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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประส่งเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของ
เด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในช่วงอาย ุ7-10 ปี โดยการใชกิ้จกรรมการเรียนวา่ยน ้า 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในช่วงอายุ 7-10 ปี ก่อน
และหลงัการใช้กิจกรรมการเรียนว่ายน ้ า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษ ได้แก่ เด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัพอฝึกได ้ในช่วงอายุ 7-10 ปี ไม่มีความพิการซ ้ าซ้อน ซ่ึงก าลงัฝึกกิจกรรมการเรียน
ว่ายน ้ า  จ  านวน 5 คน จากกลุ่มประชากร ได้มาจากความสมัครใจเข้าร่วมศึกษา การศึกษา
ประกอบดว้ย แผนการสอนกิจกรรมการเรียนวา่ยน ้า แบบประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ
มดัใหญ่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่ ก่อนและหลงัฝึกกิจกรรมการเรียนว่ายน ้ า Wilcoxon 
Matched Pair Singned Ranks Test  ผลการศึกษาพบว่าพบว่า 1) ความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือ
มดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในช่วงอายุ 7-10 ปี ก่อนการใช้กิจกรรมการเรียนวา่ยน ้ า มี
คะแนนความสามารถระหวา่ง 5-9  (X = 7.8) ซ่ึงตามเกณฑ์ อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง และหลงัการ
ใช้กิจกรรมการเรียนว่ายน ้ า มีคะแนแนความสามารถระหว่าง 13-17 (X 15.6) ซ่ึงตามเกณฑ์ อยู่ใน
ระดบัดี 2) ความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในช่วง อายุ    
7-10 ปี โดยใชกิ้จกรรมการเรียนวา่ยน ้ า ก่อนและหลงัการทดลอง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัทดลอง สูงกวา่ก่อนทดลอง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ค าส าคัญ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช ้
กิจกรรมการเรียนวา่ยน ้า 

