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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการมองเห็น และ 2) ศึกษาผลของรูปแบบกิจกรรมทางกายที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางจํานวน 

30 คน ไดมาจากการเลอืกแบบเจาะจง แบงเปนกลุมทดลอง 15 คนไดรับการปฏิบัติกิจกรรมทาง

กายตามรูปแบบของผูวิจัย และกลุมควบคุมที่ไดรับการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบอิสระ 15 คน

โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) แผนการปฏิบัติ รูปแบบกิจกรรม

ทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการมองเห็น และ 2) แบบทดสอบความสามารถในการรับรูการ

เคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก นําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

วเิคราะหความแตกตางดวยสถติแิบบนอนพาราเมตรกิ 

 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรู

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการมองเห็น

ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1.1) หลักการและแนวคิด 1.2) วัตถุประสงค 1.3) ขั้นตอน 

การดําเนินการจัดกิจกรรม และ 1.4) ผลลัพธการเรียนรู ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก 1.4.1) เกมการ

เคลื่อนไหวแบบยดืเหยยีด 1.4.2) เกมชิงเปาหมาย 1.4.3) เกมควบคุมลูกบอล 1.4.4) เกมกระโดดตามสั่ง 

และ 1.4.5) การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่ โดยมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.95 2) ทดสอบผล

ของรูปแบบกิจกรรมทางกายที่พัฒนาขึ้น โดยภายหลังการทดลองพบวา 2.1) กลุมทดลองมีคะแนน

การทดสอบสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) กลุมทดลองมี

คะแนนการทดสอบสูงกวากลุมควบคุมอยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 คําสําคัญ: กจิกรรมทางกาย ความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกลไก  
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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บทนํา 

 จากการสํารวจความพิการใน พ.ศ. 2551 

พบวา ประเทศไทยมีผูพิการท่ีมีความบกพรอง       

ทางสายตาเลือนรางท้ังสองขางมากท่ีสุด รอยละ 

22.3 อันดับสองคือผูมีความบกพรองทางสายตา

เลือนรางขางเดียว รอยละ 10.4 เมื่อรวมจํานวน

ของผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็นมีจํานวนถึง

รอยละ 32.7 ของจํานวนผูพิการในประเทศไทย 

(สํานักงานสถติิแหงชาติ, 2551) 

 ผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็นมักมี

ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนื่องจากขาดการออกกําลัง

กายสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพและมีสมรรถภาพ

ทางกายท่ีตํ่า ความแข็งแรงของกลามเนื้อท่ีจะยึด

เกาะกระดูกไมมีประสิทธิภาพ และมักมีปญหา        

ในเร่ืองความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว 

(Perceptual Motor Ability) และสมรรถภาพทางกลไก 

(Motor Fitness) ซึ่งเปนทักษะท่ีมีความจําเปนอยาง

มากในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว (Perceptual 

Motor Ability) ในดานการรับรูความสัมพันธระหวาง

รางกายกับวัตถุและสิ่งแวดลอม และดานการตระหนักรู

ของรางกายมีความจําเปนอยางมากสําหรับ        

ผูมีความบกพรองทางการมองเห็น เนื่องจาก       

การรับรูความสัมพันธระหวางรางกายกับวัตถุและ

สิ่งแวดลอมนั้นเปนกิจกรรมขั้นพื้นฐานสําหรับ        

การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันใหเปนปกต ิ

เชน การหยิบจับสิ่งของตาง ๆ สามารถควบคุม

วัตถุ ตาง ๆ ในขณะท่ีไมสามารถมองเห็นได และ

การตระหนักรูของรางกายมีองคประกอบท่ีสําคัญ

คอื การทรงตัว ซึ่งถอืเปนพื้นฐานการเคลื่อนไหวใน

ชีวิตประจําวัน ในสวนของสมรรถภาพทางกลไก 

(Motor Fitness) ก็มีสวนสําคัญในการพัฒนาการ

เคลื่อนไหวของผูมีความบกพรองทางการมองเห็น

ไดการพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของผูมีความ

บกพรองทางการมองเห็นจะมพัีฒนาการท่ีคอนขางชา

ทําใหการเคลื่อนไหวตาง ๆ ลดลง สงผลใหกลามเนื้อ

ตาง ๆ ไมสามารถพัฒนาไดเต็มท่ี ซึ่งสมรรถภาพ

ทางกลไกท่ีสําคัญสําหรับผูมีความบกพรองทาง           

การมองเห็นประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ คอื 

  1. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

เพื่อชวยในการควบคุมการเคลื่อนไหวและควบคุม

รางกายไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

  2. ความคลองแคลววองไว เพื่อใช

ในการเปลี่ยนทิศทางหรือหลบหลีกจากอันตรายท่ี

อาจมาถงึตัวเองไดอยางรวดเร็ว 

  3. ความออนตัว ซึ่งเปนองคประกอบ

ท่ีชวยใหผูมีความบกพรองทางการมองเห็นสามารถ

ลดการบาดเจ็บตาง ๆ หากเกิดการหกลมหรือถูก

กระแทกได ซึ่งท้ัง 3 องคประกอบของสมรรถภาพทาง

กลไกและอีก 2 องคประกอบของความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวถือเปนองคประกอบท่ีผูมี

ความบกพรองทางการมองเห็นพงึม ีซึ่งจะสามารถ

ช วยใหสามารถใช ชี วิ ตประจํ า วันไดอย า งมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นหากไดรับการฝกฝนหรือ

พัฒนาไดอยางถูกวิธี (กาญจนี นิติเรืองจรัส และ 

นวลอนงค ธนสมบัติสกุล, 2552; จรัญ นอยอิ่ม, 

2539; พุทธประวีณ บุณยะวันตัง, 2550; สมบูรณ 

อินทรถมยา, 2547; สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ, 2550; สํานักสงเสริมและพิทักษคน

พิการ, 2550; Colak, Bamac, Aydin, Meric, & 

Ozbek, 2004; Greguol & Rose, 2009) 

