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ของกลุมทดลอง 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

 ประชากรถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน ดังนั้นประชากรควร
จะเปนผูมีคุณภาพคือ จะตองเปนผูที่มีรางกายที่แข็งแรง สมบูรณ สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมมีโรคภัยไขเจ็บ แตในความเปนจริงสังคมปจจุบันมีจํานวนคนพิการเปนจํานวน
มาก ซ่ึงคนพิการเหลานี้ถือไดวาเปนประชากรของประเทศเชนกัน คนพิการ หมายถึง คนที่มีความ
ผิดปกติหรือมีความบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญาหรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา, 2534) ซ่ึงปจจุบันมีอยูเปนจํานวนมาก ในอดีตที่ผานมา
คนพิการมักถูกมองวาเปนสวนเกินหรือไมเปนที่ยอมรับของสังคมเปนภาระของสังคม ครอบครัว
รวมถึงคนรอบขาง ไมสามารถที่จะดํารงชีวิตประจําวันไดอยางคนปกติทั่วไป คนพิการเหลานี้จึง
ตองดิ้นรนชวยเหลือตนเองเพื่อความอยูในทุกวิถีทาง ทายที่สุดมักจะจบตรงที่เปนขอทาน หรืออยาง
ดีก็ถูกทอดทิ้งใหอยูตามสถานสงเคราะห สําหรับเด็กที่มีความพิการมาตั้งแตกําเนิด สวนใหญมี
สาเหตุมาจากพอแมไดรับรูถึงความพิการของเด็กที่เกิดขึ้นและเก็บไวเล้ียงดูดวยตนเอง โดยไมพามา
บําบัดรักษา แลวปลอยใหดําเนินชีวิตเหมือนคนปกติ ซ่ึงทําใหเด็กอยูกับสภาพความพิการจน
กลายเปนความพิการซ้ําซอนทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยท่ัวไปแลวคนพิการเหลานั้นหากไดรับ
การดูแลบําบัดรักษาเพื่อแกไขฟนฟูตั้งแตแรกเริ่มแลวสวนที่ชํารุดหรือสูญเสียก็จะสามารถพัฒนา
กลับมาเปนคนที่มีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในที่สุด เนื่องจากวิทยาการสมัยใหมนั้น
ไดพิสูจนใหเห็นแลววาสามารถที่จะทําการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพได แลวคนพิการก็สามารถ
ที่จะกลับกลายมาเปนประชากรที่มีคุณภาพ เพื่อจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
 ขนิษฐา (2540) ไดกลาวถึง การชวยเหลือคนพิการใหสามารถที่จะชวยเหลือตนเองได ดังนี ้
 
 ...บุคคลพิการสวนใหญ รางกาย จิตใจ และสติปญญามิไดพิการโดยสิ้นเชิงยังมีศักยภาพ

ของมนุษย (potential manpower) อยางเต็มที่ถึงแมวาจะสูญเสียความสามารถไปเพียงสวน
ใดสวนหนึ่งเทานั้นการสูญเสียอวัยวะของรางกายที่ทําหนาที่ตางๆบางครั้งก็อาจเปนการ
สูญเสียความสามารถในหนาที่ของอวัยวะสวนนั้น  ซ่ึงอาจเปนการถาวร หรือเปน
เพียงชั่วคราวหากไดรับการบําบัดรักษาที่ถูกตองเหมาะสม ตั้งแตแรกเริ่มแลวคนพิการก็มี
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ความสามารถที่จะพึ่งตนเองไดในที่สุด ฉะนั้นแนวทางสําคัญที่จะนําไปสูการชวยเหลือที่
ถูกตอง คือ การสงเสริมใหบุคคลพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพนั่นเอง... 

 
 ดังที่พระราชบญัญัติ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตร 4 กําหนดวา “คน
พิการ” หมายความวา คนทีม่ีความผิดปกติ หรือมีความบกพรองทางรางกาย ทางสตปิญญาหรือทาง
จิตใจ ตามประเภทและหลกัเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
 
 “การฟนฟูสมรรถภาพ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการเสริมสราง
ความสามารถของคนพิการใหมีสมรรถภาพดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการแพทย การศึกษา ทางสังคมและ
การฝกอาชีพ เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนทั่วไป (ราช
กิจจานุเบกษา, 2534) 
 
 นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 4 และ 
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดออกกฎกระทรวงไว
เกี่ยวกับประเภทของคนพิการ ดังนี้ 
 

1. คนพิการทางการมองเห็น 
2. คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อสารความหมาย 
3. คนพิการทางกายหรือการเคลือ่นไหว 
4. คนพิการทางจติใจหรือพฤตกิรรม 
5. คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู (ราชกิจจานเุบกษา, 2537) 
 
ในประเภทของคนพิการทั้งหมด เด็กพิการที่เกี่ยวกับความบกพรองทางการไดยิน (เด็กหู

หนวก) นับวาเปนผูเคราะหรายทางการศึกษา และดานสังคมมากที่สุด ซ่ึงเปนความพิการที่ไม
แสดงออกใหเห็น อยางเชน การพิการทางรางกาย ปญญาออน ตาบอดและอื่น ดังที่ สุชา (2525) ได
กลาวถึงเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน วา 

 
...เด็กที่บกพรองทางการไดยินมีอุปสรรคในดานการพัฒนาการทางภาษา ซ่ึงเปนสื่อสําหรับ
ใชในการติดตอกับผูอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากคนเราเรียนพูดหรือเรียนภาษาในเบื้องตนจากการฟง 
เมื่ อฟ งไม ไดก็ เ ลี ยน เสี ยงไม ไดพู ดไม ได  ทํ าใหไมสามารถระบายความในใจ                      
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อันประกอบดวยความตองการตางๆ ความรูสึกดีและทางรายความคับของใจไมสบอารมณ
และความนึกคิดตางๆ เด็กจึงตองอยูในโลกที่เงียบเหงาแตเพียงลําพัง... 
 
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน นับวาเปนผูที่เสียเปรียบในดานประสาทสัมผัสซึ่งมี

ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางยิ่ง  ดังที่ เจียมจิต ถวิล และคณะ (2528) ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของประสาทสัมผัสมนุษย วา 

 
...ภาษาและการพูดเกิดขึ้นไดจากการเรียนรู มนุษย สามารถเรียนรูได โดยอาศัยจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การรับฟงเสียงผานทางประสาทหู การมองเห็นผานตา รับรูรสผาน
ทางลิ้น รูสึกสัมผัสผานทางผิวหนัง และการรับรูกล่ินผานทางจมูก แตประสาทสําคัญที่
มนุษยใชในการเรียนรูภาษา และการพูด คือประสาทหูและการไดยิน ทั้งนี้เพราะการที่
มนุษยจะพูดไดนั้น ตองไดยินไดฟงคนอื่นพูดมากอน แลวจึงจะเลียนเสียงที่เราไดยินไดฟง
นั้น... 

 
 ชนัตถ และคณะ (2528) ไดกลาวเพิ่มเตมิวา 
 
 ...เด็กปกติเมื่อเจริญวัยขึ้นจะมีการพัฒนาดานตางๆไปพรอมๆกันและเปนไปตามลําดับ

ขั้นตอน เชน การฟง การเจริญเติบโตของรางกาย การเคลื่อนไหว การมอง การใชภาษาเพื่อ
ส่ือความหมาย สติปญญา อารมณและสังคม ถาการพัฒนาดานใดดานหนึ่งผิดปกติ ก็จะทํา
ใหพัฒนาการดานอื่นๆ ผิดปกติได... 

 
 ศุกล (2530) ไดกลาวเสริมวา 
 
 ...โดยแทจริงแลวเด็กพิการทางการไดยินจะมีลักษณะการพูดติดตอกับคนอื่นผิดปกติ คือ 

เปนใบ ซ่ึงทําใหไมไดรับความสนใจหรือไดรับความรังเกียจ เยยหยันจากเด็กปกติ ทําให
เด็กพิการทางการไดยินจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง จึงปลีกตัวเองออกจากสังคมอยูตาม
ลําพังบางครั้งการตัดขาดจากการรวมกิจกรรมในโลกของเด็ก จึงอาจเปนสาเหตุทําใหเด็ก
พิการทางการไดยินมีสมรรถภาพทางกลไกต่ํากวาปกติได... 

 
 Fait and Dunn (1984) ไดศกึษาเกีย่วกับสมรรถภาพทางกายของเดก็บกพรองทางการไดยิน 
เขาศึกษาพบวาสาเหตุของสมรรถภาพทางกายต่ํากวาปกติมีดังนี ้
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1. เกิดจากความบกพรองของอวัยวะที่รักษาสมดุล ถาสาเหตุของการสูญเสียเสียงการได
ยินจากหูสวนใน  คือสวนที่เรียกวา semicircular canal เปนสวนที่ทําหนาที่รักษาความสมดุลทําให
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับการทรงตัวต่ํากวาปกติ 
 

2. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีลักษณะผิดปกติทางการสื่อสาร ทําใหรับการ
ถายทอดประสบการณทางทักษะของการเคลื่อนไหวกระทําอยางลําบาก โอกาสที่จะเรียนรูทักษะ
การเคลื่อนไหวนอยกวาปกติ มีผลตอสมรรถภาพทางกายต่ํา 
 

3. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเหลานี้ อาจไมไดรับการยอมรับหรือไดรับแตความ
รังเกียจจากสังคม ทําใหขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และปลีกตัวเองออกจากสังคมอยูตามลําพังขาด
โอกาสที่จะเขารวมกิจกรรมในโลกของเด็กปกติทั่วไป ซ่ึงเปนกิจกรรมสงเสริม สมรรถภาพทางกาย 
ทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีสมรรถภาพทางกายต่ํา 
 

ในปจจุบันที่เปนที่ยอมรับแลววา สมรรถภาพทางกาย เปนสิ่งที่จําเปนและสิ่งสําคัญยิ่ง
สําหรับชีวิตในสังคมปจจุบัน ทั้งนี้เพราะสมรรถภาพทางกายเปนรากฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิต 
และการประกอบภาระกิจในชีวิตประจําวันได เปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ ดังที่ จรินทร (2519) 
กลาววาในการพัฒนาประเทศจะตองพัฒนาคนหรือประชากรในชาติเปนปฐม เพราะประเทศชาติจะ
พัฒนาไดตองอาศัยประชากรในชาติที่มีคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง สุชาติ (2535) ไดให
ความหมายของสุขภาพวา หมายถึง “...สภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจรวมถึงการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยและมิไดหมายความเฉพาะเพียงแตปราศจากโรคหรือทุพพลภาพ
เทานั้น...” 

 
เดชา (2528) ไดกลาวถึงคุณคาของสมรรถภาพทางกายทีด่ีไวดังนี ้
 
1. ทําใหมีสุขภาพดี ผูที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดียอมทําใหมีสุขภาพดี ไมมีโรคภัยไขเจ็บ

เบียดเบียน เด็กที่อยูในวัยเรียนถารางกายที่มีความแข็งแรงจะมีความสามารถศึกษาเลาเรียนมีสมาธิ
ในการเรียนดี สําหรับผูใหญ จะประกอบภารกิจดํารงชีวิตอยางมีความสุข เพราะสมรรถภาพทางกาย
ดี สุขภาพจิตสมบูรณ 
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2. ทําใหรางกายมีการเจริญเติบโต แข็งแรง ไดสัดสวน ผูที่มีสมรรถภาพทางกายดียอมทํา
ใหกลามเนื้อมีความแข็งแรง ทนทาน มีการเจริญเติบโตอยางเหมาะสม ไดสัดสวนสามารถประกอบ
ภารกิจตาง ๆ ในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ทําใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางานในระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ
ทํางานประสานสัมพันธกันอยางดี สามารถปองกันโรคหัวใจ ลดอัตราการเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบได 
 

4. ทําใหเกิดความปลอดภัยลดการบาดเจ็บตาง ๆ จากการออกกําลังกายและเลนกีฬาได 
การที่สุขภาพทางกายดียอมมีประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาตอบสนอง รวมทั้งเมื่อเกิด
การบาดเจ็บก็จะทําใหหายเร็วลดการเจ็บปวดใหนอยลง 
 

5. ทําใหมีการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข คนที่มีสมรรถภาพทางกายดียอม
สงผลและมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน เพราะเมื่อรางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวย ก็จะชวยใหจิตใจ
แจมใส อารมณดี ชวยลดความเครียด 
 

6. ประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาล คนที่มีสมรรถภาพทางกายดียอมไมมีโรคภัยไข
เจ็บเบียดเบียน เมื่อรางกายแข็งแรง ไมมีการเจ็บปวยก็ไมตองเสียคารักษาพยาบาล ทําใหประหยัด
คาใชจาย จึงควรรักษาสมรรถภาพทางกายใหดีอยูเสมอ 
 
 วิชาพลศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทางดานรางกายจิตใจ อารมณ 
และสังคม เปาหมายเบื้องตนของพลศึกษาคือ สงเสริมใหมีสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทาง
นันทนาการ และสมรรถภาพทางสังคม (วิริยา, 2529) 
 
 วรศักดิ์ (2523) ใหความหมายของพลศึกษาวา เปนการปรับกระบวนการอยางหนึ่งที่จะ
สงเสริมใหนักเรียนไดมีการเจริญงอกงาม และมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
โดยอาศัยกิจกรรมพลศึกษาเปนสื่อกลาง ปจจุบันการพลศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นโดย
ลําดับและเปนที่รูจักแพรหลายทั้งทางดานการศึกษา และการรวมกิจกรรมตางๆ อีกทั้งพลศึกษาเปน
การศึกษาแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ และเปนองคประกอบหนึ่งของการศึกษาของไทยมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 ไดกําหนดจุดมุงหมายของ
การศึกษาไวใน หมวดที่ 1 ขอที่ 6 ดังนี้ ใหมีบุคลิกภาพที่ดีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณทั้งทางดาน
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รางกาย จิตใจ  และในหมวดที่ 6 ขอ 51 กําหนดวา “รัฐพึงจัดการพลศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
และพึงจัดใหแกประชาชนทั่วไปดวยเพื่อเสริมสรางและใหเกิดความสํานึกในคุณคาของการกีฬา 
สุขภาพอนามัย ในกิจกรรมการพักผอน” 
 

ในปจจุบันการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบที่ใชความหนักของงานต่ํา ( low 
intensity ) การออกกําลังกายแบบใชแรงตานทาน ( resistance exercise training ) ซ่ึงเปนการออก
กําลังกาย เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ และความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต 
ซ่ึงมีการยอมรับโดยทั่วไปวามีประโยชน และจําเปนสําหรับสุขภาพที่ดี (สุริยา, 2538) 

 
ในดานรูปแบบของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ไดมีการพัฒนาใหมีความหลากหลายมาก

ขึ้น ซึ่งเปนการดีเพราะทําใหคนมีโอกาสเลือกออกกําลังกายที่ชอบไดงาย ในบรรดาวิธีการออกกําลัง
กายแบบใหม ๆ นี้ การออกกําลังกายในน้ํา ( aquatic exercise ) เปนรูปแบบหนึ่งที่ไดรับการเผยแพร 
และไดรับการนิยมวาเหมาะสมสําหรับใชเปนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทั้งนี้ เนื่องจากสามารถ
พัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อและ
ความออนตัวไดดี โดยมีจุดเดนตรงที่เปนการออกกําลังกายที่ไมตองรับน้ําหนักตัว ( non weight 
bearing exercise ) เปนการลดการเกิดการบาดเจ็บ ทั้งนี้เพราะน้ํามีคุณสมบัติพิเศษ คือมีแรงดันใตน้ํา
จะตานการเคลื่อนไหวของรางกายในทุกทิศทางและสามารถปรับขนาดไดโดยอัตโนมัติตามการ
เคลื่อนไหวของรางกาย ทําใหกลามเนื้อมีการทํางานอยางทั่วถึง ซ่ึงในการออกกําลังกายโดยการเตน
แอโรบิกโดยทั่ว ๆ ไปนั้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บของขอตอบริเวณเขา หรือหลังได โดยเฉพาะการ
เตนแอโรบิกแบบแรงกระแทกสูง ( high impact ) แตเนื่องจากในน้ํามีแรงตาน จึงมีผลตอขอตอของ
รางกายในการรับการกระแทกลดนอยลง และนอกจากนี้การออกกําลังกายแบบแอโรบิกดานซเปน
การออกกําลังกายโดยที่น้ําหนักอยูที่ปลายเทา แตเมื่อเราอยูในน้ําจะสามารถทําใหน้ําหนักตัวลดลง 
เหลือเพียง 10 เปอรเซ็นตเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากน้ํามีแรงพยุงตัวหรือแรงลอยตัว ( bouyancy ) สภาพที่
ไรน้ําหนักทําใหสวนตาง ๆ มีอิสระในการเคลื่อนไหวมากกวาขณะอยูบนบก ทําใหรางกายมีความ
ยืดหยุนสูง และนอกจากนี้ขณะที่เราอยูในน้ําอุณหภูมิที่พอเหมาะ คือ อยูในชวง 28 – 38 องศา
เซลเซียส รางกายสามารถระบายความรอนไดดีกวาการออกกําลังกายบนบกจึงทําใหรูสึกไม
ออนเพลียงาย (พันทิพา, 2537) 

 
ในดานการแพทยก็ไดนําคุณสมบัติของน้ํานี้ไปใชประโยชนในการบําบัดรักษาคนไขที่มี

การบาดเจ็บเกี่ยวกับขอตอ สะโพก และหลังซึ่งเปนการฟนฟูสมรรถภาพทางกายของคนไขนั่นเอง
โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา ชวยทําใหเกิดการทรงตัวดีขึ้น รางกายทุกสวนไดทํางาน 
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ทั้งยังไดรับความสนุกสนานจากการฝกและเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถเพราะเปนกิจกรรมแปลก
ใหม และเปนวิธีการฝกงาย ๆ 
 
 จากคุณสมบัติและประโยชนของน้ําและกิจกรรมการออกกําลังกายในน้ําที่ไดกลาวมาแลว
นั้น ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการวิจัยถึงผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อที่จะชวยในการสรางพัฒนาการ
และสงเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพใหกับผูเขารวม ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจและเล็งเหน็ถึง
ความสําคัญของโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่มีบทบาทในการที่จะชวยพัฒนารางกาย 
จิตใจ อารมณ และสังคมของผูพิการใหมีความรูความเขาใจทักษะในการเสริมสรางสุขภาพและ
แกไขความบกพรองที่เปนอยู ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางโปรแกรมการฝกการออกกําลังก
กายในน้ํา โดยใชกิจกรรมพลศึกษาเปนสื่อ จึงอาจเปนประโยชนตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางกายไดยินใหมีประสิทธิภาพและไดผลดียิ่งขึ้น
ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินกลุมที่ไดรับ
การฝกตามโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํากับกลุมที่ไมไดรับการฝก แตกตางกัน 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดโปรแกรมการฝกสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพโดยใชโปรแกรมการฝกการออก
กําลังกายในน้ําสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 

2. ทราบถึงผลของการพัฒนาทางดานสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสําหรับนักศึกษาที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน หลังจากที่ไดรับโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา 
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3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควา วิจัย และทดลองดานการสรางโปรแกรมการฝก
การออกกําลังกายในน้ําเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสําหรับนักศึกษาที่มีความ
บกพรองดานอื่นตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) เพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระหวางกลุม
ควบคุมที่ไมไดรับโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา กับกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการฝก
การออกกําลังกายในน้ํา 
 

2. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินเพศชาย 
ที่กําลังศึกษาอยูระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 76 คน 
 

3. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิเพศชาย 
ที่กําลังศึกษาอยูระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 20 คน โดยนํามา
แบงเปนกลุมควบคุม (controllable group) 10 คน และกลุมทดลอง (experimental group)       10 คน 
 

4. ระยะเวลาในการทดลองโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําสําหรับนักศึกษาที่มี
ความบกพรองทางการไดยินที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเวลาทั้งหมดในการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 
วันละ 25-45 นาที โดยทําการฝกในวันจันทร พุธ และศุกร เวลา 16.30 – 17.30 น. 
 

5. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 

5.1  ตัวแปรตน (independent variable) คือการใชโปรแกรมการฝกการออกกําลังกาย
ในน้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

5.2  ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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6. ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ 
AAHPERD ประกอบดวยขอทดสอบ 5 รายการ คือ 
 

6.1  เดิน / วิ่ง 1 ไมล ( one mile walk / run ) 
 

6.2  วัดสวนประกอบของรางกาย( body composition ) โดยใชดัชนีมวลรางกาย Body 
Mass Index (BMI) 
 

6.3  นั่งงอตัวไปขางหนา ( sit and reach ) 
 

6.4  ลุก – นั่ง 1 นาที ( modified sit – ups ) 
 

6.5  ดึงขอ ( pull – up ) 
 

7.  โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 
 

7.1  การอบอุนรางกาย ( Warm – up ) ใหเวลาประมาณ 7-10 นาที 
 

7.2  ชวงการฝก ( Work out ) โดยใชโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา ใชเวลา
ประมาณ 15-40 นาที 

 
7.3  การผอนคลายกลามเนื้อ ( Cool – down ) ใชเวลาประมาณ  5 - 10 นาที 

 
ขอตกลงเบื้องตน 

 
1. ผูวิจัยทําการชี้แจง และของความรวมมือจากกลุมตัวอยาง ใหทําการทดสอบอยางเตม็

ความสามารถตลอดการทดลอง 
 

2. ผูวิจัยทําการชี้แจงและขอความรวมมือจากกลุมตัวอยาง ดานการควบคมุอาหาร และ
การพักผอน ใหเปนไปตามปกติตลอดการทดลอง 
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นิยามศัพท 
 

“นักศึกษาบกพรองทางการไดยิน” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่เปน 
หูหนวก 
 
 “หูตึง” หมายถึง การที่สูญเสียการไดยินระหวาง 26-89 เดซิเบล 
 
 “หูหนวก” หมายถึง การที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบล ขึ้นไป 
 
 “โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา” หมายถึง ตารางการฝกที่บรรจุวิธีการฝก และ
ชวงเวลาการฝก โดยใชโปรแกรมการเตนแอโรบิกในน้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  

“สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” หมายถึง ความสามารถของรางกายในการประกอบ
กิจกรรมหรือ การทํางานอยางหนึ่งอยางใดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเหนื่อยออนจนเกินไป 
และรางกายสามารถกลับคืนสูสภาพปกติไดในระยะเวลาอันสั้น 

 
“แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” หมายถึง แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสุขภาพ Physical Best ของ AAHPERD ประกอบดวยรายการทดสอบ 5 รายการ คือ เดิน/วิ่ง 1 
ไมล ดัชนีมวลกาย นั่งงอตัวไปขางหนา ลุก – นั่ง 1 นาที และดึงขอ 

 
“เดิน/วิ่ง 1 ไมล” หมายถึง การวัดความสามารถในการทํางานของระบบไหลเวียนโลหติและ

ระบบหายใจ โดยการเดินหรือวิ่งระยะทาง 1 ไมล หรือ 1.6 กิโลเมตร บนลูวิ่งหรือพื้นที่อ่ืน ๆ ที่
ราบเรียบใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

 
“ดัชนีมวลกาย” หมายถึง การวัดอัตราสวนของน้ําหนักและสวนสูง คํานวณจากอัตราสวน

ของน้ําหนัก หนวยเปนกิโลกรัม กับความสูงยกกําลังสอง หนวยเปนเมตร 
 
“นั่งงอตัวไปขางหนา” หมายถึง การวัดความออนตัวของหลังสวนลางและกลามเนื้อตนขา

ดานหลัง โดยการนั่งราบกับพื้นขาทั้งสองขางเหยียดตรง กมตัวเหยียดแขนและเลื่อนมือทาบไปตาม
สเกลบนกลองวัดความออนตัว 
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“ลุก-นั่ง 1 นาที” หมายถึง การวัดความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อหนาทอง 
โดยการนอนหงาย เขางอตั้งขึ้น สนเทาหางจากสะโพกประมาณ 12-18 นิ้ว ไขวแขนทั้งสองขางไว
บนหนาอก มือทั้งสองขางวางบนไหลดานตรงขาม 

 
“ดึงขอ” หมายถึง การวัดความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อแขนและหัวไหล 

โดยการจับราวแบบคว่ํามือหันฝามือออกนอกลําตัว แขนและขาเหยียดเหยียดตรง เทาไมสัมผัสพื้น 
ยกลําตัวขึ้นจนคางอยูเหนือระดับราวแลวกลับสูทาเดิม 
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บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตรวจเอกสารและ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของในหัวขอตางๆ ดังนี ้
 

1.  ทฤษฎีและหลักการเกีย่วกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
2.  ทฤษฎีและหลักการเกีย่วกับองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
3.  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ AAHPERD 
4.  ทฤษฎีและหลักการเกีย่วกับองคประกอบของกิจกรรมพลศึกษา 
5.  ทฤษฎีและหลักการฝกในน้ํา 
6.  การเตนแอโรบิก 
7.  เกณฑในการสรางและเลือกแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
8.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

 
เด็กที่มีความพกิารในประเทศไทยมีจํานวนเทาใดนั้นไมมีใครทราบ และเปนการยากที่จะหา

สถิติที่ถูกตองและมีความเชือ่ถือไดเต็มที่ เนื่องจากไมมกีารสํารวจจากสํามะโนครัวของเด็กประเภท
นี้บอยนกัแมจะมีการสํารวจในเชิงวิจัยบาง แตยากที่จะทราบตัวเลขที่แทจริง เนื่องจากคําจํากัดความ
ของเด็กที่มีความพิการ ในงานวิจยัแตละชิน้แตกตางกัน ที่สําคัญคือตัวเด็กกระจัดกระจายอยูทัว่
ประเทศจึงทําใหยากแกการสํารวจไดทัว่ถึง ตัวเลขที่จะนาํมาเสนอตอไป จึงเปนการคาดคะเน โดย
อาศัยขอมูลที่มีอยูเทานั้น 

 
การสํารวจสถิติคนพิการเมื่อป พ.ศ. 2534 โดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ทําการสํารวจ

ทางดานสุขภาพประชากรไทย โดยใชวิธีสุมตัวอยางจากครัวเรือน ตัวอยางเดิม ตามรายการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวามีจํานวนคนพิการรอยละ 8.1 ของประชากรทั่วประเทศ หรือ 
ประมาณ 4,825,680 คน จากขอมูลดังกลาว พบวาคนพกิารประเภทตางๆ คนพิการที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิมีจํานวนประมาณ 298,545 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2534) 
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ความหมายของเด็กบกพรองทางการไดยนิ 
 

สุชา (2525) ไดใหความหมายคําวา คนหูตงึ หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินบางแตยังมี
โอกาสไดยินและเขาใจภาษาพูด เมื่อมีเสียงดังขึ้นกวาเดิมหรือพูดเสียงดงัขึ้นก็จะไดยิน จําเปนตอง
ใสเครื่องชวยฟง จะทําใหรับฟงเสียงคําพดูชัดเจนขึ้นสามารถพูดได บคุคลประเภทนีจ้ะสูญเสียการ
ไดยนิระหวาง 26 – 90 เดซิเบล 
 
 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยิน จะไดยนิบางก็เปนเพยีงเสียงบริสุทธิ์ซ่ึงเกิน
กวา 90 เดซิเบล ไมสามารถไดยินเสยีงคําพดูได แมจะใสเครื่องชวยฟงกช็วยอะไรไมไดมากนกั 
 
 ผดุง (2542) ไดใหความหมายของ เด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ หมายถึงเดก็ทีม่ี
สูญเสียการไดยิน ซ่ึงอาจจะเปนเด็กหูตึงหรือเด็กหหูนวกกไ็ด 
 
 เด็กหตูึง หมายถึงเด็กที่สูญเสียการไดยินระหวาง 26 – 89 เดซิเบล ในหูขางดีกวาวัดโดยใช
เสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500, 1000 และ 2000 เฮอรซท เปนเดก็ที่สูญเสียการไดยนิเล็กนอยไปจนถึงการ
ไดยนิขั้นรุนแรง 
 
 เด็กหหูนวก หมายถึงเด็กที่สูญเสียการไดยนิ 90 เดซิเบลขึ้นไป วัดดวยเสียงบริสุทธิ์ความถี่ 
100, 1000 และ 2000 เฮอรซท ในหูขางดีกวา เดก็ไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชนไดเต็ม
ประสิทธิภาพในการฟง อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยนิมาแตกําเนิดหรือเปนการสูญเสียการไดยินใน
ภายหลังก็ตาม 
 
 การวัดการสูญเสียการไดยินใชเครื่องมือ เรียกวา “ออดิโอมิเตอร” (audiometer) โดยให
กําเนิดเสียงในระดับตางๆ และผลการทดลองจะถูกบันทกึลงในออดิโอกราฟ ใชหนวยในการวัดคือ 
เดซิเบล (db) ซ่ึงหมายถึงหนวยวัดความเขมของเสียง (Smith, 1970) 
 
ระดับของการไดยนิของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 
 ระดับการไดยนิคนปกติเร่ิมไดยนิเสียงตางๆ เมื่อเสียงดังไมเกิน 25 เดซิเบล แตคนหูตงึจะ
เร่ิมไดยนิเมื่อเสียงดังมากกวานั้น เชน 40 75 หรือ 90 เดซิเบล เปนตน 
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 ศรียา (2535) จงึมีการจัดแบงระดับการไดยนิออกเปน 6 ระดับคือ 
 
 1.  ระดับปกต ิ  เร่ิมไดยนิเสียงดังไมเกนิ 25 เดซิเบล 
 2.  ระดับตึงเลก็นอย เร่ิมไดยนิเสียงเมื่อเสียงดัง 26-40 เดซิเบล 
 3.  ระดับตึงปานกลาง เร่ิมไดยนิเสียงเมื่อเสียงดัง 41-55 เดซิเบล 
 4.  ระดับตึงมาก  เร่ิมไดยนิเสียงเมื่อเสียงดัง 56-70 เดซิเบล 
 5.  ระดับตึงรุนแรง  เร่ิมไดยนิเสียงเมื่อเสียงดัง 71-90 เดซิเบล 
 6.  ระดับหนวก  เร่ิมไดยนิเสียงเมื่อเสียงดังมากกวา 90 เดซิเบล หรือไมมีปฏิกิริยา 
    ใดๆ แม จะมีเสียงดังมากกวา 90 เดซิเบล 
 
 ผดุง (2542) กลาวเพิ่มเติมถึง การแบงระดบัของการสูญเสียการไดยินตามจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาไว 4 ระดับ คือ 
 
 ระดับที่ 1 สูญเสียการไดยินระหวาง 26 ถึง 54 เดซิเบล เดก็ที่สูญเสียการไดยนิชวงนีม้กัไม
ตองการศึกษาพิเศษ แตตองการความชวยเหลือในการสวมใสเครื่องชวยฟง 
 
 ระดับที่ 2 สูญเสียการไดยินระหวาง 55 ถึง 69 เดซิเบล เดก็ที่สูญเสียการไดยนิชวงนี้ 
ตองการทางดานการศึกษาพเิศษบาง การสวมใสเครื่องชวยฟง การฝกพูด ดานภาษา และการแกไข
การพูด 
 
 ระดับที่ 3 สูญเสยีการไดยินระหวาง 70 ถึง 89 เดซิเบล เดก็ที่สูญเสียการไดยนิชวงนี้ 
ตองการทางดานการศึกษาพเิศษ ตองการความชวยเหลือในดานการไดยิน การพดู ภาษาการแกไข
การพูดและบริการพิเศษทางดานการศึกษา 
 
 ระดับที่ 4 สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบล หรือมากกวา เด็กที่สูญเสียการไดยินในระดับนี้
ตองการความชวยเหลือ และบริการพิเศษทางการศึกษาเชนเดียวกับเด็กในระดบัที่ 3 
 
 สุชา (2525) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหคนหูหนวก มดีังนี้ 
 
 1.  หูหนวกจากกําเนดิและกรรมพันธุเชนไมมีใบหู ไมมีรูหู ในระยะมารดาตั้งครรภมี
โรคติดตอบางชนิด เชน กามโรค หัดเยอรมนั หรือฉีดยา กินยามากไป 
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 2.  หูหนวกขณะคลอด เนื่องจากถูกบีบกดที่ศีรษะเปนเวลานาน และแรงเกินไป ทําใหเกิด
ชอกชํ้าบริเวณขมับ ซ่ึงเปนระดับศูนยกลางการไดยนิของสมองเกิดพิการได 
 

3.  หูหนวกจากโรค 
 

3.1  โรคระบบประสาท เชน เยื่อหุมสมองอกัเสบ 
 

3.2  โรคติดตอ เชน หัด คางทูม คอตีบ ไขหวัดใหญ ไทฟอยด 
 

3.3  โรคทางหู คอ จมูก เชน มีขี้หูอุดแนน แกวหูทะลุเนื่องจากแคะหู การอักเสบในรูห ู
ในจมกู ในคอ ทําใหการถายเทอากาศในโพรงหูสวนกลางไมสะดวก หรืออุดตัน มี
เนื้องอกในสมองใกลศูนยการไดยินหรือประสาทห ู

 
4.  หูหนวกรวมกับการผิดปกติของตอมไรทอ เชน โรคตอมพิตูอิตารี่ 
 

 5.  หูหนวกจากการกระทบกระเทือนที่อวยัวะหู เชน ถูกตทีี่ศีรษะ หกลม รถชน ตกจากที่สูง 
อุบัติเหตุมีเลือดคั่งอยูในหูสวนกลาง เลือดออกทางหู เปนตน 
 
 6.  หูหนวกจากเสียงดัง เชน เสียงปน เสียงระเบิด ประทดั ฟาผาระยะใกล เสียงจากยวดยาน
พาหนะ เสียงเครื่องจักรกลในโรงงานใหญๆ  เสียงเครื่องบินและเสยีงดงัรบกวนอยูตลอดเวลาเกิน
ความตองการ 
 

7.  หูหนวกจากพิษยาและสารเคมี เนื่องจากกินยา ฉีดยามาก หรือแพพษิ  
 

ศรียา (2535) ไดกลาวถึงประเภทของการสญูเสียการไดยนิ โดยคํานึงถึงตําแหนงทีเ่กดิความ
ผิดปกติของกลไกการไดยินไดจําแนกไว 5 ประเภท ดังนีค้ือ 

 
 1.  การนําเสียงเสีย (conductive hearing loss) เปนการสญูเสียการไดยนิที่มีสาเหตุจากความ
ผิดปกติที่สวนใดสวนหนึ่งของหูช้ันนอกและหูช้ันกลาง ซ่ึงเปนสวนของการนําเสียง เชนแกวหทูะลุ 
หูน้ําหนวก กระดูกหูสามชิ้นเคลื่อนไหวไมไดเปนตน การสูญเสียการไดยินแบบนี้พอจะรักษาได
ดวยยาหรือการผาตัดและการรับฟงเสียงกม็ักเสียไมมากนัก คือ ไมเกนิ 60 เดซิเบล 
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 2.  ประสาทหูเสีย (sensorineural hearing loss) เกิดจากความผิดปกติทีหู่ช้ันใน หรือ
ประสาทหู เชน ประสาทหูเสียจากการแพยา หรือจากเสียงระเบิด เสียงอึกทึก เปนตน นอกจากนี้ที่
พบบอย ไดแก กรรมพันธุ มารดามีอาการผิดปกติขณะตั้งครรภหรือระหวางคลอด ทาํใหประสาทหู
เสียแตกําเนิด การถูกทํารายรางกาย อุบัติเหตุทําใหบาดเจ็บบริเวณหู ตนคอ ศีรษะอยางรุนแรงก็อาจ
ทําใหประสาทหูเสียไดเชนกนั การมีเนื้องอกที่ประสาทหแูละความเสื่อมตามสังขารก็เปนสวน
สําคัญที่ทําให มีการสูญเสียการไดยินประเภทนี ้
 
 3.  ผสม (mixed hearing loss) การสูญเสียการไดยินประเภทนี้ เกิดจากการที่หูช้ันนอกหรือ
หูช้ันกลางมีความผิดปกติรวมกับหูช้ันใน หรือประสาทหู เชน การเปนโรคหูน้ําหนวกเรื้อรัง บางราย
เกิดจากแกวหฉูีกเพราะเสยีงระเบิด กระดูกภายในหูช้ันกลางเคลื่อนที่ เปนตน 
 
 4.  การแปลเสียง (central hearing loss) เกดิจากการที่สมองซึ่งทําหนาที่รับ และแปล
ความหมายของเสียงเสีย ซ่ึงอาจเกิดจากเนือ้งอกในสมอง สมองอักเสบ เสนเลือดในสมองแตกทําให
ศูนยการรับฟงเสียงใชการไมได จึงทําใหไมเขาใจความหมายของเสียง ตองรักษาดวยการผาตัดแต
การสูญเสียการไดยินประเภทนี้อาจดีขึ้นหรือไมดีขึ้นก็ได 
 
 5.  จิตใจผิดปกติ (functional or psychological hearing loss) ความผิดปกติจากจิตใจหรือ
อารมณ ทําใหไมมีการตอบสนองตอเสียงแสดงอาการเหมือนคนหหูนวก หูตงึทั้งทีก่ลไกการไดยนิ
ปกติ ตองใหจติแพทยหรือนกัจิตวิทยารักษา 
 
พฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 
 เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มกัจะมีพฤติกรรมตางจากเดก็ปกติ มีสาเหตุมาจาก
ความบกพรองทางการไดยนิของตน จึงทําใหไมสามารถเขาใจในคําพูด และแสดงออกมาในรูปของ
พฤติกรรมดานตางๆ  สุชา (2525) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิดังนี ้
 
 1.  พฤติกรรมที่แสดงออกทางรางกายเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมกีารพดู การ
ฟงไมชัดเจน มักเขาใกลคูสนทนามากกวาปกติ ชอบยกมอืปองหู จองหนาคูสนทนาตลอดเวลา มี
การเคลื่อนไหวเร็ว ซนมากกวาเดก็ปกติ บางรายมีอาการการทรงตัวผิดปกต ิ
 



 
 

17 

 2.  พฤติกรรมที่แสดงออกทางการพูด เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยินมกัจะหลกีเลี่ยง
การสนทนากบัคนทั่วไป ชอบถามซ้ําๆ เสียงพูดเพีย้นแปรง ลีลาการพูดไมเปนไปตามธรรมชาติมัก
พูดผิดเสมอๆ จังหวะในการพูดไมดี บางรายติดอาง บางรายไมยอมพดูเลย 
 
 3.  พฤติกรรมที่แสดงออกทางการเรียนรู หากนําผลการเรียนในระยะเวลาเทากันของเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยนิไปเปรียบเทยีบกับเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะได
คะแนนต่ํากวามากเพราะมีความเขาใจภาษานอยกวาทาํงานชา เขียนผิดบอย มักจะเขาใจเรื่องราว
ตางๆ พลาดไปจากความจริงเสมอ เพราะฟงไมชัด และไมเขาใจในคําพูด ใชภาษาสัน้มาก ชอบใช
มือแทนการพดู การเขียนก็มกัจะเปนประโยคที่ไมคอยสมบูรณตองใชเวลาฝกอบรมมากกวาเด็ก
ปกต ิ
 
 4.  พฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณและสังคม เด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนินั้น
มักจะเปนคนขี้ระแวงสงสัย ชอบสันโดษ โกรธงาย ฉุนเฉียว บางครั้งไมมีเหตุผล ปรับตัวเขากับผูอ่ืน
คอนขางยากเห็นแกตัว มีบางรายเทานั้นทีส่ามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี ทั้งนี้ขึน้อยูกับ
สภาพแวดลอม การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 
 

พฤติกรรมตางๆ ที่เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิแสดงออกมานี้ เปนพฤติกรรมที่มี
ความแตกตางจากเดก็ปกตแิละมีผลตอพัฒนาการในดานตางๆ ของเด็กดวย ซ่ึงในสวนที่สามารถ
เห็นไดชัดคือ ในดานของพฒันาการทางดานอารมณ 

 
พัฒนาการของเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 
 สุมานา (2540) ไดกลาววาเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิมีการพฒันาการบางอยาง
เชนเดยีวกับเดก็ปกติ แตพัฒนาการบางอยางอาจแตกตางไปจากเด็กปกติบาง 
 
 1.  พัฒนาการดานรางกาย เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน จะมีความเจริญเติบโตทาง
รางกายเปนไปเชนเดยีวกับเดก็ปกติ แตเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน จะมีปญหาเกีย่วกับ
อวัยวะของการไดยิน สําหรับในเรื่องสวนสูง น้ําหนัก สุขภาพไมมีอะไรแตกตางจากเด็กปกติบางที
อาจจะเหนือกวาเดก็ปกติ เดก็จะนําพลังสวนเกินทีไ่มตองสูญเสียไปเพราะการพูดมาใช ในการเลน
เกมตางๆ เชน เลนเกม ไมชอบอยูนิ่ง และมกัจะเลนรุนแรง จะเห็นไดวาพัฒนาการทางรางกายของ
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เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินสวนใหญจะเหมือนเด็กทั่วไป ถาเทียบเดก็ที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิกับเด็กปกติจะเห็นวาไมมีความแตกตางกันเลย 
 
 2.  พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิไมสามารถพูด
ระบายความรูสึก และความคิดใหผูอ่ืนรูได ทําใหเกิดความกดดนัของอารมณ การแสดงอารมณของ
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมกัจะรุนแรงกวาเดก็ปกติ มักจะมีความวิตกกังวล มีความรูสึก
อึดอัดใจคับของใจ เก็บตวั ขี้ระแวง ไมไวใจใคร ฉุนเฉยีว โกรธงาย ใจนอย หวาดกลัวในสิ่งที่ไมนา
กลัว เมื่อเปนเชนนี้ผูที่อยูใกลชิด หรือเกี่ยวของกับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ จึงควรที่จะ
เขาใจถึงสภาวะทางอารมณของเด็ก และจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเดก็ใหเหมาะสมโดยไมทําให
เด็กเกิดความคบัของใจอันเปนผลตออารมณ จิตใจของเดก็เหลานี ้
 
 3.  พัฒนาการดานสังคม และบุคลิกภาพ ขึน้อยูกับกระบวนการตดิตอส่ือความหมายเปน
สําคัญ จึงมีผลใหเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิมีความสามารถทางสังคมแตกตาง มีปญหาใน
การดํารงชีวิตมากกวาเด็กปกติ ทั้งนี้เนื่องจากไมสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได จึงเติบโตดวยความโดด
เดี่ยว ขาดปฏิสัมพันธทางสังคม และไมไดการยอมรับจากผูอ่ืน การปรับตัวของเดก็เหลานี้จึง
แตกตางจากเดก็ปกติ ดงันั้นเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน จึงควรไดรับการสงเสริมมากเปน
พิเศษเพื่อชวยปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
 4.  พัฒนาการทางสติปญญา มีผูศึกษาพบวาโดยเฉลี่ยแลวสติปญญาของเด็กที่มีความ
บกพรองทางการไดยินจะต่ํากวาเด็กที่มีการฟงปกติเล็กนอย 

นอกจากนี้ ผดงุ (2542) ไดกลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิไดแก 
 

 1.  การพูด เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิมีปญหาทางการพูด เดก็อาจพูดไมไดหรือ
พูดไมชัดซึ่งขึน้อยูกับระดับการสูญเสียการไดยินของเดก็ เด็กที่สูญเสยีการไดยินเลก็นอยอาจพอพูด
ได เดก็ที่สูญเสียการไดยินในระดับปานกลางสามารถพูดไดแตอาจไมชัด สวนเด็กทีสู่ญเสียการได
ยินมากหรือหหูนวกอาจพดูไมไดเลย หากไมไดรับการสอนพูดตั้งแตในวัยเด็กนอกจากนี้ การพดู
ขึ้นอยูกับอายขุองเดก็ เมื่อสูญเสียการไดยนิอีกดวย หากเด็กสูญเสียการไดยนิมาแตกําเนิด เดก็จะมี
ปญหาในการพูดอยางมาก แตถาเด็กสูญเสียการไดยินหลังจากที่เด็กพดูไดแลวปญหาในการพดูจะ
นอยกวาเดก็ทีสู่ญเสียการไดยินมาแตกําเนดิ ปญหาในการพูดของเด็ก นอกจากจะขึน้อยูกับความ
รุนแรงของการสูญเสียการไดยินแลวยังขึ้นอยูกับอายุของเด็ก ขณะเมือ่เดก็สูญเสียการไดยินอกีดวย 
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 2.  ภาษา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาเกี่ยวกับภาษาเชนมีความรูเกี่ยวกับ
คําศัพทในวงจํากัด เรียงประโยคที่ผิดหลักภาษาเปนตน ปญหาทางภาษาของเด็กคลายคลึงกับปญหา
ในการพูดนั่นคือเด็กยิ่งสูญเสียการไดยินมากเทาใด ก็ยิ่งมีปญหาในทางภาษามากขึ้นเทานั้น 
 
 3.  ความสามารถทางสติปญญาผูที่ไมคุนเคยกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจคิด
วาเด็กประเภทนี้เปนเด็กที่มีสติปญญาต่ําความจริงแลวไมเปนเชนนั้น เด็กที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินมีสติปญญาต่ํา หากสามารถสื่อสารกับเขาไดเปนอยางดีแลวอาจพบวาเขาเปนคนฉลาดก็ได 
ความจริงแลวระดับสติปญญาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจากรายงานการวิจัยเปน
จํานวนมากพบวามีการกระจายคลายเด็กปกติ บางคนอาจโง บางคนอาจฉลาด บางคนอาจฉลาดถึง
ขั้นเปนอัจฉริยะก็มี จึงอาจสรุปไดวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไมใชเด็กโงทุกคน 
 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน จํานวนมากมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลที่ปฏิบัติกันอยูใน
ปจจุบันเหมาะที่จะนํามาใชกับเด็กปกติมากกวา วิธีการบางอยางจึงไมเหมาะสม สําหรับเด็กที่มคีวาม
บกพรองทางการไดยิน ยิ่งไปกวานั้นเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาทางภาษาและมี
ทักษะทางภาษาจํากัด จึงเปนอุปสรรคในการทําขอสอบ เพราะผูที่ทําขอสอบไดดีนั้นตองมีความรู
ทางภาษาเปนอยางดี ดวยเหตุนี้ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
คอนขางต่ํากวาเด็กปกติ 
 
 5.  การปรับตัว เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินอาจมีปญหาในการปรับตัวสาเหตุสวน
ใหญมาจากการสื่อสารกับผูอ่ืน หากเด็กสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดดีปญหาดานทางอารมณอาจ
ลดลงทําใหเด็กสามารปรับตัวได แตถาเด็กไมสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดดีเด็กอาจเกิดความคับของ
ใจซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของเด็ก เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินตองปรับตัวมากกวาเด็กปกติ
บางคนเสียอีก เด็กที่มีความฉลาดอาจปรับตัวไดดี สวนเด็กที่ไมฉลาดอาจมีปญหาในการปรับตัวได 
 
วิธีส่ือความหมายของเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 
 
 เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีปญหาในการสื่อความหมายไมวาจะเปนการ
ส่ือความหมายระหวางเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินดวยกัน หรือกับคนปกติ จึงมีผูคิดคนวิธี
ส่ือความหมายขึ้นเพื่อใหเด็กประเภทนี้สามารถสื่อสารได ผดุง (2533) กลาวถึงวิธีส่ือสารที่ใชกันอยู
แพรหลายไดแก 
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 1.  การพูด ใชกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไมมากนัก เหมาะสําหรับเด็กหูตึง
เล็กนอยไปถึงหูตึงปานกลาง หากเด็กหูตึงมากหรือหูหนวกจะใชวิธีส่ือสารดวยพูดไมเปนผล 
 
 2.  ภาษามือ เหมาะสําหรับเด็กที่สูญเสียการไดยินหรือหูหนวกมาก เด็กเหลานี้ไมสามารถ
ส่ือสารกับผูอ่ืนไดดวยการพูด จึงควรใชภาษามือแทนผูที่จะเขาใจภาษามือไดตองมีความรูเกี่ยวกับ
ภาษามือ เปนระบบสื่อสารของคนหูหนวก “ผูพูด” จะใชมือสองขางแสดงทาทางหรือแสดงการ
วางมือในตําแหนงตางๆ กัน แตละทาและตําแหนงของมือมีความหมายคําแตละคํามีทาของมือ
แตกตางกัน เมื่อ “ผูพูด” ตองการสื่อความหมายเปนประโยคก็จะแสดงทาของมือหลายๆทา ตาม
ความหมายของคํานั้นๆ 
 
 3.  การสะกดตัวอักษรดวยนิ้วมือ เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของคนหูหนวกทาของมือ
แตละทามีความหมายเทากับตัวอักษร 1 ตัว ในภาษาไทย ตั้งแต ก ถึง ฮ เมื่อตองการจะสะกดคําหรือ
ประสมอักษร “ผูพูด” ก็จะแสดงทาของมือของตัวอักขระเหลานั้น ติดตอกันจบคํา การสะกดดวยนิ้ว
มือสวนมาก ใชมือขางเดียวและมักสะกดคําที่ไมมีในภาษามือเทานั้น เชน ช่ือคน ช่ือสถานที่ เปนตน 
 
 4.  การอานริมฝปาก หมายถึงการที่ “ผูฟง” พยายามเดาคําพูดโดยการสังเกตจากลักษณะการ
เคลื่อนไหวของริมฝปากของผูพูด เพื่อใหเขาใจความหมายตรงกันในเรื่องที่ผูพูดกลาวถึง ในบางครั้ง
อาจตองสังเกตลักษณะสีหนาทาทางตลอดจนการเคลื่อนไหวของมือ เทา และลําตัวของผูพูดดวย 
เพื่อใหเขาใจความหมายของคําพูดไดดียิ่งขึ้นการสังเกตการเคลื่อนไหวของผูพูดในลักษณะนี้ 
(ประกอบกับการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝปาก) เรียกวาการอานคําพูด 
 
 5.  ทาแนะคําพูด เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของคนหูหนวก โดยผูพูดจะแสดงทาของ
มือในลักษณะตางๆ ประกอบคําพูดเพื่อใหผูฟงเขาใจความหมายของการพูดไดดียิ่งขึ้น ทาของมือที่
ใชถูกกําหนดไวอยางเปนระบบ แตละทามีความหมายเฉพาะ และผูพูดจะวางมือไวในระดับต่ํากวา
คางเล็กนอย ไมวางมือไวในตําแหนงอื่น ๆ และใชมือเพียงขางเดียว 
 
 6.  การสื่อสารรวม เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของคนหูหนวก โดยใชวิธีส่ือสารหลาย
วิธีรวมกันกับการพูดหรือใชวิธีพูดรวมกับภาษามือ ภาษาทาทางอื่นๆ ซ่ึงผูพูดจะพูดและใชภาษามือ
ไปพรอมกับการพูด ในขณะเดียวกัน ก็อาจแสดงความรูสึกออกทางสีหนา และใชทาทางอื่นๆ 
ประกอบทั้งนี้เพื่อใหผูฟงเขาใจความหมายไดดียิ่งขึ้น นอกจากการพูด การใชภาษามือ การแสดง
ทาทางประกอบแลว การสื่อสารก็อาจใชวิธีการอานริมฝปากทาแนะคําพูด การสะกดตัวอักษรดวย
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นิ้วมือ การอาน การเขียน หรือวิธีอ่ืนๆ ก็ได การใชวิธีส่ือสารรวมกันตั้งแตสองวิธีนี้ขี้นไปเรียกวา
การสื่อสารรวม 
 
วิธีการสอนเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
 
 ผดุง (2542) ไดอธิบายวิธีการสอนเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิสําหรับครูปกติไว
ดังนี ้
 
 1.  ควรใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินนั่งหนาชัน้ หรือนั่งใกลครู ทั้งนี้เพื่อใหเด็กได
ยินครูพูด และครูจะไดสังเกตพฤติกรรมของเด็กไดดีขึ้น 
 
 2.  เครื่องชวยฟงอาจขยายเสียงใหดังขึ้น แตอาจไมชัดขึน้ก็ได เครื่องชวยฟงสามารถชวยให
เด็กไดยินเสียง แตไมชวยใหเด็กเขาใจทุกเสยีงที่เขาไดยินครูจะตองเขาใจในเรื่องนี ้
  
 3.  กอนลงมือสอน ควรตรวจเช็คทุกครั้งวา เครื่องชวยฟงทํางานหรือไม 
 
 4.  เมื่อพูดกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินครูควรมองหนาเดก็ ทั้งนี้เพื่อใหเดก็อาน
คําพูดตลอดจนสีหนาทาทางของครู 
 
 5.  ใชทาทางประกอบการพดู เพื่อใหเด็กเขาใจคําพูดของครู แตระวังอยาแสดงทาทางจน
เกินขอบเขต 
 
 6.  เมื่อเวลาครูอธิบายเกี่ยวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ ขอใหครูช้ีไปที่ส่ิงของสิ่งนั้น ครูอาจแตะจับสิ่ง
นั้นหรือใชอุปกรณการสอนประกอบการอธิบายเพื่อใหเดก็เขาใจในสิ่งที่ครูกําลังอธิบายยิ่งขึ้น 
 
 7.  ครูควรเขียนกระดานใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสิ่งที่มีความสําคัญ 
เชน นิยาม คําสั่ง หรือการบาน เปนตน 
 