บทน า 
 การท่ีมนุษยป์ระกอบกิจกรรมใด ๆ ไดดี้ มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีตอ้งมีการ
เคล่ือนไหวของร่างกายนั้นความแข็งแรงของกล้ามเน้ือมีความส าคญัเป็นอย่างมาก และถือเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของสมรรถภาพทางกาย เพราะวา่กลา้มเน้ือเป็นแหล่งก าเนิดของพลงัหรือแรง ท่ี
ใชใ้นการเคล่ือนไหวของร่างกาย และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด ร่างกายจะใชแ้รงท่ี ได้
จากการหดตวัของกลา้มเน้ือเป็นพลงัในการกระท า ดงันั้นระบบของกลา้มเน้ือจึงเป็นระบบท่ีช่วยให้
เกิดแรงเพื่อท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของร่างกาย (อนนัต ์อตัชู, 2548, หนา้ 53) ความสามารถในการ
ใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ เป็นความสามารถในการควบคุมการเคร่ือนไหวของร่างกาย เช่น การท างาน
ของกลา้มเน้ือแขน ขา และล าตวัในเด็กแรกเกิดจะมีการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
การฝึกหัด เช่น อาการด้ินไปมา การไขว่ควา้ แต่เม่ือเด็กโตข้ึนจะมีระดับความสามารถในการ
เคล่ือนไหวท่ีสลบัซับซ้อนมากข้ึน การเคล่ือนไหวร่างกายของเด็กจะเร่ิมจากศรีษะไปยงัส่วนเทา้ 
จากล าตวัไปยงัแขน มือ และน้ิว จากสะโพกไปขา จนกระทั่งถึงปลายเท้า การท างาน    ของ
กล้ามเน้ือมดัใหญ่น้ี จะน าไปสู่การควบคุมการท างานของกล้ามเน้ือมดัเล็ก และจะเป็นผลไปสู่
พื้นฐานทางการเรียนรู้ขั้นต่อไป (ศิริมาส ไทยวฒันา, 2548, หนา้ 23) 
 ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญานั้นจะมีการพฒันาการดา้นต่าง ๆ ล่าชา้กว่าเด็กปกติใน
วยัเดียวกนั มีความสามารถท่ีจะผ่านแต่ละขั้นตอนไปไดอ้ยา่งช้า ๆ และมีขอ้จ ากดัอยู่ในระดบัหน่ึง
ตามศกัยภาพของตนเท่านั้น (Neisworth, 1991, p. 2) จึงท าให้เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกายล่าช้า 
ความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้น้อยไม่เหมาะสมกบัอายุจริง มีความสามารถจ ากดัในการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น รวมถึงการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม ท าให้มีความยากล าบากในการ
ด าเนินชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการประถม-ศึกษาแห่งชาติ, 2552, หน้า 2-6) ดงันั้น การ
กระตุน้พฒันาการดา้นต่าง ๆ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ส าหรับเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา สามารถจะปรับปรุงการใช้กลา้มเน้ือและการเคล่ือนไหว ท าให้มีการประสานงานของ
กลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ เพื่อพฒันาความสามารถในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ส านกังาน
คณะกรรมการการประถม-ศึกษาแห่งชาติ, 2550, หนา้ 67) ดว้ยเหตุน้ี เด็กบกพร่องทางสติปัญญาจึง
ตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะดา้นกลา้มเน้ือมากกวา่ปกติ 
 กีฬาเป็นกิจกรรมทางพลศึกษาท่ีช่วยพฒันาให้ผูท่ี้ท  ากิจกรรม มีการเจริญเติบโต มีรูปร่าง
ทรวดทรงท่ีดีมีสุขภาพทางกายท่ีดีอีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัโรค ไดแ้ก่ โรคประสาท เสียดุลยภาพ 
หลอดเลือดหวัใจเส่ือมสภาพ ความดนัเลือดสูงโรคอว้นโรคเบาหวานโรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพ รวมทั้ง
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เป็นการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพโรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2555, หน้า 2) การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพเป็นกิจกรรมทางพลศึกษานอกจากจะเน้นในเร่ือง
สมรรถภาพทางกายแลว้ยงัเน้นรวมไปถึงการใช้ประสบการณ์ การแกไ้ขปัญหา การเขา้ถึงชีวิตได้
อยา่งดี สามารถเขา้ถึงผูอ่ื้น ทั้งน้ี เน่ืองจากไดเ้รียนรู้ท่ีจะเป็นผูท่ี้มีความสุภาพเรียบร้อย เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
มีความเห็นใจผูอ่ื้น เป็นผูมี้ความยุติธรรม เป็นผูเ้ล่นท่ีมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา มีความอดทนอดกลั้น ซ่ึง
เกิดจากประสบการณ์ในขณะท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬานัน่ ๆ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจริงและจะ
คงอยู่ในตัวเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ส านัก
นโยบาย-และยทุธศาสตร์, 2555, หนา้ 3) 
 การว่ายน ้ าเป็นการออกก าลงักายท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาของมนุษยห์ลาย ๆ 
ดา้น เช่น ดา้นการพฒันาสังคม ดา้นการพฒันาทกัษะ ดา้นการออกก าลงักาย ซ่ึงเป็นการช่วยสร้าง
สมรรถภาพทางกาย ท าให้ร่างกายไดมี้การเคล่ือนไหวทุก ๆ สัดส่วน นอกจากนัน่การวา่ยน ้าเป็น ยงั
ท าให้สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภยัจากกิจกรรมทางน ้ าไดอี้กดว้ย (พิชิต เมืองนาโพธ์ิ, 2553, 
หน้า 1) การว่ายน ้ าเป็นกิจกรรมการออกก าลงักายท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วนและใน
ขณะเดียวกนัการไดล้อยตวัอยูใ่นน ้ าก็เป็นกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดความเครียด การวา่ยน ้ าเป็นวธีิการ
เพิ่มพูนสมรรถภาพของร่างกายทุกส่วนไดดี้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลา้มเน้ือแขน ขา และล าตวั (วาสนา 
คุณาอภิสิทธ์ิ, 2552, หนา้ 17) การวา่ยน ้าเป็นการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ทั้งหมดของ
ร่างกายเป็นเวลานานในน ้า และยงัส่งผลใหร้ะบบไหลเวยีนโลหิตกบัระบบหายใจมีประสิทธิภาพใน
การท างานดียิ่งข้ึน การว่ายน ้ าเป็นการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั (เทเวศร์ 
พิริยะพฤนท,์ 2554, หนา้ 1) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวเบ้ืองตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือ-มดั
ใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในช่วงอายุ 7-9 ปี โดยการใชกิ้จกรรมการเรียนวา่ยน ้า ทั้งน้ีเพื่อ
น าผลการศึกษา ใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในกิจกรรม
วา่ยน ้า เพื่อช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางสติปัญญาใหมี้พฒันาการทางดา้นร่างกายใหดี้ข้ึน 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
ในช่วงอาย ุ7-10 ปี โดยการใชกิ้จกรรมการเรียนวา่ยน ้า 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