 ปญหาตาง ๆ เหลานี้สามารถแกไขได

ดวยการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย โดยกิจกรรมทาง

กายสําหรับผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็นควร

เปนไปเพื่อพัฒนาทักษะการใชชีวติประจําวัน ดังน้ัน

การจัดกิจกรรมทางกายสําหรับผูมีความบกพรอง

ทางการมองเห็นควรสงเสริมใหมีการใชอวัยวะ  

ตาง ๆ ของร างกายเพื่ อให ร างกายมี พัฒนาการ

เชนเดยีวกับเด็กปกติ โดยสงเสริมใหมีการใชประสาท

สัมผัสตาง ๆ ใหมากขึ้น และพยายามใหเด็กใช  
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a physical activity model to enhance 

perceptual motor ability and motor physical fitness for visually impaired students and  to 

examine the effectiveness of the model. The participants were 30 students who were 

selected by Purposive Sample Technique and divided into two equal groups of 15, named 

experimental and control groups by Simple Random Sampling Technique. The experimental 

group was treated by a physical activity model proposed by the researcher and the control 

group was treated by a free physical activity. The instrument consisted of 1) a plan of action 

patterns of the physical activity model to enhance perceptual motor ability and motor 

physical fitness for visually impaired students, and 2) a perceptual motor ability and motor 

physical fitness test. Research data were collected twice, namely before and after the 

experiment. The data were then analyzed by means of means, standard deviations and 

non-parametric statistics. 

 It was found that firstly the proposed physical activity model consisted of 4 

components, viz. Principles and concepts, Its objectives, Implementation steps of the 

activities, and Learning outcomes. As for the activities, they were 5 types, viz. Kinetics 

stretching games, Aiming games, Near-space movement games, Inferior movement games, 

and Non-locomotor movements. The model had an aggregate IOC of 0.95. Secondly, it 

revealed that on average the posttest score of the experimental group was significantly 

higher than their pretest score at p = 0.05. It also revealed that on average the score of the 

experimental group was significantly higher than that of the control group at p = 0.05. 

 Keywords: Physical Activities, Perceptual Motor Ability, Motor Physical Fitness 
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Abstract 
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Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 
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บทนํา 

 จากการสํารวจความพิการใน พ.ศ. 2551 

พบวา ประเทศไทยมีผูพิการท่ีมีความบกพรอง       

ทางสายตาเลือนรางท้ังสองขางมากท่ีสุด รอยละ 

22.3 อันดับสองคือผูมีความบกพรองทางสายตา

เลือนรางขางเดียว รอยละ 10.4 เมื่อรวมจํานวน

ของผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็นมีจํานวนถึง

รอยละ 32.7 ของจํานวนผูพิการในประเทศไทย 

(สํานักงานสถติิแหงชาติ, 2551) 

 ผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็นมักมี

ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนื่องจากขาดการออกกําลัง

กายสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพและมีสมรรถภาพ

ทางกายท่ีตํ่า ความแข็งแรงของกลามเนื้อท่ีจะยึด

เกาะกระดูกไมมีประสิทธิภาพ และมักมีปญหา        

ในเร่ืองความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว 

(Perceptual Motor Ability) และสมรรถภาพทางกลไก 

(Motor Fitness) ซึ่งเปนทักษะท่ีมีความจําเปนอยาง

มากในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว (Perceptual 

Motor Ability) ในดานการรับรูความสัมพันธระหวาง

รางกายกับวัตถุและสิ่งแวดลอม และดานการตระหนักรู

ของรางกายมีความจําเปนอยางมากสําหรับ        

ผูมีความบกพรองทางการมองเห็น เนื่องจาก       

การรับรูความสัมพันธระหวางรางกายกับวัตถุและ

สิ่งแวดลอมนั้นเปนกิจกรรมขั้นพื้นฐานสําหรับ        
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(Motor Fitness) ก็มีสวนสําคัญในการพัฒนาการ

เคลื่อนไหวของผูมีความบกพรองทางการมองเห็น

ไดการพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของผูมีความ

บกพรองทางการมองเห็นจะมพัีฒนาการท่ีคอนขางชา

ทําใหการเคลื่อนไหวตาง ๆ ลดลง สงผลใหกลามเนื้อ

ตาง ๆ ไมสามารถพัฒนาไดเต็มท่ี ซึ่งสมรรถภาพ

ทางกลไกท่ีสําคัญสําหรับผูมีความบกพรองทาง           

การมองเห็นประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ คอื 

  1. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

เพื่อชวยในการควบคุมการเคลื่อนไหวและควบคุม

รางกายไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

  2. ความคลองแคลววองไว เพื่อใช

ในการเปลี่ยนทิศทางหรือหลบหลีกจากอันตรายท่ี

อาจมาถงึตัวเองไดอยางรวดเร็ว 

  3. ความออนตัว ซึ่งเปนองคประกอบ

ท่ีชวยใหผูมีความบกพรองทางการมองเห็นสามารถ

ลดการบาดเจ็บตาง ๆ หากเกิดการหกลมหรือถูก

กระแทกได ซึ่งท้ัง 3 องคประกอบของสมรรถภาพทาง

กลไกและอีก 2 องคประกอบของความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวถือเปนองคประกอบท่ีผูมี

ความบกพรองทางการมองเห็นพงึม ีซึ่งจะสามารถ

ช วยใหสามารถใช ชี วิ ตประจํ า วันไดอย า งมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นหากไดรับการฝกฝนหรือ

พัฒนาไดอยางถูกวิธี (กาญจนี นิติเรืองจรัส และ 

นวลอนงค ธนสมบัติสกุล, 2552; จรัญ นอยอิ่ม, 

2539; พุทธประวีณ บุณยะวันตัง, 2550; สมบูรณ 

อินทรถมยา, 2547; สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ, 2550; สํานักสงเสริมและพิทักษคน

พิการ, 2550; Colak, Bamac, Aydin, Meric, & 

Ozbek, 2004; Greguol & Rose, 2009) 

 ปญหาตาง ๆ เหลานี้สามารถแกไขได

ดวยการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย โดยกิจกรรมทาง

กายสําหรับผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็นควร

เปนไปเพื่อพัฒนาทักษะการใชชีวติประจําวัน ดังน้ัน

การจัดกิจกรรมทางกายสําหรับผูมีความบกพรอง

ทางการมองเห็นควรสงเสริมใหมีการใชอวัยวะ  

ตาง ๆ ของร างกายเพื่ อให ร างกายมี พัฒนาการ

เชนเดยีวกับเด็กปกติ โดยสงเสริมใหมีการใชประสาท

สัมผัสตาง ๆ ใหมากขึ้น และพยายามใหเด็กใช  
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การเห็นท่ีเหลืออยูใหมากท่ีสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551) จากทฤษฎีการบริหารสมอง (Brain Gym) 

