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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 2) เพื่อพัฒนา
แนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนฯ และ 3) เพื่อศึกษาผลของการสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาของนักเรียนฯ กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ศึกษาอยูที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร   
ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558 จำนวน 105 คน ปการศึกษา 2559 จำนวน 103 คน ปการศึกษา 2560 
จำนวน 110 คน เครื่องมือ ประกอบดวย 1) แบบสอบถามสภาพและความตองการสงเสริมศักยภาพดาน                      
พลศึกษา 2) แบบสัมภาษณ 3) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย อายุ 7-18 ป                     
4) แบบบันทึกผลการแขงขันกีฬานักเรียน และ 5) แบบประเมินความเปนไปไดในการนำรางแนวทางและ                      
รางคูมือไปใช 6) แบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติขั้นพื้นฐาน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษา มีดังนี้  

1.  สภาพและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558  พบวา ดานสภาพ นักเรียนไมเคย
ออกกำลังกายหรือเลนกีฬา คิดเปนรอยละ 42.85  นักเรียนออกกำลังกายหรือเลนกีฬาคนเดียว คิดเปนรอยละ 60 
เฉลี่ยใชเวลาออกกำลังกาย ต่ำกวา 60 นาทตีอวัน ชวงเวลาที่นักเรียนคิดวาเหมาะสมมากที่สุดในการออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬา คือ ชวงเย็นหลังเลิกเรียน สถานที่ในการออกกำลังใชบริเวณลานอเนกประสงค คิดเปนรอยละ 
70.48 นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั ้งแตระดับดีขึ ้นไป เฉลี่ยรอยละ 28.67 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา เกรดเฉลี่ยเทากับ 2.97 ผลการแขงขันกีฬานักเรียน
คนพิการแหงชาติ ไดรับเหรียญทอง จำนวน 10 เหรียญทอง เปนอันดับ 5 ของประเภทบกพรองทางการไดยิน 
เปนอันดับที่ 21 ของนักเรียนพิการทุกประเภททุกสังกัด ดานความตองการ นักเรียนตองการออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพ่ือใหสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยงาย คิดเปนรอยละ  43.81 ตองการออกกำลังกาย
หรือ เลนกีฬาเปนประจำทุกวัน คิดเปนรอยละ 62.86 นักเรียนตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาและสนับสนุน สื่อ วัสดุอุปกรณในการเลนกีฬาเพิ่มขึ้นและหลากหลาย คิดเปนรอยละ 40.95 
ตองการใหจัดสถานที่ออกกำลังกายและเลนกีฬาใหเพียงพอ คิดเปนรอยละ 40.95  ตองการใหโรงเรียนจัดเวลา



ใหนักเรียนทุกคนไดออกกำลังกายและเลนกีฬาพรอมกันทั้งโรงเรียน คดิเปนรอยละ 36.19 และจัดครูฝกทักษะ
กีฬาแกนักเรียนที่ตองการเปนนักกีฬา คิดเปนรอยละ 22.86 

 2. แนวทางในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มี 

2 องคประกอบ คือ ขั้นตอนสงเสริมศักยภาพฯ 7 ขั้นตอนและระบบสนับสนุน 4 ประการ โดย 1) ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 7 ข้ันตอน ไดแก 1.1) สำรวจและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 1.2) ประชุมครูผูสอนและวางแผนจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพฯ 

1.3) ประชาสัมพันธและรับสมัครนักเรียนที่สนใจรวมกิจกรรม 1.4) รวบรวมขอมูลพื้นฐานดานพลศึกษากอน

การสงเสริมศักยภาพ 1.5) จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู ฯลฯ 1.6) ดำเนินการสงเสริมศักยภาพตามแผนฯ ที่

กำหนด 1.7) ประเมินผลหลังการสงเสริมศักยภาพฯ และ 2) ระบบสนับสนุน  4 ประการ ไดแก 2.1) จัดปจจัย

สนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม 2.2) เพิ่มเวลาสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 2.3) ประสานการมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของและชุมชน และ 2.4) มีการกำหนดบทบาทผูเกี่ยวของใหชัดเจน แนวทางและคูมือการสงเสริม

ศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีความเปนไปได 

ในการนำไปใช อยูในระดับมากที่สุด (μ= 4.74, σ= .12) และ  (μ= 4.54, σ= .20) ตามลำดับ 

3. ผลการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หลังจาก
นำแนวทางฯ และคูมือไปใชใน ปการศึกษา 2559-2560 แลว พบวา นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตั้งแตระดับดีขึ้นไป รอยละ 68.75 เพิ่มขึ้นรอยละ 140 ผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษามีผลคะแนนเกรดเฉลี่ยเทากับ 3.50 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.74  นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองจาก
การแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ปการศึกษา 2560 จำนวน 27 เหรียญทอง เพิ่มขึ้นรอยละ 170 
เลื่อนจากอันดับ 5 เปนอันดับ 1ของประเภทบกพรองทางการไดยิน เลื่อนจากอันดับ 21 เปนอันดับที่ 5 ของ
นักเรียนพิการทุกประเภททุกสังกัด นักเรียนมีความพึงพอใจตอผลของการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาโดย

ภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.61, σ =.30)  
 

คำสำคัญ พลศึกษา  บกพรองทางการไดยิน หูหนวก โรงเรียนโสตศึกษา 
  

 

 

 

 

 

 



บทนำ 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่วา "กีฬา

สรางคน คนสรางชาต"ิ  ทรงรูลึกซึ้งถึงประโยชนของการเลนกีฬาดวยพระองคเองและทรงสนับสนุนใหนำ

กีฬาเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใหเขมแข็ง มีสุขภาพดีทั้งในทางกาย ทาง

จิตใจ (อารยา สิงหสวัสดิ์, 2552) สอดคลองกับทั่วโลกที่อาศัยกระบวนการของกีฬาเพื่อสรางการมี  สวนรวม 

เพื่อสรางเครือขายชุมชน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในการดํารงชีวิตที ่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความ

รับผิดชอบตอ หนาที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผูอื่นเปนรากฐานที่ดีของสังคม องคกรของประเทศตางๆ 

รวมทั้งองคกรระหวางประเทศจึงสนับสนุนใหมีการใชกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการเปนเครื่องมือ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตนตั ้งแตเด็ก (กองออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข, 2561: 3) 

รัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาประเทศทุกดานโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ในยุทธศาสตร

ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 กำหนดให

ทุกสถานศึกษาตองจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมการออกกำลังกาย เลนกีฬาซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

หลักสูตรสถานศึกษา สงผลดีตอการเรียนรู ความสามารถดานรางกายและสมองของเยาวชน  กีฬาถือเปน

หลักพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีขอคนพบวา การออกกำลังกาย เลนกีฬาชวยใหสุขภาพ

แข็งแรง มีความสามารถทางความคิดอานและทางวิชาการของนักเรียนๆดีขึ้นสามารถคิดทบทวนสิ่งที่เรียน

ไปแลวไดเร็วขึ้น คิดเร็วขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกวานักเรียนที่ไมไดออกกำลังกาย

และสงผลตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว (Pearson, 2014; นิกร สีแล,2550; กระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา,2560: 6-7; กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561: 1-2)   นักวิชาการสนับสนุนให

สถานศึกษาสงเสริมการนักเรียนใหออกกำลังกาย เลนกีฬา เพราะสงผลดีตอการเรียนหนังสือและความ

ตื่นตัวในการเรียนมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก 1) เลือดและออกซิเจนมีการไหลเวียนไปสูสมอง 2) ทำใหรางกาย

กระฉับกระเฉงมีอารมณแจมใส  3) เสริมสรางคุณคาในตัวเอง พัฒนาทักษะทางสังคมสงผลตอการเรียน  4) 

ในกลุมนักเรียนสมาธิสั้นหากไดรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะชวยใหมีสมาธิและชวยใหมีการเรียนรูที่ดี

ขึ ้น จึงจำเปนตองเพิ่มเวลาการเคลื่อนไหวของนักเรียน คนที่ออกกำลังกายเปนประจำสมองจะไดรับ

สารอาหารและออกซิเจนจากกระแสเลือด การออกกำลังกายเบาๆ ชวยกระตุนอวัยวะและเนื้อเยื่อตางๆ 

รวมถึงเซลลประสาทของสมองชวยเพิ่มการพัฒนาเสนเลือดฝอยใหมีเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นซึ่งมีความ

จำเปนอยางยิ่งสำหรับพัฒนาการคิดใหเฉียบแหลม มีพัฒนาการทางสติปญญาสูงกวาเดิมและประสบ

ความสำเร็จทางวิชาการ (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน), 2560; สุพาพร เทพยสุวรรณ, 2561) 

สอดคลองหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงใหเห็นถึงสมรรถภาพทางกายเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสราง



สมอง การออกกำลังกายมีอิทธิพลตอสมองในระดับโมเลกุลที่สงผลตอความสามารถทางสติปญญาของ

มนุษย ลดความเสี่ยงของความผิดปกติทางจิตเวช เพิ่มความสามารถในการคิดขั้นสูง บริหารจัดการเรื่อง

ตางๆ ในชีวิตชวยใหมนุษยทำสิ่งตาง ๆ ไดสำเร็จ (Executive function) รวมถึงการเรียนรู (Learning) 

ท ักษะการเคล ื ่อนไหว (Motor skills) การประมวลผลด วยภาพ (Visual processing) และพัฒนา

ความสามารถทางการเรียน (Academic performance) และโรงเรียนควรมีนโยบายสงเสริมการออกกำลัง