ในช่วงอาย ุ7-10 ปี ก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมการเรียนวา่ยน ้า 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 การด าเนินการศึกษา ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดบัพอฝึกได ้ในช่วง
อาย ุ7-10 ปี ไม่มีความพิการซ ้ าซอ้น ซ่ึงก าลงัฝึกกิจกรรมการเรียนวา่ยน ้า จ  านวน 10 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับพอฝึกได้ 
ในช่วงอายุ 7-10 ปี ไม่มีความพิการซ ้ าซ้อน ซ่ึงก าลงัฝึกกิจกรรมการเรียนวา่ยน ้ า จ  านวน 5 คน จาก
กลุ่มประชากร ไดม้าจากความสมคัรใจเขา้ร่วมศึกษา 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนวา่ยน ้า 
 3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนวา่ยน ้า ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและ
ความสนใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในช่วงอาย ุ7-10 ปี 
 2. เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางแก่ครูและผูเ้ก่ียวข้องกบัเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
ในช่วงอายุ 7-10 ปี ในการน ากิจกรรมการเรียนวา่ยน ้ าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาความสามารถใน
การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
วธีิการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง (experimental research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในช่วงอายุ 7-10 ปี 
จากการฝึกโดยใชกิ้จกรรมการเรียนวา่ยน ้า ซ่ึงไดแ้บ่งวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มี 2 ชนิด คือ 
 1. เคร่ืองมือทดลอง คือ แผนการสอนกิจกรรมการเรียนวา่ยน ้า 
 2. เคร่ืองมือการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
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การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 แผนการสอนกิจกรรมการเรียนว่ายน ้ า ท่ีใช้ส าหรับฝึกความสามารถของการใช้กลา้มเน้ือ
มดัใหญ่ ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนว่ายน ้ าและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดักิจกรรมการเรียนวา่ยน ้า 
 2. จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ จดัท าเป็นแผนการสอนว่ายน ้ า โดยฝึกการเคล่ือนไหวของ
กลา้มเน้ือแขน ขา และล าตวั ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 2.1 การนัง่เตะขาและการลงสระ 
 2.1.1 การนัง่เตะขาบนขอบสระ 
 2.1.2 การลงสระอยา่งถูกวธีิ 
 2.2 การปรับตวั 
 2.2.1 การเดินในน ้า 
 2.2.2 การวิง่ในน ้า 
 2.2.3 การกระโดดในน ้า  
 2.3 การหายใจ 
 2.3.1 การกลั้นหายใจ 
 2.3.2 การเป่าน ้า 
 2.3.3 ฝึกใหเ้กิดความช านาญ  
 2.4 การลอยตวั 
 2.4.1 การลอยตวัท่าปลาดาวคว  ่า 
 2.4.2 การลอยตวัท่าแมงกะพรุน 
 2.4.3 การลอยตวัท่าปลาดาวหงาย 
 2.4.4 การโผตวัคว  ่า 
 2.5 การเตะขา 
 2.5.1 การเกาะขอบสระเตะขา 
 2.5.2 การเกาะโฟมสั้นเตะขา 
 2.5.3 การเกาะโฟมยาวเตะขา 
 2.5.4 การโผตวัเตะขา 
 2.6 การหมุนแขน 
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 2.6.1 การยนืหมุนแขน 
 2.6.2 การยนืเกาะของสระหมุนแขน 
 2.6.3 การเกาะโฟมหมุนแขน  
 2.7 การใชแ้ขนและขาประสานกนัในการวา่ยขณะคว  ่าหนา้ 
 2.7.1 การเกาะโฟมเตะ ขาหมุนแขน 
 2.7.2 การวา่ยท่าฟรีสไตล ์(โผตวัเตะขา หมุนแขน) 
 3. น าแผนการสอนกิจกรรมการเรียนว่ายน ้ า ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการสอน
วา่ยน ้ าและการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงคดัเลือกใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
 4. ปรับปรุงแผนการสอนตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 5. น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
แบบประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ด าเนินการล าดบัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาแบบประเมินพฒันาการดา้นการเคล่ือนไหว จากคู่มือส่งเสริมพฒันาการเด็ก ดา้น
การเคล่ือนไหว (gross motor) 
 2. ผูว้ิจ ัยท าแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่จากคู่มือส่งเสริม
พฒันาการเด็ก จ านวน 30 ขอ้ มาใชเ้พื่อเป็นแบบประเมินความสามารถดา้นการเคล่ือนไหวของเด็ก 
โดยแบ่งเป็น 5 ทกัษะ ดงัน้ี 
 2.1 ทกัษะการนัง่ ยนื และเดิน จ านวน 6 ขอ้ 
 2.2 ทกัษะการทรงตวั จ านวน 6 ขอ้ 
 2.3 ทกัษะการวิง่ จ  านวน 6 ขอ้ 
 2.4 ทกัษะการปีนป่าย จ านวน 4 ขอ้ 
 2.5 ทกัษะการเล่นลูกบอล จ านวน 6 ขอ้ 
 3. เกณฑ์การให้คะแนนสร้างแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่
ประกอบดว้ย ทกัษะการนัง่ ยืน เดิน ทกัษะการทรงตวั ทกัษะการวิ่ง ทกัษะการปีนป่าย ทกัษะการ
เล่นลูกบอล ท่ีผูศึ้กษาเป็นผูป้ระเมิน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการทดลอง ในการจดักิจกรรมการเรียนวา่ยน ้า ดงัน้ี 
 1. ประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนการทดลอง (pre-test) โดยใชแ้บบ
ประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อน าไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนหลงัการทดลอง (post-test) 
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 2. ท าการฝึกโดยใช้กิจกรรมการเรียนว่ายน ้ า ตามแผนการสอนท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน กบักลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้เวลาในการฝึก 10 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 45 นาที (วอร์มอพั 10 นาที, ฝึก 30 นาที, คูลดาวน์ 5 นาที) รวม 
30 คร้ัง ในทุกวนัจนัทร์, วนัพุธ, วนัศุกร์ เวลา 15.00-15.45 น. โดยผูศึ้กษาได้จดัเตรียมตารางฝึก
กิจกรรมเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ทดลอง 
 3. เม่ือทดลองครบ 10 สัปดาห์ ประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของกลุ่ม
ตวัอยา่งหลงัการทดลอง (post-test) โดยใชแ้บบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ดว้ย
แบบประเมินชุดเดียวกบัแบบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ก่อนการทดลอง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
ในช่วงอายุ 7-10 ปี จากการฝึกโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่ ก่อนและหลงัฝึกกิจกรรมการเรียนว่ายน ้ า Wilcoxon 
Matched Pair Singned Ranks Test (นิภาศรี ไพโรจน์ อา้งถึงใน อิษฎ ์ประพาน, 2550, หนา้ 37-38) 

1. ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในช่วงอายุ      
7-10 ปี ก่อนการใชกิ้จกรรมการเรียนว่ายน ้ า มีคะแนนความสามารถระหว่าง 5-9 ( X = 7.8) ซ่ึงตาม
เกณฑ์ อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง และหลงัการใช้กิจกรรมการเรียนว่ายน ้ า มีคะแนนความสามารถ
ระหวา่ง 13-17 ( X = 15.6) ซ่ึงตามเกณฑ ์อยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในช่วงอายุ     
7-10 ปี โดยใชกิ้จกรรมการเรียนวา่ยน ้ า ก่อน และหลงัการทดลอง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัทดลอง สูงกวา่ก่อนทดลอง 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรดูแลในเร่ืองความปลอดภัยของสถานท่ีสภาพแวดล้อมละอุปกรณ์ท่ีเด็กตอ้งใช้

อยา่งใกลชิ้ดเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตราย 

2. ครูควรใช้ภาษาในการสนทนาหรือค าสั่งท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อนและควรสาธิตอย่าง

ชดัเจน เน่ืองจากเด็กมีความเขา้ใจภาษา และความหมายจ ากดั 

3. บรรยากาศในการฝึกควรผอ่นคลาย และสนุกสนานรวมถึงมีการเสริมแรงใหแ้ก่เด็ก เช่น 

การใหร้างวลั ค่าชมเชย เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจและอยากปฏิบติักิจกรรม 
 

 



8 
 

บรรณานุกรม 
 

เทเวศร์ พิริยะพฤนท.์ (2554). เอกสารค าสอนวิชาว่ายน า้ (พล 112). กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ, คณะพลศึกษา, ภาควชิาพลศึกษา. 

พิชิต เมืองนาโพธ์ิ. (2553). เอกสารประกอบการสอน พล 437 จิตวิทยาการกีฬา. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, คณะพลศึกษา, ภาควชิาพลศึกษา. 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. (2555). การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ. คน้เม่ือ 23 พฤษภาคม 2558, 
จาก http:/www.swu.ac.th/royal/book6/b6c6t.html 

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ. (2552). ว่ายน า้ส าหรับทุกคน. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, คณะพลศึกษา, ภาควชิาพลศึกษา. 

ศิริมาส ไทยวฒันา. (2548). ปฐมวยัศึกษา: รวมบทความการจัดกิจกรรมและส่ือการสอนเพ่ือพัฒนา
กล้ามเนือ้ใหญ่ส าหรับเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2550). แผนการจัดประสบการณ์ ช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 2 เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: ผูแ้ต่ง. 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2552). คู่มือการวดัและประเมินความพร้อมใน
การเรียนระดับก่อนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์. (2555). แผนการ
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพมหานคร: ผูแ้ต่ง. 

อนนัต ์อตัชู. (2548). หลักการฝึกกีฬา. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช. 
อิษฏ ์ประพาน. (2550). ความสามารถในการใช้กล้าเนือ้ใหญ่ของเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทาง

สติปัญญาระดับปฐมวยัจากการฝึกโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง. การศึกษาอิสระ-ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

Neisworth, J. (1991). Assessment in special educatuon. Rockville, MD: Aspen Systems 
Corporation. 

 