โดยเดนนิสัน (Dennison, 1994) ท่ีไดพัฒนาโปรแกรม   

การบริหารสมองเพื่อชวยเหลอืคนตาบอดท่ีมปีญหา

ในดานการเรียนรูและยังชวยเสริมสรางความสามารถ

ทางการเคลื่อนไหว โดยกลาววาการเคลื่อนไหว

สลับขาง (Crossover Movement) เปนการทําให

สมองท้ังสองซกีเกดิการถายโยงขอมูลกัน สงผลให

เกดิการพัฒนาการรับรูการเคลื่อนไหวของรางกาย 

นอกจากน้ีการยดืสวนตาง ๆ  ของกลามเนื้อสงเสริมให

เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกดานความออนตัว 

และการบริหารรางกายเปน การฝกการควบคุม

ตําแหนงของรางกายตาง ๆ ใหถูกตอง ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดการควบคุมการเคลื่อนไหว โดยรัมภา 

บุญสนิสุข และประโยชน บุญสนิสุข (อางถงึใน นริศรา 

หาหอม, 2554) ไดกลาววาการควบคุมการเคลื่อนไหว

ของรางกายจะเกี่ยวของกับการควบคุมทาทาง          

การรับรูจากการสัมผัส การควบคุมการเคลื่อนไหว

ของรางกายชวงลางหรือชวงขา และการควบคุม

การเคลื่อนไหวของรางกายชวงบนหรือการควบคุม

การเคลื่อนไหวท่ีเกี่ยวของกับแขน มือและกลามเนื้อ

ตาง ๆ  ชวงบนซึ่งจะเกี่ยวของกับการรับรูการเคลื่อนไหว

และการทรงตัว นอกจากนี้ บารช (Barsch, 1967)       

นักทฤษฎีการเคลื่อนไหวไดแบงขอบเขตการ

เคลื่อนไหวในดานความสามารถในการรับรูทิศทาง

เปน 3 ขอบเขต ไดแก  ขอบเขตการรับรูในทิศ

ทางซายและขวา ขอบเขตการรับรูในทิศทางหนาและ

หลัง และขอบเขตการรับรูในทิศทางบนและลาง 

และไดแบงขอบเขตการเคลื่อนไหวของรางกายระดับ

พื้นท่ีเปนระยะใกลซึ่งเปนความสามารถในการรับรู

การเคลื่อนไหวในระยะท่ีสามารถใชมือปฏิบัติ

กิจกรรมได ขอบเขตระยะกลางเปนขอบเขตการ

เคลื่อนไหวในระยะประมาณ 60-480 เซนติเมตรท่ี

ผูปฏิบัติกิจกรรมสามารถการรับรูการเคลื่อนไหว

และปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในระยะนี้ได ขอบเขต

ระยะไกลเปนขอบเขตระยะประมาณ 510-900 

เซนติเมตร ซึ่งเปนระยะท่ีผูปฏบัิติกิจกรรมสามารถ

เคลื่อนไหวรางกายของตนเองไปยังจุด ท่ีเปน

เปาหมายไดและขอบเขตระยะไกลมากเปนขอบเขต

ระยะมากกวา 900 เซนติเมตร เปนขอบเขตท่ีตอง

มีการคาดคะเนระยะทางหรือทิศทางในการควบคุม

ตนเองหรือวัตถุ ใหบรรลุถึงเปาหมาย ไมเพียงเทานี้ 

ชัชชัย โกมารทัต (2549) ยังไดวิเคราะหคุณคาของ

เกมการละเลนวากิจกรรมเกมการละเลนสามารถ

พัฒนาสมรรถภาพทางกลไกและความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวของรางกายได 

 จากความเปนมาและความสําคัญของ

ปญหาดังกลาวทําใหผูวจิัยมคีวามสนใจท่ีจะพัฒนา

รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถ  

ในการรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็นซึ่ง

จะชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันของตนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกาย

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรูการ

เคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนท่ี

มคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

  2. เพื่อศึกษาผลของรูปแบบกิจกรรม

ทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรู

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของ

นักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น อายุ

ระหวาง 12-18 ป โดยไมทราบจํานวนประชากรท่ี

แนชัด 
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 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็นประเภท

สายตาเลอืนราง จํานวน 30 คนไดมาจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Selection) จากนั้นใชวิธีการสุม

อยางงายโดยการจับฉลาก (Simple Random Sampling) 

ในการคัดเลือกเปนกลุมทดลอง 15 คน และกลุม

ควบคุมท่ีไดรับการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบ

อิสระ 15 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คอื 

  1.1 กจิกรรมทางกายแบบอิสระ 

  1.2 รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการมองเห็น 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 1. แบบแผนการปฏิบัติรูปแบบกิจกรรม

ทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรู

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของ

นักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

 2. แบบทดสอบความสามารถในการรับรู

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก โดยพัฒนา

มาจากงานวิจัยของ จรัญ นอยอิ่ม (2539) และ

สมบูรณ อินทรถมยา (2547) ประกอบดวยรายการ

ทดสอบ 5 รายการ ดังนี้ 

  2.1 แบบทดสอบความสามารถใน

การเลี้ยงลูกบอลสลับมือ เปนการวัดความสามารถ  

ในการรับรูการเคลื่อนไหว ดานการรับรูความสัมพันธ

ระหวางรางกายกับวัตถุและสิ่งแวดลอม มคีาความ

ตรงตามเนื้อหาเทากับ 0.97 และคาความเช่ือม่ัน

เทากับ 0.81 

  2.2 แบบทดสอบความสามารถใน

การทรงตัวแบบอยูกับท่ี เปนการวัดความสามารถใน          

การรับรูการเคลื่อนไหว ดานการตระหนักรูของ

รางกาย (การทรงตัว) มีคาความตรงตามเนื้อหา

เทากับ 1.00 และคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.78 

  2.3 แบบทดสอบดันพื้น 30 วินาที 

เปนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกดานความแข็งแรง

ของกลามเนื้อ มีคาความตรงตามเนื้อหาเทากับ 

0.82 และคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.88 

  2.4 แบบทดสอบการน่ังงอตัว เปน

การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกดานความออนตัว 

มีคาความตรงตามเนื้อหาเทากับ 1.00 และคาความ

เชื่อม่ันเทากับ 0.89 

  2.5 แบบทดสอบสควอททรัสท 

(Squat Thrusts) เปนการทดสอบสมรรถภาพทาง

กลไกดานความคลองแคลววองไว มีคาความตรง

ตามเนื้อหาเทากับ 0.94 และคาความเช่ือม่ัน

เทากับ 0.74 

 การรวบรวมขอมูล 

 การวจิัยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

  ระยะท่ี 1 ศึกษาและพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

ของนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

  1. ศึกษาและสังเคราะหรูปแบบ

กจิกรรมทางกายจากการศึกษาขอมูล รายละเอียด 

เนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

กจิกรรมทางกาย ความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไก กิจกรรมทางกายของ         

ผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็นเพื่อนํามาสังเคราะห

และสรางรูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ

ทางกลไกของนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

  จากการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด

และทฤษฎีเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อ
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เสริมสรางความสามารถในการรับรู การเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการมองเห็น ประกอบดวย หลักการ

และแนวคิดของรูปแบบ หลักการจัดกิ จกรรม 

วัตถุประสงคของรูปแบบ ขั้นตอนในการดําเนินการ

จัดรูปแบบกิจกรรม และผลลัพธการเรียนรู ได

กจิกรรมท้ังสิ้น 5 กจิกรรม ไดแก กจิกรรมท่ี 1 เกม

การเคลื่อนไหวแบบยดืเหยียด กิจกรรมท่ี 2 เกมชิง

เปาหมาย กิจกรรมท่ี 3 เกมควบคุมลูกบอล 

กจิกรรมท่ี 4 เกมกระโดดตามส่ัง และกิจกรรมท่ี 5 

การเคลื่อนไหวแบบอยูกับท่ี 

  2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ

โดยการพจิารณาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน 

กําหนดประเภทและคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒ ิ

โดยแบงกลุมผูทรงคุณวุฒิออกเปน 3 ดาน ไดแก 

ผูทรงคุณวุฒิดานกิจกรรมทางกาย ผูทรงคุณวุฒดิาน

ความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ

ทางกลไก และผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาสําหรับ

เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียด

คุณสมบัต ิดังนี้ 

   2.1 เปนผูจบการศึกษาระดับ

ปริญญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวชิาพลศึกษาหรือสาขา

ท่ีเกี่ยวของ มีความเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวกับดานเกม

กิจกรรมทางกาย ดานความสามารถในการรับรู

การเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกลไก และดานพล

ศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ อยางใด

อยางหน่ึง หรือ 

   2.2 เปนผูจบการศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขา

ท่ีเกี่ยวของ และมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

รองศาสตราจารย และมีความเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวกับ

ดานเกมกิจกรรมทางกาย ดานความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกลไก และ

ดานพลศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

อยางใดอยางหน่ึง หรือ 

   2.3 เปนผูจบการศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑติ สาขาวชิาพลศึกษา หรือสาขา

ท่ีเกี่ ยวของ และมีประสบการณในการเ รียน     

การสอนในระบบการศึกษาไมตํ่ากวา 10 ป มคีวาม

เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวกับดานเกมกิจกรรมทางกาย 

ความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว สมรรถภาพ

ทางกลไก และด านพลศึกษาสํ าหรับเด็ กท่ี ม ี            

ความตองการพเิศษ อยางใดอยางหน่ึง 

  ซึ่งผลการตรวจสอบความตรงโดย

ผูทรงคุณวุฒิของรูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการรับรูการเคลือ่นไหว

และสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการมองเห็น มีคาความตรงเทากับ 

0.93 

  3. ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมทาง

กายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรู          

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็นตาม

คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒ ิ

  4. นํารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการรับรูการเคลือ่นไหว

และสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการมองเห็นไปทดลองใช (Try Out) 

กับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็นท่ี

ไมใชกลุมตัวอยาง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระ

มหาไถพัทยาฯ เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม 

จากนั้นผูวิจัยไดนําปญหาท่ีพบจากการทดลองใช

ไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยเปน

การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured 

Interviews) และนําปญหาและผลการสัมภาษณมา

ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขรูปแบบ

กิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น

เพื่อใหมคีวามสมบูรณย่ิงขึ้นเพื่อนําไปใชจริง 
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  ระยะท่ี 2 คือ การดําเนินทดสอบ

ผลของรูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ

ทางกลไกของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง       

การมองเห็น  

  1. การวิจัยในระยะท่ี 2 เปนการวิจัย

การวจิัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design)  

มกีารทดสอบกอนและภายหลังการทดสอบ 

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน

นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็นประเภทมองเห็น

เลือนราง จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 

15 คน และกลุมควบคุมท่ีไดรับ การปฏิบัติกิจกรรม

ทางกายแบบอิสระ จํานวน 15 คน โดยใชวิธีการ

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อคัดเลือก

เขาเปนกลุมตัวอยางและกลุมควบคมุ 

  3. ทดสอบความสามารถในการรับรู

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกกอน       

การจัดกจิกรรม โดยทําการทดสอบในสัปดาหแรก

กอนทําการทดลอง 

  4. ดําเนินการทดลอง โดยกลุม

ทดลองไดเขารวมรูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการมองเห็นท่ีผูวิจัยสรางขึ้น และ

กลุมควบคุมกลุม เขารวมกิจกรรมทางกายแบบ

อิสระเปนระยะเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 

วันละ 50 นาที 

  5. ทดสอบความสามารถในการ

รับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

ภายหลังการจัดกจิกรรม 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหคาเฉลี่ยอันดับ (Mean Rank) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

คะแนนความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกกอนและหลังการทดลอง

ของกลุมทดลองดวยการทดสอบคาเฉลี่ยแบบนอน

พาราเมตริก (Nonparametric) แบบไมเปนอิสระตอ

กัน โดยใชสถิติ Wilcoxon Matched-pairs Signed-

ranks Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 

 2. วิเคราะหคาเฉลี่ยอันดับ(Mean Rank) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

คะแนนความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกหลังการทดลองแบบราย

คูของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมท้ัง 2 กลุมดวย

การทดสอบคาเฉลี่ยแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric) 

แบบเปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติ Mann-Whitney 

U test และสถิติ Wilcoxon Matched-pairs Signed-

ranks Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 
 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น 

ผูวจิัยไดนําเสนอผลการวจิัยออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

สําหรับนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

  ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง

กายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรูการ

เคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกสําหรับ

นักเ รียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น

ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

   1. หลักการและแนวคดิ 

   2. วัตถุประสงค 

   3. ขั้นตอนในการดําเนินการ

จัดรูปแบบกจิกรรม 
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   4. ผลลัพธการเรียนรู 

   แบงออกเปน 5 กิจกรรม ไดแก 

เกมการเคลื่อนไหวแบบยืดเหยียด เกมชิงเปาหมาย       

เกมควบคุมลูกบอล เกมกระโดดตามส่ัง และการ

เคลื่อนไหวแบบอยูกับท่ี 

  ซึ่งประสิทธิภาพของรูปแบบมีคา

ความตรงตามเนื้อหาโดยรวมเทากับ 0.95 เมื่อ

จําแนกเปนรายดาน พบวา รูปแบบกิจกรรมทางกาย

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการมองเห็นมีคาความตรงเทากับ 

0.93 

  กจิกรรมท่ี 1 มีคาความตรงเทากับ 

0.95 

  กจิกรรมท่ี 2 มคีาความตรงเทากับ 

0.95 

  กจิกรรมท่ี 3 มคีาความตรงเทากับ 

0.96 

  กจิกรรมท่ี 4 มคีาความตรงเทากับ 

0.95 

  กจิกรรมท่ี 5 มคีาความตรงเทากับ 

0.98 

  ตอนท่ี 2 การทดสอบผลของรูปแบบ

กิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถใน              

การรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

ของนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

  1. ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง

มีคะแนนความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกสูงกวากอนการทดลอง

ในทุกการทดสอบอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

  2. ภายหลังการทดลองกลุมทดลอง

มีคะแนนความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกสูงกวากลุมควบคุมอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 รายการ 

ไดแก 

   2.1 เลี้ยงลูกบอลสลับมือ 

   2.2 ทรงตัวแบบอยูกับท่ี 

   2.3 น่ังงอตัว 

   2.4 สควอททรัสท 15 วินาที 

แตการทดสอบการทดสอบดันพื้น 30 วินาที กลุม

ทดลองและกลุมควบคุมมีพัฒนาการไมแตกตางกัน 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการวจิัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบกิจกรรม

ทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรู

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของ

นักเ รียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น 

สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

  1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง

กายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรู          

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของ

นักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง

กายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรูการ

เคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางการมองเห็นมีการศึกษา 

วิเคราะหและสังเคราะหหลักการ แนวคิดและ

ทฤษฎีตาง ๆ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการกําหนด

องคประกอบของรูปแบบกิจกรรมทางกายท่ี

พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบไปดวย 4 องคประกอบ 

ไดแก 

   1. หลักการและแนวคดิ 

   2. วัตถุประสงค 

   3. ขั้นตอนในการดําเนินการ

จัดรูปแบบกจิกรรม 

   4. ผลลัพธการเรียนรู 

   ซึ่ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ  ทิ ศ น า    

แขมมณี (2553) ท่ีไดกลาววารูปแบบจําเปนตองมี

องคประกอบท่ีสําคัญ คอื 
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   1. ปรัชญา ทฤษฎ ีแนวคิดของ

รูปแบบนัน้ ๆ 

   2. วัตถุประสงคของรูปแบบ 

   3. กิจกรรมและขั้นตอนการ

ดําเนนิการจัดกจิกรรม 

   4. ผลลัพธ ท่ี ไดจากการใช

รูปแบบ 

   และยังสอดคลองกับ จอยซ 

และ เวลล (Joyce & Weil, 1978) ท่ีไดกําหนด

องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ตองประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

   1. หลักการและแนวคิดของ

รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งเปนแนวคิดหรือ

ทฤษฎีท่ีรองรับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะเปน

ตัวช้ีนําไปสูการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค 

เนื้อหา กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ 

   2. วัตถุประสงคของรูปแบบ 

ซึ่งเปนความคาดหวังท่ีตองการไดจากการใชรูปแบบ 

   3. เนื้อหากิจกรรม เปนการ 

ระบุกิจกรรมท่ีนํามาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงค 

   4. วิธีการดําเนินการ เปนการระบุ

ถงึวธีิการปฏบัิติกจิกรรมหรือวธีิการนํารูปแบบไปใช 

   5. การวัดและการประเมนิผล 

   จากนั้นไดนําสาระมาจัดเปน

กจิกรรมไดท้ังสิ้น 5 กจิกรรม ไดแก 

   1. เกมการเคลื่อนไหวแบบยืด

เหยียด 

   2. เกมชิงเปาหมาย 

   3. เกมควบคุมลูกบอล 

   4. เกมกระโดดตามส่ัง 

   5. การเคลื่อนไหวแบบอยูกับท่ี 

  โดยผานการตรวจพิจารณาและ

ประเมนิความคดิเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน          

7 ทาน ซึ่งมคีาดัชนีความสอดคลองโดยรวมเทากับ 

0.95 ซึ่ งถือไดวา เปนรูปแบบท่ีสูงกวาเกณฑ           

ท่ีกําหนด ซึ่งศิริชัย พงษวิชัย (2554) ไดกําหนดวา

เกณฑคาดัชนีความสอดคลองท่ีมากกวา 0.5     

ขึ้นไปแสดงวาคําถามหรือขอสอบนั้นมีความตรง

เชิงเนื้อหา แสดงใหเห็นวารูปแบบกิจกรรมทางกาย

ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นสามารถพัฒนาความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

ของนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็นได 

  2. การทดสอบผลของรูปแบบ

กิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การรับรูการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไก

สําหรับนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

 ผูวิจัยขอเสนอประเด็นการอภิปรายผล

การทดลองดังน้ี 

  1. ดานการรับรูความสัมพันธระหวาง

รางกายกับวัตถุและสิ่งแวดลอม 

  ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมี

ระดับคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากลุมควบคุม โดยใน

กิจกรรมท่ี 2 เกมชิงเปาหมาย ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมี

การควบคุมวัตถุไปยังทิศทางท่ีตองการโดยการ

กลิ้งวัตถุไปยังเปาหมายท่ีกําหนดไวและยังมีการ

คาดคะเนการออกแรงระหวางวัตถุ ระยะทางและ

ทิศทาง นอกจากนี้ในกิจกรรมท่ี 3 เกมควบคุมลูก

บอล เปนกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวของรางกาย

ประกอบกับวัตถุในระยะใกลท่ีในการเอื้อมมือเพื่อ

หยิบจับสิ่งของการเอื้อมมือเพื่อรับและสงวัตถุ 

ท้ังน้ีในกิจกรรมท่ี 3 ผูเขารวมกิจกรรมจําเปนตอง

ทําการคาดคะเนระยะทางในการเอื้อมมือเพื่อรับ

และสงวัตถุตาง ๆ  ซึ่งท้ังสองกจิกรรมถอืเปนการเสริมสราง

การรับรูความสัมพันธระหวางรางกายกับวัตถุและ

สิ่งแวดลอม ไมเพียงเทานี้ท้ังสองกิจกรรมไดมีการใช

อุปกรณตางชนิดกัน เชน ลูกบาสเกตบอล ลูก

ฟุตบอล ลูกเทนนิส ลูกเมดิซีนบอล ซึ่งอุปกรณ

เหลานี้มีขนาดและน้ําหนักท่ีแตกตางกันและได       
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มีการสงเสริมใหมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตาง ๆ 

ไดแก ทิศทางดานหนาดานซายและดานขวา เพื่อให 

ผูเขารวมเกดิการพัฒนาในทุกมิติ ซึ่งสอดคลองกับ

ทฤษฎกีารเคลื่อนไหวของบารซ (Barsch, 1967) ท่ี

ไดกลาววา การเปนผูท่ีสามารถเคลื่อนไหวไดอยางมี

ประสทิธิภาพคอืการรับรูสภาพแวดลอมตาง ๆ ของ

รางกายไดเปนอยางดี ซึ่งในการเคลื่อนไหวขอบเขต

ระดับสนามตามทฤษฎีของบารซ (Barsch) นั้นจะ

สัมพันธระหวางรางกายกับและสิ่งแวดลอมในทิศทาง

และระยะตาง ๆ ไดแก ระยะใกลท่ีมือสามารถเอื้อม

หยิบสงหรือรับวัตถุไดจากสิ่งแวดลอม ท่ีเปนอยู 

ระยะกลางเปนขอบเขตในระยะประมาณ 2-16 ฟุต 

ระยะไกลเปนขอบเขตระยะประมาณ 17-30 ฟุต 

และระยะไกลมากเปนขอบเขตระยะมากกวา 30 ฟุต 

ซึ่งทุกระยะเปนระยะท่ีผูปฏิบัติกิจกรรมสามารถ

เคลื่อนไหวรางกายของตนเองท่ีสัมพันธกับวัตถุไป

ยังจุดท่ีเปนเปาหมายได 

  2. ดานความสามารถในการตระหนัก

รูของรางกาย (การทรงตัว) 

  ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมี

ระดับคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากลุมควบคุม ท้ังนี้

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดนํามาเพื่อเสริมสราง 

การทรงตัวใหแกผูเขารวมกจิกรรมนั้น ทุกกิจกรรม

เปนกิจกรรมท่ีเปนการยืนซึ่งเปนการทรงตัวแบบ

อยูกับท่ีและการเดินอยางชา ๆ ซึ่งเปนการทรงตัว

แบบเคลื่อนท่ีเพื่อใหผู เขารวมกิจกรรมไดฝก

ความคุนเคยกบัการทรงตัวในทาตาง ๆ ซึ่งการท่ีให

ผูเขารวมกจิกรรมไดฝกซ้ํา ๆ น้ันจะชวยใหสามารถ

พัฒนาการทรงตัวไดสอดคลองกับกระทรวง

สาธารณสุข (2547) ท่ีไดกลาววาการพัฒนา การทรงตัว

แกผู ท่ีมีความบกพรองทางการมองเ ห็น นั้น

จําเปนตองไดรับการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอโดยการ

เร่ิมหัดยืน เดิน และยังสอดคลองกับแนวคิด     

การควบคุมการเคลื่อนไหวของรัมภา บุญสินสุข 

และประโยชน บุญสินสุข (อางถึงใน นริศรา หาหอม, 

2554) ท่ีไดกลาววาการควบคุมการทาทางและ

การทรงตัว (Posture and Balance) เกี่ยวของกับ 

การสัมผัสหรือแรงกดของเทาขณะยนืหรือเดนิ โดย

ใชการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายชวงลาง

ซึ่งเปนการควบคุมการเคลื่อนไหวท่ีเกี่ยวของกับขา

เปนหลักโดยจะเกี่ยวของกับการทรงตัว และศรินยา 

บูรณสรรพสิทธ์ิ (2555) ไดกลาววา การทรงตัว

ตองอาศัยการทํางานของระบบตาง ๆ เชน ระบบ

การมองเห็น ระบบหูช้ันใน ระบบขอตอและกลามเนื้อ 

และระบบสมอง ซึ่งการเสริมสรางความแข็งแรง

ของกลามเนื้อขายังชวยสงเสริมพัฒนาการทรงตัว

ไดอีกดวย โดยในกิจกรรมท่ี 4 เกมกระโดดตามส่ัง 

ท่ี มี ก า ร ลุก ขึ้ น ยื น แล ะ ยั งมี ก า รก ระ โด ดอ ยู

ตลอดเวลา ซึ่งเปนการพัฒนาความแข็งแรงของ

กลามเนื้อขาไดเปนอยางดี อีกท้ังในทุกกิจกรรมยัง

เนนการเคลื่อนไหวของรางกายชวงลางเปนหลักทํา

ใหสามารถพัฒนาการทรงตัวได 

  3. ดานความออนตัว 

  ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมี

ระดับคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากลุมควบคุม ท้ังนี้           

ศุภฤกษ ม่ันใจตน (2539) ไดกลาววา การเสริมสราง

ความออนตัวนั้นตองใหรางกายไดเคลื่อนไหวท่ีมี

การเพิ่มมุมการของขอตอตาง ๆ ของรางกายหรือ

การยืดเหยียดกลามเนื้อ ซึ่งในกิจกรรมท่ี 1 เกม

การเคลื่อนไหวแบบยืดเหยียด และกิจกรรมที่ 5          

การเคลื่อนไหวแบบอยูกับท่ีเปนกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ของรางกายท่ีมียืดเหยียดกลามเนื้อและขอตอตาง  ๆ       

