
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  
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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



126 

 

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 