 8.  อยาพูดขณะเขียนกระดาน เพราะขณะเขียนกระดานครูจะหันหลังใหเดก็ เดก็ที่มคีวาม
บกพรองทางการไดยินไมสามารถอานริมฝปากของครูได 
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 9.  พยายามปองกันอยาใหมีเสียงรบกวนเกนิความจําเปนในขณะที่เดก็ที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิอยูในหองเรียน เครื่องชวยฟงจะขยายเสียงทุกเสียงไมวาจะเปนเสียงนกัเรียนคยุกัน 
เสียงลากเกาอี้ เสียงกระทบกนัของโลหะซึ่งเครื่องชวยฟงจะขยายเสียงเหลานี้ไดดังเปนพิเศษ หากมี
เสียงรบกวนมาก เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิอาจปดเครื่องชวยฟง ซ่ึงทําใหเดก็ไมไดรับ
ประโยชนจากเครื่องชวยฟง 
 
 10.  คอยเตือนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินอยาใหสงเสียงดัง ซ่ึงเปนการรบกวนการ
เรียนของเดก็ปกติ นักเรยีนทีอ่ยูในโรงเรียนสอนคนหูหนวกหรือโรงเรียนสําหรับคนหตูึงเปนกลุมที่
สงเสียงดังที่สุด ทั้งนี้เพราะเด็กไมไดยนิเสียงของตนเอง หรือเสียงที่อยูรอบตัว 
 
 11.  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิไมสามารถจดคําบรรยายของครูได ในขณะทีค่รูพูด 
เพราะเดก็จะตองอานริมฝปากของครูประกอบ เพื่อใหเขาใจคําบรรยาย ดังนั้นครูจึงควรแจกหวัขอ
บรรยายของครูใหนักเรียนกอนการบรรยายดวย 
 
 12.  สอนใหเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิมีความรบัผิดชอบ และประพฤติปฏิบัติ
เชนเดยีวกับเดก็ปกติอ่ืนๆ 
 
 13.  ช้ีแจงใหเด็กปกตเิขาใจวา ควรปฏิบัตตินอยางไรตอเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ที่เรียนรวมชัน้ ชวยใหเด็กปกติเขาใจปญหาและขีดความสามารถของเด็กที่มีความบกพรองทางการ
ไดยนิมากขึ้น 
 
 14.  ควรพูดกบัเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยใชประโยคที่สมบูรณไมควรพูดที
ละคํา หรือพูดกระทอนกระแทน การพดูเปนประโยคจะชวยใหเดก็เดาความหมายไดมากกวาและ 
จะชวยใหเดก็ไดจําโครงสรางของประโยคได 
 
 15.  พูดกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในลักษณะเดยีวกับที่ทานพูดกับเด็กปกติครู
ไมจําเปนตองตะโกน หรือพดูดวยเสียงอันดังหรือพูดชากวาปกติโดยมเีจตนาใหเดก็เขาในสิ่งที่ครู
พูด เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิจะเรียนรูเอง 
 
 16.  แสงสวางอาจเปนปญหาสําหรับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ แสงสวางควรตก
ที่ใบหนาของครู ทั้งนี้เพื่อใหเด็กสามารถอานริมฝปากได ยิ่งไปกวานัน้ฉากหลังตองทึบ ครูไมควร
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ยืนพูดที่หนาตาง ประตู หรือฉากหลังที่แสงสวางมาก เพราะจะทําใหเดก็ไมสามารถอานริมฝปากครู
ได 
 
 17.  หากครูตองการใหเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินหนัหนามาทางครู ควรใชวิธี
เรียกชื่อเดก็ ไมควรใชวิธีแตะหรือสัมผัส เพราะการเรียกชื่อเปนการฝกใหนกัเรียนรูจกัฟง ในทาง
กลับกัน นกัเรยีนก็ควรปฏิบัติเชนเดยีวกัน เมื่อตองความสนใจจากครู 
 
 18.  ใหโอกาสแกเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิออกมารายงานหนาชั้นทั้งนี้เพื่อให
เด็กไดมีโอกาสแสดงออกดวยการพูด ในขณะเดียวกนั ก็เปนการเปดโอกาสใหเดก็ปกติไดฝกการฟง
การพูดและภาษาของเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ 
 
 19.  หากเดก็ปกติออกมาพูดหนาชั้นครูที่สอนควรสรุปสิ่งที่เด็กปกติพดูใหเด็กที่มีความ
บกพรองทางการไดยินฟงดวย เพื่อปองกนัไมใหเด็กบกพรองทางการไดยินเขาใจคลาดเคลื่อน 
 20.  ใหกําลังใจแกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเดก็ไดมี
กําลังใจในการเรียน และมีปญหากับเดก็ปกตินอยที่สุด 
 
กิจกรรมพลศกึษาสําหรับเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
 
 บุญมา (2520) ไดกลาววา กจิกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กพเิศษนั้นมจีุดประสงคที่จะชวยให
เด็กที่มีความพกิารดานใด ดานหนึ่งไดมีความเจริญเติบโต ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม เพือ่
ทดแทนความพิการของตนเอง โดยการเขารวมกิจกรรมพลศึกษา เพื่อชวยใหเด็กพกิารเหลานั้น ได
แกไขและปรบัปรุงตนเอง ดังตอไปนี ้
 

1.  เพื่อชวยแกไขสภาวะผิดปกตขิองรางกายบางสวนที่สามารถจะปรับปรุงแกไขได 
2.  เพื่อชวยเดก็ปองกันตวัเอง และปองกันความผิดปกตบิางอยาง 
3.  เพื่อใหโอกาสเด็กไดเรียนรู และไดเขารวมกิจกรรมพลศึกษาและกฬีาที่ใชเวลาวาง 
4.  ปรับปรุงความสมบูรณของรางกายโดยเนนใหมีการพฒันาการสูงสุดของระบบอนิทรีย 
5.  เพื่อชวยใหเด็กแตละคนพฒันาความรู ความซาบซึ้งของขีดจํากัดทางกายและสมอง 
6.  เพื่อชวยใหเด็กปรับตวัทางสังคม การสรางความรูสึกถึงคุณคาและคาของตนเอง 
7.  เพื่อชวยเหลือเด็กแตละคนไดเสริมสรางความรูและความซาบซึ้งที่เกี่ยวกับกลไกทาง

รางกาย    
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  สุชาศนีย (2544) ไดกลาววา วิธีสอนพลศึกษาใหแกเด็กพเิศษตองจัดใหเหมาะกับความ
บกพรองของเด็กพิเศษแตละประเภท ทั้งนีค้รูผูสอนจะตองประยุกตและดัดแปลงมาจากวิธีการสอน
พลศึกษาของเด็กปกติ เพื่อกระตุนความสามารถทางดานกีฬาที่อยูในรางกายของเดก็ใหปรากฎ
เดนชัดออกมา และใหโอกาสในการแสดงความสามารถดานกฬีาของเด็กอยางเต็มที่ โดยครูไมปด
กั้นแตในทางตรงกันขามครูตองเปนผูสนับสนุนและหาอุปกรณกฬีาใหแกเด็กอยางเหมาะสม ถาเดก็
พิเศษคนใดปดกั้นตนเองหรอืคิดวาตนเองมีปมดอย เปนสิ่งที่ครูผูสอนจะตองศึกษาหาวิธีการในการ
กระตุนใหเด็กเกิดความเชื่อมัน่ในตนเองและกลาแสดงออกซึ่งความสามารถทางกีฬาของตน โดยใช
วิธีการสอนตางๆ ดังนี้ 
 

1.  การสอนดวยการพูดหรืออธิบาย เพื่อใหเด็กเขาใจในเนื้อหาพื้นฐานของการกีฬาทัว่ไป 
 

 2.  การใชโสตทัศนูปกรณประกอบ เชน ภาพนิ่ง ภาพยนตร ภาพเลื่อน สไลด วิดีโอเทป เปน
ตน เพื่อใหเดก็ไดเหน็ภาพทีต่นเองพอจะกระทําได 
 
 3.  การสอนโดยการสาธิต วธีินี้จะชวยใหเด็กเหน็การปฏบิัติจริง จะทําใหเด็กเกิดความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเพราะไดมกีารทดลองจริง ไดเคลื่อนไหวจริง ซ่ึงเดก็จะคนพบความ
ถูกตองหรือส่ิงที่ตนเองตองแกไข 
 

3. การสอนแบบแกปญหา วิธีการสอนแบบนีส้ามารถชวยใหเด็กไดใชความคิดในการหา
เหตุผลที่เหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรมกีฬาของตนเอง 

 
จรวยพร (2521) ไดกลาวถึง การสอนพลศึกษาสําหรับเดก็ที่ความบกพรองทางการไดยิน

ดังนี ้
 

 1.  ครูพลศึกษาตองเปนตัวอยางที่ดีในดานตางๆ เชน การตรงตอเวลาสอน ความ
กระฉับกระเฉง ไมเฉื่อยชา ความสะอาดของรางกาย การแตงกาย ความโอบออมอารี ความรูระเบียบ
วินัยและความสามารถเฉพาะตัวเปนตน เพราะเดก็เหลานี้จะสนใจและคอยสังเกตครูหูปกติ
ตลอดเวลาดวยความเอาใจใสและสนใจ 
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 2.  ใหความรกั ความอบอุนแกเด็กเสมอหนากันทุกคน ซ่ึงอาจทําไดงาย เพราะชั้นเรยีน
สําหรับคนหูหนวกมกัมีนกัเรยีนไมเกิน 10-12 คน ครูพลศึกษาอาจใชวิธีตรวจรางกายอยางละเอียด 
โดยการถูกตองตัวเดก็บาง จะเปนการสรางความรัก ความอบอุนเปนอยางด ี
 
 3.  สงเสริมการแสดงออกเปนกลุม เปนรายบุคคล เชน การแสดงเลียนแบบธรรมชาติ การ
แขงขันเดีย่ว-หมู เพื่อฝกความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
 
 4.  ในการสอน ตองคํานึงถึงแสงสวางที่สองมายังครู โดยเฉพาะบริเวณใบหนา เดก็จะได
อานริมฝปากที่ครูพูด การพดูพยายามพูดดวยภาษางายๆ ส้ันๆ พูดไมเร็วเกนิไป ระยะพูดไมไกลนัก 
และตองอยูระดับ (สูงต่ํา) ใกลเคียงกับเดก็ดวย 
 
 5.  ตองอดทนตอปญหา อุปสรรค ตองใจเย็นตอกิริยาทาทางแปลกๆ เชน การกระชากแขน
ครู การดึงแขนเสื้อ ดึงกางเกง ตี หรือสะกิดเพื่อใหครูสนใจ เหลานี้ตองระลึกเสมอวาเราสอนพิการ
ตองอดทน โดยเฉพาะตองรับสภาพความจริงวา การสอนจะใหไดผล โดยใชเวลาเทาคนปกติยอม
เปนไปไมได 
 
 6.  เด็กเหลานีช้อบคําชมเชยมากๆ การยิ้ม การตบมือ การชูหัวแมมือ การจับมือ โอบอุม 
โอบกอด จะชวยใหเด็กมีความสุข และความอบอุนใจยิ่งขึ้น 
 
 7.  การจัดหากจิกรรมแปลกๆ ใหมๆ มาสอนบาง เพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
การสอน 
 
 8.  ตองระมัดระวังอันตราย หลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยในการเลน สังเกตเด็กปวยหรือ ไม
แข็งแรง หากมีส่ิงใดผิดปกติตองรีบปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทยทนัที 
 

ลออ ชูจิตร และประวีณ (2519) ไดกลาววา ผูสอนควรพยายามหาวิธีเลนที่สนุกสนาน
เพลิดเพลินเพือ่ใหเกดิความสนใจ และอยากที่จะเรียนจะเลน การสอนหากกระทํากบันักเรียน ส่ิงที่
ไมควรมองขามไปคือ ทุกครั้งที่เด็กสามารถทําไดถูกตอง ผูสอนควรใหกําลังใจ หรือรางวัลกับเดก็ 
เชนการยิ้ม การชูนิ้วหวัแมมอื การตบมือ การผงกศีรษะหรือใหขนมเล็กๆนอยๆ การชมดวยคําพูด
ชาๆ ในทางตรงขาม ถาเด็กทําไมถูกตอง หรือทําไมไดไมควรดุหรือแสดงทาทางเกรี้ยวกราด ทาเบื่อ
หนาย เพราะทาํใหเดก็เสียกําลังใจ ทอแท และเบื่อหนายตอการฝก โดยเฉพาะในเด็กหหูนวกมาก
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หรือในเด็กหหูนวกสนิท การสอนยิ่งยากขึ้นตามลําดับหลักการสอนคนหูหนวกนกัการศึกษาทาง
การศึกษาคนหูหนวกไดคนควาวิธีสอนไว 2 วิธีดังนี ้

 
 1.  การสอนแบบใชริมฝปาก (oralism)  คือ การสอนพูด โดยเฉพาะใหหัดใชริมฝปาก ลําคอ 
ออกเสียง ไมใชทาทาง 
 
 2.  การสอนแบบผสม หรือใชการสื่อสาร โดยใชหลายๆ วิธีประกอบซึง่ไดแก 
 

2.1  signing (ภาษาใบ) 
2.2  finger spelling (การสะกดดวยนิว้มือ) 
2.3  speech (การพูด) 
2.4  lip readings (อานจากปาก) 
2.5  cued speech (ภาษามือประกอบการสอนพูด) 

 
สุชาศนีย (2544) ไดกลาวถึง หลักในการจัดพลศึกษาในโรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน มดีังนี้ 
 

 1.  หลักการสอนพลศึกษาใหแกเด็กประเภทนี้ที่สําคัญคือ การใชภาษามือ การอานริมฝปาก 
การสะกดนิ้วมือ ครูพลศึกษาจึงควรยนืในจุดที่มีแสงสวางใหเดก็มองเหน็ไดถนัด 
 
 2.  การสอนเดก็ประเภทนี้ทีสํ่าคัญอีกประการหนึ่งคือการสาธิต เพราะเด็กไมไดยนิเสียง 
อาจจะมีความเขาใจที่ชากวาเด็กปกติ ดังนัน้การสอนดวยการสาธิตและใหเด็กปฏิบัตจิริงจะเปนวิธี 
ที่ดี 
 
 3.  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิจะเปนเด็กที่ชอบการยกยองชมเชยมาก ดังนั้นในการ
สอนครูจึงควรแสดงอาการชมเชย เชน การยิ้ม การตบมือ การจับมือโอบอุม การชูหัวแมมือ จะทําให
เด็กเกิดความสขุ และอบอุนใจมากขึ้น 
 
 4.  สงเสริมการเลนเปนหมูเปนกลุม เพื่อฝกความสามัคคี ความโอบออมอารี ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน 
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 5.  สถานที่การเลนเกมหรือกีฬาสามารถใชไดเหมือนคนปกต ิ
 
 6.  อุปกรณกฬีาตางๆ ใชเหมอืนปกติ แตควรฝกใหเดก็มีความรับผิดชอบเลนแลวเก็บไวที่
เดิมเพราะธรรมชาติของเด็กประเภทนี้จะไมซาบซึ้งเรื่องระเบียบวินยัและคุณธรรมที่เปนนามธรรม 
จึงสามารถฝกสอดแทรกไวในการเรียนพลศึกษาได 
 
 7.  เด็กพกิารทางหูจะเปนเด็กที่มีอารมณรุนแรง ดังนั้นครพูลศึกษาจะตองใจเยน็มีความ
ยุติธรรมกับเดก็มากที่สุด 
 

จรวยพร (2521) ไดกลาวเพิม่เติมถึง ปญหาในการสอนกจิกรรมพลศึกษาแกเด็กที่มีความ
บกพรองทางการไดยินดังนี ้

 
1.  ขาดอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก เนื่องจากขาดงบประมาณ 
 

 2.  เด็กแตละคนมีปญหา มักจะดื้อ ซน มีความเอาใจใสความสนใจกิจกรรมชั่วขณะ ชอบ
แกลงหรือรังแกกันมากกวารวมกิจกรรม 
 
 3.  ส่ือภาษาทีใ่ชไมกวางขวาง เด็กและครูไมคอยเขาใจชดัเจน 
 
 4.  ตองใชเวลาฝกสอนนานกวาเด็กปกติ และเด็กมกัหมดกําลังใจเสียกอน 
 
 5.  กิจกรรมที่เลือกมามักมีปญหา เชน การเลนผาดโผน เด็กสนใจแตระวังความปลอดภัย
ยาก เด็กไมไดยินคําสั่ง แมไมตั้งใจขัดคําสัง่ สวนกิจกรรมอื่นๆ มักขาดอุปกรณ และสถานที่ 
 
 6.  ผูมีอํานาจไมสนับสนุนจรงิจัง 
 
 7.  ขาดครูผูมีความรูดานพลศึกษา (บางโรงเรียนไมมีครูวุฒิพลศึกษา) 
 

จากที่กลาวมาแลวสามารถสรุปไดวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง เด็กที่มี
การสูญเสียการไดยิน ตั้งแต 26-89 เดซิเบล เด็กพวกนี้เรียกวา “เด็กหูตึง” สําหรับเด็กที่มีการสูญเสีย
การไดยิน ตั้งแต 90 เดซิเบล ขึ้นไปจะเรียกวา “เด็กหูหนวก” ดังนั้นการที่เด็กสูญเสียการไดยินทําให
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มีผลกระทบตอการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูหรือการสื่อสารทางดานภาษาของเด็ก 
เนื่องจากเด็กไมสามารถที่เขาใจภาษาหรือการรับรูการไดยิน จึงสงผลตอบุคลิกภาพของเด็กที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน และยังสงผลไปในดานของการคิดอยางมีเหตุผล ขาดความคิดในดาน
นามธรรม และเมื่อความสามารถในการใชภาษาอยูในขีดจํากัด กอใหเกิดความคับของใจ ขาดการ
ควบคุมตนเอง เอาแตใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเองชอบโออวด และระแวงสงสัย ซ่ึงเปนปญหาใน
ดานอารมณของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 
การจัดกจิกรรมพลศึกษาสําหรับที่มีความบกพรองทางการไดยิน นั้นมจีุดประสงคเพือ่จะ

ชวยใหเด็กไดเขารวมกิจกรรมทางพลศึกษา กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน รูจกัใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ปรับปรุงแกไขพัฒนาความสามารถของรางกายทําใหเกิดสมรรถภาพทางกายทีด่ี
ตอรางกายและนําไปสูการปรับตัวเขากับสงัคม 
 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบสมรรถภาพทางกาย 
 
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 
 

จากการศึกษาคนควาเกีย่วกบัทฤษฎีและหลักการขององคประกอบสมรรถภาพทางกายนั้น 
นักพลศึกษาไดใหความหมายของสมรรถภาพทางกายไวหลายทาน ดังนี้ 

 
จรินทร (2519) ไดใหความหมายวา สมรรถภาพทางกาย หมายถึง “ความสามารถของบุคคล

ที่แสดงออกมาสามารถควบคุมตนเองไดดแีละรวมถึงความสามารถอื่นๆที่รางกายปฏิบัติงานหรือ
ภารกิจตางๆไดเปนเวลานานๆโดยไมเกิดความเหน็ดเหนื่อยงายและไดผลดีไมเสื่อมประสิทธิภาพ 

 
จรวย และอุดม (2516) กลาววา 
 

...สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมา สามารถควบคุมตัวเอง
ไดดี และรวมหมายถึงความสามารถอื่นๆที่รางกายแสดงตองานมีพื้นฐานที่สําคัญ คือ ความ
อดทน ความแข็งแรง ความเร็ว ความวองไว ที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของรางกาย ความออนตัว 
และกําลัง... 
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สุเนตร (2524) ไดใหความหมายสมรรถภาพทางกาย หมายถึง 
 
...ลักษณะของสภาพรางกายที่มีความสมบูรณ แข็งแรง อดทนตอการปฏิบัติงาน มีความ
คลองแคลววองไว รางกายมภีูมิตานทานโรคสูง ผูที่มีสมรรถภาพทางกายดีมักจะเปนผูที่มี
จิตใจราเริงแจมใส และมีรางกายสงาผาเผย สามารถปฏิบัติภารกิจ การงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ... 
 
สมชาย (2521) กลาววา 
 
...สมรรถภาพทางกายหรือความสมบูรณ หมายถึง ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ
ของบุคคล ซ่ึงสามารถที่จะประกอบกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยมอีงคประกอบที่
สําคัญ คือ กําลัง ความเร็ว ความอดทน ความคลองแคลววองไวและสุขภาพ... 
 
สมบัติ (2519) กลาวถึง สมรรถภาพทางกายวา หมายถึง 
 
...ความสามารถที่จะปรับตัวเกี่ยวกับความตองการทางกายในสภาวะฉกุเฉิน หรือการปฏิบัติ
กิจกรรมตอเนือ่งเปนเวลานาน โดยไมเหนด็เหนื่อยในขณะที่เกิดสภาวะฉุกเฉิน ทาน
สามารถจะมีพลังมากกวาปกติระดับฟต หรือความสมบูรณตัดสินไดจากความพรอมของ
กลามเนื้อ และอวัยวะในรางกายของทาน ซ่ึงทั้งสองสิ่งจะสนับสนุนการเขารวมกิจกรรม
ประจําวนั และสามารถปรับตัวไดดีในสภาวะฉุกเฉิน... 
 
วรศักดิ์ (2527) ไดกลาวถึงความหมายของคาํวา สมรรถภาพทางกาย พอสรุปไดวา 

สมรรถภาพทางกายหมายถึง “...ความสามารถของรางกายที่จะปฏิบัติหนาที่ประจําในสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพโดยไมเหนื่อยออนจนเกินไป และสามารถสงวนถนอมกําลังไวใชในยามฉุกเฉิน และ
ใชเวลาวางเพือ่ความสนุกสนานและความบันเทิงในชวีิตของตนเองดวย...” 

 
วิริยา (2529) กลาววา สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติ

กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สุพิตร (2541) กลาววา 
 
...สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สภาวะของรางกายที่อยูในสภาพที่ดีเพือ่ที่จะชวยใหบุคคล
สามารถทําภารกิจประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอัตราความเสี่ยงของปญหาทาง
สุขภาพ โดยขาดการออกกําลังกายสรางความสมบูรณ และแข็งแรง ของรางกายในการที่จะ
เขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายไดอยางหลากหลาย... 
 
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและการเตนรํา แหงประเทศสหรัฐอเมริกา 

(AAHPERD cited in Safrit, 1990) ไดกลาววาสมรรถภาพทางกาย หมายถึง ภาวะที่ดขีองรางกายที่
ทําใหคนเราสามารถปฏิบัติภารกิจประจําวันไดอยางแข็งขัน กระฉับกระเฉง ลดการเสี่ยงเกี่ยวกับ
สุขภาพอันเนือ่งมาจากการขาดการออกกาํลังกาย และเปนการจัดสมรรถภาพพื้นฐานสําหรับเขารวม
กิจกรรมตางๆได 

 
Howell et al. (1986) ไดกลาววา สมรรถภาพทางกายเปนความสามารถของรางกายในการ

กระทํากจิกรรมอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสมบูรณของรางกายปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ ประกอบดวยพัฒนาการทางดานกลามเนื้อ ความวองไวและความอดทน 

 
Safrit (1986) ไดกลาวไววา ถึงแมวาคําวา สมรรถภาพทางกายจะมีความหมายหลาย ๆ ทาง 

แตโดยทัว่ไปมีใชอยู 2 ลักษณะคือ 
 
1.  ความสามารถในการปรับตัวและฟนคืนสูสภาพปกติหลังจากการทํางานหนกั 

 2.  ความสามารถในการทํากจิวัตรประจําวนัดวยความกระฉับกระเฉงวองไวโดยไมรูสึก
เหนื่อยและมกีาํลังเหลือพอที่จะประกอบกจิกรรมยามวางดวยความเพลิดเพลิน และสามารถ
เผชิญหนากับเหตุการณทีไ่มคาดฝน 
 

The president’s council on physical fitness and sports (1991 cited in Mood et al.) กลาววา 
สมรรถภาพทางกาย คือความสามารถในการประกอบงานประจําวนัไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
พลังงานพอทีจ่ะประกอบกจิกรรมในเวลาวางเพื่อความสนุกสนานและสามารถเผชิญกับเหตุการณที่
ไมคาดคิดมากอน 
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Miller et al. (1991) ไดใหความหมายของสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปวา เปน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของรางกาย ซ่ึงแสดงใหเห็นจากผลของระบบหลอดเลือดและหวัใจ 
ความอดทน ความแข็งแรง ความออนตวั การประสานงานกันและการวดัสวนประกอบของรางกาย 

 
จากความหมายและคําจาํกัดความดังกลาว สรุปไดวา สมรรถภาพทางกาย หมายถึง

ความสามารถของรางกายในการประกอบกิจวัตรประจาํวันไดดวยความกระฉับกระเฉงและฟนตัว
กลับสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งไมมีปญหาเกี่ยวกบัสุขภาพอันเนื่องมาจากการขาดการออก
กําลังกาย 

 
องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
 
 จากความหมายของสมรรถภาพทางกายที่มีผูเชี่ยวชาญไดกลาวไวขางตนนั้นจะเห็นไดวา
สมรรถภาพทางกายสามารถแบงเปนองคประกอบตางๆได ดังนี้ 
 

สํารวล (2520) กลาววา สมรรถภาพทางกาย มีองคประกอบ 5 อยาง คือ 
 

 1.  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ( muscular  strength ) หมายถึง ความสามารถสูงสุดของการ
หดตวัคร้ังหนึง่ ๆ ของกลามเนื้อ 
 
 2.  ความทนทานของกลามเนื้อ ( muscular endurance ) หมายถึง ความสามารถของ
กลามเนื้อที่ทํางานอยางตอเนือ่งกันไดนาน  ๆ 
 
 3.  ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต ( circulatory endurance ) หมายถึง
ความสามารถของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจของรางกายในการปรับตัวตอการหดตวัของ
กลุมกลามเนื้อที่ทํางานในระยะเวลายาวนาน 
 
 4.  ความออนตัว ( flexibility ) หมายถึง ความสามารถในการทํางานของขอตอเอ็น และ
กลามเนื้อยดึขอตอใหยดืหยุนได 
 
 5.  เนื้อเยื่อไขมัน ( body composition ) ไขมัน ( fat ) เปนสวนประกอบของรางกาย ซ่ึง
จํานวนเปอรเซ็นตไขมันในแตละบุคคลแตกตางกัน ถึงแมวาอายุ หรือน้ําหนกัของรางกายใกลเคียง
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กันหรือเพศเดยีวกัน แตโดยเฉลี่ยแลว ผูหญิงจะมีไขมันมากกวาผูชาย 10% และสวนปลอดไขมัน  
( lean body mass ) ผูชายมีมากกวา 18 – 20 กิโลกรัม 
 

สมบูรณ (2531) ไดแบงองคประกอบสมรรถภาพทางกายในการประกอบกิจกรรมทาง
ทหาร โดยกลาววา ส่ิงสําคญัที่จะชวยใหความสามารถแสดงออกอยูในระดับสูง คือ ความสมบูรณ
ของรางกาย ซ่ึงความสมบูรณของรางกายนั้นมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

 
1.  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (muscular strength) 
2.  ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต (cardiovascular endurance) 
3.  ความอดทนของกลามเนือ้ (muscular endurance) 
4.  พลังของกลามเนื้อ (power) 
5.  ความเร็ว (speed) 
6.  ความคลองตัว (agility) 
7.  ความออนตัว (flexibility) 
8.  การทรงตัว (balance) 

 
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และเตนรําแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  

(AAHPERD cited in Safrit, 1990) กลาวไววา องคประกอบที่สําคัญของสมรรถภาพทางกายเพื่อการ
มีสุขภาพดี ประกอบดวย 

 
1.  ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต 
2.  สวนประกอบของรางกาย 
3.  ความออนตัว 
4.  ความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ 

 
Johnson and Stolberg (1971) ไดกลาวถึงองคประกอบของสมรรถภาพทางกายไวดังนี้ 
 
1.  สมรรถภาพของระบบการหายใจและไหลเวยีนโลหติ (cadiovascular) 
2.  ความอดทน (endurance) 
3.  ความแข็งแรง (strength) 
4.  ความออนตัว (flexibity) 
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5.  สวนประกอบของรางกาย (body composition) 
 

Hoeger (1989) ไดแบงองคประกอบของสมรรถภาพทางกายเปน 2 ประเภทคือ 
 

 1.  องคประกอบที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ( health – related physical fitness ) มี 5 
องคประกอบคือ 
 

1.1  ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ ( cardiovascular endurance ) 
1.2  ความอดทนของกลามเนื้อ ( muscular endurance ) 
1.3  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ( muscular strength ) 
1.4  ความออนตัว ( flexibility ) 
1.5  สวนประกอบของรางกาย ( body composition ) 

 
 2.  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการมีทักษะที่ดี ( skill - related physical fitness ) 
องคประกอบตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับสมรรถภาพทางกายทีส่งผลใหนักกฬีาประสบ
ความสําเรจ็แตไมเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการมีสุขภาพดี ประกอบดวย 
 

2.1  ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ ( cardiovascular endurance ) 
2.2  ความอดทนของกลามเนื้อ ( muscular endurance ) 
2.3  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ( muscular strength ) 
2.4  ความออนตัว ( flexibility ) 
2.5  สวนประกอบของรางกาย ( body composition ) 
2.6  ความคลองแคลววองไว ( agility ) 
2.7  การทรงตัวที่สมดุล ( balance ) 
2.8  การทํางานประสานกนัของระบบประสาทและกลามเนื้อ ( coordination ) 
2.9  พลัง ( power ) 
2.10  ปฏิกิริยาตอบสนอง ( reaction time ) 
2.11  ความเร็ว ( speed ) 
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สําหรับ Getchell et al. (1998) ไดกลาวถึง องคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพ ( health – related physical fitness ) และองคประกอบที่เกีย่วของกับทักษะเกี่ยวกับกฬีา  ( 
athletic skill หรือ sport performance ) หรือ ความมีสมรรถภาพทางกลไก (motor fitness) ไววา 

 
...ความแข็งแรง ความอดทนของกลามเนื้อ ความออนตัว ความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิต และสัดสวนของรางกาย เปนองคประกอบพืน้ฐานของสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวของกับสขุภาพ สวนลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งที่กลาวถึงอยูเสมอ คือสมรรถภาพ
ทางกายที่เกี่ยวกับทักษะกฬีา หรือ ความมีสมรรถภาพทางกลไก ซ่ึงเปน องคประกอบ
เฉพาะสําหรับนักกฬีา เชน พลัง ความเร็ว ความคลองตัวและความสมดลุย เปนตน... 
 
สวน Power and Dodd (1997) ไดกลาวถึง องคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เกีย่วของ

กับสุขภาพไววา มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต     
( cardiovascular endurance ) ความอดทนของกลามเนื้อ ( muscular endurance ) ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ ( muscular strength  ) ความออนตัว ( flexibility ) สวนประกอบของรางกาย ( body 
composition ) สวนนกักีฬานัน้จะตองมีองคประกอบที่ 6 คือ สมรรถภาพทางกลไก เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการเคลื่อนไหวอยางมีคณุภาพ เชน ความคลองแคลววองไว ( agility ) การทํางาน
ประสานกันระหวางระบบประสาทกับกลามเนื้อ ( coordination ) เปนตน 

 
นอกจากนี้ Stone and Kroll (1978) ยังกลาวถึงองคประกอบสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของ

กับการมีทักษะ ( skill – related physical fitness ) ที่ดีไววาควรจะมีองคประกอบดังนี ้
 
1.  การใชพลังงานแบบใชออกซิเจน ( aerobic power ) 
2.  การใชพลังงานแบบไมใชออกซิเจน ( anaerobic power)  
3.  ความอดทนของกลามเนือ้ ( muscular endurance ) 
4.  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ( muscular strength ) 
5.  ความเร็ว ( speed ) 
6.  พลัง ( power ) 
7.  ความออนตัว ( flexibility ) 

 
จากที่กลาวมาขางตนเกีย่วกบัองคประกอบสมรรถภาพทางกายจึงพอสรุปไดวา

องคประกอบสมรรถภาพทางกายแบงเปน 2 ประเภทดังนี้ 
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1.  องคประกอบที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ( health – related physical fitness ) ซ่ึงองคประกอบ
เหลานี้มีความสําคัญตอการมีสุขภาพดีของประชาชน 

 
1.1  ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ ( cardiovascular endurance ) 
1.2  ความอดทนของกลามเนื้อ ( muscular endurance ) 
1.3  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ( muscular strength  ) 
1.4  ความออนตัว ( flexibility ) 
1.5  สวนประกอบของรางกาย ( body composition ) 

 
2.  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการมีทักษะที่ดี ( skill - related physical fitness ) ซ่ึง

องคประกอบเหลานี้มีความสําคัญสําหรับสมรรถภาพทางกายที่ สงผลใหนักกีฬาประสบความสําเร็จ
แตไมเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการมีสุขภาพดี  

 
2.1  ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ ( cardiovascular endurance ) 
2.2  ความอดทนของกลามเนื้อ ( muscular endurance ) 
2.3  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ( muscular strength ) 
2.4  ความออนตัว ( flexibility ) 
2.5  สวนประกอบของรางกาย ( body composition ) 
2.6  ความคลองแคลววองไว ( agility ) 
2.7  การทรงตัวที่สมดุล ( balance ) 
2.8  การทํางานประสานกนัของระบบประสาทและกลามเนื้อ ( coordination ) 
2.9  พลัง ( power ) 
2.10  กิริยาตอบสนอง ( reaction time ) 
2.11  ความเร็ว ( speed ) 

 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

การที่จะทราบถึงภาวะของรางกายเกี่ยวกับความสามารถที่จะทําหนาทีต่าง ๆ ไดในระดับใด
ระดับหนึ่ง ทําไดโดยการทดสอบสมรรถภาพ ซ่ึงมีวิธีการวัดหรือทดสอบสมรรถภาพในหลาย ๆ 
องคประกอบ คือ (ชุมพล, 2536) 
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 1.  การทดสอบในหองทดลอง ( laboratory test ) ใชสําหรับการศึกษาทดลองในเรื่องที่มี
ความซับซอน ซ่ึงไมสามารถศึกษาไดลึกซึ้งหากปราศจากอุปกรณที่มีความละเอียดพอ เชน   
ลอเล่ือนกล ( treadmill ) จักรยานวดังาน ( bicycle ergometer ) เครื่องกาววดังาน ( stepping 
ergometer ) เครื่องวิเคราะหกาซ ( gas analyzer) เครื่องคอมพิวเตอร ( computer ) เปนตน 
 
 2.  การทดสอบภาคสนาม ( field test ) เปนการทดสอบทางออม ซ่ึงมีขอดี คือ การนาํไปใช
งายและสะดวกในการทดสอบ ประหยดัเงินและเวลา สามารถทดสอบไดพรอมกันเปนจํานวนมาก 
ตัวอยางแบบทดสอบดังกลาว คือ KASETSART youth fitness test, AAHPER youth fitness test , 
Internationals Committee for Standardization of Physical Fitness Test ( ICSPFT ) , AAHPERD 
Health – Related physical fitness test. 
 

เครื่องมือหรือกระบวนการสาํหรับทดสอบตองมีความตรง ( validity ) ความเชื่อมั่น  
( reliability ) และมีความเปนปรนัย ( objectivity ) อีกทั้งมีเทคนิคในการทดสอบที่เปนมาตรฐานการ
ทดสอบมีหลายแบบวิธีแตกตางกันออกไป แบบทดสอบแตละชนดิมีวตัถุประสงค เพื่อจะทราบ
สมรรถภาพทางกายของผูเขารับการทดสอบใหครอบคลุมในทุกดานเปนประเดน็สําคัญสําหรับ
บุคคลทั่วไปที่ไมใชนักกฬีา การทดสอบสมรรถภาพทางกายจะทําใหทราบถึงระดับความสามารถ
หรือระดับสมรรถภาพทางกายในแตละดาน สามารถเลือกกิจกรรมการออกกาํลังกายใหเหมาะสม
กับความสามารถของตนได (ชุมพล, 2536) 

 
ประโยชนของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

ชุมพล ( 2536) กลาววา ประโยชนของการทดสอบสมรรถภาพทางกายดังตอไปนี ้
 

 1.  เปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถของรางกาย หรือสวนที่บกพรองใหมีความ
สมบูรณ และมีประสิทธิภาพอยางเต็มที ่
 

 2.  เปนแนวทางในการตัดสนิใจเลือกกจิกรรมการออกกําลังกายหรือกฬีาไดอยาง 
เหมาะสม 

 
 3.  เปนการจูงใจใหผูที่ตองการออกกําลังกายพัฒนาความสามารถของรางกายและรักษา
ความสมบูรณของรางกายใหคงอยูอยางสม่ําเสมอ 
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 4.  ชวยใหโรงเรียนจดัโครงการวัดผลทางพลศึกษาได 
 
 5.  ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูฝกสอนหรือผู
ควบคุมโปรแกรม เพื่อวิเคราะหผลของการฝก ขอดี ขอเสีย ของการฝกซอม และนําไปปรับปรุงแบบ
ฝกหรือกิจกรรมการฝกใหเหมาะสม 
 

วัลภา และคณะ (2542) ไดกลาวเพิ่มเติมถึงประโยชนของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ไวดังนี ้

 
 1.  การคัดเลือกตัว ( athletes selection ) ในการคัดเลือกตวันักกีฬา เพื่อเขารวมฝกซอมกีฬา
ใหมีประสิทธภิาพมากที่สุด การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีความสําคัญมาก เชน นักกรีฑาวิ่ง
ระยะสั้น ควรจะคัดเลือกนักกีฬาที่มีความเร็ว หรือสมรรถภาพการไมใชออกซิเจน ( anaerobic 
capacity ) สูงกอน นักยิมนาสติกควรจะคดัเลือกนักกีฬาที่มี่ความออนตัว ( flexibility ) ดีกอน 
 
 2.  การวินิจฉยั ( diagnosis ) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถนําไปวินิจฉัยวา 
นักกฬีาแตละคนมีความบกพรองของสมรรถภาพทางกายดานใด และควรจะฝกเสริมสรางอยางไร 
 
 3.  การประเมนิ ( assessment ) การทดสอบสมรรถภาพทางกายแตละครั้งนั้นสามารถนาํผล
การทดสอบมาใชประเมินถึงความกาวหนาหรือพัฒนาการดานสมรรถภาพทางกายของนักกฬีาใน
แตละชวงของการฝกซอม นอกจากนัน้ ยังสามารถ ใชประเมินระหวางกลุมบุคคลไดเปนอยางดีอีก
ดวย 
 
 4.  การพยากรณ ( prediction ) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถใชเปนแนวทาง
ในการทํานายหรือแนะนําใหบุคคลเลนกฬีาตรงกับความเดนของสมรรถภาพทางกายของตัวเอง 
นอกจากนั้นสามารถใชพยากรณผลการแขงขันแตละรายการ ซ่ึงนักกฬีาคนใดหรือทีมใดที่มีความ
พรอมของสมรรถภาพทางกายที่ดีกวายอมสงผลใหไดรับชัยชนะจากการแขงขันมากยิ่งขึ้น 
  
 5.  การเปนขอมูลยอนกลับ ( feedback ) เมื่อมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลัง
การฝกซอมกีฬาแลว ผลการทดสอบจะเปนขอมูลยอนกลับที่ดีสําหรับผูฝกสอน ที่จะนําไปปรับปรุง
โปรแกรมการฝกซอมใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอการแขงขัน 
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 6.  การแบงกลุม ( classification ) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถใชแบงระดับ
สมรรถภาพทางกายของนกักฬีา ในกรณีที่มนีักกฬีามากและมีพื้นฐานสมรรถภาพทางกายไมเทากัน 
เพื่อเปนประโยชนตอการจดัโปรแกรม ใหมีความหนกัเบาของการฝกไดอยางเหมาะสมและมี
คุณภาพมากขึน้ 
 
 7.  การเปนแรงจูงใจ ( motivation ) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแตละครั้ง จะบง
บอกถึงความสามารถในการทํางานสูงสุดของรางกาย ดงันั้นขณะที่รับการทดสอบนกักีฬาจะตองใช
ความตั้งใจและพยายามเต็มที่ เพื่อทราบสมรรถภาพทางกายของตนเอง หรือผลที่เกิดจากการฝกซอม 
 
 กรมพลศึกษา (2539) ไดกลาวถึงประโยชนของการทดสอบสมรรถภาพทางกายไวดังนี้ 
 
 1.  เปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถของรางกายหรือสวนที่บกพรอง ใหมีความ
สมบูรณและมปีระสิทธิภาพอยางเต็มที ่
 
 2.  เปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถของรางกาย เพื่อนําไปสูการเลนกีฬาประเภท
ตางๆ  
 
 3.  เปนสื่อในการกระตุนนักออกกําลังกาย พัฒนาความสามารถของรางกายและรักษาความ
สมบูรณของรางกายใหคงอยูอยางสม่ําเสมอ 
 
 4.  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย นอกจากทําใหทราบระดับความสามารถของรางกายใน
แตละดานแลว ในนกักฬีาผลการทดสอบยังสามารถนําไปวิเคราะหผลการฝกซอม ขอดีขอเสียของ
การฝกซอม ทําใหผูฝกสอนสามารถปรับปรุงแบบฝกและกิจกรรมการฝกใหเหมาะสมกับนักกฬีาใน
แตละประเภท และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายสวนที่บกพรองตอไป 
 
 5.  ใชเปนพืน้ฐานในการศึกษาขอแตกตางดานสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปของนักกีฬา
ประเภทตาง ๆ 
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แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ AAHPERD 
 
 สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และเตนรําแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (AAHPERD) 
ซ่ึงทําหนาที่สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนชาวอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมรรถภาพ
ทางกายของเยาวชนเพราะมีความเชื่อวาสมรรถภาพทางกายจะทําใหมีผลตอความมั่นคงของประเทศ 
และไดคิดคนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายขึ้น คือ AAHPER Youth fitness test  
วิริยา (2529) และในป ค.ศ. 1957 ไดทําการทดสอบเด็กชายและเด็กหญิงชาวอเมริกันระดับ
ประถมศึกษาปที่ 5 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8,500 คน การทดสอบครั้งนี้นับวา ไดรับ
ผลสําเร็จอยางดียิ่งเพราะทําใหเขาไดทราบความบกพรองของสุขภาพของตนและหันมาสนใจ ตื่นตัว 
ในการสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเปนการใหญ รัฐบาลในสมัยของประธานาธิบดี ไอ
เซนเฮาร ไดใหการสนับสนุนเปนพิเศษและตั้งคณะกรรมการสมรรถภาพทางกายสําหรับเยาวชนขึ้น
ชุดหนึ่งเรียกวา President’s council on youth fitness ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบเรื่องสมรรถภาพทางกาย
ของเยาวชนโดยเฉพาะ แบบทดสอบประกอบดวย ขอทดสอบ 7 รายการ ดังนี้ 
 

1.  ดึงขอ สําหรับนักเรียนชาย, งอแขนหอยตัว สําหรับนักเรียนหญิง 
2.  ลุก-นั่ง 
3.  วิ่งเก็บของ 
4.  ยืนกระโดดไกล 
5.  วิ่ง 50 หลา 
6.  ขวางลูกซอฟบอล 
7.  วิ่ง 600 หลา 

 
ตอมาในป ค.ศ. 1975 ไดมีการปรับปรุงแบบทดสอบ AAHPER youth fitness test โดยการ

ปรับปรุงการทดสอบ 3 รายการ คือ 
 

 1.  รายการลุก-นั่ง จากเดิมเปนการลุก-นั่ง ขาเหยยีด ตอมาปรับปรุงเปนการทําลุก-นั่ง งอขา 
เพื่อวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อทอง 
 
 2.  รายการขวางลูกซอฟบอล ไดตัดออกจากแบบทดสอบเพราะเปนการวัดลักษณะทาง
ทักษะมากกวาการวัดสมรรถภาพ 
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 3.  รายการวิ่งและเดนิ 600 หลา ไดมีการปรับปรุงโดยสามารถเลือกปฏิบัติไดใน 2 ลักษณะ 
คือ วิ่ง 1 ไมลหรือวิ่งในเวลา 9 นาที สําหรับเด็กอายุ 10-12 ป และระยะทาง 1.5 ไมลหรือวิ่งในเวลา 
12 นาที สําหรับเด็กอายุ 13 ปขึ้นไป 
 

 Baumgartner and Jackson (1991) ไดทําการปรับปรุงแบบทดสอบ AAHPER youth fitness 
test อีกครั้งหนึ่งและเรยีกแบบทดสอบใหมนี้วา AAHPERD Health-Related physical fitness test 
โดยแบบทดสอบประกอบดวยการวัดดานตางๆ ดังนี ้

 
 1.  การทํางานของหัวใจและหลอดเลือด แบบทดสอบที่เลือกไดแก วิ่งระยะทาง 1 ไมล หรือ
วิ่งในเวลา 9 นาที สําหรับนักเรียนที่มีอายตุ่าํกวา 13 ป และวิ่งระยะทาง 1.5 ไมล ในเวลา 12 นาที 
สําหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป 
 
 2.  การวัดเนื้อเยื่อไขมัน โดยคํานวณเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย โดยใชการวัดความหนา
ของผิวหนัง 2 ตําแหนงดวยกนัคือ ตําแหนงบริเวณกลามเนื้อ triceps และบริเวณใตกระดูกสะบัก
หลัง ( subscabpular )  
 
 3.  ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทองและขาทอนลาง แบบทดสอบที่ใช คือ 
ลุก-นั่ง และนัง่กมตัวไปขางหนา 
 

รายการทดสอบประกอบดวย 
1.  วิ่งระยะทางไกล 
2.  การวัดเนื้อเยื่อไขมัน 
3.  นั่งกมตัวไปขางหนา 
4.  ลุก-นั่ง 1 นาที 

 
ในป ค.ศ. 1988 AAHPERD ไดพัฒนาแบบทดสอบใหมเรียกวา Physical Best รายการ

ทดสอบแตละรายการจะวัดองคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เกีย่วของกับสุขภาพ ที่ทําใหการ
เคลื่อนไหวในการประกอบกจิกรรมเปนไปอยางกระฉับกระเฉง แบบทดสอบนี้เหมาะสําหรับเดก็
นักเรียน 5-17 ป และนักศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวทิยาลัย (Safrit, 1990) แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย Physical Best ของ AAHPERD ประกอบดวยขอทดสอบ 5 รายการ คือ 
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1.  เดิน / วิ่ง 1 ไมล ( one mile walk / run ) 
2.  นั่งงอตัวไปขางหนา ( sit and reach ) 
3.  ลุก – นั่ง 1 นาที ( modified sit – ups ) 
4.  ดึงขอ ( pull - ups) 

 5.  วัดสวนประกอบของรางกาย( body composition )ใชผลรวมของ triceps calf skinfolds   
( sum of triceps and calf skinfolds ) หรืออาจใชผลรวมของ triceps skinfolds กับ subscapular 
skinfolds หรือการวัด triceps skinfolds เพียงอยางเดยีว หรือใชการหา body mass index ก็ได ซ่ึง 
body mass index เปนอัตราสวนของน้ําหนกั ( หนวยเปนกิโลกรัม ) กับความสูงยกกําลังสอง  
( หนวยเปนเมตร ) โดยใชสูตร 
 

BMI    = น้ําหนกั ( กิโลกรัม ) 
  ความสูง2 ( เมตร ) 
 

 Safrit (1990) กลาววา การหาองคประกอบของรางกายนัน้จะกระทําไดโดยการวัดความ
หนาของไขมนัใตผิวหนัง ( skinfold thickness ) โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา skinfold caliper หรือ
อาจจะคํานวณไดโดยการใชสูตรดัชนีมวลของรางกาย ( body mass index ) 
 
 อภิชาต  วิชญาณรัตน ( อางถงึใน สุดจิต, 2534 : 1 ) กลาววา การที่จะบอกวาผูใดอวน
หรือไมนั้นสามารถประมาณไดหลายวิธี ไดแก 
 
 1.  การสังเกต หรือหยิบความหนาของหนงับริเวณเอวเหนือกระดกูเชิงกรานแลววัดความ
หนาของไขมนัใตผิวหนังนัน้ ถาเกิน 1 นิว้ ถือวาอวน 
 
 2.  การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง โดยใช คาลิเปอร 
 
 3.  การชั่งน้ําหนักตัวและการวัดสวนสูง แลวเปรียบเทยีบน้ําหนกัตัวกับเพศเดียวกนัทีม่ี
ความสูงเทากนัจากตารางมาตรฐาน 
 
 4.  การวัดความอวนจากสูตรตางๆ ที่อาศัยความสูง ขนาดรอบวงของทอง แขน และขา 
ความหนาของไขมันใตผิวหนังและอื่น ๆ  
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 5.  การวัดจาํนวนไขมันโดยอาศัยกฎของแอคิมิดิส 
  

6.  การใชอัตราสวนระหวางน้ําหนกัตัวกับความสูง ที่นิยมและสัมพันธกับจํานวนไขมัน
มากที่สุดคือ W/H2 (BMI) ซ่ึงขอดีของ BMI คือสามารถใชกับบุคคลไดทุกอายุและไมตองใชตาราง
และนอกจากนี้ยังใชไดทุกเชื้อชาติ คา BMI ที่มากกวา 27 ในชาย หรือมากกวา 25 ในหญิง ถือวา
อวน 
 

AAHPERD (1999) ไดกําหนดถึงแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical 
Best โดยมีรายการที่ใชในการทดสอบ ดังนี ้
 

1.  เดิน-วิ่ง 1 ไมล (one mile walk/run) 
 

2.  การวัดสวนประกอบของรางกาย (body composition) โดยการวัดเปอรเซ็นตไขมันของ
รางกายซึ่งใชผลรวมของ triceps and calf skinfold หรือ ใชการหา Body Mass Index (BMI) ก็ได 
 

3.  นั่งงอตัวไปขางหนา (sit and reach) 
 

4.  ลุก-นั่ง 1 นาที (modifield sit-ups) 
 

5.  ดึงขอ (pull-ups) 
 
 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับองคประกอบดานกิจกรรมพลศึกษา 
 

วรศักดิ์ (2523) กลาวสรุปไดวา พลศึกษาเปนกระบวนการศึกษาอยางหนึ่งที่จะชวยสงเสริม
ใหนักเรียนไดมีการเจริญงอกงาม มีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม โดย
อาศัยกิจกรรมพลศึกษาที่ไดเลือกสรรแลวเปนสื่อกลางของการเรียนรู และใหขอคิดวา การพลศึกษา
จะใชส่ือกลาง ( medium ) ที่นํามาใชในการเรียนการสอน โดยจัดประสบการณในดานกิจกรรมพล
ศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติและเกิดการเรียนรูจากการที่ไดมีสวนรวมโดยตรงซึ่งจะแตกตางจาก
การศึกษาแขนงอื่น 
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วิสูตร (2530) ใหความหมายของพลศึกษาตามรูปศัพทวา หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการ
กีฬา การบริหารรางกาย การเลนเกมและการศึกษาเกี่ยวกับรางกาย โดยใชกิจกรรมเปนสื่อ เพื่อมุง
หมายพัฒนาดานพุทธิศึกษา ทักษะ การมีทัศนคติที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได และมีพลานามัยดี 

 
Bucher (1964) ไดใหความหมายพลศึกษา หมายถึง สวนที่สําคัญของกระบวนการทาง

การศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม โดยใชกิจกรรมพลศึกษา ที่
เลือกสรรแลวเปนเครื่องมือ ที่จะสงใหเกิดการพัฒนาในดานดังกลาว 

 
Dauer and Pangrazi (1986) ไดสรุปความหมายของพลศึกษาวา คือสาขาหนึ่งของโปรแกรม

การศึกษาทั่วไปมุงสนับสนุนใหเด็กแตละคนมีความเจริญเติบโต  และพัฒนาการโดยผาน
ประสบการณทางการเคลื่อนไหวเปนหลัก 

 
ไพวัลย ( 2527) ไดกลาวถึง รากฐานทางพลศึกษาวาเปนหลักการสําคัญ เพื่อยึดถือเปน

แนวทางปฏิบัติในการสรางความเจริญเติบโตใหแกเด็กและสังคมตามสภาวะความตองการของ
สังคม โดยใชกิจกรรมพลศึกษาเปนสื่อกลางในการพัฒนาบุคคลใหเจริญเติบโตเต็มที่ รากฐานที่
สําคัญมี 3 ประการ คือ 

 
 1.  รากฐานทางดานสรีรวิทยา กลาวถึง สวนประกอบของรางกายอันมีอวัยวะตาง ๆ 
กลามเนื้อ ระบบประสาทในเรื่องของหนาที่การทํางาน ผลผลิตของการทํางานอยางมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเปนเชนนี้พื้นฐานทางดานสรีรวิทยา จึงมีความสําคัญตอบุคคล ในอันที่จะสราง
เสริมทักษะการเคลื่อนไหว ความสามารถในการเลนกีฬา ตลอดจนประสิทธิภาพในการทํางานทําให
พลศึกษาเปนสวนสําคัญในการปูพื้นฐาน หรือเตรียมตัวสําหรับการศึกษาในขั้นสูงตอไป 
 
 2.  รากฐานทางดานจิตวิทยา มนุษยมีความแตกตางกันในดานตางๆ เชนความสนใจ 
ความสามารถ ทัศนคติ การใหการศึกษาในดานพลศึกษา จึงควรคํานึงถึงความพรอมในดานตางๆ 
ของบุคคล โปรแกรมการเรียนการสอนจะตองจัดใหเหมาะสมกับระดับอายุ วุฒิภาวะ และ
ความสามารถในดานรางกายของผูเรียน การพลศึกษาจึงเปนการนําหลักของการเรียนรูมาใชในแง
ของการปฏิบัตินั่นคือวิชาพลศึกษาไดกําหนดทัศนคติแหงความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียนซึ่งอาจ
ทําไดโดยวิธีการสอนสาธิต ฝกหัด รากฐานทางจิตวิทยามีความสําคัญในการเรียนการสอน การ
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ถายทอดความรูในทางพลศึกษาการเรียนการสอนจะไดผลดีที่สุด ถึงเปาหมายเร็วที่สุด งายที่สุด
ยอมขึ้นอยูกับความเขาใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 
 