กายของเด็กอยางช ัดเจน (Alicia and Soyeon, 2011: 522-523; Gomez and Hillman, 2013: 413; World 

Economic Forum, 2018)  

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา นักเรียนประมาณรอยละ 73 ที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอจึง

กำหนดใหทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางกายทั้งในเวลาเรียนและนอกเรียนวิชาพลศึกษาท่ีชัดเจน เลนกีฬา

หลังเลิกเรียน (After School Program) สนับสนุนใหนักเรียนเดินมาโรงเรียน (กองออกกำลังกายเพ่ือ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561: 5-6) สอดคลองกับการวิจัยเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกาย

ของนักเรียนหูหนวกกับนักเรียนที่มีการไดยิน พบวา นักเรียนที่มีการไดยินมีสมรรถภาพทางกายดีกวา

นักเรียนหูหนวกวัยเดียวกัน คณะวิจัยเสนอใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยางจริงจังและยกระดับ

คุณภาพการจัดการเรียนรูดานพลศึกษาซึ่งสงผลตอการเรียนรูและงบประมาณคาใชจายของรัฐในการดูแล

รักษาโรคที่เกิดจากการไมออกกำลังกายในระยะยาว (Hartman, Houwen and Visscher, 2011: 143; Al-

Rahamneh, Eston and Dababseh, 2013: 531)   

      โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินจัด พบวา ในปการศึกษา 2557 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษาโดยมีคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ย 2.51) ต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุมสาระ ในภาพรวม

ของโรงเรียน (2.84)  ในปการศึกษา 2558 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา 2.97 ต่ำกวา

คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุมสาระ ในภาพรวมของโรงเรียน (คะแนนเฉลี่ย 3.03) ผลการแขงขันกีฬานักเรยีน

คนพิการแหงชาติ ปการศกึษา 2558 ไดเหรียญทองจำนวน 10 เหรียญ นักเรยีนไมตระหนักและไมไดออก

กำลังกายนอกเหนือจากการเรียนในวิชาพลศึกษา โรงเรียนมีขอจำกัดเรื่องบริเวณออกกำลังกาย สนาม

ฝกซอมกีฬา ขาดอุปกรณออกกำลังกายทั้งกลางแจงและในรม ขาดแคลนผูฝกสอนกีฬา (โคช) และไมมี

การจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกำลังกายและการเลนกีฬาอยางตอเนื่องจริงจัง (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน

พระราชูปถัมภ, 2558: 15-16) ผูวิจัยรับหนาที่บริหารโรงเรียนจึงศึกษาสภาพ บริบทและความตองการ

จำเปนในการออกกำลังกายและเลนกีฬาเพื่อหาแนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ิมจำนวนรางวัลการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติตอไป 

วัตถุประสงค 



1. เพื่อศึกษาสภาพและความตองการจำเปนในการสงเสริมศักยภาพพลศึกษาของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการการสงเสริมศักยภาพพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิด 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานที่คนพิการตองไดรับการสงเสริมศักยภาพ

และการเรียนรูตลอดชีวิต ตอบสนองความตองการของนักเรยีนพิการใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี

ภายใตความเปนมนุษย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  39 ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการ

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวชิาการ งบประมาณ บริหารทั่วไป และบริหารงานบุคคล

การไปยังสถานศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management: SBM) ทุกภาคสวนมีสวนรวม

รับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหกับนักเรียน (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2545: 3-4)  Campbell 

et al (1983) ไดนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการที่มีประสิทธิผลประกอบดวย (1) 

กำหนดนโยบาย เปาหมาย และกรอบแนวทางการ ดำเนินงานที่ชัดเจน (2) กำหนดกลยุทธ และมาตรการที่

นำไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย (3) จัดตั้งและประสานงานในองคกรเพื่อการนำนโยบาย 

แผนงาน โครงการไปสูการปฏิบัติ (4) จัดหาแหลงสนับสนุนรวมถึงการบริหารทรัพยากรและงบประมาณให

เพียงพอและประสบผลสำเร็จ (5) สรางความสัมพันธอันดีและสรางการยอมรับกับชุมชน (6) บริหารจัดการให

เปนไปอยางมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษาอยางประหยัดและคุมคา   

          หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

           นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนผูเรียนที่เรียนรูจากการมองเห็น (Visual learners) มี

ความตองการจำเปนพิเศษ ดานการสอนที่ประกอบดวย การลงมือปฏิบัติ การสอนซ้ำเนื้อหา สื่อที่มองเห็น

ได เชน สาธิต รูปภาพภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว กราฟแผนภูมิและการสอนที่มีความหมายใน

ชีวิตประจำวันทำใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเขาใจเนื ้อหา สาระตามวัตถุประสงคของ

