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การวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปั ญ หา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ปกครองนักเรี ยน 24 คน ครู ผ้ สู อน 8 คน ผู้บริ หารโรงเรี ยน 12 คน และผู้เชี่ยวชาญ 9 คน เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้ าง แล้ ววิเคราะห์เนื ้อหา สรุปอุปนัย และเปรี ยบเทียบความคงที่ของข้ อมูล 2) สร้ างและพัฒนารูปแบบการ
จัดกิ จกรรมแบบ ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญ 9 คน นักเรี ยน 20 คน ผู้ปกครอง 20 และครูผ้ สู อน 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples t- test 3) ทดลองใช้ และประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริ ง กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยน
60 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน ผู้ปกครอง 30 คน ครูผ้ สู อน 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา สถิติทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples t-test และสถิ ติทดสอบค่าที แบบ Independent Samples ttest ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะของกิจกรรมในชันเรี
้ ยน ยังไม่ได้ เน้ นการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ อง บทบาทอยู่ที่
ครูผ้ สู อนเป็ นหลัก ผู้ปกครองขาดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จึงต้ องมีการพัฒนาโดยใช้ รูปแบบกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย (TIPOS Model) ซึ่งประกอบด้ วย 2
ส่วน ได้ แก่ 1)ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง คือ ครู(Teachers :T) ผู้ปกครอง(Parents :P) และนักเรี ยน(Students :S) 2)กิจกรรม คือ
กิ จกรรมในชัน้ เรี ยน(In-class :I) ซึ่งฝึ กโดยครู 24 กิ จกรรมย่อย กิ จกรรมนอกชัน้ เรี ยน(Out-class :O) ซึ่งฝึ กที่บ้านโดย
ผู้ปกครอง 16 กิจกรรมย่อย และกิจกรรมบูรณาการที่ฝึกโดยครู และผู้ปกครอง 1 กิจกรรมย่อย ผลการทดลองใช้ รูปแบบ
พบว่า ผลการทดลองนาร่ อง นักเรี ยนมีทกั ษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกทักษะ
และเมื่อปรับแก้ ไขและทดลองในกลุ่มสถานการณ์ จริ งพบว่า กลุ่มทดลอง มีทกั ษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ ้น และดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทดลองหลังการ
ทดลองดีขึน้ กว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ระดับการมีส่วนร่ วมของ
ผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สดุ และค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและครูอยู่ในระดับมากที่สดุ
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The study aims to (1) examine the states, problems, needs, and guidelines for a dual
partnership management model applying movement activities to enhance physical performance among
preschoolers. The participants included twenty-four parents, eight students, twelve school administrators,
and nine experts. The participants were interviewed in semi-structured manner. The content analysis and
analytical comparison of information constancy were employed to code the data; (2) creating and
developing the dual partnership management model applying movement activities to enhance physical
fitness for preschoolers. The participants included nine experts, twenty students, twenty parents, and one
teacher. The data were analyzed using descriptive statistics and a dependent t-test; (3) tested and
evaluated the dual partnership management model applying movement activities to enhance physical fitness
for preschoolers in real situations. The participants included sixty students, who were divided into a
experimental group (n=30), a control group (n=30), and one teacher. The data were analyzed using
descriptive statistics, dependent and independent t-test. The findings suggested that the aspects of
classroom activities contributed very little to practicing correct movement skills and furthermore, there was a
lack of parental participation. Therefore, it is important to implement a dual partnership management model,
TIPOS, which involves teachers, parents, and students, and processes through twenty four in-class activities
