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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 
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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 
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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 



6 
 

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 
 