หล ักส ูตร ได อย  า งม ีประส ิทธ ิ ภาพ (Stokes, 2001 : 9-10)  Henley (1992: 143) The Wallace 

Foundation (2013: 8-11) กลาววา ผูบริหารมีสวนสนับสนุนอยางมากตอความสำเร็จของนักเรียนหู

หนวก ดังนี้ 1) การกำหนดเปาหมายความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนทุกคน ซึ่งมีความสามารถ



แตกตางกัน 2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการศึกษาของนักเรียน สรางความไววางใจระหวางครูกับ

นักเรียน สรางโอกาสการมีสวนรวมของชุมชน สรางแรงบันดาลใจแกนักเรียนในการลงมือทำใหสำเร็จ 3) 

บมเพาะความเปนผูนำแกครูและนักเรียน เนนการนำเสนอความคิดทางบวก 4) สนับสนุนเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรการสอนในชั้นเรียน เพิ่มเวลาเรียนสำหรับนักเรียนที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 5) การสะทอน

ขอมูลการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนและครูบรรลุเปาหมาย และการ

ระดมทนุสำหรับนักเรียนใหบรรลุศักยภาพสูงสุด และที่สำคัญคือการตรวจสอบเปาหมายของนักเรียนและ

ทีมงานอยางตอเนื่อง 

 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน  

บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน รอยละ 30-70 มีความบกพรองของระบบการทรงตัว 

(Vestibular dysfunction) และมีพัฒนาการดานการเคลื ่อนไหวลาช า (Motor delays) (Maes et al, 

2014:343; Fernandes, Hariprasad, and Kumar, 2015: 753) ระบบการทรงตัว มีหนาที ่ควบคุมการ

เคลื่อนไหวของตา ตำแหนงขอตอและการรับรูเอ็น ขอตอ (Joint position and proprioceptive) ทักษะ

การควบคุมกลไกการเคลื ่อนไหว (Control of motor skills) ควบคุมสมดุลของทาทาง (Control of 

posture) มีความสำคัญตอพัฒนาการของการกลามเนื้อมัดเล็ก และสติปญญาของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการได  ย ิ นในระยะยาว (Crowe and Horak, 1988: 1494.; Dair, Ellis, Lieberman, 2006: 325; 

Hartman, Houwen, Visscher, 2011: 132 and Lieberman, 2011: 186)   Al-Rahamneh, Eston and 

Dababseh (2013) เสนอใหโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเคลื่อนไหวรางกาย

อยางสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายใกลเคียงหรือเทียบเทากับนักเรียนที่มีการไดยินวัย

เดียวกัน ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูดานพลศึกษาเนนการปฏิบัติจริงและสรางนักกีฬาระดับชาติ

ในอนาคต Centers for Disease Control and Prevention (2014) กล าวว ามีหล ักฐานย ืนย ันวา

กิจกรรมพลศกึษาซึ่งประกอบดวย การเคลื่อนไหวรางกาย การเลนกีฬาสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้   

1) นักเรียนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น การสนใจมา
โรงเรียน สมรรถนะทางการคิดดีขึ้น เชน ความจำ และพฤติกรรมในชั้นเรียนดีข้ึน เชน พฤติกรรมตั้งใจทำงาน  

2) กิจกรรมการออกกำลังกายและระดับสมรรถภาพทางกายที่สูงขึ้นสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การเรียนรูท่ีดีข้ึน  เชน  การสนใจจดจอตอสิ่งท่ีเรียน   

3) การมีสวนรวมในชั ้นเรียนพลศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนการทดสอบที่ได
มาตรฐานและพฤติกรรมในหองเรียน เชน พฤติกรรมการทำงานรวมกับเพ่ือน 

4) เวลาที่เพ่ิมขึ้นสำหรับการพลศึกษาไมสงผลเสียตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 



5) เวลาที่ใชในการพักผอนแสดงใหเห็นวามีผลกระทบทางบวกตอประสิทธิภาพการเรียนรูของ
นักเรียน  เชน ความสนใจจดจอ ความจำ และพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน ไมทำงานสง 

6) การออกกำลังกายในหองเรียนสั้น ๆ เชน 5-10 นาที  นั้นเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนรู  
เชน  ความสนใจ สมาธิ พฤติกรรมในหองเรียน เชน พฤติกรรมการทำงาน และผลลัพธทางการศึกษา เชน 
คะแนนการทดสอบที่ไดมาตรฐาน การอานคะแนนความรู คะแนนความคลองแคลวทางคณิตศาสตร)  

7) การมีสวนรวมในกิจกรรมการออกกำลังกายนอกหลักสูตร  เชน กีฬาระหวางโรงเรียนมี
ความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง และปญหาดานวินัยของนักเรียนนอยลง 

Carlson (1994) เสนอใหพัฒนาเจตคติที ่ดีตอการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาเนื ่องจากมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมทางกายอยางตอเนื่อง เชน การสรางความตระหนักรูของนักเรียน จัดประสบการณ