 3.  รากฐานทางดานสังคมวิทยา พื้นฐานทางสังคมจัดเปนรากฐานอันสําคัญดานหนึ่งของ
วิชาพลศึกษา เพราะกิจกรรมพลศึกษาซึ่งเปนสื่อของวิชาพลศึกษานั้น เปนสวนหนึ่งที่ทําใหคนอยูใน
สังคมไดอยางดี มีความหมายซึ่งเปนสื่อของวิชาพลศึกษา หนาที่สําคัญของกีฬา กีฬาในความนิยม
ของเด็ก สังคมมนุษยรวมกันอยูเปนกลุมทุกคนมีฐานะเปนสมาชิกของสังคม มีหนาที่รับผิดชอบตอ
สังคม เดิมทีเดียวเมื่อมนุษยเกิดมานั้นมนุษยยังขาดดานบุคลิกยังไมมีความคิดความเชื่อ รสนิยม 
ความสนใจ ความกลัว ฯลฯ ดังนั้นการอาชีพ ความเขาใจทางเศรษฐศาสตร และสถานะทางสังคมจึง
เปนการเสริมสรางในภายหลังดวยประสบการณ กิจกรรมพลศึกษาจึงมิไดเปนเพียงแตการออกกําลัง
กายเทานั้น แตยังเปนประสบการณทางสังคมอีกดวย 
 

จุดมุงหมายในทางพลศึกษาเปนวิธีที่เนนใหเห็นถึงเปาหมายของการศึกษา โดยใชในการ
วัดผลพฤติกรรมของนักเรียนที่สามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได และมีการกําหนด
หลักเกณฑของพฤติกรรมที่ เปนที่ยอมรับของครู จากความคิดเห็น วาสนา (2539) สรุปเปน
จุดมุงหมายทั่วไปของการสอนวิชาพลศึกษาได 5 ประการดังนี้ 

 
 1.  การพัฒนาการทางดานรางกาย ( physical development ) คือ ความตองการที่จะให
นักเรียนเปนบุคคลที่มีรางกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณอยูเสมอ เพราะการเคลื่อนไหวหรือการออก
กําลังกายนั้น จะทําใหระบบประสาทกับกลามเนื้อ ( neuromuscular ) ทํางานสัมพันธกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความแข็งแรง ความอดทน กําลัง ความเร็ว ความคลองตัว ปฏิกิริยา
ตอบสนอง ความยืดหยุน ความสมดุลที่รวมเรียกวา สมรรถภาพทางกาย ( physical fitness ) ไดอยาง
ดี และจะทําใหรางกาย เกิดการเจริญเติบโต ตามกฎของการใช และไมใช ( law of use and disuse ) 
คือกลามเนื้อสวนใดที่ถูกใชงานอยูเสมอก็จะเจริญเติบโต แตถาไมใชกลามเนื้อ ก็จะเล็กลีบลงขาด
ความแข็งแรง 
 
 2.  พัฒนาการทางดานจิตใจ ( mental development ) คือความตองการใหนักเรียนเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง เปนคนมีเหตุมีผลรูจักใชสติปญญาไตรตรองตัดสินใจไดเด็ดขาดถูกตองและ
รวดเร็วสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดีส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นในขณะเลนกีฬาเพราะตองใชไหวพริบ
สติปญญา การแกไขปญหาและการตัดสินใจอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นแลวยังตองการใหนักเรียน
เปนผูที่มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ ไมเห็นแกตัว แจมใส และราเริงอยูเสมอ การมีสวนใน
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กิจกรรมพลศึกษาจะนําไปสูชีวิตที่มีความสุขทั้งกายและใจ ดังที่ Plato ไดกลาวไววา การมีสวนรวม
ในกิจกรรมพลศึกษาทําใหสุขภาพทางกายและทางจิตดีขึ้น เพราะสุขภาพทางกาย และทางจิตมี
ความสัมพันธกันใกลชิดมาก ถาสุขภาพทางกายดีแลวสุขภาพจิตก็จะดีดวย ( sound mind in sound 
body ) 
 
 3.  พัฒนาการทางดานอารมณ ( emotional development ) คือ ความตองการที่จะใหนักเรียน
เปนคนที่รูจักการควบคุมอารมณ มีความยับยั้งชั่งใจ อดทน อดกลั้น ไมโกรธงาย ภูมิใจตนเองเมื่อ
ประสบความสําเร็จในการเลนกีฬา มีการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน มีความเชื่อมั่นในตนเองและรูจักการ
ควบคุมอารมณเพื่อจะไดอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
 
 4.  พัฒนาการทางดานสังคม (social development) คือ ความตองการที่จะใหผูเรียนฝกการ
ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนเปนเรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ การอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย 
มารยาทและประเพณีตางๆ ส่ิงเหลานี้นักเรียนจะไดรับการฝกฝนเรียนรู จากการเขารวมกิจกรรมพล
ศึกษา และตอไปจะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ใหทุกคนตองพึ่งพาอาศัยกัน สามัคคี และ
รับผิดชอบรวมกัน  รูจักการวางตนเมื่อเปนผูแพหรือผูชนะ  เปนตน  ในชั่วโมงพลศึกษาจึง
เปรียบเสมือนหองทดลองปฏิบัติการทางพฤติกรรมของนักเรียน ส่ิงที่ตองเนนคือพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียนที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและความมีน้ําใจนักกีฬา ( sportsmanship ) 
 
 5.  พัฒนาการทางดานทักษะ ( skill development ) คือ ความตองการใหนักเรียนไดเกิด
พัฒนาการทํางาน สัมพันธกันระหวางระบบกลามเนื้อกับประสาทโดยเปนการทํางานสัมพันธกัน
ระหวางระบบกลามเนื้อตางๆ ( muscular coordination ) สวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งเปนการทํางาน
สัมพันธกันระหวางระบบประสาทกับระบบกลามเนื้อ ( muscular and nervous coordination )        
ผลจากการทํางานสัมพันธกับของระบบดังกลาวจะกอใหเกิดทักษะ ( skill ) ซ่ึงทักษะนั้นจะเกิดขึ้น
ไดดวยการฝกฝนอยูเปนประจําเปนทักษะในการใชอวัยวะสวนตางๆของรางกายประกอบการใช
สติปญญาในขณะเลนกีฬา เมื่อมีทักษะแลวนักเรียนก็อยากที่จะเลนกีฬาตอไปทําใหเกิดการเรียนรู
มากขึ้นสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลวการมีทักษะยัง
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจเกิดความสนใจและตองการที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมพลศึกษาตอไปอีก 
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ประเภทของกจิกรรมพลศึกษา 
 
 กิจกรรมพลศึกษา คือ รายวิชาพลศึกษาที่ครูนําไปสอนนักเรียนใหเกิดการพัฒนาทั้งดาน
ความรู ทัศนคติ ทักษะ สมรรถภาพทางกาย และบุคลิกภาพ กิจกรรมพลศึกษามีหลายประเภทตามที่
นักพลศึกษาหลายคนไดแบงประเภทไวแตกตางกันออกไป แตเมื่อวิเคราะหดูแลวจะเห็นไดวามี
ลักษณะที่คลายคลึงกันมาก ทุกกิจกรรมพลศึกษาที่เลือกบรรจุไวในหลักสูตร จึงมีคุณคาตอนักเรียน
เทาๆกันทุกกิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมประเภทบุคคลหรือกิจกรรมประเภททีม 
 
 ไพวัลย (2527) ไดสรุปประเภทของกิจกรรมพลศึกษาไดวาควรมีอยางนอย 8 ประเภทดังนี ้
 

1.  กิจกรรมการเลนเบ็ดเตล็ด (low organization games) 
2.  กิจกรรมการเลนเปนนิยาย และการเลนเลียนแบบ (mimetic and story play) 
3.  กิจกรรมการเลนเขาจังหวะ (rhythmic activities) 
4.  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพตวัเอง (self-testing activities) 
5.  กิจกรรมการเลนนําไปสูกฬีาใหญ หรือเกมนํา (lead-up games) 
6.  กิจกรรมเกมกีฬา (games and sports) 
7.  กิจกรรมการอยูคายพักแรม (camping activities) 
8.  กิจกรรมสําหรับแกไขความบกพรองทางกาย (adaptive activities) 
 

ความหมายของการออกกําลังกาย 
 

การออกกําลังกาย เปนสิ่งที่มีประโยชนที่ประชาชนทุกคน ตองกระทํา เพื่อใหรางกาย
สมบูรณ และจิตใจที่แจมใส ผูวิจัยไดรวบรวม ความหมายของการออกกําลังกาย ซ่ึงไดมีผูเชี่ยวชาญ
ทางพลศึกษาและกีฬาไดใหคําจํากัดความหรือความหมาย ดังนี้ 

 
ชูศักดิ์ (2519) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการออกกําลังกายไววา 
 
...การออกกําลังกายหมายถึง การใชกลามเนื้อทํางานเพื่อใหรางกายมีการเคลื่อนไหวพรอม
กับการไดแรงงานดวย ในขณะเดียวกันยังมีการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย เพื่อชวย
การจัดแผนงานควบคุมและปรับปรุงสงเสริมใหออกกําลังกายมีประสิทธิภาพและคงอยู... 
 



 
 

47 

สมหวัง (2520) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการออกกําลังกายไววา 
 
...การออกกําลังกายคือการเคลื่อนไหวรางกายใหมีจังหวะเหมาะสม เปนการฝกซอมให
รางกายแทบทุกสวนใหมีความคลองแคลวจึงทําใหรางกายเตรียมพรอม อดทนแข็งแรงผอน
คลายความเครงเครียดจากการทํางาน หรือชีวิตประจําวันซึ่งมักจะซ้ํา ๆ ซาก ๆ เมื่อรางกาย
แข็งแรงก็จะทําใหสมองแจมใสปราศจากโรคภัย... 
 
วรศักดิ์ (2525) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการออกกําลังกาย วา 
 
... การที่เราทําใหรางกายไดใชแรงงาน หรือกําลังงานที่มีอยูในตัวนั้น เพื่อใหรางกายหรือ
สวนใดสวนหนึ่งของรางกายเกิดการเคลื่อนไหวนั่นเอง เชน การเดิน การกระโดด การวิ่ง 
การทํางาน หรือในการเลนกีฬา การออกกําลังกายแตละกิจกรรม รางกายใชกําลังงานมาก
นอยแตกตางกันไปตามลักษณะของงานนั้นวาจะมากนอยหรือหนักเบาแคไหน... 
 
ณรงค (2527) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการออกกําลังกายไววา 
 
...การออกกําลังกาย คือการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อจุดประสงคใหไดประโยชนอยางจริง ๆ 
จัง ๆ ( ขอตอ กลามเนื้อ ) สวนการทํางานหรือการเคลื่อนไหวรางกายใน ชีวิตประจําวัน คือ
การเคลื่อนไหวเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ที่ไมใชสวนนั้นเชน เพื่อการทํางานอยางหนึ่งใหลุลวง
ไปเพื่อทํางานหาเงิน เพื่อเรียนหนังสือ เพื่อหยิบขาวใสปาก... 
 
มงคล (2539) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการออกกําลังกายไววา 
 
...การออกกําลังกาย คือการฝกซอมในสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํางานมากกวาสภาวะ
ปกติอยางเปนระเบียบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพรางกายของแตละ
บุคคลเปนสําคัญจนเปนผลใหรางกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น... 
โดยสรุปแลว การออกกําลังกายหมายถึง การเคลื่อนไหวของรางกายใหมีจังหวะ ตั้งแตเร่ิม

การออกกําลังกายจนสิ้นสุดการออกกําลังกาย ดวยวิธีการตาง ๆ อยางมีระบบ ระเบียบและขั้นตอน
ใหเหมาะสมกับวัยและขีดจํากัดของแตละบุคคลเพื่อพัฒนารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ 
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ประโยชนของการออกกําลังกาย 
 

ไดมีผูวิจยัทําการศึกษา คนควา วจิัย เพื่อสนับสนุนถึงคุณประโยชนของการเลนกีฬา หรือ
การออกกําลังกาย ไวมากมายหลายทานซึ่งตางพบวาการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายนัน้มีคุณคาตอ
ชีวิตไวดังนี ้

 
สุวิทย (2517) ไดพูดถึงผลของการออกกําลังกายวา 
 

 1.  ทําใหหวัใจสามารถสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกายไดเพยีงพอกับความตองการโดยใช
แรงงาน เชื้อเพลิงนอยกวาหวัใจของคนที่ไมคอยไดออกกําลังกาย 
 
 2.  ผลตอหลอดเลือดแข็ง การออกกําลังกายจะทําใหระบบการเกิดไฟบรินในรางกายชาลง 
และไปกระตอนใหระบบสลายไฟบรินทํางานมากขึ้น เปนผลใหไมมีไฟบรินไปเกาะภายในผนัง
หลอดเลือด 
 
 3.  ผลตอการลดน้ําหนัก 
 
 4.  ผลตอการลดความเครียดของระบบประสาทเนื่องจากใชสวนตาง ๆ ของกลามเนื้อทําให
ความกดดันผอนคลายลง 
 
 5.  ผลตอกลามเนื้อ ชวยทําใหกลามเนื้อแข็งแรง เปนผลทําใหระบบทางเดินอาหารดีขึ้น
ปองกันโรคทองผูก ปองกันมิใหเลือดหยุดนิ่ง และปองกนัการแข็งตวัของเลือดในหลอดเลือดอีก
ดวย 
 

สมหวัง (2520) ไดพดูถึงประโยชนของการออกกําลังกายไวดังนี ้
 
1.  ทําใหหายใจเร็วขึ้น การหมุนเวยีนฟอกเลือดในปอดกจ็ะดีขึ้น 
2.  ทําใหผิวหนังขับเหงื่อมากขึ้น ปสสาวะไหลเวยีนสะดวกขึ้น 
3.  ทําใหกลามเนื้อ ขอและเสนเลือดไดรับการฝกฝนคลองแคลวแข็งแรงเจริญเติบโต 
4.  สมองสดชื่น แจมใส 
5.  ทําใหรางกายมีอํานาจตานทานโรคมากขึ้น 
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6.  กินอาหารไดมาก นอนหลับสนิท 
7.  การยอยอาหารดีขึ้น ทองไมคอยผูก 

 
อวย (2523) ไดสรุปประโยชนของการออกกําลังกาย หรือกีฬาตอรางกายในดานสรีรวิทยา

ไวดังนี ้
 

 1.  ทําใหขนาดของกลามเนือ้โตขึ้น มัด ของกลามเนื้อหนาขึ้น ชวยเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกลามเนื้อ 
 
 2.  ทําใหหวัใจมีขนาดใหญขึ้น ผนังหนาขึน้ ขยายตวัไดมากขึ้น สามารถเก็บเลือดไดมาก
และมีกําลังในการสูบฉีดโลหิตมากขึ้น 
 
 3.  ทําใหเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น หลอดเลือดมีความยืดหยุนมาก ปองกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว
หรือแตกได 
 
 4.  ชวยใหปอดโตขึ้น ขยายตัวไดมากขึ้น ชวยใหรางกายมีความอดทนสูง สามารถ
ปฏิบัติงานติดตอกันไดเปนเวลานาน โดยมีความเมื่อยลานอย 
 
 5.  ตอมไรทอจะถูกกระตุนใหหล่ังฮอรโมนอยูเสมอ ทําใหรางกายรูสึกสดชื่นและมีความ
กระปรี้กระเปรา 
 
 6.  ชวยใหระบบยอยอาหารทํางานไดดีขึน้ ปองกันโรคทองอืด ทองเฟอ 
 
 7.  ชวยใหเมด็เลือดขาว มีปริมาณมากขึ้น เพื่อประโยชนในการสรางความตานทานโรค 
  

8.  ชวยลดภาวะตึงเครียดทางสมองและจิตใจ 
 
 9.  ชวยลดความอวน และเสริมสรางทรวดทรงใหสมสวน สวยงาม 
 
 10.  ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางกายทัว่ไปใหสูงยิ่งขึ้น 
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สุพิตร (2525) ไดสรุปประโยชนของการออกกําลังกายไววา บุคคลที่ออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ จะรูสึกวาไดมกีารเปลี่ยนแปลงภายในรางกายของตนเองหลายอยางดวยกัน เชน 

 
 1.  มีการตื่นตวั คลองแคลววองไว และจะรูสึกเหน็ดเหนือ่ยชาลงในขณะทํางาน หรือออก
กําลังกาย 
 
 2.  ความดันโลหิตจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพขึ้น 
 
 3.  สุขภาพของหัวใจจะแข็งแรงขึ้น อัตราการเตนของหวัใจขณะพักจะชาลง 
 
 4.  น้ําหนกัตวัที่มีมากเกินความจําเปนกจ็ะลดนอยลง การออกกําลังกายจะชวยใหกลามเนื้อ
แข็งแรงและลดปริมาณของน้ําหนกัตัวทีเ่ปนไขมันใหลดลง 
 
 5.  การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จะชวยพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อและชวย
ปองกันการบาดเจ็บ ซ่ึงอาจเกิดจากขอเทาแพลง หรือกลามเนื้อฉีกขาดได 
 

สรุปแลวจะเหน็วาการออกกาํลังกายเปนวิธีเดียวเทานัน้ทีจ่ะชวยใหมนษุยมีรางกายแข็งแรง
และสุขภาพสมบูรณ และยังทําใหจิตใจแจมใสอารมณมัน่คงและมีการสังคมที่ดีอีกดวย 

 
หลักการออกกําลังกาย 
 

ผูเชี่ยวชาญทางพลศึกษา และการกฬีา ตางมีความเชื่อวาการออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่มี
สวนแกไขปญหาสังคม ใหบรรเทาลงไปไดหากทุกคนในสังคมไดรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
โดยการออกกาํลังกายเปนประจําอยางถูกตองตามหลักการ ซ่ึงไดมีผูเชี่ยวชาญทางพลศึกษาและการ
กีฬาไดใหคําจาํกัดความของหลักการออกกําลังกายไวดังนี้ 

 
ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ( อางถึงในไพวลัย, 2530 : 12 ) ไดกลาวถึงหลักการออกกําลังกาย

ไววา 
 

 1.  ตองใชวิธีคอยทําคอยไป คือ เร่ิมตนดวยปริมาณนอยและการออกกาํลังกายงาย ๆ 
คอย ๆ เพิ่มปริมาณขึ้นและเพิ่มความยากขึน้เปนลําดับตามไปกับรางกายที่เจริญขึ้น 
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 2.  ตองใหทุกสวนของรางกายไดออกกําลังกายไมควรใหเปนแตเฉพาะสวนใดสวน
หนึ่งมิฉะนั้นผลที่ไดจะไมดแีละอาจทําเหตุยุงยากไดหลายอยาง 
 
 3.  การออกกําลังกายควรทําโดยสม่ําเสมอ จะทําทุกวันหรือทุกสองวันหรือสามวันกไ็ด
แลวแตเหตกุารณและความสะดวก แตควรทําเรื่อย ๆ ตามกําหนดที่วางไว อนึ่งถาไมมีเหตุขัดของ
จําเปนควรทําในเวลาเดียวกนัทุกครั้ง อาจจะเปนเวลาเชาเมื่อตื่นนอนหรือเวลาบายหรือค่ํากไ็ด 
 

อดิเรก (2523) กลาววา การออกกําลังกายเพือ่ใหไดผลอยางแทจริงนั้นจําเปนตองปฏิบัติตาม
หลัก 3 ประการ คือ 

 
1.  ตองกระทําถูกตองตามหลัก และวิธีการ ( principles and techniques ) 
2.  ตองมีประมาณการทํางานที่เหมาะสม ( properly work load ) 
3.  ตองมีความสม่ําเสมอและตอเนื่องในการปฏิบัติ ( regularity and continuity ) 
 
ไพฑูรย (2526) กลาววา 
 
...การออกกําลังกายดี คือการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอและไมหกัโหมการออกกําลังกายที่
มากจนเกินไป หรือการเลนกฬีาที่หกัโหมอาจจะทําใหระบบ โครงกระดูกเสื่อมชรากอนวัย 
เชน ไขขอบางสวนสึกกรอนหรือมีอาการปวดขอเหมือนคนสูงอายุ... 
 
ศักดิ์ชาย (2526) ไดสรุปหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ดังนี ้
 

 1.  ตองมีเวลาเพียงพอสําหรับการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายจะตองกระทําเปนประจํา และตองนานพอที่จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สมรรถภาพใหดีขึ้นตองใชเวลาอยางนอย 3 เดือน ฉะนั้นในการออกกําลังกายจําเปนตองจัดเวลาให
เพียงพอเปนประจําตลอดไปเพราะถากระทําไมสม่ําเสมอจะไมไดผลเทาที่ควร ทําใหสมรรถภาพ
ทางกายลดลง และการออกกําลังกายตองคํานึงถึงความหนักและชนิดของกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
สภาพรางกาย 
 
 2.  กิจกรรมการออกกําลังกายจําเปนตองกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของแต
ละบุคคล ทั้งเปาหมายความหนักของกิจกรรมและสมรรถภาพที่ตองการ อีกทั้งจําเปนตองมีวิธีการ
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ประเมินผลความกาวหนา ทางดานสมรรถภาพของตนเองดวยวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไมพึง
ระลึกอยูเสมอวา ไมมีกิจกรรมการออกกําลังกายใดที่สมบูรณเหมาะสมกับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย 
แตโปรแกรมการออกกําลังกายจําเปนตองจัดใหเหมาะสม สําหรับสนองความตองการและ
ความสามารถของแตละบุคคล ทั้งชนิดกิจกรรม ความหนักและความบอย เปนราย ๆ ไป 
 
 3.  โปรแกรมการออกกําลังกายที่ดี จะตองมุงเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหครบทุกดาน 
ไมมีกิจกรรมการออกกําลังกายชนิดใดเพียงชนิดเดียวที่จะสงเสริมสมรรถภาพครบทุกดานฉะนั้น
โปรแกรมการออกกําลังกายตองจัดกิจกรรมตางๆ อยางที่จะมุงสรางสมรรถภาพครบทุกดานตาง ๆ 
ไดแก สมรรถภาพทางดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัว ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือด และความอดทนของระบบกลามเนื้อโปรแกรมการออกกําลังกายที่ดีตองสามารถ
เสริมสรางและพัฒนาองคประกอบดานสมรรถภาพทางกายที่สําคัญที่สุด 
 
 4.  โปรแกรมการออกกําลังกายตองถูกจดัไวอยางเปนระบบ ทั้งดานความบอย ความ
สม่ําเสมอ โปรแกรมการออกกําลังกายจําเปนตองจัดเพื่อสนองความตองการขั้นพื้นฐาน แตละ
บุคคล 
 
 5.  ความสม่ําเสมอของการออกกําลังกายเปนสิ่งจําเปน ตองไมมากจนเกินไปและไมนอย
จนเกนิไป จนไมมีผลตอการเสริมสรางและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายควร
พยายามทําใหเปนตารางสําหรับออกกําลังกาย ความบอยในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางนอย
ควรสัปดาหละ 4 คร้ัง ๆ ละ ไมนอยกวา 10 นาที โดยใชอัตราชีพจรขณะออกกําลังกายเปนเกณฑ  
(นับทันทีขณะที่หยุดออกกําลัง) ซ่ึงมีหลักดังนี ้

 
5.1  ไมเกิน 190-อายุ คร้ัง / นาที ในผูออกกาํลังกายเปนประจําอยูแลว 
5.2  ไมเกิน 180-อายุ คร้ัง / นาที ในผูสูงอายทุี่ไมไดออกกําลังเปนประจํา 

 
 6.  การออกกําลังกายแบบเพิม่ความหนกั (แบบกาวหนา) เปนกุญแจไปสูการมีสมรรถภาพ
ที่ดี การออกกาํลังกายจะมีผลตอสมรรถภาพจําเปนตองเพิ่มความหนักของกิจกรรมใหมากพอที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาสมรรถภาพ ทั้งดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบ
กลามเนื้อ และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด การเพิ่มความหนักเพิ่มได 2 ลักษณะคือ เพิ่ม
ความหนกัของกิจกรรมกับเพิ่มความนานของกิจกรรม 
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 7.  ความกาวหนาของสมรรถภาพเปนสิ่งสําคัญของโปรแกรมการออกกาํลังกาย ถากระทํา
อยางถูกตอง เหมาะสมและเพียงพอ จะมีผลใหรางกายปรับตัว ตองการเพิ่มแรงตานทานที่จะทําให
รางกายพัฒนาขึ้นฉะนั้น การออกกําลังกายจําเปนตองเพิม่ความหนกั โดยเพิ่มขึน้ทีละนอยและ
สม่ําเสมออยางเปนระบบซึ่งจะเปนวิธีทางนําไปสูการมสีมรรถภาพทางกายที่ด ี
 
 8.  ฝกตามโปรแกรมการออกกําลังกายมีจดัไวอยางเหมาะสม จะเปนผลรวมของการเสริม
สมรรถภาพทางกาย โปรแกรมการออกกําลังกายที่สมบูรณจะตองพัฒนาองคประกอบทุกดานของ
สมรรถภาพทางกาย 
 

การออกกําลังกายที่กลาวมาขางตนสามารถทําไดหลายวธีิขึ้นอยูกับเวลา และโอกาส 
สถานที่ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ ซ่ึงการออกกําลังกายนัน้สามารถทําไดหลายอยาง เชนการเดิน 
การวิ่ง การวายน้ํา การถีบจกัรยาน การเลนกีฬา กายบรหิาร เปนตน การออกกําลังกายใหมีสุขภาพดี 
นั้นควรทําเปนประจําโดยเฉพาะวยัรุน 
 
สุขปฏิบัติ 10 ประการสําหรับผูออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ 
 

เพื่อใหการออกกําลังกายไดผลดีเต็มที่ และไมเปนอนัตรายตอรางกาย ศูนยวิทยาศาสตรการ
กีฬา (อางถึงในไพวัลย, 2530 : 24-28) ไดใหคําแนะนําตอผูที่ตองการออกกําลังกายเพือ่สงเสริม
สุขภาพ พึงยดึขอปฏิบัติ 10 ขอพอสรุปไดดังนี ้

 
1.  การประมาณตน ควรออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพของรางกายแตละคน 
 
2.  การแตงกาย ตองเหมาะสมกับประเภทและชนิดของกฬีาและสภาพภูมิอากาศ 

 
 3.  เลือกเวลาดนิฟาอากาศ ควรกําหนดเวลาออกกําลังกายใหแนนอนและควรเปนเวลา
เดียวกันทกุครัง้ 
 
 4.  สภาพของกระเพาะอาหาร มีหลักทั่วไปวาควรงดอาหารหนักกอนออกกําลังกาย 3 
ช่ัวโมง อยางไรก็ตาม ในกีฬาที่ใชความอดทนเปนชัว่โมง ๆ เชนวิ่ง มาราธอน อาจเติมอาหารที่ยอย
งายในปริมาณไมถึงอิ่มไดเปนระยะ ๆ  
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 5.  การดื่มน้ํา สมรรถภาพทางกายลดต่ําลง เพราะรางกายจะตองมีน้ําสํารองประมาณ 2 
เปอรเซ็นตของน้ําหนกัตัว ถาไมสามารถคํานวณไดวาจะดื่มน้ําเทาใด อาจใชความกระหายเปน
เกณฑ แตทั้งนีม้ิไดหมายความวาจะตองดื่มครั้งเดียวจนหมดความกระหาย ตองคอย ๆ เฉลี่ยปริมาณ
ออกไป 
 
 6.  ความเจ็บปวย ความเจ็บปวยทกุชนิดทําใหสมรรถภาพของรางกายลดลงและรางกาย
ตองการพักผอนอยูแลว หากออกกําลังเขาอาจเปนอันตรายแกรางกายได 
 
 7.  ความเจ็บปวยระหวางการออกกําลังกาย หากมีปญหาการเจ็บปวยในระหวางการออก
กําลังกายควรหยุดพักผอน โดยเฉพาะผูที่มอีายุเกิน 35 ปขึ้นไป เชน อาการหายใจขัด จุกแนน เจ็บ
บริเวณหนาอก เปนตน 
 
 8.  ดานจิตใจ ตองทําจิตใจใหปลอดโปรงขณะออกกําลังกาย ตั้งใจปฏบิัติตามทาทางเทคนิค
และแกไขปฏิบัติที่ผิด ขจัดเรื่องที่รบกวนจิตใจระหวางนั้นออกไป 
 
 9.  ความสม่ําเสมอ ผลเพิ่มของสมรรถภาพตางๆ นอกจากจะขึน้อยูกับปริมาณความหนัก
เบาของการฝกซอม และการออกกําลังกายแลวยังขึน้อยูกบัความสม่ําเสมอดวยดังนัน้การออกกําลัง
กายจึงตองพยายามรักษาความสม่ําเสมอไว 
 
 10.  การพักผอน หลังการออกกําลังกายจําเปนตองพักผอนอยางเพยีงพอ โดยใชวิธีสังเกต
งาย ๆ วาในการออกกําลังกายครั้งตอไป รางกายจะตองสดชื่นอยูในสภาพเดิมหรือดกีวาเดิม การ
ออกกําลังกายวันตอไปจึงจะทําไดมากขึ้นตามลําดับ 
 

ทฤษฎีและหลักการฝกในน้ํา 
  

การออกกําลังกายในน้ํา  เร่ิมมีตั้งแตสมัยอาณาจักรกรีกและโรมันยุครุงเรอืง ในระยะหลัง
แถบทวีปยุโรป อเมริกาและออสเตรเลียไดเร่ิมใหความสนใจกับการออกกําลังกายในน้ําขึ้นมาอีก
คร้ังหนึ่ง (พันทิพา, 2537) จะเหน็ไดจากเริม่นํารูปแบบการวิ่งเหยาะ (jogging) ในน้ํามาใชเมื่อปลาย
ทศวรรษที่ 60-70 ตอมาในทศวรรษที่ 70 ถึงตนทศวรรษที่ 80 เร่ิมมีการเตนแอโรบิกในน้ํา 
(aquarobics) และไดนําการออกกําลังกายในน้ํามาประยกุตใชในการฝกเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ
ในทศวรรษที่ 90 (Sova, 1995) 
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การออกกําลังกายในน้ําเปนการนํากิจกรรมที่กระทําไดบนบก ซ่ึงบางทานอาจกลาววา
กิจกรรมที่กระทําบนบกนัน้ดอียูแลวทําไมจงึตองเปลี่ยนไปออกกําลังกายในน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากมี
เหตุผลที่สําคัญ (สุริยา, 2537) คือ 
 

ชวยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกําลังกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกกําลังกาย
ในรูปแบบที่รุนแรงมีแรงกระแทกสูง มักเกิดการบาดเจ็บในอัตราสูง ประกอบกับผลการวิจัยที่ใชให 
เห็นวา การออกกําลังกายเบา ๆ ในน้ํา เชน การเดิน สามารถชวยใหสมรรถภาพของระบบหายใจ-
ไหลเวียน (cardiorespiratory) ดีขึ้นได และยังเปนการออกกําลังกายแบบใชแรงตานทาน (resistance 
training) เพื่อสรางความแข็งแรง ความอดทน ความออนตัว การทรงตัวและการประสานงานของ
รางกาย ซ่ึงไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปวา มีประโยชนและจําเปนในการพัฒนารางกายใหดีขึ้น 

 
การออกกําลังกายในน้ําเปนการออกกําลังกายที่มีการปรับแรงตานทานตามแรงของ                 

ผูออกกําลังกาย กลาวคือ ผูที่ออกกําลังกายในน้ําออกแรงมากเทาไร น้ําจะมีแรงตานมากเทานั้น การ
เพิ่มความหนักอาจใชอุปกรณ เชน ถุงมือ ( aqua  groves ) แผนโฟม ( kickboards ) ลูกบอล โฟมคาด
เอว ผาเช็ดตัว เปนตน นอกจากนี้ การออกกําลังกายในน้ําเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งหญิงมี
ครรภ ผูสูงอายุและผูที่มีปญหาสุขภาพตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการออกกําลังกายตามปกติ เชน  โรค
อวน ขอเสื่อม อัมพฤกษ เปนตน มีจุดประสงคเพื่อใหทุกคนสามารถออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได      
( exercise for all ) 

 
การออกกําลังกายในสภาพแวดลอมที่เปนของเหลวหรือน้ํานั้น มีคณุสมบัติทางฟสิกสหลาย

ประการที่แตกตางไปจากบนบก และมีผลตอสรีรวิทยาของผูออกกําลังกายหลายประการที่นาสนใจ 
คือ (สุริยา, 2537) 

 
1.  แรงดันใตน้ํา ( hydrostatic pressure ) แรงดันในน้ําที่ความลึกระดับขอเทา เขา สะโพก     

เอว และระดับอก จะมีแรงดันมากขึ้นตามระดับความลึกของน้ํา ทําใหขณะที่เราแชตัวอยูในน้ํา        
เลือดดําสามารถไหลกลับสูหัวใจไดงายกวาบนบก โดยเฉพาะบริเวณขาและเขา ซ่ึงโดยปกติโลหิต
จะไหลกลับสูหัวใจไดยากเพราะแรงดึงดูดของโลก นอกจากนี้ แรงดันของน้ํายังมีผลตอระบบ
หายใจ คือ ปริมาณอากาศหลังหายใจออกคางอยูในปอดนอยลง และรางกายตองใชพลังงานในการ
หายใจสูงกวาปกติ เนื่องจากแรงดันของน้ํามีความกดดันตอรางกายอยูตลอดเวลา 
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2.  แรงพยุงของน้ําหรือแรงลอยตัว ( buoyancy ) จะชวยลดแรงกดดันหรือแรงกระแทก
ภายในขอตาง ๆ เชน ขอเทา ขอเขา ในการเคลื่อนที่หรือการฝกกระโดด นอกจากนี้ แรงพยุงของน้ํา
ชวยใหน้ําหนกัตัวลดลงเหลอืเพียง 10% เมือ่อยูในน้ําระดบัหัวไหลจึงสงผลทําใหสวนตางๆของ
รางกายมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากกวาขณะอยูบนบก ขอตอตางๆสามารถเคลื่อนไหวไดเปน
อยางดี ทําใหรางกายมีความยืดหยุนสูง แตการออกกําลังกายในน้ําอาจจะควบคุมทาทางการ
เคลื่อนไหวไดยากกวาขณะอยูบนบก 

 
3.  ความตานทานในน้ํา ( aquakinetic resistance ) มีลักษณะพิเศษ คือ น้ําจะตานการ

เคลื่อนไหวของรางกายทุกทศิทางในสามมติิ ( multidirectional ) จึงสามารถใชสําหรับบริหาร
กลามเนื้อที่มีอยูเปนจํานวนมากในรางกายไดอยางทั่วถึงดกีวาการใชแรงตานแบบอื่นๆ ซ่ึงสวนใหญ
จะตานทานการเคลื่อนไหวในทิศทางเดยีว  

 
 4.  อุณหภูมิของน้ํา ( temperature ) ขณะทีอ่ยูภายใตอุณหภูมิที่เทากัน รางกายจะสามารถ   
ระบายความรอนไดดกีวาบนบกถึง 25 เทา ทําใหรางกายไมรูสึกออนเพลียและไมทําใหเกิดอาการ      
ลมแดด ( heat stroke ) ซ่ึงอุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกายในน้าํ ควรอยูในชวง      
80-86 องศาฟาเรนไฮนหรือ 27-30 องศาเซลเซียส 
 
คุณสมบัติบางประการของน้าํและผลตอสรรีวิทยา 

 
การออกกําลังกายในสภาพแวดลอมที่เปนของเหลว ซ่ึงมีคุณสมบัติทางฟสิกสหลายประการ

ที่แตกตางไปจากบนบก และมีผลตอสรีรวิทยาของผูออกกําลังกายหลายประการที่นาสนใจคือ 
 
แรงดันใตน้ํา ( hydrostatic pressure ) แรงดันซึ่งมีมากขึ้นตามระดับความลึกทําใหขณะที่เรา

แชตัวอยูในน้ํา โลหิตดําสามารถไหลกลับสูหัวใจไดงายกวาบนบก โดยเฉพาะจากบริเวณขาและเทา 
ซ่ึงโดยปกติโลหิตจะไหลกลับสูหัวใจไดยาก เพราะแรงดึงดูดของโลก ขณะออกกําลังกายในน้ําไม
วาจะอยูในทาใด ๆ การไหลเวียนโลหิตของรางกาย จะเหมือนกับการออกกําลังกายในทานอนราบ    
( horizontal exercise )เสมอ 

 
ผลตอระบบหายใจจากแรงดันน้ําทําให ปริมาณอากาศหายใจออกคางอยูในปอดนอยลง 

และรางกายตองใชพลังงานสําหรับการหายใจสูงกวาปกติเพราะเปนการหายใจแบบที่เรียกวา 
negative pressure breathing  
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แรงพยุงของน้ําหรือแรงลอยตัว ( bouyancy ) ทําใหน้ําหนักตัวลดลงเหลือเพียง 10 % 
เทานั้น (Thuey and Fozter, 1993) สภาพที่คลายกับไรน้ําหนักทําใหสวนตางๆ มีอิสระในการ
เคลื่อนไหวมากกวาอยูบนบก ขอตางๆ  สามารถเคลื่อนไหวไดอยางดี ทําใหรางกายมีความยืดหยุน
สูง 

ความตานทานในน้ํา ( aquakinetic resistance ) มีลักษณะพิเศษคือ จะตานการเคลื่อนไหว
ของรางกายทุกทิศทางในสามมิติ ( multidirection ) จึงสามารถใชสําหรับการบริหารกลามเนื้อใน
รางกาย ซ่ึงมีจํานวนมากไดอยางทั่วถึงดีกวาการใชแรงตานทานแบบอื่น ๆ ซ่ึงมักจะตานการ
เคลื่อนไหวในทิศทางเดียว นอกจากนี้แรงตานทานของน้ํา ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอยางหนึ่งคือเปน 
dynamic variable resistance ที่สามารถ ปรับขนาดไดโดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของรางกาย 

 
อุณหภูมิของน้ํามีผลตอสรีรวิทยาในแงมุมตางๆ ที่นาในใจ ขณะที่อยูภายใตอุณหภูมิเทา ๆ 

กัน รางกายจะสูญเสียความรอนไดดีกวาอยูบนบกถึง 25 เทา ในแงของการออกกําลังกายในน้ําที่
อุณหภูมิที่พอเหมาะจะมีประโยชนเพราะรางกายจะระบายความรอนไดดีกวาการออกกําลังกายบน
บก ซ่ึงทําใหไมรูสึกออนเพลีย และไมทําใหเกิดการเปนลมแดด ( heat stroke ) 

 
รูปแบบตางๆ ของการออกกาํลังกายในน้ํา 

 
สุริยา (2538) ไดเสนอรูปแบบชนิดตาง ๆ ของการออกกาํลังกายในน้ํา ซ่ึงขออภิปราย

รูปแบบดังตอไปนี ้
 
1.  วายน้ํา เปนการออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมมาเปนเวลานานแลว และเปนทีย่อมรับ

วามีประโยชนตอสุขภาพมากที่สุดประเภทหนึ่ง เปนการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ใชพลังงานแบบแอโรบิกไดดี แตขอเสียของการวายน้ําประการหนึ่งคอื ตองอาศัยทกัษะพอสมควร 
ทําใหคนจํานวนมากไมสามารถใชการวายน้ําเปนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได 

 
2.  อะควาโรบิก ( aquarobic ) หรือการเตนแอโรบิกในน้ํา เมื่อ ค.ศ. 1977 ผูนําในการให

คําปรึกษา ทางดานสมรรถภาพทางกายและการกีฬาของสหรัฐอเมริกา ไดจัดทําเอกสารแนะนํา 
วิธีการออกกําลังกายในน้ํารูปแบบใหมขึ้น โดยใชช่ือวา อะควาไดนามิค ( aquadynomic ) ตอมาใน
ทศวรรษที่ 80 ความสนใจในเรื่องการออกกําลังกายแบบแรงกระแทกต่ํา และประโยชนของการออก
กําลังกายโดยใชแรงตานทาน ทําใหการออกกําลังกายในน้ําแบบนี้ไดรับความนิยมมากขึ้น ทั้งใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย และมีโปรแกรมการออกกําลังกายในชื่อตางๆ เผยแพรออกมา



 
 

58 

มากมาย เชน อะควาไซด ( aquacise ) , วอเตอรโรบิก ( waterobic ), วอเตอรเวอรกเอาท                    
( water workout ) หรือไฮโด – โรบิก ( hydro – robic ) เปนตน ลักษณะการออกกําลังกายในน้ําของ
โปรแกรมตาง ๆ เหลานี้ จะมีหลักการคลายคลึงกัน คือ เปนโปรแกรมที่พัฒนามาจากการออกกําลัง
กายแบบแอโรบิกบนบก โดยอาจมีดนตรีประกอบเพื่อเปนจังหวะ และใหความเพลิดเพลิน 

 
3.  การเดิน วิ่งเหยาะ และวิ่งในน้ํา ( water running and jogging ) แตดั้งเดิมการเดินและการ

วิ่งในน้ําถูกนํามาใชสําหรับฟนฟูสุขภาพนักกีฬาที่บาดเจ็บ ไมสามารถฝกตามปกติที่ตองลงน้ําหนัก
ได ซ่ึงนอกจากจะสามารถชวยดํารงสมรรถภาพของนักกีฬาไวเปนอยางดีแลว ปรากฏวาในบางกรณี
กลับชวยทําใหเลนกีฬาไดดีกวาเดิมอีกดวย การเดินการวิ่งในน้ําสามารถใชเปนการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพได หรือสามารถนํามาใชประกอบกับการออกกําลังกายบนบกและการเตนแอโรบิกใน
น้ําได 

 
4.  การฝกการหายใจในน้ํา ( breathing exercise ) เราสามารถใชวิธีการที่เรียกวา bobbing 

คือการหายใจเขาเต็มที่ขณะพยุงศีรษะ และทรวงอกขึ้นเหนือผิวน้ําแลวจมลงพนลมหายใจทางปาก
ใตระดับน้ํา สําหรับสรางสมรรถภาพทางระบบหายใจไดดี ในการออกกําลังกายในน้ํา การหายใจใน
น้ํา เปนรูปแบบการออกกําลังกายที่ดีที่สุดประเภทหนึ่ง จะชวยใหกลามเนื้อระบบหายใจแข็งแรง 

 
5.  การฝกยืดกลามเนื้อ ( stretching ) ในน้ํา ทางการแพทยเวชศาสตรฟนฟูไดนําเอา

ประโยชนของน้ํามาใชสําหรับการฟนฟูผูมีปญหาเรื่อง ขอติดขัดมานานแลว การใชน้ําอุน ๆ จะชวย
ใหการฝกยืดกลามเนื้อทําไดดีขึ้น การยืดกลามเนื้อ เปนการออกกําลังกายที่ใหประโยชนตอระบบ
การทํางานของกลามเนื้อและขอตอตางๆ  ชวยใหการเคลื่อนไหวเปนไปอยางคลองแคลว 
กระฉับกระเฉง และที่สําคัญคือ ชวยปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย หรือปวดเมื่อยตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน ปวดหลัง ปวดคอ ปวดหัวไหลไดดี ดังนั้น การฝกยืดกลามเนือ้จงึเปน
สวนประกอบที่สําคัญสําหรับการออกกําลังกาย ขณะที่อยูในน้ําสามารถฝกยืดกลามเนื้อไดทุกสวน
ของรางกายอยางเต็มที่ เนื่องจากสภาพคลายไดน้ําหนัก และน้ําทําใหกลามเนื้อทุกสวนผอนคลาย 
การฝกกลามเนื้อควรทําในระยะอบอุนรางกาย ( warm up ) และในระยะผอนคลายหลังการออก
กําลังกาย ( cool down ) การฝกความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อโดยใชน้ําเปนแรง
ตานทานการบริหารกลามเนื้อโดยใชแรงตานทานมีประโยชนตอสุขภาพ วงการแพทยเร่ิมที่จะ
แนะนําใหเพิ่มการออกกําลังกายแบบนี้รวมไปกับการออกกําลังกายเพื่อสรางคามทนทานของระบบ
ไหลเวียนโลหิต เพราะการออกกําลังกายแบบแอโรบิกบางประเภทไมสามารถสรางความแข็งแรง
ใหกับกลามเนื้อตางๆ ของรางกายไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะกลามเนื้อสวนบนของรางกาย ซ่ึงมักจะ
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ไมไดใชในการออกกําลังกายแบบแอโรบิก แตมีความสําคัญสําหรับการทํางานในชีวิตประจําวัน
มากกวาสวนอื่น ๆ การพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรงจําเปนตองบริหารกลามเนื้อสวนตางๆ ฝนกับแรง
ตานทาน ซ่ึงอาจจะเปนน้ําหนักตัว สปริง ยาง ยืด หรือการใชน้ําหนัก ซ่ึงจะชวยใหกลามเนื้อแข็งแรง
ขึ้น 

 
6.  การฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อในน้ํา สามารถทําไดงายโดยอาจจะออกกําลังบริหาร

กลามเนื้อสวนตางๆ แบบตัวเปลา โดยใชน้ําเปนแรงตานทาน และปรับขนาดใหน้ําตานมากหรือ
นอยโดยความเร็วในการเคลื่อนไหว หรืออาจจะใชอุปกรณตาง ๆ เชน แผนโฟมและตีนกบ สําหรับ
เพิ่มน้ําหนัก โปรแกรมการฝกความแข็งแรงอาจจะปรับแตงใหมีลักษณะเฉพาะตัวเพื่อใหเหมาะแกผู
ออกกําลังกายแตละคน เชน โปรแกรมสําหรับผูมีปญหาเรื่อง ปวดหลัง ปวดเขา หรือ โปรแกรม
สําหรับหญิงตั้งครรภ เปนตน 
 
หลักการเพิ่มแรงตานทานในน้ํา 
 

การเพิ่มแรงตานทานในน้ําสามารถกระทําได ดังตอไปนี้ (Westfall, 1993) 
 

1.  การเพิ่มความเร็ว 
 

การออกกําลังกายในน้ํานัน้การเพิ่มความเร็วของการเคลื่อนไหวในน้ําเปนอัตราสวนที่
สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนของแรงตานทานของน้ํา เชน เมื่อเคลื่อนไหวที่เร็วข้ึน สามารถทําให
เกิดแรงตานทานเพิ่มขึ้น 

 
2.  การเพิ่มความยาวของแขนหรือความยาวของคาน 
 

การเพิ่มความยาวของคาน เมื่อเคลื่อนไหวในน้ําเปนอีกองคประกอบหนึ่งซึ่งสามารถ
เพิ่มแรงตานทานที่เกิดขึน้ในน้ําได เพราะเมื่อเพิ่มความยาวของคานขึ้น แรงตานทานจะมากขึน้ การ
ออกแรงมากขึน้ และเมื่อลดความยาวของคานลง แรงตานทานจะนอยลง การออกแรงจะนอยลง 

 
3.  การสรางแรงตานทานจากแรงหมนุวนของน้ํา 
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การสรางแรงตานทานจากแรงหมุนวนของน้ําที่เกิดขึน้ขณะเคลื่อนไหว แรงตานทาน
จากแรงหมุนวนของน้ําจะรวมกับแรงตานทานของความยาวของแขนของคาน เมื่อมีการออกแรง
เต็มที่ของชวงของการเคลื่อนไหวและความเร็ว ขอศอกและขอเขางอเล็กนอยและรักษามุมนั้นไว
ตลอดการเคลื่อนไหว ซ่ึงจะชวยปองกนัการบาดเจ็บของขอตอซ่ึงเปนขอดีในการสรางความ
ปลอดภัย 

 
4.  มุมการเคลื่อนไหว 
 

การเคลื่อนไหวของรางกายเมื่ออยูในน้ําสามารถกระทําใหเหมาะสมตามขนาด และ
รูปรางของแตละบุคคลได เชน การกางแขนและการหุบแขนในน้ําสามารถกางแขนไดกวางที่สุด 
และเมื่อหุบแขนสามารถเพิ่มชวงการเคลื่อนไหวหุบไขวดานหนาจะไดมุมในการเคลือ่นไหวที่
มากกวา การใชเครื่องออกกําลังกายที่บังคบัมุมในการเคลื่อนไหว 

 
5.  การใชอุงมอืทําเปนรูปถวยและการงุมเทา 
 

การใชมือทําเปนรูปถวยโดยการชิดนิว้เขาหากันจะไดแรงตานทานมากกวาการกางมอื
หรือกํามือ เพราะการทํามือเปนรูปถวยจะมพีื้นที่สัมผัสน้ํามากกวา จึงเปนการเพิ่มแรงตานทานมาก
ขึ้น การใชมือนี้เปนขอดใีนการเพิ่มแรงตานเมื่อกลามเนือ้สวนบนของรางกายทํางาน และการงุม
ปลายเทาในการออกกําลังกายชวยเพิ่มแรงตานทานของกลามเนื้อกลุมเหยยีดสะโพก (Gluteals) กลุม
กลามเนื้อเหยยีดขา (quadriceps) หรือกลุมกลามเนื้อในการงอเขา (Hamstrings)  

 
6.  ระนาบหนา หลัง 
 

ระนาบการเคลื่อนไหวในน้าํ การจัดระนาบของรางกายจะมีผลตอแรงตานทานที่
เกิดขึ้น เชน เมือ่เดินในน้ําไปดานหนา หรือดานหลัง จะใชแรงตานทานของน้ํามากกวาการเดิน
ดานขางหรือในการใชฝามือผลักน้ําใชแรงตานทานมากกวาการใชดานขางของฝามือผลักน้ํา 

 
7.  ความเฉื่อย 

 
ความเฉื่อยเปนแนวโนมของมวลที่มาตานทานหรือขัดขวางในการเปลีย่นแปลงการ

เคลื่อนไหว แรงเฉื่อยที่เกิดขึน้จากการเคลื่อนไหวในน้ํา จึงเปนแรงตานทานที่กระทาํตอรางกายชนิด
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หนึ่งที่ชวยใหเกิดความปลอดภัย และความเฉื่อยทําใหการใชแรงที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของแตละคนได 
 

8.  การแยกฝกกลามเนื้อเฉพาะสวน 
 

การออกกําลังกายในน้ํามีความลําบากในการควบคุมทาในการออกกําลังกายดังนั้นการ
ฝกแยกเฉพาะกลุมกลามเนื้อใหประโยชนตอการฝกโดยตรงจะตองมีการควบคุม เชน เมื่อตองการ
สรางความตึงตัวของกลามเนื้อเฉพาะกลุม เชน กลามเนือ้ของการเหยยีดขอศอกหรืองอขอศอก ขอ
ตอที่ขอไหลตองอยูนิ่ง เปนตน 
 

9.  การผสมผสานของกลามเนื้อกลุมตางๆ  
 

เปนหลักทีใ่ชในการนําไปสูการฝกระบบหัวใจ และการไหลเวยีนโลหติ โดยใหชีพจร
เพิ่มขึ้น จึงใชกลุมกลามเนื้อสองกลุมหรือมากกวาสองกลุมขึ้นไป กลุมหนึ่งเปนการออกกําลังกายใน
สวนบนของรางกาย และอีกกลุมเปนการออกกําลังกายสวนลางของรางกาย โดยมีสวนเกี่ยวของ 3 
สวน ประกอบดวย พื้นฐานของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก คือ 

 
1.  การใชกลามเนื้อกลุมใหญ ๆ  
2.  การเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง 
3.  รักษาจังหวะใหคงที ่

 
ประโยชนของการออกกําลังกายในน้ํา 

 
 1.  เปนการออกกําลังกายแบบมีแรงกระแทกต่ําจึงมีความปลอดภัยสูงไมเปนอันตรายตอขอ
ตอ เอ็น กระดกู และกลามเนือ้ 

 
2.  ชวยลดอัตราเสี่ยงการเกดิความรอนสูงมากเกินไปขณะออกกําลังกาย 
 
3.  ทําใหการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ และขอตอสามารถทําไดเต็มที ่
 
4.  ลดอาการระบมที่เกดิขึ้นกับกลามเนื้อภายหลังการออกกําลังกาย 
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5.  การไหลวนของน้ําชวยเพิ่มการไหลเวยีนเลือดดีขึน้ 
 
6.  ชวยใหเลือดไหลกลับสูหวัใจงายขึ้นและเลือดยังไปเลี้ยงอวยัวะภายในมากขึ้น 
 
7.  ชวยสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อแขน ตนขา ทรวงอก หนาทอง อุงเชิงกราน 

กลามเนื้อกระบังลมและทําใหมีลักษณะการทรงตัวที่ด ี
 
8.  ชวยลดความไมสบายกาย เชน ลดการปวดเมื่อยของกลามเนื้อ ลดอาการปวดหลัง ลด

อาการบวมบรเิวณปลายมือและปลายเทา ชวยใหการขับถายดีขึ้นลดอาการทองผูก ลดอาการตะคริว 
และชวยใหการนอนหลับดีขึน้ 

 
9.  เปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสรางความสนุกสนานและยังเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

ไดเปนอยางด ี
 
ซ่ึงสอดคลองกับ สุริยา (2537) ที่กลาวไววา การออกกําลังกายในน้ํามีประโยชนมากมาย

ดังนี ้
 
1. การออกกําลังกายในน้ํา ชวยลดอัตราเสีย่งที่ทําใหเกิดการปวดระบมภายหลังการออก

กําลังกายหรือการบาดเจ็บของกลามเนื้อ เอ็นและขอตอตาง ๆ จากน้ําหนักตวัและแรงกระแทก 
เนื่องจากคณุสมบัติของน้ํา 

