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ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558 

นางสาวปนัดดา  วงคจันตา  
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ, Por2704@hotmail.com 

 

บทคัดยอ  
การศึกษาครั้งนี้เปฯการวิจัยสำรวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ  1 ศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ  2)   เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียน
ที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558 จำนวน 143 คน ครูผสอนพลศึกษา จำนวน 3 คน เครื่องมือการศึกษา คือ 
แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย กรมพลศึกษา และ แบบ
สัมภาษณมีโครงสรางของครูผูสอน วิเคราะหขอมูล โดยใชความถี่ คารอยละและวิเคราะหเนื้อหา ผล
การศึกษา ดังนี้  

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ปการศึกษา 2558 มีระดับสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพสำหรับเด็กไทย อยูในระดับ

ดีขึ้นไป เฉลี่ยรอยละ 28.67 ระดับปานกลาง เฉลี่ยรอยละ 29.09 ระดับต่ำ เฉลี่ยรอยละ 42.24  

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ประกอบดวย 1)  ขั้นตอนการ

ดำเนินการ และ 2) ระบบสนับสนุน  

 

คำสำคัญ  หูหนวก  สมรรถภาพทางกาย  
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
รัฐลบาลไทยไดใหความสำคัญกับการออกกำลังกาย เลนกีฬาโดยระบุในยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2560–2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ใช

กีฬาเปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งสมอง สติปญญา การสรางวินัย จิตสำนึก 

ความสามัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสรางคุณคาและคุณภาพชีวิตใหประชาชน และกำหนดใหทุก

สถานศึกษาสงเสริมการออกกำลังกาย เลนกีฬาเปนสวนหนึ่ง ของหลักสูตรที่ทุกสถานศึกษาตองจัดใหแก

นักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน นอกจากนี้รัฐบาล ไดกำหนดแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 

2561-2573 เพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ อาทิ การกำหนดวันออกกำลังกาย

ของทุกองคกร การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ การมีกิจกรรมทางกาย ปรับปรุงสนามเด็กเลน ทางเทา 

สวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย ในชุมชน (กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 

2561) สอดคลองกับนโยบาย ของกระทรวงศกึษาธิการที่ใหทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว เชน 

ออกกำลังกาย หลังเลิกเรียนทั้งใชอุปกรณและไมใชอุปกรณ ภายในและภายนอกหองเรียน สงเสริมใหครู

จัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ เชน นักเรียนไดเคลื่อนไหวรางกายในชั่วโมงเรียน จัดกิจกรรม ลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู สนับสนุนใหนักเรียนที่อาศัยอยูใกลโรงเรียนเดินมาโรงเรียน จัดหลักสูตร เสริม

กิจกรรมทางกาย นอกเหนือจากการเรียนในวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออก

กำลังกาย การเลนเกมและกีฬาเปนเครื ่องมือพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา 

รวมทั้งสุขภาพและมีทักษะทางกีฬา พัฒนาการผูเรียน  (1) ดานสมรรถภาพทางกาย (2) ดานทักษะการ

กีฬา (3) ดานความรูความเขาใจในวิชาพลศึกษา (4) ดานคุณธรรม เชน การมีน้ำใจนักกีฬา (5) ดานเจตคติที่ดี

ตอการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย  สวนสุขศึกษาเปนวิชาที่เกื ้อหนุนสุขภาพของผูเรียน ซึ่งเด็กทุกคน

ควรจะไดเรียนรูเรื ่องสุขภาพ รวมทั ้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลใหสังคม

โดยรวมมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กลุมสาระการเรียนรูนี้จึงจำเปนตอผูเรียนโดยเฉพาะ

ผูเรียนพิการ  ซึ่งนอกจากชวยใหสุขภาพแข็งแรงแลวยังชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ตื่นตัวในการเรียน

มากขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก 1) เลือดและออกซิเจนมีการไหลเวียนไปสูสมอง 2) ทำใหรางกายกระฉับกระเฉงมี

อารมณแจมใส 3) เสริมสรางคุณคาในตัวเองทำใหมีทักษะทางสังคมดีขึ้น 4) มีสมาธิซึ่งสงผลใหมีการ

เรียนรูที่ดีขึ้น (ศิวนันท พุทธะไชยทัศน, 2557) ทั้งนี้ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), (2560) 

พบวา คนไทยเลนกีฬาหรือการออกกำลังกายเพียงรอยละ 23.4 คนไทยจำนวน 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ มี

พฤติกรรมเนือยนิ่งโดยใชเวลาในการนั่งเลนโทรศัพทมือถือหรือดูโทรทัศนซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
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บุคคลที ่มีความบกพรองทางการไดยิน รอยละ 30-70  มีความบกพรองของระบบการทรงตัว 

(Vestibular dysfunction) และมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวลาชา (Motor delays) (Cushing et all, 2013; 

Maes, 2014; Fernandes, Hariprasad, and Kumar, 2015) ระบบการทรงตัว มีหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหว

ของตา (Eye movement and oculomotor activity) ตำแหนงขอตอและการรับรู เอ็น ขอตอ (Joint 

position and proprioceptive) ทักษะการควบคุมกลไกการเคลื่อนไหว (Control of motor skills) การ

ควบคุมสมดุลของทาทาง (Control of posture) (Rajendran, Roy and Jeevanantham, 2012) ทั้งนี้การ

สงเสริมทักษะการเคลื่อนไหว   ที่เหมาะสมมีความสำคัญตอพัฒนาการของการกลามเนื้อมัดเล็ก (Fine 

motor development) และสติปญญาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในระยะยาว (Crowe 

and Horak, 1988.; Dair, Ellis, Lieberman, 2006; Hartman, Houwen, Visscher, 2011 and 

Lieberman, 2011) จากการวิจัยเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายนักเรียนหูหนวกกับนักเรียนทั่วไปอายุ 

10-13 ป ของ Al-Rahamneh, Eston, Dababseh (2013) พบวา นักเรียนทั่วไปมีสมรรถนภาพทางกาย

ดีกวานักเรียนหูหนวกวัยเดียวกัน และนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายสูงมีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนสูง ประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกวาเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ นักวิจัยเสนอให

โรงเรียนยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูดานพลศึกษา เนนการปฏิบัติจริง เนื่องจากสมรรถภาพทาง

กายมีผลตอการเรียนรู ความสามารถทางวิชาการ ชวยใหสุขภาพแข็งแรง อันจะสงผลตอ การพัฒนา

ประเทศในระยะยาว 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
จึงศกึษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเทยีบกับเกณฑเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของเด็กไทย กรมพล
ศึกษา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

วิธีดำเนินการวิจัย 
    ประชากรและกลุมตัวอยาง  
            ประชากร นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรง
เรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศกึษา 2558 จำนวน 143 คน และครูผูสอน 
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   กลุมตัวอยาง  เลือกเจาะจงจากนักเรียนทุกคน จำนวน 143 คน ครูผูสอนที่มีปรสบการณการ
สอนพลศึกษา ตั้งแต 1 ปขึ้นไป จำนวน 3 คน  
    เนื้อหาการวิจัย 

          การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ประกอบดวย สมรรถภาพทางกาย 

ไดแก ความยืดหยุน ความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อ การทรงตัว ความคลองแคลวในการเคลื่อนไหว การ

ทำงานของหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งความแข็งแรงของกลามเนื้อทอง 

     ระยะเวลาการศึกษา 

        การศึกษาครั้งนี้ ใชระยะเวลาศึกษา ในปการศึกษา 2558  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย กรมพลศึกษา เปน

แบบปฏิบัติทดสอบพฤติกรรมทีน่ักเรียนแสดงออกมาโดยการกระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง ประกอบดวย นั่งงอ

ตัวไปขางหนา ดันพื้น 30 วินาที วิ่งออมหลัก วิ่งระยะไกล ลุก-นั่ง 60 วินาที เทียบกับเกณฑมาตรฐานของ

กรมพลศึกษา มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ำและต่ำมาก  

2. แบบสัมภาษณมีโครงสรางของครูผูสอนเกี่ยวกับการสงเสริมสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน
สุขภาพของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ชี้แจงครูและนักเรียนเก่ียวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย 
กรมพลศึกษา ความสำคัญ วิธีการทดสอบ  

2. นัดหมายครูประจำชั้นและนักเรียนทีละชั้นเรียน ลงเวลานัดหมาย 
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย กรมพลศึกษา ทีละชั้น 
4. บันทึกผลการทดสอบเทยีบกับเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา 

 
การวิเคราะหขอมูล/สถิติที่ใชในการวิจัย  
 ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลการทดสอบทีละคน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติข้ันพื้นฐาน 
ความถี่ คารอยละและวิเคราะหเนื้อหา 
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ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดังตาราง  

 
ตาราง แสดงจำนวนและรอยละของนักเรียนฯ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำแนกตามระดับ

สมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพสำหรับเด็กไทย ปการศึกษา 2558 

รายการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

ระดับสมรรถภาพทางกาย(จำนวน 143 คน) 
ดีข้ึนไป ปานกลาง ต่ำ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
ความยืดหยุนของกลามเนื้อ  

หลังตนขา โดยใชกิจกรรม  

นั่งงอตัวไปขางหนา 

19 13.29 46 32.17 78 54.54 

ความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อ 

โดยใชกิจกรรม ดันพื้น 30 วินาที 
52 36.36 43 30.07 48 33.57 

การทรงตัว ความคลองแคลว 

โดยใชกิจกรรม วิ่งออมหลัก 
24 16.78 33 23.08 86 60.14 

การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

โดยใชกิจกรรม วิ่งระยะไกล 
54 37.76 42 29.37 47 32.87 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อทอง 

โดยใชกิจกรรม ลุก-นั่ง 60 วินาที 
56 39.16 44 30.77 43 30.07 

เฉลี่ย  28.67  29.09  42.24 
 

จากตาราง พบวา   ในภาพรวมนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2558 มีระดับสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน

สุขภาพสำหรับเด็กไทย อยูในระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยรอยละ 28.67 ระดับปานกลาง เฉลี่ยรอยละ 29.09 ระดับ

ต่ำ เฉลี่ยรอยละ 42.24  

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จากการสัมภาษณครูพล
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ศึกษา จำนวน 5 คน พบวา ในภาพรวมครูเห็นวา ควรประกอบดวย 1)  ขั้นตอนชัดเจน ดังนี้  1.1) สำรวจและ
วิเคราะหความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน 1.2) ประชุม
ครูผูสอนและวางแผนหาแนวทางในการตอบสนองและแกปญหาตามบริบทของสถานศึกษาและความ
ตองการของนักเรียน 1.3) ประชาสัมพันธและรับสมัครนักเรียนที่สนใจรวมกิจกรรม 1.4) รวบรวมขอมูล
พื้นฐาน 1.5) จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู จัดทำตารางหรือกำหนดแผนการฝก แนะนำบทบาทของ
ผูเกี่ยวของและประสานผูเกี่ยวของ 1.6) ดำเนินการสงเสริมศักยภาพตามแผนฯ ที่กำหนด 1.7) ประเมินผล
หลังการสงเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และมีระบบสนับสนุน
เพียงพอ  2) ระบบสนับสนุน 4 ประการ คือ  2.1) การจัดปจจัยสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม 2.2) การ
เพิ่มเวลาในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 2.3) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและชุมชน และ 2.4) 
การกำหนดบทบาทผู เกี่ยวของใหชัดเจน เชน ครูผูสอนพลศึกษา ผู ฝกสอนกีฬา ผู ปกครอง นักเรียน  
หนวยงานหรือบุคคลในชุมชน และผูบริหาร   
  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา นักเรียน มีระดับสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพสำหรับเด็กไทย อยู
ในระดับดีข้ึนไป เฉลี่ยรอยละ 28.67 สอดคลองกับ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), (2560) ที่
พบวา คนไทยเลนกีฬาหรือ การออกกำลังกายเพียงรอยละ 23.4 คนไทยจำนวน 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ 
มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยใชเวลาในการนั่งเลนโทรศัพทมือถือหรือดูโทรทัศน ชี้ใหเห็นวาเด็กและเยาวชนไทยมี
การออกกำลังกาย ไมเพียงพอ โดยเด็กและเยาวชนอายุ 6-17 ปและสอดคลองกับผลการศึกษาสมรรถภาพ
ทางกายนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินของ  Cushing et all, 2013; Maes, 2014; Fernandes, 
Hariprasad and Kumar, 2015 ที ่พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน รอยละ 30-70  มีความ
บกพรองของระบบการทรงตัว (Vestibular dysfunction) และมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวลาชา (Motor 
delays) แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ สอดคลองกับ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ว ิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในศตวรรษที ่ 21 ของพิชัยณรงค กงแกว (2562) ที่
ประกอบดวย 5 องคประกอบ 4 ขั ้นตอน คือ องคประกอบที ่ 1 ผู เร ียน องคประกอบที ่ 2 ผ ู สอน 
องคประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู องคประกอบที่ 4 เนื้อหา (Content) และองคประกอบที่ 5 
ระบบสนับสนุน และ 4 ขั้นตอน คอื ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการสรุปผล และขั้นการประเมินผล 
สอดคลองกับ ธีรพงษ คําพุฒและคณะ (2560) ที่เสนอแนะใหโรงเรียนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย การ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนอนหลับสําหรับวัยเรียนและวัยรุน อายุระหวาง 6-17 ป ดังนี้ 1) จัดตาราง
เรียนและกิจกรรม ที่เอื้อตอการเคลื่อนไหวของเด็กโดยไมกระทบกับเวลาเรียน 2) จัดสรรพื้นที่สำหรับทำ
กิจกรรมทางกายของเด็ก 3) มีอุปกรณการทำกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ชุดอุปกรณเครื่องเลนกีฬาในรม
และกลางแจง 4) กำหนดบทบาทผูเกี ่ยวของใหชัดเจร เชน ครู ผู ปกครองและชุมชน สอดคลองกับ 
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National Research Council (1996) ท่ีสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School–Based Management: SBM) เปนวิธีการที่
ยอมรับของโรงเรียนตาง ๆ โดยการบริหารจัดการขึ้นอยูกับสภาพของโรงเรียน ผูเก่ียวของมีความรูสึกเปนเจาของ
และมีสวนรวมรับผิดชอบ ตัวชี้วัด คือ ความสำเร็จของนักเรียนโดยตรง 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนใหอยูในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑมาตรฐานสุขภาพ
สำหรับเด็กไทย กรมพลศึกษา   

2. ควรวิจัยพัฒนาแนวทางและคูมือการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการชวยแหลือตั้งแตระยะแรกเริ่มดานทักษะกลไกการเคลื่อนไหวซึ่ง
สงผลตอความสามารถทางการเรียนรู 
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