายมีประโยชนตอการเรียนหนังสือของนักเรียนซึ่งจำเปนตองใหมีวิชา 
พลศึกษาในโรงเรียน เนื่องจากสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมของเราสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ
หนวยความจำและสมอง คนที่มีบุคลิกภาพหรือวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวหรือตองเดินทางตลอดเวลา จะมีพัฒนาการ
ทางสติปญญาสูงกวาเดิม ระหวางการออกกำลังกาย สมองจะไดรับสารอาหารและออกซิเจนจากกระแสเลือด  

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) นักกีฬาอาชีพมีภาพสมองท่ีความสัมพันธกับ
สติปญญา โดยนักกีฬาอาชีพมีการฝกซอมและเคลื่อนไหวผานทาทางตาง ๆ ยอมมีโอกาสของการพัฒนา
ทางสมองยอมดีกวาคนที่นั่งอยูบนโซฟาตลอดเวลา นอกจากนี้ตองยังแบงปนเวลาอานและเรียนอยูเสมอ  

หลายคนคิดวาไมตองจริงจังกับการเรียนมากนักก็ได นักกีฬาอาชีพตองฝกฝนหนักในบางกรณี มี
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ความเครียดมาก สงผลเสียตอการทำงานของระบบประสาท ดังนั้นการออกกำลังกายเปนประโยชนตอ
สมอง แตควรพอเหมาะกับรางกาย ซึ่งโคชหรือครูผูฝกสอนจะใหคำแนะนำการฝกซอมสำหรับนักกีฬาได
เปนเอยางดี (กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2557; กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา, 2560)  

กลาวโดยสรุปพลศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
การออกกำลังกาย การเลนเกมและกีฬา เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม สติปญญา รวมทั ้งสมรรถภาพกายและกีฬา โรงเรียนและผู ปกครองควรสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษาทำใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสมรรถภาพทางกาย มีทักษะทางกีฬา อีกท้ังยังกระตุนใหสมอง
ตื่นตัว มีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ  

 

3.2 การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
   การจัดกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชนรวมอยูในการสอน 

พลศึกษาท่ีมีจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหการศึกษาแกนักเรียนดานการดูแลสุขภาพอยาง
มีเปาหมายประกอบดวย การดํารงสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนใหยั ่งยืน รวมทั ้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ในการพัฒนานักเรียนที ่เกี ่ยวของกับกับสมรรถภาพทางกายไวดังนี้  
สาระท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะ
การสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และ
กําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไวในทุกระดับชั้น 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยเนนการประเมินดานทักษะเปนสำคัญ โดยเฉพาะการประเมินในเรื่อง
สมรรถภาพทางกายที่เกี ่ยวของกับสุขภาพนักเรียนตามสภาพจริงดวย การทดสอบและการประเมิน
สมรรถภาพทางกายผูเรียน ซึ่งการประเมินจะชวยใหสามารถติดตามแกไขผูเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย
ต่ำกวาเกณฑปกติไดและสามารถสงเสริมพัฒนาหรือจัดกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงสมรรถภาพทางกายท่ี
เกี่ยวของกับสุขภาพของนักเรียนที่ต่ำกวาเกณฑปกติใหสามารถพัฒนาสมรรรถภาพทางกายของตนเองให
ดีข้ึนหรือผานเกณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การสงเสริมใหนักเรียนไดม ีกิจกรรมทางกายในวิถีช ีว ิต รวมถึงลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
(Sedentary Behavior) ที่ใชพลังงานต่ำ เชน การนั ่งเลนโทรศัพทมือถือ การใชคอมพิวเตอร โดยมี
ขอแนะนำการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ สำหรับวัยเรียนและวัยรุน (6 - 17 ป) ใหมีกิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจำวันอยางนอย 60 นาทีตอวัน อันจะนำไปสูการมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง (กองออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย
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แหงประเทศไทย (2560) ใหขอแนะนำการออกกำลงักายสำหรับเด็กวัยรุน ดังนี้ 1) ควรจัดเวลาเพ่ือใหเด็ก
ออกกำลังกาย อยางนอย 30 ถึง 60 นาทีตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห เพื่อพัฒนากลามเนื้อให
สมบูรณแข็งแรง เพิ่มความสูง โดยเฉพาะในเด็กผูหญิงซึ่งเขาสูวัยรุนเร็ว ประมาณอายุ 10 ป จะมีชวงสูง
ตอไปไดหลังมีประจำเดือนไมเกิน 2 ป 2) กิจกรรมในแตละวันควรจะเริ่มจากระดับเบา ปานกลางและ
หนักตามลำดับ 3) จัดสถานท่ีท่ีบานหรือพาไปทำกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเด็กไดออกกำลังกายแบบแอโรบิค 

เชน เลนกีฬา วิ่ง กระโดดเชือก ตีแบดมินตัน หรือวายน้ำ เปนตน 4) โปรแกรมการฝก การออกกำลังกาย
ที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เสริมสรางกระดูกและใหระบบกลามเนื้อมีความแข็งแรง ไดแก การ
โหนบาร วายน้ำ และยกน้ำหนักขนาดนอย 5) สนามที่เลนควรมีขนาดใหญ สภาพแวดลอมดี โลงแจง 
อากาศถายเทด ี 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาท่ีสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้ (Presidential 

Youth Fitness Program, 2014)  

 1) ครอบคร ัวและโรงเร ียนควรให ความสำคัญและใหกำล ังใจแก เด ็กและเยาวชน  
ในการมีสวนรวมในกิจกรรมการออกกำลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยท่ีสนุกสนานและมีความหลากหลาย 

 2) เด็กและเยาวชน อายุ 6-17 ปควรทำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก 60 นาที 
ทุกวัน เชน การออกกำลังกายแบบแอโรบิค ในระดับปานกลางหรือระดับความเขมขนและควรออกกำลังกาย
ที่มีความเขมขนสูงอยางนอย 3 วันตอสัปดาห เหมาะสำหรับวัยรุ นที่รางกายตองการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อมัดใหญติดตอกันจะชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเดินหายใจ  กิจกรรมแอโรบิค เชน การวิ่ง กระโดด
กระโดดเชือก  วายน้ำ เตนรำและปนจักรยาน เปนตน 

 3) การเสร ิมสร างกล ามเน ื ้อ (Muscle-strengthening) เน ื ่องจากเป นส วนหนึ ่งของ 
การออกกำลังกายประจำวัน 60 นาทีขึ้นไปเด็กและวัยรุนควรมีกิจกรรมทางกายที่เสริมสรางกลามเนื้อ
อยางนอย 3 วันตอสัปดาห เชน กีฬาทำใหกลามเนื ้อทำงานมากกวาปกติในระหวางกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน  กิจกรรมเสริมสรางกลามเนื้อในเด็กหรือวัยรุนควรเปนสวนหนึ่งของการเลน เชน การเลน
บนอุปกรณสนามเด็กเลน  ปนตนไมและการเลนชักเยอ ยกน้ำหนัก เปนตน 

 4) การเสริมสรางกระดูก (Bone-strengthening) เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการออกกำลังกาย
ประจำวัน 60 นาทีขึ้นไปเด็กและวัยรุนควรมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมสรางกระดูกอยางนอย 3 วัน 

ตอสัปดาห เชน การวิ่ง กระโดดเชือก บาสเก็ตบอล เทนนิส ลวนเปนตัวอยางของกิจกรรมเสริมสราง
กระดูก ดังตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นกิจกรรมเสริมสรางความแข็งแรงของกระดูกยังสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
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Presidential Youth Fitness Program; PYFP (2014) กลาววา โปรแกรมพลศึกษาที่มีคุณภาพ
สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักสูตรพลศึกษาที่มีมาตรฐานกลาง 
ของชาติ 2) นโยบายการสนับสนุนของโรงเร ียน 3) เพ ิ ่มเวลาในการจ ัดกิจกรรมดานพลศึกษา  
4) การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนท่ีเปนมาตรฐาน การใหความรูดานการออกกำลังกายและ
การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชวยใหนักเรียนปรับปรุงระดับการออกกำลังกายของตนเอง 
โรงเรียนสามารถรวมประสบการณดานสมรรถภาพทางกาย เขากับการเรียนการสอนพลศึกษาเพ่ือ
เชื่อมโยงระหวางการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพและการออกกำลังกายเพ่ือการเลนกีฬาอาชีพ การนำเสนอ
ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเปนรายบุคคลใหกับผูปกครองเปนการชวยเพิ่มความ
ตระหนักรูของผูปกครองและมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพโดยรวมของนักเรียน  โรงเรียนและครอบครัวควรจัด
เวลาใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทำกิจกรรมทางกาย อยางนอย 60 นาทีตอวันตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้ง
ตอสัปดาห ตามประเภทกิจกรรมทางกายท่ีสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาท่ีสำคัญสำหรับ
เด็กและเยาวชน ดังตารางท่ี  1  

 

ตารางท่ี 1  กิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Presidential Youth Fitness Program, 2014)  

ประเภท กิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนมัธยม 
แอโรบิค (Aerobic)  เคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดใหญในลักษณะเปนจังหวะเปนระยะเวลาท่ียาว เชน 

เดินเร็ว เกมขวาง-ปา เทนนิส เตนประกอบเพลง เตนรำ เคลื่อนไหวขามแนว
ลำตัว 

การเสริมสราง
กลามเนื้อ (Muscle-

strengthening)  

การออกกำลังกายดวยแรงตานโดยใชน้ำหนักตัว การดึงแผนยางยืด การยกตุม
น้ำหนัก การเลนโยคะ เกมที่ออกแรง เชน ชักเยอ เกมเดินปู เกมเดินทาสัตว  
เกมปนเขา เทเบิลเทนนิส เปนตน 

การเสริมสราง
กระดูก (Bone-

strengthening)  

การออกกำลังกายโดยใชเทาและขาหรือมือและแขนในการรับน้ำหนักของตัวเอง
การวิ่ง กระโดดขามสิ่งกีดขวาง  กระโดดตบ  กระโดดเชือก เลนยิมนาสติก  
การเลนบาสเก็ตบอล แบดมินตัน เปนตน 
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การสงเสริมสมรรถภาพทางกาย 
การสงเสริมสมรรถภาพทางกายเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา เปนการเพ่ิม

เวลาสำหรับการเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกายที่เหมาะสมจะชวยใหมีการเจริญเติบโตของระบบ
กระดูก ระบบกลามเนื ้อ และระบบขอตอตาง ๆ ของรางกาย พัฒนาไปอยางเหมาะสมกับชวงวัย 
นอกจากนี้ ยังสงผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ชวยควบคุมน้ำหนักตัว รวมถึงการสงเสริมสุขภาพจิต 
และสรางนิสัยรักการออกกำลังกาย ลดสาเหตุการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  

โรคอวน ในโรงเรียนควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) เพื่อเปนขอมูลการสงเสรมิ
สุขภาพของนักเรียน  World health organization (2019) ใหความหมาย สมรรถภาพทางกาย คือ  

สุขภาวะของรางกายที่อยูในสภาพที่ดีเพื่อที่จะชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ลดอัตราความเสี่ยงของปญหาทางสุขภาพที่เปนสุขภาพที่เปนสาเหตุ มาจากการขาดการออกกําลังกาย 
สรางความสมบูรณและแข็งแรงของรางกายในการที ่จะเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายไดอยาง
หลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การออก
กําลังกาย การเลนกีฬาและแกไขสถานการณตางๆไดเปนอยางดี (กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา, 2555) การขาดกิจกรรมทางกาย และการรักษาสุขภาพท่ีไมดีจะสงผลเสียตอรางกายของมนุษย 
ซ่ึงนำไปสูการสูญเสียสมรรถภาพทางกายท่ีทำใหเกิดปญหาตอสุขภาพได  

กองออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2561) กลาววา สมรรถภาพทางกาย 

หมายถึง สภาวะของรางกายที่อยูในสภาพที่ดีเพื่อชวยใหบุคคลสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ลดอัตราเสี่ยงของปญหาสุขภาพที่เปนสาเหตุจากการออกกำลังกายสรางความสมบูรณและแข็งแรง 
ของรางกายในการเขารวม กิจกรรมการออกกำลังกายไดอยางหลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี
จะสามารถปฏิบัติกิจตาง ๆ ในชีวิตประจำวันการออกกำลังกาย การเลนกีฬาและการแกไขสถานการณตาง ๆ   
ไดอยางดี สมรรถภาพทางกายแบงออกเปน 2 ชนิด คือ สมรรถภาพทางกายที ่สัมพันธกับสุขภาพ 

(Health-related physical fitness) และสมรรถภาพทางกายที ่ส ัมพ ันธ ก ับท ักษะ (Skill-related 

physical fitness) ประกอบดวย 

 1) ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscle strength) เปนความสามารถของกลามเนื้อหรือ
กลุ มกลามเนื ้อที ่ออกแรงดวยความพยายามในครั ้งหนึ่ง ๆ เพื ่อตานกับแรงตานทาน ความแข็งแรง 
ของกลามเนื ้อจะทำใหเกิดความตึงตัวเพื ่อใชแรงในการดึงหรือยกของตาง ๆ เปนความสามารถ 

ของกลามเนื้อที่ชวยใหรางกายทรงตัวตานกับแรงโนมถวงของโลกใหอยูไดโดยไมลม เปนความแข็งแรง 
ของกลามเนื ้อที ่ใชในการเคลื ่อนไหวขั ้นพื ้นฐาน เชน การวิ ่ง การกระโดด การเขยง การกระโจน  

การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเทา เปนตน ความแข็งแรงอีกชนิดหนึ่งของกลามเนื้อ เรียกวา  
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ความแข็งแรง เพื่อเคลื่อนไหวในมุมตาง ๆ ไดแก การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมตาง ๆ เพื่อเลนเกมกีฬา  
การออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เปนตน ความแข็งแรงของกลามเนื้อในการเกร็ง 
เปนความสามารถของรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายในการตานทานแรงท่ีมากระทำจากภายนอกได
โดยไมลมหรือสูญเสียการทรงตัวไป  

 2) ความอดทนของกลามเนื้อ (Muscle endurance) เปนความสามารถของกลามเนื้อ ท่ีจะ
รักษาระดับการใชแรงปานกลางไดเปนเวลานานโดยการออกแรงที ่ทำใหวัตถุเคลื ่อนที ่ไดติดตอกัน 

เปนเวลานาน ๆ หรือหลายครั้งติดตอกัน ความอดทนของกลามเนื้อสามารถเพ่ิมมากข้ึนได  
 3) ความออนตัว (Flexibility) เปนความสามารถของขอตอตาง  ๆของรางกายท่ีเคลื่อนไหวไดเต็ม

ชวงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาดานความออนตัวทำไดโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อและเอ็น หรือการใช
แรงตานทานในกลามเนื้อและเอ็นใหตองทำงานมากข้ึน การยืดเหยียดของกลามเนื้อ ทำไดท้ังแบบอยูกับท่ี
หร ือแบบที ่ม ีการเคล ื ่อนไหวเพ ื ่อให ได ประโยชน ส ูงส ุด ควรใช การย ืดเหย ียดของกล ามเนื้อ 

ในลักษณะอยูกับท่ีนั่นคือ อวัยวะสวนแขนและขาหรือลำตัวจะตองเหยียดจนกวากลามเนื้อจะรูสึกตึง และ
อยูในทาเหยียดกลามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ 10-15 วินาที เชน เกมสงบอลขามแนวลำตัว ศีรษะ 

 4) ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (Cardiovascular endurance) เปน
ความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารตาง ๆ ไปยังกลามเนื้อที่ใชใน 

การออกแรงในขณะทำงาน ทำใหรางกายทำงานไดเปนระยะเวลานาน และขณะเดียวกันก็นำสารที่ไมตองการ  
ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทำงานของกลามเนื ้อออกจากกลามเนื้อที่ใชงานในการพัฒนาหรือเสริมสราง
สมรรถภาพดานนี้จะตองใหมีการเคลื่อนไหวรางกายโดยใชระยะเวลาติดตอกันประมาณ 10-15 นาทีข้ึนไป 
เชน การกระโดดเชือก ปนจักรยาน  

 5) องคประกอบของรางกาย (Body composition) หมายถึง สวนตาง ๆ ท่ีประกอบข้ึนเปน
น้ำหนักตัวของรางกาย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนไขมัน (Fat mass) และสวนที่ปราศจาก
ไขมัน (Fat-free mass) เชน กระดูก กลามเนื้อ และแรธาตุตาง ๆ ในรางกาย โดยท่ัวไป องคประกอบของ
รางกายจะเปนดัชนีประมาณคาที่ทำใหทราบถึงรอยละของน้ำหนักที่เปนสวนของไขมันที่มีอยูในรางกาย 
ซึ ่งอาจจะหาคำตอบที ่เปนสัดสวนกันไดระหวางไขมันในรางกายกับน้ำหนักของสวนอื ่น ๆ ที ่เปน
องคประกอบ เชน สวนของกระดูก กลามเนื้อและอวัยวะตาง ๆ การรักษาองคประกอบของรางกายใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสมจะชวยลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนซ่ึงโรคอวนจะเปนจุดเริ่มตนของการเปนโรคท่ีเสี่ยง
ตออันตรายตอไปอีกมาก เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจวายและโรคเบาหวาน เปนตน 

   การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ขึ้นอยูกับ 3 องคประกอบที่มีความสำคัญและสัมพันธกัน
ดังตอไปนี้ (พิชัยณรงค กงแกว, 2562) 
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 1) องคประกอบทางกาย (Physical) ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสำคัญและจำเปนที่สุดใน
การพัฒนาความสามารถในการเลนใหไดดีท่ีสุดประกอบดวย 

  1.1)  สัดสวนและรูปรางท่ีเหมาะสมกับชนิดกีฬาหรือตำแหนงการเลน 

  1.2) สมรรถภาพทางกาย ท่ีรวมท้ังสมรรถภาพทางกายท่ัวไปและเฉพาะกีฬา 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) ท้ังในการฝกซอม และแขงขันที่มีความกดดันสูง 
ตลอดชีว ิตการเปนนักกีฬาแมว าการพัฒนาความสามารถทางกาย ของนักกีฬาจนเต็มศักยภาพ 

มีความสำคัญและจำเปนที่สุด แตการนำความสามารถหรือศักยภาพ  มีความจำเปนมากกวาความสามรถ
ทางจิตเปนปจจัยที่สำคัญในการควบคุมความคิด อารมณ ความรูสึก การรับรูตนในดานตาง ๆ ทำให
สามารถควบการเลนทางกายหรือแขงขันกีฬาไดเต็มศักยภาพท่ีแทจริงหรือมากกวา 

 3)  องคประกอบทางสิ ่งแวดลอม (Environment) ที ่มีผลตอการพัฒนาความสามารถ 

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 ท่ีวายน้ำจะ
ชวยในการกำจัดของเสียออกจากระบบเลือด เชน แกสคารบอนไดออกไซด และกรดแลคติก ซึ่งจะทำให
กลามเนื้อมีอาการเปลี้ยลาและเพ่ือชดเชยน้ำท่ีนี่สูญเสียไปทางเหง่ือแมจะไมเห็นเหง่ือจากการเลนกีฬาวาย
น้ำก็ตาม 

  3.2) องคประกอบทางบุคคลที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเลนกีฬาของนักกีฬา 
เชน บุคคลใกลชิดกับนักกีฬา เชน ผู ปกครอง เพื ่อน ๆ และบุคคลในองคกร เชน ผู บริหารองคกร  
นายกสโมสร ผูจัดการทีม นักกีฬารวมทีม ผูสนับสนุนปจจัยการเลนกีฬาหรือการแขงขันและที่สำคัญที่สุด 
คือ ครูผู สอน ผูที ่มีผลโดยตรงทั้งความสามารถในการเลนกีฬาของนักกีฬาและทัศนคติตอการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหว และการเลนกีฬา 
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การสงเสริมสมรรถภาพทางกายในระดับโรงเรียนเปนรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางดานพลศึกษาใหกับพลเมืองของประเทศ เพราะพลเมืองสวนใหญของประเทศตองผานระบบโรงเรียน  
การสงเสริมสมรรถภาพทางกายในโรงเรียนมัธยมจึงเปนรากฐานท่ีสำคัญสำหรับการสรางนักกีฬาใหกับประเทศ 
ซึ่งนำไปสูการไดเหรียญรางวัลสำหรับการแขงขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติอีกดวย พลศึกษาควร
เปนวิชาที่ไดรับการสงเสริมตั้งแตระดับโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อวางรากฐานสมรรถนะทางกีฬาใหกับ
พลเมืองของชาติ วิชาพลศึกษาจึงไมควรเปนวิชาที่เปนเวลาที่นักเรียนวางจากการเรียนไมมีครูสอน หรือ 

เปนเวลาปลอยพักใหนักเรียนเลนกีฬากันเอง การพัฒนาครูพละและใหความสำคัญกับวิชาพลศึกษา 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถนะทางกีฬาของนักเรียน ผูสอน
ตองไดรับการพัฒนาดานยุทธวิธีการสอนหรือเทคนิควิธีการสอนในการกีฬาแตละประเภทถึงระดับท่ี
สามารถเปนผูควบคุม ทีมนักกีฬาหรือผูฝกสอนไดอยางดี ชุมชนหรือรัฐควรมีสวนรวมในการสนับสนุน
ทรัพยากรใหเพียงพอกับความตองการในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ผูปกครองและนักเรียนไมควร
มีภาระเพิ่มขึ้นกับคาใชจายในการเรียนพลศึกษา เชน คาใชจายสำหรับชุดกีฬา ชุดฝกซอม และอุปกรณ
กีฬาที่ใชแลวหมดไปสิ่งเหลานี้สรางความหนักใจใหกับผูปกครองที่มีฐานะไมดีอยางมาก นอกจากนั้นยัง
ตองมีความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เห็นประโยชนของสมรรถภาพทางกายและ 

พลศึกษาในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้ังในระดับบุคคล ระดับสังคมและระดับชาติ ขณะเดียวกัน
การพัฒนาเพื่อสงเสริม การกีฬาและนักกีฬาแตละประเภทในระดับสูงกวาโรงเรียนควรใหความสำคัญ 

ทั้งรูปแบบและกิจกรรมในอัตราสวนที่เหมาะสม ทั้งการสรางครูฝกและสรางนักกีฬาความหวังในอนาคต
เม่ือมีการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ (กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2557)  

กลาวโดยสรุปการสงเสริมสมรรถภาพทางกายเปนรากฐานการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสำคัญมากเนื่องจากเปนวัยที่กระดูก กลามเนื้อ ระบบหัวใจ 

กำลังเจริญเติบโตซ่ึงเปนผลจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เปนประจำอยางนอยวันละ 60 นาที 

ตอเนื่องกัน 3 วันตอสัปดาห  สงผลตอสุขภาพกาย สมองและศักยภาพการเรียนหนังสือของนักเรียน  

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของโรงเรียน เปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการสรางนักกีฬาใหกับประเทศ  
ซ่ึงนำไปสูการไดเหรียญรางวัลการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

 

3.3 การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  
 Barboza, Ramos, Abreu and Castro (2019) กลาววา บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

สามารถออกกำลังกายไดโดยไมมีขอจำกัด ทั ้งนี้การควบคุมรางกายที ่ดีของคนหูหนวกก็เกิดขึ ้นได 
เนื่องจากการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นระหวางระบบการมองเห็นและการรับรูทางสายตา  
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การสังเกตการสูญเสียการทรงตัวและการเคลื่อนไหวเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินอายุใกลสิบป โดยเด็กอาจมีปญหากลไกการเคลื ่อนไหวที ่ทดสอบไดจากการรักษา 
ความสมดุล (Balance) ขณะยืนหลับตา  กระโดดขาเดียวพรอมตบมือเหนือศีรษะและเดินตอเทา 
เปนเสนตรง ซึ่งเปนผลจากปญหาการรับรูการทรงตัว (Vestibular) และการรับรูเรื่องขอตอของรางกาย 

(Proprioceptive) การปรับกลวิธีการสอนพลศึกษาใหสอดคลองกับธรรมชาตินักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินมีความจำเปนเชน การจัดประสบการณในชั้นเรียนพลศึกษาจากโปรแกรมการออกกำลังกาย
ที่ตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาการเคลื่อนไหวและความสมดุลทางกายไดเนื่องจากเปนทักษะที่ฝกได  
ใชสัญญาณภาพบางอยาง เชน รูปภาพ ธง การสาธิต การปฏิบัติจริง การสื่อสารผานภาษามือ ครูที่ใช
ภาษามือสื่อสารโดยตรงกับนักเรียนโดยมีบทสนทนาที ่ชัดเจน ชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น  

การเชิญผูเชี ่ยวชาญดานกีฬามาสนับสนุนการออกกำลังกายและเลนกีฬาจะตอบสนองความตองการ 
ท่ีเฉพาะเจาะจงของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

โรงเรียนหรอืผูปกครองควรสนับสนุนใหเด็กมีการออกกำลังกาย ดังนี้ 1) ทำกิจกรรมนันทนาการอยาง
นอยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง เชน กิจกรรมเขาจังหวะ กิจกรรมการละเลน 2) ทำกิจกรรมทางกายทุกวัน เชน 
ชวยพอแมทำงานบาน ออกกำลังกายเดินไปโรงเรียน เปนตน 3) ออกกำลังกายควรออกออกกำลังกาย 

จนเริ่มรูสึกเหนื่อยในระดับปานกลางข้ึนไป อยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง 4) สนับสนุนใหเด็กโตออกกำลังกาย
แบบแอโรบิคเพ่ิมเติมอยางนอยสัปดาหละ 3-5 วัน วันละ 20 นาที เชน เลนกีฬา วิ่ง กระโดดเชือก เปนตน 
5) ควรใหดื่มน้ำอยางเพียงพอและออกกำลังกายอยางปลอดภัย (ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพในเครือบริษัท
ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), 2557; กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2557) การออกกำลังกายในโรงเรียน 

เปนประจำ สามารถชวยสงเสริมความฉลาดทางอารมณ  มีความคิดเหมาะสมกับอายุ รูจักคิดวิเคราะห
และใชวิจารณญาณ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการทำกิจกรรมประเภทแอโรบิคและกิจกรรมฝกความ
แข็งแรงของกลามเนื้อจะเปนประโยชนอยางมาก ใชเวลาทำกิจกรรมประเภทนี้ 3 - 5 ครั้งตอสัปดาห  
เปนเวลาอยางนอย 30 นาที เพียงพอตอประโยชนที่จะไดรับสุขภาพจิตและสมาธิดีขึ้น การออกกำลังกาย 

ชวยลดระดับฮอรโมนความเครียดในรางกาย ในเวลาเดียวกันจะชวยกระตุนการผลิตเอ็นโดรฟนซึ่งเปนสาร 
แหงความสุขสามารถลดความเครียดและภาวะซึมเศรา หลังจากออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางหนัก  
สารเอนโดรฟนทำใหรูสึกผอนคลายและมองโลกในแงดีข้ึน ซ่ึงชวยใหเด็กสามารถนอนหลับอยางมีคุณภาพ
ทำใหสุขภาพจิตและอารมณดีในวันถัดไป (เคลา, 2561)  

Jessica, Lauren, Lieberman, Kathleen, and Linda (2013) เสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ
นักการศึกษาทุกคนที่จะตองตระหนักถึงวัฒนธรรมคนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ธรรมชาติและ 

ความตองการดานการสื่อสาร ของนักเรียนและการปรับเปลี่ยนที่จะทำใหแนใจวานักเรียนทุกคนจะ
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ประสบความสำเร็จในการเรียนพลศึกษา ดังนั้นครูจำเปนตองทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนพื้นฐานใหสื่อการสอนที่มองเห็นได รูปแบบการสื่อสารใชภาษามือ การสอนเพื่อนชวยเพื่อนและ
เทคนิคการขัดเกลาทางสังคมเพ่ือชวยใหนักเรียนเหลานี้ประสบความสำเร็จอยางเต็มศักยภาพ  

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนมัธยมไดเคลื่อนไหวรางกายระหวางการเรียน
หรือเลนเสรี เนนใหเด็กมีเวลาไดเลนอยางเต็มท่ี การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวย ดังนี้ 1) จัดตารางเรียน
ใหเอื ้อตอการเคลื ่อนไหวของนักเร ียน โดยไม กระทบกับเวลาเร ียน เช น เคลื ่อนไหวในชวงพัก  
นอกหองเรียน เดินเปลี่ยนอาคารเรียน เวรทำความสะอาด ชั่วโมงอิสระ ชมรม เปนตน จัดรูปแบบกิจกรรม
ใหเหมาะกับความความตองการและความสนใจของนักเรียน โดยไมจำเปนตองใชอุปกรณท่ีมีความยุงยาก
โรงเรียนมีระบบเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 2) จัดสรรพื้นที่ที่มี
อยูใหเอื ้อตอการเลนหรือสงเสริมกิจกรรมทางกายของเด็ก เชน สนามกีฬาพื้นที่วาง ที่จอดจักรยาน 
กระโดดเชือก วิ ่งเลน เตะบอล โยนบอล เลนเกม 3) มีอุปกรณการทำกิจกรรมทางกายที ่เพียงพอ  
ชุดอุปกรณเครื่องเลนกีฬาในรมและกลางแจง 4) ครูและผู ปกครอง ไดทำกิจกรรมทางกาย เลนกีฬา
รวมกับเด็ก โดยครูและผูปกครอง เปนตน แบบการมีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ผูบริหาร
โรงเรียนควรใหโอกาสคนในชุมชนเขามาใชสถานที่ในโรงเรียนเพื่อการมีกิจกรรมทางกายไดตอเนื่อง  
5) พัฒนาแกนนำนักเรียน จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรวมขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
สนับสนุนชมรมดานกิจกรรมทางกาย ชมรมออกกำลังกาย ชมรมจิตอาสาเพื่อสรางนักกีฬาโรงเรียน  
 (ธีรพงษ คําพุฒ และคณะ, 2560)  

ครอบครัวมีความสำคัญสำหรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 

ในแตละวัน ซ่ึงสวนใหญจะเก่ียวของกับบริบทในชีวิตประจำวันของนักเรียน การสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
เชน ชวนลูกเลน เลนกับลูก เดินเลนปนจักรยาน ออกกำลังกายและเลนกีฬาทำไดท้ังในบานและนอกบาน 

เชน เดินในสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ลานกีฬา สถานที่ทองเที่ยว โดยไมตองจำกัดรูปแบบการเลน  
ไมจำเปนตองใชอุปกรณ ใหยึดตามความสนใจของนักเรียนเปนสำคัญ เนนกิจกรรมที่หลากหลายและ
สนุกสนาน ชุมชน มีความสำคัญอยางมากตอการสนับสนุนกิจกรรมทางกายโดยหัวใจสำคัญ คือ การจัดสภาพ
แวดลอมใหเอื ้อตอการมีกิจกรรมสนับสนุนทุกกลุมวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพียงพอ ไดแก  
มีจุดดื่มน้ำ หองน้ำเพียงพอแยก ชาย-หญิง สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาหรือชมรมกิจกรรม
ทางกาย เชน ดานกีฬา กิจกรรมนันทนาการ  สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬามวลชนประเภทตาง ๆ 
เชน งานเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ โดยไมตองคำนึงถึงความสามารถทางการกีฬาเนนความสามัคคีและการมีสวน
รวมของชุมชน 
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การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน  
นักการศึกษาพบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีความยุงยากในเรื ่องของการทรงตัว 

(Vestibular system) สงผลใหการควบคุมทาทางมีความยุงยากตามไปดวย (Postural control deficits) 

(Azevedo and Samelli, 2009) และเม่ืออายุสิบปข้ึนไปการควบคุมทาทางนี้จะดีข้ึนเนื่องจากมีการบูรณาการ
ที ่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นระหวางระบบการมองเห็น (Visual system) และระบบการรับรู เร ื ่องขอตอ 

(Proprioceptive systems) (Gimenez, 2005; Kaga, Shinjo, Jin, and Takegoshi, 2008) การพัฒนากลไก
ที ่เกี ่ยวของกับความสมดุลนั ้นแตกตางกันในเด็กและวัยรุ นเกี ่ยวกับความสมดุลแบบคงท่ี (Static 

equilibrium) ทั้งนี้ความสมดุลไมแตกตางกันของทั้งสองวัย ในกรณีการทดสอบสมดุลที่ไมมีชี ้นำจาก
ประสาทสัมผัสการมองเห็น เชน ทดสอบทายืนหลับตา ความสมดุลจะยิ ่งลดนอยลงและเสียสมดุล 

แบบไดนามิก (Dynamic balance) มากขึ ้น และในกรณีการฟ นฟูความสมดุลทั ้งสองแบบคนที ่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
ที ่มีความบกพรองทางการไดยิน (Ebrahimi et al., 2017) ดวยการฝกกิจกรรมทางกายที ่ทำใหเด็กที ่มี 

ความบกพรองทางการไดยิน เรียนรูท่ีจะชดเชยการขาดสมดุลในระบบการทรงตัว (Vestibular system) ให
เหมาะสมกับขอมูลท่ีไดรับจากประสาทสัมผัสอ่ืน (Almeida, 2000) เนื่องจากความสมดุลของรางกายเปน
ทักษะทางกายท่ีฝกหัดไดจากประสบการณตรงในชั ้นเรียนพลศึกษา ซึ ่งเปนการลดความแตกตางของ 
ความสมดุลกับการตอบสนองของรางกายระหวางคนที่มีความบกพรองทางการไดยินกับคนที่มีการไดยิน 