 
2.  ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายในตานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน เสริมสรางความ

แข็งแรงใหกับกลามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด 
ชวยใหรางกายมีความออนตัวและการทรงตัวที่ดีขึ้น เนือ่งจากแรงตานทานของน้ําเปนปจจยัสําคัญที่
จะชวยพัฒนากําลังและความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ด ี
 

3.  สามารถชวยใหขอตอตางๆเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลว มีความยดืหยุนสูง 
 
4.  ผูออกกําลังกายในน้ําจะรูสึกสดชื่นและเหน็ดเหนื่อยนอยกวาการออกกําลังกายบนบก 

เพราะการไหลเวียนโลหิตและการระบายความรอนของรางกายที่มีประสิทธิภาพ 
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ในปจจุบนัการออกกําลังกายในน้ํา เร่ิมที่จะเปนที่สนใจ แตจะเนนการออกกําลังกายในน้ํา
เพื่อสุขภาพ เพราะการออกกาํลังกายในน้ําจะชวยลดการบาดเจ็บและชวยใหสมรรถภาพของระบบ
หายใจ ดีขึ้นได จึงมีผูที่สนใจออกกําลังกายในน้ํามากขึ้น เพราะวาการออกกําลังกายในน้ําเหมาะกับ 
ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งหญิงมคีรรภ ผูสูงอายุและผูที่มีปญหาสุขภาพตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการ  
ออกกําลังกายตามปกติ เชน โรคอวน ขอเสื่อม อัมพฤกษ เปนตน 
 

การเตนแอโรบิก 
 
การออกกําลังกายแบบแอโรบิก เปนการออกกําลังกายทีก่ระทําตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 

15 นาที เชนการวายน้ํา การถีบจักรยาน การวิ่งเหยาะ (jogging) เปนตน การออกกําลังกายแบบแอโร
บิกนี้เปนกิจกรรมที่มีประโยชนมากตอการพัฒนาการทํางานของกลามเนื้อทั่วรางกาย ระบบ
ไหลเวยีนโลหติ ระบบหายใจ และที่สําคัญที่สุดคือการลดอัตราเสี่ยงจากการเปนโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคอวน แตคนทั่วไปเบื่อที่จะออกกําลังกายคนเดียวในแตละครั้งนาน ๆ ดังนั้น ในป 
1971 แจกกี้ ซอรเรนเสน (Jacky Sorensen) ไดผสมผสานการออกกําลังกายแบบแอโรบิกกับการ
เตนรําประกอบดนตรีแลวเรียกวา การเตนแอโรบิก ซ่ึงทําใหคนหันมาออกกําลังกายมากขึ้นและทํา
ใหคนไดรับประโยชนจากการออกกําลังกาย เพราะเปนการออกกําลังกายที่สนุกสนานแมจะตองทาํ
ตอเนื่องเปนเวลานานก็ตาม จึงทําใหแพรหลายไปสูหลายประเทศตาง ๆ ทั่วโลกอยางรวดเรว็  
(สุกัญญา และ สืบสาย, 2538) 

 
ประโยชนของการเตนแอโรบิก 

 
ประโยชนของการเตนแอโรบิกมีมากมาย ซ่ึงสุกัญญา และ สืบสาย (2538) ไดกลาวถึง

ประโยชนของการเตนแอโรบิกไวดวยกนั 3 ดาน ดังนี ้
 
1.  ประโยชนทางสรีรวิทยา 
 

1.1  เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจซึ่งเปน
ความสามารถโดยทั่วไปของการทํางานของรางกาย เพราะการออกกําลังกายแบบการเตน              
แอโรบิกชวยใหมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในหลอดเลือดและเซลลกลามเนื้อมากขึ้นและดีขึ้นเพิ่ม
ปริมาณเลือดทีห่ลอเล้ียงกลามเนื้อ ทําใหทาํงานไดหนักและนานมากกวา ทําใหกลามเนื้อหัวใจ
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แข็งแรงมากขึน้ หัวใจสามารถสงผานปริมาณเลือดสูสวนตาง ๆ ของรางกายไดดีขึ้น อัตราการเตน
ของหัวใจระยะพักลดลง ความดันโลหิตต่าํกวาปกต ิ

  
1.2  เพิ่มปริมาณการเผาผลาญไขมันใตผิวหนัง รางกายไดสัดสวนและกลามเนื้อทั่ว

รางกายกระชบัมากขึ้น หากมีการออกกําลังกายควบคูกับการควบคุมอาหารจะชวยในการลดน้ําหนกั
ไดดวย 

 
1.3  มีการฟนตัวหลังการออกกําลังกายเร็วข้ึน และมีการเผาผลาญน้ําตาลไดดีขึ้นและ

ในปริมาณที่มากขึ้น ทําใหมพีลังสํารองมากขึ้นชวยใหทาํงานไดนานกวา 
 

1.4  รางกายมคีวามออนตัว กลามเนื้อมีความยืดหยุนมากขึ้น ซ่ึงทําใหลดการบาดเจ็บใน
การออกกําลังกายได 

 
1.5  เพิ่มปริมาณโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) เพิ่มความสามารถในการเผาผลาญการใช

แคลอรี่ในรางกาย ลดโคเลสเตอรอลชนิดไมดี (LDL และ VLDL) ลดอัตราเสี่ยงจากการแข็งตัวของ
หลอดเลือด เพิม่อัตราการเผาผลาญไขมันในเสนเลือด และรักษาระดับแคลเซียมในกระดูก 

 
1.6  เพิ่มขนาดเสนใยและมัดกลามเนื้อเปนการสรางความแข็งแรง ทําใหทํางานไดหนัก

และนานขึน้ 
1.7  ชวยพัฒนาการประสานสัมพันธ การทรงตัว การควบคุมตนเองที่ดีในการ

เคลื่อนไหวประกอบดนตร ี
 
2.  ประโยชนทางจิตวิทยา 
  

2.1  ลดความเครียดทางจิตวทิยา มีสมาธิและผอนคลาย 
 

2.2  ชวยใหมกีารรับรูเกี่ยวกบัตนเองดานความสามารถ และความเชื่อมานและกลา
แสดงออกมากขึ้น 

 
2.3  สนุกและมีแรงจูงใจทีจ่ะชวยออกกําลังกายไดนาน ไดประโยชนจากการออกกําลัง

กายเต็มที ่
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3.  ประโยชนทางสังคม 
 
3.1  มีการสังคมกับผูอ่ืน ไดพบเพื่อนใหม สังคมใหม 
3.2  มีการเคลื่อนไหวไดคลองแคลว มีความมั่นใจในการเขาสังคมมากขึ้น 
3.3  มีรูปรางที่ดีกวา ทําใหมคีวามกลาและเชื่อมั่นที่จะเขาสังคมมากขึ้น 

 
รูปแบบของการเตนแอโรบิก 
 
 1.  แบงตามลักษณะแรงกระแทก 
   

1.1  แบบแรงกระแทกต่ํา ( low – impact aerobic dance ) คือการเตนแอโรบิกที่มีการ
เคลื่อนไหวรางกายโดยเนนการใชรางกายสวนบน และขณะเคลื่อนไหวเทาขางหนึง่จะติดพื้น
ตลอดเวลา เชน การเดิน ยกเขา กาวชิด เปนตน 

 
1.2  แบบแรงกระแทกสูง ( high – impact aerobic dance ) การเตนซึ่งมกีารกระแทก

ของเทาตอพื้นสูง ขณะเคลื่อนไหวเทาทั้งสองขางจะลอยสูพื้น เชน การวิ่ง การกระโดด เปนตน 
 
1.3  แบบผสม ( multi – impact aerobic dance ) เปนการเตนแอโรบิกทีผ่สมระหวาง

แบบแรงกระแทกต่ํา และแบบแรงกระแทกสูง เพื่อผสมผสานใหเกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้นและลด
อัตราเสี่ยงที่จะกอใหเกดิการบาดเจ็บ เหมาะสําหรับผูที่มีรางกายคอนขางแข็งแรงและวัยหนุมสาว 
 
 2.  แบงตามลักษณะของผูเตน 
 

2.1  ผูที่เตนแอโรบิกขั้นพื้นฐาน ( beginners ) สําหรับผูที่ยังไมเคยเตนแอโรบิก ผูที่ยัง
ไมเคยออกกําลังกายและผูทีร่างกายไมแข็งแรง การฝกเปนการฝกเทคนคิการเคลื่อนไหวรางกาย
พื้นฐาน วิธีการวางทาทางรางกายทุกสวน การบังคับการเคลื่อนไหวรางกายเฉพาะสวน มีการฝก
ระบบประสาทและกลามเนือ้ เพลงชา ใชเวลาครั้งละประมาณ 30 นาท ีความหนกัของการเตน
ประมาณ 60 % ของชีพจรสูงสุด 

 
2.2  ผูที่เตนแอโรบิกขั้นกลาง ( intermediate ) เมื่อผานการเตนแอโรบิกขั้นพื้นฐาน

มาแลว สามารถปฏิบัติทาทางตาง ๆ ไดคลองขึ้น เปลี่ยนทาทางตาง ๆ ไดอยางราบรืน่ มีความ
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ซับซอนมากขึ้น ปฏิบัตินานขึ้นจังหวะเรว็ข้ึน สําหรับผูที่มีสุขภาพแขง็แรง และออกกําลังกายเปน
ประจําแลวใชเวลาครั้งละประมาณ 45 นาท ีความหนกัของการเตนประมาณ 70% ของชีพจรสูงสุด 

 
2.3  ผูที่เตนแอโรบิกขั้นสูง ( advanced ) สําหรับผูที่มีประสบการณในการเตนแอโรบิก

มานาน มีความสมบูรณ และแข็งแรงเต็มที่ สามารถเตนแอโรบิกที่มีความยากและซบัซอนเพื่อฝก
สมรรถภาพสูงสุดและความเปนเลิศในการเตนแอโรบิก ใชเวลาประมาณครั้งละ 45 – 60 นาท ีความ
หนักของการเตนประมาณ 80 – 90% ของชีพจรสูงสุด 
 
ประเภทของการเคลื่อนไหวในการเตนแอโรบิก 
 
 1.  การเตนแอโรบิก ( aerobic dance ) เปนกิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่
สามารถในการจัดปรับความหนัก – เบา ไดตามสภาวะที่เหมาะสมของแตละตน เปนกิจกรรมที่มี
ความตอเนื่องไมนอยกวา 15 นาที ใชกลามเนื้อทั่วทกุสวนของรางกาย เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน 
และทาทายซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ทักษะการเตนรํา ตลอดจน
ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน และการบรหิารกาย การเคลื่อนไหวนั้นจะใชจังหวะหรือดนตรี
ประกอบ 
  

2.  แจสเซอรไซส ( jazzercise ) เปนกจิกรรมที่มีรากฐานจากการออกกําลังกายแบบแอโร
บิก โดยการประยุกตการเตนแจส ( jazz dance ) มาเปนแบบของการเคลื่อนไหว 

 
3.  ฟงคแอโรบิก (funk aerobic) เชนเดยีวกับการเตนแอโรบิกทั่วไปทีม่ีการนําดนตรแีละ

ลักษณะการเคลื่อนไหวทีเ่ปนฟงค (funk music and funk step) มาเปนแบบของการเคลื่อนไหว เพือ่
สรางสรรคกิจกรรมใหมีความหลากหลายและทาทายความสามารถของผูเขารวมที่มีความตองการที่
จะออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่เปนฟงคทีต่างไปจากการเตนหรือการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิก
โดยทั่วไป 

 
4.  สเตปแอโรบิก (step aerobic) เปนการสรางสรรคการออกกําลังกายจากหลักการกาวเตน 

มาประกอบจังหวะการเคลื่อนไหวที่มีความเขมสูง หรือความหนกัของงานสูง แตมแีรงกระแทกต่าํ 
 
5.  แอโรบิกในน้ํา (aqua – aerobic / water – aerobic / hydro – aerobic) เปนการนําหลักการ

ออกกําลังกายเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ (therapeutic exercise) มาใชกับกลุมบุคคลที่ตองการออกกําลัง
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กายแตมีขอจํากัดคือ มีแรงกระแทกต่ํา เพราะการออกกาํลังกายในน้ําเปนการออกกําลังกายที่มีแรง
กระแทกต่ําถึงไมมีเลย เปนการนําแรงตานของน้ํา และการลอยตัวในน้ํามาใชเพิ่มความหนักของงาน 
แตอยางไรก็ตามสามารถจัดปรับลักษณะการออกกําลังกายเพื่อสรางความหลากหลายใหกับบุคคล
ทั่วไปที่ตองการออกกําลังกายในน้ําไดดวย 

 
6.  สเตปแอโรบิกในน้ํา (aqua step aerobic / step wet) เปนการผสมผสานการออกกําลังกาย

แบบแอโรบิกในน้ํา และสเตปแอโรบิกเพื่อสรางความหลากหลายของกจิกรรม 
 
7.  สไลดแอโรบิก (slide aerobic / slide reebox) เปนแนวความคิดใหมในการเคลื่อนไหว 

โดยใชถุงเทาและแผนล่ืนที่จะสรางแบบการเคลื่อนไหวคลายการเลนสกีเปนการเคลือ่นไหวในแนว
ขางจากซายไปขวา เปนการเคลื่อนไหวทีม่ีแรงกระแทกต่ํา 
 
หลักในการสรางโปรแกรมการเตนแอโรบิก 
 
 สุกัญญา และ สืบสาย (2538) ไดกลาวถึงหลักที่สําคัญในการเตนแอโรบิก ดังนี ้

 
1.  ความหนกั (intensity) 

 
ควรออกกําลังกายโดยใชอัตราการเตนของหัวใจเปนตัวบงชี้ถึงความหนกัในการฝก แต

ละบุคคลสามารถตัดสินใจในการออกกําลังกายของตนเอง โดยใชหลักสูตรของคารโวเนน ฟอรมูรา 
(Karvonen Formula) ในการคํานวณหาอัตราการเตนของหัวใจเปาหมายหรือความหนักเปาหมาย 
(Target Heart Rate : THR) ตามระดับสมรรถภาพหรือความฟตของอายุของบุคคลนั้นเพื่อกําหนด
ความหนกัในการออกกําลังกายที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการออกกําลังกาย 
 
 การคํานวณหาอัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย (target heart rate) โดยใชสูตรของ 
คารโวเนน มีดงันี้ 
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 อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดของบุคคลนั้น = 220 – อายุ 
 (Maximum Heart Rate : MHR) 
 อัตราการเตนหัวใจสํารอง  =  อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดของบุคคล  
 (Heart Rate Reserve : HRR) (Maximum Heart Rate : MHR) – อัตราการเตน 
         ของหัวใจขณะพกั (Resting Heart Rate : RHR) 
 อัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย =  อัตราการเตนของหัวใจสํารอง (Heart Rate Reserve : 
 (Target Heart Rate : THR)     HRR) x 0.60 (ถึง 0.85) คือ 60% - 85%  ของ 
         ความหนกัที่ตองการ +  อัตราการเตนของหัวใจ 
         ขณะพกั (Resting Heart Rate : RHR) 
 

2.  ความบอย (Frequency) 
 

ควรเตนแอโรบิกอยางนอย 3 วันตอ 1 สัปดาห หรืออยางมาก 6 วันตอ 1 สัปดาห ถา 
เตน 2 คร้ังตอสัปดาห จะใหผลดีตอการไหลเวียนของโลหิต และการคงสภาพความสามารถของ
รางกายแตไมมีผลที่จะชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบตาง ๆ ภายในรางกาย (body 
composition) เชน ความดนัเลือด ระดับคอเลสเตอรอล จะไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาระบบไหลเวยีนโลหิตและเพื่อเปล่ียนแปลงองคประกอบ รางกายจึงควรออกกําลังกาย
อยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห 
 
 3.  ระยะเวลา (Time) 
 

ระยะเวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสมขึ้นอยูกับระดบัความหนกัของการออกกําลัง
กาย ความฟต อายุ จุดมุงหมาย หรือแรงจูงใจในการออกกําลังกาย เวลาในการออกกําลังกายได 15 – 
60 นาที หรือ 120 นาทีก็ได เชน ออกกําลังกายที่ความหนักหรือความเขมสูงอาจกําหนดเวลาที่ส้ัน
กวาการออกกาํลังกายที่เบาทีต่องการออกกาํลังกายในระยะเวลาที่นานกวา 
 
ขั้นตอนที่สําคัญของการเตนแอโรบิก 
 
 สุกัญญา และสืบสาย (2538) ไดกลาวถึงขั้นตอนสําคัญของการเตนแอโรบิก ดังนี ้
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1.  ชวงการอบอุนรางกาย (Warm up) 
 

ใชเวลา 5 – 7 นาที เปนชวงของการเตรียมรางกายใหพรอมที่จะทํางานหนัก เปนการ
เพิ่มอุณหภูมภิายในรางกาย เพิ่มอัตราการเตนของหัวใจเพื่อใหเลือดไหลเวียนไปยังกลามเนื้อสวน
ตาง ๆ เปนการเตรียมเพื่อเพิม่อัตราการแลกเปลี่ยนออกซเิจนระหวางเลือดและกลามเนื้อรวมทั้งเปน
การเตรียมขอตอตาง ๆ ในรางกายและกลามเนื้อใหมีความยืดหยุน พรอมที่จะทํางานซึง่เปนการ
ปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได ดนตรีที่ใชควรมีจังหวะระหวาง 135 – 140 จังหวะตอนาที 

 
2.  ชวงการยดืเหยยีดกลามเนือ้ (Stretching) 

 
ใชเวลา 5 – 7 นาที เปนชวงของการยืดเหยียดกลามเนื้อมัดใหญ ๆ ทั่วรางกายตลอดจน

การเคลื่อนไหวขอตอตาง ๆ ใหสามารถเคลื่อนไดเต็มชวงกวางตามธรรมชาติของลักษณะขอตอนัน้ 
ๆ เพื่อใหมีความปลอดภัยในการออกกําลังกาย ดนตรีทีใ่ชควรมีจังหวะระหวาง 135 – 140 จังหวะ
ตอนาที 

 
3.  ชวงแอโรบกิหรือชวงงาน (Aerobic workout) 

 
ใชเวลา 20 – 40 นาที ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจและปอด 

ตลอดจนเปนการเผาผลาญไขมันใตผิวหนงัที่สะสมไว และเปนการพฒันากลามเนื้อตาง ๆ ใหมี
ความแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนชวงการจดักิจกรรมใหมี
ระดับที่สามารถคงสภาพศักยภาพของกลามเนื้อ รวมทั้งการพัฒนาใหเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของแตละบุคคลโดยเนนใหมีการสรางและบรรลุถึงอัตราการเตนหวัใจเปาหมาย 
(target heart rate) ดนตรีที่ใชควรมีจังหวะระหวาง 140 – 160 จังหวะตอนาที 

 
4.  ชวงลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool down) 

 
ใชเวลา 5  นาที เปนชวงลดอัตราการเตนของหัวใจ การสูบฉีดของโลหิต รวมทั้งลด

อัตราการเวียนศีรษะและเพิ่มปริมาณการไหลกลับของเลือดดํา เปนการปรับสภาพการทํางานของ
รางกายจากระดับที่มีความเขมสูงสุด คอย ๆ ลดลงเกือบอยูในสภาพปกติ ดนตรีทีใ่ชควรมีจังหวะ
ระหวาง 135 – 140 นาที 
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5.  ชวงการบรหิารเฉพาะสวน (Floor work) 
 

ใชเวลา 5 – 7 นาที ในการที่จะพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนตาง ๆ แตละสวน
ที่ตองการ ตลอดจนเปนการยืดเหยยีดกลามเนื้ออีกครั้ง เพื่อการผอนคลายการจัดปรบักลามเนื้อ สวน
ตาง ๆ เหลานี้ใหยืดเหยียดกลับคืนสูสภาพเดิมและมกีารผอนคลาย ดนตรีที่ใชควรมีจังหวะระหวาง 
120 – 135 จังหวะตอนาท ี

 
การเตนแอโรบิกในน้ํา 
 
 การเตนแอโรบิกในน้ําเปนรูปแบบหนึ่งของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มีความ
สนุกสนานและปลอดภยั เปนการออกกําลังกายประกอบดนตรี ในน้ําทีม่ีความสูงระดบัอกหรือเอวที่
สามารถจัดปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับความตองการหรือเปาหมายในการออกกําลังกาย ของผูออก
กําลังกายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
คุณสมบัติของน้ําที่นํามาใชประโยชนตอการออกกําลังกาย 
 
 1.  แรงกดดนัของน้ํา (hydrostatic pressure) ชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นโดย
อัตโนมัติ เลือดที่คั่งบริเวณของเทาจะไหลกลับสูหัวใจไดงายขึ้น และเลือดกลับไปเลี้ยงอวยัวะ
ภายในตาง ๆ มากขึ้น (Eitner,1982) 
 
 2.  แรงลอยตัว (bouyancy) เนื่องจากแรงพยุงของน้ําทําใหรางกายรูสึกเบาและสบายขึน้ 
กลามเนื้อรับภาระนอยลงในขณะแชตัวอยูในน้ําระดับคอ หรือไหล รางกายรับน้ําหนกัเพียง 10 % 
ของน้ําหนักตวั (Eitner.  1982 : 357) และขณะที่อยูในน้ําระดับเอว รางกายรับน้ําหนกัเพียง 50 % 
ของน้ําหนักตวั จึงทําใหรางกายสามารถออกกําลังกายไดในมุมทีก่วางกวาปกติ แรงพยุงของน้ําทํา
ใหเคลื่อนไหวรางกายไดงายและนุมนวล ซ่ึงเปนการออกกําลังกายแบบไมตองรับน้ําหนักตวั (non – 
weight bearing) ชวยใหการหมุนเวียนของโลหิตทั่วรางกายไดดีขึ้น ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อและ
ลดอาการเมื่อยลาภายหลังการออกกําลังกาย (Dani, 1990) 
 
 3.  การระบายความรอน (heat conductory) ขณะแชตัวอยูในน้ํา น้าํสามารถนําความรอนได
ดีกวาอากาศบนบกถึง 25 เทา ทําใหรูสึกสดชื่นไมออนเพลีย จากการศึกษาอุณหภูมิขณะออกกําลัง
กายบนบกจะสูงกวาการออกกําลังกายในน้ํา 
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 4.  แรงตานทาน (resistance) เมื่อมีการเคลื่อนที่ในน้าํ แรงตานทานที่กระทําตอรางกายมีใน
ทุกทิศทุกทาง ดังนั้นการออกกําลังกายในน้ําจึงสามารถสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อทุกสวนได 
 
ประโยชนของการเตนแอโรบิกในน้ํา 
 
 1.  พัฒนาและสงเสริมความแข็งแรงในระบบหัวใจและหลอดเลือด (พัฒนาการให
ออกซิเจนไปยงัทุกสวนของรางกาย รวมทัง้หัวใจ กลามเนื้อ และสมอง) 
 
 2.  พัฒนาความตึงของกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และความทนทานของ
กลามเนื้อ 
 
 3.  พัฒนาความออนตัวของกลามเนื้อ 
 
 4.  ชวยรักษาน้ําหนกัของรางกาย 
 
 5.  พัฒนาการทรงทาและลักษณะทางกาย 
 
 6.  ลดความเสี่ยงในการเกดิโรคเรื้อรังและไขหวัด 
 
 7.  บรรเทาการตึงและชวยจดัการกับความเครียดของชีวติ 
 
 8.  เพิ่มระดับของพลังงานและผลผลิตทางการทํางาน 
 
 9.  ชะลอความแก 
 
 10.  พัฒนาการสรางจินตนาการและขวัญกาํลังใจเพื่อตอสูกับความกดดันตาง ๆ  
 
 11.  จูงใจใหเกดิการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตใหดีขึ้น 
 
 12.  ลดเวลาในการฟนฟจูากการออกแรง 
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 13.  ชวยเรงการฟนฟูจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย 
 
 14.  ดูแลและพัฒนาหนาที่ของรางกายโดยรวม 
 
 15.  สะดวกตอการอุมทองเมื่อตั้งครรภและการคลอด 
 
 16.  พัฒนาคุณภาพชีวติ 
 
หลักในการสรางโปรแกรมการเตนแอโรบิกในน้ํา 
 

1.  ความหนกั (intensity) 
 

ผูออกกําลังกายทั้งบนบกและในน้ําคนพบบอย ๆ วาอัตราการเตนของหัวใจเมื่อออก
กําลังกายในน้าํต่ํากวาออกกาํลังกายบนบก ไมมีงานวจิัยใดสรุปไดวาทําไม อยางไรก็ตามมีการ
ยอมรับตามทฤษฎีภายใตการสํารวจ ดังนี้ (Sova, 1995) 

 
1.1  การกระจายความรอน (heat dissipation) ขณะออกกาํลังกายรางกายเกดิความรอน

มาก ซ่ึงรางกายจะกําจดัความรอนโดยการระเหย (เหงื่อ) และการแผรังสี (เปลี่ยนโอนความรอนสู
ผิวหนังเมื่อแผรังสีออกไปสูสภาพแวดลอม) เพราะวาน้ํากระจายความรอนมีประสิทธิภาพมากกวา
อากาศ และในน้ํามีความเครยีดในการที่รางกายจะกําจัดความรอนนอยกวาเมื่ออยูบนบก เมื่อรางกาย
อยูในน้ําเกดิความเครียดนอยกวาบนบกผลก็คือ อัตราการเตนของหัวใจต่ํา 

 
1.2  แรงดึงดูด (gravity) เมื่อรางกายอยูในน้ํา ผลของแรงดึงดูดที่มีตอรางกายจะนอย 

แรงดึงดูดจะมทีิศทางพุงขึ้นสูงซึ่งเปนตัวพาใหเลือดกลับเขาสูหัวใจ ไมทําใหกลามเนือ้หัวใจตึง ผล
ทําใหเมื่อออกกําลังกายในน้าํจึงมีอัตราการเตนของหวัใจต่ํากวาบนบก 

 
1.3  แรงกด (compression) น้ํากระทําคลายเปนตวักดบนรางกาย แรงกดที่พิเศษนี้ไมได

จํากัดแคผิวหนังชั้นนอก มนัจะทะลุผานเขาไปถึงชั้นในและอวยัวะของรางกาย รวมทั้งหลอดเลือด 
แรงกดที่มีตอเสนเลือดดําและเสนเลือดแดงจะเรงการไหลของเลือดขณะออกกําลังกายได เปนการ
ลดความเครียดของหัวใจ ทาํใหอัตราการเตนของหัวใจชาลง 

 



 
 

73 

1.4  ความดัน (partial pressure) กาซเขาสูของเหลวไดงายกวาภายใตความดันดังนัน้ 
ออกซิเจนถูกดดูซึมไดงายเพือ่เขาสูกระแสเลือดระหวางการออกกําลังกาย ดังนัน้ประสิทธิภาพของ
ออกซิเจนในการยายโอน อาจเปนการลดความหนกัของงานที่มีตอหวัใจได 

 
1.5  ปฏิกิริยา (dive reflex) ปฏิกิริยาสะทอนกลับเบื้องตนที่รวมกับเสนประสาทพบที่

บริเวณจมูก (nasal area) เรียกวา dive reflex เมื่อใบหนาจุมลงในน้ํา ปฏิกิริยาสะทอนกลับนี้ทาํให
อัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหติลดลง ปฏิกิริยาสะทอนกลับนี้จะเรว็มากในบางคน บาง
งานวิจยัแนะนาํวา ใบหนานัน้ไมตองการใหอยูในน้ําเพื่อใหเกิดปฏิกิริยา (dive reflex) 
 

จากการศึกษาพบวาแมอัตราการเตนของหวัใจขณะออกกําลังกายในน้าํต่ํากวาการออกกําลัง
กายบนบกถึง 13% แตประโยชนทางระบบหัวใจและระบบหายใจไดผลเทากัน (Lindsey, 1989) 
และมีงานวิจยัเพื่อคนหาขอเท็จจริง โดย McArdle, Katch and Katch (1996) พบวา การออกกําลัง
กายในน้ํามีอัตราการเตนของหัวใจลดลง 17 คร้ังตอนาที (bpm) สอดคลองกับ Chossek et al. (1988) 
ซ่ึงรายงานวาเมื่อออกกําลังกายในน้ําอัตราการเตนของหวัใจลดลง 17 คร้ังตอนาที (bpm) 
เชนเดยีวกัน (Sova, 1995) 

 
การคํานวณหาอัตราการเตนของหัวใจเปาหมายในการเตนแอโรบิกในน้ําโดยการประยุกต

สูตรของคารโวเนน มีดังนี้ (Sova, 1995) 
 
 อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดของบุคคลนั้น = 220 – อายุ 
 (Maximum Heart Rate : MHR) 
 อัตราการเตนหัวใจสํารอง  =  อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดของบุคคล  
 (Heart Rate Reserve : HRR)              (Maximum Heart Rate : MHR) – อัตราการเตน 
         ของหัวใจขณะพกั (Resting Heart Rate : RHR) 
 อัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย =  อัตราการเตนของหัวใจสํารอง (Heart Rate Reserve : 
 (Target Heart Rate : THR)     HRR) x 0.50 (ถึง 0.85) คือ 50% - 85%  ของ 
         ความหนกัที่ตองการ +  อัตราการเตนของหัวใจ 
         ขณะพกั (Resting Heart Rate : RHR) – 17 (bpm) 
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 2.  ความบอย (frequency) ผูออกกําลังกายควรออกกําลังกาย 4 – 5 วันตอสัปดาห มีงานวิจยั
บงชี้มาแลววาสามารถรักษาสมรรถภาพเกี่ยวกับหวัใจและหลอดเลือด ควรมีชวงของการฝก 20 – 30 
นาที 3 วันตอสัปดาห พบวาจะรักษาความทนทานของหวัใจและหลอดเลือด 
 
 3.  ระยะเวลา (duration) แนะนําวาผูที่ออกกาํลังกายสามารถรักษาอัตราการเตนของหัวใจ ที่
ชวงของการฝกเปาหมายระหวาง 15 – 60 นาที ตอ 1 คร้ัง เวลาของการฝกจะอยูบนพืน้ฐานของความ
หนัก ถาการฝกนั้นมีระดับความหนกั 80% ของ HRR ตองออกกําลังกาย 15 – 20 นาที จึงจะเพียงพอ 
ถาระดับความหนักอยูที่ 60% ของ HRR ควรออกกําลังกายอยางนอย 30 นาที 
 
ขั้นตอนของการเตนแอโรบิกในน้ํา 
 
 Sova (1995) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการเตนแอโรบิกในน้ํามี 5 ชวง ดังนี ้
 
 1.  ชวงการอบอุนรางกาย (Warm up) การอบอุนรางกายเปนการรวมรปูแบบ 3 รูปแบบที่
แตกตางกัน เปนการเพิ่มอณุหภูมิของรางกาย ชวยใหผูออกกําลังกายปลอดภัยเมื่อออกกําลังกายดวย
ความหนกัที่สูง ใชเวลา 5 – 10 นาที รูปแบบ 3 รูปแบบ ไดแก การอบอุนกลามเนื้อและโครงราง การ
อบอุนระบบหวัใจและระบบหายใจ และการยืดเหยียดกลามเนื้อ 
 
 2.  ชวงงาน (the Cardiorespiratory workout) ขั้นตอนการออกกําลังกายชวงแอโรบิก ถูก
พิจารณาในการเผาผลาญพลังงานเปาหมายของขั้นตอนนีค้ือ การปรับปรุงระบบหัวใจและระบบ
หายใจ ซ่ึงจะตองพัฒนาและคงสภาพทางหวัใจและหายใจ องคประกอบของรางกาย ความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ และความทนทานของกลามเนื้อ ใชเวลาระหวาง 20 – 60 นาที 
 
 3.  ชวงลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool down) เปนการลดระดับความหนกัใชเวลาอยางนอย 5 
นาที จุดประสงค เพื่อชวยใหเลือดกลับเขาสูหัวใจและอยูในสภาวะปกติ ปองกันลดการบาดเจ็บของ
กลามเนื้อและชวยกําจัดของเสยี การลดระดับความหนักในสระน้ําเปนสิ่งสําคัญ ถาผูเขารวมออก
กําลังกายขึ้นจากสระน้ําขณะอยูในชวงแอโรบิกอาจเกิดอาการหนามืดได อันเนื่องมาจากแรงดนัของ
น้ํา 
 
 4.  ชวงการสรางความตึงตัว (Toning) ถาการสรางความตึงตัวนําไปรวมกับชวงแอโรบิก 
การสรางความตึงตัวจะตามดวยการลดระดับความหนักการสรางความตึงตัวของลําตัวสวนบนของ
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รางกายและสวนลางของรางกาย จะปฏิบตัิที่ขอบสระน้ํา หรือมีอุปกรณที่ลอยตัว (buoyant devices) 
ใหผูออกกําลังกายนัน้ลอยตัวขึ้นจากกนสระน้ํา ใชเวลา 5 – 10 นาที 
 
 5.  ชวงการฝกความออนตัว หรือการยืดเหยียดกลามเนื้อ (Flexibility / Poststretch) ใชเวลา
อยางนอย 5 นาทีถาน้ําอุน (มากกวา 86 องศาฟาเรนไฮ) ชวงนี้สามารถขยายเวลาออกไปไดทุก
กลามเนื้อใหญ ๆ ที่ใชหรือตึงระหวางการออกกําลังกายจะถูกยดื จุดประสงคเพื่อใหเกิดการออนตวั
ระยะยาว ปองกันการบาดเจบ็ของกลามเนือ้ตอไป จะทําใหความตองการออกซิเจนลดลงและสราง
ความสมดุลของรางกาย 
 

เกณฑในการสรางและเลือกแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นถาผูสรางแบบทดสอบมีความรู และความ
เขาใจในการสรางแบบทดสอบจะทําใหสามารถสรางแบบทดสอบที่มีคุณภาพ ซ่ึง วริิยา (2529) 
กลาวไววาเมื่อครูพลศึกษาไดพิจารณาแลววาแบบทดสอบที่มีอยูไมเหมาะสมที่จะนําไปใช ตองสราง
แบบทดสอบขึ้นใชเอง การสรางแบบทดสอบไมใชของงายและไมใชของยากเพยีงแตผูสรางตองมี
ความรูเกี่ยวกบัการวิเคราะหแบบทดสอบ มีเทคนิคในการสราง โดยใชหลักทางวิทยาศาสตรที่จะทํา
ใหแบบทดสอบเปนแบบทดสอบที่ดี  

 
 1.  ความเที่ยงตรง ( validity ) หมายถึง ความถูกตองที่ขอสอบวัดไดตรงตามเปาหมายที่
ตองการจะวัด เชน ตองการจะวดัความรูวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกายขอสอบที่มีความเที่ยงตรง
สูงก็จะวัดผูรับการทดสอบวามีความรูในวิชาดังกลาวนัน้จริงหรือไม รูมากนอยเพียงใด แตถาวัดออก
มาแลวกลับบอกวา ผูรับการทดสอบนั้นมคีวามสามารถ และมีความรูในทางอื่น กแ็สดงวา
แบบทดสอบนี้ขาดความเทีย่งตรง ความเที่ยงตรงของเครื่องมืออาจจําแนกไดดังนี้คอื 
 

1.1  ความเที่ยงตรงเฉพาะหนา ( face validity ) หมายถึงคุณสมบัติของเครื่องมือที่
พิจารณาอยางผิวเผินวา สามารถใชวัดไดในสิ่งที่ตองการจะวัดหรือไม เชนการสรางแบบวัดความ
ถนัดแลวใหผูเชี่ยวชาญชวยพิจารณาวาใชวัดความถนัดหรือไม 

 
1.2  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( content validity ) หมายถึงคุณสมบัติของเครื่องมือ

ที่ใชวัดเนื้อหาไดครบตามขอบเขตที่กําหนดไว พจิารณาวา เครื่องมือมีความตรงตามเนื้อหามากนอย
เพียงไรนัน้ พจิารณาจากเครื่องมือวา ครอบคลุมเนื้อหาตางๆ ที่ตองการจะวัดครบถวนมากนอย
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เพียงไร ซ่ึงพิจารณาความตรงของแบบทดสอบนั้น อาจจะตองอาศัยตารางวิเคราะหหลักสูตรเปน
เกณฑในการพิจารณา 

 
1.3  ความเที่ยงตรงตามหลักสูตร ( curricular validity ) หมายถึง คุณสมบัติของ

เครื่องมือที่วัดพฤติกรรมหรือทักษะตางๆ ไดครบตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวการ
พิจารณาวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามหลักสูตรมากนอยเพียงใดนั้น พิจารณาจาก
แบบทดสอบวาครอบคลุมพฤติกรรมหรือทักษะตางๆ ที่ตองการจะวัดไดครบถวนมากนอยเพียงไร
ในการพจิารณาความเที่ยงตรงตามหลักสูตรนั้นทํานองเดยีวกับการพิจารณาความเทีย่งตรงตาม
เนื้อหา คือ อาศัยตารางวิเคราะหหลักสูตรเปนเกณฑในการพิจารณา 

 
1.4  ความเที่ยงตรงตามสภาพ ( concurrent validity ) หมายถึงคุณสมบัติของ

เครื่องมือที่สามารถวัดพฤติกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไดจริง ๆ ในระยะเวลา
เดียวกัน เชน ถาผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ที่ไดจากการทําแบบทดสอบที่ครู
สรางขึ้นเองสอดคลองกับผลการทดสอบของนักเรียนกลุมเดียวกันนี้ ที่ไดจากการทาํแบบทดสอบ
มาตรฐานที่มคีวามเที่ยงตรงสูงอยูแลว แสดงวาแบบทดสอบที่ครูสรางเองมีความเทีย่งตรงตามสภาพ 

 
1.5  ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ ( predictive validity ) หมายถึงคุณสมบัติของ

เครื่องมือที่สามารถพยากรณพฤติกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในอนาคต
เชน ถาการสอบวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดจากการสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยสอดคลอง กับการสอนวิชาพลศึกษาของนักเรียนกลุมเดยีวกันนั้นเมื่อเรียนอยูใน
มหาวิทยาลัยปที่ 1 แสดงวาแบบทดสอบวิชาพลศึกษาที่ใชในการสอบคดัเลือกเขามหาวิทยาลัยนั้น มี
ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ 

 
1.6  ความเที่ยงตรงตามโครงสราง ( construct validity ) หมายถึง คุณสมบัติของ

เครื่องมือที่สามารถวัด หรืออธิบายพฤติกรรมหรือส่ิงที่ตองการจะวัดไดตรงตามทฤษฎี สวนใหญ
ความเที่ยงตรงตามโครงสรางนั้นจะใชพจิารณาในแงที่เครื่องมือนั้นใชวัดในสิ่งที่เปนนามธรรมและ
วัดไดตรงไดยาก เชน สติปญญา บุคลิกภาพ เปนตน 
 
 2.  ความเชื่อถือได ( reliability ) หมายถึง แบบทดสอบนั้นหรือขอสอบนั้นเมื่อสอบแลว
ผูตรวจสามารถใหคะแนนไดคงที่และแนนอน และแมวาจะใชแบบทดสอบชุดเดิมนีท้ําการทดสอบ
กับผูเรียนกลุมเดิมอีก ผูเรียนก็จะตอบหรือทําไดเหมือนเดิม ( ในขณะที่ผูเรียนนั้นยังไมไดมีการเรยีน
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เพิ่มเติม ) เชนเดียวกันในการพิจารณาความเชื่อถือไดของแบบทดสอบทักษะทางกฬีาแบดมินตนั 
เมื่อครูนําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรยีนกลุม ก ในวันนีห้ลังจากนั้นหนึ่งสัปดาหนํา
แบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนกลุม ก ตามเดิม ( ครูคนเดิม ) เมื่อนําคะแนนของทั้งสองครั้งมา
หาความสัมพนัธกัน ปรากฏวานักเรียนไดคะแนนจากการทดสอบทั้งสองครั้งใกลเคียงกันหรือ
เหมือนกับครั้งแรกแสดงวา แบบทดสอบมีความเชื่อถือได ซ่ึงเปนความคงที่ของความสามารถของ
นักเรียน ความเชื่อถือไดของเครื่องมือหาไดหลายวิธีดังนี้คอื 
 

2.1  การวัดความคงที่ ( measure of stability ) วิธีนี้ใชการวัดซ้ํา โดยใหผูทดสอบกลุม
เดียวกันสอบขอสอบชุดเดียวกันสองครั้ง ( test – retest ) โดยเวนระยะหางประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห 
นําคะแนนชุดแรกและชดุหลังมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาที่ไดใชอธิบายความเที่ยวของ
แบบทดสอบ การวัดโดยวิธีนี้มีหลักวา ถาแบบทดสอบสองมีความเชื่อถือไดชนิดทีใ่ชวัดความคงที่
ของผูสอบไดจริงแลว ผลสอบ 2 คร้ัง ควรจะมีลักษณะใกลเคียงกัน ดชันีความเชื่อถือไดที่ใชวัด
ความคงที่คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของผลสอบทั้งสองชุด คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา
ระหวาง +1 และ –1 คาสูงแสดงถึงความเที่ยงที่มากกวาขอจํากัดของการหาดัชนีความเที่ยงโดยการ
วัดซ้ํา อยูทีว่าตองรอระยะหลังจาก สอบครั้งที่ 1 ซ่ึงผูทดสอบจะไดมีโอกาสฝกหัดหรือเกิดการ
เรียนรูในชวงระหวางเวลาดังกลาว ซ่ึงอาจจะมีผลทําใหการทดสอบครั้งที่ 2 คลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง 

 
2.2  การวัดความเทากัน ( measure of equivalence ) วิธีนี้ใชผูทดสอบกลุมเดียวกันสอบ

ขอสอบสองชุดในเวลาใกลเคียงกัน ขอสอบทั้งสองชุดมีความคลายคลึงกันวดัในเรื่องเดียวกัน และมี
ระดับความยากงายเทา ๆ กนั ขอสอบลักษณะนี้เรียกวา แบบทดสอบขนานวิธีแกปญหาวิธีหนึ่งใน
เร่ืองของระยะเวลา แตปญหาของวิธีนี้อยูทีว่าทําอยางไรจงึจะสรางแบบทดสอบคูขนานไดอยาง
แทจริงคือ แบบทดสอบสองแบบที่วดัสิ่งเดยีวกันดัชนีความเชื่อถือไดที่ใชวัดความเทากัน คือ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบทดสอบทั้งสองชุด 

 
2.3  การวัดความคงที่ภายใน ( measure of internal consistency ) การหาดัชนีของการ

เชื่อถือไดโดย วิธีที่ 1 และ 2 ที่กลาวมาแลว ตองอาศัยการทดสอบสองครั้งซึ่งอาจจะเกดิความไม
สะดวก ดังนัน้การวัดความคงที่ภายใน จะเปนการหาคาความเที่ยวของแบบทดสอบโดยใชการ
ทดสอบเพียงครั้งเดียว ซ่ึงคํานวณหาคาดัชนีความเทีย่วไดหลายวิธีดังนี ้
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2.3.1  วิธีแบงครึ่ง ( split – half method ) วธีินี้ยึดหลักการใช แบบทดสอบคูขนาน 
แตที่จัดวาเปนการทดสอบคงที่ภายในเพราะวา ทําการทดสอบเพียงครั้งเดียวแลวแบงขอสอบ
ออกเปนสองสวน โดยถือวาขอสอบสองสวนนั้นวัดสิ่งเดียวกัน โดยผูสรางขอสอบพยายามสราง
ขอสอบสองสวนใหเปนแบบทดสอบคูขนาน วิธีทัว่ ๆ ไปที่ใชกันอยูเพียงแตแบงขอสอบเปนสอง
สวนคือ สวนที่ประกอบดวยขอสอบคู และสวนที่ประกอบดวยขอคีแ่ลวหาคาครึ่งฉบับ ในการ
คํานวณหาคาดัชนีความเชื่อถือไดของแบบทดสอบสองฉบับใชสูตรของ Spearman Brown 

 
2.3.2  วิธีของ Kuder – Richardson การหลีกเลี่ยงปญหาทีอ่าจจะไมไดวดัในสิ่ง

เดียวกันก็สามารถทําไดโดยการใชวิธีของ Kuder – Richardson ซ่ึงมี 2 สูตร คือ K-R 20 และ K-R 21 
การคํานวณโดยใชสูตรดังกลาวขอสอบจะเปนปรนัยคือ ถูกไดหนึ่ง ผิดไดศูนย 

 
2.3.3  วิธีของ Cronbach  ในกรณีที่เครื่องมอืเปนแบบทดสอบอัตนัย หรือเปน

แบบสอบถามความคิดเหน็หรือแบบวัดเจตคติ คือเปนเครื่องที่ไมใชลักษณะที่ตอบถูกไดหนึ่ง ผิดได
ศูนย ไมสามารถคํานวณดัชนีความเชื่อถือไดโดยวิธีของ Kuder – Richardson จึงควรคํานวณคาดัชนี
ความเชื่อถือไดโดยการคํานวณสัมประสิทธิ์แอลฟา ( alpha coefficient ) ซ่ึงเสนอโดย cronbach สูตร
นั้นพิจารณาขึน้มาจากสูตร K-R 20 
 
 3.  ความเปนปรนัย ( objectivity ) หมายถึงมาตรฐานของการวัดแบบทดสอบตองแนนอน
ชัดเจนในการดําเนินการ และการใหคะแนนการวดัจากคนหลายคนไมวาผูใดจะนําไปใชสอบ
คําตอบหรือคะแนนที่ไดเหมือนกนั คําวา “ปรนัย” หมายถึงคุณสมบัต ิ3 ประการ คือ 
 

3.1  ความแจมชัดในความหมายของคําถาม 
3.2  ความแจมชัดในวิธีการมาตรฐาน หรือมาตรการใหคะแนน 
3.3  ความแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน 

 
จะเห็นวาความเปนปรนัยมลัีกษณะคลายกับความเชื่อถือไดมีขอยกเวนดังนี้ผูทดสอบมี

จํานวน 2 คน หรือมากกวาทีเ่กี่ยวของในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงขึ้นอยูกับความแตกตางในการให
คะแนนของผูทดสอบกลุมเดียวกัน ถาคะแนนของผูทดสอบทั้งสองใกลเคยีงกันหรือเหมือนกนั 
แสดงวาแบบทดสอบมีความเปนปรนัย 
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 4.  เกณฑปกต ิ( norm ) หมายถึงมาตรฐานที่กําหนดไวในเรื่องหนึ่งของประชากรกลุมหนึ่ง
ซ่ึงครูสามารถนําผลจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับประชากรในลกัษณะเดียวกนัได 
 

นอกจากนี้ McCloy และ Young (1954  อางถึงใน อนุชา, 2536) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ
การสรางแบบทดสอบไดดังนี้ 

 
1.  สามารถใหความรูเกี่ยวกบัการวัดผลเบือ้งตน 
 

 2.  สามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความสามารถของผูรับการทดสอบกับเกณฑ
มาตรฐานได 
 
 3.  สามารถรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบตางๆ ได 
 
 4.  ใหผูเชี่ยวชาญเปนผูใหคะแนน เพื่อหาความสัมพันธกบัคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ 
 
 5.  แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรมีมาตรฐาน ผูรับการทดสอบสามารถเขาใจคําสั่ง หรือ
คําแนะนําในการทดสอบตรงกัน 
 
 6.  วิเคราะหลักษณะของแบบทดสอบใหตรงตามเนื้อหาที่จะศึกษา 
 
 7.  เลือกวิธีการวัดผลแบบงายๆ และการเลอืกแบบทดสอบที่สรางขึ้นควรมีลักษณะดงันี้ 
 

7.1  แบบทดสอบควรใชอุปกรณไมแพงจนเกินไป นอกจากจําเปน 
7.2  แบบทดสอบตองไมจํากดัการแสดงออก 
7.3  แบบทดสอบตองมีหลักการและเหตุผลเพียงพอ 
7.4  แบบทดสอบที่สรางขั้นตองเสริมและเพิ่มพูนทกัษะของผูรับการทดสอบ 

 
8.  เมื่อสรางแบบทดสอบแลว จะตองวิเคราะหเพื่อศกึษา 
 

8.1  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
8.2  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 
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8.3  แบบทดสอบที่สรางขึ้นสามารถนําไปปฏิบัติไดดีเพยีงใด 
 
 9.  วิเคราะหแบบทดสอบในขั้นสุดทาย โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ 
และแบบพาเชีย่ล 
 
 10.  สรางเกณฑมาตรฐาน 
 
 11.  มีคูมือในการใหคะแนนของการสรางแบบทดสอบ โดยคํานึงถึง 

 
11.1  ความมุงหมาย 
11.2  ประโยชนที่ไดรับจากแบบทดสอบ 
11.3  มีความจาํกัดในการวจิยั 
11.4  มีวิธีการหาคาความเทีย่งตรงและหาคาสหสัมพันธระหวางตัวเกณฑกับตวัทํานาย 
11.5  มีวิธีหาคาความเชื่อมั่น และตองมีคําแนะนําขัน้ตอนในการทดสอบอยางสมบูรณ

จะตองมีเครื่องมือตามความจําเปน และมีเกณฑปกต ิ
 
 กรมพลศึกษา (2538) ไดกลาวถึงคุณสมบัตแิละเกณฑในการพิจารณาเลือกแบบทดสอบที่ดี 
ดังนี ้
 
 1.  แบบทดสอบที่ดีตองมีอํานาจในการจําแนกสูง ( discrimination power ) คือ หลังจากทํา
การทดสอบแลวตองสามารถแยกคนเกงและคนออนได 
 
 2.  มีประโยชน ( utility ) คอื ความสามารถที่จะนําไปใชได หลังจากการทดสอบแลวเปน
ประโยชนตอการวิจยัศึกษา และจะไดเปนแนวทางในการปรับปรุงขอบกพรองของผูเขาทดสอบ 
 
 3.  แบบทดสอบที่ดีตองมีคุณคาในการพัฒนา ( developmental value ) คุณคาในการพัฒนา
ขอทดสอบเปนการฝกหดัใหเกิดความชํานาญและทักษะ เชน เราทดสอบความสามารถในการดัน
พื้น ก็เปนการฝกหัดใหเกดิการพัฒนาขึ้นได เมื่อเขาทดสอบแลว ผูเขาทดสอบจะทราบวาตัวเองมี
ขอดีขอเสีย ขอผิดพลาดอยางไรบาง จะไดหาทางเรียนรูและพัฒนาตนเองใหดีขึ้นจึงนับไดวา ขอ
ทดสอบนี้มีประโยชนและมคีุณคามากสําหรับผูเขาทําการทดสอบ 
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 4.  มีแบบทดสอบอื่นที่ใชแทนกันได ( duplicate forms ) ขอทดสอบที่เหมือนกนัหรือ
ใกลเคียงกัน นาํมาใชทดแทนกันได เชน ตองการวัดกําลังขา ก็มีขอทดสอบกระโดดไกล แตมี
บางอยางเราวดัดวยการกระโดดไกลไมได เราก็มีวิธีอ่ืนซึง่คลายกันและไดผลใกลเคียง 
 
 5.  มีคําสั่งมาตรฐาน ( standardized directions ) คําแนะนําในการทดสอบมีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ขอทดสอบนั้นจะตองมีคําสั่งที่เปนมาตรฐาน ทีท่ําใหผูทดสอบทําการทดสอบไดเหมอืน ๆ 
กัน ผลของการทดสอบจึงจะเปนไปตามมาตรฐาน 
 

Clarke (1976) ไดกลาวถึงเกณฑที่ใชการเลือกแบบทดสอบ 
ที่ดี ดังนี ้

 
 1.  แบบทดสอบที่ดีมีคุณภาพพอที่จะวัดในสิ่งที่จะวดัตามที่เราตองการไดหรือไมเปนเรื่อง
ของความเที่ยงตรง 
 
 2.  แบบทดสอบสามารถวัดไดอยางถูกตองแนนอนหรือไม เปนเรื่องของความเชื่อมั่นและ
ความเปนปรนยั 
 
 3.  คะแนนจากแบบทดสอบสามารถเปนเกณฑกลางได 
 
 4.  แบบทดสอบตองประหยดั และไดรับประโยชนมากทีสุ่ด ควรประหยัดพลังงาน 
คาใชจาย เวลา และอุปกรณ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจยัภายในประเทศ 
 

ศุกล (2530) ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน ในโรงเรียนสอนคนหูหนวกในกรุงเทพมหานครจําแนกตามเพศและกลุมอายุประชากรที่
ใชในการวิจัยคือ นักเรียนหูหนวกชายและหญิง ที่มีอายุ 10-15 ป จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรและโสต
ศึกษาทุงมหาเมฆรวม 165 คน ทําการทดสอบโดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐาน
ระหวางประเทศ นําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลงเปนคะแนน
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มาตรฐาน เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายรวม โดยทดสอบคา “ที” วิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ ผลการวิจัยปรากฏวา 
 
 1.  นักเรียนหหูนวกชาย มีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายดงันี้ วิ่ง 50 เมตร 9.25 นาที ยนื
กระโดดไกล 157.44 เซนติเมตร แรงบีบมือ 20.65 กิโลกรัม ลุกนั่ง 30 วนิาที 18 คร้ัง ดึงขอ 3 คร้ัง 
และงอแขนหอยตัว 11.30 วนิาที วิ่งเก็บของ 12.42 วินาท ีวิ่งระยะไกล 600 เมตร 4 นาที 31 วินาที 
และ 1,000 เมตร 5 นาที 28 วินาที และคาเฉลี่ยของคะแนนรวม 51.83 
 
 2.  นักเรียนหหูนวกหญิงมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายดงันี้ วิ่ง 50 เมตร 10.25 วินาท ียืน
กระโดดไกล 127.86 เซนติเมตร แรงบีบมือ 18.03 กิโลกรัม ลุกนั่ง 16 คร้ัง และงอแขนหอยตวั 6.20 
วินาที วิ่งเก็บของ 13.37 วินาที วิ่งระยะไกล 600 เมตร 3 นาท ี44 วินาที 800 เมตร 5 นาที 44 วินาที 
งอตัวขางหนา 12.50 เซนติเมตร และคาเฉลี่ยของคะแนนทีรวม 47.25 
 
 3.  นักเรียนหหูนวกชาย หญิงในกลุมอาย ุ10-11 ป มีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายดังนี ้วิ่ง 50 
เมตร 10.38 วนิาที ยืนกระโดดไกล 126.82 เซนติเมตร แรงบีบมือ 14.53 กิโลกรัม ลุกนั่ง 16 คร้ัง  งอ
แขนหอยตัว 9.34 วินาที วิ่งเก็บของ 13.44 วินาที วิ่งระยะไกล 600 เมตร 4 นาที 19 วินาท ีงอตัว
ขางหนา 11.12 เซนติเมตร และคาเฉลี่ยของคะแนนทีรวม 46.74 
 
 4.  นักเรียนหหูนวกชายและหญิงในกลุมอายุ 12-13 ป มีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายดังนีว้ิ่ง 
50 เมตร 9.63 วินาที ยืนกระโดดไกล 145.64 เซนติเมตร แรงบีบมือ 18.74 กิโลกรัม ลุกนั่ง 18 คร้ัง 
ดึงขอ 2 คร้ัง งอแขนหอยตัว 6.58 วินาที วิ่งเก็บของ 12.78 วินาที วิ่งระยะไกล 600 เมตร 3 นาที 36 
วินาที 800 เมตร 6 นาที 27 วินาท ี1,000 เมตร 5 นาที 57 วินาที งอตวัขางหนา 12.71 เซนติเมตร และ
คาเฉลี่ยของคะแนนที่รวม 49.46 
 
 5.  นักเรียนหหูนวกชายและหญิงในกลุมอายุ 14-15 ป มีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายดังนี้ วิ่ง 
50 เมตร 8.89 วินาที ยืนกระโดดไกล 168.38 เซนติเมตร แรงบีบมือ 27.25 กิโลกรัม ลุกนั่ง 18 คร้ัง 
ดึงขอ 4 คร้ัง และงอแขนหอยตัว 4.33 วินาที วิ่งเก็บของ 12.03 วินาที วิง่ระยะไกล  800 เมตร 4 นาที 
40 วินาที 1,000 เมตร 4 นาที 54 วินาที งอตวัขางหนา 15.33 เซนติเมตร และคาเฉลี่ยของคะแนนที่
รวม 54.87 
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 6.  สมรรถภาพทางกายรวมของนักเรียนหหูนวกชายดีกวานักเรียนหูหนวกหญิงอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 
 
 7.  สมรรถภาพทางกายรวมของนักเรียนหหูนวกชายหญงิในกลุมอายุ 14-15 ป ดีกวาในกลุม
อายุ 10-11 ป และกลุมอายุ 12-13 ป อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และในกลุมอายุ 12-13 ป  
ไมแตกตางกับกลุมอายุ 10-11 ป อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 

สันต (2532) ไดศึกษาถึงสมรรถภาพทางกลไกของนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
และสรางเกณฑปกติของนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรยีนในโสตศึกษาสวนภูมิภาค 
กลุมประชากรเปนนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินของโรงเรียนโสตศึกษาสวนภูมิภาค ป
การศึกษา 2532 อายุระหวาง 7-18 ป จํานวน 1,310 คน เครื่องมือที่ใชในการวจิัยเปนแบบสอบ
สมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเลนแหงประเทศญี่ปุนซึ่งประกอบดวยรายการทดสอบ 
5 รายการคือ ยนืกระโดดไกล ลุก-นั่ง ดนัพืน้ วิ่งกลับตวั และวิ่ง 5 นาท ีนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดสอบมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ( SPSSx ) และเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปตารางและความเรียง ผลการวจิัยพบวา 

 
 1.  นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินของโรงเรียนโสตศึกษาในสวนภูมิภาคคาเฉลี่ย
คะแนนสมรรถภาพทางกลไกแตละรายการทดสอบดังนี ้
 

1.1  นักเรียนชายโรงเรียนโสตศึกษาในสวนภูมภิาค มีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกลไก
รายการทดสอบยืนกระโดดไกล 1.57 เมตร ลุก-นั่ง 17.73 คร้ัง ดันพื้น 11.61 คร้ัง วิ่งกลับตัว 36.69 
เมตร และวิ่ง 5 วินาที 905.14 เมตร 

 
1.2  นักเรียนหญิงโรงเรียนโสตศกึษาในสวนภูมิภาค มีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกลไก

รายการทดสอบยืนกระโดดไกล 1.33 เมตร ลุก-นั่ง 12.00 คร้ัง ดันพื้น 4.97 คร้ัง วิ่งกลับตัว 33.58 
เมตร วิ่ง 5 วนิาที 790.19 เมตร 
 
 2.  มีเกณฑสมรรถภาพทางกลไกของนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยินของโรงเรียน
โสตศึกษา ในสวนภูมภิาค ชาย และหญิง 4 กลุม คือ กลุมอายุ 7-9 ป กลุมอายุ 10-12 ป กลุมอายุ 13-
15 ป และกลุมอาย ุ16-18 ป 
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กิตติพงศ (2533) ไดศึกษาถึงสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยนิ ของโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพมหานคร และเพื่อสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกลไก 
ของนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพมหานคร ป
การศึกษา 2533 อายุระหวาง 7-18 ป จํานวน 533 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั เปนแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเลนแหงประเทศญี่ปุน ซ่ึงประกอบดวยรายการทดสอบ 
5 รายการ คือ ยืนกระโดดไกล ลุก-นั่ง ดันพืน้ วิ่งกลับตวั และวิ่ง 5 นาที นําขอมูลที่ไดจากการ
ทดสอบมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ( SPSSx ) และเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปตารางและความเรียง ผลการวจิัยพบวา 

 
 1.  นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินของโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพมหานคร มี
คาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพทางกลไกแตละรายการทดสอบดังนี ้

 
1.1  นักเรียนชายโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพ

ทางกลไก รายการทดสอบยนืกระโดดไกล 1.71 เมตร ลุก-นั่ง 21 คร้ัง ดนัพื้น 17 คร้ัง วิ่งกลับตัว 
40.51 เมตร และวิ่ง 5 นาที 846.59 เมตร 

 
1.2  นักเรียนหญงิโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพ

ทางกลไก รายการทดสอบยนืกระโดดไกล 1.36 เมตร ลุก-นั่ง 17 คร้ัง ดนัพื้น 8 คร้ัง และวิ่งกลับตวั 
36.27 เมตร และวิ่ง 5 นาที 700.21 เมตร 
 
 2.  มีเกณฑปกติ ระดับสมรรถภาพทางกลไกของนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ของโรงเรียนโสตศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ชาย - หญิง 4 กลุม คือ กลุมอายุ 7-9 ป กลุมอายุ 10-12 
ป กลุมอายุ 13-15 ป และกลุมอายุ 16-18 ป แบงเปน 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่าํและต่ํามาก 
 
 รุงทิพย (2537) ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอความ
อดทนของระบบไหลเวยีนโลหิต ความแขง็แรงของกลามเนื้อและเปอรเซ็นตไขมันของรางกาย กลุม
ตัวอยางประชากรเปนหญิง อายุ 31 – 50 ป ซ่ึงมิไดออกกาํลังกายเปนประจํา อาสาสมัครเขารวมการ
ทดลองครั้งนี้ จํานวน 30 คน แบงเปน 2 กลุม โดยใชวิธีการจับคู (matched group) กลุมละ 15 คน
กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลอง กลุมที่ 2 เปนกลุมควบคุม ใชเวลาในการฝก 10 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วนั  
วันละ 50 นาท ีทําการวัดสมรรถภาพทางกาย โดยการวัดความดันโลหติขณะหัวใจบบีตัวอัตราการ
เตนของหวัใจขณะพกัสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ขา และ
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หลัง และเปอรเซ็นตไขมันในรางกายกอนการฝก หลังการฝก 5 สัปดาห และหลังการฝก 10 สัปดาห 
แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยดวยคา “ที” วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดซ้ําและทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยวิธีตูกี (เอ) ที่ระดับนยัสําคัญ .05 
 
 ผลของการวิจัยพบวา การออกกําลังกายในน้ํา ทําใหความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตวัขณะ
พัก อัตราการเตนของหัวใจขณะพกั สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ความแข็งแรงของกลามเนือ้
แขน ขา และหลัง และเปอรเซ็นตไขมันของรางกายของกลุมทดลองกอนการฝกหลังการฝก 5 
สัปดาห และหลังการฝก 10 สัปดาห แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุม
ควบคุมไมมีความแตกตางกนั 
 
 วราภรณ (2539) ศึกษาผลการเตนแอโรบิกที่มีตอความหนาของไขมันใตผิวหนัง กลุม
ตัวอยาง เพศหญิงจํานวน 30 คน ที่มีอายุระหวาง 35 – 45 ป ซ่ึงไดมาดวยการสุมแบบเขากลุม โดย
การวัดปริมาณไขมันใตผิวหนัง 3 ตําแหนงคือ แขนทอนบนดานหลัง กลามเนื้อเหนือปุมกระดกูเชิง
กราน และขาทอนบนดานหนา และนําผลมาจัดเรียงลําดบั จากนั้นแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 
คือ กลุมฝกเตนแอโรบิกในน้ํา จํานวน 15 คน และกลุมฝกเตนแอโรบิกบนบก จํานวน 15 คน ทําการ
ฝกเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วนั วนัละ 50 นาที ทัง้นี้โดยการวัดความหนาของไขมันใต
ผิวหนังกอนการฝกและหลังการฝกในสัปดาหที่ 2 , 4 , 6 และ 8 นําผลที่ไดมาวเิคราะห หาคาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน และผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมและภายในกลุม
โดยใชคา “ที” 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 
 1.  คาเฉลี่ยความหนาของไขมันใตผิวหนัง หลังการฝกในสัปดาหที่ 8 ของกลุมฝกเตน 
แอโรบิกในน้ํา และกลุมฝกเตนแอโรบิกบนบก 
 

1.1  ความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนทอนบนดานหลัง ของกลุมฝกเตนแอโร
บิกในน้ํามีคาเทากับ 19.51 มิลลิเมตร และกลุมฝกเตนแอโรบิกบนบกมีคาเทากับ 20.12 มิลลิเมตร 
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1.2  ความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณกลามเนื้อปุมกระดูกเชิงกรานของกลุมฝก
เตนแอโรบิกในน้ํามีคาเทากบั 15.73 มิลลิเมตร และกลุมฝกเตนแอโรบกิบนบกมีคาเทากับ 15.99
มิลลิเมตร 

 
1.3  ความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณขาทอนบนดานหนา ของกลุมฝกเตนแอโร

บิกในน้ํามีคาเทากับ 23.25 มิลลิเมตร และกลุมฝกเตนแอโรบิกบนบกมีคาเทากับ 22.77 มิลลิเมตร 
 
 2.  ความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนทอนบนดานหลัง กลามเนื้อเหนือปุมกระดูก
เชิงกราน และขาทอนบนดานหนา ระหวางกลุมฝกเตนแอโรบิกในน้ํา กับกลุมฝกเตนแอโรบิกบ
นบก กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8 ไมแตกตางกัน 
 
 3.  ความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนทอนบนดานหนา กลามเนื้อเหนือปุมกระดูก
เชิงกราน และขาทอนบนดานหนา ของกลุมฝกเตนแอโรบิกในน้ํา กอนการฝก กับหลังการฝก
สัปดาหที่ 2 หลังการฝกสัปดาหที่ 2 กับสัปดาหที่ 4 หลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับสัปดาหที่ 6 และ หลัง
การฝกสัปดาหที่ 6 กับสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  ความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนทอนบนดานหลัง กลามเนื้อเหนือปุมกระดูก
เชิงกราน และขาทอนบนดานหนา ของกลุมฝกเตนแอโรบิกบนบก กอนการฝก กับ หลังการฝก
สัปดาหที่ 2 หลังการฝกสัปดาหที่ 2 กับสัปดาหที่ 4 หลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับสัปดาหที่ 6 และ หลัง
การฝกสัปดาหที่ 6 กับสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 สุมาลี (2542) ไดศึกษาผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มรีตอการเปลี่ยนแปลงทางกายใน
หญิงมีครรภ ไดแก โคงหลังสวนเอว ชีพจรขณะพกั น้ําหนักตวั ขนาดของครรภ และเปอรเซ็นต
ไขมัน กลุมตัวอยางไดจากหญิงมีครรภจํานวน 20 คน อายุครรภ 20 สัปดาห อายุระหวาง 26 – 30 ป 
กลุมแรกคือกลุมควบคุม 10 คน กลุมที่ 2 คือกลุมทดลองใชโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา
จํานวน 10 คน ทําการฝก 3 วนัตอสัปดาห เปนเวลา 12 สัปดาห โดยทําการทดสอบการเปลี่ยนแปลง
ทางกายในชวงกอนการทดลอง หลังจากทดลองสัปดาหที่ 4, 8 และ 12 
 
 ผลการวิจัยพบวา เมื่อวเิคราะหความแปรปรวนภายในกลุมของกลุมควบคุม โคงหลังสวน
เอว ขนาดของครรภ และเปอรเซ็นตไขมัน มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สําหรับกลุมทดลองพบวา มลัีกษณะคลายกลุมควบคุมคือ โคงหลังสวนเอว ขนาดของครรภและ
น้ําหนกัตัว มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปน
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รายคูในกลุมควบคุมพบวาโคงหลังสวนเอว ขนาดของครรภ และ เปอรเซ็นตไขมัน มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นเร็วกวากลุมทดลอง แตในกลุมทดลอง พบวาโคงหลังสวนเอว ขนาดของครรภ และน้ําหนกั
ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลองมีอัตราการเพิ่มขึ้นชากวากลามควบคุม เมื่อวิเคราะห
ความแตกตางระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวา มีความแตกตางกันของเปอรเซ็นตไขมัน 
หลังการทดลองสัปดาหที่ 4 และพบวาโคงหลังสวนเอว ชีพจรขณะพัก และเปอรเซ็นตไขมันหลัง
การทดลองสัปดาหที่ 12 มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการคนพบนี้
แสดงใหเห็นวากลุมทดลองซึ่งออกกําลังกายในน้ํามีการเปลี่ยนแปลงทางกายชากวากลุมควบคุม ซ่ึง
จะเปนผลดีตอสุขภาพของหญิงมีครรภทั้งภาวะปจจุบนัและอนาคต 
 
งานวิจยัในตางประเทศ 
 

Grimsley (1972) ไดศึกษาเปรียบเทียบถึงความสามารถในการทรงตัวของเด็กหหูนวก กับ
เด็กที่ไดยนิปกติ จากการทดสอบโดยเครื่อง dynabalometer โดยมีเปาหมายชวยในการทรงตัว การ
มองเห็นปกติ การปดตาในขณะทําการทดสอบ เปรียบเทียบในกลุมเด็กหูหนวกที่สูญเสียการไดยิน
ตั้งแตกําเนิดกบัเด็กที่สูญเสียการไดยนิภายหลัง พบวา 

 
 1.  ความสามารถในการทรงตัวของเดก็ที่ไดยินปกติ ดกีวาในเดก็หหูนวก เมื่อทดสอบทั้ง 3 
ลักษณะ 
 
 2.  เด็กหหูนวกมีการเรียนรู การทรงตัว ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จากเด็กที่มกีารไดยิน
ปกติ โดยเครื่อง dynabalometer 
 
 3.  ความสามารถในการทรงตัว หรือการเรยีนรูการทรงตวัของเด็กหูหนวกแตกําเนิดไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับนักเรียนที่หหูนวกทีเ่กิดขึน้ภายหลัง 
 
 4.  การปดตาทาํใหความสามารถในการทรงตัวเสียไปอยางมีนัยสําคัญของเด็กหหูนวกและ
เด็กที่มีการไดยินปกต ิ
 
 5.  การมีเปาหมายทางสายตา จะชวยใหความสามารถในการทรงตัว ของเด็กหหูนวก ดีขึ้น 
แตไมไดชวยในเด็กที่มกีารไดยินปกติ อยางมีนัยสําคัญ 
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Schmidt (1982) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการสูญเสียการไดยนิกับความสามารถ
ของสมรรถภาพทางกลไก ของนักเรียนที่มกีารสูญเสียการไดยิน จํานวน 70 คน วัดประสิทธิภาพ
ของสมรรถภาพทางกลไก โดยคะแนนรวมจากแบบทดสอบของ Bruininks Oseretsky โดยแบงกลุม
ตัวอยางตามตวัแปร คือ อายุ เพศ ระดับการสูญเสียการไดยิน การแกไขอาการของการสูญเสียการได
ยิน ระยะเวลาของการสูญเสียการไดยิน สาเหตุที่ทําใหสูญเสียการไดยนิ และระดับของการศึกษา 

 
ผลการวจิัยพบวา 
 

 1.  ไมมีความสัมพันธระหวาง ความสามารถของสมรรถภาพทางกลไกกับระดับของการ
สูญเสียการไดยิน 
 
 2.  อายุมีความสัมพันธกับคะแนนรวมความสามารถของสมรรถภาพทางกลไก 
 
 3.  ไมมีความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยของคะแนนรวมระหวาง นักเรียนที่มีสาเหตุ การ
สูญเสียการไดยินมาจากกรรมพันธุกับนักเรียนที่เกดิการสูญเสียการไดยินขึ้นเอง 
 
 4.  จาการคํานวณสมการ ในการทํานายแสดงใหเห็น องคประกอบที่มปีระสิทธิภาพในการ
ทํานาย คือ อายุ และการจัดการศึกษาของเดก็เหลานี้ สรุปวา ไมมีความสัมพันธระหวางการสูญเสีย
การไดยนิกับประสิทธิภาพของสมรรถภาพทางกลไก 
 

Butterfield (1984) ไดศึกษาเปรียบเทียบพืน้ฐานทักษะทางกลไกและทกัษะการทรงตวัของ
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยใชเครื่องมือที่ประเมินจากเกณฑในการอางอิงคือตารางใน
การประเมินทกัษะทางกลไกของกลามเนื้อใหญ แหงวิทยาลัยโอไฮโอ ( Ohio State University ) ซ่ึง
กําหนดรายการจาก bruininks oseretsky โดยศึกษาความแตกตางของทักษะของกลุมตวัอยางซึ่ง
ประกอบดวยการวิ่ง การเดนิ การทรงตัว การกระโดดเขยง การกระโดด 2 เทา การขวาง การจับยึด 
การเตะ การตี การกระโดดกระเถิบ การปนบันไดสูงและการไตขึ้นบันได หาความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการแสดงทกัษะกับ อายุ เพศ ระดับของการสูญเสียการไดยินหนวยเปนเดซิเบล 
และสาเหตุของการสูญเสียการไดยินกลุมตวัอยาง 132 คน อายุ 3-14 ป ที่มีความบกพรอง 
 

Daniel and others (1985) ไดเสนอรายงานการพัฒนาและการเสริมสรางโปรแกรมการออก
กําลังกายในน้าํ สําหรับผูสูงอายุขึ้นในการประชุมทางดานพลศึกษา สันทนาการและการเตนรํา ซ่ึง
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ในการเสริมสรางโปรแกรมจะรวมถึงหลักการฝก และการเปนผูนําในการออกกําลังกาย การกําหนด
โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําไดอยางปลอดภัยสําหรับผูเขารวม ขอดี ของการจดัโปรแกรมการ
ฝกการออกกําลังกายในน้ําซึ่งไมใชโปรแกรมการวายน้ํา คือ เปนการลดความกดดันของโครงสราง
กลามเนื้อ รักษาการบาดเจบ็ที่เกิดจากการวิ่งและลดการบาดเจ็บที่เกดิขึ้นเปนประจํา สวนขอเสียคือ 
ไมสนองตอความตองการในกิจกรรมวายน้ําแตคุณสมบตัิที่เปนประโยชนมีมากกวาผลเสีย ในการ
เปนผูฝกสอนตองไดรับการยอมรับจากแพทย และนอกจากนี้ โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําได
ถูกเสนอขึ้นเปนกิจกรรมอบอุนรางกายกอนและหลังการออกกําลังกาย เพื่อเปนการปรับสภาพของ
ระบบไหลเวียนโลหิต 

 
Schwanz (1987) ไดทําการศกึษาวจิัยเกี่ยวกบัการออกกําลังกายในน้ําและการออกกําลังกาย

โดยใชน้ําหนกัเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงในการเหยยีด และงอของเขาเพื่อเปรียบเทียบการออก
กําลังกายโดยใชน้ําหนกั กับการออกกําลังกายโดยใชแรงตานทานของน้ํา ในการพัฒนาความ
แข็งแรงของการเหยยีดและงอของเขา กลุมตัวอยางเปนชายและหญิงทีม่ีสุขภาพดี ซ่ึงไมเคยเขารับ
การฝกมากอน จํานวน 37 คน อายุระหวาง 18 – 31 ป โดยแบงเปนกลุมที่ฝกใชน้ําหนกั และกลุมที่
ใชแรงตานทานของน้ํา จํานวนกลุมละ 14 คน และ กลุมควบคุม 9 คน เขารับการฝก 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วนั กลุมทดลองจะไดรับการทดสอบกอนและหลังการฝก โดยใชเครื่อง ไซเบค 2 ได
โซคิเนติค ไดนาโมมิเตอร นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 ระหวางคะแนนรวมของแตละกลุมและทีค่วามเร็ว 60 องศาตอวินาที 
ของการเหยยีด พบวากลุมที่ออกกําลังกายแบบใชน้ําหนกั จะดีกวาอยางมีนัยสําคัญแตแนวโนมของ
การออกกําลังกายในน้ํา มีความสามารถดีกวาในขณะทีค่วามเร็วสูงกวา 
 

Howell (1987) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบระหวางผลทางดานสริรวิทยาของ
การออกกําลังกายในน้ํา และการออกกําลังกายบนบก ในกลุมคนที่มีอายุเกิน 55 ป เพือ่เปนการวดั
ความกาวหนาของโปรแกรมการออกกําลังกายบนบกและในน้ํา 10 สัปดาห ของกลุมตัวอยางชาย
และหญิง จํานวน 36 คน อายุระหวาง 55 – 76 ป แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ฝกในน้ํา จาํนวน 13 คน 
กลุมที่ฝกบนบก จํานวน 11 คน และกลุมควบคุม 12 คน กลุมที่ฝกการออกกําลังกายในน้ําและบน
บกจะเพิ่มโปรแกรมการบริหารกาย และการเตนแอโรบิกขึ้นประเมินการวัดสัดสวนของรางกายแต
ละคนโดยการวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต ความทนทาน
ของกลามเนื้อ และความออนตัว วเิคราะหโดยใชความแปรปรวน 2 ทาง ใหผลดังนี ้
 

1.  คาตัวแปรมีการพัฒนาเพิม่ขึ้นอยางมีนยัสําคัญเมื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการฝก 
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2.  กลุมที่ไดรับการฝกทั้งสองกลุม พบวา มีความแตกตางจากกลุมควบคุมในทุกตวัแปร 

 
3.  ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลที่ไดมาจากตวัแปรทางสรีรวิทยาระหวาง

กลุมที่ไดการฝกทั้งสองกลุม 
 

สวนกลุมที่ไมไดรับการฝกเลย จะแสดงผลทางสรีรวิทยาคงที่ และพบวามีคาความออนตัว
ลดลง และมีคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกายเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญ ขอคนพบนี้เปนการสนับสนุน
หลักการที่วา รางกายจะพัฒนาเมื่อใชงาน และเสื่อมลงเมื่อไมไดใชงาน 

 
Eckerson (1989) ไดทําการศกึษาวจิัยเร่ือง คาความสัมพันธระหวาง การเตนแอโรบิกในน้ํา

กับการออกกําลังกายในน้ํา ที่มีตอสมรรถภาพการจับออกซิเจนเพื่อศกึษาถึงอัตราการเตนของหัวใจ
และสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดที่ไดมาจากการทดสอบโดยใชลูกล ( treadmill ) ที่จะกําหนด
วา พลังงานในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่ตองการมีคาเพียงพอทีท่ําใหเกิดผลการฝกที่มีตอ
ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในวิทยาลัยหญิง 16 คน ออก
กําลังกายในน้าํตื้นจนอัตราการเตนของหัวใจถึงสภาวะคงที่ไดมีการสุมโดยการเก็บลมหายใจ
ออกเปนเวลา 3 นาที โดยใชถุงแกสซึ่งอัตราการเตนของหัวใจวดัไดอยางตอเนื่องโดยเครื่อง วอเตอร
พรูฟ ผลการวิจัยปรากฏวา การออกกําลังกายในน้ําจะทําคาเฉลี่ยอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น 18.4 
มิลลิลิตร ตอกิโลกรัมตอวินาที และพบวามคีา 47 เปอรเซ็นต ของการใชออกซิเจนสูงสุด และคา
พลังงานเฉลี่ยที่ใชไป มีคา 5.71 กิโลแคลอรีตอวินาท ี

 
สรุปไดวาการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกในน้ําเปนโปรแกรมการออกกําลังกายที่

เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีความสามารถในการทํางานของรางกายขั้นเริ่มตน หรือคนที่มีน้ําหนัก
รางกายมาก หรือคนที่บาดเจบ็ หรือสมรรถภาพทางกายไมดี 

 
Stewart (1991) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง การใชระดับการรับในการออกกําลังกายโดยการ

เตนแอโรบิกในน้ํา เพื่อกาํหนดความตรงของการรับรูในการออกกําลังกาย ( RPE ) การประเมิน
ความหนกัระหวางการออกกําลังกายในน้าํที่มีส่ิงเราที่ทําใหเกิดการรับรูหลากหลาย ซ่ึงจะกอนให
เกิดการเปลีย่นแปลงในความหนักของการออกกําลังกาย ส่ิงเหลานี้จะทราบไดยากถาวัดโดยการจับ
ชีพจร จากงานวิจัยทีท่ําการศกึษามากอนแลว พบวามีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง ระหวางอัตรา
การเตนของหวัใจกับระดับการรับรู กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 15 คน อายุระหวาง 19 – 22 
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ป เขารับการเตนแอโรบิกในน้ํา โดยแบงระดับการออกกําลังกายเปน 6 ระดับ ระดับละ 3 นาที มีการ
เพิ่มระดับของงานเพื่อที่จะพจิารณาถึงผลอัตราการเตนของหัวใจ และขณะเดียวกนักบ็ันทึกระดับ
การรับรูในระยะ 10 วินาที สุดทายของแตละนาทีวิเคราะห การทดสอบนี้จากขอมูลของอัตราการ
เตนของหวัใจ และระดับการรับรูที่บันทึกระหวางวนิาทีสุดทายของแตละระดับ จะแสดงใหเห็นถึง
ความมีนัยสําคญั ( r = 0.07, p < 0.001 ) ระหวางอัตราการเตนของหัวใจและระดับการรับรู ซ่ึงจะใช
ในการวัดความเที่ยงในการประเมินความหนักของการออกกําลังกาย  ในการออกกําลังกายโดยการ
เตนแอโรบิกในน้ํา 
 

ผลการวิจัยพบวา 
 
ทักษะพื้นฐานทางกลไก 10 อยาง และการรักษาความสมดุลจะมีผลดีขึน้อยูตามอายุทีสู่งขึ้น 

แตทาทางการเดินไมปรากฏวาพัฒนาตามระดับอาย ุ
 
จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของของนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหผูวิจัย

พอสรุปเนื้อหาสาระสําคัญไดวา การฝกกิจกรรมพลศึกษาที่เปนแบบการเตนแอโรบิกและ 
การออกกําลังกายในน้ํานัน้ตองคํานึงถึงหลักการฝก การจัดองคประกอบตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม
ทั้งในเรื่องของหลักการออกกําลังกายในน้าํ และความหนักของงานในการเตนแอโรบิกเพื่อใหเกดิ
การพัฒนาในดานสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผูฝก และในการฝกยังตองครอบคลุม 
องคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ซ่ึงจะสามารถชวยพฒันาระบบไหลเวียนเลือด
และระบบหายใจ ความอดทนของกลามเนือ้และความแขง็แรงของกลามเนื้อได 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากร 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนกัศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินเพศชาย ที่
กําลังศึกษาอยูระดับอุดมศึกษา ภาคการเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2548 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต จํานวน 76 คน 
 

กลุมตัวอยาง 
 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ เปนนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิเพศชาย ที่
กําลังศึกษาอยูระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการเรียนที่  2 ปการศึกษา 2548  ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต จํานวน 20 คน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุม (controllable group) และกลุม
ทดลอง (experimental group) กลุมละ 10  คน โดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 1.  นํานักศกึษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิเพศชาย ที่กําลังศึกษาอยูระดับอดุมศกึษาชั้น
ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพโดยผูวิจยัใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ 
AAHPERD 
 
 2.  นําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในแตละรายการทดสอบทั้งหมดมา
หาคะแนนมาตรฐานจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ 
AAHPERD 
 
 3.  นําคะแนนมาตรฐานของแตละรายการทดสอบมารวมคะแนนใหเปนคะแนนมาตรฐาน
ของแตละบุคคลแลวนํามาจดัลําดับที่จากสูงไปหาต่ํา เมือ่เรียงคะแนนเรียบรอยแลวจงึนํามาเปนกลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยคร้ังนี้ 
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 4.  นํากลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ที่เรียงลําดับคะแนนไวแลว มาจัดเขากลุม 2 กลุม กลุมละ 
10 คน โดยการเรียงลําดับแบบสลับลําดับที่ (randomly assignment) 
 
 5.  ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 3 ) 
 
 6.  ผูวิจัยนาํกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม มากําหนดเปนกลุมควบคุม (controllable group) และ
กลุมทดลอง (experimental group) และโดยวิธีการจับฉลาก ซ่ึงหลังจากการกําหนดกลุมแลว กลุม
ควบคุมใหดําเนินชีวิตประจาํวันตามปกติ สวนกลุมทดลองเขารับการฝกตามโปรแกรมการฝกการ
ออกกําลังกายในน้ําที่ผูวจิัยสรางขึ้นเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ 
และวนัศุกร  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการวจิัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 
 1.  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Best ของ AAHPERD ประกอบดวย 5 
รายการ คือ 
 

1.1  เดิน / วิ่ง 1 ไมล ( one mile walk / run ) 
 
1.2  การวัดสวนประกอบของรางกาย ( body composition ) โดยใชคาดัชนีมวลกาย 

Body Mass Index (BMI) 
 
1.3  นั่งงอตัวไปขางหนา ( sit and reach ) 
 
1.4  ลุก – นั่ง 1 นาที ( modified sit – ups ) 
 
1.5  ดึงขอ ( pull - ups) 
 

 2.  โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่ผูวิจยัสรางขึ้นมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้



 
 

94 

2.1  ศึกษาทฤษฎีหลักการและงานวจิัยที่เกี่ยวของขององคประกอบของสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ และการฝกการออกกําลังกายในน้ํา เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและวางแผนการสราง
โปรแกรมการฝก 

 
2.2  สรางโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา กําหนดระยะเวลา 8 สัปดาห 

สัปดาหละ 3 วนั ในวันจนัทร วันพุธ และวนัศุกร วนัละประมาณ 30 – 45 นาที 
 
2.3  นําโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่ผูวจิัยสรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่

ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
2.4  นําโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่ผูวจิัยสรางขึ้นไปทดลองใช (try-out) 

กับกลุมนักศกึษาที่มีความบกพรองทางการไดยินซึ่งอยูในระดับอุดมศกึษาชั้นปที่ 1 ภาคการเรียน    
ที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 10 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหา
จุดบกพรอง และแกไข พรอมกับประเมินโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําโดยการสังเกต
และวเิคราะหผลของการฝก 

 
2.5  นาํโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่ผูวจิัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 8 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําในดานความ
เที่ยงตรงเชิงประจักษ (face validity)  

 
2.6  นําโปรแกรมการฝกสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพโดยใชการฝกการออกกําลัง

กายในน้ําที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญไปใชกับกลุม
ตัวอยาง ตามแผนการฝกตอไปโดยมีขั้นตอนในการฝกดังนี้ 

 
2.6.1  การอบอุนรางกาย (Warm-up) ใชเวลา 7-10 นาที 
 
2.6.2  ชวงการฝก (Work-out) โปรแกรมการฝกการออกกาํลังกายในน้ําใชเวลา 

15-40 นาท ี
 
2.6.3  การผอนคลายกลามเนื้อ (Cool-down) ใชเวลา 5 นาที 
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อุปกรณท่ีใชในการวิจัย 
 
 1.  เบาะหรือวสัดุที่ออนนุม 
 
 2.  กลองวัดความออนตัว 
 
 3.  นาฬิกาจับเวลาที่แสดงรายละเอียดไดถึง 1 ใน 100 วนิาที 
 
 4.  เทปวัดระยะทาง 
 
 5.  เครื่องชั่งน้ําหนักและเครือ่งวัดสวนสูง 
 
 6.  กรวยยาง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1.  กอนเขาสูโปรแกรมการฝกสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยใชโปรแกรมการฝกการ
ออกกําลังกายในน้ําที่ผูวจิัยสรางขึ้น สําหรับกลุมตัวอยางจะไดรับเอกสารและการปฐมนิเทศเกีย่วกับ
วัตถุประสงคของการวิจยัวธีิการดําเนินการฝกตามโปรแกรม การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่
สุขภาพ การจดัเตรียมอุปกรณ และการเตรยีมตัวกอนเขารับการฝก 

 
 2.  กอนทําการทดลองโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา ใหทําการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 
 3.  ใหกลุมควบคุมปฏบิัติตนตามปกติในชีวิตประจําวันของแตละคน 
 
 4.  ทําการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํากับกลุมทดลอง 10 คน ตั้งแต เดือน
กุมภาพนัธ พ.ศ.2549 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2549 จํานวน 8 สัปดาห จาํนวน 3 วัน คอื วันจนัทร พธุ 
และวนัศุกร วนัละ 25-45 นาที โดยใชโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่ผูวิจยัสรางขึ้นโดย
มีลําดบัการฝกดังนี ้
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4.1  การอบอุนรางกาย (Warm-up) ใชเวลา 7-10 นาท ี
 
4.2  ชวงการฝก (Work-out) โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําใชเวลา 15-40 

นาที 
 
4.3  การผอนคลายกลามเนื้อ (Cool-down) ใชเวลา 5 นาท ี

 
 5.  เมื่อทําการทดลองโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําครบ 4 สัปดาหในวันศุกร ให
ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมทดลองในวนัเสารซ่ึงเปนวันถัดไป 
 
 6.  เมื่อทําการทดลองโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําครบ 8 สัปดาหในวันศุกร ให
ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุมและกลุมทดลองในวันเสารซ่ึงเปน
วันถัดไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง มขีั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดังนี ้
 
 1.  ดําเนินการทําหนังสือจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขอความรวมมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพกับ
การฝกโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา และการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต 
 
 2.  ปฐมนิเทศใหผูเขารับการทดลองโดยไดรับความอนุเคราะหจากลามภาษามือเปนผู
ถายทอดการสื่อสารใหกับผูเขารับการทดลองไดทราบถึงจุดมุงหมายของการวิจยั วิธีดาํเนิน
โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําและการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
ปฏิทินการทดลอง 
 
 3.  ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ
หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหคาทางสถิติ 
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แบบแผนการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ซ่ึงผูวิจัยไดใชแบบ
แผนการวจิัย (experimental design) ระยะเวลาของโปรแกรมการฝกการออกกําลังในน้ํา ดังนี ้
 
 สัปดาห

ที่ 1 
สัปดาห
ที่ 2 

สัปดาห
ที่ 3 

สัปดาห
ที่ 4 

สัปดาห
ที่ 5 

สัปดาห
ที่ 6 

สัปดาห
ที่ 7 

สัปดาห
ที่ 8 

 

O1    O3     O4 
O2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 O5 

 
T1-8      = โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้าํ สัปดาหที่ 1-8 
 
O1 O2  = การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กอนโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําของกลุม

ควบคุมและกลุมทดลอง 
 
O3    = การทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลังโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา สัปดาหที่ 

4 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
O4 O5  = การทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลังโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา สัปดาหที่ 

8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดวเิคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 
 1.  นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ ทั้งกอนการฝก หลังการ
ฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มาหาคาเฉลี่ย ( X )และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 2.  เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ระหวางกลุมควบคุม กับ
กลุมทดลองกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 โดยใชสถิติ t-test (t-test 
independent samples) 
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 3.  ทดสอบความแตกตางผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กอนการฝก หลัง
การฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้าํสองมิติ (One-Way Analysis of Variance with Two 
Dimension Repeated Measures) และหากพบความแตกตางจะใชการวเิคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวัดซ้าํมิติเดียว (One-Way Analysis of Variance with Repeated Measures) หากพบความ
แตกตาง จะใชการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธีิของ HSD (Hoesthy Significant 
Difference) 
 
 4.  เสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางและความเรียง 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย และขอวิจารณ 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา เพื่อพฒันาสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพในนกัศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินและใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ Physical Best ของ AAHPERD เปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูลแบง
ออกเปน 
 3 ตอน ดังนี ้
 
 ตอนที่ 1 เสนอคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ ของกลุมควบคุม กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 8 และกลุมทดลองกอนการฝก หลัง
การฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ตามลําดบั 
 
 ตอนที่ 2 เสนอผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง โดยใชการวิเคราะห t-test แบบขอมูลไมสัมพันธกัน (independent samples) 
 
 ตอนที่ 3 เสนอผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ (One-Way Analysis of 
Variance with Two Dimension Repeated Measures) และหากพบความแตกตางจะใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว (One-Way Analysis of Variance with Repeated 
Measures) หากพบความแตกตาง จะใชการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ HSD 
(Hoesthy Significant Difference) 
 
 รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางตอไปนี ้
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ตอนที่ 1 เสนอคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
ของกลุมควบคุม กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 4 หลังการฝกสปัดาหท่ี 8 และกลุมทดลอง กอน
การฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 4 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กอน

การฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุม 
 

กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 หลังการฝกสัปดาหที่ 8 รายการทดสอบ 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

เดิน/วิ่ง 1 ไมล 
ดัชนีมวลกาย 
นั่งงอตัวไปขางหนา 
ลุก – นั่ง 1 นาที 
ดึงขอ 

 8.48 
20.21 
 1.65 
32.60 
 4.20 

0.761 
3.583 
9.122 
4.168 
2.347 

 8.64 
20.18 
 1.30 
32.20 
 3.50 

0.774 
3.586 
8.844 
4.341 
1.581 

 8.82 
20.24 
 2.00 
32.30 
 3.80 

0.812 
3.581 
8.869 
4.448 
2.529 

 
จากตารางที่ 1 แสดงวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กอนการฝก ของ

นักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิ ในกลุมควบคมุมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
ในรายการ เดนิ/วิ่ง 1 ไมล เทากับ 8.48  นาที และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.761 มีคาเฉลี่ยใน
รายการดัชนีมวลกายเทากับ 20.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากนั 3.583 มีคาเฉลี่ยในรายการนัง่
งอตัวไปขางหนาเทากับ 1.65 เซนติเมตร และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 9.122 มีคาเฉลี่ยใน
รายการลุก-นั่ง 1 นาทีเทากับ 32.60 คร้ัง และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.168 มีคาเฉลี่ยใน
รายการดึงขอเทากับ 4.20 คร้ัง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.347 ตามลําดับ 

 
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หลังการฝกสัปดาหที่ 4  ของนักศึกษาที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิ ในกลุมควบคมุมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในรายการ 
เดิน/วิ่ง 1 ไมล เทากับ 8.64 นาที และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.774 มีคาเฉลี่ยในรายการดัชนี
มวลกายเทากบั 20.18 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 3.586 มีคาเฉลี่ยในรายการนั่งงอตัวไป
ขางหนาเทากบั 1.30 เซนติเมตร และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.844 มีคาเฉลี่ยในรายการลุก-
นั่ง 1 นาทีเทากับ 32.20 คร้ัง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.341 มีคาเฉลี่ยในรายการดึงขอ
เทากับ 3.50 คร้ัง และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.581 ตามลําดับ 
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ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หลังการฝกสัปดาหที่ 8  ของนักศึกษาที่มี
ความบกพรองทางการไดยนิ ในกลุมควบคมุมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในรายการ 
เดิน/วิ่ง 1 ไมล เทากับ 8.82 นาที และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.812 มีคาเฉลี่ยในรายการดัชนี
มวลกายเทากบั 20.24 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากนั 3.581 มีคาเฉลี่ยในรายการนั่งงอตัวไป
ขางหนาเทากบั 2.00 เซนติเมตร และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.869 มีคาเฉลี่ยในรายการลุก-
นั่ง 1 นาทีเทากับ 32.30 คร้ัง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.448 มีคาเฉลี่ยในรายการดึงขอ
เทากับ 3.80 คร้ัง และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 2.529 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ    

กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลอง 
 

กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 
4 

หลังการฝกสัปดาหที่ 
8 

รายการทดสอบ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
เดิน/วิ่ง 1 ไมล 
ดัชนีมวลกาย 
นั่งงอตัวไปขางหนา 
ลุก – นั่ง 1 นาที 
ดึงขอ 

8.84 
19.76 
4.35 
28.60 
4.30 

1.428 
1.997 
7.78 
6.467 
2.626 

8.661 
19.73 
7.90 
31.80 
6.90 

1.358 
1.996 
6.332 
5.553 
2.601 

8.25 
19.697 
12.60 
36.80 
10.60 

1.102 
2.026 
4.115 
3.552 
2.270 

 
จากตารางที่ 2 แสดงวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กอนการฝก ของ

นักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิ ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
ในรายการ เดนิ/วิ่ง 1 ไมล เทากับ 8.85 นาที และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.428 มีคาเฉลี่ยใน
รายการดัชนีมวลกายเทากับ 19.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากนั 1.997 มีคาเฉลี่ยในรายการนัง่
งอตัวไปขางหนาเทากับ 4.35 เซนติเมตร และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 7.78 มีคาเฉลี่ยใน
รายการลกุ-นั่ง 1 นาทีเทากับ 28.60 คร้ัง และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 6.467 มีคาเฉลี่ยใน
รายการดึงขอเทากับ 4.30 คร้ัง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.626 ตามลําดับ 

 
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หลังการฝกสัปดาหที่ 4 ของนักศึกษาที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิ ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในรายการ 
เดิน/วิ่ง 1 ไมล เทากับ 8.661 นาที และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.358 มีคาเฉลี่ยในรายการ
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ดัชนีมวลกาย เทากับ 19.73 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากัน 1.996 มคีาเฉลี่ยในรายการนั่งงอตัว
ไปขางหนาเทากับ 7.90 เซนติเมตร และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.332 มีคาเฉลี่ยในรายการ
ลุก-นั่ง 1 นาทีเทากับ 31.80 คร้ัง และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 5.553 มีคาเฉลี่ยในรายการดึงขอ
เทากับ 6.90 คร้ัง และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 2.601 ตามลําดับ 

 
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของนักศึกษาที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิ ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในรายการ 
เดิน/วิ่ง 1 ไมล เทากับ 8.25 นาที และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.102 มีคาเฉลี่ยในรายการดัชนี
มวลกายเทากบั 19.697 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากัน 2.026 มีคาเฉลี่ยในรายการนั่งงอตัวไป
ขางหนาเทากบั 12.60 เซนติเมตร และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.115 มีคาเฉลี่ยในรายการลกุ-
นั่ง 1 นาทีเทากับ 36.80 คร้ัง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.552 มีคาเฉลี่ยในรายการดึงขอ
เทากับ 10.60 คร้ัง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.270 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2 เสนอผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
กอนการฝก หลังการฝกสปัดาหท่ี 4 และหลังการฝกสปัดาหท่ี 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
โดยใชการวิเคราะห t-test แบบขอมูลไมสมัพันธกัน (independent samples) 
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

กอนการฝก ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 
กลุมทดลอง  เดิน/วิ่ง 1 

ไมล 
ดัชนีมวล
กาย 

นั่งงอตัวไป
ขางหนา 

ลุก – นั่ง 1 
นาที 

ดึงขอ 

กลุมทดลอง X   8.84 19.76  4.35   28.6    4.3 
 S.D. 1.428 1.997  7.78  6.467 2.626 
กลุมควบคุม X   8.48 20.21  1.65   32.6    4.2 

 S.D. 0.761 3.583 9.122  4.168 2.347 
 t 0.709 -0.348 0.712 -1.644 0.090 
 p 0.487 0.732 0.486  0.118 0.929 

P < .05 
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จากตารางที่ 3 พบวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ทั้ง 5 รายการของกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง ไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

หลังการฝกสัปดาหที่ 4 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 
กลุมทดลอง  เดิน/วิ่ง       

1 ไมล 
ดัชนีมวล
กาย 

นั่งงอตัวไป
ขางหนา 

ลุก – นั่ง      
1 นาที 

ดึงขอ 

กลุมทดลอง X  8.661  19.73     7.9    31.8    6.9 
 S.D. 1.358  1.996 6.332  5.553 2.601 
กลุมควบคุม X   8.64  20.18     1.3    32.2    3.5 
 S.D. 0.774  3.586 8.844  4.341 1.581 

 t 0.042 -0.349 1.919 -0.179 3.532 
 p 0.967  0.731 0.071  0.860 0.002 

P < .05 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการเดนิ – วิ่ง 1 
ไมล   ดัชนีมวลกาย นั่งงอตวัไปขางหนา และลุกนั่ง 1 นาที ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ไม
แตกตางกัน   สวนรายการดงึขอ ผลการทดสอบแตกตางกันทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 
กลุมทดลอง  เดิน/วิ่ง       

1 ไมล 
ดัชนีมวล
กาย 

นั่งงอตัว   
ไปขางหนา 

ลุก – นั่ง      
1 นาที 

ดึงขอ 

กลุมทดลอง X     8.25 19.697  12.6   36.8   10.6 
 S.D.  1.102  2.026 4.115 3.552 2.270 
กลุมควบคุม X     8.82  20.24    2.0   32.3     3.8 

 S.D.  0.812  3.581 8.869 4.448 2.529 
 t -1.300 -0.422 2.428    2.5 6.326 
 p  0.210  0.678 0.003  0.02 0.000 

P < .05 
  

จากตารางที่ 5 พบวา ผลการทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ รายการเดนิ – วิ่ง 1 ไมล ดัชนี
มวลกาย ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ไมแตกตางกนั สวนรายการนั่งงอตัวไปขางหนา ลุกนั่ง 1 
นาที และดึงขอ ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ตอนที่ 3 เสนอผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
กอนการฝก หลังการฝกสปัดาหท่ี 4 และหลังการฝกสปัดาหท่ี 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ําสองมิติ (One-Way Analysis of Variance 
with Two Dimension Repeated Measures) และหากพบความแตกตางจะใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้าํมิติเดียว (One-Way Analysis of Variance with Repeated 
Measures) หากพบความแตกตาง จะใชการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ HSD 
(Hoesthy Significant Difference) 
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ตารางที่ 6  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ้ําสองมิติ ของผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ รายการเดิน/วิ่ง 1 ไมล กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลัง
การฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ      
             การฝก 1 .053 .053 .016 .901 
             สมาชิก 18 60.867 3.381   
ภายในสมาชิก      
            การทดสอบ 2 .189 .094 2.132 .033* 
ปฏิสัมพันธระหวางการฝกและการทดสอบ 2 2.192 1.096 24.746 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 36 1.595 .044   
ทั้งหมด 59     
*p < .05 

 
จากตารางที่ 6 แสดงวาที่ระดบัความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ปฏิสัมพันธระหวางการฝก

และการทดสอบมีผลกระทบตอผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ รายการเดินวิ่ง 1 
ไมล (P=.000 < α = .05) นัน่คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝกระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง
จะขึ้นอยูกับวาจะทดสอบเมื่อใด นั่นคือในทกุชวงที่มีการทดสอบผลของการฝกจะมีผลตอการ
ทดสอบ และเมื่อพบวาปฏิสัมพันธระหวางการฝกและการทดสอบ มีผลกระทบตอการทดสอบ
รายการเดินวิ่ง 1 ไมล จึงตองทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามิตเิดียวตอไป  
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ตารางที่ 7  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ้ํามิติเดียว ของผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ รายการเดิน/วิ่ง 1 ไมล กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลัง
การฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุม 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ 9 15.711 1.746   
ภายในสมาชิก 20 1.407 0.332   
ระหวางการทดสอบ 2 .572 .286 6.169 .009* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 18 .835 .046   
ทั้งหมด 29 17.118 2.078   
*p < .05 

 
 จากตารางที่ 7 จะเห็นวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพรายการเดินวิ่ง 1 ไมล ของกลุมควบคุม  กอนการใหโปรแกรมกลุมทดลอง
ฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   
ระดับ .05 (F = 6.169) แสดงวา ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ กอนการฝก หลังการ
ฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพแตกตางกัน ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเพื่อใหทราบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพรายการเดนิ วิ่ง 1 ไมล ของกลุมควบคุมเปนรายคู จึงไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบ
รายคูโดยใชวธีิ HSD (Hoesthy Significant Difference) 
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ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทยีบรายคูของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการเดนิ/
วิ่ง  1 ไมลกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุม
ควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง กอนการฝก 
X = 8.48 

หลังการฝกสัปดาหที่ 4 
X = 8.64 

หลังการฝกสัปดาหที่ 8 
X = 8.82 

กอนการฝก - 0.16 0.34* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 4  - 0.18 
หลังการฝก สัปดาหที่ 8   - 
*p < .05  

 
 จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาหลังการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของกลุม
ควบคุมซึ่งไมไดรับโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํามีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการเดนิ/วิ่ง 1 ไมล ผลการทดสอบกอนการฝกแตกตางกับหลัง
การฝกสัปดาหที่ 8 สวนกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับหลัง
การฝกสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 9  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ้ํามิติเดียว ของผลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพ รายการเดิน/วิ่ง 1 ไมล กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลัง
การฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ   9  .534  .059   
ภายในสมาชิก 20 2.569  .947   
ระหวางการทดสอบ   2 1.809  .905 21.419 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกการทดสอบ 18  .760  .042   
ทั้งหมด 29   4.05 1.006   
*p < .05 

 
 จากตารางที่ 9 จะเห็นวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการเดนิวิ่ง 1 ไมล ของกลุมทดลอง กอนการฝก หลังการฝก
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สัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                
(F = 21.419) แสดงวา ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กอนการฝก  หลังการฝก
สัปดาหที่ 4  และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 มสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพแตกตางกัน  ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเพื่อใหทราบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพรายการเดิน วิ่ง 1 ไมล ของกลุมทดลองเปนรายคู จงึไดทําการทดสอบการ
เปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการ HSD (Hoesthy Significant Difference) 

 
ตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทยีบรายคูของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการ

เดิน/วิ่ง 1 ไมลกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุม
ทดลอง 

 
กลุมตัวอยาง กอนการฝก 

X = 8.8 
หลังการฝกสัปดาหที่ 4 

X = 8.6 
หลังการฝกสัปดาหที่ 8 

X = 8.2 

กอนการฝก - 0.2 0.6* 

หลังการฝก สัปดาหที่ 4  - 0.4* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 8   - 

*p < .05  
 

 จากตารางที่ 10 แสดงวาหลังการไดรับการฝกดวยโปรแกรมการฝกออกกําลังกายในน้ําของ
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในรายการเดิน/วิ่ง 1 ไมลมี
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกับกอนการฝกและ
หลังการฝกสัปดาหที่ 4 แตในชวงกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 ไมแตกตางกนั 
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ตารางที่ 11  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ ของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการดัชนีมวลกาย  กอนการฝก หลังการฝกสัปดาห
ที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ      
             การฝก 1 0.024 0.024 3.239 0.089 
             สมาชิก 18 0.132 0.007   
ภายในสมาชิก      
            การทดสอบ 2 0.009 0.005 0.733 0.489 
ปฏิสัมพันธระหวางการฝกและการทดสอบ 2 0.031 0.016 2.439 0.102 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 36 0.230 .006   
ทั้งหมด 59 0.426    
p < .05 

 
จากตารางที่ 11 แสดงวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในรายการดชันีมวล

กายของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ระหวางกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝก
สัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 12  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ ของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการนั่งงอตัวไปขางหนา กอนการฝก หลังการฝก
สัปดาหที่ 4 และหลังการฝก สัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ      
             การฝก 1  660.017 660.017  3.843 .066 
             สมาชิก 18 3091.750 171.764   
ภายในสมาชิก      
             การทดสอบ 2  188.933  94.467 26.631 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางการฝกและการทดสอบ 2  156.033  78.017 21.994 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 36  127.700   3.547   
ทั้งหมด 59 4152.433    
*p < .05 

 
จากตารางที่ 12 แสดงวาที่ระดับความมีนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 ปฏิสัมพันธระหวางการฝก

และการทดสอบมีผลกระทบตอผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพรายการนั่งงอตัวไป
ขางหนา (P=.000 < α = .05) นั่นคือ ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการฝกระหวางกลุมควบคุมกับกลุม
ทดลองจะขึ้นอยูกับวาจะทดสอบเมื่อใดการฝกก็จะมีผลตอการทดสอบ และเมื่อพบวาปฏิสัมพันธ
ระหวางการฝกและการทดสอบ มีผลกระทบตอการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพรายการ
นั่งงอตัวไปขางหนา จึงตองทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามิตเิดยีวตอไป  
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ตารางที่ 13  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว ของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการนั่งงอตัวไปขางหนา กอนการฝก หลังการฝก
สัปดาหที่ 4 และหลังการฝก สัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุม 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ   9  1.513  .168   
ภายในสมาชิก 20    8.5 1.561   
ระหวางการทดสอบ   2   2.45 1.225 3.645 .047* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 18  6.050  .336   
ทั้งหมด 29 10.013 1.729   
*p < .05 

