
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)  
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 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 
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	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
	2) มีอาสาสมัครนักกีฬาแนะนำ (Coaching) กิจกรรมการออกกำลังกายและวิธีการฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพ 
	3) สนับสนุนล่ามภาษามือสื่อสารกับนักเรียนทุกครั้งโดยเฉพาะขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางกายและสาธิตกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านพลศึกษานักเรียนจะมีความมั่นใจในการสื่อสารกับโค้ชหรืออาสาสมัครมากขึ้น ในการเล่นกีฬาหรืออกกำลังกายมีคำศัพท์เฉพาะซึ่งบางครั้งต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
	4) จัดเวลาสำหรับการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายโดยให้ทุกคนหยุดทำกิจกรรมส่วนตัวทุกอย่างและมาออกกำลังกายร่วมกันและมีครูร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
	ตารางที่ 10 สรุปผลการสนทนากลุ่มครูผู้สอนเกี่ยวกับความต้องการในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
	ตารางที่ 10 สรุปผลการสนทนากลุ่มครูผู้สอนเกี่ยวกับความต้องการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ต่อ)
	ตารางที่ 12  สรุปผลการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้าน พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
	ตารางที่ 12  สรุปผลการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้าน พลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (ต่อ)
	ตารางที่ 13  สรุปผลการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างคู่มือการใช้รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ
	เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 และให้ข้อเสนอแนะแล้ว ผู้วิจัยได้ปรับปรุง ร่างรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพิ่มเติมการสนับสนุนล่ามภาษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ระหว่างนักเรียนและผู้ฝึกสอนกีฬา(โค้ช) และปรับปรุงรายล...
	ตารางที่ 14 ร่างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2
	ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ในการนำร่างรูปแบบฯ และร่างคู่มือฯ ไปใช้
	ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ในการนำ ร่างรูปแบบฯ ไปใช้ในภาพรวม
	จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าร่างรูปแบบฯ มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด (μ =4.88, σ. =.22) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ กระบวนการของรูปแบบ (μ = 4.8...
	ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าความมีประโยชน์ ของร่างรูปแบบฯ ในการนำไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด  (μ = 4.82, σ. = .25) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือจุดมุ่งหมายของรูปแบบ (μ = 4.82, σ. = .2...
	ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ในการนำรูปแบบฯ ไปใช้จำแนกตามองค์ประกอบย่อยของรูปแบบฯ