ทาทาง (Posture) ของคนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มักถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยชดเชยการขาดสมดุลของ
รางกายดวยขอจำกัดดังกลาว โรงเรียนควรเพิ่มกิจกรรมทางกายในชั้นเรียนพลศึกษาและนอกเวลาเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิต (Azevedo and Samelli, 2009) Majlesi, Farahpour, 

Azadian and Amini (2014) ประเมินพัฒนาการเคลื่อนไหวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
หลังใชโปรแกรมการออกกำลังกายผานกิจกรรมมีการลงน้ำหนักบริเวณขอตอของรางกาย (Proprioceptive) 

เชน การดัน การดึงและการลาก พบวา โปรแกรมการออกกำลังกายนี้ เพิ่มความสามารถของระบบ 
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รับความรู สึกทางกาย (Somatosensory system) และความสมดุลของรางกาย (Balance) ดีขึ ้นใน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และ Soori, Heyrani and Rafe (2019) พัฒนากิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนหูหนวก ประกอบดวย กิจกรรมการทรงตัว กิจกรรมการรับ-สง  
ลูกบอล  กิจกรรมกระโดดเชือก กิจกรรมวิ่งขามสิ่งกีดขวาง ครั้งละ 60 นาทีตอวัน 3 ครั้งตอสัปดาห พบวา
นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะการเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ   

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินนอกจาก
ความสามารถในการใชภาษามือสื่อสารแลวครูและผูมีสวนเกี่ยวของยังตองเขาใจถึงขอจำกัดทางกาย 

รวมถึงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแตละคนในกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูเปนผูคอยอำนวยความสะดวก 

เตรียมสื่ออุปกรณ กระตุนนักเรียนรวมกิจกรรมดวยตนเอง มีขอควรคำนึง ดังนี้ (Vize, 2018; Barboza, 

Ramos, Abreu and Castro, 2019)  

1)  จัดสภาพแวดลอมในการเรียนพลศึกษาที่สนับสนุนใหนักเรียนรูสึกเพลิดเพลิน กับการออก
กำลังกายและเลือกใชเวลาวางระหวางวันกับการเลน การเคลื่อนไหวรางกาย นอกจากนี้สภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยเปนสิ่งจำเปน เนื่องจากนักเรียนบางคนสวมเครื่องชวยฟง หรือฝงประสาทหูเทียมครูควรแนะนำ
การออกกำลังกาย การเลนกีฬาอยางระมัดระวัง 

2) สอนภาษามือท่ีจำเปนในวิชาพลศึกษาท่ีใชเปนประจำ เชน การอุนเครื่อง ฝกซอม เลนเกมเล็ก 

ระเบียบแถว ออกกำลังกาย เลนกีฬา เก็บอุปกรณ ผอนคลาย ฯลฯ สิ่งนี้จะทำใหนักเรียนเรียนรูสิ่งท่ีเกิดข้ึน
และกิจวตัรประจำวันของการเรียนวิชาพลศึกษา  

3)  จัดกิจกรรมสงเสริมการสมรรถภาพทางงกาย การทรงตัว การเคลื ่อนไหวแบบแอโรบิค 

ในชวงเวลาอบอุนรางกายหรือกอนการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือแกปญหาการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของนักเรียน 

4) ใชสื่อการเรียนรูที่เปนรูปภาพ วีดิทัศน มีความสำคัญสำหรับจัดการเรียนรูพลศึกษาท่ีนักเรียน
ตองเรียน การรับขอมูลจากการเลียนแบบ สื่อวีดิทัศน ภาพถาย หรือเห็นภาพรวมของพฤติกรรมท่ีครูสาธิต 

สอนคำศัพทภาษามือ ครูสาธิตและใหนักเรียนฝกปฏิบัติจนมั่นใจวาจะสามารถพัฒนาศักยภาพดาน 

พลศึกษาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5) การสอนพลศึกษาเปนเรื ่องของการสอนทักษะปฏิบัติฉะนั้นจึงตองมีการทดสอบทักษะใน
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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กลาวโดยสรุปการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
ท่ีมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว การทรงตัว ลาชากวานักเรียนทั่วไปวัยเดียวกัน โรงเรียนจึงควรสราง
ความเขาใจกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการสงเสริมสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม 

การเคลื่อนไหว การออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางจริงจังท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยพัฒนา
กิจกรรมการออกกำลังกายใหสอดคลองกับความตองการตามวัย จัดสภาพแวดลอมที ่มีมาตรฐาน 

สนับสนุน สื ่อ อุปกรณ ที ่มีความปลอดภัย รวมทั ้งเพิ ่มเวลาสำหรับออกกำลังกายและเลนกีฬา  
อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 

4. หลักการและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ 

นักการศึกษาท้ังชาวไทยและตางประเทศไดกลาวถึงความหมายของคำวารูปแบบ ไว ดังนี้   
วาโร เพ็งสวัสด์ิ (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 ท่ีเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิด และ 4) เปนชุดของ
ปจจัย หรือองคประกอบ หรือตัวแปรที ่มีความสัมพันธซึ ่งกันและกัน รวมตัวเปนตัวประกอบ และเปน
สัญลักษณ ทางระบบสังคม อาจเขียนเปนสูตรทางคณิตศาสตรหรือบรรยายดวยภาษาก็ได  รูปแบบ อาจเปน
สิ่งท่ีแสดงโครงสรางของความเก่ียวของระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือองคประกอบท่ีสำคัญ
ในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อชวยใหเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ รูปแบบท่ีใชประโยชนไดควรจะมีขอกำหนด (Requirement) 4 ประการ คือ 

 1) รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (Structural relationship) 

มากกวาความสัมพันธท่ีเก่ียวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship)  

 2) รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบไดโดย
การสงัเกต ซ่ึงเปนไปไดท่ีจะทดสอบรูปแบบบนพ้ืนฐานของขอมูลได 
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 3) รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย 

 4) รูปแบบควรเปนเครื่องในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรใน
ลักษณะใหม ซ่ึงเปนการขยายในเรื่องท่ีกำลังศึกษา 

Denning (2020) ที่ใหความหมายรูปแบบการบริหารจัดการของผูนำใน ศตวรรษที่ 21 เปนชุดของ
ความสัมพันธ ประกอบดวย 1) การตั้งเปาหมาย (Specific goal) ใหชัดเจนและมีขอมูลสารสนเทศสนับสนุน 

2) การจัดโครงสรางองคกรที ่ชาญฉลาด (Talent structure of work) ใชคนนอยแตมีประสิทธิภาพสูง  
ไมใชระบบราชการ 3) การขับเคลื่อนมีลักษณะเปนพลวัต แนวราบ ไมมีลำดับชั้นของอำนาจ (Dynamic 

horizontal network) 4) ผูนำสรางแรงบันดาลใจมากกวาใชอำนาจ (Inspiration leadership) 5) กลยุทธ
การทำงาน (Strategy works) เริ่มตนจากความตองการของผูใชบริการ 6) การสรางนวัตกรรมเพิ่มขึ้นและ
สรางการเปลี่ยนแปลง (Innovation Change) 7) กลุมงานบุคลากรเนนสรางความสามารถพิเศษมากกวา 
การควบคุม (HR talent) 7) การสนับสนุนงบประมาณตามกลยุทธและประกันมูลคา (Longterm budgets)  

สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง สิ ่งที่แสดงโครงสรางความสัมพันธของปรากฏการณหรือเหตุการณ
โครงสรางทางความคิด ความสัมพันธของตัวแปรหรือองคประกอบตาง ๆ สรางข้ึนเพ่ืออธิบายปรากฏการณ หรือ
เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนหรือเพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการ 
นักการศึกษาท้ัง ชาวไทย และตางชาติ ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบท่ีสำคัญ เชน 

Lunenburg and Ornstein (2012) กลาววา องคประกอบพื้นฐานของรูปแบบ คือ วัตถุประสงค
ของรูปแบบทรัพยากรหรือปจจัยสนับสนุน มีการดำเนินงานท่ีเปนข้ันตอนแสดงถึงความพยายาม  Robin et al 

(2012) เสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนและศักยภาพของครูผู สอน  
มีองคประกอบ คือ 1) การจัดหาและฝกอบรมผูนำโรงเรียนที่เขมแข็งซึ่งสามารถติดตามและปรับปรุง 
การสอน ทำใหครูมีความรับผิดชอบ จนเกิดเปนวัฒนธรรมทางบวกของโรงเรียน (2) กำหนดความมุงม่ัน
สรางความคาดหวังของโรงเรียนและการสนับสนุนทางวิชาการสำหรับนักเรียนทุกคนโดยไมคำนึงถึง 
ภูมิหลังโดยชุมชนมีสวนรวม (3) การพัฒนาระบบโครงสรางการบริหารและขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจน  
ใหครูมีสวนรวมวิเคราะหและอภิปรายขอมูล และคาดหวังวาครูจะปรับการสอนตามหลักฐานการกำกับ
ติดตามอยางสม่ำเสมอ (4) กำหนดเปาหมายและกรอบการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือทั้งระบบเพ่ือ
เปนแนวทางแกครู ผูฝกสอน และการดำเนินการที่เปนรูปธรรมปฏิบัติได (5) การพัฒนาความสัมพันธท่ี
แนนแฟนและไววางใจระหวางบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน (6) การจัดหาทรัพยากร เชน งบประมาณ 
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สื่ออุปกรณ คูมือและแผนการสอนออนไลน จากสำนักงานกลางเพื่อแจงแนวทางปฏิบัติแกครู และ (7) 

การประชุมชี ้แจงนโยบายแกผู ปกครองเพื ่อสงเสริมการดำเนินการแบบรวมมือกันของโรงเรียนกับ
ผูปกครองหรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งนี้องคประกอบของรูปแบบไมไดมีขอกำหนดที่แนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ปรากฏการณนั้น ๆ  

Riswandi, Mujiyati and Oktaria (2020) เสนอรูปแบบการนำองคกรแหงการเรียนรูไปปฏิบัติ
เพ่ือใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบ 5 ประการ ไดแก 1) ความเชี่ยวชาญสวนบุคคล 2) การคิด
เชิงระบบ 3) แบบจำลองทางจิต 4) วิสัยทัศนรวมกัน และ 5) การเรียนรูของทีม ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีแสดงถึง
องคประกอบยอยของระบบ ซ่ึงประกอบดวย 4 สวน คือ 1) ปจจัยนำเขา 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ
4) ขอมูลปอนกลับจากสภาพแวดลอม รายละเอียดของรูปแบบควรประกอบดวย วัตถุประสงค ทฤษฎหีรือ
หลักการพ้ืนฐานของรูปแบบ ข้ันตอนวิธีการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน คำอธิบายประกอบ
รูปแบบ เง่ือนไขการนำรูปแบบไปใชและการจัดทำคูมือการใชรูปแบบ เปนตน 

กลาวโดยสรุปองคประกอบของรูปแบบ ประกอบดวย วัตถุประสงค หลักการหรือทฤษฎีพื้นฐาน 
กลุ มเปาหมาย ปจจัยสนับสนุน กระบวนการดำเนินงาน และการวัดประเมินผลความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค  

การสรางหรือการพัฒนารูปแบบ 
การสรางหรือพัฒนารูปแบบซึ ่งเปนนวัตกรรมการบริหารจัดการนั ้นสามารถดำเนินการได

หลากหลายวิธี แตวิธีการที่ไดรับการยอมรับและมีโอกาสประสบความสำเร็จ คือ การใชกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R and D) เพราะเปนการดำเนินงานที่มีความเปนระบบ  
มีความนาเชื่อถือ ดังนั้น องคกรตางๆ ที่ประสบความสำเร็จจึงใหความสำคัญในสิ่งนี้ ผลการวิจัยและ
พัฒนาขององคกรเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการตัดสินใจของผูรับบริการ ดังนั้น กระบวนการวิจัยและพัฒนาจึง
มีความสำคัญยิ่งตอทุกองคกร รวมทั้งวงการศึกษาดวย เพราะหากหนวยงานทางการศึกษาใด ไมวาจะ
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรืออ่ืนๆ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหมท่ีจะสงผลดีตอคุณภาพของผูเรียน
แลว ก็จะสงผลตอการตัดสินใจในการสมัครเขาศึกษา ณ หนวยงานทางการศึกษานั้น ๆ ดวยเหตุนี้
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 สามารถสรุปไดเปน  
2 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารปูแบบ และ 2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบตรงกับ 
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 หรือเสนอรางรูปแบบท่ี
เปนทางเลือกสำหรับการปรับปรุง แกไขหรือพัฒนา (4) ทดสอบความเปนไปได ความเหมาะสมใน 

การปฏิบัติ และการยอมรับโดยเฉพาะของผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของ (5) ปรับตนแบบเปนรูปแบบ 

ฉบับสมบูรณท่ีเหมาะสมกับการนำไปปฏิบัต ิ

ทรงศักดิ์ ภูสีออน (2561) กลาวถึงขึ้นตอนของการวิจัยและพัฒนา นักวิชาการมักจะนำเสนอ
แตกตางกันไป แตเปนความแตกตางที่มาจากแนวคิดเดียวกัน โดยอาจจะแตกตางในเรื่องของรายระเอยีด 
เชน บางกรณีอาจจำเสนอเปนขั้นตอน โดยใชสัญลักษณตัวอักษร R และ D ไดแก R1 D1 R2 D2 ซ่ึง
หมายถึง การเริ่มตนดวยกระบวนการวิจัยที่มุงเนนการไดมาซึ่งขอมูลที่จะทำการพัฒนานวัตกรรมนั้น ๆ 

(R1) ซึ่งจริง ๆ แลวก็คือวิจัยหนึ่งเรื ่องแตยังไมไดนวัตกรรม จึงตองมีกระบวนการในการพัฒนา (D1)  

ซึ ่งตองอาศัยขอมูลจากผลการวิจัยในขั ้น R1 นั่นเอง จากนั ้นจะมีการออกแบบการวิจัยทดลองเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของสิ ่งที ่สรางขึ ้นมาโดยใชกระบวนการวิจัย (R2) ซึ ่งก็เปนจะทำใหไดขอมูลไป
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมตอเนื่องในขั้น D2 นั่นเอง ดังนั้นจะเห็นไดวา การออกแบบ 

การวิจัยและพัฒนามีการดำเนินการวิจัยหลายขั้นตอน บางขั้นตอนอาจเปนระเบียบวิธีวิจัยประเภทหนึ่ง 
บางขั้นอาจเปนอีกประเภทหนึ่งขึ้นอยูกับวาคำถามหรือโจทยที่ตองการทราบในแตละระยะคืออะไร และ
ควรจะใชระเบียบวิธีวิจัยประเภทใดท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในแตละระยะนั่นเอง จากการท่ีไดกลาวไปแลว 
เกี่ยวกับขั้นตอนในการออกแบบวิจัยและพัฒนา โดยทั่วไปจะมีอยู 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ไดแก (1) หาขอมูล
เพื ่อสราง/พัฒนานวัตกรรม (2) สรางและพัฒนานวัตกรรม (3) ทดลองเพื ่อตรวจสอบคุณภาพของ
นวัตกรรม (4) แกไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรม 

การทดสอบรางนวัตกรรมหรือรางรูปแบบมีเปาหมาย เพื ่อตรวจสอบความถูกตอง และ 

การวิเคราะหความเหมาะสม และความเปนไปไดของรางรูปแบบเมื่อจะนำไปใชในการปฏิบัติจริง 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 และมีความรอบรูที่รู จริงในภาคปฏิบัติในงานสาขานั้น แตตองระมัดระวังในเรื่องความ
นาเชื่อถือของผูที่ถูกเลือกใหทำหนาที่ประเมินหรือใหความเห็น อีกทั้งตองระวังในเรื่องความแมนยำ และ
ความนาเชื่อถือไดในเชิงวิชาการ (3) การนำรูปแบบไปทดลองใชลักษณะโครงการนำรอง เพื่อทดสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติ คนหาปญหา และแนวทางการแกไขปรับปรุงจากการปฏิบัติในภาคสนาม
สวนหนึ่งกอนท่ีจะตัดสินใจดำเนินการจริงในแบบขยายผล หรือกำหนดเปนอยางอ่ืนตอไป 

Isee systems (2021) นำเสนอกระบวนการสรางรูปแบบ วาเปนขั้นตอนท่ีใหมุมมองระดับสูง
ของกระบวนการสรางแบบจำลอง ตั้งแตการกำหนดเปาหมายของรูปแบบไปจนถึงการเผยแพรรูปแบบท่ี
สำเร็จรูป แนวทางในการจัดระเบียบความคิดและเริ่มตนสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) กำหนดวัตถุประสงคของ
รูปแบบ ปญหาที่พยายามแกไขหรือสถานการณที่คุณพยายามอธิบาย 2) กำหนดขอบเขตรูปแบบ ผูสราง
รูปแบบตองตัดสินใจเลือกสิ่งที่จำเปนตองมีในรูปแบบ สิ่งที่ควรละทิ้งหรือไมควร และรายละเอียดของ
รูปแบบสอดคลองกับวัตถุประสงคที ่กำหนดไว 3) จัดทำแผนผังของรูปแบบ คำนึงถึงความตอเนื ่อง 
มีจุดเริ่มตน จุดสิ้นสุดของการดำเนินงานและปจจัยสนุบสนุนท่ีเปนระบบที่มีการหมุนเวียนไมหยุดนิ่ง  
4) สรางรูปแบบ โดยจัดวางองคประกอบที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน 5) การทดสอบรูปแบบ เพื่อคนหา
ขอผิดพลาด คาเฉลี่ยปกติ จนแนใจวารูปแบบสามารถทำงานไดตามวัตถุประสงค 6) สรางคูมือหรือระบบ
การสื่อสารเพื่อใหรูปแบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมีผลลัพธตามวัตถุประงสงค 7) การเผยแพรรูปแบบ
เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับประโยชนจากรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน 

สรุปการสรางรูปแบบ หมายถึง  กระบวนการหรือข้ันตอน ดังนี้ การกำหนดวัตถุประสงค กำหนด
เปาหมาย การจัดทำแผนผังโครงสรางองคประกอบที่สัมพันธกับกระบวนการดำเนินงาน การทดสอบ
รูปแบบและการเผยแพรรูปแบบ 

กลาวโดยสรุปจะเห็นวารูปแบบขึ้นกับบริบท สถานการณหรือเปาหมาย ทั้งนี ้มีองคประกอบ
พื้นฐาน คือ หลักการและแนวคิดพื้นฐาน วัตถุประสงคของรูปแบบ วิธีดำเนินงาน ทรัพยากรสนับสนุน 
ทีมงานหรือผูที่เกี่ยวของ การวัดประเมินผลและการสะทอนผลการดำเนินงาน  สวนการพัฒนารูปแบบ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาเปนการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงานของสถานศึกษาใหมี
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนแสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนา มีการนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ี
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 ข้ันตอนท่ี 4) การประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรม ข้ันตอนท่ี 5) การเผยแพรนวัตกรรม 

5. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ในการจัดการศึกษานั้นมีข้ันตอนท่ีสำคัญอีกข้ันตอนหนึ่งคือการประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงนอกจาก
จะประเมินความรูความเขาใจและทักษะจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินเจตคติแลว การสอบถาม
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายก็เปนสิ่งสำคัญที่แสดงใหเห็นผลลัพธของการจัดการศึกษาที่นักเรียนและ
ผูมีสวนเก่ียวของรูสึกสำเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

ความพึงพอใจเปนปจจัยที ่สำคัญประการหนึ ่งที ่ม ีผลตอความสำเร็จแนวทางการสงเสริม
ความสามารถทางพลศึกษาใหบรรลุเปาหมายมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนอง     
ตอแรงจูงใจหรือความตองการของนักเรียนแตละคนตามวัตถุประสงคของแนวทางฯ ความพึงพอใจ 

เปนความรูสึกที่ดีของนักเรียน เมื ่อนักเรียนรูสึกประสบความสำเร็จหรือไดรับสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึน 

เปนความรูสึกที่พอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจเมื่อไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมายที่ตองการหรือ 

ตามแรงจูงใจ ความพึงพอใจของมนุษยนั้นเปนไปตามความตองการซึ่งมาสโลว (Maslow) ไดเรียงลำดับ
ความตองการหรือสิ่งจูงใจของมนุษยไว 5 ระดับ โดยเรียงลำดับขั้นของความตองการไวตามความสำคัญ 
ดังนี้ (วีณา เจี๊ยบนา, 2556)  

 ขั้นท่ี 1 ความตองการพื้นฐานทางสรีระ เปนความตองการเพื่อจะอยูรอดของมนุษย ถาความ
ตองการพื้นฐานที่สุดนี้ไมไดรับการตอบสนอง รางกายของมนุษยก็ไมสามารถทำงานได หรือไมสามารถ
ทำงานไดดี เชน อากาศ น้ำ อาหาร เปนสิ่งที่รางกายตองการเพื่อใหมนุษยสามารถมีชีวิตอยูได เสื้อผา
เครื่องนุงหมและที่พักจะใหการปกปองที่จำเปนกับมนุษยจากสภาพอากาศและสิ่งแวดลอม แนวทาง 
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดจัดปจจัยสนับสนุน 

ที่เพียงพอและเหมาะสมตอความตองการพื้นฐานทางสรีระ เชน ชุดกีฬา เครื่องแตงกาย สถานที่พักระหวาง
แขงขัน อาหารที ่มีประโยชนระหวางฝกซอมและระหวางการแขงขัน ยาสามัญพื ้นฐานสำหรับนักเรียน 

เวลาเจ็บปวย เปนตน 

 ขั้นท่ี 2 ความตองการความปลอดภัยรอดพนอันตรายและมั่นคง การคุมครองจากความกลัว
และความวิตกกังวล มีอิทธิพลกับพฤติกรรมของนักเรียน ความรูสึกปลอดภัยนี้ปรากฏออกมาในรูปของ
การเขารวมกิจกรรมสม่ำเสมอ ซึ ่งถาโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู ตรงกับความตองการของผู เร ียน  
มีกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีขั ้นตอนชัดเจน มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเปนที ่ยอมรับของสังคม  
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แนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีระบบสนับสนุน 

ดานบุคลากรที่สื่อสารกับนักเรียนไดเขาใจ เพิ่มเวลาสำหรับวายน้ำเพื่อเอาตัวรอดจากการจมน้ำ นักเรียน
ยอมมีความรูสึกปลอดภัยและพึงพอใจ   

 ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก ความเมตตา ความอบอุ น มนุษยตองการมีเพื ่อน  

มีครอบครัว คนรัก มีการยอมรับในความสามารถและตัวตน ความเปนพวกพอง และสิ่งสำคัญสุดคือ  
ความรักที่เปนสิ่งจรรโลงใหโลกนี้มีความสงบสุข สังคมเกิดความปรองดอง การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆ

ภายใตบรรยากาศที่เปนบวก แนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษากำหนดใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
รวมกับผูเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา ทำงานเปนทีมรวมกับครูและผูฝกสอนกีฬา โดยมี
ครูเปนลามภาษามือสำหรับสื่อสารระหวางนักเรียนกับครูผู ฝกสอนกีฬา หรือกับผูปกครองจะทำให
นักเรียนรูสึกเปนท่ียอมรับของกลุม   

 ขั้นท่ี 4 ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง การยกยองและการเคารพตัวเองเปนความตองการ
ยอมรับความคิดเห็นหรือขอเสนอ การทำไดดวยตนเองไมพึ่งพาคนอื่น ความมั่นใจในตนเองและรูสึกตนเอง 
มีคุณคา แนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สรางความรูสึกภูมิใจแกนักเรียนจากการสรางชื่อเสียง 
แกโรงเรียน ครอบครัวและเห็นคุณคาในตนเอง ไมวาจะเปนการเรียนรูในหองเรียน การไดรับเหรียญรางวัล 

จากการแขงขันกีฬารายการตาง ๆ และการชื่นชมจากผูบริหาร  
 ขั ้นที ่ 5 ความตองการความสำเร็จดวยตนเอง เปนความตองการความสมบูรณของชีวิต  

ตองการรูจักตนเอง พัฒนาตนเอง ยอมรับตนเอง พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเกี่ยวกับตนเอง 
ตองการคนพบความจริง พรอมท่ีจะเปดเผยตนเอง ประสบความสำเร็จดวยตัวเอง ความตองการนี้เก่ียวกับ
ศักยภาพสูงสุดของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากการฝกซอมอยางตอเนื่องพัฒนาตนเองเทาที่นักเรียน
พึงจะทำไดตามศักยภาพ เชน นักเรียนพยายามพัฒนาตนเองใหเปนนักกีฬาท่ีเกงท่ีสุดดวยการฝกฝน เปนตน 

พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยาวัฒนชัยและ จีระศักดิ์ ทัพผา (2563) กลาววา ความพึงพอใจ 
หมายถึง สภาวะทางอารมณ ของบุคคลเมื ่อไดร ับการตอบสนองความตองการ ตามความคาดหวัง  
ความพึงพอใจในงานเปน ทัศนคติของผูปฏิบัติงานท่ีมีตองานท่ีกระทำซ่ึง แสดงออกมาเปนความชอบหรือ
ความไมชอบ คุณลักษณะของงานในรางวัลที่ไดรับจากการ ทำงาน และในสภาพแวดลอมของการทำงาน 

ซึ ่งชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และความรวมมือรวมใจ ระบบงานดำเนินไปดวย 

ความราบรื่นเรยีบรอย มีบรรยากาศในการทำงาน ที่ดี และภาพลักษณที่นาประทับใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ องคประกอบของ การเกิดความพึงพอใจในงาน ประกอบดวย ความพึง
พอใจท่ีเกิดจากการตอบสนองความตองการของ รางกาย จิตใจ และการเรียนรูการประเมินความพึงพอใจ
ในงานเปนการประเมินความรูสึก ความคิด และพฤติกรรม สามารถประเมินไดดวยวิธีการท่ีนิยม คือใช
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แบบสอบถามที่สรางขึ้นอยางรอบคอบและอยางถูกตองเหมาะสม ตามทฤษฎีของการวัดและประเมินผล 
และแปลผลเพ่ือการนำไปใชประโยชน ในการดำเนินงานตามความตองการตอไป 

ความพึงพอใจมีประโยชนตอการดำเนินงานขององคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน หากสามารถ
ทราบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจะสามารถ นำขอมูลนี้มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  

การใหบริการตาง ๆ เพ่ือประโยชนขององคกร ผูใหบริการและผูรับบริการ การไดมาซ่ึงขอมูล ความพึงพอใจ 

จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการออกแบบการเก็บขอมูลที่ตรงกับเปาหมายของการ นำขอมูลไปใชจึงจะเกิด
ประโยชนอยางแทจริง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนการพัฒนาสมรรถภาพทางรางกายและสรางความภูมิใจแก
นักเรียนที่เปนนักกีฬา นักเรียนเห็นคุณคาตระหนักถึงการพยายามพัฒนาตนเองใหสรางดวยการฝกฝนของ
ตนเอง ดังนั้นการสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจึงเปนการสะทอนขอมูลดาน
ความรูสึกตองการของจิตใจที่อยูในความคิดและความรูสึกของนักเรียนทางบวกตอการดำเนินงานเพื่อให
เกิดการสะทอนผลการดำเนินงานและพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง  

Hornby (2000) ใหความหมายความพึงพอใจวาหมายถึงความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสำเร็จ 
หรือไตรับสิ่งท่ี ตองการใหเกิดข้ึนเปนความรูสึกท่ีพอใจ ดังนั้นความพึงพอใจของผูใชบริการ คือ ความรูสึก
อารมณที่มีความสุขความยินดีทางจิตใจที่เกิดขึ้นเปนผูรับบริการ ซึ่งความรูสึกดังกลาวเกิดจากการท่ี
ผูรับบริการไดรับการตอบสนองความตองการเปนผูตอบสนองเองหรือผูอื่นตอบสนองใหความพึงพอใจ 

จะเกิดข้ึนระดับใดข้ึนอยูกับปริมาณการรับสนองความตองการท่ีเกิดข้ึนไดครบถวนเพียงใด เชน ความพึงพอใจ
ของผูบริโภคข้ึนอยูกับคุณภาพของโปรแกรมหรือบริการท่ีไดรับตามขอเสนอท่ีแจงไว 

กลาวโดยสร ุปในการบร ิหารจ ัดการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเร ียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ผูวิจัยไดพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ประกอบดวย หลักการและแนวคิดพื้นฐาน จุดมุงหมาย และกระบวนการของรูปแบบซึ ่งมี 

ความตอเนื่องกัน มีเปาหมายเพื่อสงเสริมสมรรถภาพทางกาย และเจตคติของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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6. บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
โรงเร ียนเศรษฐเสถียร เป นโรงเร ียนร ัฐบาล ส ังก ัดสำนักบร ิหารงานการศ ึกษาพิ เศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู เลขที่ 137 ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใหบริการจัดการศึกษา
แกน ักเร ียนที ่ม ีความบกพรองทางการไดย ิน ตั ้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แบบอยู ประจำเฉพาะนักเรียนหญิงและไป-กลับทั ้งชายและหญิง ในปการศึกษา 2562 มีนักเรียน 

ระดับอนุบาล จำนวน 15 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ 

ตอนปลาย จำนวน 93 คน รวมทั้งหมด 168 คน จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ ่งปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพความตองการจำเปนของผูเร ียน 

ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ รอยละ 90 สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถเขาใจ
การพูดผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง โดยเมื่อตรวจวัดการไดยิน จะมีการสูญเสีย 

การไดยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป ซ่ึงอยูในเกณฑ หูหนวก จึงมีการสื่อสารกันโดยใชภาษามือไทยเปนหลัก  
ปจจุบันโรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนพ้ืนฐาน โดยรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือให

นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียน 
สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ วิสัยทัศนของโรงเรียน คือ โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มี 

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
นักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินที ่ใช ประโยชนจากรูปแบบการสื ่อสารหลายรูปแบบ เชน  
การมองเห็น การฟง การพูด การอานริมฝปาก การใชทาทางตามธรรมชาติ การวาดภาพ การสะกดนิ้วมือ 
การใชภาษามือแบบตาง ๆ ตลอดจนการอานและการเขียนทั่วไป ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับความตองการและ
ความสามารถเฉพาะของนักเรียนเปนรายบุคคล วัดและประเมินผลการเรียนการสอนเปนรายบุคคลตาม
เปาหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ, 2561)  
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7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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 คาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายของกลุมทดลองภายหลังการฝกเพิ่มสูงข้ึน 
โดยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายบางรายการไดรับการพัฒนานอย บางรายการไดรับการพัฒนามาก
เนื่องจากรูปแบบการฝกไมครอบคลุมรายการทดสอบ ดังนั้นการทำวิจัยครั้งตอไปควรพัฒนาโปรแกรม 

การฝกท่ีครอบคลุมรายการทดสอบเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายตอไป 

สันติภาพ กาติวงศและพรรณี บัญชรหัตถกิจ (2556) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสมรรถภาพ
ทางกายของบุคลากร ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีการวิจัยนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับสมรรถภาพทางกาย และปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพทางกาย
ของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธาน ี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 การออกกำลังกายท่ีเพียงพอ เพ่ือ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกายแกบุคลากร รวมกับการประเมินผลการออกกำลังกายโดยการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย อยางนอย ปละ 1 ครั้งเพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องการออกกำลังกายแกบุคลากร 

พงษเอก สุขใส และคณะ (2557) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวน
จังหวัด เปนวิจัยและพัฒนาใชวิธีการผสมผสานในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหาร 

สวนจังหวัด 2) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัด 3) เพื่อประเมิน
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รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัด วิธีดำเนินการวิจัย มี 3 ขั ้นตอน คือ  

1) การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัดโดยนำผลที่ไดมาทำ
การวิเคราะห และสังเคราะหร วมกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหาร 

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 
การบริหารจดัการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัดโดยภาพรวมมีการดำเนินการบริหารจัดการกีฬาและ
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององคกรบริหารสวนจังหวัดที่สรางข้ึน 
ประกอบดวย 3 องคประกอบไดแก  1) ปจจ ัยนำเข า ประกอบดวย ด านนโยบาย ด านบุคคล  
ดานงบประมาณ ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) กระบวนการบริหารจัดการ 
ประกอบดวย การนำ การวางแผน การจัดองคกร การลงมือปฏิบัติ การประสานงานและการควบคุม  
3) ผลผลิต ประกอบดวย ประชาชนทุกกลุมออกกำลังกายและเลนกีฬาจนเปนวิถีชีวิต ผูมีความเปนเลิศ
ทางการกีฬาไดรับการสนับสนุนและทุกภาคสวนมีสวนรวมและการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาของ
องคกรบริหารสวนจังหวัดท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนไปไดในการนำไปปฏิบัติและมีประโยชนอยูในระดับมาก 

ฐิตาภัทร รัศมี (2558) ศึกษาผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูพลศึกษาตอการพัฒนา 
จิตสาธารณะ 3 ดาน ไดแก ดานการใชพื้นท่ีสาธารณะ ดานการเคารพสิทธิและดานหนาท่ีความเปน
พลเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน ในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา หลังการรวมกิจกรรม
พลศึกษา นักเรียนกลุ มทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะเฉลี ่ยสูงวานักเรียนกลุ มควบคุมแตกตางกัน 

อยางชัดเจนและพบวานักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
ธนาวรรณ รัมมะภาพ (2558) ศึกษาความสนุกสนานในการเรียนพลศึกษาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใชแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนพลศึกษา (ฉบับ
ภาษาไทย) ซึ ่งผู ว ิจ ัยพัฒนาจาก Physical activity enjoyment scale: PACES ของ kendzierski and de 

carlo ฉบับป ค.ศ. 1991 มีคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ .94 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวาง
ความสนุกสนานในการเร ียนพลศึกษา ประกอบดวย ก ิจกรรมทางกาย (Physical activity) คือ  
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 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พลศึกษามีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน (r=0.663, p=0.000) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จุฑารัตน ภัทรเกษวิทย, สุธนะ ติงศภัทิย (2558) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาท่ีพบมากที่สุด คือ การวางแผนเรื่อง 
การกำหนดชวงเวลาในการจัดกิจกรรมทางกาย ไมสามารถจัดกิจกรรมตามชวงเวลาท่ีกำหนดได เนื่องจาก
เวลามีจำกัด จึงควรมีการวิเคราะหปญหา ความสนใจ และจุดประสงคการเลนกีฬาของนักเรียนใหชดัเจน 
ท้ังนี้ควรสอบถามชวงเวลาของการเลนหรือการออกกำลังกายของนักเรียน หรืออาจบูรณาการระหวางเดิน
เปลี ่ยนชั ่วโมงเรียนหรือการเปลี ่ยนอิริยาบทในชั ้นเรียนและกำหนดเปนตารางของโรงเรียน มีการ
ประชาสัมพันธสนับสนุนเปนนโยบาย สนับสนุนการออกกำลังกายและควรแตงตั ้งคณะทำงานเพ่ือ 

การดำเนินงานท่ีเปนระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานชัดเจน 

พุทธรัตน พุทธจำ, สุธนะ ติงศภัทิย (2558) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการรู พลศึกษา  
ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนหรือหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาและครูผูสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางและ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1) โรงเรียนประถมศึกษา จัดการเรียนรูตาม
โครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สงเสริมใหผู เรียนไดมี 

การออกกำลังกายและมีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวัย มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี รักในการ 
ออกกำลังกาย 2) ปญหาการจัดการเรียนรู พลศึกษาในโรงเรียน คือ สถานที่ในรมที ่ใช ในการสอน 

ไมเพียงพอหรือกีฬาบางชนิดจำเปนตองมีสนามแบบเฉพาะ นักเรียนเคลื ่อนไหวนอยลงเนื ่องจาก 

ใชคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน จัดหาอาสาสมัครชวยสอน
หรือโคชกีฬาสำหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพดานกีฬา ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในสวนของสถานท่ี 

และเพิ ่มเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายนอกหลักสูตร ประสานเครือขายสนับสนุน 

ดานทรัพยากรและกำหนดผูรับผิดชอบ ท้ังในและนอกโรงเรียน 

ยศวัฒน เชื้อจันอัด นพคุณ ภักดีณรงคและนฤมล เอนกวิทย (2558) พบวา รูปแบบการเรียนรู 
พลศึกษาดานทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ  
1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู มี 6 ขั้นตอนไดแก ขั ้นท่ี  
3.1) ขั้นการเตรียมความพรอม ขั้นท่ี 3.2) ขั้นการลงมือ กระทําตามคําสั่ง ขั้นที่ 3.3) ขั้นการกระทําอยาง
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ถูกตองสมบูรณ ขั ้นที่ 3.4) ขั้นการแสดงออก ขั้นที่ 3.5) ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช ขั ้นที่ 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 

ท่ีเลนกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน พบวา ผูปกครองตองการใหบุตรหลานมีสุขภาพดีและ 
มีบุคลิกภาพที่ดี เชื ่อวากีฬาทำใหไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ผู ปกครองตองการใหโรงเรียนปลูกฝงให 
บุตรหลานมีนิสัยชื่นชอบและสนุกกับการออกกำลังกาย สนามหรือสถานที่เรียนกีฬาควรตั้งอยูใกลบานหรือ 

ในชุมชน ใชเวลานอยในการเดินทางมาเรียน ผูปกครองใหความสำคัญกับครูผู สอนท่ีมีประสบการณสอน 

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 มีสภาพปญหาอยูในระดับนอยขณะท่ีความตองการจำเปนใน
ทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สภาพปญหาดานสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมาก
แนวทางการจัดการเรียนรูพลศึกษา ดานสถานศึกษา ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัด 

สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนรู ดานครูพลศึกษา ควรมีการจัดอบรมครูพลศึกษาในเรื่องของ
กระบวนการจัดการเรียนรู ดานผูเรียน ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูพลศึกษา และเนนให
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ประวิทย ประมาน (2560) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู ในโรงเร ียน 

กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
คร ูและผูมีสวนไดและสวนเสีย และนักเรียน จำนวน 300 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ
เชิงลึกกึ่งโครงสราง ซึ่งมีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ .95 และแบบประเมินความพึงพอใจตอ
กิจกรรม ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ .88 พบวา รูปแบบมีองคประกอบ 6 ดาน คือ 1) ดานนโยบาย
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 2) ดานบทบาทของครูผูสอนในสถานศึกษา 3) ดานกิจกรรมท่ี
สถานศึกษาไดจัดใหกับนักเรียน 4) ดานขั้นตอนการจัดโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 5) ดาน
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การประเมินความสำเร็จของกิจกรรม และ 6) ดานผลการปฏิบัติ หรือผลลัพธของโครงการ นักเรียนมี
ระดับความพึงพอใจตอกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.46  

รัตนาพร ทำใหม (2560) ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1-3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชาย 117 คน และ นักเรียนหญิง 117 คน รวมท้ังสิ้น 234 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื ่อสุขภาพ จำนวน 8 รายการ คือ แรงบีบมือ ยืนกระโดดไกล ดึงขอ นั ่งงอตัวไปขางหนา  
วิ่งเก็บของ ลุก-นั่ง วิ ่ง 50 เมตร และ เดิน-วิ่ง ระยะไกล สถิติที ่ใช ในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ พบวา สมรรถภาพ 

ทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับปานกลาง และเมื่อไดเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา อยูในระดับปานกลาง 
เชนกัน  

สวางจิต แซโงว ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์และอนันต มาลารัตน (2560) พัฒนารูปแบบบริหารพลศึกษา
แบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยการวิจัยแบงออก เปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารพลศึกษา
ในโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 สรางรูปแบบบริหาร
พลศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 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
ระดับมากที ่สุด มีความเหมาะสม อยู ในระดับมากและมีความเปนประโยชน อยู ในระดับมากที ่สุด  

ผู ว ิจัยเสนอใหนำรูปแบบจากการวิจัยนี ้ไปสรางและพัฒนารูปแบบบริหารพลศึกษาสำหรับเด็กที ่มี 

ความตองการพิเศษในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอไป 

สิริสมบูรณ อูเงิน (2560) ไดพัฒนากลยุทธการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) เทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวา กลยุทธฯ 
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ประกอบดวย 4 ดานดังนี้ ดานท่ี 1 ดานการบริหารบุคลากรประกอบดวย 7 กลยุทธ ดานท่ี 2 ดานการบริหาร
วัสดุอุปกรณและสื่ออำนวยความสะดวกประกอบดวย 5 กลยุทธดานที่ 3 ดานการบริหารงบประมาณ
ประกอบดวย 2 กลยุทธดานที่ 4 ดานการบริหารจัดการประกอบดวย 9 กลยุทธ 3) ผลการประเมิน 

ความเหมาะสมความเปนไปไดและประโยชนของกลยุทธการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู 
สู การปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) ดังนี้ การประเมินความเหมาะสม 

ความเปนไปไดและประโยชนของกลยุทธการนำเสนอนโยบายลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู สู การปฏิบัติ 
อยางมีประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) พบวาในภาพรวมทั้ง 4 ดานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65  
ความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 ความเปนไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และประโยชนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.68 4) ผลการทดลองใชและประเมินความพึงพอใจตอกลยุทธการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารูสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) 4.1) ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารูนักเรียนมีคะแนนการประเมินการใชกลยุทธการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลาหลังใชสูงกวา
กอนใชและความสำเร็จจากการใชกลยุทธลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูนักเรียนไดรับรางวัลทั้งหมด 24 รางวัล
ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 11 กิจกรรม 4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจตอกลยุทธการนำ
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูพบวานักเรียนผูปกครองมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารูอยูในระดับมากและครูมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูอยูในระดับมากท่ีสุด 

ทยาวีร ชางบรรจง (2561) พัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายเพื ่อสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย การอบอุ นรางกายดวยกิจกรรม 

ออกกำลังกายแบบแอโรบิค 20 - 30 นาที แลวทำกิจกรรมวิดพื้น เพื่อพัฒนาความทนทานของกลามเนื้อ
แขนและหัวไหล วิ่งออมเกาอ้ีเพ่ือพัฒนาความเร็ว กระโดดไกล เพ่ือพัฒนาพลังกลามเนื้อขา ทุมลูกฟุตบอล 
เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อหนาทอง ลําตัว ไหลและแขน กมเก็บของ เพ่ือพัฒนากลามเนื้อหลัง 
กระโดดเชือก เพื่อพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ อีก 30 นาที รวม 60 นาที 
3 วันตอสัปดาห หลังใชโปรแกรมพบวานักศึกษามีสมรรถภาพทางกายสูงข้ึนทุกคน 

ศักดิ์ชัย ศรีสุขและคณะ (2561) ศึกษาผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางกายท่ีมีตอสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักเรียน ประกอบดวย กิจกรรม 4 ชุดกิจกรรม คือ 1) การยืดเหยียด
กลามเนื้อไหล ลำตัว สะโพก ขา 2) การเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ โดยใชกิจกรรมลงน้ำหนัก
ตัวและการใชแรงตานจากยางยืด 3) กิจกรรมเสริมสรางการประสานกันของกลามเนื้อ คือ การกาว 

ในตาราง 9 ชองและ 15 ชอง 4) เสริมสรางความอดทนของกลามเนื้อ ความทนทานของการไหลเวียน
โลหิตและหายใจ คือ การกระโดดขามรั้วและการกระโดดขามกลอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนบานดอนยานาง จังหวัดนครพนม จำนวน 37 คน รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
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เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัย ประกอบดวย โปรแกรมกิจกรรมการเคลื ่อนไหวทางกายสำหรับนักเรียน 

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 การใชโปรแกรมท่ีทำใหสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ
กับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนในดานความอดทนของกลามเนื้อแต
ความคลองแคลววองไว ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สวนสมรรถภาพทางกายดาน 

ความแข็งแรงของกลามเนื ้อ ความออนตัว ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ  
มีพัฒนาการดีข้ึนแตไมแตกตางกัน 

อรจิรา ทะลิทอง (2561) สำรวจสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จังหวัดสงขลา ใชแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ
เด็กไทย อายุ 7-18 ปของกรมพลศึกษา ผลการวิจัยพบวา สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพเรียงลำดับ ดังนี้ ดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ดานองคประกอบของรางกายดานความอดทนของกลามเนื ้อ ดานความอดทนของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนเลือด และดานความออนตัว ตามลำดับ ครูผู สอนวิชาพลศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูปกครองควรสงเสริมใหนักเรียนไดทำกิจกรรมที่เสริมสรางสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว เชน 
การยืดหยุนรางกาย สงเสริมความแข็งแรงของ กลามเนื้อแขนและรางกายสวนบน เชน กีฬา แบดมินตัน 
วายน้ำ เปนตน ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการสงเสริมใหนักเรียนไดออกกำลังกายมากกวาที่เปนอยู 
เชน การชวยทำงานบาน งานสวน ใหเคลื่อนไหวรางกายมากขึ้น เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหอยู
ในระดับดีข้ึน และเปนการสราง ความสัมพันธท่ีดีในครอบครัวอีกดวย 

จินตนา สรายุทธพิทักษ และคณะ (2562) ศึกษากลยุทธสงเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียน  

ในกรุงเทพมหานคร ผานการบริหารโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวามี  

3 องคประกอบสำคัญของการบริหารโปรแกรมสุขภาพ ในโรงเรียน ไดแก 1) การจัดการสิ ่งแวดลอม  

การเรียน ไดแก 1.1) จัดพ้ืนท่ีโลงหรือสนามใหนักเรียนไดเลน 1.2) เตรียมอุปกรณเลนกีฬาและออกกำลังกาย 

1.3) สงเสริมการละเลนที่สอดคลองกับบริบทและความสนใจของนักเรียน 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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สงผลตอกิจกรรมทางกายของนักเรียน ประถมศึกษา ไดแก 3.1) จัดเวลาใหนักเรียนมีโอกาสเลน 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน 3.2) จัดเวลาพักกลางวัน อยางนอย 1 ชั่วโมง 3.3) กำหนดชวงเวลา 
จำหนายอาหารใหนักเรียนหลังเลิกเรียน 

พิชัยณรงค กงแกว (2562) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เช ียงใหม ในศตวรรษที ่ 21 ผลการวิจ ัยปรากฏผลดังนี้ 1) ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู 
วิชาพลศึกษา พบวา การจัดการเรียนรู ว ิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในศตวรรษที่ 21  

ความคิดเห็นโดยรวมและรายดานอยู ในระดับมาก ซึ ่งองคประกอบที ่มีความคิดเห็นสูงที ่ส ุด คือ  
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู รองลงมา คือ ดานปจจัยสนับสนุนและดานผูสอนตามลำดับ 2) ผลการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ว ิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในศตวรรษที ่ 21 พบวา  
มี 5 องคประกอบ (SIPCE) 4 ข้ันตอน (PACE) คือ องคประกอบท่ี 1 ผูเรียน (Student) องคประกอบท่ี 2 

ผูสอน (Instructor) องคประกอบท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู (Pedagogy) มี 4 ข้ันตอน (PACE) ดังนี้ 
ขั ้นการวางแผน (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 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 96 คน 
ไดมาจากจำนวนประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใชเปนกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใชเกมลมลุก เกมปูปลา 
เกมสุนัขเหา เกมขอมดำดิน เปนการฝกการออกกำลังกายเพื ่อการพัฒนาความคลองตัว (Agility)  

เกมแมวจับปลา เกมปลาหมอตกคัก เปนการฝกการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

(Muscular Strength) เกมมาแขง เกมเฟรนดชิฟ เกมรถสงสัตว เกมยาสีฟนกับเชื้อโรค เปนการออกกำลัง
กายเพื ่อพัฒนาความอดทนของกลามเนื ้อ (Muscular Endurance) เกมงูกับกบ เกมแมวไลจับหนู  
เพื ่อพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ (Cardio Vascular Endurance)  

เกมกมแตะ - วิ่งกระสอบ - เกมนั่งชักคะ เยอ เกมปอนกลวย เปนการออกกำลังกายพัฒนาความออนตัว 

(Body-Balance Flexibility) และเกมอื ่น ๆ อีก มากมาย ตามแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 7- 18 ป ของกรมพลศึกษา สัปดาหละ  
2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง สถิติท่ีใช คาเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥) และสถิติที (t-test for one sample) พบวา ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายระหวางกอนกับหลังการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ทุกรายการ 
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อัจฉรียา กสิยะพัทพงศธร ศรีทับทิมุและคณะ (2563) ศึกษาผลการใชโปรแกรมการสงเสริม
กิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนปฐมวัยอายุ 2 - 5 ป ที่มีตอกาพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณจิตใจ 
สังคม และปญญา เพื่อนำไปสูการมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจดานกิจกรรมทางกาย มีโรงเรียนท่ีเขารวมวิจัยจำนวน 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 กอนและหลังการจัดกิจกรรมทางกาย 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
นำไปใชร วมกับการจัดการเร ียนการสอนไดอยางมีประสิทธ ิภาพดี ทำใหน ักเร ียนมีการพัฒนา 

ดานสมรรถภาพทางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานปญญาที่ดีขึ้นได สามารถพัฒนาครูผูสอน
ใหมีความรูความเขาใจดานกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนปฐมวัยที่ดีขึ ้น และสามารถนำไปสงเสริม 

การออกกำลังกายแกนักเรียนได 
Alicia and Soyeon (2011) ไดสังเคราะหงานวิจัย จำนวน 59 เรื ่อง 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 (Health-

related quality of life) ในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยการทบทวนเอกสารทางวิชาการ 

ที่เกี ่ยวของอยางเปนระบบ โดยขอมูลที ่เลือกยังไมมีการใหโปรแกรมการชวยเหลือหรือบำบัดฟ นฟู
สมรรถภาพ  ด ั งน ี ้  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 ้งนี ้ช ี ้ใหเห็นวาเด็กที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยิน ระดับพัฒนาการที ่ไมเป นตามวัย ในทักษะการควบคุมการทรงตัว  
ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ดังนั้นควรมีการคัดกรองทักษะดังกลาว
ในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเพื่อใหการชวยเหลือระยะแรกเริ่มทันทีทั ้งที่บานและเพิ่มเวลา 
ทำกิจกรรมการเคลื ่อนไหวที ่หลากหลายสำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินซึ ่งเปนวัย
เจริญเติบโตท้ังรางกายและจิตใจในโรงเรียน 

Al-Rahamneh, Eston, Dababseh (2013) ศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกาย ประกอบดวย 
1) สัดสวนปริมาณไขมันในรางกายกับมวลรางกายท่ีปราศจากไขมันโดยการวัดออกมาเปนเปอรเซ็นตไขมัน 

2) สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจในการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล
กลามเนื้อ 3) การเคลื่อนไหวสูงสุดเทาที่จะทำไดของขอตอ 4) ความสามารถของกลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง
หรือกลุมกลามเนื้อ ในการหดตัวซ้ำ ๆ เพื่อตานแรงหรือความสามารถในการหดตัวครั้งเดียวไดเปนระยะ
เวลานาน 5) ปริมาณสูงสุดของแรงท่ีกลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุมกลามเนื้อสามารถออกแรงตานทานได 
ในชวงการหดตัว 1 ครั้ง ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีมีการไดยิน
ในประเทศจอร แดน โดยใช  เคร ื ่องม ื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 ผลการว ิจ ัยพบว า สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ลดลงตามอายุ อยางมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุมนักเรียนที่มี 

การไดยิน ผลการวิจัยยังพบวา นักเรียนหญิงที่มีการไดยิน มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดีกวา 
ในการทดสอบการออกกำลังกาย Shuttle-Run 4 x 10m นักเรียนหญิงที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
ทำไดดีกวานักเรียนที่มีการไดยินในการทดสอบแบบฝกหัด Sit and Reach คณะนักวิจัยเสนอแนะให
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อายุตั้งแต 10-13 ป ออกกำลังกายเคลื่อนไหวรางกาย อยาง
สม่ำเสมอ เพ่ือใหมีสมรรถภาพทางกายใกลเคียงกับนักเรียนท่ีมีการไดยินวัยเดียวกัน โรงเรียนควรเพ่ิมเวลา
ใหนักเรียนไดเคลื่อนไหวและยกระดับคุณภาพการศึกษาดานพลศึกษา เนื่องจากสมรรถภาพทางกายสงผล
ตอการเรียนรูและงบประมาณคาใชจายของรฐัในการดูแลรักษาโรคท่ีเกิดจากการไมออกกำลังกายในระยะยาว 

Gomez and Hillman (2013) ศึกษาอิทธิพลการออกกำลังกายตอความสามารถทางสติปญญา 
(Cognitive Abilities) พบหลักฐานทางวิทยาศาสตรที ่ ใช ว ิธ ีการสรางภาพสมอง (Neuroimaging 

Approach) ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่ชวยสงเสริม
ความสามารถทางปญญาของมนุษย เพ่ิมความสามารถในการคิดข้ันสูง สวนของการควบคุมการรับรู ทำให
มนุษยประมวลผลขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ชวยเพิ่มกลยุทธ 
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ดานความรู ความเขาใจ อยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสมองของสัตวหลายชนิดไดคนพบวา  
การออกกำลังกาย มีอิทธิพลตอสมองระดับโมเลกุลที่สงผลตอสามารถทางปญญาลดกระบวนการคิดและ
ความเสี่ยงของความผิดปกติทางจิตเวช โรงเรียนจึงควรเพิ่มเวลาในการเรียนพลศึกษาเพื่อใหนักเรียน 

มีโอกาสเคลื่อนไหว 

Ellis, Lieberman and Dummer (2014) พบวา คานิยมของผูปกครองอิทธิพลตอพฤติกรรม
การออกกำลังกายและเลนกีฬาของเด็กที ่มีความบกพรองทางการไดยิน มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม 

ในการเลนกีฬาและสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กที ่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยพฤติกรรม 

การออกกำลังกายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ถูกกำหนดจากจำนวนกิจกรรมที่เขารวมตอ
สัปดาห และระดับการออกกำลงักายตามจำนวนคะแนนภายใน Healthy Fitness Zone จากการทดสอบ 
Fitness Program ผูปกครองที่มีการไดยินและผูปกครองที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีอิทธิพลตอ
สมรรถภาพทางกายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทั้งจำนวนความถี่ในการออกกำลังกายและ 

เลนกีฬา ผูปกครองที่สนับสนุนและมีสวนรวมดานกีฬากับเด็กมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญ 

กับระดับสมรรถนะทางกายและความตองการออกกำลังกายของเด็กผลการศึกษานี้เชื่อมโยงกับการจัด
กิจกรรมออกกำลังกายและเลนกีฬาในโรงเรียนหรือชุมชนซ่ึงควรมีแนวทางการสงเสริมสมรรถนะทางกาย
ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โดยผูปกครองมีบทบาทรวมท่ีชัดเจน 

Ebrahimi, Movallali, Jamshidi, Rahgozar and Rahgozar (2016) ศึกษาประสิทธิภาพการ
ทรงตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีและไมมีการฝงประสาทหูเทียม ศึกษาแบบภาคตัดขวาง 
ของเด็กนักเรียน 145 คน อายุระหวาง 7 ถึง 12 ป ประกอบดวยเด็ก 85 คน ท่ีมีฝงประสาทหูเทียมท้ังสองขาง
และกลุ มควบคุมสูญเสียการไดยินปกติ 60 คน ใชแบบทดสอบ Bruininks-Oseretsky ของ Motor 

Proficiency (BOTMP) กลุมตัวอยางไดรับคัดเลือกจากโรงเรียนสำหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
และเด็กทั่วไปเปนกลุมควบคุม วิเคราะหคะแนนโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

คะแนนรวมของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยเฉพาะกลุ มผูฝงประสาทหูเทียมมีคาต่ำกวา 
กลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .001) ประสิทธิภาพการทรงตัวของกลุมควบคุมดีกวากลุมฝง
ประสาทหูเทียมในทุกรายการ รวมถึงกลุมที่ไมไดใสฝงประสาทหูเทียม ยกเวนรายการที่ทดสอบเดินไป
ขางหนาบนกระดานทรงตัว (P < 0.05) คะแนนสมดุลของกลุมฝงประสาทหูเทียมนั้นต่ำกวากลุมท่ีไมไดรับ
การฝงประสาทหูเทียมอยางมีนัยสำคัญ ยกเวนสำหรับรายการทดสอบยืนขาขางเดียวบนคานทรงตัว 

เมื่อหลับตา ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยเฉพาะผูที่มีประสาทหูเทียม 

มีความเสี ่ยงตอการขาดดุลของกลไกการเคลื ่อนไหว (Motor skills) และการทรงตัว (Vestibular 

System) ดังนั้น การประเมินระบบการทรงตัวและกลไกการเคลื่อนไหวเปนสิ่งจำเปนในการชวยแหลือ 
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ตั้งแตแรกเริ่มและเปนแนวทางการสอนพลศึกษาในโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความสมดุลและทักษะ
กลไกการเคลื่อนไหวซ่ึงสงผลตอการมองและการเรียนรู 

Palmer (2018) การสรางประสบการณที่ประสบความสำเร็จสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ในวิชาพลศึกษาและกรีฑา ผลการทบทวนวรรณกรรมพบวา นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ตองใชความพยายามอยางมากท่ีจะเขารวมกิจกรรมพลศึกษาและการเลนกีฬา เนื่องจากอุปสรรค
ในการสื่อสารเปนชองวางที่สำคัญในความสำเร็จและทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายระหวางนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินและนักเรียนทั่วไปที่มีการไดยิน นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ 

การเรียนพลศึกษาและกีฬามากกวานักเรียนที่ความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนเรียนรวม เนื่องจากครู
สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือหรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ทำใหมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนได จึงควรมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณทางพลศึกษากับครูในโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนเรียนรวมเพื่อรวมกันจัดทำแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีชัดเจน 

Barboza, Ramos, Abreu and Castro (2019) กลาววา บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
สามารถออกกำลังกายไดโดยไมมีขอจำกัด ทั ้งนี้การควบคุมรางกายที ่ดีของคนหูหนวกก็เกิดขึ ้นได 
เนื่องจากการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นระหวางระบบการมองเห็นและการรับรูทางสายตา  
การสังเกตการสูญเสียการทรงตัวและการเคลื่อนไหวเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินอายุใกลสิบป โดยเด็กอาจมีปญหากลไกการเคลื ่อนไหวที ่ทดสอบไดจากการรักษา 
ความสมดุล (Balance) ขณะยืนหลับตา กระโดดขาเดียวพรอมตบมือเหนือศีรษะและเดินตอเทา 
เปนเสนตรง ซึ่งเปนผลจากปญหาการรับรูการทรงตัว (Vestibular) และการรับรูเรื่องขอตอของรางกาย 

(Proprioceptive) การปรับกลวิธีการสอนพลศึกษาใหสอดคลองกับธรรมชาตินักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินมีความจำเปน เชน การจัดประสบการณในชั้นเรียนพลศึกษาจากโปรแกรมการออกกำลังกาย
ที่ตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาการเคลื่อนไหวและความสมดุลทางกายไดเนื่องจากเปนทักษะที่ฝกได  
ใชสัญญาณภาพบางอยาง เชน รูปภาพ ธง การสาธิต การปฏิบัติจริง การสื่อสารผานภาษามือ ครูที่ใช
ภาษามือสื่อสารโดยตรงกับนักเรียนโดยมีบทสนทนาที ่ชัดเจน ชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น  

การเชิญผูเชี ่ยวชาญดานกีฬามาสนับสนุนการออกกำลังกายและเลนกีฬาจะตอบสนองความตองการ 
ท่ีเฉพาะเจาะจงของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

Soori, Heyrani, and Rafe (2019) จุดประสงคการศึกษานี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ 
การพัฒนาทักษะการรับรูกลไกการเคลื่อนไหว 8 สัปดาหตอประสิทธิภาพการประสานงานแบบสองทาง 
และการทรงตัวแบบคงท่ีและเคลื่อนท่ีในนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินอายุ 8–11 ปในเคอรมันชาห 
วิธีการสุ มเลือกเด็กหญิงที ่มีความบกพรองทางการไดยิน 20 คนที่มีอายุเฉลี ่ย 9.35 ± 1.42 และ 



70 
 

แบงออกเปนกลุ มควบคุม และกลุ มทดลอง เครื ่องมือที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้ ไดแก อุปกรณทดสอบ 

การประสานงานสองรางกายสองขางแบบตอเนื่อง การทดสอบการทรงตัวและการทดสอบสมดุลของรางกาย 

ผู ว ิจ ัยใหโปรแกรมการออกกำลังกายแกกลุ มทดลอง 2 กิจกรรม ประกอบดวย การโยน-รับบอลและ 

การจับบอลวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง สัปดาหละ 3 ครั้ง ๆ ละ 60 นาทีเปนเวลา 8 สัปดาห หลังการทดลองการใช
โปรแกรมการออกกำลังกายท่ีมีประสิทธิภาพมีทักษะกลไกการเคลื่อนไหวแตกตางจากลุมควบคุมอยางมี
นัยสำคัญ และผู ว ิจัยแนะนำใหใชกิจกรรมพัฒนากลไกการเคลื่อนไหวและการทรงตัวแบบคงที ่และ 

แบบเคลื่อนท่ีนี้กับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ที่มีผูวิจัยไวสอดคลองกันมากกวา 10 รายการ คือ หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ จุดมุงหมาย
ของรูปแบบ และกระบวนการของรูปแบบซ่ึงมีข้ันตอนและระบบสนับสนุน แสดงดังตารางท่ี 2  

นอกจากนี้ จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยยังพบวา นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ีอยูในวัยรุนซึ่งเปนชวงสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย สมรรถภาพ 

ทางกาย ระบบหายใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก ระบบการไหลเวียนเลือดท่ีสงผลตอสุขภาพ
และบุคลิกภาพ ท้ังนีน้ักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินอาจมีปญหาในดานระบบการทรงตัว การรับรู
ข อตอ กลไกการเคลื ่อนไหว รวมทั ้งมีความยุ งยากในการทำกิจกรรมทางกายรวมกับบุคคลทั ่วไป 

อันเนื่องจากปญหาการสื่อสาร จากการศึกษาขอมูลดานประสาทวิทยาพบวา กิจกรรมพลศึกษาสงผลตอ
สุขภาพกายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายอยางตอเนื่อง 
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สมรรถนะทางการคิดดีขึ ้น เชน ความจำ พฤติกรรมตั้งใจทำงาน  
มีทักษะการอยูรวมกับเพ่ือนมากข้ึน  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงใหความสำคัญกับกิจกรรม
การเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบสอดคลองกับความสนใจ ความสนุกสนาน มีสมรรถภาพทางกายและ
การเจริญเติบโตที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะการเคลื่อนไหวรางกายที่ดี และใชการออกกำลังกายพัฒนา
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและการเรียนรู ของตนเอง และไดวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี ่ยวของทำใหได 
กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ ดังภาพที่ 1 และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 2 
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8. กรอบแนวคิด 
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทำใหไดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยพัฒนา

รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ ดังภาพท่ี 2  

8.1 กรอบแนวคิดทฤษฎใีนการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 

ธรรมชาตกิารเรียนรูของนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
1) เรียนรูจากการลงมอืปฏิบัติและการทำซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 

2) เรียนรูจากการมองเห็น เชน รูปภาพ ภาษามือ วดีิทัศน 
3) ส่ือสารโดยใชภาษามือ ใชมือแทนเสียงพูด ใชตาดูแทนการฟง 
4) สวนใหญมีพัฒนาการดานเคล่ือนไหวลาชากวาวัยเดียวกนั 

5) วัยรุนมกีารเจริญญเติบโตของรางกายชัดเจน 

ธรรมชาตขิองวิชาพลศึกษา 
1) พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทกัษะทางกีฬา ปฏิบัติซ้ำจนเกิดทักษะ  
2) พัฒนาสุขภาพกายใหแข็งแรง สุขภาพใจใหเขมแข็ง 
3) พัฒนาสมองสวนอารมณ สมาธิ การเคล่ือนไหวและการคิด 

4) มีการใหคำแนะนำ สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน 

5) สรางความสามัคคีในหมูคณะ  

การบริหารจัดการศึกษา 
1) ทฤษฎีระบบ ประกอบดวย ปจจยันำเขา กระบวนการ ผลลัพธ 
2) การบริหารโดยโรงเรียนเปนฐาน (SBM)  

3) การสนับสนุนทรัพยากร (4M’s)  

4) การบริหารคุณภาพ PDCA 

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับมธัยมศึกษา 
1) นโยบายสงเสริมการออกกำลังกายและเลนกีฬาของรัฐบาล 

2) จัดการเรียนรูนอกหลักสูตรฯ พัฒนาสมรรถภาพทางกายใหมี
มาตรฐานตามวัยของกรมพลศึกษา 

3) สงเสริมสมรรถภาพทางกาย การทรงตัวซ่ึงเปนปญหา             
การเคล่ือนไหวของนักเรียน  

4) พัฒนาทักษะทางกีฬาของนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ 

5) สนับสนุนครูใหมีความรูและทักษะทางกฬีาหรือผูฝกสอนกีฬา
หรือนักกีฬาอาชีพเปนผูจัดการเรียนรู  

6) สนับสนุนส่ืออุปกรณมีมาตรฐานและเพยีงพอ เชน สนาม 
อุปกรณกีฬา    เคร่ืองแตงกายนักกีฬา   

รางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระราชูปถัมภ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี ้
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) ส่ือ วัสดุ อุปกรณ  
     5) การจัดสภาพแวดลอม  

     6) บุคคลหรือหนวยงานในชุมขนดานกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ         
เกิดผลดังนี้  

1) มสีมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน 

2) มีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

ครูและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียน 
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8.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ และวิเคราะหขอมูลเบื้องตนทำใหได 

กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนารูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ แสดง ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

 2  กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 



บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา เก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การดำเนินงานมี 
3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบฯ การสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระยะท่ี 3 

ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีข้ันตอนการวิจัย ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3   ข้ันตอนการวิจัย 

ระยะท่ี 1 
ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
2. สนทนากลุมศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการใน

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยินฯ 

ระยะท่ี 2 
พัฒนารูปแบบฯ การสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษา สำหรับนักเรยีนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

ระยะท่ี 3 
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ  

จัดทำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ โดย 

1. วิเคราะหวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและผลจากระยะท่ี 1 

2. สนทนากลุมผูทรงคณุวุฒิ พิจารณาใหขอเสนอแนะ 

3. พัฒนาและปรับปรุงรางรูปแบบฯ และรางคูมือฯครั้งท่ี2 

4. ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ไปใช 

นำรูปแบบฯและคูมือฯไปใช และศกึษาประสทิธิผลจาก  

1. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนฯตามเกณฑมาตรฐาน 

2. เจตคติที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของ
นักเรียน 

3. ความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 

ของครผููสอนและผูปกครอง 
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ข้ันตอนและแผนการวิจัย 