with teachers, sixteen out of-class activities with parents, and an integrated activity with both teachers and
parents. The findings of the pilot session revealed that the mobility of the students improved with a statistical
significance level of .05, in almost all skills. When adjusting and experimenting in real situations, it was found
that the experimental group had better movement skills than the control group with a statistical significance
level of .05. The average for the physical fitness test results of the experimental group increased and were
higher than that the control group with a statistical significance level of .05. The level of parental participation
was at the highest level, and the average level of satisfaction among parents and teachers was at the highest
level.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
เด็กปฐมวัยเป็ นเด็กที่อยู่ในวัยที่มีการเจริ ญเติบโตทางด้ านขนาด รู ปร่ าง การทางานของ
อวัยวะต่างๆ รวมถึงด้ านจิตใจความคิดความรู้ และความจา ซึ่งการเคลื่อนไหวและการออกกาลัง
กายมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของวัยเด็กปฐมวัย โดยการออกกาลังกายจะทาให้ กระดูกมีความ
เจริญตามที่ควรและกระบวนการของการเคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่งผลให้
ส่วนต่างๆ ของร่ างกายทางานร่ วมกัน อย่างเป็ น ระบบ มี การทางานประสานกันระหว่างระบบ
ประสาทและกล้ ามเนื ้อ ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นการนาไปสู่การมีทกั ษะเบื ้องต้ น (basic
skill) ที่ดี อาจกล่าวได้ ว่า กิจกรรมการเคลื่อนไหวมีส่วนช่วยให้ เด็กปฐมวัยได้ มีการพัฒนาในด้ าน
ทักษะเบื ้องต้ น โดยเฉพาะนักเรี ยนที่อยูใ่ นระดับชันอนุ
้ บาล ซึง่ เป็ นวัยที่ควรจะได้ มีทกั ษะเบื ้องต้ นใน
ด้ านต่างๆ อย่างถูก ต้ องมาตัง้ แต่ระยะที่ อยู่ในระยะแรกๆ ของชี วิต (วรศัก ดิ์ เพี ย รชอบ. 2547)
ทักษะเบื ้องต้ น จึงถือเป็ นความสามารถพื ้นฐานที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญและจาเป็ นของการนาไปสู่
คุณภาพและประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวันต่อไปข้ างหน้ า การออกกาลังกาย
หรื อการปฎิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างสม่าเสมอ จะมีผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางกายด้ าน
ต่า งๆ เด็ ก ปฐมวัย ที่ ข าดการออกก าลัง กายหรื อ ไม่ มี ก ารปฎิ บัติ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวอย่ า ง
สม่าเสมอ จะมีผลให้ สมรรถภาพทางกายด้ านต่างๆ ต่ากว่าเด็กที่ออกกาลังกายหรื อการปฎิบัติ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็ นประจา ยิ่งไปกว่านัน้ มีการศึกษาที่มีหลักฐานแน่นอนจากการศึกษา
เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนระหว่างเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายดีกับเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่า
พบว่า เด็กที่มีสมรรถภาพทางกายดี มีผลการเรี ยนดีกว่าเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่า ดังนันการ
้
ขาดการออกกาลังกายหรื อการไม่มีการปฎิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวในเด็กปฐมวัย จึงมีผลเสียที่
นอกจากปั ญหาในเรื่ องของสุขภาพแล้ ว ยังรวมไปถึงการศึกษาด้ วย
การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็ นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิดจนถึง 6
ปี ทังนี
้ ้เพราะช่วงวัยนี ้ ถือเป็ นโอกาสทองที่จะสามารถวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทาง
สมองให้ กับเด็ก เพื่อให้ สามารถเติบโตไปเป็ นประชากรที่ดีมีคณ
ุ ภาพของสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับ
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ที่กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัยเป็ นการศึกษาที่จดั ให้ กบั เด็ก 6 ปี แรก โดย
เน้ นการส่งเสริ มให้ ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้ สอดคล้ องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ ก่อนเข้ าเรี ยนในระดับประถมศึกษา ซึง่ ลักษณะของการ
จัดการศึกษาอนุบาลศึกษาหรื อปั จจุบนั เรี ยกว่าการศึกษาปฐมวัย นัน้ เป็ นการจัดการศึกษาให้ แก่