 
 จากตารางที่ 13 จะเห็นวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ รายการนั่งงอตัวไปขางหนาของกลุมควบคุม กอนการใหโปรแกรมกลุม
ทดลองฝก  หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (F = 3.645) แสดงวา ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ กอนการฝก หลัง
การฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพแตกตางกัน และ
เพื่อใหทราบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการ
นั่งงอตัวไปขางหนา ของกลุมควบคุมเปนรายคู จึงไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบรายคูโดยใช
วิธีการ HSD (Hoesthy  Significant Difference) 
 
ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทยีบรายคูของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการนั่ง

งอตัวไปขางหนา กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของ
กลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง กอนการฝก 
X = 1.65 

หลังการฝกสัปดาหที่ 4 
X = 1.3 

หลังการฝกสัปดาหที่ 8 
X = 2.0 

กอนการฝก - 0.35 0.35 
หลังการฝก สัปดาหที่ 4  - 0.7* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 8   - 
*p < .05  
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 จากตารางที่ 14 แสดงใหเหน็วาหลังการฝกดวยโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําของกลุม
ควบคุมมีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในรายการนั่งงอตัวไปขางหนา 
ผลการทดสอบระหวางหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกัน และกอนการ
ฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกนั สวนหลัง
การฝกสัปดาหที่ 4 กับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกัน  
 
ตารางที่ 15  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว ของผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการนั่งงอตัวไปขางหนา กอนการฝก หลังการฝก
สัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ   9   97.813  10.868   
ภายในสมาชิก 20 464.167 178.016   
ระหวางการทดสอบ   2 342.517 171.258 25.34 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 18   121.65   6.758   
ทั้งหมด 29   561.98 188.884   
*p < .05 
 
 จากตารางที่ 15 จะเห็นวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ รายการนั่งงอตัวไปขางหนา ของกลุมทดลอง กอนการฝก หลังการฝก
สัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   
(F = 25.34) แสดงวา ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กอนการฝก หลังการฝก
สัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 มสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว และเพื่อใหทราบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพรายการนั่งงอตัวไปขางหนา ของกลุมทดลองเปนรายคู จึงไดทําการทดสอบการ
เปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการ HSD (Hoesthy  Significant Difference) 
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ตารางที่ 16  ผลการเปรียบเทยีบรายคูของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการนั่ง
งอตัวไปขางหนา กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของ
กลุมทดลอง 

 

กลุมตัวอยาง กอนการฝก 
X = 4.35 

หลังการฝกสัปดาหที่ 4 
X = 7.9 

หลังการฝกสัปดาหที่ 8 
X =12.6 

กอนการฝก - 3.55 8.25* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 4  - 4.7* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 8   - 
*p < .05  

 
 จากตารางที่ 16 แสดงวาหลังจากการฝกดวยโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้าํของ
กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในรายการนั่งงอตัวไป
ขางหนา ผลการทดสอบระหวางกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 
กับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 มคีวามแตกตางกัน และกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 ไม
แตกตางกัน 
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ ของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการลุก-นั่ง 1 นาที กอนการฝก หลังการฝกสัปดาห
ที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ      
             การฝก   1        .017   .017   .00 .989 
             สมาชิก 18 1203.500 66.861   
ภายในสมาชิก      
             การทดสอบ   2  160.433 80.217 42.343 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางการฝกและการ
ทดสอบ 

  2  182.033 91.017 48.044 .000* 

ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการ
ทดสอบ 

36       68.2  1.894   

ทั้งหมด 59 1614.183    
*p < .05 

 
จากตารางที่ 17 แสดงวาที่ระดับความมีนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 ปฏิสัมพันธระหวางการฝก

และการทดสอบมีผลกระทบตอผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ รายการลุก-นั่ง 1 
นาที (P=.000 < α = .05) นัน่คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝกระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง
จะขึ้นอยูกับวาจะทดสอบเมื่อใดการฝกก็จะมีผลตอการทดสอบ และเมือ่พบวาปฏิสัมพันธระหวาง
การฝกและการทดสอบ มีผลกระทบตอการทดสอบรายการลุก-นั่ง 1 นาที จึงตองทาํการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามติิเดยีวตอไป  
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว ของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการลุก-นั่ง 1 นาที กอนการฝก หลังการฝกสัปดาห
ที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุม 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ   9  3.050  .339   
ภายในสมาชิก 20 15.334 1.237   
ระหวางการทดสอบ   2    .867  .433 .539 .592 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกการทดสอบ 18 14.467  .804   
ทั้งหมด 29 18.384 1.576   
p < .05 

 
 จากตารางที่ 18 จะเห็นวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการลุก-นั่ง      
1 นาที ของกลุมควบคุม กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ไมแตกตาง
กัน  
 
ตารางที่ 19  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว ของผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการลุก-นั่ง 1 นาที กอนการฝก หลังการฝกสัปดาห
ที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ   9    48.80   5.422   
ภายในสมาชิก 20 395.333 173.785   
ระหวางการทดสอบ   2 341.600 170.800 57.216 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก การทดสอบ 18  53.733    2.985   
ทั้งหมด 29 444.133 179.207   
*p < .05 

 
 จากตารางที่ 19 จะเห็นวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพรายการลุก-นั่ง 1 นาที ของกลุมทดลอง กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 
และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 57.216) แสดงวา 
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ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝก
สัปดาหที่ 8 มสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ
เพื่อใหทราบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการ
ลุก-นั่ง 1 นาที ของกลุมทดลองเปนรายคู จงึไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการ 
HSD (Hoesthy  Significant Difference) 

 
ตารางที่ 20  ผลการเปรียบเทยีบรายคูของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการลุก-

นั่ง  1 นาที  กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุม
ทดลอง 

 
กลุมตัวอยาง กอนการฝก 

X = 28.6 
หลังการฝกสัปดาหที่ 4 

X = 31.8 
หลังการฝกสัปดาหที่ 8 

X = 36.8 
กอนการฝก - 3.2* 8.2* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 4  - 5* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 8   - 
*p < .05   

 
 จากตารางที่ 20 แสดงวาหลังการไดรับโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําของกลุม
ทดลอง มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในรายการลุก-นั่ง 1 นาที ผล
การทดสอบระหวางกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 
8 และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 มีความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 21  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ ของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการดึงขอ  กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 
และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ      
            การฝก    1 176.817 176.817 11.338 .003* 
            สมาชิก 18 280.700 15.594   
ภายในสมาชิก      
            การทดสอบ    2  90.700 43.350 88.728 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางการฝกและการทดสอบ    2 112.233 56.117 109.793 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 36  18.400     .511   
ทั้งหมด 59 678.85    
*p < .05 

 
จากตารางที่ 21 แสดงวาที่ระดับความมีนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 ปฏิสัมพันธระหวางการฝก

และการทดสอบมีผลกระทบตอผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพรายการดึงขอ 
 (P=.000 < α = .05) นั่นคือ ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการฝกระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมจะ
ขึ้นอยูกับวาจะทดสอบเมื่อใดการฝกก็จะมีผลตอการทดสอบ และเมื่อพบวาปฏิสัมพันธระหวางการ
ฝกและการทดสอบ มีผลกระทบตอการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพรายการดึงขอ จึงตอง
ทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามิตเิดียวตอไป  
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ตารางที่ 22  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว ของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการดึงขอ กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ
หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุม 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ 9 121.5 13.5   
ภายในสมาชิก 20 10.667 1.689   
ระหวางการทดสอบ 2 2.467 1.233 2.707 .094 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 18 8.2 .456   
ทั้งหมด 29 132.17 15.189   
p < .05 

 
 จากตารางที่ 22 จะเห็นวาผลการทดสอบสมรรถภาพรายการดึงขอ ของกลุมควบคุม            
กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 23  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว ของผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการดึงขอ กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ
หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลอง 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางสมาชกิ 9     8.050      .894   
ภายในสมาชิก 20 210.667 100.800   
ระหวางการทดสอบ 2 200.467 100.233 176.882 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการทดสอบ 18  10.200      .567   
ทั้งหมด 29 218.717 101.694   
*p < .05  

 
 จากตารางที่ 23 จะเห็นวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการดึงขอ ของกลุมทดลอง กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4  
และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 176.882) แสดง
วา ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการ
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ฝกสัปดาหที่ 8 มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ
เพื่อใหทราบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการ
ดึงขอ ของกลุมทดลองเปนรายคู จึงไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบรายคูใชวิธีการ HSD (Hoesthy 
Significant Difference) 

 
ตารางที่ 24  ผลการเปรียบเทยีบรายคูของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รายการดึง

ขอกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลอง 
 

กลุมตัวอยาง กอนการฝก 
X = 4.3 

หลังการฝกสัปดาหที่ 4 
X = 6.9 

หลังการฝกสัปดาหที่ 8 
X = 10.6 

กอนการฝก - 2.6* 6.3* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 4  - 3.7* 
หลังการฝก สัปดาหที่ 8   - 
*p < .05  

 
 จากตารางที่ 24 แสดงวาหลังการไดรับการฝกดวยโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา 
ครบสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ใน
รายการดึงขอ ผลการทดสอบระหวางกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับกอนการฝกกับหลัง
การฝกสัปดาหที่ 8 และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกัน  
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ขอวิจารณ 
 
 จากการวิจัยผลของการฝกโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาและเปรยีบเทียบผลของการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
ของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซ่ึงผูวจิัยไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัยคือ 
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินกลุมที่ไดรับการฝก
ตามโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํากับกลุมที่ไมไดรับการฝกแตกตางกัน โดยเครื่องมือที่ใชใน
การวิจยัคร้ังนี้ คือ โปรแกรมการฝกออกกําลังกายในน้ําทีผู่วิจัยสรางขึ้นใชกับกลุมทดลองและผูวิจยั
ไดกําหนดใหกลุมควบคุมไมตองเขารับโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําโดยดําเนนิ
ชีวิตประจําวันตามปกติ และใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ 
AAHPERD ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยขอวิจารณขอคนพบตาง 
ๆ ดังตอไปนี ้
 

1.  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวาคาเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่
สุขภาพ ของนกัศึกษาที่บกพรองทางการไดยินในกลุมควบคุมซึ่งไมไดรับโปรแกรมการฝก
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หลังการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ พบวารายการนัง่
งอตัวไปขางหนา ลุก-นั่ง 1 นาที และดึงขอแตกตางกันโดยผลการทดสอบมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
(ตารางที่ 1) สวนผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพของนักศึกษาที่บกพรองทางการได
ยินกลุมทดลองซึ่งผานการฝกตามโปรแกรมการฝกออกกาํลังกายในน้ําโดยใชเวลาในการฝก 8 
สัปดาห ปรากฏวาหลังจากการฝกสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ ของนักศึกษาที่บกพรองทางการ
ไดยนิซึ่งเปนกลุมทดลองมีพัฒนาการที่ดีขึน้ (ตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการฝกออกกําลัง
กายในน้ําเปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพทางกายไดจากการคนพบดังกลาวหากพิจารณา
โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําทีผู่วิจัยสรางขึ้นสําหรับใชกับกลุมทดลอง โดยภาพรวม
แลวจะพบวา โปรแกรมการฝกที่ไดสรางขึ้นมานั้นถูกตอง ตามทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการ
สรางโปรแกรมการฝกทุกประการโดยเฉพาะหลักเกีย่วกับความกาวหนา ดังเชนที่ เจษฎา (2542) ได
กลาวถึงองคประกอบของแบบการฝกไวขอหนึ่งวา แบบฝกที่ดีนั้นความเขมขนของกจิกรรมตองมี
การกําหนดขึน้ภายใตหลักของความกาวหนา (progressive) นอกจากนี้ผูวิจยัยังไดนาํโปรแกรมการ
ฝกไปทดลองใช (try- out) กบักลุมนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิ เพื่อใหมีความ
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินอยางแทจริง โดยนํา
โปรแกรมการฝกไปใหผูเชีย่วชาญจํานวน 8 ทาน ตรวจสอบคุณภาพเพือ่พิจารณาความเที่ยงตรงของ
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โปรแกรมฝก ขึ้นสุดทายผูวจิัยนําไปทดลองทําการฝกกบักลุมทดลอง เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วนั จึงทําใหเกดิการพัฒนาทางดานสมรรถภาพทางกายขึน้ตามขอคนพบ ดงัเชนที่ กรม
พลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2540) กลาววา การที่จะทาํใหรางกายมสีมรรถภาพดีขึ้นการออก
กําลังกายจะตองเปนไปอยางถูกตองและสอดคลองกับวตัถุประสงคที่ตองการ ซ่ึงโปรแกรมการออก
กําลังกายที่ดนีัน้จะตองพิจารณาถึงองคประกอบที่เกีย่วของ ในดานของความหนกัเบาของกิจกรรม
การฝก ผูวิจยัไดเรียงลําดับความหนกัเบาของกิจกรรมไวในโปรแกรมการฝกโดยคํานงึถึง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของบุคคล ซ่ึงในโปรแกรมการฝกจะเรยีงลําดับโดยเริม่จากกจิกรรม
ที่งายไปยาก กจิกรรมเบาไปกิจกรรมที่หนกัขึ้น ซ่ึงการปฏิบัติดังกลาวสอดคลองกับ รําแพน (2529) 
ที่ไดกลาวไววา การฝกที่พอเหมาะทําใหรางกายเกิดการปรับตัว ถาฝกนอยเกินไปก็ไมเกิดการพฒันา 
แตถาฝกหนกัเกินไปก็อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได และการเพิ่มความหนักของงานอยางมีระบบจะ
ทําใหระบบตาง ๆ ทําหนาทีอ่ยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระยะเวลาในการฝกตามโปรแกรมการ
ฝกซึ่งผูวิจัยกําหนดขึ้น 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วันนั้น มีผลทําใหรางกายเกดิการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ในดานตาง ๆ ดังเชนที่ ศิริรัตน (2530) กลาววา ...ระยะเวลา
ของการฝกทั้งโปรแกรมโดยทั่วไปแลวการฝกในชวงระยะเวลา 6-8 สัปดาห ก็ทําใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงในรางกาย... 
  
 2.  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ําสองมิติของคาเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุมและกลุมทดลองระหวางกอนการฝก หลังการฝก
สัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 เพือ่วิเคราะหถึงการมีปฏิสัมพันธกันระหวางการฝกกับการ
ทดสอบวาจากผลของการฝกสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนั้นมีผลกระทบตอการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหรือไม ปรากฏวาในรายการดัชนีมวลกายเมื่อทดสอบแลวพบวาไม
มีปฏิสัมพันธระหวางการฝกและการทดสอบจึงไมแตกตางกัน (ตารางที ่11)ในทกุชวงของการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ แตในรายการเดิน/วิ่ง 1 ไมล นั่งงอตัวไปขางหนา ลุก-นั่ง 1 
นาที และดึงขอ เมื่อทดสอบแลวมีปฏิสัมพันธระหวางการฝกและการทดสอบโดยผูวจิัยจึงวิเคราะห
ไดดังนี้   
 

2.1  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ําสองมิติของคาเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองในรายการ เดิน / วิ่ง 1 
ไมล นั่งงอตัวไปขางหนา ลุก – นั่ง 1 นาท ีและดึงขอ พบวาผลการทดสอบมีปฏิสัมพันธระหวางการ
ฝกและการทดสอบของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แสดงวาผลการฝกตามโปรแกรมการฝกการ
ออกกําลังกายในน้ําในรายการดังกลาวของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีผลกระทบตอการทดสอบ
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สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขึ้นอยูกับวาวัดเมื่อใดการฝกก็จะมีผลตอการทดสอบ ดังนั้นผูวจิัยจึง
ทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามิตเิดียวของคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ รายการ เดิน / วิ่ง 1 ไมล นั่งงอตัวไปขางหนา ลุก – นั่ง 1 นาที และดึงขอ ของ
กลุมควบคุมผลการทดสอบพบวา ในรายการ เดิน / วิ่ง 1 ไมล และนั่งงอตัวไปขางหนา ของกลุม
ควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 ผูวิจัยจึงนําผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพรายการเดนิ / วิ่ง 1 ไมล และนั่งงอตวัไปขางหนา มาเปรยีบเทียบรายคูแลวพบวา
รายการเดิน / วิ่ง 1 ไมลชวงระหวางกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกนั และรายการ
นั่งงอตัวไปขางหนา ชวงระหวางหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกัน จาก
ขอคนพบดังกลาวผูวิจยัคดิวาเมื่อทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพกอนการฝก หลัง
การฝกหลังสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสปัดาหที่ 8 ของกลุมควบคุม (ตารางที่ 11, 14) ในชวงที่กลุม
ทดลองทําการฝกตามโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําเปนระยะเวลา 8 สัปดาหนั้นกลุม
ควบคุมอาจมกีารปฏิบัติเกี่ยวกับกจิกรรมทางพลศึกษาในดานตางๆ อยางเชนการเดนิ การกระโดด 
การวิ่ง หรือการเลนกีฬา ซ่ึงถือไดวาเปนกจิกรรมการออกกําลังกายอยางหนึ่ง ดงันั้นจึงสงผลใหเกิด
การพัฒนาในดานของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุม ดังที่ วรศักดิ์ (2525) กลาววา 
การที่เราทําใหรางกายไดใชแรงงาน หรือกําลังงานที่มีอยูในตัวนัน้ เพื่อใหรางกายหรือสวนใดสวน
หนึ่งของรางกายเกดิการเคลือ่นไหวนั่นเอง เชน การเดนิ การกระโดด การวิ่ง การทํางาน หรือในการ
เลนกีฬา การออกกําลังกายแตละกิจกรรม รางกายใชกําลังงานมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของงานนั้นวาจะมากนอยหรือหนักเบาแคไหน นอกจากนีก้ลุมควบคุมอาจจะเกิดการเรียนรูจากการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพกอนการฝกแลวมกีารนําแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพไปฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีขึ้นในการทดสอบครั้งตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ บุญสง (2542) 
ที่กลาววา การวิจัยทีม่ีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง ทําใหเกดิความไมแนใจวาผลที่ไดจาก
การวิจยันั้นไมใชอิทธิพลของการทดสอบกอนการทดลอง เนื่องจากกลุมตัวอยางรูแลววาการ
ทดสอบคืออะไร มีอะไรบาง อาจจะจําไปปฏิบัติเพื่อใหเกดิผลดีขึ้นในการทดสอบครั้งหลัง และ
เปนไปไดที่ในการดําเนนิชีวติประจําวนัของกลุมควบคุมอาจมีการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาจึงทาํ
ใหมีระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ดังที ่ประทุม (2527) กลาววา “...การปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายเปนประจําจะทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางดานประสิทธิภาพในการทํางานของ
รางกาย...” 

 
นอกจากนี้ผลการทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ้ํามิติเดียวของผล

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในรายการ ลุก – นั่ง 1 นาท ีและดึงขอ ในชวงหลังการ
ฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุม จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางใน
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การทดสอบในชวงหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ผูวิจัยคิดวาผลของการ
ทดสอบในรายการลุก-นั่ง 1 นาที และดึงขอ ที่ไมเกิดการพัฒนานั้นอาจเนื่องมาจากกลุมควบคุม
ไมไดมีการออกกําลังกายหรอืการเลนกีฬาที่เนนเฉพาะสวนของกลามเนื้อในรางกายที่ใชเปน
องคประกอบในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในรายการลุก-นั่ง 1 นาที และดึงขอ 
อยางเชนกลามเนื้อหนาทอง กลามเนื้อแขน กลามเนื้อหวัไหล เปนตน และอาจมีผลมาจากการที่
ผูวิจัยไดควบคมุตัวแปรตนใหมีการดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติและไมไดเขารับโปรแกรมการฝก
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ดังนั้นสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุมจึงไมมี
พัฒนาการที่เพิม่ขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ บรรเทิง (2541) กลาววา การเจรญิและการเสื่อมโทรมของ
อวัยวะตาง ๆ ภายในรางกายมนุษย จะเปนไปตามกฎธรรมชาติ กลาวคอื อวัยวะใดทีไ่ดรับการใช
งานอยางถูกตองและเหมาะสม จะเจริญขึน้ทั้งรูปราง และสมรรถภาพในการทําหนาที่ สวนอวัยวะ
ใดที่ไมไดถูกใชงาน หรือถูกใชงานมากกวาปกติ ซ่ึงถาเปนไปดวยปริมาณความหนักเบาอยางไม
เหมาะสมกับรางกาย จะทําใหอวยัวะตาง ๆ เจริญขึ้นตรงกันขามการขาดการออกกําลังกาย จะทําให
อวัยวะหลาย ๆ ระบบไมไดถูกใชงานในปริมาณที่มากพอ เปนผลใหเกดิการเสื่อมโทรมของอวัยวะ 
และเปนสาเหตุนําของโรครายชนิดตาง ๆ  

 
2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามติิเดียวของคาเฉลี่ยของผลการ

ทดสอบรายการ เดิน / วิ่ง 1 ไมล นั่งงอตัวไปขางหนา ลุก – นั่ง 1 นาที และดึงขอ ของกลุมทดลอง
ระหวางกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ปรากฏวามีความแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 (ตารางที่ 9, 15, 19, 23) แสดงวาการออกกําลังกายดวย
โปรแกรมการฝกออกกําลังกายในน้ําที่ผูวิจยัสรางขึ้นชวยใหรางกายมีพฒันาการทางดานสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ พัฒนาแตกตางจากการฝกโดยทั่วๆไป นอกจากนี้เมื่อนําทุกรายการมา
เปรียบเทียบรายคูแลวพบวา ในรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ ในรายการลุก – นั่ง 
1 นาที และดึงขอ มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบในชวงระหวางกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 
กอนการฝกกบัหลังการฝกสัปดาหที่ 8 และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กบัหลังการฝกสัปดาหที่ 8 
แตกตางกันซึ่งแสดงวากลุมทดลอง เมื่อฝกไปไดระยะเวลาหนึ่งรางกายไดมีการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายมากขึน้เนื่องจากผูวจิัยไดสรางโปรแกรมการฝกสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ เปน
ระยะเวลา 8 สัปดาหโดยฝกสัปดาหละ 3 วนั วันละ 30 – 60 นาที ดังนั้นเมื่อกลุมทดลองไดรับการฝก
ตามโปรแกรมดังกลาวจึงมีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นดังเชนที่ ศิริรัตน (2535) กลาวไว
วา...ระยะเวลาและชวงเวลาของการฝกแตละวนั ตองมีความเหมาะสมสาํหรับผูเขารับการฝก การจัด
ชวงระยะในการฝกไดเหมาะสมในการฝกจะทําใหเดก็ไมเบื่อหนายตอการฝก รางกายจะไมทรุด
โทรมหรือไดรับการบาดเจบ็จากการฝก ระยะเวลาทีใ่ชฝกควรเปนวันละ 30–60 นาที แตอยางไรก็
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ตามจะตองคํานึงถึงระดับสภาพความพรอมของเด็กเปนสําคัญ ชวงเวลาของการฝกโดยทัว่ ๆ ไปใน
การฝกควรเปน 3 วันตอสัปดาห แตถาฝก 2 วันตอสัปดาห รางกายก็เปลี่ยนแปลงไปตามที่ตองการ
ไดเหมือนกัน แตไดนอยกวา 3 วันตอสัปดาห...  

 
สวนผลการเปรียบเทียบรายคูแลวในรายการเดิน / วิ่ง 1 ไมล และนั่งงอตัวไปขางหนา เมื่อ

เปรียบเทียบรายคูแลวมีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบพบวาระหวางกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาห
ที่ 8 และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกัน แตในระหวางกอนการฝก
กับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 10, 16) แสดงวาการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
จะสามารถเหน็ผลไดก็ตอเมือ่กลุมทดลองผานการฝกออกกําลังกายตามโปรแกรมฝกที่ถูกสรางอยาง
มีหลักวิชาการไปแลวชวงระยะเวลาหนึ่งจึงทําใหพบความแตกตางกันทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ 
วิสูตร (2530) ที่กลาวถึงหลักการฝกไววา ตองคํานึงถึงหลักการทําซ้ําๆ สม่ําเสมอ หลักการคอยๆ 
เพิ่มความหนัก และหลักการคอยๆ เพิ่มความยากขึ้น แตเมือ่ดูจากคาเฉลีย่ของผลการทดสอบสรรถ
ภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มพีัฒนาการแตกตางกัน (ตารางที่ 2) ดังนัน้โปรแกรมการฝกจึงควรมีการ
ปรับปรุงดานความหนกัของงานในโปรแกรมการฝกเพือ่ใหเกดิการพฒันาดานสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพในทุกชวงเวลาทีท่ําการฝกโดยตองคํานึงถึงหลักของการเพิม่ความหนกัของงานเพื่อให
เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ดังที่ อนันต (2538) กลาววา “...การเพิ่ม
ความหนกัเปนระยะๆเพื่อใหรางกายมกีารปรับตัวความหนักที่เพิ่มขึ้นจะตองคํานึงถึงระยะเวลา 
จํานวนฝกวนัละกี่ช่ัวโมงและอาทิตยละกี่คร้ัง...”  
 

ดังนั้น จากคุณสมบัติ หรือองคประกอบของโปรแกรมการฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นดังกลาว เมื่อ
นําไปใชฝก จงึสงผลใหผูรับการฝกเกิดพัฒนาการตอเนื่องทางสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ
เพิ่มขึ้นกวากอนการฝก เมื่อพิจารณาจากขอวิจารณผูวจิัยสรุปไดวา โปรแกรมการฝกการออกกําลัง
กายในน้ําที่ผูวจิัยสรางขึ้นเมือ่นําไปใชฝกกบันักศึกษาที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิสงผลให
นักศึกษามีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่พัฒนาแตกตางจากกอนไดรับโปรแกรมการฝกการออก
กําลังกายในน้าํในดานความออนตัวของหลังสวนลางและกลามเนื้อตนขาดานหลัง ความแข็งแรง
และความทนทานของกลามเนื้อหนาทอง กลามเนื้อแขนและหวัไหลของนักศึกษาทีม่ีความบกพรอง
ทางการไดยนิได 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
  

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

 
ประชากร 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนกัศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทีก่ําลังศึกษา
อยูระดับอุดมศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 
76 คน 
 
กลุมตัวอยาง 
 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ เปนนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิ ที่กาํลัง
ศึกษาอยูระดับอุดมศึกษาชัน้ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต จํานวน 20 คน โดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ดําเนนิการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเปนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ 
AAHPERD นําผลการทดสอบมาเรียงลําดบัคะแนนจากสูงไปต่ํามาแบงเปนสองกลุม โดยใชเทคนิค
การจัดกลุมแบบกําหนด (randomized assignment) ดวยการจัดลําดับของสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ สูงกับต่ําสลับกัน แลวทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ของทั้งสองกลุม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ตอจากนั้นนาํไปจับฉลาก
เพื่อกําหนดใหกลุมใดกลุมหนึ่งเปน กลุมควบคุม และกลุมทดลอง 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 1.  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ AAHPERD 
ประกอบดวยขอทดสอบ 5 รายการคือ เดนิ / วิ่ง 1 ไมล การวัดสวนประกอบของรางกายโดยใชดัชนี
มวลกาย นั่งงอตัวไปขางหนา ลุก – นั่ง 1 นาที และดึงขอ  
 
 2.  โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยเริ่มจาก
การอธิบายและสาธิต เพื่อทําความเขาใจวัตถุประสงคของการวิจยักับผูชวยวิจยัเกีย่วกบัขั้นตอนการ
ปฏิบัติตลอดจนการเก็บขอมลูตาง ๆ ผูวิจัยไดติดตอจดัทําหนังสือจากภาควิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย ไปติดตอกับผูที่มสีวน
เกี่ยวของและชี้แจงรายละเอยีดถึงขั้นตอนวิธีการตาง ๆ ตั้งแตเร่ิมตนของการฝกจนสิน้สุดการ
ดําเนินการ ใหกลุมตัวอยางไดทราบ และทาํการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุม แลวเร่ิมทําการฝกตามโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํากบักลุมทดลอง 10 
คน จํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วนั คือ จันทร พุธ ศุกร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. หลังจาก
นั้นไดทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหลังจากการฝกสปัดาหที่ 4 และ 8 ของกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 1.  นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ ทั้งกอนการฝก หลังการ
ฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มาหาคาเฉลี่ย ( X )และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 2.  เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ระหวางกลุมควบคุม กับ
กลุมทดลองกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 โดยใชสถิติ t-test (t-test 
independent samples) 
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 3.   ทดสอบความแตกตางผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กอนการฝก หลัง
การฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้าํสองมิติ (One-Way Analysis of Variance with Two 
Dimension Repeated Measures) และหากพบความแตกตางจะใชการวเิคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวัดซ้าํมิติเดียว (One-Way Analysis of Variance with Repeated Measures) หากพบความ
แตกตาง จะใชการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธีิของ HSD (Hoesthy Significant 
Difference) 
 
 4.  เสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางและความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 

1.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพกอนการฝกระหวางกลุมควบคุม
และกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 

 
2.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการเดนิ / วิ่ง 1 ไมลกอนการ

ฝกระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดบั .05 
 
3.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการดัชนมีวลกาย กอนการฝก

ระหวางกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
4.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการนั่งงอตัวไปขางหนากอน

การฝกระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
5.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการลุก – นั่ง 1 นาที กอนการ

ฝกระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดบั .05 
 
6.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการดึงขอ กอนการฝก

ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดบั .05 
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 7.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการเดนิ / วิ่ง 1 ไมล หลังการ
ฝกสัปดาหที่ 4 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
 8.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการดัชนมีวลกาย หลังการฝก
สัปดาหที่ 4ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
 9.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการนั่งงอตัวไปขางหนา หลัง
การฝกสัปดาหที่ 4 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดบั .05 
 
 10.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการลุก – นั่ง 1 นาที หลังการ
ฝกสัปดาหที่ 4 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
 11.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการดึงขอ หลังการฝก
สัปดาหที่ 4 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
 12.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการเดนิ / วิ่ง 1 ไมล หลังการ
ฝกสัปดาหที่ 8ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดบั .05 
 
 13.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการดัชนีมวลกาย หลังการ
ฝกสัปดาหที่ 8 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
 14.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการนั่งงอตัวไปขางหนา 
หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
 15.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการลุก – นั่ง 1 นาที หลังการ
ฝกสัปดาหที่ 8 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
 
 16.  คาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการดึงขอ หลังการฝก
สัปดาหที่ 8 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจิัย 
 
 1.  การจัดโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําใหกับนักศึกษาที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิมีความจําเปนอยางมากที่จะตองมีผูชวยที่เปนลามภาษามือและผูชวยวจิัยในการ
ควบคุมดูแลนกัศึกษาในขณะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหไดรับผลจากการฝกปฏิบัติเต็มทีแ่ละมี
ประสิทธิภาพ 
 
 2.  โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําสามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพและนาํมาพัฒนาใหมีรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเกิดความเหมาะสมและสามารถที่จะใชใน
การพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนกัศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยนิได  
 
 3.  การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง ผูวิจัยตอง
ควบคุมเรื่องของการแขงขันกันของกลุมตวัอยางทั้งสองกลุมเพราะการแขงขันในระหวางการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพจะทําใหผลการวจิัยคลาดเคลื่อนได 
 
 4.  โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําที่ผูวิจยัสรางขึ้นควรเพิ่มความหนกัของงานใน
การเตนแอโรบิกในน้ําเนื่องจากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพในชวงกอนการฝก
กับหลังการฝกสัปดาหที่ 4 รายการเดนิ/วิ่ง 1 ไมล, ดัชนีมวลกาย, นั่งงอตวัไปขางหนา และลุก-นั่ง 1 
นาที มีผลการทดสอบไมแตกตางกัน ซ่ึงเปนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในดานความทนทาน
ของระบบไหลเวียนโลหิต, สวนประกอบของรางกาย, ความออนตวั และความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ และชวงระหวางหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับ หลังการฝกสัปดาหที่ 8 รายการเดิน/วิ่ง 1 ไมล 
และดัชนีมวลกาย ซ่ึงเปนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในดานความทนทานของระบบไหลเวียน
โลหิต และสวนประกอบของรางกายจึงตองเพิ่มความหนกัของงานของการเตนแอโรบิกใหเพิ่มขึ้น
เพื่อใหเกิดการพัฒนาของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 
 1.  ควรมีการศกึษาวจิัยเพื่อสรางโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําสําหรับนักศึกษา
หรือผูที่มีความบกพรองทางการไดยนิในระดับอื่นเพื่อใหโปรแกรมการฝกการออกกาํลังกายในน้ํา
สามารถใชไดในทุกระดับของการบกพรองทางการไดยนิ 
 
 2.  ควรมีการสรางโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิในระดบัการศกึษาตาง ๆ เพือ่ใหโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําสามารถ
นําไปใชไดกบัทุกระดับการศึกษา 
 
 3.  ศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ําโดยใชการเตน 
แอโรบิกในน้ํากับโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําประเภทอื่นๆ เชน สเตปแอโรบิกในน้ํา การออก
กําลังกายในน้าํโดยใชอุปกรณเพิ่มความตานทาน เปนตน เพื่อใชเปนโปรแกรมการฝกสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพของผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยใชกจิกรรมการออกกําลังกายที่
หลากหลายตอไป 
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แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ AAHPERD 
 

 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best 1ของ AAHPERD 
ประกอบดวย 5 รายการ ซ่ึงครอบคลุมองคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มี
รายละเอียดแตละรายการทดสอบ ดังนี้ 
 
1.  การทดสอบเดิน/ว่ิง 1 ไมล (One mile walk/run) 
 
วัตถุประสงค  

 เพื่อประเมินความสามารถในการทํางานของระบบไหลเวียนโลหติและระบบหายใจ 
 
วิธีดําเนนิการทดสอบ 

 ใหเดนิหรือวิ่งระยะทาง 1 ไมล (1.6 กิโลเมตร) บนลูวิ่งหรือพื้นที่อ่ืนๆที่ราบเรียบใหเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทาํได 
 
การบันทึกคะแนน 

 บันทึกเวลาเปนนาทีและวินาที 
 
2.  การทดสอบดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อวัดระดับอตัราสวนของน้ําหนกัและสวนสูง 
 
อุปกรณ 

 เครื่องชั่งน้ําหนักและเครื่องวัดสวนสูงแบบมาตรฐาน 
 
วิธีดําเนนิการทดสอบ 

 ทดสอบดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) เปนอัตราสวนของน้ําหนัก (หนวยเปน
กิโลกรัม) กับความสูงยกกําลังสอง (หนวยเปนเมตร) ผูช่ังน้ําหนกัตองสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสัน้ 
ทําการชั่งน้ําหนักสองครั้ง การอานคาแตละครั้ง ถาคาที่ไดไมเปนจํานวนเต็มใหปดเศษที่เหลือเปน 
0.5 กิโลกรัมเชน คาที่ไดจากการชั่งน้ําหนกั คือ 63.3 กิโลกรัม หรือ 63.8 กิโลกรัม จะอานคาเปน 
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63.5 กิโลกรัม เปนตน จากนัน้นําคาทั้งสองมาหาคาเฉลี่ยและบันทึกไว สําหรับการวัดความสูงนั้น
ใหผูรับการทดสอบยืนตรง สนเทาอยูตดิกับพื้น วดัความสงูสองครั้ง การอานคาแตละครั้ง คาที่เกิน 
1 เมตรใหอานเปนเซนติเมตรและบันทึกคาเฉลี่ยที่ไดจากการวดั จากนัน้คํานวณหาคา BMI โดยใช
สูตร 
   BMI = น้ําหนกั (กิโลกรัม) / ความสูง2 (เมตร) 
 
3.  การทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา (Sit and reach) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อวัดความออนตัวของหลังสวนลางและกลามเนื้อตนขาดานหลัง 
 
อุปกรณ 

 กลองวัดความออนตัว (sit and reach box) ขนาด 12 x 12 x 12 นิ้ว ความหนาของไม (หรือ
เสนผาศูนยกลาง) ¾ นิ้ว ดานบนของกลองจะมีสเกลบอกระยะทาง 
 
วิธีดําเนนิการทดสอบ 

 ใหผูรับการทดสอบถอดรองเทาและนั่งราบกับพื้น ขาเหยยีดตรง โดยใหสนเทาทั้งสองอยู
หางกันหนึ่งชวงไหล เทาทั้งสองจะวางตดิกับที่มีไวสําหรับวางเทาของกลองวัดความออนตัว 
จากนั้นใหผูรับการทดสอบเหยยีดแขนไปขางหนาโดยใชมือขางหนึ่งวางอยูบนมืออีกขางหนึ่ง และ
ยืดตวัไปขางหนา วางมือลงบนสเกลบอกระยะทางซึ่งอยูดานบนของกลองใหไดระยะทางมากที่สุด
เทาที่จะทําได แตละคนจะทําการทดสอบ 4 คร้ัง โดยคร้ังที่ 4 จะตองคางอยูในทานี้ 1 วนิาที ในทาง
ปฏิบัตินั้นผูควบคุมการทดสอบอาจวางมือขางหนึ่งบนเขาของผูรับการทดสอบ เพื่อใหเขาเหยียด
ตรงตลอดเวลาที่ทําการทดสอบ 
 
การบันทึกคะแนน 

 บันทึกจุดที่ไกลที่สุดในการทดสอบ 4 คร้ัง หนวยเปนเซนติเมตร 
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4.  การทดสอบลุก – นั่ง 1 นาที (Modified sit-ups) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนือ้หนาทอง  
 
อุปกรณ 

 เบาะหรือวัสดอุอนนุมและนาฬิกาจับเวลา 
 
วิธีดําเนนิการทดสอบ 

 ใหผูรับการทดสอบนอนหงาย เขางอ (ตั้งเขาขึ้น) สนเทาอยูหางจากสะโพกประมาณ 12 – 
18 นิ้ว ไขวแขนทั้งสองไวบริเวณหนาอก มือแตละขางจะวางบนไหลดานตรงขาม ใหคู (partner) 
จับเทาทั้งสองของผูรับการทดสอบไว เมื่อไดรับสัญญาณ “เตรียม-ไป” ใหลุกขึ้นนั่งโดยแขนจะตอง
อยูบนหนาอกตลอดเวลา การลุก – นั่ง (sit-up) จะสมบูรณเมื่อขอศอกแตะบริเวณตนขา จากนัน้ก็
กลับไปสูทาเริ่มตนโดยใหหนัหลังสวนกลางสัมผัสกับเบาะ ทําใหมากที่สุดในเวลา 1 นาที การพัก
ในขณะ ลุก – นั่ง นั้น สามารถพักในขณะนัง่หรือนอนก็ได 
 
การบันทึกคะแนน 

บันทึกจํานวนครั้งเทาที่ทําไดถูกตอง 
 

5.  การทดสอบดึงขอ (Pull - ups) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อประเมินความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อแขนและหวัไหล 
 
อุปกรณ 

 ราวเดีย่วทําดวยเหล็กหรือไม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว 
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วิธีดําเนนิการทดสอบ 
 ใหผูรับการทดสอบจับราว (bar) แบบคว่ํามอื (ฝามือหันออกนอกลําตัว) โดยใหแขนและขา
เหยยีดเต็มทีแ่ละเทาไมสัมผัสกับพื้น จากนั้นยกลําตัวข้ึนโดยใชกําลังแขนทั้งสองจนคางอยูเหนือ
ระดับราว แลวกลับสูทาเดิม ทําเชนนี้ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยไมจํากัดเวลาของการทดสอบ 
 
การบันทึกคะแนน 

 บันทึกจํานวนครั้งที่ทําไดถูกตอง 
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ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
แบบทดสอบ Physical Best ของ AAHPERD 

 
ตารางผนวกที ่1  ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
 
ช่ือ ............................................ นามสกุล .........................................  เพศ             ชาย          หญิง  
 
วัน/เดือน/ป ทีท่ดสอบ ..................................... อายุ ................. ป โรคประจําตวั          ม ี         ไมมี   
 
รายการ

ที่ 
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ

กอนการฝก  
 

ผลการทดสอบ
หลังการฝก 
สัปดาหที่ 4 

ผลการทดสอบ
หลังการฝก  
สัปดาหที่ 8 

หนวย 

1 ดัชนีมวลกาย 
(Body mass index) 
น้ําหนกั .......... กิโลกรัม 
สวนสูง ................ เมตร 

   กิโลกรัม/
เมตร2 

2 นั่งงอตัวไปขางหนา  
(Sit and reach) 

   เซนติเมตร 

3 ลุก – นั่ง 1 นาที  
(Modified sit – ups) 

   คร้ัง 

4 ดึงขอ  
(Pull - ups) 

   คร้ัง 

5 เดิน – วิ่ง 1 ไมล  
(one mile walk/run) 

   นาที:วินาท ี

 
(..................................................) 

        .............. / .................... / ............. 
          ผูบันทึกการทดสอบ 
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ภาคผนวก ค 
โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา 
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โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา 
 
 โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา สําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 20 คน โดยแบงเปนกลุม
ทดลอง 10 คน และกลุมควบคุม 10 คน ใชระยะเวลาในการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ วนั
จันทร วันพุธ และวนัศุกร ตัง้แตเวลา 16:30 – 17:30 น. ซ่ึงมีขั้นตอนการฝกดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นอบอุนรางกายและยืดเหยยีดกลามเนื้อ (Warm up and stretching exercise)   
 การอบอุนรางกายและยดืเหยียดกลามเนื้อใชเวลาประมาณ 7 – 10 นาที เปนชวงของการ
เตรียมรางกายใหพรอมที่จะทํางานหนกัเปนการเพิ่มอณุหภูมภิายในรางกาย เพิ่มอัตราการเตนของ
ชีพจร เพื่อใหเลือดไหลเวยีนไปยังกลามเนือ้สวนตางๆ เปนการเตรียมเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนระหวางเลือดและกลามเนื้อรวมทัง้เปนการเตรียมขอตอตางๆของรางกายและกลามเนื้อให
มีความยืดหยุนเพื่อใหมีความปลอดภัยพรอมที่จะทํางานซึ่งเปนการปองกันการบาดเจ็บที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการออกกําลังกาย ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 125 – 130 จังหวะตอนาที  
 
ขั้นตอนที่ 2  ขั้นการฝกแอโรบิก (Aerobic workout)  
 การฝกแอโรบิกใชเวลา 20 – 40 นาที ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของหวัใจ
และปอดตลอดจนเปนการเผาผลาญไขมันใตผิวหนังทีส่ะสมไวและเปนการพัฒนากลามเนื้อตางๆ 
ใหมีความแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนชวงการจัดกจิกรรม
ใหมีระดับที่สามารถคงสภาพศักยภาพของกลามเนื้อ รวมทั้งการพัฒนาใหเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของแตละบุคคลโดยเนนใหมีการสรางและบรรลุถึงอัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย 
ดนตรีที่ใชมีจงัหวะระหวาง 130 – 135 จังหวะตอนาท ี 
 
ขั้นตอนที่ 3  ขั้นการยืดเหยียดและผอนคลาย (Cool down and stretching exercise)  
 การยืดเหยยีดกลามเนื้อและผอนคลายใชเวลา 5 – 10 นาที เปนชวงลดอัตราการเตนของ
หัวใจ การสูบฉีดของโลหิต ลดอัตราการเวยีนศีรษะและเพิ่มปริมาณการไหลกลับของเลือดดํา เปน
การปรับสภาพการทํางานของรางกายจากระดับที่มีความเขมสูง คอยๆ ลดลงเกือบอยูในสภาพปกติ 
และเพื่อเปนการผอนคลายการจัดปรับกลามเนื้อสวนตางๆ เหลานี้ใหยดืเหยียดกลับสูสภาพเดิมและ
เปนการผอนคลาย ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 80 – 120 จังหวะตอนาท ี
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ตารางผนวกที ่2  แสดงรายละเอียดของโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา 
 

สัปดาหที ่ วัน วัตถุประสงค กิจกรรม เวลา 
1 – 2 จันทร พุธ 

และศุกร 
1. เพื่อเตรียมความพรอมของ
รางกายที่จะเขารับการฝก 
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย 
3. เพื่อใหรางกายไดปรับสภาวะ
กลับสูสภาพปกต ิ

1. ขั้นอบอุนรางกายและ
ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
(Warm up and stretching 
exercise) 
2. ขั้นการฝกแอโรบิก 
(Aerobic workout) 
3. ขั้นการยืดเหยยีดและ
ผอนคลาย (Cool down 
and stretching exercise) 

10 
 
 
 

30 
 
8 

3 – 4 จันทร พุธ 
และศุกร 

1. เพื่อเตรียมความพรอมของ
รางกายที่จะเขารับการฝก 
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย 
3. เพื่อใหรางกายไดปรับสภาวะ
กลับสูสภาพปกต ิ

1. ขั้นอบอุนรางกายและ
ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
(Warm up and stretching 
exercise) 
2. ขั้นการฝกแอโรบิก 
(Aerobic workout) 
3. ขั้นการยืดเหยยีดและ
ผอนคลาย (Cool down 
and stretching exercise) 

10 
 
 

35 
 

8 

4 เสาร เพื่อเก็บขอมูลสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของกลุมควบและ
กลุมทดลอง 

ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ 

60 
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ตารางผนวกที ่2  (ตอ) 
 

สัปดาหที ่ วัน วัตถุประสงค กิจกรรม เวลา 
5 – 6 จันทร พุธ 

และศุกร 
1. เพื่อเตรียมความพรอมของ
รางกายที่จะเขารับการฝก 
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย 
3. เพื่อใหรางกายไดปรับสภาวะ
กลับสูสภาพปกต ิ

1. ขั้นอบอุนรางกายและ
ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
(Warm up and stretching 
exercise) 
2. ขั้นการฝกแอโรบิก 
(Aerobic workout) 
3. ขั้นการยืดเหยยีดและ
ผอนคลาย (Cool down 
and stretching exercise) 

10 
 
 
 
40 
 
8 

7 – 8 จันทร พุธ 
และศุกร 

1. เพื่อเตรียมความพรอมของ
รางกายที่จะเขารับการฝก 
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย 
3. เพื่อใหรางกายไดปรับสภาวะ
กลับสูสภาพปกต ิ

1. ขั้นอบอุนรางกายและ
ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
(Warm up and stretching 
exercise) 
2. ขั้นการฝกแอโรบิก 
(Aerobic workout) 
3. ขั้นการยืดเหยยีดและ
ผอนคลาย (Cool down 
and stretching exercise) 

10 
 
 
 
45 
 
8 

8 เสาร เพื่อเก็บขอมูลสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของกลุมควบและ
กลุมทดลอง 

ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ 

60 
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รายละเอียดโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้าํ 
 
ภาพผนวกที่ 1  ขั้นอบอุนรางกายและยดืเหยียดกลามเนื้อ (Warm up and stretching exercise)   
 
 การอบอุนรางกายและยดืเหยียดกลามเนื้อใชเวลาประมาณ 7 – 10 นาที เปนชวงของการ
เตรียมรางกายใหพรอมที่จะทํางานหนกัเปนการเพิ่มอณุหภูมภิายในรางกาย เพิ่มอัตราการเตนของ
ชีพจร เพื่อใหเลือดไหลเวยีนไปยังกลามเนือ้สวนตางๆ เปนการเตรียมเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนระหวางเลือดและกลามเนื้อรวมทัง้เปนการเตรียมขอตอตางๆของรางกายและกลามเนื้อให
มีความยืดหยุนเพื่อใหมีความปลอดภัยพรอมที่จะทํางานซึ่งเปนการปองกันการบาดเจ็บที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการออกกําลังกาย ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 125 – 136 จังหวะตอนาที มี
รายละเอียดโปรแกรมการฝกดังนี ้
 
ทาเตรียม  

 
ยืนแยกเทา ความกวางประมาณชวงไหล หยอนเขาเล็กนอย แขนทั้งสองวางขางลําตัว 
   
ทาที่ 1 เตรียมระบบหายใจ 

 
จังหวะที่ 1 ยืนหยอนเขา ยกแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศรีษะชา ๆ พรอมกับหายใจเขาลึก ๆ  
จังหวะที่ 2 ลดแขนลงมาชา ๆ พรอมกับยอเขา และหายใจออก 
  หายใจเขา – ออก นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 2 บริหารกลามเนื้อคอ 
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จังหวะที่ 1 เอียงศีรษะไปทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 
จังหวะที่ 2 เอียงศีรษะไปทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 2 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 3 บริหารกลามเนื้อคอ 

 
จังหวะที่ 1 หันศีรษะไปทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 
จังหวะที่ 2 หันศีรษะไปทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 2 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 4 บริหารขอตอและกลามเนื้อหัวไหล 

 

จังหวะที่ 1 ยกไหลทั้งสองขึ้นใหสูงสุด 

จังหวะที่ 2 ลดไหลทั้งสองลง 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 5  บริหารกลามเนื้อหนาแขน 

 
จังหวะที่ 1 ยืนหยอนเขาพบัศอกทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดศอกทั้งสองออกวางขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 6 บริหารกลามเนื้อหนาแขน 

 
จังหวะที่ 1 กางแขนออกดานขางลําตัวใหแขนทั้งสองขางอยูในระดบัไหล หงายฝามือขึ้น

ดานบน กํามือ พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดแขนทั้งสองออกขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 7 บริหารกลามเนื้อหนาแขน และกลามเนื้อหัวไหล  

 
จังหวะที่ 1 กางแขนออกดานขางลําตัวใหแขนอยูในระดับหวัไหล คว่ํามือลง พบัศอกทั้งสอง

เขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดแขนทั้งสองขางออก 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 8 บริหารกลามเนื้อหนาอก และกลามเนื้อสะบัก 

 
จังหวะที่ 1 ยกแขนขึ้นสูงระดับไหล พับศอกตั้งฉาก รวบแขนทั้งสองมาทางดานหนา 
จังหวะที่ 2 กางแขนออกดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
ทาที่ 9 บริหารกลามเนื้อหัวไหล 

 
จังหวะที่ 1 เหยยีดแขนทั้งสองขางชูขึ้นเหนือศีรษะ 
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จังหวะที่ 2 ลดแขนลงกางออกดานขางลาํตัวระดับไหล ใตแขนขนานกับพื้น 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 10  บริหารกลามเนื้อตนขาดานหนา และดานหลัง 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง มอืทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยยีดตรง 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 11 พับ เหยยีดขา เหยยีดแขนลงดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง กํามือ งอแขนขวาวางขาง

ลําตัว เหยียดแขนซายลงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยียดตรง กํามือ งอแขนซายวางขาง

ลําตัวเหยียดแขนขวาลงดานหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 12 พับ เหยยีดขา เหยยีดแขนดานขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง กํามือ งอแขนขวาวางขาง

ลําตัว เหยียดแขนซายออกดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยียดตรง กํามือ งอแขนซายวางขาง

ลําตัวเหยียดแขนขวาออกดานขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 13  เหยยีดขา ชูแขนเหนือศีรษะทีละขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง เอียงลําตัวไปทางขวา แขน

ทั้งสองเหยียดตรง ชูแขนซายขึ้นเหนือศีรษะ แขนขวาวางหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยยีดตรง เอยีงลําตัวไปทางซาย แขน

ทั้งสองเหยียดตรง ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ แขนซายวางหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 14 ยอ – ยืดเขา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง ลําตัวตั้งตรง มือทัง้สองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 15  ยืน ยอ – ยืด แขนทัง้สองขางอยูระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืนยอเขาลง กาํมือ แขนทั้งสองเหยยีดตรงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดขา คว่าํมือ พับศอก ยกแขนขึ้นสูงระดับอก 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 16  ยืนยอ – ยืด ขา, แขนทั้งสองขางไปขางหนา 
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จังหวะที่ 1 ยืนยอเขา กํามอื พับศอกทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดขา กํามอื เหยยีดศอกทั้งสองออกวางหนาลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 17   ยืน ยอ – ยืด ขาแขนทั้งสองขางไปขางหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยืนยอเขา กํามอื เหยยีดแขนทั้งสองขางออกดานหนาลําตวั 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ ลดแขนทั้งสองลงวางขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 18  ยอ – ยืดเขา กาง หุบแขน 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง กํามือ ยกแขนขึ้นสูงระดับไหล พับศอกตั้งฉาก หุบแขนทัง้สองมาทาง

ดานหนา 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ กางแขนออกดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 19  ยอ – ยืดเขา โยกตวั ยกแขนระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา กํามือ แขนสองขางเหยียดตรงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตัวไปขาซาย พับศอก ยกแขนสูงระดับอก 
จังหวะที่ 3 ยอเขา เหยียดแขนลงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 4 เคลื่อนไหวแขนลักษณะเดียวกับจังหวะที่ 2 แตโยกตวัและถายน้ําหนกัตัวไปขา

ขวา 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 20  ยอ – ยืดเขา โยกตัว ชูแขนขึ้นเหนอืศีรษะทีละขาง 