 ในการดำเนินงานวิจัย ผู ว ิจัยไดศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของ ไดแก  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน รวมท้ัง
งานวิจัยที่เกี ่ยวของนำมาวิเคราะหและสังเคราะหเปนองคความรูในการกำหนดกรอบงานวิจัย ตามท่ี
ปรากฏในบทท่ี 2 รวมท้ังศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎท่ีีเก่ียวของกับระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนารูปแบบฯ 

การสรางเครื่องมือวิจัย ตลอดจนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพโดยละเอียดจน
เปนท่ีเขาใจ จึงไดกำหนดข้ันตอนและวางแผนการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังตารางท่ี 3   

ตารางท่ี 3 ขั้นตอนและแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน 

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย/
แหลงขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใช การวิเคราะห
ขอมูล 

ผลที่ได 

ระยะท่ี 1 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง 
การไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 

1.นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาท่ีรวม
โครงการฯ จำนวน  
10 คน 

2. ครูผูสอน จำนวน 
10 คน 

 

 

1.แนวคำถาม
สนทนากลุม
นักเรียน 

2.แนวคำถาม
สนทนากลุม
ครูผูสอน 

 

การวิเคราะห
เน้ือหา
(Content 

Analysis) 

 

ทราบสภาพปจจุบัน
และความตองการ ใน
การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา 
สำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรอง
ทางการไดยินของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ระยะท่ี 2 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบฯ 

การสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยิน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
  2.1 จัดทำรางรูปแบบฯ 

 

 

 

 

 

1. วรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2. ผลการวิจยัจาก
ระยะท่ี 1 

 

 

 

 

 

แบบวิเคราะห
เอกสาร 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห
เน้ือหา
(Content 

Analysis) 

 

 

 

 

 

ไดรางรูปแบบฯ             

ครั้งท่ี 1 
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ตารางท่ี 3 ขั้นตอนและแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน 

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ (ตอ) 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย/
แหลงขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใช การวิเคราะห
ขอมูล 

ผลที่ได 

ระยะท่ี 2 (ตอ) 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบฯ (ตอ) 
  2.2 พิจารณารางรูปแบบฯ 

 

 

ผูทรงคณุวุฒิ  
จำนวน 10 คน 

 

 

แนวคำถามในการ
สนทนากลุมพิจารณา
รางรูปแบบฯ และราง
คูมือฯ 

 

 

การวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis) 

 

 

ไดรางรูปแบบฯ และราง
คูมือฯครั้งท่ี 2 

 2.3 ประเมินความเปนไปได
และความมีประโยชนในการ
นำรางรูปแบบฯ และ 

รางคูมือฯ ไปใช 
 

ผูทรงคณุวุฒิ 

จำนวน 15 คน 
1. แบบประเมิน 

ความเปนไปไดและความ
มีประโยชนในการนำราง
รูปแบบฯ  

และรางคูมือฯ ไปใช 

ใชสถิติพ้ืนฐาน 

รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ไดรปูแบบฯ  

และคูมือการใชรปูแบบฯ 

ท่ีมีความเปนไปไดและมี
ประโยชนในการนำ 
ไปใช 

ระยะท่ี 3  
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบฯ การสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนท่ีม ี

ความบกพรองทางการไดยิน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 

1. นักเรียนท่ีรวม
กิจกรรม  

จำนวน 31 คน 

2. ผูปกครอง 
ของนักเรียน             

จำนวน 31 คน 

3. ครูผูสอน                
จำนวน 32 คน 

 

 

1. แบบบันทึกผล 

การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามมาตรฐาน
สุขภาพของเด็กไทย  
2. แบบวัดเจตคติตอ
การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาของ
นักเรียน 
3. แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจตอ 

การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาของ
ครูผูสอนและผูปกครอง 

 

ใชสถิติพ้ืนฐาน 

รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติทดสอบที 

 (t - test for 

dependent 

Samples)  

 

เมื่อนำรูปแบบฯ ไปใชแลว
ทำใหทราบประสิทธิผล
รูปแบบฯ คือ 

 1) สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนตาม
มาตรฐานกอนและหลัง
การใชรูปแบบฯ 

2) เจตคติของนักเรียนตอ
การสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาของนักเรียน 

3) ความพึงพอใจของ
ครูผูสอนและผูปกครองท่ีมี
ตอการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา 
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ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  
มีกระบวนการวิจัย ระยะท่ี 1 มีดังนี้  
1. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนและครูผูสอน 

1) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใชเกณฑดังนี้   
 1.1) เปนผูมีความบกพรองทางการไดยิน    
 1.2) สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือไดเปนอยางดี  
 1.3) กำลังศึกษาอยู ที ่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562

มัธยมศึกษาตอนตน 5 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 

2) ครูผูสอน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใชเกณฑดังนี้  
 2.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิมาแลว ไมนอยกวา 3 ป 
 2.2) ปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ในระยะท่ี 1 มี 2 ฉบับ ดังนี้  
 2.1 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับนักเรียน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ     
    2.2 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับครูผูสอน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ     

3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้ 
 3.1 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับนักเรียน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
  1) ศึกษาแนวคิด หลักการเก่ียวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
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  2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของ
การวิจัย  

  3) นำรางเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผู เช ี ่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา  
มีคาดัชนีความความตรงท้ังฉบับเทากับ 1.0 และนำขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขภาษาใหสมบูรณ  

  4) นำแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสรางสำหรับนักเรียนไปทดลองสนทนากลุม
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภท่ี
ไมใชกลุมกลุมเปาหมาย จำนวน 10 คน บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอคำถามใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 3.2 แนวคำถามสนทนากลุมสำหรับครูผูสอน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้

      1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

  2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย 

  3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผู เช ี ่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา  
มีคาดัชนีความความตรงท้ังฉบับเทากับ 1.0  และนำขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขภาษาใหสมบูรณ  

  4) นำแนวคำถามสนทนากลุ มสำหรับครูผู สอนไปทดลองสนทนากลุ มครูผู สอน
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ที่ไมใชกลุมเปาหมาย จำนวน 5 คน บันทึกขอมูลและปรับปรุง 
ขอคำถามใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
    ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้ 
     4.1 การสนทนากลุมนักเรียน 

        4.1.1 ผูวิจัยแจงนัดหมายนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้ง 10 คน ใหทราบวามี 

การรวมสนทนากลุมและขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม  

   4.1.2 ดำเนินการสนทนากลุ มนักเรียนในวันเสารที ่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนา
กลุมโดยมีลามภาษามือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามประเด็น
คำถามท่ีกำหนด  

   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 ผูวิจัยประสานงานกับครูผูสอนเพ่ือแจงใหทราบและ
ขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม  

   4.2.2 ดำเนินการสนทนากลุ มครูผู สอนในวันเสารท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนากลุม
ใหแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามประเด็นคำถามท่ีกำหนด 

   4.2.3 การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูล  
 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภและเขียนรายงานผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย 
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ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง 
ทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภ  
ในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีกระบวนการวิจัย 3 

ขั้นตอน คือ 1) จัดทำรางรูปแบบฯ 2) พิจารณารางรูปแบบฯและรางคูมือการใชรูปแบบฯ 3) ประเมิน
ความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯไปใช มีรายละเอียดในการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

1. จัดทำรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 ในการจัดทำรางรูปแบบฯ ดำเนินการ ดังนี้ 
 แหลงขอมูล  คือ  
  1) เอกสาร ตำราและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการสถานศึกษา หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ฯลฯ  

  2) ผลรายงานการวิจัยในระยะท่ี 1 สภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครูผูสอน  

 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวิเคราะหเอกสาร 
 วิธีดำเนินการ คือ  
  1) วิเคราะหเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของทำใหไดองคประกอบของราง

รูปแบบฯ ดังแสดงในตารางท่ี 2 ทายบทท่ี 2 

  2) นำผลจากรายงานการว ิจ ัยในระยะท่ี  1 สภาพป จจ ุบ ันและความต องการ 

ในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครูผูสอนมาวิเคราะห
เนื้หาและประเด็นท่ีสอดคลองกับองคประกอบเพ่ือเขียนเปนรางรูปแบบฯ ครั้ง 1 

 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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2. พิจารณารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภ 

 ในการพิจารณารางรูปแบบฯและรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศกึษา 
สำหรับนักเร ียนที ่ม ีความบกพรองทางการไดย ิน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเร ียนเศรษฐเสถียร  
ในพระราชูปถัมภ ดำเนินการดังนี ้

   1. กลุมเปาหมาย ในการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคูมือฯ ประกอบดวย ผูบริหาร
โรงเรียน ครูผู สอนวิชาพลศึกษาผู ฝกสอนกีฬา (โคช) และนักกีฬาที ่มีความบกพรองทางการไดยิน  

รวม จำนวน 10 คน ดังนี้ 
  1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้  
   1.1) เปนผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความ

พิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไมนอยกวา 5 ป 
   1.2)  มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที ่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการมาแลว  

ไมนอยกวา 5 ป 
   1.3)  มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะ

ความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
  2) ครผููสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้  
   2.1) เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินได 
   2.2) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะ

ความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
   2.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

  3) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้  
   3.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป 
   3.2)  มีประสบการณในการเปนผู ฝ กสอนกีฬาใหแกนักเรียนที ่มีความบกพรอง

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)  เคยไดรับรางวัลการแขงขันกีฬาระดับชาต ิ

  5) ผูปกครอง จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี ้
   5.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562 

   5.2) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีเปนนักกีฬาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
        เครื่องมือในการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคูมือฯ คือ   
     แนวคำถามในการสนทนากลุ มพิจารณารางรูปแบบฯและรางคู มือการใชรูปแบบฯ  

เปนแบบรวบรวมขอมูลจากกลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาพลศึกษา ผูฝกสอนกีฬา (โคช) 
นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครองในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับองคประกอบของ
รูปแบบฯ และเนื้อหาของคูมือการใชรูปแบบฯ 

  3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
     ในการสรางและหาคุณภาพของแนวคำถามในการสนทนากลุมเพ่ือพิจารณารางรูปแบบฯ

และรางคูมือการใชรูปแบบฯ ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
     1)  ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

  2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของ
การวิจัย 

  3) นำรางเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวย ผูเช ี ่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงท้ังฉบับเทากับ 1.0 และนำขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขใหสมบูรณ  
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  4) นำแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสรางสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง 
การไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาไปทดลองสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชกลุมเปาหมาย จำนวน 5 คน 
บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอคำถามใหสมบูรณ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  ในการพิจารณารางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒ ิดังนี้ 
  1) ผูวิจัยทำหนังสือเชิญผูเขารวมสนทนากลุม ท้ัง 10 คน พรอมแนบประเด็นการสนทนา

กลุมไปกับหนังสือเชิญ เพ่ือแจงใหทราบและขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม  

  2) ดำเนินสนทนากลุมนักเรียนในวันเสารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 

12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนากลุมใหผูทรงคุณวุฒิ
เสนอแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอรางองคประกอบของรูปแบบฯ และรางคูมือฯ ตามประเด็นคำถาม
ท่ีกำหนด 

     3) ในการวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูล ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) นำเสนอขอมูลองคประกอบของรูปแบบฯและคูมือฯ ตามประเด็นคำถามและกรอบการวิจัย  
ทำใหไดรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ครั้งท่ี 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) เปนผู บริหารในโรงเรียนที ่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

   1.2) มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที ่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว 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 เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี ้
   3.1) เปนครูผ ู สอนวิชาพลศึกษา สามารถสื ่อสารโดยใชภาษามือกับนักเร ียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยินได 
   3.2) มีประสบการณในการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
   3.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

  4) ผูปกครอง จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี ้
   4.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562  

   4.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่เปนนักกีฬาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
ไมนอยกวา 5 ป 

    2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
     2.1 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯไปใช  

เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ มีความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำไปใช อยูในระดับ 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

      2.2 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคู มือฯ ไปใช  
เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ มีความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำไปใช อยูในระดับ 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

   3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    ในการสรางและหาคุณภาพของเแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนใน 

การนำรางรูปแบบและรางคูมือฯ ไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี ้
       3.1 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ผูวิจัย

มีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
        1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการประเมินและหาคุณภาพ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
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        2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย 

            3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความเปนไปไดในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ทั้งฉบับเทากับ 0.96 

และคาดัชนีความความตรงของแบบประเมินความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ท้ังฉบับเทากับ 
0.98 และนำขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขใหสมบูรณ  

     4) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ  ไปใช ท่ีแกไข
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที ่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ครูผู สอนวิชาพลศึกษา  
ผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครอง โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน พบวาแบบประเมินความเปนไปได
ในการนำรางรูปแบบฯ ไปใชคาความเชื่อม่ันเทากับ .973 และความมีประโยชนของรูปแบบฯ มีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .971 แลวจึงนำเครื่องมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

  3.2 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใช ผูวิจัยมี
วิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้

        1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการประเมินและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

        2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย 

            3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความเปนไปไดในการนำรางคูมือฯไปใช ท้ังฉบับเทากับ 0.96 และคา
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ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใชท้ังฉบับ เทากับ 0.95 และ
นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

     4) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใช ที่แกไข
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที ่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ครูผู สอนวิชาพลศึกษา  
ผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครอง โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน พบวา แบบประเมินความเปนไปได
ในการนำรางคูมือฯไปใช มีคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ .961 และความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯ
ไปใช มีคาความเชื่อม่ัน ท้ังฉบับเทากับ .949 แลวจึงนำเครื่องมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  4.1 ในการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ

รางรูปแบบฯ ไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
            1) ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวมรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิที ่เปน

กลุมเปาหมายทั้ง 15 คน พรอมแนบรางรูปแบบฯ ครั้งท่ี 2 และแบบประเมินความเปนไปไดและความมี
ประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช 

            2) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช 
ท่ีผูทรงคุณวุฒิ ประเมินเสร็จแลว มาวิเคราะหขอมูลและแปลผล 

  ในการแปลผลคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน กำหนดเกณฑการแปลความหมายจาก 

ผลการประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ มากท่ีสุด 

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  นอยท่ีสุด 

            3) วิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องโดยใชสถิติ พื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     4.2 ในการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางคูมือฯไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี ้
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            1) ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนกลุมเปาหมาย
ท้ัง 15 คน พรอมแนบรางคูมือฯ ครั้งท่ี 2 และแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางคูมือฯ ไปใช  

             2) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯ ไปใช  
ท่ีผูทรงคุณวุฒิ ประเมินเสร็จแลวมาวิเคราะหขอมูลและแปลผล 

  ในการแปลผลคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน กำหนดเกณฑการแปลความหมายจาก
ผลการประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  

คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  มากท่ีสุด 

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  นอยท่ีสุด 

            3) วิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือโดยใชสถิต ิพ้ืนฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะท่ี 3 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี 
ความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  
ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ดำเนินการโดยนำรูปแบบฯไปใชในสภาพจริงท่ีโรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และศึกษาผลที่เกิดจาการนำรูปแบบฯ และคูมือฯ ไปใช คือ 1) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของนักเรียนกอนและ
หลังการใชรูปแบบฯ 2) คาเฉลี ่ยจากการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที ่มีตอการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษาฯ 3) คาเฉลี่ยจากการวัดระดับความพึงพอใจของครูผู สอนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษา มีวิธีการดำเนินงานวิจัย ดังนี้  
1. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา 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 
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      1.2.1 บุคคลที่เปนพอแมหรือผูดูแลของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562   

   1.2.2  เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีรวมกิจกรรมตามรูปแบบฯ ในปการศึกษา 2562   

 1.3 ครูผูสอน จำนวน 32 คน เลือกมาโดยมีเกณฑดังนี ้
   1.3.1 มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 3 ป 
       1.3.2 ปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการนำรูปแบบฯและคูมือฯ ไปใชเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบฯ มีเครื่องมือที่ใชใน 

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 เห็นดวยอยางยิ่ง  
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของครูผูสอนและ
ผูปกครองฯ เปนแบบแสดงความคิดเห็นมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการนำรูปแบบฯและรางคูมือไปใชเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบฯ 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 มีคาความเท่ียงตรงเทากับ 1.00 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.95   

2) การดันพ้ืนประยุกต 30 วินาที มีคาความเท่ียงตรง เทากับ 1.00 มีคาความเชื่อม่ัน 0.95  
3) การลุก-นั่ง 60 วินาที มีคาความเท่ียงตรง เทากับ 0.92  มีคาความเชื่อม่ัน 0.89   
4) การยืนยกเขาข้ึนลง 3 นาที มีคาความเท่ียงตรง เทากับ 0.88 มีคาความเชื่อม่ัน 0.89  

 3.2 แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ  

   ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของแบบวัดเจคติ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบวัดเจตคติ  
   2) สรางแบบวัดเจตคติ ซึ่งเปนแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกทางจิตใจ หรือ

ทาทีของนักเรียนที่มีตอการรวมกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและออกกำลังกายของนักเรียน  

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  
   3) นำรางแบบวัดเจตคติ ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน พบวา มีคาดัชนีความความตรงของ
แบบวัดเจตคติ ท้ังฉบับเทากับ 1.0 นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

       4) นำแบบวัดเจตคติที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที่มีลักษณะคลายกับกลุม
ตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
จำนวน 15 คน และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 15 คน  
ท่ีวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน พบวาแบบวัดเจตคติมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.959  

 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาฯ  

   ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเปนแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึก 

ทางจิตใจ หรือทาทีของครูผูสอนและผูปกครองตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
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ในพระราชูปถัมภ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2559)  
   3) นำรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางขึ ้นไปใหผู เชี ่ยวชาญเพื ่อตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื ้อหา (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาพิเศษและผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา  
มีคาดัชนีความความตรงของแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งฉบับเทากับ 1.0 นำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขใหสมบูรณ  

   4) นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของครูผู สอนและผูปกครองที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที ่มี
ลักษณะคลายกับกลุ มเปาหมายของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภเพื่อหาคาความเชื ่อม่ัน 
(Reliability) จำนวน 30 คน คือ ครูผูสอนและผูปกครอง จำนวน 30 คน คน วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน
พบวา แบบสอบถามความพึงพอใจมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.917 มี แลวจึงนำแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 ในการนำรูปแบบฯและรางคูมือไปใชเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ผูวิจัยดำเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหดวยตนเอง ดังนี ้
 4.1 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Student Assessment) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ท่ีเปนกลุมเปาหมายรายบุคคลแยกตามระดับอาย ุกอนการนำรูปแบบและคูมือไปใช  
   (1) ผู ว ิจ ัยทำหนังสือถึงอธิบดีกรมพลศึกษาเพื ่อขออนุญาตใชและเพิ ่มภาษามือ 

ในรายการทดสอบตามแนวทางการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา 

   (2) ดำเนินการทดสอบตามแนวทางการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ 

ทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา (2562) จำนวน 
4 รายการ คือ การทดสอบรายการนั่งงอตัวไปขางหนา การทดสอบรายการดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง  
60 วินาทีและยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที ซึ่งมีรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำแนกตามองคประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย แสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

ท่ี องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1 ความออนตัว ยืดหยุน นั่งงอตัวไปขางหนา (เซนติเมตร) 
2 ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ดันพ้ืนประยุกต 30 วินาที (ครั้ง) 

ลุกนั่ง 60 วินาที (ครั้ง) 
3 ความอดทนของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือด ยืนยกเขาข้ึนลง 3 นาที (ครั้ง) 

 

 4.2 วางแผนการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาตามกรอบของรูปแบบฯ แบบมีสวนรวม 

(Planning) โดยชี้แจงหลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบฯ จุดมุงหมายของรูปแบบฯ และรายละเอียด
การใชรูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามคูมือฯ และแผนการวิจัย ท้ังนี้ผูวิจัย
ไดจัดระบบสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาไว  ดังนี้   

   (1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาหรือโคชกีฬา แนะนำการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา 
เทคนิคดานกีฬา การออกกำลังกายอยางปลอดภัย และสรางแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวรางกาย 

   (2) ลามภาษามือหรือครูที ่สามารถใชภาษามือเพื่อสื่อสารกับนักเรียนได ระหวาง 
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานกีฬา
ของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาการสอนและปฏิบัติตามผูทรงคุณวุฒิดานกีฬาไดถูกตอง
นอกจากนี้ลามภาษามือมีบทบาทในการรวมพัฒนาคลิปวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรรม
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 

   (3) งบประมาณดำเนินการ เปนคาใช จ ายระหวางการนำรูปแบบฯ มาใช เชน 
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ คาชุดกีฬา อุปกรณออกกำลังกาย อุปกรณเลนกีฬา จุดน้ำดื่ม ซึ่งดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและระเบียบพัสดุของทางราชการ 

   (4) จัดหาอุปกรณออกกำลังกาย เลนกีฬา สนาม เพียงพอและเหมาะสม ไดแก   
         (4.1) จัดหาวัสดุ อุปกรณสงเสริมการเคลื ่อนไหวและออกกำลังกายประกอบ

กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกาย เชน ความออนตัว (Flexibility) ความแข็งแรงและความอดทน 

ของกลามเน ื ้อ การเสร ิมสรางกระดูก (Bone-strengthening) ความอดทนของระบบหัวใจ และ 

ไหลเวียนเลือด (Cardiovascular Endurance) และกิจกรรมแอโรบิค    
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     (4.2) จัดหาสื ่อการเรียนรู  ร ับรู จากการมองเห็น เชน สื ่อการเรียนรู ท ี ่ร ับรู 
ผานการเห็น เชน รูปภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รูปภาพการออกกำลังทาตาง ๆ วีดิโอ  

การออกกำลังกายในทาตาง ๆ การเตนประกอบเพลง เปนตน 

      (5) จัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาและเลนกีฬา 

ออกกำลังกาย ท้ังในรมและกลางแจง เชน โลง สวาง ปลอดภัย จัดหาโปรเจคเตอร ท่ีมีความสวางมากกวา 
3,000 ลูเมนส สำหรับนำเสนอวีดิโอที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา เชน เตน ออกกำลังกาย 
จัดหาเครื่องเสียงคุณภาพดีรองรับกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ตูน้ำดื่ม เปนตน  

 4.3 จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing) ตามรูปแบบฯ และคูมือการใชรูปแบบฯ โดย 

ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดทำตารางสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา จัดเตรียมสื ่อ อุปกรณ ชี ้แจงครู 

ผูปกครอง ประสานผูเก่ียวของ เชน ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ โดยทุกคนมีสวนรวม 

       2) จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนวันละ 1 ชั่วโมง 3 วันตอสัปดาห ในวันจันทร พุธ และศุกร 
ตั ้งแต 15.30 -16.30 น. ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาตามองคประกอบของ
สมรรถภาพทางกายในวันจันทร และวันศุกรวันละ 4 กิจกรรม และออกกำลังกายแบบแอโรบิค ในวันพุธ 
โดยแบงเปนฐาน ซึ่งมีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพ 

ทางกายและกำหนดวันเวลา แสดงดังตารางท่ี 5 – 6  

ตารางท่ี 5 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
 

ท่ี องคประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมออกกำลังกาย 

1 ความออนตัว ยืดหยุน 

 
รับ-สงบอลลอดใตขา 
รับ-สงบอลขามศีรษะ 

ออกกำลังกาย 

แบบแอโรบิค 

 2 ความแข็งแรงและความอดทน
ของกลามเนื้อ 

เดินสี่ขาตามเสน 

เดินสองมือตามเสน 

รับ-สงบอลขามแนวลำตัว 

เดินสี่ขาทานอนหงาย 

3 ความอดทนของระบบหัวใจ 

และไหลเวียนเลือด 

กระโดดตบ  

กระโดดเชือก 
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ตารางท่ี 6 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา จำแนกตามกำหนดวันเวลา 
 

วัน/เดือน/ป  กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอกเวลา (15.30 น. - 16.30 น.) 
จันทร กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย มี 4 กิจกรรม คือ 1) รับ-สงบอลลอดใตขา  

2) เดินสี่ขาตามเสน 3) สงบอลขามแนวลำตัว  4) กระโดดตบ  

พุธ ออกกำลังกายแบบแอโรบิค 

ศุกร กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย มี 4 กิจกรรม คือ  1) รับ-สงบอลขามศีรษะ 

 2) เดินสองมือตามเสน 3) นอนหงายเดินสี่ขา 4) กระโดดเชือก 

 

 4.4 แนะนำและสนับสนุน (Coaching) โดยครูผู สอนและผู ทรงคุณวุฒิด านพลศึกษา  
ทำหนาท่ีท้ังผูฝกสอน ใหคำปรึกษาสาธิต สนับสนุนและสรางแรงจูงใจตามความถนัดเฉพาะดานกีฬา โดยมี
ลามภาษามือคอยสนับสนุนการสื่อสารกับนักเรียนใหออกกำลังกายระหวางรวมกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา  

 4.5 ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation and Reporting) โดยประเมิน สรุปและ
รายงานผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบฯ การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มี 

ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  
 4.6 เมื่อดำเนินการกิจกรรมครบถวนตามแผนที่กำหนดแลว ผูวิจัยประเมินประสิทธิผลของ

การนำรูปแบบฯและคูมือการใชรูปแบบฯ โดย  
  1) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Student Assessment)  ของน ัก เร ี ยนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายรายบุคคลแยกตามระดับอายุ หลังการนำรูปแบบและคูมือไปใช 
  2) วัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
  3) ประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดาน

พลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 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) การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี ่ยที ่ได จากการวัดสมรรถภาพทางกาย 

ของนักเรียนที ่เปนกลุมเปาหมาย กอนและหลังการใชรูปแบบฯและคูมือฯ ใชสถิติทดสอบที t-test 

(Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559 ) 
 2) การวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการแปลผลคาคะแนนที่ไดจากแบบวัดเจตคติกำหนดเกณฑการแปล
ความหมาย ไวดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  

  คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ ดีมาก 

  คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ มาก 

  คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ นอย 

  คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 3) การประเมินความพึงพอใจของครูผู สอนและผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
ใชสถิติพื ้นฐาน รอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และในการแปลผลคาคะแนนที่ ไดจาก 

การสอบถามความพึงพอใจกำหนดเกณฑการแปลความหมาย ไวดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  
  คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มากท่ีสุด 

  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 นอยท่ีสุด 

 

   ในการวิจัยครั้งนี้มีสูตรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) 
  การหารอยละ (Percentage: P)  
    สูตร  P   =   

    เม่ือ  P   แทน    รอยละ 

         f   แทน     ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

       n   แทน    จำนวนความถ่ีท้ังหมด 
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การหาคาเฉล่ีย (Mean: Χ )  
  สูตร  Χ ( μ)  =  
 

เม่ือ Χ   แทน คาเฉลี่ย 

   แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

       n  แทน จำนวนขอมูล 

การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 

  สูตร  S.D. (σ) =  �𝒏𝒏∑𝒙𝒙𝟐𝟐−(∑𝒙𝒙)
𝟐𝟐𝒏𝒏(𝒏𝒏−𝟏𝟏)
  

  

        เม่ือ  S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X  แทน คะแนนในแตละกลุมตัวอยาง 

   n-1  แทน จำนวนตัวแปรอิสระ 

   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 
     แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกำลังสอง 
 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

   สูตร      α     = 
 

 

เม่ือ      𝛼𝛼    แทน   คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

  k    แทน  จำนวนขอคำถาม 

   Covariance       แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคำถาม 

   Variance             แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคำถาม 
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การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย เม่ือขอมูลสองชุดมีความสัมพันธกัน (Dependent)  
ดวยสถิติทดสอบที t-test (Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559 ) 

 
สูตร t  =                              df =  n - 1 

              เม่ือ  t แทน  คาท่ีใชในการพิจารณา t- distribution   
D แทน  ผลตางระหวางขอมูลแตละคู   

              n แทน  จำนวนคูของขอมูล  
           



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

การศึกษารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรอง 
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
1) ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน 

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ผูวิจัยนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษาดังนี ้ 
 

1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร  
ในพระราชูปถัมภ 

 การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ศึกษาจากการสนทนากลุมนักเรียนและครผููสอน มีผลดังนี้ 

 1.1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

   การศึกษาสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยิน ศึกษาจากการสนทนากลุมนักเรียน จำนวน 10 คน และครูผูสอน จำนวน  
10 คน จากแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสราง มีผลดังตารางท่ี 7 และ 8 
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ตารางท่ี 7  สรุปผลการสนทนากลุมนักเรียนเก่ียวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ  

 

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 
1. ปจจุบันนักเรียนมี
กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

หรือออกกำลังกายอยางไร
บางและใชชวงเวลาใดบาง
นอกจากการเรียนในวิชา 
พลศึกษา 

1) นักเรียนประจำจะเลนกีฬาตามอัธยาศัยหลังเลิกเรียน โดยใชอุปกรณ
ออกกำลังกายกลางแจงและการทำความสะอาดหอพักตามเวรประจำวัน  
2) นักเรียนไป-กลับ มีการเคลื่อนไหวรางกายจากการเดินทางโดยรถ
ขนสงประจำทาง ไมไดเลนกีฬาหรือออกกำลังกาย ชวยผูปกครองทำงาน
บานหรือกิจกรรมทางอาชีพ เชน ขายของ รับจางท่ัวไป  
3) ชวงเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย คือ
ชวงเวลาพักหลังจากรับประทานอาหารกลางวันและกอนรับประทาน
อาหารเย็น ยกเวนวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือนักเรียนมีการบาน
หรืองานท่ีตองทำสงครูประจำวิชา 
4) นักเรียนใชโทรศัพทและทองโซเชียลมากกวาทำกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ในเวลาวาง เชน ดูยูทูบ คุยกับเพ่ือน เปนตน 

2. นักเรียนคิดวาการทำ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือ
ออกกำลังกายของนักเรียน
เพียงพอหรือไมเพราะเหตุ
ใด 

 

 

1) นักเรียนทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายในชวงเวลา
หลังรับประทานอาหารกลางวันและกอนรับประทานอาหารเย็นไม
เพียงพอเพราะนักเรียนสวนใหญอวนและเคลื่อนไหวงุมงาม  
2) กิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรียนสวนใหญเปนการเดินเปลี่ยนชั้น
เรียน ไมชอบเลนกีฬาหรือออกกำลังกายที่มีเหงื ่อมาก ๆ กลัวเพื ่อน
ลอเลียน ทำใหนักเรียนเลนกีฬาหรือออกกำลังกายที่ใชเวลาตอเนื่องกัน
และออกกำลังกายท่ีมีเหง่ือมากไมเพียงพอ 

3) นักเร ียนคิดว านักเร ียนมีเวลาออกกำลังกายนอย ไมเพียงพอ 
เนื่องจากนักเรียนมีกิจกรรมหลายอยางในชวงเวลาหลังเลิกเรียนทำให 
ไมสามารถออกกำลังกายไดทุกว ัน เช น ทำการบาน ทำงานฝมือ  
การแสดง ดูโทรทัศน การทำกิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ   
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ตารางท่ี 7  สรุปผลการสนทนากลุมนักเรียนเก่ียวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับ  นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ตอ) 

 

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 
3. นักเรียนอยากรูหรือไมวา
นักเรียนมีรางกายแข็งแรง
ตามมาตรฐานเพียงใดและ
เปนอยางไร 

 

1) นักเรียนอยากรูวามีรางกายแข็งแรงตามมาตรฐานหรือไมเพื่อใหรูตัว
เองวาตองออกกำลังกายมากหรือนอยเพียงใดและคอยดูแลสุขภาพของ
ตนเองอยางใกลชิด  
2) นักเรียนสนใจขอมูลผลการทดสอบสุขภาพแข็งแรงเหมือนนักเรียน
ท่ัวไปหรือไม เพ่ือจะไดออกกำลังกายใหสุขภาพแข็งแรงตามวัย  

3) นักเรียนคิดวาการรูขอมูลสุขภาพของตนเองทำใหรูวิธีการดูแลตนเอง 
เชน การทานอาหาร การออกกำลังกายเนนเฉพาะสวนของรางกาย การ
เลนกีฬาท่ีตรงกับปญหาสุขภาพของตนเอง 

4. โรงเรียนสนับสนุน
นักเรียนใหเคลื่อนไหวหรือ
ออกกำลังกายอยางไรบาง 

โรงเรียนมีสื ่อ อุปกรณออกกำลังกายกลางแจง สำหรับใหนักเรียน
เลือกใช มีกิจกรรมกีฬาสีภายในและเขารวมแขงขันกีฬานักเรียน  

คนพิการ ระดับชาต ิ

5. มีใครบางท่ีสนับสนุน
กิจกรรมเคลื่อนไหวหรือ
ออกกำลังกายและสนับสนุน
อยางไร 

1) มีครูสอนพลศึกษาทุกระดับชั้น ตามตารางเรียน 

2) มีครูเปนลามภาษามือชวยสื่อสารระหวางนักเรียนกับผูฝกซอม  
3) กีฬาหรือผูท่ีเก่ียวของคนอ่ืนๆ ท่ีมีการไดยิน 