ซึ่งกิจกรรมท่ี 1 เกมการเคลื่อนไหวแบบยืดเหยียด

เปนกิจกรรมท่ีมีการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบมีการ

เคลื่อนไหว (Active Stretching) และกิจกรรมท่ี 5 การ

เคลื่อนไหวแบบอยูกับท่ีเปนกจิกรรมท่ีมีการยืดเหยียด

กลามเนื้อแบบไมมีการเคลื่อนไหว (Passive Stretching) 

ซึ่งท้ังสองกจิกรรมน้ันสามารถพัฒนาความออนตัว

ได ซึ่งสอดคลองกับจตุรงค ทองดารา ทนงศักดิ์ ย่ิงรัต

นสุข และสุกัญญา เจริญวัฒนะ (2558) ท่ีไดกลาว
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วาการเพิ่มความออนตัวใหแกกลามเนื้อและขอตอ

เปนการเพิ่มระยะการยืดของกลามเนื้อและขอตอ

โดยการฝกการยืดเหยียดกลามเนื้อดวยวิธีการ 

ตาง ๆ และสอดคลองกับอรัญญา บุทธิจักร (2556) 

ท่ีไดกลาววา กจิกรรมโยคะท่ีมีการยืดเหยียดกลามเนื้อ

นัน้สามารถสงผลใหสมรรถภาพทางกายดขีึ้น โดยเฉพาะ

สมรรถภาพทางกายดานความออนตัว 

  4. ดานความคลองแคลววองไว 

  ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมี

ระดับคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากลุมควบคุม ซึ่ง การฝกฝน

ท่ีเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว การฝกฝนปฏิกิริยา

ตอบสนองและการเสริมสรางความแข็งแรงของ

กลามเนื้อจะชวยพัฒนาความคลองแคลววองไวได 

(เจริญ กระบวนรัตน, 2538) และสอดคลองกับบราวน 

และเฟอรริกโน (Brown & Ferrigno, 2005) ท่ีไดกลาววา 

หากผูฝกสอนตองการพัฒนาความคลองแคลววองไว      

ของนักกฬีาจําเปนตองมกีารเสริมสรางความแข็งแรงของ

กลามเนื้อ พลังของกลามเนื้อ ความเร็ว และการทรงตัว

แบบเคลื่อนท่ี ซึ่งในกิจกรรมท่ี 4 เกมกระโดดตามส่ัง  

เปนกจิกรรมท่ีมกีารเคลื่อนไหวของรางกายตามคําส่ัง

ท่ีไดรับแบบทันทีเพื่อใหสามารถควบคุมรางกาย

เคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังกิจกรรมนี้ยังมี

การกระโดด การลุกขึ้นยืน ซึ่งเปนการพัฒนาความ

แข็งแรงของกลามเนื้อขาอีกดวย ดังนั้นในกิจกรรมนี้

เปนการฝกท่ีตองอาศัยการตอบสนองอยางฉับพลันตาม

คําส่ังและเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อขาทํา

ใหสามารถพัฒนาความคลองแคลววองไวได นอกจากนี้ 

สุพิตร สมาหิโต (2541) ไดกลาววา การทรงตัวท่ีด ี     

นั้นยังสงผลตอการพัฒนาความคลองแคลววองไวได

อีกดวย ซึ่งในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นนั้น

สามารถชวยเสริมสรางการทรงตัวจากการยืนหรือ

เดนิ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาความ

คลองแคลววองไว เนื่องจากความคลองแคลววองไว

คอืความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของรางกาย

อยางรวดเร็ว และเพื่อไมใหเกิดการเสียการทรงตัว

ในขณะเปลี่ยนทิศทางจําเปนตองอาศัยความสามารถ

ในการทรงตัวดวย 

  5. ดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

  ภายหลังการทดลองพบวากลุมทดลอง

ระดับคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลอง ท้ังนี้

ในกิจกรรมท่ี 2 เกมชิงเปาหมาย ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีได

ใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีการกลิ้งลูกบอลท่ีมีน้ําหนัก

มากและใชระยะทางท่ีคอนขางไกล ซึ่งถือเปนการฝก

แรงตานวธีิหน่ึง โดยการฝกแรงตานนั้นจะชวยพัฒนา

ความแข็งแรงของกลามเนื้อไดเปนอยางดี นอกจากนี้

ผูวิจัยยังไดเพิ่มความหนักของงานในแตละสัปดาห 

โดยการเพิ่มน้ําหนักของลูกบอลใหมากขึ้นตาม

หลักการเพิ่มความหนักมากกวาปกติ (Principle of 

Overload) เนื่องจากรางกายจะมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น

หากไดรับการฝกหรือไดรับการกระตุนท่ีมากกวา

ปกติ ซึ่งสอดคลองกับสนธยา สีละมาด (2547) ท่ีได

กลาววา กลามเนื้อจะพัฒนาความแข็งแรงไดนั้นตองเกิด

จากการท่ีกลามเนื้อเกิดการหดตัวเพื่อเอาชนะแรง

ตานในน้ําหนักท่ีมากกวาปกติ และยังสอดคลอง

กับคอนทรีราส (Contreras, 2014) ที่ไดกลาววา

การฝกดวยน้ําหนักหรือการฝกดวยแรงตานท่ี

อาศัยความหนักของน้ําหนักหรือแรงตานโดยให

กลามเนื้อเกิดการเคลื่อนไหวหรือการหดตัวนั้นจะ

ชวยเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อได 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอยยศรัย 