 
จังหวะที่ 1  ยอเขาลง กํามอืทั้งสองขาง แขนวางขางลาํตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตัวไปขาซาย ชูแขนขวาเหยยีดตรงเหนือศรีษะ 
จังหวะที่ 3 ยอเขา ดึงแขนขวาลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตวัไปขาขวา ชูแขนซายเหยียดตรงเหนือศีรษะ 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบตัิ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 21 ยอ – ยืดเขา โยกตวั พับ เหยยีดแขนสองขางเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง พับแขนสองขางแตะไหล 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัไปทางซาย เหยยีดแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 ยอเขา พับแขนแตะไหล 
จังหวะที่ 4 เคลื่อนไหวแขนในลักษณะเดียวกับจังหวะที่ 2 แตโยกตวัและถายน้ําหนกัไป

ทางขวา 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 22 ยืดกลามเนื้อสะบักและกลามเนื้อใตแขน 

 
  
แขนขวาเหยยีดตรงทางดานหนา พับแขนซายตั้งฉาก ใชแขนซายกดทบัขอศอกขวาและออกแรงกด
บริเวณตนแขนขวาใหติดหนาอก นิ่งขางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดียวกนั 
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ทาที่ 23 ยืดกลามเนื้อตนแขนดานหลงั 

 
ยกแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ พับศอกขวาลงดานหลังศีรษะ มือซายดึงศอกขวาใหเหยียดมา
ทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 เปลี่ยนใชมือขวาดงึศอกซายในลกัษณะเดียวกนั 
 
ทาที่ 24 ยืดกลามเนื้อหนาอกและตนแขนดานหนา 

 
แขนทั้งสองขางเหยยีดตรงประสานมือไวดานหลังลําตัวเหยยีดและยกแขนขึ้นใหหางจากลําตัวนิ่ง
ไวนับ 1 – 8 
 
ทาที่ 25 ยืดกลามเนื้อหลังสวนลาง – ลําตัวดานขาง 

 
ยืนแยกเทาพอประมาณ ลําตวัตั้งตรง ยอเขาลง มือวางบนตนขาบิดไหลและลําตัวดานขวาไป
ทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางและทิศทางในลักษณะเดยีวกัน ปฏิบัติ 2 คร้ัง 
 
ทาที่ 26 ยืดกลามเนื้อดานขางลําตัวและตนแขน 

 
ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ มือทัง้สองขางจับที่ขอศอกดานตรงกันขาม ลําตัวตั้งตรง เอียงลําตัวไป
ทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดียวกนั 
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ทาที่ 27 ยืดกลามเนื้อดานขางลําตัว 

 
ยืนเทาชิดกัน ยอเขาเล็กนอย หลังตรง เอียงลําตัวไปทางขวาพรอมกับชูแขนซายขึ้นเหนือศีรษะ นิง่
ไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดยีวกนั 
 
ทาที่ 28 ยืดกลามเนื้อตนขาดานหนา 

 
ยืนงอเขาขวาขึน้ดานหนา มือทั้งสองกอดเขาชิดอก หลังตรง นิ่งไว นับ 1 – 8 พับเขาขวาไปทางดาน
หลัง มือขวากดที่ปลายเทาใหติดกับสะโพก นิ่งไว นับ 1 – 8 ทําขาซายในลักษณะเดียวกัน 
 
ทาที่ 29 ยืดกลามเนื้อตนขาดานหนา ดานหลัง และกลามเนื้อนอง 

 
ยืน วางเทาขวาดานหนาเทาซาย ระยะหางประมาณ 2 กาว งอสะโพกและเขาซาย ทิ้งน้ําหนกัตัวลงที่
ขาซาย พรอมกับยกขอเทาขาขวาขึ้น คางไว นับ 1 – 8 ถายน้ําหนักตวัลงที่ขาขวา งอสะโพกและเขา
ขวา ขาซายเหยียดตรง คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขาในลักษณะเดยีวกัน 
 
ภาพผนวกที่ 2  ขั้นการฝกแอโรบิก (Aerobic workout)  
 
 การฝกแอโรบิกใชเวลา 20 – 40 นาที ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจ
และปอดตลอดจนเปนการเผาผลาญไขมันใตผิวหนังที่สะสมไวและเปนการพัฒนากลามเนื้อตางๆ 
ใหมีความแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนชวงการจัดกิจกรรม
ใหมีระดับที่สามารถคงสภาพศักยภาพของกลามเนื้อ รวมทั้งการพัฒนาใหเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของแตละบุคคลโดยเนนใหมีการสรางและบรรลุถึงอัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย 
ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 130 – 135 จังหวะตอนาที มีรายละเอียดโปรแกรมการฝก ดังนี้ 
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ทาที่ 1 ยอ – ยืดเขา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา ลําตัวตัง้ตรง มือทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 2 ยอ – ยืดเขา พบัเหยยีดศอกดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา พับแขนทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น เหยยีดศอกทั้งสองขางออกดานหนา 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 3 ยอ – ยืดเขา  เหยยีดแขนดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง กํามอื เหยยีดแขนทั้งสองขางออกดานหนาลําตวั 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ ลดแขนทั้งสองลงวางขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 4 ยอ – ยืดเขา กางและหุบแขน 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง กํามือ ยกแขนขึ้นสูงระดับไหล พับศอกตั้งฉาก หุบแขนทัง้สองมาทาง

ดานหนา 
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จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ กางแขนออกดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 5 ยอ – ยืดเขา พบั เหยยีดแขนดานขางระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา พับแขนทั้งสองขางในดานขางระดบัไหล 
จังหวะที่ 2  ยืดเขาและลําตวัขึ้น เหยยีดแขนทั้งสองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 6 ยอ – ยืดเขา โยกตวั ยกแขนระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา กํามือ แขนสองขางเหยียดตรงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตวัไปขาซาย พบัศอก ยกแขนสูงระดับอก 
จังหวะที่ 3 ยอเขา เหยียดแขนลงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 4 เคลื่อนไหวแขนลักษณะเดียวกับจังหวะที่ 2 แตโยกตวัและถายน้ําหนกัตัวไปขา

ขวา 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 7 ยอ – ยืดเขา โยกตวั ชูแขนขึน้เหนือศีรษะทีละขาง 

 
จังหวะที่ 1  ยอเขาลง กํามอืทั้งสองขาง แขนวางขางลาํตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตวัไปขาซาย ชูแขนขวาเหยยีดตรงเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 ยอเขา ดึงแขนขวาลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตวัไปขาขวา ชูแขนซายเหยียดตรงเหนือศีรษะ 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 8 ยอ – ยืดเขา โยกตวั พับ เหยยีดแขนสองขางเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง พับแขนสองขางแตะไหล 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัไปทางซาย เหยยีดแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 ยอเขา พับแขนแตะไหล 
จังหวะที่ 4 เคลื่อนไหวแขนในลักษณะเดียวกับจังหวะที่ 2 แตโยกตัวและถายน้ําหนักไป

ทางขวา 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 9 ยอ – ยืดเขา โยกตวั เหยียดแขนตรงหนาระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา งอศอก วางแขนขางลาํตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัไปทางซาย เหยยีดแขนทั้งสองขางไปดานหนาระดับอก 
จังหวะที่ 3 ยอเขา ดึงแขนกลับเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 4 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัไปทางขวา เหยยีดแขนทั้งสองขางไปดานหนาระดับอก 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 10  เดินหนา  ถอยหลัง 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาเล็กนอย กาวเทาขวาไปขางหนา แขนทั้งสองวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตามไปดานหนาชิดเทาขวา เหวี่ยงแขนทั้งสองขางขึ้นดานหนาลําตัว

ระดับไหล 
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จังหวะที่ 3 ถอยเทาขวากลับ 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายตามไปชิดเทาขวา เหวีย่งแขนทัง้สองขางลงขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 11  เดินหนา ถอยหลัง 4 จังหวะ 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาเล็กนอย กาวเทาขวาไปขางหนา 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไปขางหนา 1 กาว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปขางหนาอีก 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายไปชิดเทาขวา 
จังหวะที่ 5 - 8 กาวเทาซายไปทางกลับกัน ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
   
ทาที่ 12  เดินหนา ถอยหลัง 4 จังหวะ ดานหนา ซาย ขวา 

 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาเล็กนอย กาวเทาขวาไปขางหนา 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไปขางหนา 1 กาว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปขางหนาอีก 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายไปชิดเทาขวา 
จังหวะที่ 5 - 8 กาวเทาซายไปทางกลับกัน ครบ 4 จังหวะ  
 จังหวะการเดนิทางดานซายและขวาปฏิบตัิเชนเดยีวกันโดยเดนิดานหนาเฉียง 45 

องศา 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 13  เดินรูปตัว ว ี

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาเลก็นอย กาวเทาขวามาดานหนาเฉียง 45 องศา เหยียดแขนขวาออกขาง

ลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายมาดานหนาเฉียง 45 องศา เหยยีดแขนซายออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาขวากลับที่เดิม พับศอกมาดานหนาระดับไหล 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับที่เดิม พับศอกมาดานหนาระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 14  เขยงสลับปลายเทาดานขาง เหวีย่งแขนดานหนาลําตวั 

 
จังหวะที่ 1 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาซาย เขยงปลายเทาขวา มือซายจับที่เอว เหวีย่งแขนขวามา

ทางดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาขวา เขยงปลายเทาซาย มือขวาจบัที่เอว เหวีย่งแขนซายมา

ทางดานหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 15  เขยงสลับปลายเทาดานขาง เหยยีดแขนดานขางลําตัว 

 
จังหวะที่ 1 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาซาย เขยงปลายเทาขวา มือขวากาํมอือยูระดับอก เหยยีด

แขนซายมาทางดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาขวา เขยงปลายเทาซาย มือซายกํามืออยูระดับอก เหยียด

แขนขวามาทางดานขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 16  เขยงสลับปลายเทาดานขาง เหวีย่งแขนสองขางดานหนาระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ถายน้ําหนกัตังลงที่เทาขวา เขยงปลายเทาซาย เหวี่ยงแขนทั้งสองขางไปทาง

ดานขวาระดับอก พับศอกเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาซาย เขยงปลายเทาขวา ดึงแขนทั้งสองขางกลับมาทาง

ดานซายระดับอก พับศอกเขาหาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 17  เขยงสลับปลายเทาดานขาง ยกแขนสองขางเหนอืศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาขวา เขยงปลายเทาซาย เหวี่ยงแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือ

ศีรษะไปทางขวา 
จังหวะที่ 2 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาซาย เขยงปลายเทาขวา ดึงแขนทั้งสองกลับลงมาและเหวีย่ง

ขึ้นเหนือศีรษะทางดานซาย 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 18  พับขาดานหลัง ยกแขนระดบัอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย แขนวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง งอศอกและยกแขนขึ้นสูงระดับอก 
จังหวะที่ 3 ลดแขนลงและวางเทาขวาลงพื้น 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง งอศอกและยกแขนขึ้นสูงระดับอก 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 19  พับขาดานหลัง งอศอก กาง หุบแขนดานขางลําตัว 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย งอศอก วางแขนดานขางลาํตัว 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนดานขางลาํตัวข้ึนสูงระดบัไหล 
จังหวะที่ 3 ลดแขนลงขางลําตัวและวางเทาขวาลงพื้น 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนดานขางลาํตัวข้ึนสูงระดบัไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 20  พับขาดานหลัง พับศอกตั้งฉาก กางหุบแขนดานหนาลําตวั 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย พับศอกตั้งฉาก หุบแขนทั้งสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนออกดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น หุบแขนชดิกันดานหนา 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนออกดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 21  พับขาดานหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนทั้งสองขางออกดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น ดึงแขนเขาดานหนา คว่าํมือ งอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนทั้งสองออกดานขางลําตัว 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 22  พับขาดานหลัง พับ เหยยีดแขนสองขางระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย พับศอก กางแขนออกดานขางลําตัวระดบัไหล 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง เหยยีดแขนตรงดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น พับศอกเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง เหยยีดแขนตรงดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 23  พับขาดานหลัง 2 จงัหวะ พับศอกตั้งฉาก กางหบุแขนดานหนาลําตัว 

 

                          
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย พับศอกตั้งฉาก หุบแขนทั้งสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนออกดานขางลําตัว 2 คร้ัง 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น หุบแขนชดิกันดานหนา 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนออกดานขางลําตัว 2 คร้ัง 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 24  พับขาดานหลัง 2 จงัหวะ งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนทั้งสองขางออกดานขางลําตัว 2 คร้ัง 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น ดึงแขนเขาดานหนา คว่าํมือ งอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนทั้งสองออกดานขางลําตัว 2 คร้ัง 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 25  แตะสลับสนเทาดานหนา  

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา มือทั้งสองขางจับ

ที่เอว 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาซายดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง มือทั้งสองขางจับที่เอว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัต ิ8 คร้ัง 
 
ทาที่ 26  แตะสลับสนเทาดานหนา พบั เหยยีดแขนสองขางระดับไหล 
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จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ พบัศอก กางแขนออกดานขางระดับไหล กาวเทาขวา
ดานหนา แตะพื้นดวยสนเทา เหยยีดแขนตรงดานขางลําตัว 

จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง พับศอก กางแขนออกดานขางระดับไหล 
จังหวะที่ 3  กาวเทาซายดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา เหยยีดแขนตรงดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง พับศอก กางแขนออกดานขางระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 27  แตะสลับสนเทาดานหนา พบั เหยยีดศอกดานขางลําตัว 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา กํามือ กางแขน

ทั้งสองดานขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง พับศอกแตะไหล 
จังหวะที่ 3  กาวเทาซายดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา เหยยีดศอกออกดานขางลําตวั 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง พับศอกแตะไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 28  แตะสลับสนเทาดานหนา พบั เหยยีดศอกเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา เหยียดแขนตรงชู

ขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง พับศอกลงมาแตะไหล 
จังหวะที่ 3  กาวเทาซายดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา เหยยีดแขนตรงชูขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง พับศอกลงมาแตะไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 29  แตะสลับสนเทาเฉียงดานขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาเฉียงไปดานหนา 45 องศา แตะพืน้ดวยสนเทา 

มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายเฉยีงไปดานหนา 45 องศา แตะพื้นดวยสนเทา มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 30  แตะสลับสนเทาเฉียงดานขาง พับ เหยยีดแขนระดับเอว 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาเฉียงไปดานหนา 45 องศา แตะพืน้ดวยสนเทา 

เหยยีดแขนขวาออกดานขาง พับศอกซายพรอมดึงแขนซายขึ้นระดบัเอว 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง เหยยีดแขนทั้งสองลงวางไขวกันดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายเฉยีงไปดานหนา 45 องศา แตะพื้นดวยสนเทา เหยยีดแขนซายออก

ดานขาง พับศอกขวาพรอมดึงแขนขวาขึ้น 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง เหยยีดแขนทั้งสองลงวางไขวกันดานหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 31  แตะสลับสนเทาเฉียงดานขาง พับ เหยยีดแขนระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาเฉียงไปดานหนา 45 องศา แตะพืน้ดวยสนเทา 

เหยยีดแขนขวา พับแขนซายดานหนาระดบัอก ดึงแขนสองขางกางออกดานขาง
ลําตัว 
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จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง เหยยีดแขนออก ไขวมือดานหนาระดับไหล 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายเฉยีงไปดานหนา 45 องศา แตะพื้นดวยสนเทา เหยยีดแขนซาย พับ

แขนขวาดึงแขนสองขางกางออกดานขางลาํตัว 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง เหยยีดแขนออก ไขวมือดานหนาระดับไหล 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 32  แตะสลับสนเทาเฉียงดานขาง พับ เหยยีดแขนเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาเฉียงไปดานหนา 45 องศา แตะพืน้ดวยสนเทา 

ดึงแขนสองขางลงระดับไหล พับแขนซาย แขนขวาเหยยีดตรง 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง เหยยีดแขนทั้งสองขึ้น ไขวมอืเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายเฉยีงไปดานหนา 45 องศา แตะพื้นดวยสนเทา ดึงแขนสองขางลงระดับ

ไหล พับแขนขวา เหยียดแขนซาย 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง เหยยีดแขนทั้งสองขึ้น ไขวมอืเหนือศีรษะ 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 33  แตะสลับปลายเทาดานขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา มือทั้งสอง

ขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง  
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 34  แตะสลับปลายเทาดานขาง เหยยีดแขนลงดานลาง 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาไปดานขาง แตะพืน้ดวยปลายเทา กํามอื 

เหยยีดแขนขวาลงดานลางหนาลําตัว พับแขนซายวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง ดงึแขนขวาขึ้นวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา เหยยีดแขนและมือซายลงดานลาง 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง ดงึแขนซายขึ้นวางขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 35  แตะสลับปลายเทาดานขาง มือเหยยีดตรงดานหนาระดบัอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาไปดานขาง แตะพืน้ดวยปลายเทา กํามอื 

เหยยีดแขนขวาไขวไปทางซายดานหนาลําตัว พับแขนซายวางขางลําตวั 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง ดงึแขนขวาลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา เหยยีดแขนซายไขวไปทางขวา

ดานหนาลําตัว พับแขนขวาวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง ดงึแขนซายลงวางขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 36  แตะสลับปลายเทาดานขาง ชูแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาไปดานขาง แตะพืน้ดวยปลายเทา ชูแขนขวา

เหยยีดตรงเหนือศีรษะ พับแขนซายวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง ลดแขนขวาลงวางขางลําตัว 
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จังหวะที่ 3 กาวเทาซายไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา ชูแขนซายเหยยีดตรงเหนอืศีรษะ พับ
แขนขวาวางขางลําตัว 

จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง ลดแขนซายลงวางขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 37  แตะสลับปลายเทาดานหลัง  

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ ถอยเทาขวาไปดานหลัง แตะพืน้ดวยปลายเทา มือทั้งสอง

ขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาซายไปดานหลัง แตะพื้นดวยปลายเทา มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 38  แตะสลับปลายเทาดานหลัง  เหยยีดแขนลงดานลาง 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ ถอยเทาขวาไปดานหลัง แตะพื้นดวยปลายเทา คว่ํามือ 

เหยยีดแขนทั้งสองลงขางลางดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง พบัศอก ดึงแขนทั้งสองขึ้นระดับอก 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาซายไปดานหลัง แตะพืน้ดวยปลายเทา เหยยีดแขนลงดานลางดานหนา

ลําตัว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง พบัศอก ดึงแขนทั้งสองขึ้นระดับอก 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 39  แตะสลับปลายเทาดานหลัง พับ เหยยีดศอกดานขางลําตวั 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ ถอยเทาขวาไปดานหลัง แตะพืน้ดวยปลายเทา เหยียดแขน

ทั้งสองขางไปดานหลัง 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง พบัศอกทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาซายไปดานหลัง แตะพื้นดวยปลายเทา เหยยีดศอกออกไปดานหลัง 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง พบัศอกทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบตัิ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 40  แตะสลับปลายเทาดานหลัง ดึงแขนเขาหาลําตัว 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ ถอยเทาขวาไปดานหลัง แตะพืน้ดวยปลายเทา ดึงแขนทั้ง

สองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง คว่ํามือพรอมกบัเหยยีดแขนทั้งสองขางไปดานหนา 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาซายไปดานหลัง แตะพื้นดวยปลายเทา ดึงแขนทัง้สองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง คว่ํามือพรอมกบัเหยยีดแขนทั้งสองขางไปดานหนา 
 จงัหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 41  กาว ชิด 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 42  กาว ชิด พับ เหยยีดศอกดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว เหยยีดแขนทัง้สองลงขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว เหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 43  กาว ชิด พับ เหยยีดศอกดานขางระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว กางแขนเหยยีดตรงขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว กางแขนเหยียดตรงออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 44  กาว ชิด แขนเหยยีด กาง หุบแขนระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว กางแขนเหยยีดตรงขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา หุบแขนทั้งสองชิดกนัดานหนา 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว กางแขนออกดานขางระดับไหล 
จังหวะที่ 4 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา หุบแขนทั้งสองชิดกนัดานหนา 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 45  กาว ชิด พับขาดานหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดบัอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 4 พับขาขวาไปดานหลัง กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 46  กาว ชิด พับขาดานหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาซายไปดานขาง 1 กาว คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดบัอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 2 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาขวากลบัไปดานขาง 1 กาว คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 4 พับขาซายไปดานหลัง กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 47  ยกเขาสูงสลับดานหนา 
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จังหวะที่ 1 ยืน ยกเขาขวาสูงดานหนา ดงึแขนทั้งสองขางลงระดับไหล 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น เหยียดแขนทั้งสองตรงชูขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 ยกเขาซายสูง ดึงแขนลงระดบัไหล 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น เหยียดแขนทั้งสองตรงชูขึ้นเหนือศีรษะ 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 48  เตะขาดานหนา เหวี่ยงแขนลงดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ เตะขาขวาดานหนา เหวี่ยงแขนซายลงดานหนา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 3 เตะขาซายดานหนา เหวีย่งแขนขวาลงดานหนา 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 49  ยกเขาสูงสลับ ดึงศอกแตะเขา 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ ยกเขาขวาสูง ดึงศอกซายลงแตะเขาขวา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 3 ยกเขาซายสูง ดึงศอกขวาลงแตะเขาซาย 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น กางแขนสองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 50  ยกเขาสูง เตะขาดานหนา  
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จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ ยกเขาขวาสูง ดึงศอกซายลงแตะเขาขวา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น เตะขาขวาดานหนา เหวีย่งแขนซายลงดานหนา 
จังหวะที่ 3 ยกเขาซายสูง ดึงศอกขวาลงแตะเขาซาย 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น เตะขาซายดานหนา เหวีย่งแขนขวาลงดานหนา 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 51  กระโดดยกเขาสูงสลับ ดึงศอกแตะเขา 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กระโดดยกเขาขวาสูง ดึงศอกซายลงแตะเขาขวา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 3 กระโดดยกเขาซายสูง ดึงศอกขวาลงแตะเขาซาย 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น กางแขนสองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 52  กระโดดเตะขาดานหนา เหวีย่งแขนลงดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กระโดดเตะขาขวาดานหนา เหวี่ยงแขนซายลงดานหนา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 3 กระโดดเตะขาซายดานหนา เหวีย่งแขนขวาลงดานหนา 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 53  กระโดดเตะขา 3 จุด 

 



 181 

จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กระโดดเตะขาขวาดานหนา มอืทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กระโดดพับขาขวา ผานเขาขาซายไปดานหลัง 
จังหวะที่ 3 กระโดดเตะขาขวา ไปดานหนาเฉียง 45 องศา 
จังหวะที่ 4 วางขาขวาลงทีเ่ดิม 
จังหวะที่ 5 – 8  ปฏิบัติขาซายเชนเดียวกับขาขวาในทางกลับกัน 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 54  กาว ชิด กาว ชิด 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั มือทั้งสองขางจับที่เอว ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 55  กาว ชิด กาว ชิด งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 56  กาว ชิด กาว ชิด งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นบัเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 57  กาว ชิด กาว ชิด งอศอก กาง หุบแขนดานขางลาํตัว 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 58  กาว ชิด กาว แตะสลับสนเทาดานขาง 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตามไปชิดเทาขวา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว 
จังหวะที่ 4 เตะปลายเทาซายไปดานขาง มือทั้งสองจับที่เอว 
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จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั มือทั้งสองขางจับที่เอว ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 59  กาว ชิด กาว พบัขาหลัง งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 60  กาว ชิด กาว พบัขาหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 พับขาซายดานหลังขึ้น ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จงัหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 61  กาว ชิด กาว ยกเขาสูงดานหนา  

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว แขนสองขางกางออกระดบัไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม พับศอกแตะไหล 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว เหยียดแขน กางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 4 ยกเขาซายขึน้ ดึงแขนและศอกขวาแตะเขาซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 62  กาว ชิด กาว ยกเขาสูงดานหนา งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสงูระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ยกเขาซายขึน้ ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวาเหนือแขน

ซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 63  กาว ชิด กาว ยกเขาสูงดานหนา งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
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จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 ยกเขาสูงดานหนา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 64  กาว ไขวดานหนา กาว ชิด 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั มือทั้งสองขางจับที่เอว ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 65  กาว ไขวดานหลัง กาว ชิด 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั มือทั้งสองขางจับที่เอว ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 66  กาว ไขวดานหนา กาว ชิด งอศอก กางแขนดานขางระดบัอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับ

อก วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 67  กาว ไขวดานหลัง กาว ชิด งอศอก กางแขนดานขางระดบัอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา คว่ํามือ ดงึแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 68  กาว ไขวดานหนา กาว ชิด งอศอก กาง หบุแขนดานหนาระดับไหล 
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จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 69  กาว ไขวดานหลัง กาว ชิด งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 70  กาว ไขวดานหนา กาว ชิด งอศอก กาง หบุแขนดานขางลําตัว 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 71  กาว ไขวดานหลัง กาว ชิด งอศอก กาง หุบแขนดานขางลาํตัว 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 72  กาว ไขวดานหนา กาว พับขาหลัง งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นบัเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 73  กาว ไขวดานหลัง กาว พับขาหลัง งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
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จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 74  กาว ไขวดานหนา กาว พับขาหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับ

อก วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 พับขาซายดานหลังขึ้น ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 75  กาว ไขวดานหลัง กาว พับขาหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา คว่ํามือ ดงึแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 พับขาซายดานหลังขึ้น ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ภาพผนวกที่ 3  ขั้นการยืดเหยียดและผอนคลาย (Cool down and stretching exercise)  
 การยืดเหยียดกลามเนื้อและผอนคลายใชเวลา 5 – 10 นาที เปนชวงลดอัตราการเตนของ
หัวใจ การสูบฉีดของโลหิต ลดอัตราการเวียนศีรษะและเพิ่มปริมาณการไหลกลับของเลือดดํา เปน
การปรับสภาพการทํางานของรางกายจากระดับที่มีความเขมสูง คอยๆ ลดลงเกือบอยูในสภาพปกติ 
และเพื่อเปนการผอนคลายการจัดปรับกลามเนื้อสวนตางๆ เหลานี้ใหยืดเหยียดกลับสูสภาพเดิมและ
เปนการผอนคลาย ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 80 – 120 จังหวะตอนาที มีรายละเอียดโปรแกรมการ
ฝก ดังนี้ 
 
ทาที่ 1 พับ เหยยีดขาทีละขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง มอืทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยยีดตรง 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 2 พับ เหยยีดขา เหยยีดแขนลงดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง กํามือ งอแขนขวาวางขาง

ลําตัว เหยียดแขนซายลงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยียดตรง กํามือ งอแขนซายวางขาง

ลําตัวเหยียดแขนขวาลงดานหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 3 ยอ – ยืดเขา 
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จังหวะที่ 1 ยอเขา ลําตัวตัง้ตรง มือทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 4 ยอ – ยืดเขา พบัเหยยีดศอกดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา พับแขนทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น เหยยีดศอกทั้งสองขางออกดานหนา 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 5 ยอ – ยืดเขา เหยียดแขนดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง กํามอื เหยยีดแขนทั้งสองขางออกดานหนาลําตวั 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ ลดแขนทั้งสองลงวางขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 6 บิดสะโพก 

 
จังหวะที่ 1 งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย มอืจับที่เอว ถายน้ําหนกัตัว บดิสะโพกไปทางดานซาย 
จังหวะที่ 2 บิดสะโพกและถายน้ําหนักตัวกลับมาทางดานขวา 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 7 บิดสะโพก พบัศอกเขาหาลาํตัว 

 
จังหวะที่ 1 งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย บดิสะโพกไปทางซาย พรอมกับพับศอกเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 บิดสะโพกและถายน้ําหนักตัว พับศอกดึงกลับมาทางดานขวา 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 8  บิดสะโพก 2 จังหวะ มือสองขางเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย บดิสะโพกไปทางดานซาย 2 จังหวะ มือทั้งสองขางจับที่

ศอกดานตรงขาม ยกขึ้นเหนอืศีรษะ ดึงแขนมาทางซาย  
จังหวะที่ 2 บิดสะโพกและดึงศอกกลับมาทางดานขวา 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 9 บิดสะโพก พบัศอก ยกแขนเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย บิดสะโพกไปทางดานซาย พับศอกทัง้สองขาง ยก

แขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ แขนซายวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 บิดสะโพกกลบัมาทางดานขวา ลดแขนขวาลง ยกแขนซายขึ้นเหนือศีรษะ 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 10  บิดลําตัว 

 
ยืนแยกเทา งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย กางแขนออกดานขาง เหวีย่งแขนซายไปทางดานขวา และ
เหวีย่งแขนขวาไปทางดานซาย นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 11  ยืดกลามเนื้อตนขาดานในและหลังสวนลาง 

 
ยืนแยกเทา ยอตัว มือทั้งสองวางที่หนาขาทั้งสองขาง กดไหลขวามาทางดานหนา ทําคางไว นับ 1 – 
8 จากนัน้เปลี่ยนขาง ยอตัว กดไหลซายมาทางดานหนา แลวทําคางไว นับ 1 – 8 ทั้งหมดนับเปน 1 
คร้ัง ปฏิบัติ 4 คร้ัง 
 
ทาที่ 12  ยืดกลามเนื้อตนขา ดานหนา, ดานหลัง และกลามเนื้อนอง 

 
ยืน วางเทาขวาดานหนาเทาซาย ระยะหางประมาณ 2 กาว งอสะโพกและเขาซายลงใหขาขวาเหยยีด
ตรง พรอมกับกระดกขอเทาขวาขึ้น คางไว นับ 1 – 8 งอสะโพกและเขาขวาพรอมกับถายน้ําหนกัไป
ที่ขาขวาใหขาซายเหยยีดตรงโดยที่เทาซายวางติดพืน้ตลอด คางไว นบั 1 – 8 ทําสลับขาในลักษณะ
เดียวกัน 
 
ทาที่ 13  ยืดกลามเนื้อตนขาดานหลังและหลัง 
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ยืน วางเทาขวาดานหนาเทาซายอยูดานหลัง งอขาขวาและเหยยีดขาซาย คางไว นบั 1 – 8 ยอตัว 
พรอมเปดสนเทาซายตาม เหยยีดแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขาใน
ลักษณะเดยีวกนั  
  
ทาที่ 14  บริหารกลามเนื้อคอ 

 
จังหวะที่ 1 เอียงศีรษะไปทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 
จังหวะที่ 2 เอียงศีรษะไปทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 2 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 15  บริหารกลามเนื้อคอ 

 
จังหวะที่ 1 หมุนศีรษะไปทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 
จังหวะที่ 2 หมุนศีรษะไปทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 2 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 16  ยืดกลามเนื้อหนาแขน 

 
ยืน เทาทั้งสองแยกหางกนัพอประมาณ แขนขวาเหยยีดตรงดานหนา คว่ํามือลง มือซายจับที่บริเวณ
หลังมือขวา ออกแรงดึงเขาหาลําตัวในลักษณะงอขอมือ คางไว นับ 1 – 8 หงายมือขึ้น ใชมือซายจับ
ที่บริเวณฝามือ ออกแรงกดในลักษณะใหขอมือเหยยีด คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับแขนในลักษณะ
เดียวกัน 
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ทาที่ 17  ยืดกลามเนื้อสะบักและกลามเนื้อใตแขน 

 
แขนซายเหยยีดตรงทางดานหนา แขนขวาพับตั้งฉาก กดทับศอกซายและออกแรงกดแขนซาย
บริเวณตนแขนใหตดิหนาอก คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดียวกัน 
 
ทาที่ 18  ยืดกลามเนื้อตนแขนดานหลงั 

 
ยกแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ พับศอกลงดานหลัง ใชมือขวาดึงศอกซายมาทางดานขวา คางไว 
นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดยีวกัน 
 
ทาที่ 19  ยืดกลามเนื้อหนาอกและตนแขนดานหนา 

 
แขนทั้งสองขางเหยยีดตรง ประสานมือไวดานหลังลําตัวเหยยีด ยกแขนขึ้นใหหางจากลําตัวนิ่งไว 
นับ 1 – 8 
 
ทาที่ 20  ยืดกลามเนื้อดานขางลําตัวและตนแขน 

 
ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ มือทั้งสองขางจับที่ศอกดานตรงขาม ลําตัวตั้งตรงแลวเอียงลําตัวไปทางขวา 
คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดยีวกัน 
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ทาที่ 21  ยืดกลามเนื้อดานขางลําตัว 

 
ยืนเทาชิดกัน ยอเขาเล็กนอย หลังตรง เอียงลําตัวไปทางขวาพรอมกับชูแขนซายขึ้นเหนือศีรษะคาง
ไวนับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดียวกนั 
 
ทาที่ 22  ยืดกลามเนื้อหนาอกและตนแขนดานหลงั 

 
ยืน ไขวแขนขวาดานหลังลําตัวดานบน แขนซายไขวหลังลําตัวดานลาง พยายามใชปลายนิว้ขวาแตะ
กับปลายนิว้ซาย คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดยีวกัน 
 
ทาที่ 23  ยืดกลามเนื้อแขน และกลามเนื้อลําตัวดานขาง 

 
ยืน เทาทั้งสองขางชิดกัน มือทั้งสองขางประสานกันชขูึ้นเหยยีดตรงเหนือศีรษะ ยดืลําตัวข้ึนและ
เขยงขอเทาทั้งสองขางขึ้นใหยืนบนปลายเทา คางไว นับ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 4 คร้ัง 
 
ทาที่ 24  ยืดกลามเนื้อแขน ลําตัว ขา นอง 

 
ยืน เทาทั้งสองขางชิดกัน มอืทั้งสองขางประสานกันชูขึน้เหยียดตรงเหนือศีรษะ ยดืลําตัวข้ึนโดยให
ยืนบนสนเทา คางไว นับ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 4 คร้ัง 
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ทาที่ 25  ยืดกลามเนื้อแขน ขาและลําตัว 

 
ยืน งอเขาขวาขึ้นดานหนา มอืทั้งสองกอดเขาชิดอก หลังตรง คางไว นบั 1 – 8 พับเขาขวาไป
ทางดานหลัง มือขวากดที่ปลายเทาใหตดิกับสะโพก คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขาในลักษณะเดยีวกนั 
 
ทาที่ 26  ยืดกลามเนื้อแขน ขา ลําตัวดานขาง และฝกการหายใจ เขา - ออก 

 
จังหวะที่ 1 เหยยีดเขา ยกแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะชา ๆ พรอมกบัหายใจเขาลึก ๆ  
จังหวะที่ 2 ลดแขนลงมาชา ๆ พรอมกับยอเขา และหายใจออก 
  หายใจเขา – ออก นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความรวมมือ 
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ที่ ศธ 0513.10905/      ภาควิชาพลศกึษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 กรุงเทพมหานคร 10900 
 

                               กุมภาพนัธ  2549 
 

เร่ือง     ขอความรวมมือในการทําวิจัย 
เรียน    รองอธิการบดี ฝายกจิกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 ดวย นายชัยสิทธิ์  ทับทิมทอง นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา         
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหจัดทํา          
วิทยานิพนธ เร่ือง “ผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเด็ก
บกพรองทางการไดยิน”    ภายใตการควบคุมของ 
 

 ผศ.สมบัติ  ออนศิริ   ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 รศ.เจษฎา  เจยีระนัย กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก 
        ผศ.จงกล  แกนเพิ่ม    กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง 
 

 เพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณและสามารถนําการวิจัยคร้ังนี้ไปใชใหเปนประโยชนตอ
สวนรวม จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานโดยอนุญาตใหทําการเก็บรวบรวมขอมูลและใช
อุปกรณ สถานที่ และกลุมตัวอยาง ซ่ึงอยูในการควบคุมดูแลของทาน ในภาคตน ปการศึกษา 2548 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหแก นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลดังกลาว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ์ นุยสินธุ) 
                                                                                 หัวหนาภาควิชาพลศกึษา 
ภาควิชาพลศึกษา  
โทร. 02–5797149 
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ที่ ศธ. 0513. 10905/                                       ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   บางเขน 
 50  พหลโยธิน  จตุจกัร  กทม. 10900 

                           ตุลาคม  2548 
 
เร่ือง     ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
เรียน      
 

 ดวย นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง นิสิตปริญญาโท สาขาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหจัดทําวิทยานิพนธ เร่ือง 
“ผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเด็กบกพรองทางการได
ยิน” ภายใตการควบคุมของ 
 
 ผศ.สมบัติ  ออนศิริ    ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 รศ.เจษฎา  เจยีระนัย กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก 
        ผศ.จงกล  แกนเพิ่ม     กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง 
 
 เพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณและสามารถนําการวิจัยคร้ังนี้ไปใชใหเปนประโยชนตอ
สวนรวม จึงจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
เครื่องมือในการวิจัย ใหมีความเที่ยงตรงมากที่สุดใครขอความอนุเคราะหจากทานผูทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาตรวจสอบ และใหขอแนะนํา อันจะเปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ ภาควิชา
พลศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ์ นุยสินธุ)  
                                                                                              หัวหนาภาควชิาพลศึกษา 
ภาควิชาพลศึกษา  
โทร. 02 – 5797149 
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บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ   ภาควิชาพลศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
ท่ี  ศธ. 0513. 10905/                                       วันที ่     มกราคม   2549 
เรื่อง     ขอยืมอุปกรณในการทําวิจัย 
เรียน    หัวหนาภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 ดวย กระผม นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง นิสิตปริญญาโท สาขาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา    
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหจัดทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเด็ก
บกพรองทางการไดยิน” ภายใตการควบคุมของ 
 
 ผศ.สมบัติ  ออนศิริ    ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 รศ.เจษฎา  เจยีระนัย  กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก 
        ผศ.จงกล  แกนเพิ่ม      กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง 
 

การทําวิทยานิพนธคร้ังนี้มีความจําเปนที่จะตองใช อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธใหสําเร็จและเพื่อเปนการลดอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนซึ่งเปน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ กระผมจึงใครขอความอนุเคราะห จากภาควิชาพลศึกษา ขอยืม
เครื่องตั้งจังหวะ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อมาใชเปนอุปกรณในการทําวิทยานิพนธ ใหสําเร็จอยาง
สมบูรณหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากภาควิชาพลศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
ที่นี้ 
 

                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                      (นายชัยสิทธิ์  ทับทิมทอง)  
                                                                               นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  คามัชฌิมเลขคณิต (ประคอง, 2528) 
  
  ∑= X/NX  
 
เมื่อ X  คือ  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 ∑X  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N คือ  จํานวนขอมูลในกลุมตัวอยาง 
 
2.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ประคอง, 2528) 
 

  ( ) ( )
( )1NN

XXN
S.D.

22

−

−
= ∑∑  

 
เมื่อ S.D.   คือ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑ 2X   คือ  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 ( )∑ 2X  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 N  คือ  จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 
 
3.  การทดสอบคา “ที”กลุมที่เปนอิสระตอกัน (บุญธรรม, 2545) 
 

   ( )
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 1X  คือ  คาเฉลี่ยของขอมูลที่วัดไดของกลุมที่ 1 

 2X  คือ  คาเฉลี่ยของขอมูลที่วัดไดของกลุมที่ 2 
 S2

p คือ  คาความแปรปรวนรวม 
 N1 คือ  ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 
 N2 คือ  ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 
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4.  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ (บุญเรียง, 2547) 
 
ตารางผนวกที ่3  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ  
 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางสมาชกิ (between subjects) nI-1 SSBet   
กลุม (teatment) I-1 SSA MSA MSA / MSS 
สมาชิก (subjects) I(n-1) SSS MSS  
ภายในสมาชิก (within subjects) nI(J-1) SSw   
การวัด (measure) J-1 SSB MSB MSB / MSSB 
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมและการวัด  (J-1)(I-1) SSAB MSAB MSAB / MSSB 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการ
วัด 

I(n-1)(J-1) SSSB MSSB  

ทั้งหมด (total) nI J-1 SST   
เมื่อ df  คือ  ช้ันแหงความเปนอิสระ 
 SS คือ  ผลบวกของกําลังสองของสวนเบี่ยงเบน 
 MS คือ  ความแปรปรวน 
 F  คือ  อัตราสวนวิกฤต ิ
 N คือ  จํานวนคนในกลุมที่ทดสอบ 
 I คือ  จํานวนกลุมที่ใชในการทดสอบ 
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5.  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว (ประคอง, 2528) 
 
ตารางผนวกที ่4  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามิตเิดียว 
 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางสมาชกิ (between people) ( )1−= ndf p  SSp MSp  
ภายในสมาชิก (within people) ( )1−= kndfwp  SSwp MSwp  
ระหวางการวดั (treatments) ( )1−= kdfT  SST MST MST/ MSw 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกกบัการ
วัด (residual) 

( )( )11 −−= kndfw  SSw MSw  

ทั้งหมด (total) ( )1−= nkdft  SSt MSt  
เมื่อ df  คือ  ช้ันแหงความเปนอิสระ 
 SS คือ  ผลบวกของกําลังสองของสวนเบี่ยงเบน 
 MS คือ  ความแปรปรวน 
 F คือ  อัตราสวนวิกฤต ิ
 N คือ  จํานวนคนในกลุมที่ทดสอบ 
 K คือ  จํานวนครัง้ที่ทดสอบ 
 
6.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี HSD (Hoesthy Significant 
Difference) 
(บุญธรรม, 2545) 

    
n

MSWqMSE =     

 
เมื่อ q = คาในตาราง studentized range ที่ α และ df = r = k กับ nt-k 
 r = ชวงหางของคาเฉลี่ยที่เปรียบเทียบกัน 
 k = จํานวนกลุมที่วิเคราะหความแปรปรวน 
 nt = ขนาดของกลุมตัวอยางรวม 
 n = ขนาดของกลุมตัวอยางทีเ่ทากัน 
 MSW = ความแปรปรวนภายในกลุมไดจากการวิเคราะหความแปรปรวน 
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แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best ของ AAHPERD 
 

 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Best 1ของ AAHPERD 
ประกอบดวย 5 รายการ ซ่ึงครอบคลุมองคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มี
รายละเอียดแตละรายการทดสอบ ดังนี้ 
 
1.  การทดสอบเดิน/ว่ิง 1 ไมล (One mile walk/run) 
 
วัตถุประสงค  

 เพื่อประเมินความสามารถในการทํางานของระบบไหลเวียนโลหติและระบบหายใจ 
 
วิธีดําเนนิการทดสอบ 

 ใหเดนิหรือวิ่งระยะทาง 1 ไมล (1.6 กิโลเมตร) บนลูวิ่งหรือพื้นที่อ่ืนๆที่ราบเรียบใหเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทาํได 
 
การบันทึกคะแนน 

 บันทึกเวลาเปนนาทีและวินาที 
 
2.  การทดสอบดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อวัดระดับอตัราสวนของน้ําหนกัและสวนสูง 
 
อุปกรณ 

 เครื่องชั่งน้ําหนักและเครื่องวัดสวนสูงแบบมาตรฐาน 
 
วิธีดําเนนิการทดสอบ 

 ทดสอบดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) เปนอัตราสวนของน้ําหนัก (หนวยเปน
กิโลกรัม) กับความสูงยกกําลังสอง (หนวยเปนเมตร) ผูช่ังน้ําหนกัตองสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสัน้ 
ทําการชั่งน้ําหนักสองครั้ง การอานคาแตละครั้ง ถาคาที่ไดไมเปนจํานวนเต็มใหปดเศษที่เหลือเปน 
0.5 กิโลกรัมเชน คาที่ไดจากการชั่งน้ําหนกั คือ 63.3 กิโลกรัม หรือ 63.8 กิโลกรัม จะอานคาเปน 
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63.5 กิโลกรัม เปนตน จากนัน้นําคาทั้งสองมาหาคาเฉลี่ยและบันทึกไว สําหรับการวัดความสูงนั้น
ใหผูรับการทดสอบยืนตรง สนเทาอยูตดิกับพื้น วดัความสงูสองครั้ง การอานคาแตละครั้ง คาที่เกิน 
1 เมตรใหอานเปนเซนติเมตรและบันทึกคาเฉลี่ยที่ไดจากการวดั จากนัน้คํานวณหาคา BMI โดยใช
สูตร 
   BMI = น้ําหนกั (กิโลกรัม) / ความสูง2 (เมตร) 
 
3.  การทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา (Sit and reach) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อวัดความออนตัวของหลังสวนลางและกลามเนื้อตนขาดานหลัง 
 
อุปกรณ 

 กลองวัดความออนตัว (sit and reach box) ขนาด 12 x 12 x 12 นิ้ว ความหนาของไม (หรือ
เสนผาศูนยกลาง) ¾ นิ้ว ดานบนของกลองจะมีสเกลบอกระยะทาง 
 
วิธีดําเนนิการทดสอบ 

 ใหผูรับการทดสอบถอดรองเทาและนั่งราบกับพื้น ขาเหยยีดตรง โดยใหสนเทาทั้งสองอยู
หางกันหนึ่งชวงไหล เทาทั้งสองจะวางตดิกับที่มีไวสําหรับวางเทาของกลองวัดความออนตัว 
จากนั้นใหผูรับการทดสอบเหยยีดแขนไปขางหนาโดยใชมือขางหนึ่งวางอยูบนมืออีกขางหนึ่ง และ
ยืดตวัไปขางหนา วางมือลงบนสเกลบอกระยะทางซึ่งอยูดานบนของกลองใหไดระยะทางมากที่สุด
เทาที่จะทําได แตละคนจะทําการทดสอบ 4 คร้ัง โดยคร้ังที่ 4 จะตองคางอยูในทานี้ 1 วนิาที ในทาง
ปฏิบัตินั้นผูควบคุมการทดสอบอาจวางมือขางหนึ่งบนเขาของผูรับการทดสอบ เพื่อใหเขาเหยียด
ตรงตลอดเวลาที่ทําการทดสอบ 
 
การบันทึกคะแนน 

 บันทึกจุดที่ไกลที่สุดในการทดสอบ 4 คร้ัง หนวยเปนเซนติเมตร 
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4.  การทดสอบลุก – นั่ง 1 นาที (Modified sit-ups) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนือ้หนาทอง  
 
อุปกรณ 

 เบาะหรือวัสดอุอนนุมและนาฬิกาจับเวลา 
 
วิธีดําเนนิการทดสอบ 

 ใหผูรับการทดสอบนอนหงาย เขางอ (ตั้งเขาขึ้น) สนเทาอยูหางจากสะโพกประมาณ 12 – 
18 นิ้ว ไขวแขนทั้งสองไวบริเวณหนาอก มือแตละขางจะวางบนไหลดานตรงขาม ใหคู (partner) 
จับเทาทั้งสองของผูรับการทดสอบไว เมื่อไดรับสัญญาณ “เตรียม-ไป” ใหลุกขึ้นนั่งโดยแขนจะตอง
อยูบนหนาอกตลอดเวลา การลุก – นั่ง (sit-up) จะสมบูรณเมื่อขอศอกแตะบริเวณตนขา จากนัน้ก็
กลับไปสูทาเริ่มตนโดยใหหนัหลังสวนกลางสัมผัสกับเบาะ ทําใหมากที่สุดในเวลา 1 นาที การพัก
ในขณะ ลุก – นั่ง นั้น สามารถพักในขณะนัง่หรือนอนก็ได 
 
การบันทึกคะแนน 

บันทึกจํานวนครั้งเทาที่ทําไดถูกตอง 
 

5.  การทดสอบดึงขอ (Pull - ups) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อประเมินความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อแขนและหวัไหล 
 
อุปกรณ 

 ราวเดีย่วทําดวยเหล็กหรือไม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว 
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วิธีดําเนนิการทดสอบ 
 ใหผูรับการทดสอบจับราว (bar) แบบคว่ํามอื (ฝามือหันออกนอกลําตัว) โดยใหแขนและขา
เหยยีดเต็มทีแ่ละเทาไมสัมผัสกับพื้น จากนั้นยกลําตัวข้ึนโดยใชกําลังแขนทั้งสองจนคางอยูเหนือ
ระดับราว แลวกลับสูทาเดิม ทําเชนนี้ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยไมจํากัดเวลาของการทดสอบ 
 
การบันทึกคะแนน 

 บันทึกจํานวนครั้งที่ทําไดถูกตอง 
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ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
แบบทดสอบ Physical Best ของ AAHPERD 

 
ตารางผนวกที ่1  ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
 
ช่ือ ............................................ นามสกุล .........................................  เพศ             ชาย          หญิง  
 
วัน/เดือน/ป ทีท่ดสอบ ..................................... อายุ ................. ป โรคประจําตวั          ม ี         ไมมี   
 
รายการ

ที่ 
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ

กอนการฝก  
 

ผลการทดสอบ
หลังการฝก 
สัปดาหที่ 4 

ผลการทดสอบ
หลังการฝก  
สัปดาหที่ 8 

หนวย 

1 ดัชนีมวลกาย 
(Body mass index) 
น้ําหนกั .......... กิโลกรัม 
สวนสูง ................ เมตร 

   กิโลกรัม/
เมตร2 

2 นั่งงอตัวไปขางหนา  
(Sit and reach) 

   เซนติเมตร 

3 ลุก – นั่ง 1 นาที  
(Modified sit – ups) 

   คร้ัง 

4 ดึงขอ  
(Pull - ups) 

   คร้ัง 

5 เดิน – วิ่ง 1 ไมล  
(one mile walk/run) 

   นาที:วินาท ี

 
(..................................................) 