4) ผูฝกซอมกีฬาสำหรับนักเรียนท่ีเปนนักกีฬา 
 
ตารางท่ี 8 สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 
1. ปจจุบันโรงเรียนได
สงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาเพ่ิมเติมจาก
การสอนในวิชา 
พลศึกษาอยางไรบาง 
ใหนักเรียน 

1) ครูท่ีวางจากภาระกิจจะรวมกิจกรรมการเตนแอโรบิคทุกวันพุธ  

หลังเลิกเรียน ครั้งละ 50 นาที ตามนโยบายของรัฐบาล 
2) โรงเรียนมีอุปกรณออกกำลังกายกลางแจง สำหรับครูและนักเรียนในการ
เลือกใชตามความถนัดและสนใจ 

3) เชิญอาสาสมัครหรือนักกีฬาอาชีพมาใหใหความรูหรือฝกทักษะทางกีฬา
แกนักเรียนท่ีเปนนักกีฬา 
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ตารางท่ี 8  สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ตอ) 

 

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 
2. ทานคิดวาการ
ประเมินสมรรถภาพ
ทางกายตามมาตรฐาน
เด็กไทยมีความจำเปน
สำหรับเด็กหูหนวก
หรือไมเพราะเหตุใด 

1) ครูคิดวามีความจำเปนเพราะสุขภาพกายที่ดีสงผลตอสุขภาพจิต สมอง 
และการเรียนรูของนักเรียนซ่ึงเปนวัยท่ีตองเจริญเติบโตอยางเต็มท่ี   ทุกดาน 
โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งรางกายกำลังเปลี่ยนแปลงสูการเปน
วัยรุนท้ังนี้นักเรียนบางคนมีภาวะอวนสงผลตอบุคลิกภาพและสุขภาพตามมา
เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมสวนใหญใชเวลากับการคุยหรือเลนโทรศัพท
มากกวาการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวรางกาย  

3. ปจจุบันโรงเรียนจัด
กิจกรรมสมรรถภาพ
ทางกายตามมาตรฐาน
เด็กไทยสำหรับนักเรียน
อยางไรบาง 

โรงเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปการศึกษาละ 1 ครั ้ง นักเรียน     

สวนใหญสมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามมาตรฐานของกรมพลศึกษา ทั้งนี้
ครูไมไดแจงผลการทดสอบแกนักเรียนและไมไดจัดโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกรพรองทางการไดยิน 

4. โรงเรียนสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนอยางไร
บาง 

1) โรงเรียนยังไมมีระบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาหรือ โปรแกรม
การออกกำลังกายท่ีเฉพาะและขาดผูรับผิดชอบรวมกับครูพลศึกษา 
2) มีครูผู สอนวิชาพลศึกษาจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสัปดาหละ1 คาบ 

แกนักเรียนทุกระดับชั้น 
5. ปจจุบันมีหนวยงาน
หรือบุคคลใดบางท่ี
สนับสนุนกิจกรรมดาน
พลศึกษาสำหรับ
นักเรียนและสนับสนุน
อยางไร 

1) ครูพลศึกษาทำหนาท่ีออกแบบและจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา 
เปนลามภาษามือแกนักเรียนเวลามีอาสาสมัครชวยสอนหรือชวยแนะนำ  
ดานพลศึกษา และนำนักเรียนไปรวมแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาต ิ 

2) อาสาสมัครดานพลศึกษา ชวยฝกซอมกีฬาแกนักกีฬาของโรงเรียน 

3) สมาคมผูปกครองและครูฯ สนับสนุนคาใชจาย คาใชสอยสำหรับการเขา
รวมแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาต ิ

  จากตารางที่ 7 และ 8 พบวา นักเรียนและครูผูสอนเห็นวาสภาพปจจุบันในการสงเสริมศักยภาพ      

ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ  พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอย สมรรถภาพทางกาย
เฉลี่ยต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอย 
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 1.2 ผลการศึกษาความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

  การศึกษาความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเร ียนที ่ มี 
ความบกพรองทางการไดยิน ศึกษาจากการสนทนากลุมนักเรียน จำนวน 10 คน และครูผูสอน จำนวน  
10 คน จากแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสราง มีผลดังตารางท่ี 9 และ 10   

 

ตารางท่ี 9  สรุปผลการสนทนากลุมนักเรียนเก่ียวกับความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ  

 

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 
1. ถามีการทดสอบมาตรฐาน
ความแข็งแรงของรางกาย
นักเรียนจะยินดีใหความ
รวมมือหรือไมเพราะเหตุใด 

1) นักเรียนเห็นวามีความจำเปนมากที่ตองมีการทดสอบความแข็งแรง
ของรางกายที่มีมาตรฐานเพื่อใหนักเรียนทราบและพยายามออกกำลัง
กายหรือเคลื่อนไหวรางกายเมื่อมีเวลาวางเพื่อพัฒนามาตรฐานความ
แข็งแรงของรางกายตนเอง 
2) นักเรียนมีความจำเปนอยางมากที ่ตองรู เกี ่ยวกับสุขภาพ ความ
แข็งแรงเพื่อใหเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพราะวาถารางกายไมแข็งแรงอาจทำใหมีการเจ็บปวย 

2. นักเรียนอยากใหโรงเรียน
สงเสริม สนับสนุนอะไรบาง
เพ่ือใหมีการทำกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวหรือออกกำลัง
กายมากข้ึน 

1) นักเรียนเสนอใหโรงเรียนจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่ชัดเจนทุกวัน 
เชน กำหนดชวงเวลาหลังเลิกเรียน จัดเตรียมสถานที่ใหสวาง ปลอดภัย 
มีตู น้ำดื ่มสะอาด มีวีดิโอเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่นาสนใจ มีจอ
โปรเจคเตอรขนาดใหญ  
2) มีอาสาสมัครนักกีฬาแนะนำ (Coaching) กิจกรรมการออกกำลัง
กายและวิธีการฝกซอมเพ่ือเปนนักกีฬาอาชีพ  
3) สนับสนุนลามภาษามือสื่อสารกับนักเรียนทุกครั้งโดยเฉพาะขั้นตอน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสาธิตกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ดานพลศึกษานักเรียนจะมีความมั ่นใจในการสื ่อสารกับโคชหรือ
อาสาสมัครมากขึ้น ในการเลนกีฬาหรืออกกำลังกายมีคำศัพทเฉพาะซ่ึง
บางครั้งตองมีการอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามให
ถูกตอง 
4) จัดเวลาสำหรับการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายโดยใหทุกคนหยุด
ทำกิจกรรมสวนตัวทุกอยางและมาออกกำลังกายรวมกันและมีครูรวม
กิจกรรมทุกครั้ง 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเก่ียวกับความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ   

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 
1. ครูคิดวาจำเปนหรือไมท่ี
ตองมีกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนเพราะเหตุใด  

1) มีความจำเปนอยางมากเพราะทำใหทราบวานักเรียนมีพัฒนาดาน
รางกายอยางไรและสามารถจัดโปรแกรมการออกกำลังกายไดสอดคลอง
กับผลการประเมินไดอยางเหมาะสม  

2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเปนชวงวัยสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหวรางกายซ่ึงควรมีสมรรถภาพทางกาย ตามมาตรฐานของกรม
พลศึกษา เพราะสุขภาพกาย การเจ็บปวยมีผลตอการมาเรียนของนักเรียน
ถานักเรียนรู ผลการประเมินสมรรรถภาพทางกายของตนเองจะทำให
นักเรียนตระหนักถึงการออกกำลังกายมากข้ึน 

3) ปจจุบันนักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอย ใชเวลาในการนั่งคุยกัน 
หรือใชโทรศัพทนานเกินจำเปน หรือเลนเกมในโทรศัพทแทนกิจกรรมการ
เลนกีฬากลางแจง ทำใหนักเรียนเหนื่อยงายและปฏิเสธงานท่ีตองออกแรง 

2. ครูตองการใหโรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
อยางไร 

 

1)  ฝายบริหารมีนโยบาย ชัดเจนเพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติท้ังโรงเรียน 

2)  จัดโปรแกรมการออกกำลังกายที ่สอดคลองกับรายการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานเด็กไทยของ   
กรมพลศึกษาเพ่ือใหนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายแข็งแรงตามวัย 

3)  มีกระบวนการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาพรอมคูมือท่ีทุกคน 

มีสวนรวมสามารถนำไปใชไดอยางชัดเจน 

4)  มีการสนับสนุนงบประมาณ สื่อ อุปกรณการออกกำลังกายและเลน
กีฬาท่ีมีคุณภาพ  
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ตารางท่ี 10 สรุปผลการสนทนากลุมครูผูสอนเก่ียวกับความตองการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ตอ)  

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 

3. ผูท่ีเก่ียวของกับ 

การสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษา ควรมีใครบาง  
และควรมีบทบาทอยางไร 

 

1) ผูบริหารกำหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา ใหนโยบาย
สนับสนุนทรัพยากร เชน งบประมาณจัดซื้อสื่อ อุปกรณกีฬา เพิ่มเวลา
สำหรับออกกำลังกายรวมกัน และมอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

2) ครูผูสอนวิชาพลศึกษาที่จบวิชาเอกสาขาพลศึกษาโดยตรง มีเจตคติ
ทางบวกและจัดโปรแกรมออกกำลังกายสอดคลองกับสมรรถภาพ   

ทางรางกายของนักเรียนที่ตรงกับความตองการรายบุคคล ใชภาษามือ
สื่อสารกับนักเรียนได 
3) ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนในการกระตุนใหนักเรียนมี 

การออกกำลังกาย เคลื่อนไหวรางกายอยางเพียงพอท่ีบาน เชน ทำงาน
บานลดการใชโทรศัพท เลนเกมคอมพิวเตอร  
4) นักเรียนรวมกิจกรรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามโปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาที ่ชัดเจนอยางนอย 3 วันตอสัปดาห 
เพ่ือใหมีสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานของกรมพลศึกษา 
5) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาหรือผูฝกซอมกีฬา แนะนำเทคนิคเชิงกีฬา
และสาธิตการออกกำลังกายท่ีถูกตองเหมาะสม ปลอดภัย  

6) องคกรหรือบุคคลอื่น สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชน สมาคม
ผู ปกครองนักเร ียนฯ สนับสนุนอาสาสมัคร การจ างคร ูหร ือให
คาตอบแทนวิทยากร หรือสนับสนุนเครื่องแตงกาย เปนตน 

 

จากตารางที่ 9 และ 10  พบวา นักเรียนและครูผูสอนตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ และมีผู ทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใหคำแนะนำ
สอดคลอง  ความตองการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางเปนระบบและสม่ำเสมอ 
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2.  ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 ในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีผลการพัฒนา 3 ข้ันตอน 
คือ 1) ผลการจัดทำรางรูปแบบฯ 2) ผลการพิจารณารางรูปแบบฯและรางคูมือการใชรูปแบบฯ 3) ผลการ
ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ไปใช มีผลดังนี้ 

 2.1 ผลการจัดทำรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มี 
ความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

        จากการวิเคราะหวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของและผลการวิจัยจากระยะที่ 1 การศึกษา
สภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภท่ี ผูวิจัยไดพัฒนาเปน 

รางรูปแบบฯ ครั้งท่ี 1 มีองคประกอบและรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 11  
 

ตารางท่ี 11 รางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ครั้งท่ี 1 

ท่ี องคประกอบของรูปแบบ รายละเอียดของแตละองคประกอบ 
1 หลักการและแนวคิดพ้ืนฐาน

ของรูปแบบ 
 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย โดยการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ ตอเนื่อง ภายใตการสงเสริม
สนับสนุนจากผูเก่ียวของและผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง  

2 จุดมุงหมายของรูปแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยิน 

3 กระบวนการของรูปแบบ 
3.1 ข้ันตอนการดำเนนิงาน   
(SPICER)  

 
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. 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 มีผลปรากฎดังตารางท่ี 12 และ 13 
 

ตารางท่ี 12  สรุปผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ 

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 

1. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรตอภาพรวมของ
รางรูปแบบฯ 

รางรูปแบบ มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการและแนวคิดพื้นฐานของ
รูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ และ 3) กระบวนการซึ่งมีระบบสนับสนุน 
และขั้นตอนการใชของรูปแบบที่มีความตอเนื ่อง สอดคลองกับหลักการ
บริหารและหลักการพัฒนารูปแบบ องคประกอบจำงาย ไมมากหรือนอย
เกินไป มีความเหมาะสมสามารถนำไปใชไดในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระราชูปถัมภและโรงเรียนที ่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มีความ
บกพรองทางการไดยิน 

2. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรเก่ียวกับ
องคประกอบในราง
รูปแบบฯ โดยพิจารณา
แตละองคประกอบ 

1. หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ  
    ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาควรขยายคำอธิบายการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให
เขาใจไดงายสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไมไดเปนครูผูสอนพลศึกษา วาสมรรถภาพ
ทางกายเปนทักษะทางพลศึกษาที ่สงผลตอสุขภาพอันเปนพื ้นฐานของ
ทักษะทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาของนักเรียน แกไขเปน  

“นกัเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

ซึ่งเปนทักษะทางพลศึกษาอันเปนพื้นฐานของทักษะทางรางกาย อารมณ 
สังคมและสติปญญา โดยการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ ตอเนื ่อง ภายใตการ
สงเสริมสนับสนุนจากผูเก่ียวของและผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง”  
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ตารางท่ี 12  สรุปผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ตอ)  

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 

2. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรเก่ียวกับ
องคประกอบในราง
รูปแบบฯ โดยพิจารณา
แตละองคประกอบ(ตอ) 

2. จุดมุงหมายของรูปแบบ 

   เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินมีความเหมาะสมดีแลว ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาควร 
เพิ่มคำวา ดานพลศึกษา เปนสมรรถภาพทางกายดานพลศึกษามาตรฐาน
สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ
และแนวคิดพ้ืนฐานของรางรูปแบบฯ 

3. กระบวนการของรูปแบบ ไดแก 
  3.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน (SPICER) ผูทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นวาสอดคลอง
กับหลักการบริหาร เปนกระบวนการท่ีมีความตอเนื่อง จำงายไมมากหรือนอย
เกินไป ตรงกับธรรมชาติการสอนพลศึกษาสำหรับนักเรียนหูหนวกท่ีตองมีการ
แนะนำซ้ำๆ จากโคชหรือผูท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Coaching) และข้ันตอนนี้
มีความความเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได 
  3.2 ระบบสนับสนุน ผูทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นวาทุกคนเห็นวาควรเพ่ิม
ลามภาษามือและควรจัดทำสื่อวีดิทัศนการประเมินและกิจกรรมสงเสริม
สมรรถภาพทางกายฉบับภาษามือเพื่อสื่อสารกับนักเรียนใหเขาใจอยาง
ลึกซ้ึง 
    ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาระหวางการใหความรูของ ผูฝกซอมกีฬา (โคช) เปน
ชวงเวลาที่มีประโยชนมากสำหรับนักเรียนและครูผูสอนพลศึกษา ในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและขอคำแนะนำ (Coach) การมีลามภาษามือ
จะทำใหนักเรียนเขาใจอยางลึกซึ้งในแตละเทคนิค นอกจากนี้การมีลามจะ
ทำใหนักเรียนและโคชมีความม่ันใจในการสื่อสารดวยกัน 
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ตารางท่ี 13  สรุปผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณารางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ 

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น 

1. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรตอภาพรวมของราง
คูมือการใชรูปแบบฯ 

 ร างค ู ม ือการใช ร ูปแบบฯ มีองคประกอบหลัก ได แก บทนำ 
องคประกอบของการส งเสร ิมศ ักยภาพด านพลศึกษา ต ัวช ี ้วัด 
การดำเน ินงานและภาคผนวก  ประกอบด วย ใบความร ู  และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ตัวอยางกิจกรรม อุปกรณพลศึกษา เครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล วิธ ีการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมถรรถภาพ 
ทางกาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ป  
 ผูทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นวาองคประกอบของรางคูมือการใชรูปแบบฯ 
ท่ีผู ว ิจัยจัดทำขึ ้น ครอบคลุม ใชภาษา ที ่เขาใจงาย เนื ้อหามีความ
ทันสมัย มีประโยชนในการนำไปเปนแนวทางสำหรับครูผู สอนและ 
การจัดการเรียนรู เหมาะสมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน 

2. ทานมีความคิดเห็น
อยางไรเก่ียวกับรางคูมือการ
ใชรูปแบบฯ โดยพิจารณาแต
ละบทในคูมือ 

1) บทนำ นำเสนอหลักการ ความจำเปนของการพัฒนาศักยภาพดาน
พลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดนาสนใจ 
2) องคประกอบของการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา มีความเปน
ปจจุบัน ทันสมัย ใชภาษาเขาใจงาย และเขาใจวาอะไรกอน หลัง 
3) ตัวชี้วัดการดำเนินงานมีความชัดเจน ผูนำไปใชสามารถทำความ
เขาใจ และนำไปปฏิบัตไิด 
4) ภาคผนวกมีรูปภาพตัวอยางประกอบทำใหมีความนาสนใจ นา
ติดตาม มีคิวอารโคดฉบับภาษามือ เพื่อสื่อสารกับนักเรียนใหเขาใจ
เนื้อหาและวิธีการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาไดเขาใจอยางลึกซ้ึงดวย
ตนเอง  

 
 เมื ่อผู ทรงคุณวุฒิพิจารณารางรูปแบบฯ ครั ้งท่ี 1 และใหขอเสนอแนะแลว ผู ว ิจัยไดปรับปรุง 
รางรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพิ่มเติมการสนับสนุนลามภาษา เพื่อใหเกิดความเขาใจ 

ที่ถูกตอง ระหวางนักเรียนและผูฝกสอนกีฬา(โคช) และปรับปรุงรายละเอียดตามขอเสนอแนะอื่นๆ ทำให
ไดรางรูปแบบฯ ครั้งท่ี 2 ปรากฏดังตารางท่ี 14  
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ตารางที่ 14 รางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน                 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ครั้งท่ี 2 
 

ท่ี องคประกอบของรูปแบบ รายละเอียดของแตละองคประกอบ 
1 หลักการและแนวคิดพ้ืนฐาน

ของรูปแบบ 

 

นักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย ซึ่งเปนทักษะทางพลศึกษาอันเปนพื้นฐานของ
ทักษะทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยการฝกฝน
อยางสม่ำเสมอ ต อเน ื ่อง ภายใต การส งเสร ิมสนับสนุนจาก
ผูเก่ียวของและผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง  

2 จุดมุงหมายของรูปแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานพลศึกษาตามมาตรฐานสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

3 กระบวนการของรูปแบบ 

3.1 ข้ันตอนการดำเนนิงาน 

(SPICER)  

 

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. สภาพแวดลอม 

 
 2.3 ผลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ และราง

คูมือฯ ไปใช 
  ผูวิจัยไดปรับปรุงรางรูปแบบฯ เปนครั้งที่ 2 และรางคูมือฯ แลว ผูวิจัยไดประเมินความ

เปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือไปใช ปรากฏผลดังตารางท่ี 14-17 
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ตารางท่ี 15 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำราง
รูปแบบฯ และรางคูมือฯ ไปใช 

 

ท่ี สถานภาพ จำนวน (คน)  รอยละ 
1 ผูบริหารโรงเรียน   3 20.00 

2 ผูฝกสอนกีฬา (โคช)  4 26.67 

3 ครูผูสอนวิชาพลศึกษา 7 46.67 

4 ผูปกครอง 1 6.66 

รวม 15 100.00 
   

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  

ตารางท่ี 16 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ 
รางรูปแบบฯ ไปใชในภาพรวม 

 

ขอ รายการ 
ระดับความเปนไปได  ระดับความมีประโยชน 
μ σ แปลคา μ σ แปลคา 

 องคประกอบของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
1 หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ 4.87 .43 มากท่ีสุด 4.76 .46 มากท่ีสุด 

2 จุดมุงหมายของรูปแบบ 4.87 .27 มากท่ีสุด 4.82 .28 มากท่ีสุด 

3 กระบวนการของรูปแบบ 4.89 .17 มากท่ีสุด 4.80 .28 มากท่ีสุด 

 3.1 ข้ันตอนการสงเสริม 4.88 .22 มากท่ีสุด 4.87 .20 มากท่ีสุด 

 3.2 ระบบสนับสนุน 4.91 .20 มากท่ีสุด 4.83 .22 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.88 .22 มากท่ีสุด 4.82 .25 มากท่ีสุด 
 

  จากตารางที่ 16 พบวา ผูทรงคุณวุฒิ เห็นวารางรูปแบบฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช อยูใน
ระดับมากที่สุด (μ =4.88, σ. =.22) เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ 
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รายการ ที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ กระบวนการของรูปแบบ (μ = 4.89, σ. = .17) จุดมุงหมาย 

ของรูปแบบฯ (μ =4.87, S.D. = .27) หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรปูแบบ (μ = 4.87, S.D. = .43)  
        ผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาความมีประโยชน ของรางรูปแบบฯ ในการนำไปใชอยูในระดับมากที ่สุด  

(μ = 4.82, σ. = .25) เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที ่มี
คาเฉลี ่ยสูง 3 อันดับแรก คือจุดมุ งหมายของรูปแบบ (μ = 4.82, σ. = .28) กระบวนการของรูปแบบ  

(μ = 4.80, σ. = .28) หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ (μ = 4.76, σ. = .46)  
 

ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรูปแบบฯ 

ไปใชจำแนกตามองคประกอบยอยของรูปแบบฯ 

ขอ รายการ 
ระดับความเปนไปได  ระดับความมีประโยชน 
μ σ แปลคา μ σ แปลคา 

องคประกอบของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา    
1.หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ       
1.1 สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน 4.93 .26 มากท่ีสุด 4.93 .26 มากท่ีสุด 

1.2 สอดคลองกับธรรมชาติวิชาพลศึกษา 4.80 .56 มากท่ีสุด 4.67 .72 มากท่ีสุด 

1.3 สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

4.87 .52 มากท่ีสุด 4.67 .62 มากท่ีสุด 

องคประกอบของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา    
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ       
2.1 ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน 4.73 .59 มากท่ีสุด 4.73 .59 มากท่ีสุด 

2.2 ระบุพฤติกรรมท่ีพัฒนาชัดเจน 5.00 .00 มากท่ีสุด 4.93 .26 มากท่ีสุด 

2.3 ระบุตัวชี้วัดชัดเจน 4.87 .35 มากท่ีสุด 4.80 .41 มากท่ีสุด 

3. กระบวนการของรูปแบบ     

3.1 ข้ันตอนการสงเสริม       

 1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน 

(Student Assessment)  

4.93 .26 มากท่ีสุด 4.87 .35 มากท่ีสุด 

 2) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม 

(Planning)  

4.87 .35 มากท่ีสุด 4.87 .35 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรูปแบบฯ 
ไปใชจำแนกตามองคประกอบยอยของรูปแบบฯ (ตอ)  

ขอ รายการ 
ระดับความเปนไปได  ระดับความมีประโยชน 
μ σ แปลคา μ σ แปลคา 

3. กระบวนการของรูปแบบ     

3.1 ข้ันตอนการสงเสริม       

 3) จัดกิจกรรมสงเสริม 

(Implementing)  

4.80 .41 มากท่ีสุด 4.73 .46 มากท่ีสุด 

 4) แนะนำและสนับสนุน (Coaching)  4.87 .35 มากท่ีสุด 4.67 .62 มากท่ีสุด 

 5) ประเมิน สรุปและรายงานผล 

(Evaluation and Reporting)  

4.93 .26 มากท่ีสุด 4.87 .36 มากท่ีสุด 

3.2 ระบบสนับสนุน       

 1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา  4.87 .35 มากท่ีสุด 4.93 .26 มากท่ีสุด 

 2) ลามภาษามือ 4.93 .26 มากท่ีสุด 4.93 .26 มากท่ีสุด 

 3)  งบประมาณ คาตอบแทนใชสอย 4.87 .35 มากท่ีสุด 4.73 .46 มากท่ีสุด 

 4) สื่อ วัสด ุอุปกรณ  4.93 .26 มากท่ีสุด 4.87 .35 มากท่ีสุด 

 5) สภาพแวดลอม 4.93 .26 มากท่ีสุด 4.87 .35 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.88 .22 มากท่ีสุด 4.82 .25 มากท่ีสุด 

   

 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)  



112 
 

 ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาความมีประโยชนของรางรูปแบบฯ ในการนำไปใชอยูในระดับมากที่สุด 

(μ =4.82, σ =.25) เมื่อพิจารณาแตละรายการ อยูในระดับมากที่สุดทุกกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง  
3 อันดับแรก คือ สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน  ระบุพฤติกรรมท่ีพัฒนาชัดเจน ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา
และลามภาษามือ (μ = 4.93, σ =.26) รองลงมาคือ กระบวนการประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน 

(Student Assessment) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม (Planning) ประเมิน สรุปและรายงานผล 

(Evaluation and Reporting) ระบบสนับสนุนสื ่อ วัสดุ อุปกรณและสภาพแวดลอม (μ = 4.87,  

σ = .35)  

ตารางท่ี 18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ 
รางคูมือฯไปใช  

 

ขอ รายการ 
ระดับความเปนไปได  ระดับความมีประโยชน 
μ σ แปลคา μ σ แปลคา 

1 คำชี้แจงเขาใจงาย 4.73 .46 มากท่ีสุด 4.73 .46 มากท่ีสุด 

2 หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน 4.93 .26 มากท่ีสุด 4.80 .56 มากท่ีสุด 

3 วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชดัเจน 4.73 .46 มากท่ีสุด 4.73 .46 มากท่ีสุด 

4 กลุมเปาหมายเหมาะสม 4.73 .46 มากท่ีสุด 4.73 .46 มากท่ีสุด 

5 ความถูกตองของเนื้อหา 4.93 .26 มากท่ีสุด 4.80 .41 มากท่ีสุด 

6 ความสมบูรณและความทันสมัยของ
เนื้อหา 

4.93 .26 มากท่ีสุด 4.93 .26 มากท่ีสุด 

7 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.87 .35 มากท่ีสุด 4.80 .56 มากท่ีสุด 

8 ความเหมาะสมของการใชภาษา 4.73 .46 มากท่ีสุด 4.67 .62 มากท่ีสุด 

9 ความสม่ำเสมอของการเขียนราง
คูมือ 

4.80 .56 มากท่ีสุด 
4.80 .56 

มากท่ีสุด 

10 มีการแสดงข้ันตอน/กระบวนการ
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ
อยางเปนระบบ 

4.73 .46 มากท่ีสุด 4.87 .35 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนไปไดและความเปนประโยชนในการนำ
รางคูมือฯไปใช (ตอ) 

 

ขอ รายการ 
ระดับความเปนไปได  ระดับความมีประโยชน 
μ σ แปลคา μ σ แปลคา 

11 การจัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับ
ข้ันตอนการใชงาน 

4.80 .56 มากท่ีสุด 4.73 .59 มากท่ีสุด 

12 ความสามารถในการเรียบเรียงและ
ดำเนินเรื่อง 

4.73 .46 มากท่ีสุด 4.60 .63 มากท่ีสุด 

13 มีเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
ครบถวน 

4.80 .41 มากท่ีสุด 4.73 .59 มากท่ีสุด 

14 สามารถนำไปใชสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได
ยินได 

4.67 .62 มากท่ีสุด 4.93 .26 มากท่ีสุด 

15 สามารถนำไปเปนแหลงอางอิงในการ
สงเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินได 

4.80 .56 มากท่ีสุด 4.80 .56 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.80 .26 มากท่ีสุด 4.78 .27 มากท่ีสุด 

  

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 อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.87, σ =.35)  

ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาความมีประโยชนของรางคูมือฯ ในการนำไปใชอยูในระดับมากที่สุด  

(μ =4.78, σ =.27) เมื่อพิจารณาแตละรายการ อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง  
3 อันดับแรก คือ ความสมบูรณและความทันสมัยของเนื้อหาและสามารถนำไปปฏิบัติหรือพัฒนางาน 
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ในหนาที ่ได (μ = 4.93, σ =.26) มีการแสดงขั ้นตอนหรือกระบวนการตาง ๆ ในการปฏิบัต ิงาน 

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการอยางเปนระบบ (μ = 4.87, σ = .35)  

จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดทำใหไดรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  
ท่ีมีองคประกอบและความสัมพันธของรายละเอียดในแตละองคประกอบและตัวชี้วัดประสิทธิผล แสดงดัง
ภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนกัเรียนท่ีมีความพรองทางการไดยิน   
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภและตัวชี้วัดประสิทธิผล 
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3. ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ    

 ในการศึกษาประสทิธิผลของรปูแบบฯ ดำเนินการโดยนำรูปแบบฯไปใชในสภาพจริงท่ีโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และศึกษาผลที่เกิดจาการนำรูปแบบฯและคูมือฯไปใช คือ 1) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของนักเรียนกอนและ
หลังการใชรูปแบบฯ 2) คาเฉลี่ยจากการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษาฯ 3) คาเฉลี่ยจากการวัดระดับความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา มีผลการวิจัยปรากฏดังตารางท่ี 18 -22 

 

ตารางท่ี 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ำหนัก สวนสูงและดัชนีมวลกายของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำแนกตามเพศ 

 

 
รายละเอียดขอมูล 

กลุมเปาหมาย 
เพศชาย (13 คน)  เพศหญิง (18 คน)  

Χ  S.D. 
Χ  S.D. 