การเลนกีฬา พัฒนาทักษะทางกีฬา และการรับรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การสนับสนุนของครอบครัว  

การไดรับขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ครูหรือผูฝกสอนกีฬามีอิทธิพลตอความรักและพฤติกรรมดานพลศึกษา

ของนักเรียน กฤษมันต วัฒนาณรงค (2557) เสนอใหรัฐสนับสนุนทรัพยากรใหเพียงพอกับความตองการ

ของนักเรียนทั ้งงบประมาณ สื่อ เวลา และคุณภาพครูพลศึกษา และกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

(2561:6) เสนอใหโรงเรียนกำหนดแนวทางสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา ครอบคลุม ชีวิตประจําวันของ

นักเรียนและควรมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน  

กลาวโดยสรุปการออกกำลังกาย เลนกีฬาเปนปจจัยหรือตัวบงชี้สำคัญของการมีสุขภาพดีสงผล

ตอการเรียนรู เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของหนวยความจำ พัฒนาความสามารถทางความคิด การอาน

และทางวิชาการ และเปนการปองกันโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย โรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภจึงหาแนวทางพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนท่ีมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศักยภาพดานพล

ศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ผูวิจัยไดศึกษา

เอกสาร  ตำราและงานวิจัย รวมทั้งศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัยตาง ๆ ไดแก 

การวิจัยพัฒนาและการวิจัยปฏิบัติการ ตลอดจนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดย

ละเอียดจนเปนที่เขาใจ  จึงไดกำหนดข้ันตอนและแผนการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1  ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ในปการศึกษา 2558 ทุกคน จำนวน 143 คน และสัมภาษณเชิงล ึกผู ทรงคุณวุฒิ  คือ  ผู บริหาร ที่มี

ประสบการณการสอนพลศึกษาและบริหารโรงเรียนประเภทบกพรองทางการไดยิน อยางนอย 10 ป  จำนวน 3 

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ ประกอบดวย 2 องคประกอบ ดังนี้ 

1.ข้ันตอนการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน ไดแก  

1) สำรวจและวิเคราะหความตองการ 

2) ประชุมครูผูสอนและวางแผน 

3) ประชาสัมพันธและรับสมัครนักเรียน 

4) รวบรวมขอมูลพื้นฐานดานพลศึกษา 

5) จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู 

6) ดำเนินการสงเสริมศักยภาพ ตามแผนฯ ที่กำหนด 

7) ประเมินผล 

2. ระบบสนับสนุน ไดแก  

1) การจัดปจจัยสนับสนนุท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2) การเพ่ิมเวลาในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

3) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและชุมชน 

4) กำหนดบทบาทผูเก่ียวของใหชัดเจน 

ประสิทธิผลของการสงเสริมศักยภาพ

ดานพลศึกษาของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ  ประกอบดวย 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2) เจตคติที ่มีตอการสงเสริมศักยภาพ

ดานพลศึกษา 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนตอการ

สงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 

4) สถิติผลการแขงขันกีฬานักเรียนคน

พิการแหงชาติ 

 



คน  ผูฝกสอนกีฬา ที่มีประสบการณสอนพลศึกษาและฝกสอนนักกีฬาอาชีพ อยางนอย 10 ป จำนวน 2 คน  

และนักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและเคยไดรับรางวัลการแขงขันกีฬาระดับชาติ จำนวน 1 คน รวม

จำนวน 6 คน  

           ระยะที่ 2  พัฒนาการสงเสริมศกัยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยจัดทำรางแนวทางจากการวิเคราะหเอกสารและขอมูลใน

ระยะที่ 1 นำเสนอผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย นักวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ที่มีประสบการณดาน

การศึกษาพิเศษ มาแลวอยางนอย 10 ป จำนวน 1 คน ผูบริหารและครูผูสอน ที่มีประสบการณการสอนพล

ศึกษา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาแลวอยางนอย 10 ป จำนวน 4 คน รวม จำนวน 5 คน

ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาพัฒนาและปรับปรุง ตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวุฒิ  

 ระยะที่ 3  ศึกษาประสิทธิผลการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน ในปการศึกษา 2559  จำนวน 139 คน และ 

ปการศึกษา 2560  จำนวน 153  คน   

 เครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
  1) แบบสอบถามสภาพและความตองการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เปนแบบตรวจสอบรายการ ใหนักเรียน

เลือกตอบขอที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด มี 3 ตอน คือ สภาพการออกกำลังกายหรือเลน

กีฬาของนักเรียน ความตองการในการออกกําลังกายและเลนกีฬาของนักเรียน และแนวทางการสงเสริม

ศักยภาพดานพลศึกษา จำนวน 13 ขอ  

          2) แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง เปนแนวของขอคำถาม ใหผูถูกสัมภาษณแสดงความ