        .............. / .................... / ............. 
          ผูบันทึกการทดสอบ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา 
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โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา 
 
 โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา สําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 20 คน โดยแบงเปนกลุม
ทดลอง 10 คน และกลุมควบคุม 10 คน ใชระยะเวลาในการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ วนั
จันทร วันพุธ และวนัศุกร ตัง้แตเวลา 16:30 – 17:30 น. ซ่ึงมีขั้นตอนการฝกดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นอบอุนรางกายและยืดเหยยีดกลามเนื้อ (Warm up and stretching exercise)   
 การอบอุนรางกายและยดืเหยียดกลามเนื้อใชเวลาประมาณ 7 – 10 นาที เปนชวงของการ
เตรียมรางกายใหพรอมที่จะทํางานหนกัเปนการเพิ่มอณุหภูมภิายในรางกาย เพิ่มอัตราการเตนของ
ชีพจร เพื่อใหเลือดไหลเวยีนไปยังกลามเนือ้สวนตางๆ เปนการเตรียมเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนระหวางเลือดและกลามเนื้อรวมทัง้เปนการเตรียมขอตอตางๆของรางกายและกลามเนื้อให
มีความยืดหยุนเพื่อใหมีความปลอดภัยพรอมที่จะทํางานซึ่งเปนการปองกันการบาดเจ็บที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการออกกําลังกาย ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 125 – 130 จังหวะตอนาที  
 
ขั้นตอนที่ 2  ขั้นการฝกแอโรบิก (Aerobic workout)  
 การฝกแอโรบิกใชเวลา 20 – 40 นาที ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของหวัใจ
และปอดตลอดจนเปนการเผาผลาญไขมันใตผิวหนังทีส่ะสมไวและเปนการพัฒนากลามเนื้อตางๆ 
ใหมีความแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนชวงการจัดกจิกรรม
ใหมีระดับที่สามารถคงสภาพศักยภาพของกลามเนื้อ รวมทั้งการพัฒนาใหเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของแตละบุคคลโดยเนนใหมีการสรางและบรรลุถึงอัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย 
ดนตรีที่ใชมีจงัหวะระหวาง 130 – 135 จังหวะตอนาท ี 
 
ขั้นตอนที่ 3  ขั้นการยืดเหยียดและผอนคลาย (Cool down and stretching exercise)  
 การยืดเหยยีดกลามเนื้อและผอนคลายใชเวลา 5 – 10 นาที เปนชวงลดอัตราการเตนของ
หัวใจ การสูบฉีดของโลหิต ลดอัตราการเวยีนศีรษะและเพิ่มปริมาณการไหลกลับของเลือดดํา เปน
การปรับสภาพการทํางานของรางกายจากระดับที่มีความเขมสูง คอยๆ ลดลงเกือบอยูในสภาพปกติ 
และเพื่อเปนการผอนคลายการจัดปรับกลามเนื้อสวนตางๆ เหลานี้ใหยดืเหยียดกลับสูสภาพเดิมและ
เปนการผอนคลาย ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 80 – 120 จังหวะตอนาท ี
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ตารางผนวกที ่2  แสดงรายละเอียดของโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้ํา 
 

สัปดาหที ่ วัน วัตถุประสงค กิจกรรม เวลา 
1 – 2 จันทร พุธ 

และศุกร 
1. เพื่อเตรียมความพรอมของ
รางกายที่จะเขารับการฝก 
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย 
3. เพื่อใหรางกายไดปรับสภาวะ
กลับสูสภาพปกต ิ

1. ขั้นอบอุนรางกายและ
ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
(Warm up and stretching 
exercise) 
2. ขั้นการฝกแอโรบิก 
(Aerobic workout) 
3. ขั้นการยืดเหยยีดและ
ผอนคลาย (Cool down 
and stretching exercise) 

10 
 
 
 

30 
 
8 

3 – 4 จันทร พุธ 
และศุกร 

1. เพื่อเตรียมความพรอมของ
รางกายที่จะเขารับการฝก 
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย 
3. เพื่อใหรางกายไดปรับสภาวะ
กลับสูสภาพปกต ิ

1. ขั้นอบอุนรางกายและ
ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
(Warm up and stretching 
exercise) 
2. ขั้นการฝกแอโรบิก 
(Aerobic workout) 
3. ขั้นการยืดเหยยีดและ
ผอนคลาย (Cool down 
and stretching exercise) 

10 
 
 

35 
 

8 

4 เสาร เพื่อเก็บขอมูลสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของกลุมควบและ
กลุมทดลอง 

ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ 

60 
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ตารางผนวกที ่2  (ตอ) 
 

สัปดาหที ่ วัน วัตถุประสงค กิจกรรม เวลา 
5 – 6 จันทร พุธ 

และศุกร 
1. เพื่อเตรียมความพรอมของ
รางกายที่จะเขารับการฝก 
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย 
3. เพื่อใหรางกายไดปรับสภาวะ
กลับสูสภาพปกต ิ

1. ขั้นอบอุนรางกายและ
ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
(Warm up and stretching 
exercise) 
2. ขั้นการฝกแอโรบิก 
(Aerobic workout) 
3. ขั้นการยืดเหยยีดและ
ผอนคลาย (Cool down 
and stretching exercise) 

10 
 
 
 
40 
 
8 

7 – 8 จันทร พุธ 
และศุกร 

1. เพื่อเตรียมความพรอมของ
รางกายที่จะเขารับการฝก 
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย 
3. เพื่อใหรางกายไดปรับสภาวะ
กลับสูสภาพปกต ิ

1. ขั้นอบอุนรางกายและ
ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
(Warm up and stretching 
exercise) 
2. ขั้นการฝกแอโรบิก 
(Aerobic workout) 
3. ขั้นการยืดเหยยีดและ
ผอนคลาย (Cool down 
and stretching exercise) 

10 
 
 
 
45 
 
8 

8 เสาร เพื่อเก็บขอมูลสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของกลุมควบและ
กลุมทดลอง 

ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ 

60 
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รายละเอียดโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายในน้าํ 
 
ภาพผนวกที่ 1  ขั้นอบอุนรางกายและยดืเหยียดกลามเนื้อ (Warm up and stretching exercise)   
 
 การอบอุนรางกายและยดืเหยียดกลามเนื้อใชเวลาประมาณ 7 – 10 นาที เปนชวงของการ
เตรียมรางกายใหพรอมที่จะทํางานหนกัเปนการเพิ่มอณุหภูมภิายในรางกาย เพิ่มอัตราการเตนของ
ชีพจร เพื่อใหเลือดไหลเวยีนไปยังกลามเนือ้สวนตางๆ เปนการเตรียมเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนระหวางเลือดและกลามเนื้อรวมทัง้เปนการเตรียมขอตอตางๆของรางกายและกลามเนื้อให
มีความยืดหยุนเพื่อใหมีความปลอดภัยพรอมที่จะทํางานซึ่งเปนการปองกันการบาดเจ็บที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการออกกําลังกาย ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 125 – 136 จังหวะตอนาที มี
รายละเอียดโปรแกรมการฝกดังนี ้
 
ทาเตรียม  

 
ยืนแยกเทา ความกวางประมาณชวงไหล หยอนเขาเล็กนอย แขนทั้งสองวางขางลําตัว 
   
ทาที่ 1 เตรียมระบบหายใจ 

 
จังหวะที่ 1 ยืนหยอนเขา ยกแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศรีษะชา ๆ พรอมกับหายใจเขาลึก ๆ  
จังหวะที่ 2 ลดแขนลงมาชา ๆ พรอมกับยอเขา และหายใจออก 
  หายใจเขา – ออก นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 2 บริหารกลามเนื้อคอ 
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จังหวะที่ 1 เอียงศีรษะไปทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 
จังหวะที่ 2 เอียงศีรษะไปทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 2 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 3 บริหารกลามเนื้อคอ 

 
จังหวะที่ 1 หันศีรษะไปทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 
จังหวะที่ 2 หันศีรษะไปทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 2 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 4 บริหารขอตอและกลามเนื้อหัวไหล 

 

จังหวะที่ 1 ยกไหลทั้งสองขึ้นใหสูงสุด 

จังหวะที่ 2 ลดไหลทั้งสองลง 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 5  บริหารกลามเนื้อหนาแขน 

 
จังหวะที่ 1 ยืนหยอนเขาพบัศอกทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดศอกทั้งสองออกวางขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 6 บริหารกลามเนื้อหนาแขน 

 
จังหวะที่ 1 กางแขนออกดานขางลําตัวใหแขนทั้งสองขางอยูในระดบัไหล หงายฝามือขึ้น

ดานบน กํามือ พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดแขนทั้งสองออกขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 7 บริหารกลามเนื้อหนาแขน และกลามเนื้อหัวไหล  

 
จังหวะที่ 1 กางแขนออกดานขางลําตัวใหแขนอยูในระดับหวัไหล คว่ํามือลง พบัศอกทั้งสอง

เขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดแขนทั้งสองขางออก 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 8 บริหารกลามเนื้อหนาอก และกลามเนื้อสะบัก 

 
จังหวะที่ 1 ยกแขนขึ้นสูงระดับไหล พับศอกตั้งฉาก รวบแขนทั้งสองมาทางดานหนา 
จังหวะที่ 2 กางแขนออกดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
ทาที่ 9 บริหารกลามเนื้อหัวไหล 

 
จังหวะที่ 1 เหยยีดแขนทั้งสองขางชูขึ้นเหนือศีรษะ 
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จังหวะที่ 2 ลดแขนลงกางออกดานขางลาํตัวระดับไหล ใตแขนขนานกับพื้น 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 10  บริหารกลามเนื้อตนขาดานหนา และดานหลัง 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง มอืทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยยีดตรง 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 11 พับ เหยยีดขา เหยยีดแขนลงดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง กํามือ งอแขนขวาวางขาง

ลําตัว เหยียดแขนซายลงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยียดตรง กํามือ งอแขนซายวางขาง

ลําตัวเหยียดแขนขวาลงดานหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 12 พับ เหยยีดขา เหยยีดแขนดานขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง กํามือ งอแขนขวาวางขาง

ลําตัว เหยียดแขนซายออกดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยียดตรง กํามือ งอแขนซายวางขาง

ลําตัวเหยียดแขนขวาออกดานขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 13  เหยยีดขา ชูแขนเหนือศีรษะทีละขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง เอียงลําตัวไปทางขวา แขน

ทั้งสองเหยียดตรง ชูแขนซายขึ้นเหนือศีรษะ แขนขวาวางหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยยีดตรง เอยีงลําตัวไปทางซาย แขน

ทั้งสองเหยียดตรง ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ แขนซายวางหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 14 ยอ – ยืดเขา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง ลําตัวตั้งตรง มือทัง้สองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 15  ยืน ยอ – ยืด แขนทัง้สองขางอยูระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืนยอเขาลง กาํมือ แขนทั้งสองเหยยีดตรงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดขา คว่าํมือ พับศอก ยกแขนขึ้นสูงระดับอก 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 16  ยืนยอ – ยืด ขา, แขนทั้งสองขางไปขางหนา 
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จังหวะที่ 1 ยืนยอเขา กํามอื พับศอกทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดขา กํามอื เหยยีดศอกทั้งสองออกวางหนาลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 17   ยืน ยอ – ยืด ขาแขนทั้งสองขางไปขางหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยืนยอเขา กํามอื เหยยีดแขนทั้งสองขางออกดานหนาลําตวั 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ ลดแขนทั้งสองลงวางขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 18  ยอ – ยืดเขา กาง หุบแขน 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง กํามือ ยกแขนขึ้นสูงระดับไหล พับศอกตั้งฉาก หุบแขนทัง้สองมาทาง

ดานหนา 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ กางแขนออกดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 19  ยอ – ยืดเขา โยกตวั ยกแขนระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา กํามือ แขนสองขางเหยียดตรงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตัวไปขาซาย พับศอก ยกแขนสูงระดับอก 
จังหวะที่ 3 ยอเขา เหยียดแขนลงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 4 เคลื่อนไหวแขนลักษณะเดียวกับจังหวะที่ 2 แตโยกตวัและถายน้ําหนกัตัวไปขา

ขวา 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 20  ยอ – ยืดเขา โยกตัว ชูแขนขึ้นเหนอืศีรษะทีละขาง 

 
จังหวะที่ 1  ยอเขาลง กํามอืทั้งสองขาง แขนวางขางลาํตัว 
จังหวะที่ 2 เหยยีดขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตัวไปขาซาย ชูแขนขวาเหยยีดตรงเหนือศรีษะ 
จังหวะที่ 3 ยอเขา ดึงแขนขวาลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตวัไปขาขวา ชูแขนซายเหยียดตรงเหนือศีรษะ 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบตัิ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 21 ยอ – ยืดเขา โยกตวั พับ เหยยีดแขนสองขางเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง พับแขนสองขางแตะไหล 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัไปทางซาย เหยยีดแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 ยอเขา พับแขนแตะไหล 
จังหวะที่ 4 เคลื่อนไหวแขนในลักษณะเดียวกับจังหวะที่ 2 แตโยกตวัและถายน้ําหนกัไป

ทางขวา 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 22 ยืดกลามเนื้อสะบักและกลามเนื้อใตแขน 

 
  
แขนขวาเหยยีดตรงทางดานหนา พับแขนซายตั้งฉาก ใชแขนซายกดทบัขอศอกขวาและออกแรงกด
บริเวณตนแขนขวาใหติดหนาอก นิ่งขางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดียวกนั 
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ทาที่ 23 ยืดกลามเนื้อตนแขนดานหลงั 

 
ยกแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ พับศอกขวาลงดานหลังศีรษะ มือซายดึงศอกขวาใหเหยียดมา
ทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 เปลี่ยนใชมือขวาดงึศอกซายในลกัษณะเดียวกนั 
 
ทาที่ 24 ยืดกลามเนื้อหนาอกและตนแขนดานหนา 

 
แขนทั้งสองขางเหยยีดตรงประสานมือไวดานหลังลําตัวเหยยีดและยกแขนขึ้นใหหางจากลําตัวนิ่ง
ไวนับ 1 – 8 
 
ทาที่ 25 ยืดกลามเนื้อหลังสวนลาง – ลําตัวดานขาง 

 
ยืนแยกเทาพอประมาณ ลําตวัตั้งตรง ยอเขาลง มือวางบนตนขาบิดไหลและลําตัวดานขวาไป
ทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางและทิศทางในลักษณะเดยีวกัน ปฏิบัติ 2 คร้ัง 
 
ทาที่ 26 ยืดกลามเนื้อดานขางลําตัวและตนแขน 

 
ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ มือทัง้สองขางจับที่ขอศอกดานตรงกันขาม ลําตัวตั้งตรง เอียงลําตัวไป
ทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดียวกนั 
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ทาที่ 27 ยืดกลามเนื้อดานขางลําตัว 

 
ยืนเทาชิดกัน ยอเขาเล็กนอย หลังตรง เอียงลําตัวไปทางขวาพรอมกับชูแขนซายขึ้นเหนือศีรษะ นิง่
ไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดยีวกนั 
 
ทาที่ 28 ยืดกลามเนื้อตนขาดานหนา 

 
ยืนงอเขาขวาขึน้ดานหนา มือทั้งสองกอดเขาชิดอก หลังตรง นิ่งไว นับ 1 – 8 พับเขาขวาไปทางดาน
หลัง มือขวากดที่ปลายเทาใหติดกับสะโพก นิ่งไว นับ 1 – 8 ทําขาซายในลักษณะเดียวกัน 
 
ทาที่ 29 ยืดกลามเนื้อตนขาดานหนา ดานหลัง และกลามเนื้อนอง 

 
ยืน วางเทาขวาดานหนาเทาซาย ระยะหางประมาณ 2 กาว งอสะโพกและเขาซาย ทิ้งน้ําหนกัตัวลงที่
ขาซาย พรอมกับยกขอเทาขาขวาขึ้น คางไว นับ 1 – 8 ถายน้ําหนักตวัลงที่ขาขวา งอสะโพกและเขา
ขวา ขาซายเหยียดตรง คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขาในลักษณะเดยีวกัน 
 
ภาพผนวกที่ 2  ขั้นการฝกแอโรบิก (Aerobic workout)  
 
 การฝกแอโรบิกใชเวลา 20 – 40 นาที ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจ
และปอดตลอดจนเปนการเผาผลาญไขมันใตผิวหนังที่สะสมไวและเปนการพัฒนากลามเนื้อตางๆ 
ใหมีความแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนชวงการจัดกิจกรรม
ใหมีระดับที่สามารถคงสภาพศักยภาพของกลามเนื้อ รวมทั้งการพัฒนาใหเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของแตละบุคคลโดยเนนใหมีการสรางและบรรลุถึงอัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย 
ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 130 – 135 จังหวะตอนาที มีรายละเอียดโปรแกรมการฝก ดังนี้ 
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ทาที่ 1 ยอ – ยืดเขา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา ลําตัวตัง้ตรง มือทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 2 ยอ – ยืดเขา พบัเหยยีดศอกดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา พับแขนทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น เหยยีดศอกทั้งสองขางออกดานหนา 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 3 ยอ – ยืดเขา  เหยยีดแขนดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง กํามอื เหยยีดแขนทั้งสองขางออกดานหนาลําตวั 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ ลดแขนทั้งสองลงวางขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 4 ยอ – ยืดเขา กางและหุบแขน 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง กํามือ ยกแขนขึ้นสูงระดับไหล พับศอกตั้งฉาก หุบแขนทัง้สองมาทาง

ดานหนา 
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จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ กางแขนออกดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 5 ยอ – ยืดเขา พบั เหยยีดแขนดานขางระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา พับแขนทั้งสองขางในดานขางระดบัไหล 
จังหวะที่ 2  ยืดเขาและลําตวัขึ้น เหยยีดแขนทั้งสองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 6 ยอ – ยืดเขา โยกตวั ยกแขนระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา กํามือ แขนสองขางเหยียดตรงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตวัไปขาซาย พบัศอก ยกแขนสูงระดับอก 
จังหวะที่ 3 ยอเขา เหยียดแขนลงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 4 เคลื่อนไหวแขนลักษณะเดียวกับจังหวะที่ 2 แตโยกตวัและถายน้ําหนกัตัวไปขา

ขวา 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 7 ยอ – ยืดเขา โยกตวั ชูแขนขึน้เหนือศีรษะทีละขาง 

 
จังหวะที่ 1  ยอเขาลง กํามอืทั้งสองขาง แขนวางขางลาํตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตวัไปขาซาย ชูแขนขวาเหยยีดตรงเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 ยอเขา ดึงแขนขวาลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัตวัไปขาขวา ชูแขนซายเหยียดตรงเหนือศีรษะ 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 8 ยอ – ยืดเขา โยกตวั พับ เหยยีดแขนสองขางเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง พับแขนสองขางแตะไหล 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัไปทางซาย เหยยีดแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 ยอเขา พับแขนแตะไหล 
จังหวะที่ 4 เคลื่อนไหวแขนในลักษณะเดียวกับจังหวะที่ 2 แตโยกตัวและถายน้ําหนักไป

ทางขวา 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 9 ยอ – ยืดเขา โยกตวั เหยียดแขนตรงหนาระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา งอศอก วางแขนขางลาํตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัไปทางซาย เหยยีดแขนทั้งสองขางไปดานหนาระดับอก 
จังหวะที่ 3 ยอเขา ดึงแขนกลับเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 4 ยืดเขา โยกตัว ถายน้ําหนกัไปทางขวา เหยยีดแขนทั้งสองขางไปดานหนาระดับอก 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 10  เดินหนา  ถอยหลัง 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาเล็กนอย กาวเทาขวาไปขางหนา แขนทั้งสองวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตามไปดานหนาชิดเทาขวา เหวี่ยงแขนทั้งสองขางขึ้นดานหนาลําตัว

ระดับไหล 
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จังหวะที่ 3 ถอยเทาขวากลับ 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายตามไปชิดเทาขวา เหวีย่งแขนทัง้สองขางลงขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 11  เดินหนา ถอยหลัง 4 จังหวะ 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาเล็กนอย กาวเทาขวาไปขางหนา 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไปขางหนา 1 กาว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปขางหนาอีก 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายไปชิดเทาขวา 
จังหวะที่ 5 - 8 กาวเทาซายไปทางกลับกัน ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
   
ทาที่ 12  เดินหนา ถอยหลัง 4 จังหวะ ดานหนา ซาย ขวา 

 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาเล็กนอย กาวเทาขวาไปขางหนา 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไปขางหนา 1 กาว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปขางหนาอีก 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายไปชิดเทาขวา 
จังหวะที่ 5 - 8 กาวเทาซายไปทางกลับกัน ครบ 4 จังหวะ  
 จังหวะการเดนิทางดานซายและขวาปฏิบตัิเชนเดยีวกันโดยเดนิดานหนาเฉียง 45 

องศา 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 13  เดินรูปตัว ว ี

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาเลก็นอย กาวเทาขวามาดานหนาเฉียง 45 องศา เหยียดแขนขวาออกขาง

ลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายมาดานหนาเฉียง 45 องศา เหยยีดแขนซายออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาขวากลับที่เดิม พับศอกมาดานหนาระดับไหล 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับที่เดิม พับศอกมาดานหนาระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 14  เขยงสลับปลายเทาดานขาง เหวีย่งแขนดานหนาลําตวั 

 
จังหวะที่ 1 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาซาย เขยงปลายเทาขวา มือซายจับที่เอว เหวีย่งแขนขวามา

ทางดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาขวา เขยงปลายเทาซาย มือขวาจบัที่เอว เหวีย่งแขนซายมา

ทางดานหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 15  เขยงสลับปลายเทาดานขาง เหยยีดแขนดานขางลําตัว 

 
จังหวะที่ 1 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาซาย เขยงปลายเทาขวา มือขวากาํมอือยูระดับอก เหยยีด

แขนซายมาทางดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาขวา เขยงปลายเทาซาย มือซายกํามืออยูระดับอก เหยียด

แขนขวามาทางดานขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 16  เขยงสลับปลายเทาดานขาง เหวีย่งแขนสองขางดานหนาระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ถายน้ําหนกัตังลงที่เทาขวา เขยงปลายเทาซาย เหวี่ยงแขนทั้งสองขางไปทาง

ดานขวาระดับอก พับศอกเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาซาย เขยงปลายเทาขวา ดึงแขนทั้งสองขางกลับมาทาง

ดานซายระดับอก พับศอกเขาหาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 17  เขยงสลับปลายเทาดานขาง ยกแขนสองขางเหนอืศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาขวา เขยงปลายเทาซาย เหวี่ยงแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือ

ศีรษะไปทางขวา 
จังหวะที่ 2 ถายน้ําหนกัตวัลงที่เทาซาย เขยงปลายเทาขวา ดึงแขนทั้งสองกลับลงมาและเหวีย่ง

ขึ้นเหนือศีรษะทางดานซาย 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 18  พับขาดานหลัง ยกแขนระดบัอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย แขนวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง งอศอกและยกแขนขึ้นสูงระดับอก 
จังหวะที่ 3 ลดแขนลงและวางเทาขวาลงพื้น 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง งอศอกและยกแขนขึ้นสูงระดับอก 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 19  พับขาดานหลัง งอศอก กาง หุบแขนดานขางลําตัว 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย งอศอก วางแขนดานขางลาํตัว 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนดานขางลาํตัวข้ึนสูงระดบัไหล 
จังหวะที่ 3 ลดแขนลงขางลําตัวและวางเทาขวาลงพื้น 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนดานขางลาํตัวข้ึนสูงระดบัไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 20  พับขาดานหลัง พับศอกตั้งฉาก กางหุบแขนดานหนาลําตวั 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย พับศอกตั้งฉาก หุบแขนทั้งสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนออกดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น หุบแขนชดิกันดานหนา 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนออกดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 21  พับขาดานหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนทั้งสองขางออกดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น ดึงแขนเขาดานหนา คว่าํมือ งอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนทั้งสองออกดานขางลําตัว 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 22  พับขาดานหลัง พับ เหยยีดแขนสองขางระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย พับศอก กางแขนออกดานขางลําตัวระดบัไหล 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง เหยยีดแขนตรงดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น พับศอกเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง เหยยีดแขนตรงดานขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 23  พับขาดานหลัง 2 จงัหวะ พับศอกตั้งฉาก กางหบุแขนดานหนาลําตัว 

 

                          
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย พับศอกตั้งฉาก หุบแขนทั้งสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนออกดานขางลําตัว 2 คร้ัง 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น หุบแขนชดิกันดานหนา 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนออกดานขางลําตัว 2 คร้ัง 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 24  พับขาดานหลัง 2 จงัหวะ งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทา หยอนเขาเล็กนอย คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 2 พับขาขวาขึ้นดานหลัง กางแขนทั้งสองขางออกดานขางลําตัว 2 คร้ัง 
จังหวะที่ 3 วางเทาขวาลงพื้น ดึงแขนเขาดานหนา คว่าํมือ งอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง กางแขนทั้งสองออกดานขางลําตัว 2 คร้ัง 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 25  แตะสลับสนเทาดานหนา  

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา มือทั้งสองขางจับ

ที่เอว 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาซายดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง มือทั้งสองขางจับที่เอว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัต ิ8 คร้ัง 
 
ทาที่ 26  แตะสลับสนเทาดานหนา พบั เหยยีดแขนสองขางระดับไหล 
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จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ พบัศอก กางแขนออกดานขางระดับไหล กาวเทาขวา
ดานหนา แตะพื้นดวยสนเทา เหยยีดแขนตรงดานขางลําตัว 

จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง พับศอก กางแขนออกดานขางระดับไหล 
จังหวะที่ 3  กาวเทาซายดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา เหยยีดแขนตรงดานขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง พับศอก กางแขนออกดานขางระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 27  แตะสลับสนเทาดานหนา พบั เหยยีดศอกดานขางลําตัว 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา กํามือ กางแขน

ทั้งสองดานขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง พับศอกแตะไหล 
จังหวะที่ 3  กาวเทาซายดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา เหยยีดศอกออกดานขางลําตวั 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง พับศอกแตะไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 28  แตะสลับสนเทาดานหนา พบั เหยยีดศอกเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา เหยียดแขนตรงชู

ขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง พับศอกลงมาแตะไหล 
จังหวะที่ 3  กาวเทาซายดานหนา แตะพืน้ดวยสนเทา เหยยีดแขนตรงชูขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง พับศอกลงมาแตะไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 29  แตะสลับสนเทาเฉียงดานขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาเฉียงไปดานหนา 45 องศา แตะพืน้ดวยสนเทา 

มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายเฉยีงไปดานหนา 45 องศา แตะพื้นดวยสนเทา มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 30  แตะสลับสนเทาเฉียงดานขาง พับ เหยยีดแขนระดับเอว 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาเฉียงไปดานหนา 45 องศา แตะพืน้ดวยสนเทา 

เหยยีดแขนขวาออกดานขาง พับศอกซายพรอมดึงแขนซายขึ้นระดบัเอว 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง เหยยีดแขนทั้งสองลงวางไขวกันดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายเฉยีงไปดานหนา 45 องศา แตะพื้นดวยสนเทา เหยยีดแขนซายออก

ดานขาง พับศอกขวาพรอมดึงแขนขวาขึ้น 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง เหยยีดแขนทั้งสองลงวางไขวกันดานหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 31  แตะสลับสนเทาเฉียงดานขาง พับ เหยยีดแขนระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาเฉียงไปดานหนา 45 องศา แตะพืน้ดวยสนเทา 

เหยยีดแขนขวา พับแขนซายดานหนาระดบัอก ดึงแขนสองขางกางออกดานขาง
ลําตัว 
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จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง เหยยีดแขนออก ไขวมือดานหนาระดับไหล 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายเฉยีงไปดานหนา 45 องศา แตะพื้นดวยสนเทา เหยยีดแขนซาย พับ

แขนขวาดึงแขนสองขางกางออกดานขางลาํตัว 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง เหยยีดแขนออก ไขวมือดานหนาระดับไหล 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 32  แตะสลับสนเทาเฉียงดานขาง พับ เหยยีดแขนเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาเฉียงไปดานหนา 45 องศา แตะพืน้ดวยสนเทา 

ดึงแขนสองขางลงระดับไหล พับแขนซาย แขนขวาเหยยีดตรง 
จังหวะที่ 2 ถอยเทาขวากลับมายืนตรง เหยยีดแขนทั้งสองขึ้น ไขวมอืเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายเฉยีงไปดานหนา 45 องศา แตะพื้นดวยสนเทา ดึงแขนสองขางลงระดับ

ไหล พับแขนขวา เหยียดแขนซาย 
จังหวะที่ 4 ถอยเทาซายกลับมายืนตรง เหยยีดแขนทั้งสองขึ้น ไขวมอืเหนือศีรษะ 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 33  แตะสลับปลายเทาดานขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา มือทั้งสอง

ขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง  
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 34  แตะสลับปลายเทาดานขาง เหยยีดแขนลงดานลาง 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาไปดานขาง แตะพืน้ดวยปลายเทา กํามอื 

เหยยีดแขนขวาลงดานลางหนาลําตัว พับแขนซายวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง ดงึแขนขวาขึ้นวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา เหยยีดแขนและมือซายลงดานลาง 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง ดงึแขนซายขึ้นวางขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 35  แตะสลับปลายเทาดานขาง มือเหยยีดตรงดานหนาระดบัอก 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาไปดานขาง แตะพืน้ดวยปลายเทา กํามอื 

เหยยีดแขนขวาไขวไปทางซายดานหนาลําตัว พับแขนซายวางขางลําตวั 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง ดงึแขนขวาลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา เหยยีดแขนซายไขวไปทางขวา

ดานหนาลําตัว พับแขนขวาวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง ดงึแขนซายลงวางขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 36  แตะสลับปลายเทาดานขาง ชูแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กาวเทาขวาไปดานขาง แตะพืน้ดวยปลายเทา ชูแขนขวา

เหยยีดตรงเหนือศีรษะ พับแขนซายวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง ลดแขนขวาลงวางขางลําตัว 
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จังหวะที่ 3 กาวเทาซายไปดานขาง แตะพื้นดวยปลายเทา ชูแขนซายเหยยีดตรงเหนอืศีรษะ พับ
แขนขวาวางขางลําตัว 

จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง ลดแขนซายลงวางขางลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 37  แตะสลับปลายเทาดานหลัง  

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ ถอยเทาขวาไปดานหลัง แตะพืน้ดวยปลายเทา มือทั้งสอง

ขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาซายไปดานหลัง แตะพื้นดวยปลายเทา มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 38  แตะสลับปลายเทาดานหลัง  เหยยีดแขนลงดานลาง 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ ถอยเทาขวาไปดานหลัง แตะพื้นดวยปลายเทา คว่ํามือ 

เหยยีดแขนทั้งสองลงขางลางดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง พบัศอก ดึงแขนทั้งสองขึ้นระดับอก 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาซายไปดานหลัง แตะพืน้ดวยปลายเทา เหยยีดแขนลงดานลางดานหนา

ลําตัว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง พบัศอก ดึงแขนทั้งสองขึ้นระดับอก 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 39  แตะสลับปลายเทาดานหลัง พับ เหยยีดศอกดานขางลําตวั 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ ถอยเทาขวาไปดานหลัง แตะพืน้ดวยปลายเทา เหยียดแขน

ทั้งสองขางไปดานหลัง 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง พบัศอกทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาซายไปดานหลัง แตะพื้นดวยปลายเทา เหยยีดศอกออกไปดานหลัง 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง พบัศอกทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบตัิ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 40  แตะสลับปลายเทาดานหลัง ดึงแขนเขาหาลําตัว 

 
จังหวะที่ 1 ยืนแยกเทาพอประมาณ ถอยเทาขวาไปดานหลัง แตะพืน้ดวยปลายเทา ดึงแขนทั้ง

สองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ดึงเทาขวากลับมายืนตรง คว่ํามือพรอมกบัเหยยีดแขนทั้งสองขางไปดานหนา 
จังหวะที่ 3 ถอยเทาซายไปดานหลัง แตะพื้นดวยปลายเทา ดึงแขนทัง้สองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 4 ดึงเทาซายกลบัมายืนตรง คว่ํามือพรอมกบัเหยยีดแขนทั้งสองขางไปดานหนา 
 จงัหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 41  กาว ชิด 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 42  กาว ชิด พับ เหยยีดศอกดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว เหยยีดแขนทัง้สองลงขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว เหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 43  กาว ชิด พับ เหยยีดศอกดานขางระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว กางแขนเหยยีดตรงขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว กางแขนเหยียดตรงออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา พับศอกทั้งสองเขาหาลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 44  กาว ชิด แขนเหยยีด กาง หุบแขนระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว กางแขนเหยยีดตรงขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา หุบแขนทั้งสองชิดกนัดานหนา 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว กางแขนออกดานขางระดับไหล 
จังหวะที่ 4 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา หุบแขนทั้งสองชิดกนัดานหนา 
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  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 45  กาว ชิด พับขาดานหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดบัอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม แตะดวยปลายเทา กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาซายกลบัไปดานขาง 1 กาว คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 4 พับขาขวาไปดานหลัง กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 46  กาว ชิด พับขาดานหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1 กาวเทาซายไปดานขาง 1 กาว คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดบัอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 2 กาวเทาขวาตาม แตะดวยปลายเทา กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 3 กาวเทาขวากลบัไปดานขาง 1 กาว คว่ํามือ งอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วาง

แขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 4 พับขาซายไปดานหลัง กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 47  ยกเขาสูงสลับดานหนา 
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จังหวะที่ 1 ยืน ยกเขาขวาสูงดานหนา ดงึแขนทั้งสองขางลงระดับไหล 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น เหยียดแขนทั้งสองตรงชูขึ้นเหนือศีรษะ 
จังหวะที่ 3 ยกเขาซายสูง ดึงแขนลงระดบัไหล 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น เหยียดแขนทั้งสองตรงชูขึ้นเหนือศีรษะ 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 48  เตะขาดานหนา เหวี่ยงแขนลงดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ เตะขาขวาดานหนา เหวี่ยงแขนซายลงดานหนา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 3 เตะขาซายดานหนา เหวีย่งแขนขวาลงดานหนา 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 49  ยกเขาสูงสลับ ดึงศอกแตะเขา 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ ยกเขาขวาสูง ดึงศอกซายลงแตะเขาขวา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 3 ยกเขาซายสูง ดึงศอกขวาลงแตะเขาซาย 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น กางแขนสองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 50  ยกเขาสูง เตะขาดานหนา  
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จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ ยกเขาขวาสูง ดึงศอกซายลงแตะเขาขวา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น เตะขาขวาดานหนา เหวีย่งแขนซายลงดานหนา 
จังหวะที่ 3 ยกเขาซายสูง ดึงศอกขวาลงแตะเขาซาย 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น เตะขาซายดานหนา เหวีย่งแขนขวาลงดานหนา 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 51  กระโดดยกเขาสูงสลับ ดึงศอกแตะเขา 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กระโดดยกเขาขวาสูง ดึงศอกซายลงแตะเขาขวา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 3 กระโดดยกเขาซายสูง ดึงศอกขวาลงแตะเขาซาย 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น กางแขนสองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 52  กระโดดเตะขาดานหนา เหวีย่งแขนลงดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กระโดดเตะขาขวาดานหนา เหวี่ยงแขนซายลงดานหนา 
จังหวะที่ 2 วางขาขวาลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 3 กระโดดเตะขาซายดานหนา เหวีย่งแขนขวาลงดานหนา 
จังหวะที่ 4 วางขาซายลงพื้น กางแขนทัง้สองขางออกระดับไหล 
  จังหวะที่ 1 – 4 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 53  กระโดดเตะขา 3 จุด 

 



 181 

จังหวะที่ 1 ยืน แยกเทาพอประมาณ กระโดดเตะขาขวาดานหนา มอืทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กระโดดพับขาขวา ผานเขาขาซายไปดานหลัง 
จังหวะที่ 3 กระโดดเตะขาขวา ไปดานหนาเฉียง 45 องศา 
จังหวะที่ 4 วางขาขวาลงทีเ่ดิม 
จังหวะที่ 5 – 8  ปฏิบัติขาซายเชนเดียวกับขาขวาในทางกลับกัน 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 54  กาว ชิด กาว ชิด 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั มือทั้งสองขางจับที่เอว ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 55  กาว ชิด กาว ชิด งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 56  กาว ชิด กาว ชิด งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นบัเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 57  กาว ชิด กาว ชิด งอศอก กาง หุบแขนดานขางลาํตัว 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 58  กาว ชิด กาว แตะสลับสนเทาดานขาง 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตามไปชิดเทาขวา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว 
จังหวะที่ 4 เตะปลายเทาซายไปดานขาง มือทั้งสองจับที่เอว 
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จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั มือทั้งสองขางจับที่เอว ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 59  กาว ชิด กาว พบัขาหลัง งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 60  กาว ชิด กาว พบัขาหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 พับขาซายดานหลังขึ้น ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จงัหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 61  กาว ชิด กาว ยกเขาสูงดานหนา  

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว แขนสองขางกางออกระดบัไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม พับศอกแตะไหล 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว เหยียดแขน กางออกระดับไหล 
จังหวะที่ 4 ยกเขาซายขึน้ ดึงแขนและศอกขวาแตะเขาซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 62  กาว ชิด กาว ยกเขาสูงดานหนา งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสงูระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 ยกเขาซายขึน้ ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวาเหนือแขน

ซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 63  กาว ชิด กาว ยกเขาสูงดานหนา งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายตาม หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 



 185 

จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 ยกเขาสูงดานหนา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 64  กาว ไขวดานหนา กาว ชิด 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั มือทั้งสองขางจับที่เอว ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 65  กาว ไขวดานหลัง กาว ชิด 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว มือทั้งสองขางจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั มือทั้งสองขางจับที่เอว ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 66  กาว ไขวดานหนา กาว ชิด งอศอก กางแขนดานขางระดบัอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับ

อก วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 67  กาว ไขวดานหลัง กาว ชิด งอศอก กางแขนดานขางระดบัอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา คว่ํามือ ดงึแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ดึงแขนงอศอกตัง้ฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 68  กาว ไขวดานหนา กาว ชิด งอศอก กาง หบุแขนดานหนาระดับไหล 
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จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 69  กาว ไขวดานหลัง กาว ชิด งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 70  กาว ไขวดานหนา กาว ชิด งอศอก กาง หบุแขนดานขางลําตัว 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 71  กาว ไขวดานหลัง กาว ชิด งอศอก กาง หุบแขนดานขางลาํตัว 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 กาวเทาซายตาม แตะพืน้ดวยปลายเทา ลดแขนลงวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 72  กาว ไขวดานหนา กาว พับขาหลัง งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นบัเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 73  กาว ไขวดานหลัง กาว พับขาหลัง งอศอก กาง หุบแขนดานหนาระดับไหล 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว งอศอกตั้งฉาก กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนออกขางลําตัวระดับไหล 
จังหวะที่ 4 พับขาซายขึ้นดานหลัง หุบแขนสองขางชิดกันดานหนา 
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จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 74  กาว ไขวดานหนา กาว พับขาหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหนาเทาขวา คว่ํามือ ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับ

อก วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 พับขาซายดานหลังขึ้น ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 75  กาว ไขวดานหลัง กาว พับขาหลัง งอศอก กางแขนดานขางระดับอก 

 
จังหวะที่ 1  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 กาวเทาซายไขวดานหลังเทาขวา คว่ํามือ ดงึแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก 

วางแขนขวาเหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 3  กาวเทาขวาไปดานขวา 1 กาว กางแขนทั้งสองขางออกขางลําตัว 
จังหวะที่ 4 พับขาซายดานหลังขึ้น ดึงแขนงอศอกตั้งฉาก ยกแขนสูงระดับอก วางแขนขวา

เหนือแขนซาย 
จังหวะที่ 5 – 8  กาวเทาซายไปในทางกลับกนั ครบ 4 จังหวะ 
  จังหวะที่ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ภาพผนวกที่ 3  ขั้นการยืดเหยียดและผอนคลาย (Cool down and stretching exercise)  
 การยืดเหยียดกลามเนื้อและผอนคลายใชเวลา 5 – 10 นาที เปนชวงลดอัตราการเตนของ
หัวใจ การสูบฉีดของโลหิต ลดอัตราการเวียนศีรษะและเพิ่มปริมาณการไหลกลับของเลือดดํา เปน
การปรับสภาพการทํางานของรางกายจากระดับที่มีความเขมสูง คอยๆ ลดลงเกือบอยูในสภาพปกติ 
และเพื่อเปนการผอนคลายการจัดปรับกลามเนื้อสวนตางๆ เหลานี้ใหยืดเหยียดกลับสูสภาพเดิมและ
เปนการผอนคลาย ดนตรีที่ใชมีจังหวะระหวาง 80 – 120 จังหวะตอนาที มีรายละเอียดโปรแกรมการ
ฝก ดังนี้ 
 
ทาที่ 1 พับ เหยยีดขาทีละขาง 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง มอืทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยยีดตรง 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 2 พับ เหยยีดขา เหยยีดแขนลงดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาขวา ขาซายเหยียดตรง กํามือ งอแขนขวาวางขาง

ลําตัว เหยียดแขนซายลงดานหนาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยอเขาและถายน้ําหนกัตัวไปที่ขาซาย ขาขวาเหยียดตรง กํามือ งอแขนซายวางขาง

ลําตัวเหยียดแขนขวาลงดานหนาลําตัว 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 3 ยอ – ยืดเขา 
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จังหวะที่ 1 ยอเขา ลําตัวตัง้ตรง มือทั้งสองจับที่เอว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 4 ยอ – ยืดเขา พบัเหยยีดศอกดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขา พับแขนทั้งสองขางเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 ยืดเขาและลําตวัขึ้น เหยยีดศอกทั้งสองขางออกดานหนา 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 5 ยอ – ยืดเขา เหยียดแขนดานหนา 

 
จังหวะที่ 1 ยอเขาลง กํามอื เหยยีดแขนทั้งสองขางออกดานหนาลําตวั 
จังหวะที่ 2 ยืดเขา กํามือ ลดแขนทั้งสองลงวางขางลําตัว 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 6 บิดสะโพก 

 
จังหวะที่ 1 งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย มอืจับที่เอว ถายน้ําหนกัตัว บดิสะโพกไปทางดานซาย 
จังหวะที่ 2 บิดสะโพกและถายน้ําหนักตัวกลับมาทางดานขวา 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 7 บิดสะโพก พบัศอกเขาหาลาํตัว 

 
จังหวะที่ 1 งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย บดิสะโพกไปทางซาย พรอมกับพับศอกเขาหาลําตัว 
จังหวะที่ 2 บิดสะโพกและถายน้ําหนักตัว พับศอกดึงกลับมาทางดานขวา 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 8  บิดสะโพก 2 จังหวะ มือสองขางเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย บดิสะโพกไปทางดานซาย 2 จังหวะ มือทั้งสองขางจับที่

ศอกดานตรงขาม ยกขึ้นเหนอืศีรษะ ดึงแขนมาทางซาย  
จังหวะที่ 2 บิดสะโพกและดึงศอกกลับมาทางดานขวา 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 9 บิดสะโพก พบัศอก ยกแขนเหนือศีรษะ 

 
จังหวะที่ 1 งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย บิดสะโพกไปทางดานซาย พับศอกทัง้สองขาง ยก

แขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ แขนซายวางขางลําตัว 
จังหวะที่ 2 บิดสะโพกกลบัมาทางดานขวา ลดแขนขวาลง ยกแขนซายขึ้นเหนือศีรษะ 
 จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
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ทาที่ 10  บิดลําตัว 

 
ยืนแยกเทา งอเขาทั้งสองขางเล็กนอย กางแขนออกดานขาง เหวีย่งแขนซายไปทางดานขวา และ
เหวีย่งแขนขวาไปทางดานซาย นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 11  ยืดกลามเนื้อตนขาดานในและหลังสวนลาง 

 
ยืนแยกเทา ยอตัว มือทั้งสองวางที่หนาขาทั้งสองขาง กดไหลขวามาทางดานหนา ทําคางไว นับ 1 – 
8 จากนัน้เปลี่ยนขาง ยอตัว กดไหลซายมาทางดานหนา แลวทําคางไว นับ 1 – 8 ทั้งหมดนับเปน 1 
คร้ัง ปฏิบัติ 4 คร้ัง 
 
ทาที่ 12  ยืดกลามเนื้อตนขา ดานหนา, ดานหลัง และกลามเนื้อนอง 

 
ยืน วางเทาขวาดานหนาเทาซาย ระยะหางประมาณ 2 กาว งอสะโพกและเขาซายลงใหขาขวาเหยยีด
ตรง พรอมกับกระดกขอเทาขวาขึ้น คางไว นับ 1 – 8 งอสะโพกและเขาขวาพรอมกับถายน้ําหนกัไป
ที่ขาขวาใหขาซายเหยยีดตรงโดยที่เทาซายวางติดพืน้ตลอด คางไว นบั 1 – 8 ทําสลับขาในลักษณะ
เดียวกัน 
 
ทาที่ 13  ยืดกลามเนื้อตนขาดานหลังและหลัง 
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ยืน วางเทาขวาดานหนาเทาซายอยูดานหลัง งอขาขวาและเหยยีดขาซาย คางไว นบั 1 – 8 ยอตัว 
พรอมเปดสนเทาซายตาม เหยยีดแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขาใน
ลักษณะเดยีวกนั  
  
ทาที่ 14  บริหารกลามเนื้อคอ 

 
จังหวะที่ 1 เอียงศีรษะไปทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 
จังหวะที่ 2 เอียงศีรษะไปทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 2 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 15  บริหารกลามเนื้อคอ 

 
จังหวะที่ 1 หมุนศีรษะไปทางขวา นิ่งไว นับ 1 – 8 
จังหวะที่ 2 หมุนศีรษะไปทางซาย นิ่งไว นับ 1 – 8 
  จังหวะที่ 1 – 2 นับเปน 2 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
ทาที่ 16  ยืดกลามเนื้อหนาแขน 

 
ยืน เทาทั้งสองแยกหางกนัพอประมาณ แขนขวาเหยยีดตรงดานหนา คว่ํามือลง มือซายจับที่บริเวณ
หลังมือขวา ออกแรงดึงเขาหาลําตัวในลักษณะงอขอมือ คางไว นับ 1 – 8 หงายมือขึ้น ใชมือซายจับ
ที่บริเวณฝามือ ออกแรงกดในลักษณะใหขอมือเหยยีด คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับแขนในลักษณะ
เดียวกัน 
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ทาที่ 17  ยืดกลามเนื้อสะบักและกลามเนื้อใตแขน 

 
แขนซายเหยยีดตรงทางดานหนา แขนขวาพับตั้งฉาก กดทับศอกซายและออกแรงกดแขนซาย
บริเวณตนแขนใหตดิหนาอก คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดียวกัน 
 
ทาที่ 18  ยืดกลามเนื้อตนแขนดานหลงั 

 
ยกแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ พับศอกลงดานหลัง ใชมือขวาดึงศอกซายมาทางดานขวา คางไว 
นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดยีวกัน 
 
ทาที่ 19  ยืดกลามเนื้อหนาอกและตนแขนดานหนา 

 
แขนทั้งสองขางเหยยีดตรง ประสานมือไวดานหลังลําตัวเหยยีด ยกแขนขึ้นใหหางจากลําตัวนิ่งไว 
นับ 1 – 8 
 
ทาที่ 20  ยืดกลามเนื้อดานขางลําตัวและตนแขน 

 
ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ มือทั้งสองขางจับที่ศอกดานตรงขาม ลําตัวตั้งตรงแลวเอียงลําตัวไปทางขวา 
คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดยีวกัน 
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ทาที่ 21  ยืดกลามเนื้อดานขางลําตัว 

 
ยืนเทาชิดกัน ยอเขาเล็กนอย หลังตรง เอียงลําตัวไปทางขวาพรอมกับชูแขนซายขึ้นเหนือศีรษะคาง
ไวนับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดียวกนั 
 
ทาที่ 22  ยืดกลามเนื้อหนาอกและตนแขนดานหลงั 

 
ยืน ไขวแขนขวาดานหลังลําตัวดานบน แขนซายไขวหลังลําตัวดานลาง พยายามใชปลายนิว้ขวาแตะ
กับปลายนิว้ซาย คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขางในลักษณะเดยีวกัน 
 
ทาที่ 23  ยืดกลามเนื้อแขน และกลามเนื้อลําตัวดานขาง 

 
ยืน เทาทั้งสองขางชิดกัน มือทั้งสองขางประสานกันชขูึ้นเหยยีดตรงเหนือศีรษะ ยดืลําตัวข้ึนและ
เขยงขอเทาทั้งสองขางขึ้นใหยืนบนปลายเทา คางไว นับ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 4 คร้ัง 
 
ทาที่ 24  ยืดกลามเนื้อแขน ลําตัว ขา นอง 

 
ยืน เทาทั้งสองขางชิดกัน มอืทั้งสองขางประสานกันชูขึน้เหยียดตรงเหนือศีรษะ ยดืลําตัวข้ึนโดยให
ยืนบนสนเทา คางไว นับ 1 – 8 นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 4 คร้ัง 
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ทาที่ 25  ยืดกลามเนื้อแขน ขาและลําตัว 

 
ยืน งอเขาขวาขึ้นดานหนา มอืทั้งสองกอดเขาชิดอก หลังตรง คางไว นบั 1 – 8 พับเขาขวาไป
ทางดานหลัง มือขวากดที่ปลายเทาใหตดิกับสะโพก คางไว นับ 1 – 8 ทําสลับขาในลักษณะเดยีวกนั 
 
ทาที่ 26  ยืดกลามเนื้อแขน ขา ลําตัวดานขาง และฝกการหายใจ เขา - ออก 

 
จังหวะที่ 1 เหยยีดเขา ยกแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะชา ๆ พรอมกบัหายใจเขาลึก ๆ  
จังหวะที่ 2 ลดแขนลงมาชา ๆ พรอมกับยอเขา และหายใจออก 
  หายใจเขา – ออก นับเปน 1 คร้ัง ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความรวมมือ 
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ที่ ศธ 0513.10905/      ภาควิชาพลศกึษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 กรุงเทพมหานคร 10900 
 

                               กุมภาพนัธ  2549 
 

เร่ือง     ขอความรวมมือในการทําวิจัย 
เรียน    รองอธิการบดี ฝายกจิกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 ดวย นายชัยสิทธิ์  ทับทิมทอง นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา         
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหจัดทํา          
วิทยานิพนธ เร่ือง “ผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเด็ก
บกพรองทางการไดยิน”    ภายใตการควบคุมของ 
 

 ผศ.สมบัติ  ออนศิริ   ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 รศ.เจษฎา  เจยีระนัย กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก 
        ผศ.จงกล  แกนเพิ่ม    กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง 
 

 เพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณและสามารถนําการวิจัยคร้ังนี้ไปใชใหเปนประโยชนตอ
สวนรวม จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานโดยอนุญาตใหทําการเก็บรวบรวมขอมูลและใช
อุปกรณ สถานที่ และกลุมตัวอยาง ซ่ึงอยูในการควบคุมดูแลของทาน ในภาคตน ปการศึกษา 2548 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหแก นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลดังกลาว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ์ นุยสินธุ) 
                                                                                 หัวหนาภาควิชาพลศกึษา 
ภาควิชาพลศึกษา  
โทร. 02–5797149 
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ที่ ศธ. 0513. 10905/                                       ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   บางเขน 
 50  พหลโยธิน  จตุจกัร  กทม. 10900 

                           ตุลาคม  2548 
 
เร่ือง     ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
เรียน      
 

 ดวย นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง นิสิตปริญญาโท สาขาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหจัดทําวิทยานิพนธ เร่ือง 
“ผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเด็กบกพรองทางการได
ยิน” ภายใตการควบคุมของ 
 
 ผศ.สมบัติ  ออนศิริ    ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 รศ.เจษฎา  เจยีระนัย กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก 
        ผศ.จงกล  แกนเพิ่ม     กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง 
 
 เพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณและสามารถนําการวิจัยคร้ังนี้ไปใชใหเปนประโยชนตอ
สวนรวม จึงจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
เครื่องมือในการวิจัย ใหมีความเที่ยงตรงมากที่สุดใครขอความอนุเคราะหจากทานผูทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาตรวจสอบ และใหขอแนะนํา อันจะเปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ ภาควิชา
พลศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ์ นุยสินธุ)  
                                                                                              หัวหนาภาควชิาพลศึกษา 
ภาควิชาพลศึกษา  
โทร. 02 – 5797149 
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บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ   ภาควิชาพลศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
ท่ี  ศธ. 0513. 10905/                                       วันที ่     มกราคม   2549 
เรื่อง     ขอยืมอุปกรณในการทําวิจัย 
เรียน    หัวหนาภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 ดวย กระผม นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง นิสิตปริญญาโท สาขาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา    
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหจัดทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเด็ก
บกพรองทางการไดยิน” ภายใตการควบคุมของ 
 
 ผศ.สมบัติ  ออนศิริ    ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 รศ.เจษฎา  เจยีระนัย  กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก 
        ผศ.จงกล  แกนเพิ่ม      กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง 
 

การทําวิทยานิพนธคร้ังนี้มีความจําเปนที่จะตองใช อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธใหสําเร็จและเพื่อเปนการลดอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนซึ่งเปน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ กระผมจึงใครขอความอนุเคราะห จากภาควิชาพลศึกษา ขอยืม
เครื่องตั้งจังหวะ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อมาใชเปนอุปกรณในการทําวิทยานิพนธ ใหสําเร็จอยาง
สมบูรณหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากภาควิชาพลศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
ที่นี้ 
 

                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                      (นายชัยสิทธิ์  ทับทิมทอง)  
                                                                               นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  คามัชฌิมเลขคณิต (ประคอง, 2528) 
  
  ∑= X/NX  
 
เมื่อ X  คือ  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 ∑X  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N คือ  จํานวนขอมูลในกลุมตัวอยาง 
 
2.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ประคอง, 2528) 
 

  ( ) ( )
( )1NN

XXN
S.D.

22

−

−
= ∑∑  

 
เมื่อ S.D.   คือ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑ 2X   คือ  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 ( )∑ 2X  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 N  คือ  จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 
 
3.  การทดสอบคา “ที”กลุมที่เปนอิสระตอกัน (บุญธรรม, 2545) 
 

   ( )

2

2
p

1

2
p

21

N
S

N
S

XX
t

+

−
=  

 
 1X  คือ  คาเฉลี่ยของขอมูลที่วัดไดของกลุมที่ 1 

 2X  คือ  คาเฉลี่ยของขอมูลที่วัดไดของกลุมที่ 2 
 S2

p คือ  คาความแปรปรวนรวม 
 N1 คือ  ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 
 N2 คือ  ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 
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4.  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ (บุญเรียง, 2547) 
 
ตารางผนวกที ่3  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําสองมิติ  
 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางสมาชกิ (between subjects) nI-1 SSBet   
กลุม (teatment) I-1 SSA MSA MSA / MSS 
สมาชิก (subjects) I(n-1) SSS MSS  
ภายในสมาชิก (within subjects) nI(J-1) SSw   
การวัด (measure) J-1 SSB MSB MSB / MSSB 
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมและการวัด  (J-1)(I-1) SSAB MSAB MSAB / MSSB 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและการ
วัด 

I(n-1)(J-1) SSSB MSSB  

ทั้งหมด (total) nI J-1 SST   
เมื่อ df  คือ  ช้ันแหงความเปนอิสระ 
 SS คือ  ผลบวกของกําลังสองของสวนเบี่ยงเบน 
 MS คือ  ความแปรปรวน 
 F  คือ  อัตราสวนวิกฤต ิ
 N คือ  จํานวนคนในกลุมที่ทดสอบ 
 I คือ  จํานวนกลุมที่ใชในการทดสอบ 
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5.  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํามิติเดยีว (ประคอง, 2528) 
 
ตารางผนวกที ่4  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํามิตเิดียว 
 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางสมาชกิ (between people) ( )1−= ndf p  SSp MSp  
ภายในสมาชิก (within people) ( )1−= kndfwp  SSwp MSwp  
ระหวางการวดั (treatments) ( )1−= kdfT  SST MST MST/ MSw 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกกบัการ
วัด (residual) 

( )( )11 −−= kndfw  SSw MSw  

ทั้งหมด (total) ( )1−= nkdft  SSt MSt  
เมื่อ df  คือ  ช้ันแหงความเปนอิสระ 
 SS คือ  ผลบวกของกําลังสองของสวนเบี่ยงเบน 
 MS คือ  ความแปรปรวน 
 F คือ  อัตราสวนวิกฤต ิ
 N คือ  จํานวนคนในกลุมที่ทดสอบ 
 K คือ  จํานวนครัง้ที่ทดสอบ 
 
6.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี HSD (Hoesthy Significant 
Difference) 
(บุญธรรม, 2545) 

    
n

MSWqMSE =     

 
เมื่อ q = คาในตาราง studentized range ที่ α และ df = r = k กับ nt-k 
 r = ชวงหางของคาเฉลี่ยที่เปรียบเทียบกัน 
 k = จํานวนกลุมที่วิเคราะหความแปรปรวน 
 nt = ขนาดของกลุมตัวอยางรวม 
 n = ขนาดของกลุมตัวอยางทีเ่ทากัน 
 MSW = ความแปรปรวนภายในกลุมไดจากการวิเคราะหความแปรปรวน 



ประวตักิารศึกษาและการทํางาน 
 
ช่ือ  นายชัยสิทธิ์  ทับทิมทอง 
 
วันเดือนปเกดิ 1  กรกฎาคม  2522 
 
สถานที่เกิด ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ประวัติการศกึษา   
 

พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรบณัฑิต (พลศกึษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ประวัติการทํางาน 
 
  พ.ศ. 2546 อาจารยผูชวยสอนกิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
  ปจจุบัน  อาจารยฝายปกครองโรงเรียนเมธารกัษการบริบาล 
 
 
 
 
 
 