อาย ุ(ป)  16.20 1.30 15.29 1.33 

น้ำหนัก (กิโลกรัม)  61.35 22.69 48.95 11.18 

สวนสูง (เซนติเมตร)  164.61 8.09 153.33 8.57 

ดัชนีมวลกาย (Kg/m2)  22.33 7.18 20.70 4.12 
 

จากตารางที่ 19  พบวา นักเรียนมัธยมศึกษา เพศชาย มีคาเฉลี่ยของอายุ  น้ำหนัก สวนสูงและ
ด ัชน ีมวลกาย  เท าก ับ 16.20 ป    61.35 ก ิ โลกร ัม 164.61 เซนต ิ เมตร 22.33 ก ิ โลกร ั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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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ กอนและหลังการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ  
 

องคประกอบ 
สมรรถภาพทางกาย 

รายการทดสอบ
สมรรถภาพทาง

กาย 

ระดับสมรรถภาพทางกาย  
t 

 
*Sig กอน หลัง 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ความออนตัว  นั่งงอตัวไป

ขางหนา 
5.16 9.51 8.29 9.22 -11.16* .000 

2. ความแข็งแรงและ
ความอดทนของ
กลามเนื้อ 

ดันพ้ืนประยุกต 
30 วินาที 

20.35 9.18 23.90 9.46 -9.22* .000 

ลุกนั่ง 60 วินาที 23.00 9.92 26.90 11.07 -8.76* .000 
3. ความอดทนของ
ระบบหัวใจ และ
ไหลเวียนเลือด 

ยืนยกเขาข้ึนลง 
3 นาที 

149.00 14.68 160.77 15.09 -14.09* .000 

* นัยสำคัญท่ีระดับ .05 

จากตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหลังการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ สูงกวา
กอนการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ อยางมีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกรายการ
ทดสอบ 
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ตารางท่ี 21 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษาฯ 

 
จากตารางท่ี  21 พบว า โดยภาพรวมน ักเร ียนม ี เจตคต ิท ีด ีต อการส งเสร ิมศ ักยภาพ 

ดานพลศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.79, σ = .32) เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา มีเจตคติ 
ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ไดแก นักเรียนจะออกกำลังกายหรือ
เลนกีฬาเม่ือมีเวลาวาง (μ = 4.94, S.D. = .25) นักเรียนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกิจกรรมออกกำลังกายเสมอ 

(μ = 4.90, S.D. = .30) และกิจกรรมพลศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอสุขภาพ (μ = 4.87, S.D. = .43)  

 

  

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
 (จำนวน 31 คน)  

μ σ แปลความ 
1 การออกกำลังกายสม่ำเสมอทำใหรางกายแข็งแรง  4.84 .45 มากท่ีสุด 

2 กิจกรรมพลศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอสุขภาพ 4.87 .43 มากท่ีสุด 

3 เม่ือเรียนวิชาพลศึกษาแลวนักเรียนก็ยังตองออกกำลังกาย 4.71 .53 มากท่ีสุด 

4 การออกกำลังกายตองทำเปนประจำและตอเนื่อง 4.65 .55 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมพลศึกษาทำใหนักเรียนมีความสนุกสนาน 4.77 .50 มากท่ีสุด 

6 การเคลื่อนไหวรางกายเปนประจำทำใหมีระดับสมรรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน 

4.71 .53 มากท่ีสุด 

7 นักเรียนตั้งใจออกกำลังกายใหไดอยางนอยวันละ 30 นาทีข้ึนไป 4.77 .42 มากท่ีสุด 

8 กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและการออกกำลังกายทำ
ใหสมองดี ปลอดโปรง  

4.74 .44 มากท่ีสุด 

9 นักเรียนจะออกกำลังกายหรือเลนกีฬาเม่ือมีเวลาวาง 4.94 .25 มากท่ีสุด 

10 นักเรียนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกิจกรรมออกกำลังกายเสมอ 4.90 .30 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.79 .32 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 22 จำนวนและรอยละของครูผูสอนและผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ
สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

ท่ี สถานะ จำนวน รอยละ 
1 คร ู 32 50.8 

2 ผูปกครอง 31 49.2 

รวม 63 100.0 
 

 จากตารางที่ 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
เปนครูผูสอน จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 50.8 เปนผูปกครอง จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 49.2 

ตารางท่ี 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองท่ีมี
ตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา  

 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลความ 

1 มีการแจงแนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาแกนักเรียนและผูปกครอง 4.66 .48 มากท่ีสุด 

2 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการสงเสริม 4.84 .38 มากท่ีสุด 

3 มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนสัปดาหละ 3 วันๆละ 60 นาที  4.82 .39 มากท่ีสุด 

4 กิจกรรมเตนแอโรบิคทุกวันพุธรวมกับนักเรียนทุกคน 4.56 .50 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมสงบอลลอดใตขา 4.58 .50 มากท่ีสุด 

6 กิจกรรมสงบอลขามศีรษะ 4.65 .48 มากท่ีสุด 

7 กิจกรรมเดินสี่ขาตามเสน 4.68 .47 มากท่ีสุด 

8 กิจกรรมเดินสองมือตามเสน 4.61 .49 มากท่ีสุด 

9 กิจกรรมสงบอลขามแนวลำตัว 4.69 .46 มากท่ีสุด 

10 กิจกรรมนอนหงายเดินสี่ขา 4.66 .48 มากท่ีสุด 

11 กิจกรรมกระโดดตบ 4.63 .49 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองท่ีมีตอ
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา (ตอ) 

 

 จากตารางที่ 22 พบวา โดยภาพรวมครูผู สอนและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.70, σ. =.21) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา  
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกรายการขอ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ มีสื่อวีดิโอภาษา
มือและอุปกรณออกกำลังกายเพียงพอ (μ =4.90, σ.=.30) นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพิ ่มข้ึน  

(μ =4.87, σ =.34) มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการฝก (μ =4.84, σ 38)  

สรุปรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่มีประสิทธิผล เปนการดำเนินงาน
สงเสริมการเคลื ่อนไหวและสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเปาหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา พบวามี องคประกอบท่ีสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา อยู 3 องคประกอบคือ 
1) หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ และ 3) กระบวนการของรูปแบบ ไดแก 
ขั ้นตอนการสงเสริมและระบบสนับสนุน ซึ่งทำใหเกิดประสิทธิสิทธิผล คือ สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนตามเกณฑมาตรฐานและเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษารวมท้ัง 
ความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครอง ซ่ึงมีความสัมพันธกัน ดังภาพท่ี  5 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลความ 

12 กิจกรรมกระโดดเชือก 4.65 .48 มากท่ีสุด 

13 มีสื่อวีดโิอ ลามภาษามือและอุปกรณออกกำลังกายเพียงพอ 4.90 .30 มากท่ีสุด 

14 มีครูและผูทรงคุณวุฒดิานพลศึกษารวมกิจกรรมพลศึกษา 
 

4.64 .48 มากท่ีสุด 

15 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพ่ิมข้ึน 4.87 .34 มากท่ีสุด 

 เฉล่ีย 4.70 .21 มากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 5  รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน          
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภและประสิทธิผลของรูปแบบฯ 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีสรุป อภิปราย

ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ดังนี ้
 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 

3.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

3.3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
 

2. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสมผสาน

(Mixed Method) ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขอบเขตในการวิจัย  3 ระยะ ดังนี้  

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

       กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนและครูผูสอน 

1) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้  

1.1) เปนผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน    

1.2) สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือได 

1.3) กำลังศึกษาอยูที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

มัธยมศึกษาตอนตน 5 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 

2) ครูผูสอน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้  

2.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 3 ป 

2.2) ปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562  



122 

 

ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

2.1 กลุ มเปาหมาย ในการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคู มือฯ ประกอบดวย 

ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนวิชาพลศึกษาผูฝกสอนกีฬา (โคช) และนักกีฬาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

รวมจำนวน 10 คน ดังนี้ 

 1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

  1.1) เปนผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะ

ความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไมนอยกวา 5 ป 

  1.2) มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที ่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ 

มาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

  1.3)  มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัย

เฉพาะความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

 2) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

  2.1)  เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินได 

  2.2)  มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัย

เฉพาะความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

  2.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 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 ในพระราชูปถัมภ 

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) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีเปนนักกีฬาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน                

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

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

2) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้ 

2.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป 

2.2)  มีประสบการณในการเปนผู ฝ กสอนกีฬาใหนักเรียนที ่มีความบกพรองทาง 

การไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

2.3) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

3) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 7 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้ 

3.1) เปนครูผู สอนวิชาพลศึกษา สามารถสื ่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยินได 

3.2) มีประสบการณในการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

3.3) ปฏิบัติหนาท่ีสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนท่ีจัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

4) ผูปกครอง จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้ 

4.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562  

4.2) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีเปนนักกีฬาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ไมนอยกวา 5 ป 
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ระยะท่ี 3 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ผูปกครองและ

ครูผูสอน  

1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 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)  บุคคลท่ีเปนพอแมหรือผูดูแลของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562   

 2.2)  เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีรวมกิจกรรมตามรูปแบบฯ ในปการศึกษา 2562   

3) ครูผูสอน จำนวน 32 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

 3.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 3 ป 

 3.2) ปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน คือ รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของ

นักเรียนที่บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ไดแก  

1) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนฯ ตามเกณฑมาตรฐานเด็กไทยของกรมพลศึกษา 2) เจตคติ

ของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 3) ระดับความพึงพอใจของครูผู สอนและ

ผูปกครองท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ  

 

3. เครื่องมือการวิจัย 

ในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีเครื่องมือท่ีใช 

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 แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามมาตรฐานสุขภาพของ

เด็กไทย 
3.6 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที ่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มี 

ความบกพรองทางการไดยิน 

3.7 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองฯตอการสงเสริมศักยภาพดาน

พลศึกษา 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 สภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอย มีสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยต่ำกวาเกณฑ 

มาตรฐาน โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอย นักเรียนและครูผูสอนมีความ

ตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ และมี

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใหคำแนะนำในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาแกนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินในระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางเปนระบบและสม่ำเสมอ 

4.2 รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ มี 3 องคประกอบ คือ 1) 

หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ และ 3) กระบวนการของรูปแบบ 

ซ่ึงมีการบวนการของรูปแบบฯ มี 2 สวน ไดแก 3.1) ข้ันตอนการสงเสริม คือ ประเมินสมรรถภาพทาง

กายผูเรียน (Student Assessment) วางแผนการสงเสริมแบบมีสวนรวม (Planning) จัดกิจกรรม

สงเสร ิม ( Implementing) แนะนำและสนับสนุน (Coaching) ประเมิน สร ุปและรายงานผล 

(Evaluation and Reporting) 3.2) ระบบสนับสนุน คือ ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ  

งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณและการจัดสภาพแวดลอม ผลการวิเคราะหในภาพรวม รูปแบบฯ มี

ความเปนไปไดในการนำไปใช อยูในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.88, σ = .22) ความมีประโยชนในการนำ
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รูปแบบไปใช อยูในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.82, σ. = .25) และคูมือฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช 

ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.80, σ = .26) ความมีประโยชนในการนำคูมือฯ ไปใชอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ = 4.78, σ. = .27)  

4.3 จากการนำรูปแบบฯไปใช พบวา รูปแบบมีประสิทธิผล คือ ระดับสมรรถภาพทางกาย

ของนักเรียน กอนและหลังการใชรูปแบบฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 

ไดแก ดานความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจ 

และไหลเวียนเลือด โดยหลังการใชรูปแบบฯ คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายสูงกวากอนใชรูปแบบฯ 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.79, σ. =.32) 

ครูผูสอนและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.70, σ =.21)  

5. อภิปรายผล  

จากการวิจัยพัฒนารูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ อภิปรายผลไดดังนี้ 

5.1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา

ในสภาพปจจุบัน นักเรียนมัธยมศึกษามีการเคลื่อนไหวรางกายและออกกำลังกายนอย สงผลตอระบบการ

ทำงานของรางกายสอดคลองกับ การศึกษาของ Cushing et all (2013) Maes (2014) และ Fernandes, 

Hariprasad, and Kumar (2015) ท่ีพบวา บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยินรอยละ 30-70 มีความ

บกพรองของระบบการทรงตัว (Vestibular dysfunction) และมีพัฒนาการดานการเคลื ่อนไหวลาชา 

(Motor delays) นักเรียนและครูผู สอนมีความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา คือ 

ตองการใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครูผูสอนอยางเพียงพอ

กับความตองการ สอดคลองกับขอแนะนำของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

(2561) แนะนำโรงเรียนใหจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนที่อยูในวัยรุน (6 - 17 ป) เพื่อลดพฤติกรรม

เนือยนิ่ง ที่ใชพลังงานต่ำ เชน การนั่งเลนโทรศัพทมือถือ การใชคอมพิวเตอร ใหมีกิจกรรมทางกายใน

ชีวิตประจำวันอยางนอย 60 นาทีตอวัน เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายอยูในเกณฑมาตรฐานตามวัย  

สอดคลองกับการวิจัยหลายเรื่องที่ชี้ใหเห็นวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการพัฒนาทักษะการ

เคลื่อนไหวกับการออกกำลังกายของนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกกำลังกายระดับปานกลางถึง

ระดับมาก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีความลาชาในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 

(Motor development) การทรงทาของรางกาย (Postural development) ความสมดุล (Balance) 

เมื ่อเปรียบเทียบกับผู ที ่มีการไดยินซึ ่งมีระดับศักยภาพดานพลศึกษาที ่ใกลเคียงหรือต่ำกวาเม่ือ
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เปรียบเทียบกับคนที่ไดยินและระดับความเหมาะสมที่ยอมรับไดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน 

ความแข็งแรงของรางกาย และจะพัฒนาดีขึ้นเมื่อรวมกิจกรรมออกกำลังกาย เคลื่อนไหวลดลง เมื่อมี

สวนรวมเพิ ่มขึ ้นในการเลนกีฬา และการออกกำลังกาย การพัฒนาแนวทางการสงเสริมทักษะ 

การเคลื ่อนไหวที ่เหมาะสมมีความสำคัญตอพัฒนาการของการกลามเนื ้อมัดเล็ก (Fine motor 

development) และสติปญญาของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในระยะยาว (Dair, Ellis, 

and Lieberman, 2006; Hartman, Houwen and Visscher, 2011) สอดคลองกับการวิจ ัยของ  

Al-Rahamneh, Eston and Dababseh (2013) ศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และนักเรียนที่มีการไดยิน อายุตั้งแต 10-13 ป ผลการวิจัย

พบวา สมรรถภาพทางกายของนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ลดลงตามอายุ อยางมี

นัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุมนักเรียนที่มีการไดยิน คณะนักวิจัยเสนอแนะใหโรงเรียนเพิ ่มเวลาให

นักเรียนไดเคลื่อนไหวและยกระดับคุณภาพการวิจัยดานพลศึกษา เนื่องจากสมรรถภาพทางกายสงผล

ตอการเรียนรูและงบประมาณคาใชจายของรัฐในการดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการไมออกกำลังกายใน

ระยะยาว สอดคลองกับ Department of Health and Human Services (2018) กลาววา วัยเด็ก

และวัยรุนเปนชวงสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การสรางนิสัยการออกกำลังกายเปน

รากฐานการดูแลสุขภาพและความเปนอยูที่ดีตลอดชีวิต กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางายในเด็กและ

วัยรุนจะมีสมรรถภาพทางเดินหายใจและกลามเนื้อแข็งแรง มีไขมันในรางกายลดลงและกระดูกท่ี

แข็งแรง การออกกำลังกายยังมีประโยชนตอสุขภาพสมองสำหรับวัยเรียน ภาวะซึมเศราลดลง  

การออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงมากชวยเพิ่มความจำ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบ

กับเด็ก และวัยรุนท่ีมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางรางกายนอย  

การวิจัยนี ้สอดสอดคลองกับ Presidential Youth Fitness Program (2014) ที่กลาววา 

นักเรียนมัธยมศึกษาเปนวัยท่ีที่รางกายตองการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญติดตอกัน เพื่อเพ่ิม 

การเสริมสรางกลามเนื้อ (Muscle-strengthening) การเสริมสรางกระดูก (Bone-strengthening) 

สมรรถภาพทางเดินหายใจ  เชน กิจกรรมแอโรบิค การวิ่ง กระโดดตบ กระโดดเชือก  วายน้ำ เตนรำ 

แบดมินตัน ปนจักรยาน เปนตน  สนับสนุนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยและสมาคม

กุมารแพทยแหงประเทศไทย (2560) ที่ใหขอแนะนำการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนมัธยมหรือ  

เด็กวัยรุน ดังนี้ 1) ควรจัดเวลาเพ่ือใหเด็กออกกำลังกาย อยางนอย 30 ถึง 60 นาทีตอเนื่องอยางนอย 

3 ครั้งตอสัปดาห เพื่อพัฒนากลามเนื้อใหสมบูรณแข็งแรง เพิ่มความสูง 2) โรงเรียนควรจัดโปรแกรม

การฝก การออกกำลังกายที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เสริมสรางกระดูกและใหระบบ

กลามเนื้อมีความแข็งแรง เชน เดินสี่ขา กระโดดเชือก วายน้ำ แบดมินตัน และยกน้ำหนักขนาดนอย 

3) สนามท่ีเลนควรมีขนาดใหญ สภาพแวดลอมดี โลงแจง อากาศถายเทดี 4) จัดสถานท่ีท่ีบานหรือพา
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ไปทำกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กไดออกกำลังกายแบบแอโรบิค เชน เลนกีฬา วิ ่ง กระโดดเชือก  

ตีแบดมินตัน หรือวายน้ำ ฯลฯ สอดคลองกับการวิจัยของ จุฑารัตน ภัทรเกษวิทย, สุธนะ ติงศภัทิย 

(2558) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาท่ีพบมากที่สุด คือ การกำหนดชวงเวลาในการจัดกิจกรรมทางกาย 

เนื่องจากนักเรียนมีกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียนหลายอยาง จึงควรมีการวิเคราะหปญหา ความสนใจ

ของนักเรียนใหชัดเจน แลวกำหนดเปนตารางของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธสนับสนุนเปนนโยบาย 

สนับสนุนการออกกำลังกายและควรแตงตั ้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานที ่เปนระบบและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานชัดเจน สอดคลองกับการวิจัยของ พุทธรัตน พุทธจำ, สุธนะ  

ติงศภัทิย (2558) ที่พบวา นักเรียนจำเปนตองมีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวัย มีสุขภาพ และ

สมรรถภาพทางกายท่ีดี รักในการออกกำลังกายท้ังนี้ปญหาการจัดการเรียนการรูพลศึกษา ในโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร คือ สถานที่ในรมที่ใชในการสอนไมเพียงพอและกีฬา บางชนิดจำเปนตองมี

สนาม และโคชกีฬาโดยเฉพาะ นักเรียนใชคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมากกวาการเคลื่อนไหวรางกาย  

ผูวิจัยเสนอแนะใหพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแกนกัเรียนโดยพัฒนาเปนหลักสูตรเพ่ิมเติม  

ขัดแยงกับการวิจัยของรัตนาพร ทำใหม (2560) ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

พบวา สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาเม่ือไดเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ

ทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง สนับสนุน

นโยบายของ กระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา (2560) ท่ีพัฒนาการกีฬาขั ้นพื ้นฐานรวมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ  ใหไดมีช ั ่วโมงพลศึกษาเพิ ่มขึ ้น อบรมครูพลศึกษาในโรงเรียน รวมท้ัง 

การจัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน (After school program) สงเสริมใหเยาวชน ออกกำลังกาย และ

เลนกีฬาเปนประจำทุกสัปดาห  

5.2 ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 จากผลการวิจัย พบวา รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั ้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ มี  

3 องคประกอบ คือ 1) หลักการ และแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ และ  

3) กระบวนการของรูปแบบ รางรูปแบบฯ และรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพของ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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รูปแบบฯ มีความเปนไปไดในการนำไปใช ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.88, σ = .22) ความมี

ประโยชน อยูในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.82, σ. = .25) และรางคูมือการใชรูปแบบฯ มีความเปนไปได

ในการนำไปใช ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.80, σ = .26) ความมีประโยชน อยูในระดับ

มากที ่ส ุด (μ = 4.78, σ. = .27) ตามลำดับ ผลการวิจัยนี ้สอดคลองกับ ยศวัฒน เชื ้อจันอัด  

นพคุณ ภักดีณรงคและนฤมล เอนกวิทย (2558) พบวา รูปแบบการเรียนรูพลศึกษาดานทักษะปฏิบัติ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน 

2) วัตถุประสงค 3) ข้ันตอนการจัดการเรียนรู มี 6 ข้ันตอนไดแก ข้ันท่ี 3.1) ข้ันการเตรียมความพรอม  

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) ระบบสนับสนนุ 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั ้นมัธยมศึกษาสอดคลองกับ Campbell, Corbally and 

Nystrand (1983) และ The Wallace Foundation (2013) ไดนำเสนอแนวทางการจัดการวิจัย ให

มีประสิทธิผลประกอบดวย การกำหนดเปาหมายความสำเร็จทางวชิาการของนักเรียนทุกคน 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 และบทบาทของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในโรงเรียนและ

ชุมชน 

จุดมุงหมายของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื ่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี 

ความบกพรองทางการไดยิน สอดคลอง Wohlstetter (1995) ไดเสนอแนวคิดของการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (SBM) มุงเนนความสำเร็จที่ผูเรียนโดยตรง ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและ

ความสำคัญของคณะทำงานที ่สามารถดำเนินการไดตามพันธกิจ เปาหมาย สนับสนุนแนวคิดของ  

The Wallace Foundation (2013) ที่กลาววา กุญแจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา คือการ

กำหนดเปาหมายความสำเร็จคน ดานวิชาการ รางกาย จิตใจ อารมณของนักเรียนทุกคน สอดคลองกับสวาง

จิต แซโงว ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์และอนันต มาลารัตน (2560) ที่เสนอใหพัฒนารูปแบบบริหารพลศกึษา

สำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและบุคลิกภาพ
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ทางกาย สอดคลองกับ Denning (2020) ที่เสนอองคประกอบการบริหารในศตวรรษท่ี 21 เนน 

กลยุทธการทำงาน เริ่มตนจากความตองการและสรางความสามารถพิเศษของผูใชบริการ  

กระบวนการของรปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ใชการบริหารเชิงระบบและระบบการบริหารงานแบบ PDCA 

ประกอบดวย 3.1) ระบบสนับสนนุ คือ ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ งบประมาณ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ การจัดสภาพแวดลอม 3.2) ขั้นตอนการสงเสริม ดังนี้ ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน 

(Student Assessment) วางแผนการสงเสริมแบบมีส วนรวม (Planning) จัดกิจกรรมสงเสริม 

(Implementing) แนะนำและสนับสนุน (Coaching) ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation 

and Reporting) สอดคลองกับ Lunenburg and Ornstein (2012) นำเสนอรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาเชิงระบบไววาจะเปนประโยชนอยางยิ่งหากทำการวิเคราะหการดำเนินงานทางการวิจัย

และบทบาท ของผู บริหารสถานศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดระบบเปด มิติการดำเนินงานของ

สถานศึกษาสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนำเขา กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต กรอบ

แนวคิดดังกลาวนี้ชวยใหการวิเคราะหการดำเนินงานของสถานศึกษาและโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบ

การบริหารงานของสถานศึกษาทำใหการวิเคราะหปญหาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วและมีความ

ถูกตองและยังสามารถชี้ใหเห็นถึงความพยายามของผูบริหารในการริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนใน

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)  

ข ั ้นตอนการดำเน ินงานสอดคล องก ับร ูปแบบการจ ัดการเร ียนร ู  ว ิชาพลศ ึกษาของ

มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม  ในศตวรรษท่ี 21 ของพิช ัยณรงค กงแก ว (2562) ที ่ประกอบด วย  

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) องคประกอบท่ี 4 เนื้อหา (Content) และองคประกอบท่ี 5 ระบบสนับสนุน  

ประวิทย ประมาน (2560) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูในโรงเรียนกองทุน 

การวิจัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา มีองคประกอบ 6 ดาน คือ 1) ดานนโยบายฝายบริหาร  

2) ดานบทบาทของครูผูสอนในสถานศึกษา 3) ดานกิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดจัดใหกับนักเรียน 4) ดาน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5) ดานการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม และ 6) ดานผลลัพธคือระดับ

ความพึงพอใจตอกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูของนักเรียนและผูปกครอง   

ระบบสนับสนุนของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเร ียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ นี้สนับสนุนแนวทาง 
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การบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินของ The Wallace Foundation 

(2013) เสนอรูปแบบการจัดการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1) การกำหนด

เปาหมายความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนทุกคน ซึ ่งมีความสามารถแตกตางกัน 2) การสราง

สภาพแวดลอมโอกาสการมีสวนรวมของชุมชน 3) กระจายอำนาจแกครูและนักเรียนในการเปนผูนำ

ความคิด 4) สนับสนุนเทคโนโลยี และทรัพยากรการสอนในชั้นเรียน เพิ่มเวลาเรียนสำหรับนักเรียนท่ี

ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 5) การสะทอนกระบวนการจัดการอยางตอเนื่องเปนวงจรตั้งแต การวางแผน 

การกำหนดเปาหมายที่เขมงวดในการปรับปรุง สนับสนุนใหนักเรียนและครูบรรลุเปาหมายและ

ศักยภาพสูงสุด เชน การจางผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดาน การเพิ ่ม เวลาเรียน การสนับสนุนเทคโนโลยี  

การสื่อสารกับผูปกครองหรือหนวยงานอื่นเพื่อระดมทุน เปนตน สอดคลองกับ Presidential Youth 

Fitness Program; PYFP (2014) กลาววา โปรแกรมพลศึกษาที ่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนระดับ

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

ทางกายที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาท่ีสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน สอดคลอง 

กับจินตนา สรายุทธพิทักษ และคณะ (2562) ศึกษากลยุทธสงเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียน  

ในกรุงเทพมหานคร ผานการบริหารโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 

มี 3 องคประกอบสำคัญของการบริหารโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน ไดแก 1) การจัดการสิ่งแวดลอม 

สื่อ อุปกรณ ตามบริบท 2) เวลาสำหรับกิจกรรมพลศึกษา และ 3) การจัดอาหาร และโภชนาการ 

สน ับสน ุนการว ิจ ัยของ Gomez and Hillman (2013) ท ี ่ศ ึกษาอ ิทธ ิพลการออกกำล ั งกาย 

ตอความสามารถทางสติปญญา ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเพิ่มเวลาในการเรียนพลศึกษาเพื่อใหนักเรียน 

มีโอกาสเคลื่อนไหวพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานอายุ  

การสนับสนุนผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาและลามภาษามือของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ

ดานพลศึกษาสำหร ับนักเร ียนที ่ม ีความบกพรองทางการได ย ินน ี ้  การส ื ่อสารโดยใช ภาษามือ 

เพื่อนำเสนอเนื้อหาหรือเปนลามภาษามือใหโคชกีฬาหรืออาสาสมัครเปนสิ่งจำเปนมาก สอดคลอง กับ 

Palmer (2018) ท่ีพบวา ความสำเร็จของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในวิชาพลศึกษา และ

กรีฑา เกิดจากความสามารถในการสื่อสารดวยภาษามือของครูผูสอน โรงเรียนควรใหความสำคัญกับ

เรื่องนี้   สนับสนุนผลการวิจัยของ National Research Council (1996) ที่พบวาโรงเรียนในประเทศ

อเมริกามีแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ เพิ ่มความ 
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เปนอิสระของผูมีสวนไดสวนเสียและเพิ่มความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา และทองถ่ิน 

เพ่ือความสำเร็จของนักเรียนโดยตรง  

5.3 ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มี 

ความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา

ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ประกอบดวย ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของ

กลามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือดกอนและหลังการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ .05 ทุกรายการทดสอบ ครูผู สอนและผู ปกครองมี 

ความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา อยู ในระดับมากที ่สุด (μ = 4.70, σ = .21) 

สอดคลองกับ U.S Department of Health and Human Services (2018) ที ่กลาววา กิจกรรม

สมรรถภาพทางกายที่สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาในโรงเรียน 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 สพุาพร เทพย

สุวรรณ (2561) กลาววา กิจกรรมการเลนกีฬาเปนกิจกรรมหนึ ่งที ่ม ีประโยชนกับคนทุกเพศ 

ทุกวัยโดยเฉพาะในวัยรุ น ชวยเพิ ่มมวลกระดูก ความแข็งแรงของขอตอและระบบกลามเนื้อ  

ของรางกาย เชน กิจกรรมกระโดด การเดินตามเสน เดินสี่ขาตามแบบ กิจกรรมท่ีชวยเผาผลาญไขมัน

สวนเกินใหออกไปจากรางกายทำใหเด็กมีรางกายที่แข็งแรง สมสวน วิ่ง ขี ่จักรยาน เตนแอโรบิก  

วายน้ำ เปนตน  

กิจกรรมการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

ในครั้งนี้ ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย คือ กิจกรรมสงบอลลอดขา สงบอล 

ขามศีรษะ เดินสี ่ขาตามเสน เดินสองมือตามเสน สงบอลขามแนวลำตัว เดินสี ่ขาทานอนหงาย  

กระโดดตบ กระโดดเชือกและกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน ประกอบดวย การเตนแอโรบิค สอดคลอง

กับ อรจิรา ทะลิทอง (2561) และมนตรี อารีย (2562) ที่เสนอกิจกรรมออกกำลังกายท่ีสงเสริม

องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย เชน การวิ่ง การกระโดด การเขยง การกระโจน การกระโดดขาเดียว 

การกระโดดสลับเทา มีการเคลื่อนไหวรางกายท่ีใชระยะเวลาติดตอกันประมาณ 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)  

ท่ีมีขอคนพบวาวิธีการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ี 

มีประสิทธิผล ครูและผูมีสวนเกี่ยวของตองเขาใจถึงขอจำกัดทางกายรวมถึงสมรรถภาพทางกายของ

นักเรียนแตละคนในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีครูเปนผูคอยอำนวยความสะดวก เตรียมสื่ออุปกรณ ใหนักเรียน

ทำกิจกรรมอบอุนรางกาย ฝกซอม เลนเกมเล็ก ระเบียบแถว เลนกีฬา เก็บอุปกรณ ผอนคลาย ฯลฯ 

จัดกิจกรรมสงเสริมการสมรรถภาพทางกาย การทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบแอโรบิคในชวงเวลาอบอุน

รางกายหรือกอนการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือแกปญหาการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของนักเรียน 

นักเร ียนมีเจตคติท ี ่ด ีต อการสงเสร ิมศ ักยภาพดานพลศึกษา อยู  ในระดับมากที ่สุด  

 (μ = 4.79, σ = .32) นักเรียนจะออกกำลังกายหรือเลนกีฬาเม่ือมีเวลาวางและชักชวนคนอ่ืนใหรวม

กิจกรรมออกกำลังกายเสมอตรงกับลำดับข้ันของเจตคติตามคุณลักษณะ ท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล ข้ันท่ี 5 

คือ นักเรียนเห็นวาการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษามีคุณคาแลวนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของ

ตนเองที่คงเสนคงวา นำไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพใหมของตนเอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2556)  

6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

   6.1.1 ควรสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกายตามองคประกอบของสมรรถภาพ

ทางกาย อยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห เพ่ือใหมีสมรรถภาพทางกายสมบูรณตามวัย  

    6.1.2 ควรพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผู สอนในโรงเรียนที ่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียน 

ที ่ม ีความบกพรองทางการไดย ินใหสามารถบูรณาการกิจกรรมเคลื ่อนไหวให เป นสวนหนึ่ง 

ของแตละวิชา เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเขาสูสมอง เพิ่มการเรียนรู และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

ของนักเรียน 

   6.1.3 ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานพลศึกษาเพิ ่มเติมตามรูปแบบการสงเสริม

ศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการ

ชวยเหลือตั้งแตระยะแรกเริ่มดานทักษะกลไกการเคลื่อนไหว และมีระดับสมรรถภาพทางกายระดับดี

ข้ึนไป 
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6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

   6.2.1 ควรนำร ูปแบบการส งเสร ิมศ ักยภาพดานพลศึกษา สำหร ับนักเร ียนท ี ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยินระดับชั ้นมัธยมศึกษา ไปศึกษาวิจัยเพิ ่มเติมสำหรับนักเรียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยินระดับประถมศึกษาหรือนักเรียนที่มีความพิการประเภทอื่น เพื่อใหมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  

   6.2.2 ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มี 

ความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยรวมมือกับทีมสหวิชาชีพ เชน

น ักว ิทยาศาสตร การกีฬา โคชหร ือผ ู ฝ กสอนกีฬาอาช ีพ น ักประสาทว ิทยา น ักกายภาพบำบัด  

นักกิจกรรมบำบัด และผูทรงคุณวุฒิดานกีฬาแขนงตางๆ เปนตน พัฒนาเปนนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน

ดานกีฬาตอไป 

   6.2.3 ควรศึกษาวิจัยอนาคตภาพการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาและพัฒนานักเรียน 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินใหเปนนักกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ สรางชื ่อเสียง        

แกประเทศไทยและสรางการยอมรับจากนานาประเทศ 
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1. ดร.พิกุล  เลียวสิริพงศ         ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา

สำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน 

อดีตผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

2 ดร.ฉวีวรรณ  โยคิน    ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

ศึกษานิเทศก สพป.หนองคาย เขต 1  

3 ดร.ชลายุทธ  ครุฑเมือง    ผูเชี่ยวชาญดานวิจยัและพัฒนารูปแบบ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

4 ดร.วิชุดา  โชคภูเขียว     ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ 

รองผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน 

5 นางสายสมร  เพชรอยู      ผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

อดีตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
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ในการศึกษาสภาพและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

 1. รายช่ือครูผูสอน 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. รายช่ือนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ท่ีรวมสนทนากลุม 

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 

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีรวมสนทนากลุม ยืนยันรางรูปแบบ ฯ 

 

1. นายอำนาจ  ชนชนะชัย อดีตผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษาพิเศษ    

2. นายอุทัย  เพชรอยู อดีตผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 

ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษาพิเศษ    

3. นายสันต ิ ไชย ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน  

ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษา    

4. นายชัยยันต   พันธงาม อดีตครูผูสอนวิชาพลศึกษา 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ 

5. นายสมชาย  วิจิตรไพศาล ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

6. จาอากาศเอกวรวุฒิ  อำไพวรรณ อดีตนักกีฬาทีมชาติและหัวหนาผูฝกสอนกีฬาวายน้ำ 

ชมรมวายน้ำ Central Air Swimming Club  

อาสาสมัครสอนวายน้ำแกนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ  

7. ร.ต.ประเวท  มุงดี ผูฝกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 

(อาสาสมัครสอนกีฬาแบดมินตันนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ฯ) 

8. น.ส.สภุัสรา ทองไสว(หูหนวก) 

 

นักกีฬาเทเบิลเทนนิส แชมปเยาวชนหญิงแหงประเทศไทย 

ศิษยเกาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

9. นางนัทมน  ชาวบัวขาว ผูปกครองนักเรียนท่ีเปนนักกีฬา 

10. นางสาวปุลญดา  สืบประยูร ผูปกครองนักเรียนท่ีเปนนักเรียน 

11. น.ส.นฤมล สุวามิน ลามภาษามือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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ในการพัฒนารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบ ฯ และ

คูมือ ฯ ไปใช 
 

1. นายสมมารถ  ไตรวิชา อดีตผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษา    

2 น.ส.สุขใจ  ไชยมาตย ผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  

ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนพลศึกษาและบริหารการศึกษาพิเศษ    

3. นางสายใจ สังขพันธ รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ 

4. นายจิตรกร  โยธิดา ผูปกครองของนายจิรภัทร โยธิดา นักกีฬาวายน้ำ 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

5. นายธงไชย  ชินอุดมรัศมีกุล ผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬาแบดมินตัน ชมรมแบดมินตัน  A-Team 

(อาสาสมัครสอนกีฬาแบดมินตันนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ) 

6 นายกรกฎ  นาคจันเสน    ผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬาเทเบิลเทนนิส  จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

(อาสาสมัครสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ) 

7 นายสุริยะ  ประเสริฐศรี ผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬาสโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร  

(อาสาสมัครสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ) 

8 สิบเอกกิตติ  จอมคีรี ผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬาสโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจติร 

(อาสาสมัครสอนกีฬาเทเบลิเทนนิสนักกีฬาโรงเรยีนเศรษฐเสถียรฯ) 

9 น.ส.นันทิดา   จันไทย ครูผูสอนวิชาพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ 

10 นายสามารถ  รอดซุง(หูหนวก) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ 

11 น.ส.ศศิชณา ดิษฐเจริญ ครูผูสอนกีฬาแบดมินตันนักเรียนบกพรองทางการไดยิน 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ 

12 นายศราวุธ  ปเถาะนาม ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

13 น.ส.บุษรินทร  รอดสาย ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

14 นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

15 น.ส.กฤติยา  ศรีนุกูล     ครูผูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ฉบับภาษามือ 
 

1. นางสาวญาดา    ชินะโชต(ิหูหนวก) ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  

2. นายสมชาย วิจิตรไพศาล  ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและลามภาษามือ 

3. นางสาวนันทิดา จันไทย   ครูผูสอนวิชาพลศึกษา 

4. นางสาวนฤมล สุวามิน   ครูผูสอนและลามภาษามือ 

5. นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ  ครูผูสอนและลามภาษามือ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือการวิจัย 
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แนวคำถามสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
 

 

วัน/เดือน/ป ท่ีสนทนากลุม................................................................................................................. 
 