พีรภาพรกุล (2555) ท่ีไดทําการศึกษาผลของการ

เรียนการสอนฟุตบอลโดยใชโปรแกรมการฝกแรง

ตานท่ีมีตอพลังกลามเนื้อขาของนักกีฬาฟุตบอล

ระดับอุดมศึกษา ผลปรากฏวา ภายหลังการฝก

ดวยแรงตานนักกฬีามพีลังกลามเนื้อขาเพ่ิมมากขึ้น

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

   แตเมื่อเปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ย

คะแนนกับกลุมควบคุม พบวา ไมแตกตางกัน ท้ังนี้

เนื่องจากกลุมควบคุมกลุมท่ี 1 ไดรับการปฏิบัติกิจกรรม

ทางกายแบบอิสระ ซึ่งนักเรียนท่ีสวนใหญจะเลน 
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โกลบอล (Goalball) ซึ่งเปนกีฬาท่ีใชการกลิ้งลูกบอล 

ท่ีมนี้ําหนักมากเชนเดียวกัน สงผลใหความแข็งแรง

ของกลามเนื้อท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน สอดคลอง

กับงานวจิัยของโคลัค และคณะ (Colak & et al, 2004) 

ท่ีไดทําการศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของคน

ตาบอดและพิการทางสายตาในนักกีฬาโกลบอล 

วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาผลของการเลน

โกลบอล โดยการประเมินสมรรถภาพทางกลไก 

ของกลุมตัวอยางอายุ 13-15 ป จํานวน 103 คน 

ซึ่งการศึกษาพบวานักกฬีาโกลบอลมคีวามแข็งแรง

ของกลามเนื้อสูงกวาผูท่ีไมใชนักกีฬาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ท้ังนี้กิจกรรมท่ีผูวิจัยนําเสนอนั้นสามารถ

พัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อไดไมแตกตาง

จากการเลนโกลบอล แตกิจกรรมของผูวิจัยนั้น 

ผูเขารวมสามารถปฏิบัติไดท้ังแบบคนเดียวและ 

แบบกลุม อีกท้ังยังใชอุปกรณท่ีนอยกวาการเลน       

โกลบอล นอกจากนี้ การเลนโกลบอลอาจสงผลให         

ผูเลนเกิดการบาดเจ็บได ไมวาจะเปนการบาดเจ็บท่ี

เกดิจากการลมตัวเพื่อปองกันลูกบอลหรือการบาดเจบ็

ท่ีเกดิจากการท่ีลูกบอลมากระแทก แตกิจกรรมของ

ผูวจิัยน้ันไมมคีวามเสี่ยงใหเกดิอาการบาดเจ็บและยัง

ชวยสงเสริมพัฒนาการ ในดานการรับรูการเคลื่อนไหว

ของรางกายอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละคร้ัง 

ผูดําเนนิการจัดกิจกรรมควรแนใจวาผูเขารวมกิจกรรม

ทุกคนเขาใจและรับรูถงึวธีิการปฏบัิตกิจิกรรม 

 2. กอนดําเนินการจัดกจิกรรมในแตละคร้ัง 

ผูดําเนินการจัดกิจกรรมควรใหผูเขารวมกิจกรรมได

สํารวจสถานท่ีและขอบเขตในการจัดกิจกรรมเพื่อ

เปนการปองกันอันตรายท่ีอาจเกดิขึ้นได 

 3. ในระหวางการจัดกจิกรรม ผูดําเนินการจัด

กิจกรรมควรใชการพูดอธิบายเหตุการณตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น

ตลอดเวลาเพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจในขณะทํา

กิจกรรมการเลนหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยใช

คําพูดท่ีชัดเจนและเขาใจงาย 

 4. อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการจัดกิจกรรม 

ควรเปนอุปกรณท่ีมีขนาดใหญกวาปกติหรือมีสีสัน

ฉูดฉาดเพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กใชการเห็นท่ี

เหลอือยูใหมากท่ีสุด 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาผลของกิจกรรมทางกาย

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการรับรูการเคลื่อนไหว

และสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการมองเห็นในระดับช้ันอื่น ๆ 

 2. ควรศึกษาผลของกิจกรรมทางกาย

รูปแบบอื่น ๆ ท่ีมีผลตอความสามารถในการรับรู         

การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกของ

นักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเห็น 

 3. ควรศึกษาผลของกิจกรรมทางกาย 

ท่ีมีตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการมองเห็นดานอื่น ๆ เชน ความอดทนของ

ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ปฏิกิริยา

ตอบสนอง เปนตน 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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กลยุทธในการบรหิารความเส่ียงจากการใชงานอนิเทอรเน็ตของนกัเรยีน 

ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

Risk Management Strategies on Internet Use  

of Secondary School Students in Bangkok 
 

ดิษฐภัท เรอืงหัตถาการ1 และสุบนิ ยุระรัช2 

Ditthaphut Ruaenghutthakarn1 and Subin Yurarach2 
1ดุษฎบีัณฑติ สาขาบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

2ทีป่รึกษา สาขาบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) ระบุความเสี่ยง 2) ประเมนิและวิเคราะหความเสี่ยง 

3) พัฒนากลยุทธในการบริหารความเสี่ยง ประชากรที่ใชในวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต 15-18 ป จํานวนทั้งสิ้น 132,088 คน คํานวณกลุมตัวอยาง 

(Sample) ตามสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 399 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจัิยพบวา 1) ความเสี่ยงในการใชงานอนิเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ที่มอีายุตัง้แต 15-18 ป มจํีานวน 12 ดาน 2) ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ไดดังนี้ ดานขอมูลและการเขาถึงขอมูล ดานยาเสพติด ดานเทคนิค ดานความ

ปลอดภัย ดานสวนบุคคล ดานเพศ ดานสนทนาออนไลน ดานเกมออนไลน ดานธุรกิจออนไลน 

ดานจรยิธรรม ดานการพนัน และดานกายภาพ 3) กลยุทธในการบรหิารความเสี่ยงมี 2 ระดับ คือ 

กลยุทธระดับนโยบายและกลยุทธระดับปฏิบัติการ ซึ่งนําไปปรับใชในการบริหารสถานศึกษาตาม

ภารกจิหลักทัง้ 4 ดาน ไดแก ดานวชิาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป 

 คําสําคัญ: กลยุทธ การบริหารความเสี่ยง การใชงานอินเทอรเน็ต 
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