คิดเห็น ใหคำอธิบายรายละเอียดในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

3) แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา ตามวิธีของลิเคิรทกำหนด
ชวงความรูสึกของนักเรียนไว  5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง จำนวน 10 ขอ  

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จำนวน 15 ขอ  

5) แบบบันทึกรางวัลการแขงขันกีฬานักเรียนพิการแหงชาติซึ่งเกิดจากผลการฝกปฏิบัติของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปนแบบบันทึกแบบมีโครงสราง  

 
 



การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1) ศึกษาแนวคิด หลักการเก่ียวกับการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัย ออกแบบเครื่องมือการวิจัยโดยศึกษาจากเอกสาร จัดทำรางเครื่องมือการวิจัยโดยเนื้อหาครอบคลุม

วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย 

   2) นำเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูทรลคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จำนวน 5 ทาน 

ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการสอนพลศึกษา และดานการสอน

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน แกไขและปรับปรุงเครื่องมือตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

   3) การวิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามของแบบประเมินกับความมุง

หมายและขอบเขตของการพัฒนาโดยกำหนดคาการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) การประเมินครั้งนี้แบบประเมนิที่ใช มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ถึง 

1.00 และไดนำเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง   

  4) นำเครื ่องมือที ่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผู ที ่มีล ักษณะคลายกับกลุ มตัวอยาง  

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1) ทดลองสอบถามสภาพความและตองการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา แบบวัดเจตคต ิ

แบบสอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ จำนวน 30 คน โดยใชครูลามภาษา

มือแปลจนเขาใจทีละขอ แบบวัดเจตคติความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .753 มีคาอำนาจจำแนกรายขอ

ระหวาง .705-.773 แบบสอบถามความพึงพอใจ คาความเชื่อมั่นเทากับ .953 มีคาอำนาจจำแนกรายขอ

ระหวาง .945 - .959 

4.2) ทดลองสัมภาษณ ผูบริหาร ผูฝกสอนกีฬา และนักเรยีนทีเ่ปนนักกีฬา รวมจำนวน 5 คน 

บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอคำถามใหมีความสมบูรณสามารถนำไปใชได 

4.3) ทดลองบันทึกสถิติผลการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ จากเอกสารรายงานผล

การแขงขันกีฬาของโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ จำนวน 1 ป บันทึกขอมลูและปรับปรุงตามคำแนะนำให

มีความสมบูรณสามารถนำไปใชได 

การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลปการศึกษา 2558-2560 ในชวงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1) ผูวิจัยสอบถามสภาพและความตองการพัฒนาดานพลศึกษาของนักเรียน ผูวิจัยนัดหมายเวลา

ใชแบบสอบถามกับครูประจำชั้นทีละชั้นเรียน ผูวิจัยอธิบายขอคำถามแกนักเรียนกลุมตัวอยางทีละขอผานลาม



ภาษามือ จนเขาใจกอนใหนักเรียนเลือกตอบแบบสอบถามทีละขอพรอมกัน ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ

ขอมูลและวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติขั้นพ้ืนฐานความถี่และคารอยละ 

2) ผูวิจัยโทรศัพทนัดหมายเวลาและสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ดวยตนเองในกรณีนักกีฬาหู

หนวกผูวิจัยนัดหมายเวลาและสัมภาษณผานลามภาษามือ ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยตนเอง 

3)  ผูวิจัยผูรวบรวมขอมูลตามแนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา และรวบรวมขอมูล

ประสิทธิผลของแนวทาง ดังนี้ 3.1) นัดหมายเวลาใชแบบประเมินเจตคติและแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนกับครูประจำชั้นทีละชั้นเรียน ผูวิจัยอธิบายขอคำถามแกนักเรียนกลุมตัวอยางทีละขอผานลามภาษามือ 

จนเขาใจกอนใหนักเรียนเลือกตอบแบบสอบถามทีละขอพรอมกัน ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติข้ันพื้นฐานความถี่และคารอยละ 3.2) บันทึกบันทึกสถิติผลการแขงขันกีฬานักเรียน

คนพิการแหงชาติ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยตนเอง 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาความตองการจำเปนในการสงเสริมศักยภาพพลศึกษาของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

สภาพการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน
เศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558 จำนวน 105 คน พบวา มีนักเรียนไมเคยออกกำลังกาย
หรือเลนกีฬา คิดเปนรอยละ 42.85 ออกกำลังกายเปนประจำ คิดเปนรอยละ 20 ประเภทการออกกําลังกายหรือ
เลนกีฬา นักเรียนสวนใหญเลนเครื่องเลนสนาม  คิดเปนรอยละ 24.76  เตนแอโรบิคคิดเปนรอยละ 3.81 นักเรียน
รอยละ 53.34 เห็นวาการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา มีความสำคัญมากที่สุดโดยคิดเปน ระยะเวลาที่นักเรียนการ
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาตอวัน 20-30 นาที/ครั้งคิดเปนรอยละ 36.18 ชวงเวลาที่นักเรียนคิดวาเหมาะสมมาก
ที่สุดในการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา คือ หลังเลิกเรียนคิดเปนรอยละ 70.48  สาเหตุของการไมออกกำลังกายหรือ
เลนกีฬา คือ นักเรียนมีการบาน หรือมีงานที่ไดรับมอบหมายจากครูประจำวิชา และโรงเรียนไมมีอุปกรณการออก
กำลังกายหรือเลนกีฬาเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 22.86  

ความตองการการออกกำลังกายหรือเลนกีฬาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรง

เรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558 จำนวน 105 คน พบวา นักเรียนตองการออกกําลัง

กายและเลนกีฬาเพื่อใหสุขภาพดี รางกายแข็งแรงไมเจ็บปวยงาย คิดเปนรอยละ 24.76 นักเรียนตองการเพิ่ม

เวลาในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาที่ คิดเปนรอยละ 36.19 นักเรียนตองการออกกําลังกายหรือเลน

กีฬาทุกวัน ตามโอกาสที่เปนไปได ขอใหมีอุปกรณพรอม คิดเปนรอยละ  22.86 นักเรียนตองการใหโรงเรียน

สนับสนุนกิจกรรม ฮลูาฮูปคิดเปนรอยละ 27.61 นักเรียนตองการใหโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมกีฬาวายน้ำคิด

เปนรอยละ 34.28 และประเมินผลการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คิดเปนรอยละ 34.29 ประเทศ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาแกนักเรียนเพิ่มขึ้น



และหลากหลาย ปจจัยที่โรงเรียนควรสนับสนุน ไดแก วัสดุอุปกรณออกกำลังกาย เพ่ิมเวลาฝกซอมสำหรับ

นักกีฬา สถานที่ฝกซอมที่มีมาตรฐาน และเพ่ิมครูผูฝกสอนหรืออาสาสมัครฝกซอมกีฬาประเภทตางๆ  

2. ผลการพัฒนาแนวทางการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา ประกอบดวย2 องคประกอบสำคัญ ใน
การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระราชูปถัมภ ดังนี้ คือ 1) ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบดวย 7 ขั้นตอนและ2) ระบบสนับสนุน มี 4 
ประการ โดย   2.1) ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ (1) สำรวจและวิเคราะหความ
ตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา (2) ประชุมครูผูสอนและวางแผนสงเสริมศักยภาพดานพล
ศึกษา (3) ประชาสัมพันธและรับสมัครนักเรียนที่สนใจรวมกิจกรรม (4) รวบรวมขอมูลพื้นฐานดานพล
ศึกษา(5) จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู จัดทำตารางหรือกำหนดแผนการฝก แนะนำบทบาทของ
ผูเกี่ยวของและประสานผูเกี่ยวของ (6) นำแผนสูปฏิบัติ (7) ประเมินผลหลังการสงเสริมศักยภาพดานพล
ศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา คะแนน
เจตคติ คะแนนความพึงพอใจ รางวัลจากการแขงขันกีฬานักเรียน  2.2) ระบบสนับสนุนในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย 4 ประการ คือ (1) การจัดปจจัย
สนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม (2) การเพิ่มเวลาในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา (3) การมีสวนรวม
ของผูเก่ียวของและชุมชน และ (4) การกำหนดบทบาทผูเก่ียวของใหชัดเจน 

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมเีจตคติหลงัการสงเสรมิ

ศักยภาพดานพลศึกษาอยูในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง (=4.57,S.D.=.28) สูงกวากอนการสงเสริมศักยภาพดานพล

ศึกษา (=1.71,S.D.=.30) คะแนนความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (=4.51, S.D.=.31)  ระดับ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเพิ่มสูงขึ้นกวากอนการสงเสริม

ศักยภาพดานพลศึกษา โรงเรียนไดรับเหรียญทองการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ปการศึกษา 

2559 จำนวน 21 เหรียญ และปการศึกษา 2560 ไดรับเหรียญทอง จำนวน 27 เหรียญ เปนลำดับ 1 ของ

ประเภทบกพรองทางการไดยินสองปติดตอกัน  

 

อภิปรายผล 

      1. ผลการศึกษาสภาพและความตองการจำเปนในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่

พบวานักเรียนมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ รวมทั้งนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีพัฒนาการ

การเคลื่อนไหวลาชากวานักเรียนที่มีการไดยิน ของจึงกำหนดใหทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางกายทั้งใน

เวลาเรียนและนอกเรียนวิชาพลศึกษาที่ชัดเจน สอดคลองกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2560:6) ที่



กำหนดแนวทางพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการใหไดมีชั่วโมงพลศึกษาเพิ ่มขึ้น 

สงเสริมใหเยาวชนออกกำลังกายและกีฬาเปนประจำ  

2. ผลการพัฒนาแนวทางการการสงเสริมศักยภาพพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  สอดคลองกับ The Wallace Foundation (2013: 12) 

กลาววา โรงเรียนสำหรับนักเรียนหูหนวกนั้นการบริหารเปนกุญแจสำคัญ ดังนี้1) การกำหนดเปาหมาย

ความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนทุกคน 2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการศึกษาของนักเรียน 3) 

กระจายอำนาจแกครู นักเรียนในการเปนผูนำความคิด  4) สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ทรัพยากรการสอน 

เพิ ่มเวลาเรียนสำหรับนักเรียนที่ตองการเรียนรู เพิ ่มเติม ลดขอจำกัดเรื่องทักษะของครูผูสอน 5) การ

สะทอนขอมูลการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับกฤษมันต วัฒนาณรงค (2557) ที ่

สนับสนุนใหโรงเรียนเปนรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาสมรรถนะทางกีฬาเพื่อเปนนักกีฬาของ

ประเทศและระดับนานาชาติ และสอดคลองกับ พุทธรัตน พุทธจำ และสุธนะ ติงศภัทิย (2558) และธีร

พงษ คําพุฒและคณะ (2560) ที่เสนอใหโรงเรียนจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เลนกีฬาหลังเลิกเรียน จัด

สภาพแวดลอม อุปกรณที ่เพียงพอกับความความตองการและความสนใจของนักเรียนสอดคลองกับ

นโยบายกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬาและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหมีชั่วโมงพลศึกษาเพิ่มขึ้น 

อบรมครูพลศกึษาในโรงเรียน จัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน (After school program) สงเสริมใหเยาวชน 

ประชาชน ออกกำลังกายและกีฬาเปนประจำทุกสัปดาห (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,  2560: 8)  

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ใหประชาชนออกกำลัง

กายเพราะจะทำใหรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตจะดีตามไปดวย สอดคลองกับกฤษมันต วัฒนาณรงค 

(2557) ที่สนับสนุนใหพัฒนาพลศึกษาและการกีฬาตั้งแตในระดับโรงเรียนเพื่อสรางนิสัยการเลนกีฬา 

ออกกำลังกายแกเยาวชนซึ่งเปนการสรางนักกีฬาความหวังในอนาคตเมื ่อมีการแขงขันกีฬาระดับ

นานาชาติและ สนับสนุน Carlson (1994) ที่เสนอใหพัฒนาเจตคติที่ดีตอการพัฒนาศักยภาพดานพล

ศึกษาเนื ่องจากมีอิทธิพลตอการออกกำลังกายอยางตอเนื่องของนักเรียน สอดคลองกับหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรที่แสดงใหเห็นถึงสมรรถภาพทางกายเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสรางสมองในระดับโมเลกุลที่

ส งผลตอความสามารถทางสติปญญาของมนุษย เพิ ่มความสามารถในการคิดขั ้นสูง มีอิทธิพลตอ

ความสามารถของสมองที่ใชบริหารจัดการเรื่องตางๆ ในชีวิตชวยใหเราทำสิ่งตาง ๆ ไดสำเร็จ (Executive 

function) รวมถ ึงการเร ียนรู  (Learning) และพ ัฒนาความสามารถทางการเร ียน (Academic 

performance) และโรงเรียนควรมีนโยบายสงเสริมการออกกำลังกายของเด็กอยางชัดเจน (Alicia and 

Soyeon, 2011: 522-523; Gomez and Hillman, 2013: 413; World Economic Forum, 2018) และสนับสนุน 



Centers for Disease Control and Prevention (2014) ที ่กลาววากิจกรรมการออกกำลังกาย การ

เคลื่อนไหวรางกาย การเลนกีฬา มีความสัมพันธทางบวกกับเกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้น สนับสนุนแนวคิดของ กฤษ

มันต วัฒนาณรงค (2557)  ที่เสนอใหมีการสงเสริมหรือสรางสมรรถนะทางกีฬาในโรงเรียนจึงเปน

รากฐานที่สำคัญสำหรับ การสรางนักกีฬาใหกับประเทศ ซึ่งนำไปสูการไดเหรียญรางวัลสำหรับการ

แขงขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานกีฬาเพิ่มเติมเพ่ือแกปญหาการทรงตัว การเคลื่อนไหว 
สอดคลองกับความตองการจำเปนของนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยทีมสหวิชาชีพ เชน นักวิทยาศาสตรสุขภาพ นักกายภาพบำบัด นัก
กิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา พยาบาล และนักประสาทวิทยารวมดวย  
 3. ควรศึกษาอนาคตภาพการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาและพัฒนานักกีฬาอาชีพในโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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