คำช้ีแจง กรุณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสรมิศักยภาพดานพลศึกษา 

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามประเด็นตอไปนี้(มีลามภาษามือในการสื่อสาร) 

1. สภาพปจจบัุนในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน   

ระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ       

1) ปจจุบันนักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอยางไรบางและใชชวงเวลาใดบาง

นอกจากการเรียนในวิชาพลศึกษา 

2) นักเรียนคิดวาการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายของนักเรียนเพียงพอหรือไม

เพราะเหตุใด 

3) นักเรียนอยากรูหรือไมวานักเรียนมีรางกายแข็งแรงตามมาตรฐานเพียงใดและเปนอยางไร 

4) โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนใหเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอยางไรบาง 

5) มีใครบางท่ีสนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายและสนับสนนุอยางไร 

2. ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ       

    1) ถามีการทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงของรางกายนักเรียนจะยินดีใหความรวมมือหรือไม

เพราะเหตุใด 

2) นักเรียนอยากใหโรงเรียนสงเสริม สนับสนุนอะไรบางเพื่อใหมีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหว

หรือออกกำลังกายมากข้ึน 

 

 

 

 

สำหรับนักเรียน 
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แนวคำถามสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและและความตองการในการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
 

วัน/เดือน/ป ท่ีสนทนากลุม................................................................................................................. 
 

คำชี้แจง กรุณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพล

ศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภตามประเด็นตอไปนี้ 

1.  สภาพปจจุปนในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ       
1)  

1)  ปจจุบันโรงเรียนไดสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาเพ่ิมเติมจากการสอนในวิชาพลศึกษาอยางไร

บางใหนักเรียน  

2)   ทานคิดวาการประเมินสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานเด็กไทยมีความจำเปนสำหรับเด็กหู

หนวกหรือไมเพราะเหตุใด 

3)  ปจจุบันโรงเรียนจัดกิจกรรมสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานเด็กไทยสำหรับนักเรียน

อยางไรบาง 

4)  โรงเรียนสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนอยางไรบาง 

5)  ปจจุบันมีหนวยงานหรือบุคคลใดบางที่สนับสนุนกิจกรรมดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนและ

สนับสนุนอยางไร 
 

2. ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ       

1) ครูคิดวาจำเปนหรือไมที่ตองมีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนเพราะ

เหตุใด  

2) ครูตองการใหโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาอยางไร 

3) ผูท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา ควรมีใครบาง และควรมีบทบาทอยางไร 

 

 

 

สำหรับครูผูสอน 
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แนวคำถามสนทนากลุมเพ่ือยืนยันรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบสงเสริมกยภาพ 

ดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
 

วัน/เดือน/ป ท่ีสนทนากลุม................................................................................................................. 
 

คำช้ีแจง กรุณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับรางรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

             สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน 

            เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  ตามประเด็นตอไปนี้(มีลามภาษามือในการสื่อสาร) 

1. รางรูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

1) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอภาพรวมของรางรูปแบบฯ 

2) ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับองคประกอบในรางรูปแบบฯ โดยพิจารณาแตละ

องคประกอบ 
 

2. รางคูมือการใชรูปแบบสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

3) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอภาพรวมของรางคูมือการใชรูปแบบฯ 

4) ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับรางคูมือการใชรูปแบบฯ โดยพิจารณาแตละบทใน

คูมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สำหรับผูทรงคุณวุฒิ 
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แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย  

สำหรับนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา(อายุ 13 - 18 ป) รายบุคคล 
 

 

ชื่อ-สกุล ........................................................... เพศ  ชาย  หญิง  

วัน เดือน ป เกิด  อายุ...................ป  สวนสูง..................... เซนติเมตร   น้ำหนัก..................กิโลกรัม 

 

องคประกอบท่ีตองการวัด 
รายการ

ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก 

ความออนตัว  นั่งงอตัวไป

ขางหนา 

     

ความแข็งแรงและความอดทน

ของกลามเนื้อ 

ดันพ้ืนประยุกต 

30 วินาที 

     

ลุกนั่ง 60 วินาที      

ความอดทนของระบบหัวใจ 

และไหลเวียนเลือด 

ยืนยกเขาข้ึนลง 

3 นาที 

     

 

กรมพลศึกษา(2562) 

 

คิวอารโคดวีดิโอรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน  

 กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา(ฉบับภาษามือ) 
 

 

 

 

 
 

  

 

การนั่งงอตัวไปขางหนา 

 

 

การดันพ้ืนประยุกต 

30 วินาที 

การยืนยกเขาข้ึนลง 

3 นาที 

การลุกนั่ง 60 วินาที 
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แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางรปูแบบการสงเสริมศกัยภาพดานพลศึกษา

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช 

 

ตอนท่ี  1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน 
 

   ผูบริหารโรงเรียน     ผูฝกสอนกีฬา(โคช)  ครูผูสอนวิชาพลศึกษา  

 

ตอนท่ี  2  ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางรูปแบบฯ ในการนำไปใช 
 

คำช้ีแจง   

1. โปรดเขียนเครื่องหมาย( ) ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเก่ียวกับ 

ระดับความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพล

ศึกษาของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาไปใชโดยพิจารณาตาม

องคประกอบของรางรูปแบบฯ โดยมีระดับการประเมิน  ดังนี้  

5 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    มากท่ีสุด    

4 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    มาก  

3 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    ปานกลาง   

2 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    นอย 

1 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    นอยท่ีสุด 
 

     2. ผูวิจัยจะใชคำตอบที่ไดจากแบบประเมินนี้สำหรับการวิจัยเทานั้น ผูตอบแบบประเมินจะไมได

รับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาท่ีแตประการใด 

 

 ในการนี้ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบประเมินใหตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                          

                  นางสาวปนัดดา  วงคจันตา 

 

สำหรับผูทรงคุณวุฒิ 
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ขอ รายการ 
ระดับความเปนไปได ระดับความมปีระโยชน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องคประกอบของรางรูปแบบ ฯ           

1. หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ           

1.1 สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน           

1.2 สอดคลองกับธรรมชาติวิชาพลศึกษา           

1.3 สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

   
 

      

2. จุดมุงหมายของรูปแบบ           

2.1 ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน           

2.2 ระบุพฤติกรรมท่ีพัฒนาชัดเจน           

2.3 ระบุตัวชี้วัดชัดเจน           

3. กระบวนการของรูปแบบ           

3.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน           

 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           
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แบบสอบถามความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช 
 

คำช้ีแจง  ตอนท่ี  1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน 
 

   ผูบริหารโรงเรียน     ผูฝกสอนกีฬา(โคช)  ครูผูสอนวิชาพลศึกษา  

 

ตอนท่ี  2  ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบฯ 

คำช้ีแจง   

1. โปรดเข ียนเคร ื ่องหมาย ( ) ลงในช องท ี ่ตรงก ับความค ิดเห ็นของท านเก ี ่ยวกับ 

ระดับความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือการสงเสริมศักยภาพดานพล

ศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ไปใช  โดยมีระดับ

การประเมิน ดังนี้  

5 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    มากท่ีสุด    

4 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    มาก  

3 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    ปานกลาง   

2 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    นอย 

1 หมายถึง  มีความเปนไปได/มีประโยชนในการนำไปใชอยูในระดับ    นอยท่ีสุด 

     2. ผูวิจัยจะใชคำตอบที่ไดจากแบบประเมินนี้สำหรับการวิจัยเทานั้น ผูตอบแบบประเมินจะไมได

รับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาท่ีแตประการใด 

 

 ในการนี้ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบประเมินใหตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                          

                  นางสาวปนัดดา  วงคจันตา 

 

 

สำหรับผูทรงคุณวุฒิ 
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ขอ รายการ 
ระดับความเปนไปได ระดับความมปีระโยชน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 คำชี้แจงเขาใจงาย           

2 หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน           

3 วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชดัเจน           

4 กลุมเปาหมายเหมาะสม           

5 ความถูกตองของเนื้อหา           

6 ความสมบูรณและความทันสมัยของ

เนื้อหา 

   
 

      

7 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา           

8 ความเหมาะสมของการใชภาษา           

9 ความสม่ำเสมอของการเขียนรางคูมือ           

10 มีการแสดงข้ันตอน/กระบวนการตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด

กระบวนการอยางเปนระบบ 

   

 

      

11 การจัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับ

ข้ันตอนการใชงาน 

   
 

      

12 ความสามารถในการเรียบเรียงและ

ดำเนินเรื่อง 

   
 

      

13 มีเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

ครบถวน 

   
 

      

14 สามารถนำไปใชสงเสริมศักยภาพ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได

ยินได 

   

 

      

15 สามารถนำไปเปนแหลงอางอิงในการ

สงเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินได 
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แบบวัดเจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
   

คำช้ีแจง  1. ขอใหนักเรียนตั้งใจและทำความเขาใจกับขอคำถามเก่ียวกับ 

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง 

ทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปปถัมภ 

ทีละขอ ถาไมเขาใจใหยกมือถามทันที 

   2. นักเรียนสามารถดูขอคำถามเปนภาษามือไดท่ีคิวอารโคด ดังท่ีแนบนี้ 

3. ทำเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียน 

ทีละขอจนครบทุกขอ ซ่ึงกำหนดเกณฑไวดังนี้ 
 

          = 5 หมายถึง  เห็นดวย ในระดับ  มากท่ีสุด             = 4  หมายถึง เห็นดวย ในระดบั มาก        

          = 3 หมายถึง   เห็นดวย ในระดับ ปานกลาง           = 2 หมายถึง เห็นดวย ในระดับ นอย 

          = 1 หมายถึง   เห็นดวย ในระดับ นอยท่ีสุด 

         

ขอ 

 

รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1. การออกกำลังกายสม่ำเสมอทำใหรางกายแข็งแรง       

2. กิจกรรมพลศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอสุขภาพ      

3. เม่ือเรียนวิชาพลศึกษาแลวนักเรียนก็ยังตองออกกำลังกาย      

4. การออกกำลังกายตองทำเปนประจำและตอเนื่อง      

5. กิจกรรมพลศึกษาทำใหนักเรียนมีความสนุกสนาน      

6. การเคลื่อนไหวรางกายเปนประจำทำใหมีระดับสมรรรถภาพทาง

กายตามเกณฑมาตรฐาน 

     

7 นักเรียนตั้งใจออกกำลังกายใหไดอยางนอยวันละ 30 นาทีข้ึนไป      

8. กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและการออกกำลังกาย

ทำใหสมองดี ปลอดโปรง  

     

9. นักเรียนจะออกกำลังกายหรือเลนกีฬาเม่ือมีเวลาวาง      

10. นักเรียนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกิจกรรมออกกำลังกายเสมอ      

สำหรับนักเรียน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของครูผูสอนและผูปกครอง 

คำช้ีแจง   

1. ใหทานทำความเขาใจขอคำถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา

ของโรงเรียนฯ หรือดูจากวีดิทัศนทีละขอ              

   2. ทานสามารถดูขอคำถามเปนภาษามือไดท่ีคิวอารโคด ดังท่ีแนบนี้ 

      3. ทำเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทานทีละขอจนครบทุกขอ ซ่ึงกำหนด

เกณฑไวดังนี้ 
 

      = 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด         = 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก        

      = 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง      =2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

      = 1 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

ท่ี 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 มีการแจงแนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาแก

นักเรียนและผูปกครอง 

 
 

     

2 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการฝก

 

     

3 มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนสัปดาหละ 3 วันๆละ 60 นาที 

     

     

สำหรับครูและผูปกครอง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของครูผูสอนและผูปกครอง (ตอ) 
 

 

ท่ี 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

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) 

 

ท่ี 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11  

 กิจกรรมกระโดดตบ 

 

 

 

     

12 กิจกรรมกระโดดเชือก 

 

 

 
 

     

13 มีสื่อวีดโิอ ลามภาษามือและอุปกรณออกกำลังกายเพียงพอ 

  

     

14 มีครูและผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษารวมกิจกรรมพลศึกษา 

 

     

15 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพ่ิมข้ึน 

 

 

 
 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของ “แนวคำถามสนทนากลุมมีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพและความตองการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา สำหรับครูผูสอน” โดย ผูเช่ียวชาญ 
 

ขอ 
 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

 

1 

สภาพปจจบุัน 

ปจจุบันโรงเรียนไดสงเสริมศักยภาพดาน

พลศึกษาเพิ่มเติมจากการสอนในวิชาพล

ศึกษาอยางไรบางใหนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2 ทานคิดวาการประเมนิสมรรถภาพทาง

กายตามมาตรฐานเด็กไทย มีความ

จำเปนสำหรับเด็กหูหนวกหรือไม

เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3 ปจจุบนัโรงเรียนจัดกิจกรรม

สมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน

เด็กไทยสำหรับนักเรียนอยางไรบาง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4 โรงเรียนสงเสริมศักยภาพดาน     พล

ศึกษาสำหรับนักเรียนอยางไรบาง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5 ปจจุบันมีหนวยงานหรือบุคคลใดบางที่

สนับสนุนกิจกรรมดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนและสนับสนุนอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

 

1 

ความตองการ 

ครูคิดวาจำเปนหรือไมที่ตองมีกิจกรรม

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนเพราะเหตุใด  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.0 

 

ใชได 

2 ครูตองการใหโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรม

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3 ผูที่เก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพ

ดานพลศึกษา ควรมีใครบาง และควรมี

บทบาทอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

เฉลี่ย +8 +8 +8 +8 +8 +40 1.0 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของ “แนวคำถามสนทนากลุมมีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพและความตองการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียน” โดย ผูเช่ียวชาญ(ตอ) 

 

ขอ 
 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

 

1 

สภาพปจจุบัน 

ปจจุบันนักเรียนมีกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย

อยางไรบางและใชชวงเวลาใดบาง

นอกจากการเรียนในวิชาพลศึกษา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.0 

 

ใชได 

2 นักเรียนคิดวาการทำกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายของ

นักเรียนเพียงพอหรือไมเพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3 นักเรียนอยากรูหรือไมวานักเรียนมี

รางกายแข็งแรงตามมาตรฐานเพียงใด

และเปนอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4 โรงเรียนสนบัสนุนนักเรียนให

เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอยางไร

บาง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5 มีใครบางที่สนับสนนุกิจกรรม

เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายและ

สนับสนนุอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

 

1 

ความตองการ 

ถามีการทดสอบมาตรฐานความ

แข็งแรงของรางกายนักเรียนจะยินดีให

ความรวมมือหรือไมเพราะเหตุใด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.0 

 

ใชได 

2 นักเรียนอยากใหโรงเรียนสงเสริม 

สนับสนนุอะไรบางเพื่อใหมีการทำ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลัง

กายมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

 เฉลี่ย +7 +7 +7 +7 +7 +35 1.0 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(IOC) ของ “แนวคำถามสนทนากลุมในการพิจารณา

รางรูปแบบฯ และรางคูมือการใชรูปแบบฯ โดย ผูเช่ียวชาญ(ตอ) 

ขอ 
 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

 

1 

รางรูปแบบฯ  

ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ

ภาพรวมของรางรูปแบบ ฯ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.0 

 

ใชได 

2 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับ

องคประกอบในรางรปูแบบ ฯ โดย

พิจารณาแตละองคประกอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

 

1 

รางคูมือ ฯ 

ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ

ภาพรวมของรางคูมือการใชรูปแบบฯ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.0 

 

ใชได 

2 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับ

รางคูมือการใชรูปแบบฯ โดย

พิจารณาแตละบทในคูมือ ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

เฉลี่ย +4 +4 +4 +4 +4 +20 1.0 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบฯ โดย ผูเช่ียวชาญ 5 คน 
 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5    

องคประกอบของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา     

1.หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ         

1.1 สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.2 สอดคลองกับธรรมชาติวิชาพลศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.3 สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

2. จุดมุงหมายของรูปแบบ         

2.1 ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.2 ระบุพฤติกรรมท่ีพัฒนาชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.3 ระบุตัวชี้วัดชัดเจน 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

3. กระบวนการของรูปแบบ         

3.1 ข้ันตอนการสงเสริม         

1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน

(Student Assessment) 

0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

2) การวางแผน (Planning) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3) จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4) แนะนำและสนับสนุน (Coaching) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5) ประเมิน สรุปและรายงานผล

(Evaluation and Reporting) 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางการไดยินในการนำไปใช โดย ผูเช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5    

3.2 ระบบสนับสนุน         

1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2) ลามภาษามือ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3) งบประมาณ  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4) สื่อ อุปกรณ  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5) สภาพแวดลอม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

รวม 13 16 16 16 16 77 15.4 ใชได 

เฉล่ียรวมท้ังฉบับ 0.96 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของแบบประเมินความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯไปใช โดย ผูเช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5  

องคประกอบของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

1.หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ         

1.1 สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.2 สอดคลองกับธรรมชาติวิชาพลศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.3 สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

2. จุดมุงหมายของรูปแบบ         

2.1 ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.2 ระบุพฤติกรรมท่ีพัฒนาชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.3 ระบุตัวชี้วัดชัดเจน 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

3. กระบวนการของรูปแบบ         

3.1 ข้ันตอนการสงเสริม         

1) ประเมินสมรรถภาพทางกายผูเรียน

(Student Assessment) 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2) การวางแผน (Planning) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3) จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4) แนะนำและสนับสนุน (Coaching) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5) ประเมิน สรุปและรายงานผล

(Evaluation and Reporting) 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของแบบประเมินความมีประโยชนของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียน

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในการนำไปใช โดย ผูเช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

  

ขอ รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5  

3.2 ระบบสนับสนุน         

1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2) ลามภาษามือ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3) งบประมาณ  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4) สื่อ อุปกรณ  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5) สภาพแวดลอม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

เฉลี่ย +14 +16 +16 +16 +16 +78 0.98 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของแบบประเมินความเปนไปไดของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในการนำไปใช โดย ผูเช่ียวชาญ 
 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

1 คำชี้แจงเขาใจงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2 หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3 วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4 กลุมเปาหมายเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5 ความถูกตองของเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

6 ความสมบูรณและความทันสมยัของ

เนื้อหา 

0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

7 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา +1 +1 +1 0 +1 +4 0.8 ใชได 

8 ความเหมาะสมของการใชภาษา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

9 ความสม่ำเสมอของการเขียนรางคูมือ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

10 มีการแสดงข้ันตอน/กระบวนการตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงานตั้งแตเร่ิมตนจน

สิ้นสุดกระบวนการอยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

11 การจัดลำดบัเนื้อหาเหมาะสมกับ

ข้ันตอนการใชงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

12 ความสามารถในการเรียบเรียงและ

ดำเนินเร่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

13 มีเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

ครบถวน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

14 สามารถนำไปใชสงเสริมศักยภาพ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยินได 

+1 +1 +1 +1 0 +4 0.8 ใชได 

15 สามารถนำไปเปนแหลงอางอิงใน

การสงเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยินได 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

เฉลี่ย +14 +15 +15 +14 +14 +72 0.96 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของแบบประเมินความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในการนำไปใชโดย ผูเช่ียวชาญ 
 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

1 คำชี้แจงเขาใจงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2 หลักการและแนวคิดมีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3 วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4 กลุมเปาหมายเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5 ความถูกตองของเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

6 ความสมบูรณและความทันสมัย 

ของเนื้อหา 

0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

7 ความชัดเจนในการอธิบาย +1 +1 +1 0 +1 +4 0.8 ใชได 

8 ความเหมาะสมของการใชภาษา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

9 ความสม่ำเสมอของการเขียน 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

10 มีการแสดงข้ันตอน/กระบวนการ 

ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตน

จนสิ้นสุดกระบวนการอยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

11 การจัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับ

ข้ันตอนการใชงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

12 ความสามารถในการเรียบเรียงและ

ดำเนินเรื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

13 มีเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

ครบถวน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

14 สามารถนำไปปฏิบัติหรือพัฒนา

งานในหนาท่ีได 

+1 +1 +1 +1 0 +4 0.8 ใชได 

15 สามารถนำไปเปนแหลงอางอิงได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

เฉล่ีย +13 +15 +15 +14 +14 +71 0.95 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของ “แบบวัดเจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน” โดย ผูเช่ียวชาญ 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

1 การออกกำลังกายสม่ำเสมอทำใหรางกาย

แข็งแรง  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2 กิจกรรมพลศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอ

สุขภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3 เมื ่อเรียนวิชาพลศึกษาแลวนักเรียนก็ยัง

ตอง    ออกกำลังกาย 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4 การออกกำลังกายตองทำเปนประจำและ

ตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5 กิจกรรมพลศึกษาทำใหนักเรียนมีความ

สนุกสนาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

6 การเคลื่อนไหวรางกายเปนประจำทำใหมี

ระดับสมรรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

7 นักเรียนตั้งใจออกกำลังกายใหไดอยางนอย

วันละ   30 นาทีข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

8 กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและ

การ  ออกกำลังกายทำใหสมองดี ปลอด

โปรง  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

9 นักเรียนจะออกกำลังกายหรือเลนกีฬา 

เม่ือมีเวลาวาง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

10 นักเรียนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกิจกรรม               

ออกกำลังกายเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

เฉลี่ย +10 +10 +10 +10 +10 +50 1.0 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของ “แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของ

ครูผูสอนและผูปกครอง” โดย ผูเช่ียวชาญ 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

1 มีการแจงแนวทางการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษาแกนักเรียนและผูปกครอง 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอน และ 

หลังการฝก

 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3 มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนสัปดาหละ 

 3 วัน ๆ ละ 60 นาที 

  
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4 กิจกรรมเตนแอโรบิคทุกวันพุธรวมกับนักเรียนทุกคน 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5 กิจกรรมรับ-สงบอลลอดใตขา 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 



177 
 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของ “แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของ

ครูผูสอนและผูปกครอง” โดย ผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

6 กิจกรรมรับ-สง

บอลขามศีรษะ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

7 กิจกรรมเดินสี่ขา

ตามเสน 

 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

8 กิจกรรม 

เดินสองมือ 

ตามเสน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

9 กิจกรรมรับ-สง

บอลขามแนว

ลำตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

10 กิจกรรม 

นอนหงาย 

เดินสี่ขา 

 

0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 ใชได 

11  

กิจกรรม 

กระโดดตบ 

 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของ “แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของ

ครูผูสอนและผูปกครอง” โดย ผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

12 กิจกรรม 

กระโดดเชือก 

 

 

+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 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

เฉลี่ย +15 +15 +15 +15 +15 +15 1.0 ใชได 
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คาความเช่ือม่ันของแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ ในการนำไปใช 
 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินความความเปนไปไดของการนำรางรูปแบบ ฯ 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .971 9 .971 

2 .974 10 .971 

3 .969 11 .970 

4 .972 12 .973 

5 .969 13 .971 

6 .970 14 .973 

7 .973 15 .972 

8 .972 16 .970 

คาความเช่ือม่ันของแบบประเมินท้ังฉบับ เทากับ .973 

 

คาความเชื่อมั ่นของแบบประเมินความมีประโยชนของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดาน        

พลศ ึกษาสำหร ับน ัก เร ี ยนท ี ่ ม ี ความบกพร องทางการได ย ินระด ับช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษา                         

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช 
 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินความมีประโยชนของรางรูปแบบฯ 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .968 9 .969 

2 .973 10 .969 

3 .966 11 .968 

4 .970 12 .970 

5 .966 13 .968 

6 .968 14 .969 

7 .970 15 .969 

8 .970 16 .967 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ .971 
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คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความเปนไปไดของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ

ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั ้นมัธยมศึกษา ของ                 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช 
 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินความความเปนไปไดของการนำรางคูมือการใชรูปแบบ ฯ 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

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   

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ .961 

 

คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความมีประโยชนรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ   

ด านพลศ ึกษาสำหร ับน ักเร ียนที ่ม ีความบกพร องทางการได ย ินระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษา                  

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช 
 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินความมีประโยชนของรางคูมือการใชรูปแบบฯ 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

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   

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ .949 
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คาความเชื ่อมั ่นของแบบวัดเจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯของนักเรียนที ่มี 

ความบกพรองทางการไดยิน 
 

คาความเช่ือม่ันแบบวัดเจตคต ิ

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .958 6 .950 

2 .960 7 .962 

3 .948 8 .956 

4 .955 9 .954 

5 .948 10 .954 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ .959 

 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา ฯ โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของครูผูสอนและผูปกครอง 
 

คาความเช่ือม่ันแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความ

เช่ือม่ัน 

1 .928 6 .909 11 .906 

2 .929 7 .904 12 .913 

3 .914 8 .903 13 .908 

4 .911 9 .904 14 .912 

5 .910 10 .903 15 .913 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ .917 
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ

ดานพลศ ึกษาสำหร ับน ักเร ียนที ่ม ีความบกพร องทางการได ย ินระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษา                 

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช 
 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.973 16 

 

 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 72.8000 24.097 .843 .971 

a2 72.7333 24.616 .655 .974 

a3 72.7667 23.151 .961 .969 

b1 72.8333 23.385 .818 .972 

b2 72.7667 23.151 .961 .969 

b3 72.8000 23.200 .899 .970 

c11 72.7000 25.459 .674 .973 

c12 72.7000 25.045 .815 .972 

c13 72.7000 24.907 .863 .971 

c14 72.7000 24.907 .863 .971 

c15 72.7333 24.271 .950 .970 

c21 72.7667 24.875 .690 .973 

c22 72.8000 24.097 .843 .971 

c23 72.7667 24.737 .729 .973 

c24 72.7000 25.045 .815 .972 

c25 72.7333 24.271 .950 .970 
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันแบบประเมินความเปนไปไดของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม

ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช 
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.961 15 

 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 68.3333 13.264 .838 .957 

a2 68.3333 13.333 .812 .958 

a3 68.3000 13.321 .885 .956 

a4 68.3667 13.482 .711 .961 

a5 68.2000 14.372 .767 .959 

a6 68.2333 14.392 .617 .961 

a7 68.2333 14.116 .743 .959 

a8 68.2000 14.372 .767 .959 

a9 68.2333 13.771 .904 .956 

a10 68.2000 14.441 .730 .959 

a11 68.2333 13.771 .904 .956 

a12 68.2000 14.441 .730 .959 

a13 68.3333 13.264 .838 .957 

a14 68.2000 14.441 .730 .959 

a15 68.2667 13.720 .810 .958 
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันแบบประเมินความมีประโยชนของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ

ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในการนำไปใช 
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.971 16 

 
 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

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 

 
 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

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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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบวัดเจตคติตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ของนักเรียน 
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.959 10 

 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 43.7000 9.941 .731 .958 

A2 43.6333 9.895 .695 .960 

A3 43.6667 9.057 .977 .948 

A4 43.7333 9.168 .839 .955 

A5 43.6667 9.057 .977 .948 

A6 43.7000 9.045 .928 .950 

A7 43.6000 10.662 .616 .962 

A8 43.6000 10.317 .802 .956 

A9 43.6000 10.179 .878 .954 

A10 43.6000 10.179 .878 .954 
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันแบบสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ของครูผูสอนแลผูปกครอง 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.917 15 

 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 64.7000 23.597 .065 .928 

a2 64.5333 24.395 -.118 .929 

a3 64.9333 21.306 .544 .914 

a4 64.8667 20.878 .642 .911 

a5 64.8333 20.764 .673 .910 

a6 64.8333 20.626 .706 .909 

a7 64.8000 20.097 .843 .904 

a8 64.7333 20.064 .888 .903 

a9 64.7333 20.271 .836 .904 

a10 64.7667 19.978 .888 .903 

a11 64.8333 20.351 .771 .906 

a12 64.8333 21.109 .593 .913 

a13 64.8667 20.533 .722 .908 

a14 64.6333 21.551 .595 .912 

a15 64.7000 21.390 .581 .913 
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ผลการวิเคราะหผลการประเมินความความเปนไปไดของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ใน

การนำไปใช 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

a2 15 3.00 5.00 4.8000 .56061 

a3 15 3.00 5.00 4.8667 .51640 

b1 15 3.00 5.00 4.7333 .59362 

b2 15 5.00 5.00 5.0000 .00000 

b3 15 4.00 5.00 4.8667 .35187 

c11 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

c12 15 4.00 5.00 4.8667 .35187 

c13 15 4.00 5.00 4.8000 .41404 

c14 15 4.00 5.00 4.8667 .35187 

c15 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

c21 15 4.00 5.00 4.8667 .35187 

c22 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

c23 15 4.00 5.00 4.8667 .35187 

c24 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

c25 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

totalA 15 3.33 5.00 4.8667 .43278 

totalB 15 4.00 5.00 4.8667 .27603 

totalC1 15 4.40 5.00 4.8800 .22424 

totalC12 15 4.40 5.00 4.9067 .19809 

totalC 15 4.40 5.00 4.8933 .17099 

totalABC 15 4.13 5.00 4.8833 .22143 

Valid N(listwise) 15     
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ผลการวิเคราะหผลการประเมินความความเปนไปไดของรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม

ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภในการนำไปใช 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 15 4.00 5.00 4.7333 .45774 

a2 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

a3 15 4.00 5.00 4.7333 .45774 

a4 15 4.00 5.00 4.7333 .45774 

a5 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

a6 15 4.00 5.00 4.9333 .25820 

a7 15 4.00 5.00 4.8667 .35187 

a8 15 4.00 5.00 4.7333 .45774 

a9 15 3.00 5.00 4.8000 .56061 

a10 15 4.00 5.00 4.7333 .45774 

a11 15 3.00 5.00 4.8000 .56061 

a12 15 4.00 5.00 4.7333 .45774 

a13 15 4.00 5.00 4.8000 .41404 

a14 15 3.00 5.00 4.6667 .61721 

a15 15 3.00 5.00 4.8000 .56061 

total 15 4.00 5.00 4.7956 .25631 

Valid N(listwise) 15     
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ผลการวิเคราะหผลการประเมินความมีประโยนของรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา 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

ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั ้นมัธยมศึกษา 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 

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ไปใช 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

A1 31 3.00 5.00 4.8387 .45437 

A2 31 3.00 5.00 4.8710 .42755 

A3 31 3.00 5.00 4.7097 .52874 

A4 31 3.00 5.00 4.6452 .55066 

A5 31 3.00 5.00 4.7742 .49730 

A6 31 3.00 5.00 4.7097 .52874 

A7 31 4.00 5.00 4.7742 .42502 

A8 31 4.00 5.00 4.7419 .44480 

A9 31 4.00 5.00 4.9355 .24973 

A10 31 4.00 5.00 4.9032 .30054 

Total 31 3.60 5.00 4.7903 .32492 

Valid N(listwise) 31     
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ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบ 

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 preงอ 5.1613 31 9.51384 1.70874 

postงอ 8.2871 31 9.21530 1.65512 

Pair 2 preดัน 20.3548 31 9.18168 1.64908 

postดัน 23.9032 31 9.46346 1.69969 

Pair 3 preลุกนั่ง 23.0000 31 9.92304 1.78223 

postลุกนุง 26.9032 31 11.07356 1.98887 

Pair 4 preยืนเขา 149.0000 31 14.67651 2.63598 

postpยืนเขา 160.7742 31 15.09240 2.71068 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 preงอ & postงอ 31 .987 .000 

Pair 2 preดัน & postดัน 31 .974 .000 

Pair 3 preลุกนั่ง & postลุกนุง 31 .978 .000 

Pair 4 preยืนเขา & postpยืนเขา 31 .952 .000 

  

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig.(2-

tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper    

Pair 1 preงอ - postงอ -3.12581 1.55927 .28005 -3.69775 -2.55386 -11.162 30 .000 

Pair 2 preดัน - postดัน -3.54839 2.14225 .38476 -4.33417 -2.76260 -9.222 30 .000 

Pair 3 preลุกนั่ง - postลุกนุง -3.90323 2.48133 .44566 -4.81338 -2.99307 -8.758 30 .000 

Pair 4 preยืนเขา - postpยนื

เขา 

-11.77419 4.65267 .83564 -13.48081 -10.06758 -14.090 30 .000 
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ผลการวิเคราะหผลการสอบถามความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภของครูผูสอนและผูปกครองท่ีมี 
 

status 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 32 50.8 50.8 50.8 

2.00 31 49.2 49.2 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

a1 63 4.00 5.00 4.6508 .48055 

a2 63 4.00 5.00 4.8413 .36836 

a3 63 4.00 5.00 4.8095 .39583 

a4 63 4.00 5.00 4.5714 .49885 

a5 63 4.00 5.00 4.5873 .49627 

a6 63 4.00 5.00 4.6508 .48055 

a7 63 4.00 5.00 4.6667 .47519 

a8 63 4.00 5.00 4.6190 .48952 

a9 63 4.00 5.00 4.6984 .46263 

a10 63 4.00 5.00 4.6667 .47519 

a11 63 4.00 5.00 4.6349 .48532 

a12 63 4.00 5.00 4.6508 .48055 

a13 63 4.00 5.00 4.9048 .29590 

a14 63 4.00 5.00 4.6508 .48055 

a15 63 4.00 5.00 4.8730 .33563 

Total 63 4.13 4.93 4.6984 .20769 

Valid N(listwise) 63     

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือราชการ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘        โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

         ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕   

        เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

  ๔     มกราคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
 

เรียน    ดร.ชลายุทธ  ครุฑเมือง 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ จำนวน  ๑     ชุด 

        ๒. เคาโครงการวิจัย      จำนวน ๑     ชุด 
 

          ดวยนางสาวปนัดดา  วงคจันตา   ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  ได

จัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยไดศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการ

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน

ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลท่ีมีความรู ความ

เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ 

จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           
 

 

             (นางสาวปนัดดา วงคจันตา)  

              ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ    

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘        โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

         ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕   

        เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

  ๔     มกราคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 

เรียน    ดร.พิกุล   เลียวสิริพงศ       

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ จำนวน  ๑     ชุด 

        ๒. เคาโครงการวิจัย      จำนวน ๑     ชุด 
 

          ดวยนางสาวปนัดดา  วงคจันตา   ผู อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ       

ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยไดศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการ

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา ของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ

ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ

เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ 

จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           

              (นางสาวปนัดดา วงคจันตา)  

              ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ    

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘        โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

         ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕   

        เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

                      ๔     มกราคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
 

เรียน    ดร.ฉวีวรรณ    โยคิน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ จำนวน  ๑     ชุด 

        ๒. เคาโครงการวิจัย      จำนวน ๑     ชุด 
 

          ดวยนางสาวปนัดดา  วงคจันตา   ผู อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ   

ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยไดศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการ

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ

ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ

เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ 

จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           
 

 

                (นางสาวปนัดดา วงคจันตา)  

              ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ   

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘        โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

         ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕   

        เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

  ๔     มกราคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
 

เรียน    นางสายสมร      เพชรอยู 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ จำนวน  ๑     ชุด 

        ๒. เคาโครงการวิจัย      จำนวน ๑     ชุด 

          ดวยนางสาวปนัดดา  วงคจันตา   ผู อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ   

ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยไดศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการ

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา ของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ

ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ

เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ 

จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           
 

 

             (นางสาวปนัดดา วงคจันตา)  

              ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ    

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว ๐๑๘        โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

         ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕   

        เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

  ๔     มกราคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
 

เรียน    ดร.วิชุดา  โชคภูเขียว          
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ จำนวน  ๑     ชุด 

        ๒. เคาโครงการวิจัย      จำนวน ๑     ชุด 
 

          ดวยนางสาวปนัดดา  วงคจันตา   ผู อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ   

ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยไดศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการ

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา ของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้จำเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ

ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย โรงเรียนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลที่มีความรู ความ

เชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนฯ 

จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยดังกลาว 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                          ขอแสดงความนับถือ 

           
 

            (นางสาวปนัดดา วงคจนัตา)  

              ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ   

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว๒๙๕   โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

   ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศรี ถนนพระราม ๕   

  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

                 ๒    เมษายน ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา  
 

เรียน  นายบุญฤทธิ์   รัตนวิจิตร   
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบประเมินประเมินประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบและคูมือ   จำนวน   ๑     ชุด 

        ๒. รางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบฯ                        จำนวน   ๑     ชุด 
   

                    ดวยนางสาวปนัดดา วงคจันตา   ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยไดศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการ

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้ โรงเรยีนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลท่ีมี

ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดานพลศึกษา

มาอยางตอเนื่อง  

โรงเรียน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการประเมินความเปนไปไดในการนำรางรูปแบบฯ 

และรางคูมือการใชรูปแบบฯ  ดังกลาวแลวสงกลับคืนมายังโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โรง

เรียนฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           
 

             (นางสาวปนัดดา วงคจันตา)  

              ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ    

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว๒๙๕     โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

       ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศร ีถนนพระราม ๕  

       เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

              ๒    เมษายน ๒๕๖๒ 

 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม 

ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา  
 

เรียน    นางสาวสุขใจ  ไชยมาตย   
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 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 โรงเรยีนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลท่ีมี

ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดานพลศึกษา

มาอยางตอเนื่อง  

โรงเรียน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการประเมินความเปนไปไดในการนำรางรูปแบบฯ 

และรางคูมือการใชรูปแบบฯ  ดังกลาวแลวสงกลับคืนมายังโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

โรงเรียนฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 
 

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           
 

              (นางสาวปนัดดา วงคจันตา)  

              ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ    

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว๒๙๕     โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

   ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศร ีถนนพระราม ๕   

  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

         ๒    เมษายน ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหรวมสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม 

ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา  
 

เรียน    นายอำนาจ ชนชนะชัย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แนวคำถามการสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบและคูมือ    จำนวน   ๑     ชุด 

        ๒. รางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบฯ               จำนวน   ๑     ชุด 
   

          ดวยนางสาวปนัดดา  วงคจันตา   ผู อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ   

ไดจัดทำเอกสาร ทางวิชาการเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยไดศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการ

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ” ในการศึกษาครั้งนี้ โรงเรยีนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลท่ีมี

ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดานพลศึกษา

มาอยางตอเนื่อง  

โรงเรียน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการรวมสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบฯ และราง

คูมือการใชรูปแบบฯ ในวันเสารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  โรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           
 

  

              (นางสาวปนัดดา วงคจันตา)  

              ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ    

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๑/ว๒๙๕     โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

       ๑๓๗  แขวงถนนนครไชยศร ีถนนพระราม ๕  

       เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

         ๒    เมษายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหรวมสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบการสงเสริม 

ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา  
 

เรียน    นายอำนาจ ชนชนะชัย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 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 โรงเรยีนฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนบุคคลท่ีมี

ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดานพลศึกษา

มาอยางตอเนื่อง  

โรงเรียน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการรวมสนทนากลุมยืนยันรางรูปแบบฯ และราง

คูมือการใชรูปแบบฯ ในวันเสารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  โรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 
 
 

                  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 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. บทคัดยอ      จำนวน  ๒   แผน 

  ๒. แบบตอบรับ      จำนวน  ๑   แผน 
 

  ดวยนางสาวปนัดดา  วงคจันตา ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ได

จัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  เรื่อง “รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดาน

พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ”    โรงเรียนฯ เห็นวาการศึกษาดังกลาวเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาใน

หนวยงานของทาน จึงขออนุญาตเผยแพรผลงานทางวิชาการในหนวยงานของทาน รายละเอียดดัง

เอกสารท่ีแนบ พรอมขอความอนุเคราะหตอบกลับตามแบบตอบรับท่ีแนบจะเปนพระคุณยิ่ง   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการ 

 
 

                       ขอแสดงความนับถือ 

           
   

 

                   (นางสาวปนัดดา  วงคจันตา)   

     ผูอำนวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

โทร.      ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๕๕ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๙๘๒ 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอยางภาพถายกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา 

ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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ตารางกิจกรรมทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

กิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิค 
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กิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิค(ตอ) 
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วิดิโอรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน  กรมพลศึกษา 

 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา(ฉบับภาษามือ) 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ยกขาข้ึนลง 3 นาที    

 
 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลุกนั่ง 60 วินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดันพ้ืนประยุกต 30 วินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย งอตัวไปขางหนา 
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วิดิโอกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของ 

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ(ฉบับภาษามือ) 
 

 

กิจกรรม คิวอารโคด กิจกรรม คิวอารโคด 

รับ-สงบอลลอดใตขา 

 

รับ-สงบอลขามศีรษะ 

 

 

รับ-สงบอลขามแนวลำตัว 

  

นอนหงายเดินสี่ขา 
 

 

เดินสี่ขาตามเสน 
 

   

 

เดินสองมือตามเสน 

 

 

กระโดดตบ 
 

 

กระโดดเชือก 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการเคล่ือนไหวตามองคประกอบสมรรถภาพทางกาย 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

วิธีการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 

 สำหรับเด็กไทย ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ป 
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วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

แนวทางการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

(อายุ 13 - 18 ป) จำนวน 4 รายการ ดังนี้(กรมพลศึกษา,2562)  
 

1. การทดสอบรายการนั่งงอตัวไปขางหนา 
 

   
 

วัตถุประสงคของการทดสอบ เพื่อวัดความออนตัวของกลามเนื้อหลังและตนขาดานหลัง

อุปกรณท่ีใช กลองเครื่องมือวัดความออนตัว ขนาดสูง 30 เซนติเมตร 
 

คาความเช่ือม่ัน    0.95 

คาความเท่ียงตรง  1.00 

วิธีการปฏิบัติ  

1. ใหผูรับการทดสอบยืดเหยียดกลามเนื้อแขน ขาและหลัง โดยกอนทดสอบใหถอดรองเทา 

2. ผูรับการทดสอบนั่งตัวตรง เหยียดขาตรงไปขางหนาใหเขาตึง ฝาเทาท้ังสองขางตั้งข้ึน 

ในแนวตรง และใหฝาเทาวางราบชิดติดกับผนังกลองวัดความออนตัว ฝาเทาวางหางกันเทากับความ

กวางของชวงสะโพกของผูรับการทดสอบ  

3. เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบยกแขนทั้ง 2 ขางขึ้นในทาขอศอกเหยียดตรง 

และคว่ำมือใหฝ ามือทั ้งสองขางวางคว่ำซอนทับกันพอดีแลวยื ่นแขนตรงไปขางหนา แลวใหผู 

รับการทดสอบคอย ๆ กมลำตัวไปขางหนาพรอมกับเหยียดแขนท่ีมือคว่ำซอนทับกันไป วางไวบนกลองวัด

ความออนตัวใหไดไกลที่สุดจนไมสามารถกมลำตัวลงไปไดอีก ใหกมตัวคางไว 3 วินาที แลวกลับมาสู 

ทานั่งตัวตรง ทำการทดสอบจำนวน 2 ครั้ง ติดตอกัน 

ระเบียบการทดสอบ  

ในการทดสอบจะตองถอดรองเทา ท้ังนี้การทดสอบจะไมสมบูรณ และตองทำการทดสอบใหม

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตอไปนี้ 

1. มีการงอเขาในขณะท่ีกมลำตัวเพ่ือยื่นแขนไปขางหนาใหไดไกลท่ีสุด  

2. มีการโยกตัวตัวชวยขณะท่ีกมลำตัวลง 

การบันทึกผล 

  บันทึกระยะทางท่ีทำไดเปนเซนติเมตร โดยบันทึกคาท่ีดีท่ีสุดจากการทดสอบ 2 ครั้ง 
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2. การทดสอบรายการดันพ้ืน 30 วินาที 

            
 

วัตถุประสงคของการทดสอบ เพ่ือวัดความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทอง  
  

 คาความเช่ือม่ัน    0.95 

 คาความเท่ียงตรง  0.80 

 อุปกรณท่ีใช 1) เบาะรองพ้ืน หรือโฟมรองพ้ืน  2) นาิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
  

 วิธีการปฏิบัติ ผูชายและผูหญิงใชทาทดสอบเหมือนกัน 

  1. ใหผูรับการทดสอบนอนคว่ำลำตัวเหยียดตรงบนเบาะฟองน้ำหรือเบาะรองอื่นๆ ไขวขา

เก่ียวกันแลวงอข้ึนประมาณ 90 องศา  

2. ฝามือทั้งสองขางวางคว่ำราบกับพื้นในระดับเดียวกับหัวไหลใหปลายนิ้วชี้ตรงไปขางหนา 

โดยใหฝามือท้ังสองขางหางกันเทากับชวงไหล ขอศอกงอแนบอยูขางลำตัว 

3. ในขณะเตรียมพรอมที่จะปฏิบัติ ใหผูรับการทดสอบออกแรงดันพื้นยกลำตัวขึ้นโดยหัวเขา

ติดพ้ืน และใหแขนท้ังสองเหยียดตึง ตั้งตรงกับพ้ืน ลำตัวเหยียดตรงเปนแนวเดียวกับสะโพกและตนขา 

เขาท้ังสองขางชิดติดกันใชเปนจุดหมุนของการเคลื่อนไหว ขณะทำการทดสอบเคลื่อนไหวสะโพก และ

ตนขาใหยกข้ึนทำมุมประมาณ 45 องศา กับพ้ืน โดยใหเปนแนวเสนตรงกับลำตัว 

4. เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบยุบขอศอกลงใหขอศอกทั้งสองขางงอทำมุม 

90 องศา ในขณะที่แขนทอนบนขนานกับพื้น แลวใหเหยียดศอกและดันลำตัวกลับขึ้นไปเหยียดตรง 

อยูในทาเดิม นับเปน 1 ครั้ง ปฏิบัติตอเนื่องกันจนครบ 30 วินาที โดยใหผูรับการทดสอบ พยายาม 

ทำใหไดจำนวนครั้งมากท่ีสุด 

ระเบียบการทดสอบ 

1. ผูทดสอบจะตองสังเกตลำตัวของผูเขารับการทดสอบ ตองใหเหยียดตรงเปนแนวเดียวกับสะโพก 

และตนขา แขนท้ังสองอยูในทาเหยียดข้ึนใหตึงกอนจะยุบขอศอกใหงอ เพ่ือการดันพ้ืน ข้ึน - ลง  

     2. เขาท้ังสองขางของผูรับการทดสอบจะตองชิดติดกัน(หนาขาสวนบนตองไมสัมผัสพ้ืน  

และลำตัวตองไมแอน) และงอเขา ยกปลายเทาข้ึนใหลอยพนพ้ืนและไขวกันอยูตลอดเวลา  

     3. ในขณะท่ียุบขอศอกลงดันพ้ืน บริเวณหนาอกของผูเขารับการทดสอบจะตองลดต่ำ 

จนตนแขนท้ังสองขางขนานกับพ้ืน และลำตัวจะตองตรงตลอดเวลา  
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4. ผูรับการทดสอบสามารถหยุดพักระหวางการทดสอบและสามารถปฏิบัติตอไดตามเวลาท่ีเหลือ 

 การบันทึกผล  

 บันทึกจำนวนครั้งที่ทำไดอยางถูกตองภายในเวลา 30 วินาที โดยใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติ

เพียงครั้งเดียว 

 

3. ลุก-นั่ง 60 วินาที 

             
 

 วัตถุประสงคของการทดสอบ เพ่ือทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทอง

 คาความเช่ือม่ัน   0.89 

 คาความเท่ียงตรง 0.92 
 

 อุปกรณท่ีใช   

  1. เบาะฟองน้ำ หรือโฟมรองพ้ืน  

     2. นาิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
  

 วิธีการปฏิบัติ  

 1. ใหผูรับการทดสอบนอนหงาย ชันเขาขึ้นใหเขาทั้งสองงอเปนมุมประมาณ 90 องศาฝาเทา 

ทั้งสองขางวางราบกับพื้นโดยวางชิดกัน ใหสนเทาทั้งสองขางวางเปนเสนตรงในแนวระดับเดียวกัน 

แขนท้ังสองเหยียดตรงในทาคว่ำ มือวางแนบไวขางลำตัว 

 2. ใหผูชวยทดสอบนั่งอยูที่ปลายเทาของผูรับการทดสอบ และใชเขาทั้งสองวางแนบชิดกับเทา 

ทั้งสองของผูรับทดสอบ ใชมือทั้งสองจับยึดไวที่บริเวณใตขอพับเขาของผูรับการทดสอบปองกันไมให

ลำตัว ขา และเทาเคลื่อนท่ี 

 3. เม่ือไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบยกลำตัวข้ึนเคลื่อนไปสูทานั่งกมลำตัว พรอมกับ

ยกแขนทั้งสองขางเหยียดตรงไปขางหนาใหปลายนิ้วมือไปแตะที่เสนตรงที่อยูในแนว ระดับเดียวกับ 

สนเทาทั้งสองขาง แลวนอนลงกลับสูทาเริ่มตนใหสะบักทั้งสองขางแตะพื้น นับเปน 1 ครั้ง ปฏิบัติ

ตอเนื่องกันจนครบเวลา 60 วินาที โดยใหผูรับการทดสอบพยายามทำใหไดจำนวนครั้งมากท่ีสุด 

 4. ผูรับการทดสอบสามารถหยุดพักระหวางการทดสอบและสามารถปฏิบัติตอไดตามเวลา 

ท่ีเหลือผลการทดสอบใหนับจำนวนครั้งท่ีทำไดอยางถูกตองตอเนื่อง 
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ระเบียบการทดสอบ  ในการทดสอบจะไมนับจำนวนครั้งในกรณีตอไปนี้ 

1. มือท้ังสองไมไดวางแตะท่ีพ้ืนขางลำตัว เหมือนกับทาเริ่มตน 

2. ในขณะกลับลงไปสูทาเริ่มตน สะบักท้ังสองขางไมแตะพ้ืน 

3. ปลายนิ้วมือท้ังสองขางยื่นไปแตะไมถึงเสนท่ีอยูแนวเดียวกับระดับสนเทา 

4. ผูรับการทดสอบใชมือในการชวยยกตัวขึ้น เชน ใชมือดึงหรือเกี่ยวสวนตาง ๆ ของรางกาย

หรือกางเกงท่ีสวมใสหรือใชสวนใดสวนหนึ่งของแขนดันพ้ืน เพ่ือชวยในการยกลำตัวข้ึน 
 

การบันทึกผล  

บันทึกจำนวนครั้งที่ปฏิบัติไดอยางถูกตองในเวลา 60 วินาที โดยใหผูรับการทดสอบปฏิบัติ

เพียงครั้งเดียว 

 

4. ยืนยกเขาข้ึนลง 3 นาที 

 

   
 

 
 

วัตถุประสงคของการทดสอบ เพ่ือวัดความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 

  คาความเช่ือม่ัน   0.89 

  คาความเท่ียงตรง 0.88 
 



228 
 

 

อุปกรณท่ีใช  

  1. นาิกาจับเวลา 1/100 วินาที  

  2. ยางหรือเชือกยาวสำหรับกำหนดระยะความสูงของการยกเขา 
  

 วิธีการปฏิบัติ 

  1. ใหผูรับการทดสอบเตรียมพรอมในทายืนตรง เทาสองขางหางกันเทากับความกวางของ

ชวงสะโพกของผูรับการทดสอบ ใหมือท้ังสองขางจับไวท่ีเอว 

  2. กำหนดความสูงสำหรับการยกเขาของผูรับการทดสอบแตละคน โดยกำหนดใหผูรับ

การทดสอบยกเขาขึ้นสูงใหตนขาขนานกับระดับพื้น(เขางอทำมุมกับสะโพก 90 องศา) ใหใชยางเสน

หรือเชือกขึงไวเพ่ือเปนจุดอางอิงระดับความสูงสำหรับการยกเขาในแตละครั้ง 

  3. เมื ่อไดยินสัญญาณ “เริ ่ม” ใหผู รับการทดสอบยกเขาขึ ้นสูงจนแตะกับยางที ่ข ึงไว  

(ตนขาขนานกับระดับพื้น กึ่งกลางตนขาสัมผัสกับแนวยางเสนหรือเชือกที่ขึงไว) แลววางลง สลับกับ

การยกขาอีกขางขึ้น ปฏิบัติเชนเดียวกัน นับเปน 1 ครั้ง ใหยกเขาขึ้น - ลง สลับขวา - ซาย อยูกับท่ี

(หามวิ่ง) ปฏิบัติตอเนื่องกันไปจนครบ 3 นาที โดยใหผูรับการทดสอบพยายามยก ใหไดจำนวนครั้ง

มากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได 

 ระเบียบการทดสอบ 

 การทดสอบจะไมสมบูรณในกรณีดังตอไปนี้  

         1. ผูรบัการทดสอบยกเขาแตละขางสูงไมถึงระดับแนวยางเสนหรือเชือกท่ีขึงกำหนดไว  

      2. ผูเขารับการทดสอบใชการวิ่งยกเขาสูงแทน  

 การบันทึกผล  

บันทึกจำนวนครั ้งที ่สามารถยกเขาถึงระดับความสูงที ่กำหนดใหภายในเวลา 3 นาที         

โดยนับจำนวนครั้งจากขาท่ียกทีหลังสัมผัสพ้ืน ใหผูรับการทดสอบปฏิบัติเพียงครั้งเดียว 
 

คิวอารโคดวีดิโอรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน 

 กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา(ฉบับภาษามือ) 

 

 

 
 

  

 

การนั่งงอตัวไปขางหนา 

 

การดันพ้ืนประยุกต 

30 วินาที 

การยืนยกเขาข้ึนลง 

3 นาที 

การลุกนั่ง 60 วินาที 

 



229 
 

 

เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

(อายุ 13 - 18 ป) (กรมพลศึกษา, 2562) 

 

 ในการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายกับเกณฑมาตรฐานสำหรับเด็กไทยอายุ 13-18 ป โดย

ทดสอบเปนรายคนและนำผลการทดสอบเปรียบเทียบการเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา ตามเพศ

และอายุจริง โดยจำแนกตามรายการทดสอบ มีดังนี้  
 
1. เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการนั่งตัวงอไปขางหนา 

 

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

 
 

4. เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการยืนยกเขาข้ึน - ลง 3 นาที  
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือผูศึกษา     นางสาวปนัดดา   วงคจันตา   

ตำแหนง  ผูอำนวยการ   

สถานท่ีทำงาน   โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร    

ท่ีอยูปจจุบัน   137 ถนนพระรามท่ี 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     นักกิจกรรมบำบัด โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย จังหวัดเชียงราย     

พ.ศ.2544-2545     นักกิจกรรมบำบัด ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย  

พ.ศ.2545-2548     อาจารย 1 ระดับ 3 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแกน 

พ.ศ.2549-2553     ครู คศ.1  ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแกน 

พ.ศ.2553-2555     รองผูอำนวยการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค  กรุงเทพฯ 

พ.ศ.2555-2557     รองผูอำนวยการ ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง  กรุงเทพฯ 

พ.ศ.2557-ปจจุบัน  ผูอำนวยการ  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพฯ 
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บทความวิจยั/วิชาการ 

2551 สถานภาพและความตองการในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน. วารสารวิจัย มข. ฉบับมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปท่ี 13 ฉบับท่ี 11(ธ.ค.2551) หนา 1236-1241 

2551* การศึกษาสภาพการทำปริญญานิพนธเก่ียวกับบุคคลออทิสติกในประเทศไทย. วารสาร

หลักสูตรและการเรียนการ สอน มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2( ม.ค.-มิ.ย. 2551 ) 

หนา 90-97.  

2554* การพัฒนารูปแบบการอบรมผูปกครองของบุคคลออทิสติกโดยใช เครือขายอินเตอรเน็ต. 

วารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมัย. ป

ท่ี 9  ฉบับท่ี 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* การพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ.  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1(มกราคม-มิถุนายน 2563). หนา 44-55.  

2563* การพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 

2563). หนา 16-28. 

2564* ผลการใชโปรแกรมการสงเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ 

         ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารสุขศึกษา  

         พลศึกษาและสันทนาการ. ปท่ี 48 เลมท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

2564* รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ บกพรองทางการไดยิน 

ระดบัชัน้มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ. วารสารบริหารการศึกษา

บัวบัณฑิต. ปท่ี 21 ฉบับท่ี 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564. 

 

* หมายถึง เปนผูวิจัยหลัก 

http://library1.nida.ac.th:8000/ipac20/ipac.jsp?session=135455U981FS4.8706&profile=main&uri=link=3100008@!892886@!3100001@!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=4&source=202.28.16.2@!hznjnl&term=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&index=ALLTITL
http://library1.nida.ac.th:8000/ipac20/ipac.jsp?session=135455U981FS4.8706&profile=main&uri=link=3100008@!892886@!3100001@!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=4&source=202.28.16.2@!hznjnl&term=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&index=ALLTITL
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise/issue/current/showToc
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	3) พัฒนาสมองส่วนอารมณ์ สมาธิ การเคลื่อนไหวและการคิด
	4) มีการให้คำแนะนำ สนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน
	5) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
	1) ทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์
	2) การบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
	3) การสนับสนุนทรัพยากร (4M’s)
	4) การบริหารคุณภาพ PDCA
	1) นโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของรัฐบาล
	2) จัดการเรียนรู้นอกหลักสูตรฯ พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้มีมาตรฐานตามวัยของกรมพลศึกษา
	3) ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย การทรงตัวซึ่งเป็นปัญหา             การเคลื่อนไหวของนักเรียน
	4) พัฒนาทักษะทางกีฬาของนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ
	5) สนับสนุนครูให้มีความรู้และทักษะทางกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬาหรือนักกีฬาอาชีพเป็นผู้จัดการเรียนรู้
	6) สนับสนุนสื่ออุปกรณ์มีมาตรฐานและเพียงพอ เช่น สนาม อุปกรณ์กีฬา    เครื่องแต่งกายนักกีฬา
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	ตารางที่ 7  สรุปผลการสนทนากลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
	ความคิดเห็น
	ประเด็นคำถาม
	1) นักเรียนประจำจะเล่นกีฬาตามอัธยาศัยหลังเลิกเรียน โดยใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งและการทำความสะอาดหอพักตามเวรประจำวัน 
	1. ปัจจุบันนักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอย่างไรบ้างและใช้ช่วงเวลาใดบ้างนอกจากการเรียนในวิชา พลศึกษา
	2) นักเรียนไป-กลับ มีการเคลื่อนไหวร่างกายจากการเดินทางโดยรถขนส่งประจำทาง ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านหรือกิจกรรมทางอาชีพ เช่น ขายของ รับจ้างทั่วไป 
	3) ช่วงเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย คือช่วงเวลาพักหลังจากรับประทานอาหารกลางวันและก่อนรับประทานอาหารเย็น ยกเว้นวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือนักเรียนมีการบ้านหรืองานที่ต้องทำส่งครูประจำวิชา
	4) นักเรียนใช้โทรศัพท์และท่องโซเชียลมากกว่าทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวในเวลาว่าง เช่น ดูยูทูบ คุยกับเพื่อน เป็นต้น
	1) นักเรียนทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายในช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารกลางวันและก่อนรับประทานอาหารเย็นไม่เพียงพอเพราะนักเรียนส่วนใหญ่อ้วนและเคลื่อนไหวงุ่มง่าม 
	2. นักเรียนคิดว่าการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายของนักเรียนเพียงพอหรือไม่เพราะเหตุใด
	2) กิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นการเดินเปลี่ยนชั้นเรียน ไม่ชอบเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่มีเหงื่อมาก ๆ กลัวเพื่อนล้อเลียน ทำให้นักเรียนเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ใช้เวลาต่อเนื่องกันและออกกำลังกายที่มีเหงื่อมากไม่เพียงพอ
	3) นักเรียนคิดว่านักเรียนมีเวลาออกกำลังกายน้อย ไม่เพียงพอ เนื่องจากนักเรียนมีกิจกรรมหลายอย่างในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้ทุกวัน เช่น ทำการบ้าน ทำงานฝีมือ การแสดง ดูโทรทัศน์ การทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
	ตารางที่ 7  สรุปผลการสนทนากลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับ  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ต่อ)
	ความคิดเห็น
	ประเด็นคำถาม
	1) นักเรียนอยากรู้ว่ามีร่างกายแข็งแรงตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้รู้ตัวเองว่าต้องออกกำลังกายมากหรือน้อยเพียงใดและคอยดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิด 
	3. นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่านักเรียนมีร่างกายแข็งแรงตามมาตรฐานเพียงใดและเป็นอย่างไร
	2) นักเรียนสนใจข้อมูลผลการทดสอบสุขภาพแข็งแรงเหมือนนักเรียนทั่วไปหรือไม่ เพื่อจะได้ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงตามวัย 
	3) นักเรียนคิดว่าการรู้ข้อมูลสุขภาพของตนเองทำให้รู้วิธีการดูแลตนเอง เช่น การทานอาหาร การออกกำลังกายเน้นเฉพาะส่วนของร่างกาย การเล่นกีฬาที่ตรงกับปัญหาสุขภาพของตนเอง
	โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับให้นักเรียนเลือกใช้ มีกิจกรรมกีฬาสีภายในและเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน      คนพิการ ระดับชาติ
	4. โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนให้เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอย่างไรบ้าง
	1) มีครูสอนพลศึกษาทุกระดับชั้น ตามตารางเรียน
	5. มีใครบ้างที่สนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายและสนับสนุนอย่างไร
	2) มีครูเป็นล่ามภาษามือช่วยสื่อสารระหว่างนักเรียนกับผู้ฝึกซ้อม 
	3) กีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆ ที่มีการได้ยิน
	4) ผู้ฝึกซ้อมกีฬาสำหรับนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
	ตารางที่ 8 สรุปผลการสนทนากลุ่มครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
	ความคิดเห็น
	ประเด็นคำถาม
	1) ครูที่ว่างจากภาระกิจจะร่วมกิจกรรมการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ หลังเลิกเรียน ครั้งละ 50 นาที ตามนโยบายของรัฐบาล
	1. ปัจจุบันโรงเรียนได้ส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาเพิ่มเติมจากการสอนในวิชาพลศึกษาอย่างไรบ้างให้นักเรียน
	2) โรงเรียนมีอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับครูและนักเรียนในการเลือกใช้ตามความถนัดและสนใจ
	3) เชิญอาสาสมัครหรือนักกีฬาอาชีพมาให้ให้ความรู้หรือฝึกทักษะทางกีฬาแก่นักเรียนที่เป็นนักกีฬา
	ตารางที่ 8  สรุปผลการสนทนากลุ่มครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ต่อ)
	ความคิดเห็น
	ประเด็นคำถาม
	1) ครูคิดว่ามีความจำเป็นเพราะสุขภาพกายที่ดีส่งผลต่อสุขภาพจิต สมอง และการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็นวัยที่ต้องเจริญเติบโตอย่างเต็มที่   ทุกด้าน โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นวัยรุ่นทั้งนี้นักเรียนบางคนมีภาวะอ้วนส่งผลต่อบุคลิกภาพและสุขภาพตามมาเนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมส่วนใหญ่ใช้เวลากับการคุยหรือเล่นโทรศัพท์มากกว่าการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 
	2. ท่านคิดว่าการประเมินสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานเด็กไทยมีความจำเป็นสำหรับเด็กหูหนวกหรือไม่เพราะเหตุใด
	3. ปัจจุบันโรงเรียนจัดกิจกรรมสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานเด็กไทยสำหรับนักเรียนอย่างไรบ้าง
	1) โรงเรียนยังไม่มีระบบการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาหรือ โปรแกรมการออกกำลังกายที่เฉพาะและขาดผู้รับผิดชอบร่วมกับครูพลศึกษา
	4. โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนอย่างไรบ้าง
	2) มีครูผู้สอนวิชาพลศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสัปดาห์ละ1 คาบแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
	1) ครูพลศึกษาทำหน้าที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
	5. ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือบุคคลใดบ้างที่สนับสนุนกิจกรรมด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนและสนับสนุนอย่างไร
	เป็นล่ามภาษามือแก่นักเรียนเวลามีอาสาสมัครช่วยสอนหรือช่วยแนะนำ  ด้านพลศึกษา และนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ 
	2) อาสาสมัครด้านพลศึกษา ช่วยฝึกซ้อมกีฬาแก่นักกีฬาของโรงเรียน
	3) สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอยสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
	จากตารางที่ 7 และ 8 พบว่า นักเรียนและครูผู้สอนเห็นว่าสภาพปัจจุบันในการส่งเสริมศักยภาพ      ด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำกิจกรรมการ...
	ตารางที่ 9  สรุปผลการสนทนากลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
	ความคิดเห็น
	ประเด็นคำถาม
	1) นักเรียนเห็นว่ามีความจำเป็นมากที่ต้องมีการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายที่มีมาตรฐานเพื่อให้นักเรียนทราบและพยายามออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีเวลาว่างเพื่อพัฒนามาตรฐานความแข็งแรงของร่างกายตนเอง
	1. ถ้ามีการทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงของร่างกายนักเรียนจะยินดีให้ความร่วมมือหรือไม่เพราะเหตุใด
	2) นักเรียนมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความแข็งแรงเพื่อให้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะว่าถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอาจทำให้มีการเจ็บป่วย
	1) นักเรียนเสนอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่ชัดเจนทุกวัน เช่น กำหนดช่วงเวลาหลังเลิกเรียน จัดเตรียมสถานที่ให้สว่าง ปลอดภัย มีตู้น้ำดื่มสะอาด มีวีดิโอเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่น่าสนใจ มีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ 
	2. นักเรียนอยากให้โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนอะไรบ้างเพื่อให้มีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายมากขึ้น
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	1) ปัจจุบันนักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอย่างไรบ้างและใช้ช่วงเวลาใดบ้างนอกจากการเรียนในวิชาพลศึกษา
	2) นักเรียนคิดว่าการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายของนักเรียนเพียงพอหรือไม่เพราะเหตุใด
	3) นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่านักเรียนมีร่างกายแข็งแรงตามมาตรฐานเพียงใดและเป็นอย่างไร
	4) โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนให้เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอย่างไรบ้าง
	5) มีใครบ้างที่สนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายและสนับสนุนอย่างไร
	2. ความต้องการในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
	1) ถ้ามีการทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงของร่างกายนักเรียนจะยินดีให้ความร่วมมือหรือไม่เพราะเหตุใด
	2) นักเรียนอยากให้โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนอะไรบ้างเพื่อให้มีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายมากขึ้น
	คิวอาร์โค้ดวีดิโอรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน
	กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ฉบับภาษามือ)
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	ตอนที่  1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน
	(  ผู้บริหารโรงเรียน  (   ผู้ฝึกสอนกีฬา(โค้ช) ( ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
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	ตอนที่  2  ประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของร่างคู่มือการใช้รูปแบบฯ
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