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เด็กปฐมวัย โดยลักษณะของการจัดการศึกษาจะเน้ นการดูแลควบคู่ไปกับการให้ การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย ซึง่ การจัดการศึกษาปฐมวัยจะมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่นๆ ทังนี
้ ้เพราะเด็ก
ในวัยนี ้เป็ นวัยที่สาคัญต่อการวางรากฐานของบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง สอดคล้ องกับ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542) ที่กล่าวไว้ ว่า กิจกรรมพัฒนาการทางกายเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ นอกจากการสร้ างเสริ มสุขภาพและการเรี ยนรู้ เพื่อการดูแลตนเองแล้ ว ยังช่วยพัฒ นา
สติปัญญาอารมณ์ และสังคมด้ วย หลักสาคัญของการจัดกิจกรรมทางกายคือ การจัดให้ กิจกรรม
นัน้ เป็ น กิ จ กรรมที่ ส นุก และมี บ รรยากาศเร้ าใจ ก่ อ ให้ เกิ ด พัฒ นาการทางด้ านร่ างกาย ซึ่งเป็ น
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้ านหนึ่งที่ครูปฐมวัยต้ องตระหนักและให้ ความสนใจ เพราะพัฒนาการ
ทางด้ านร่างกายเป็ นรากฐานของพัฒนาการด้ านอื่นๆ ด้ วย การจัดกิจกรรมพัฒนาทางด้ านร่างกาย
ให้ เกิ ด ประสิท ธิ ภ าพ จะช่ ว ยให้ เด็ ก ได้ พัฒ นาการทุก ด้ านไปพร้ อมกัน การจัด กิ จ กรรมพัฒ นา
ทางด้ านสาหรับเด็กปฐมวัย นัน้ จะมุ่งเน้ นถึงการพัฒนากล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนือ้ เล็กอย่าง
เจาะจง ถ้ าพิจารณาถึงกิจกรรมพลศึกษาแล้ วกิจกรรมพัฒนาทางกายจะมี ขอบข่ายกว้ างขวางกว่า
กล่าวคือ เป็ น การสร้ างเสริ มทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิดการเคลื่อนไหวโดยเด็กสามารถ
พัฒ นาการเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้ าวย่าง การควบคุม ตัวเอง การใช้ ท่ วงท่ าและเวลาที่
ถูก ต้ อ ง ซึ่ง กิ จ กรรมต่า งๆ เหล่า นี ้ ผู้ป กครองสามารถเข้ ามามี ส่วนร่ วมช่ วยพัฒ นาเด็ ก ในด้ า น
ร่างกายได้ เช่นกัน คือ พ่อแม่ควรจัดเวลา สถานที่ เพื่อให้ ลกู ได้ เคลื่อนไหว ออกกาลังกายและเล่น
ได้ อย่างปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ เด็กปฐมวัย เรี ยนรู้ ได้ มากจากการเล่น การแสดงออก รวมถึงการ
เลียนแบบท่าทางจากคนที่เล่นด้ วย
การพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ให้ มี คุณ ภาพดี เก่ ง มี ค วามสุข พึ่ ง พาตนเองได้ แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวมนัน้ เป็ นหน้ าที่ของทุกคน ซึ่งทุกคนจะต้ องตระหนักว่าการศึกษาไม่ใช่ เป็ น
หน้ าที่ของโรงเรี ยนแต่เพียงฝ่ ายเดียว ดังเช่นที่ปรากฏในแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุท ธศัก ราช 2560 และพระราชบัญ ญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับ ที่ 4) พุท ธศัก ราช 2562
ที่เน้ นการประสานความร่ วมมือกันระหว่างบ้ านโรงเรี ยนและชุมชน เพื่อให้ เกิดเป็ นมิติที่สาคัญต่อ
การพัฒ นาเด็กปฐมวัย ดังนัน้ ผู้ปกครองจึงเป็ นบุคคลสาคัญ ที่ จะมีส่วนช่วยส่งเสริ ม การเรี ยนรู้
ให้ กบั เด็ก เพราะผู้ปกครองเป็ นบุคคลที่ใช้ เวลาอยู่ร่วมกับเด็กมากที่สดุ เป็ นครูคนแรกๆ ของเด็ก ที่
สอนให้ พวกเขาเรี ยนรู้หลายสิง่ หลายอย่างที่บ้าน ผู้ปกครองคือหุ้นส่วนใหญ่ ที่ช่วยในการนาพาเด็ก
ไปสู่ความสาเร็ จ ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งที่เมื่อเด็ก ปฐมวัยเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาแล้ ว
การเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นจะต้ องเน้ นให้ เกิดกระบวนการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและ
ครอบครัว หากครูและผู้ปกครองมีการทางานร่ วมกันเป็ นเหมือนหุ้นส่วนในการดูแลการเรี ยนรู้ของ
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เด็กปฐมวัยแล้ ว ก็จะส่งให้ ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าวไปอย่างราบรื่ น มีประสิทธิภาพ อันเป็ น
ผลมาจากกระบวนการที่มีการส่งเสริ ม และพัฒนาเด็กได้ ตรงตามความถนัด ความสนใจของเด็ก
โดยตรง รวมทัง้ สามารถช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหาของเด็กปฐมวัยได้ ทนั ท่วงที มีงานวิจยั มากมายที่
บ่ ง บอกถึ ง ประโยชน์ ข อง การมี ส่ว นร่ ว มของผู้ป กครองอย่ า งจริ ง จัง ว่า จะช่ ว ยให้ เด็ ก ประสบ
ความส าเร็ จทางการศึก ษาและชี วิตในหลายด้ าน และรั ฐบาลหลายประเทศ อาทิ เช่น สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย หรื อ สหรัฐอเมริ กา ก็ได้ กาหนดให้ ทุกสถานศึกษาในทุกระดับ ส่งเสริ ม
เสริ ม สร้ าง เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูป กครองได้ มี ส่ว นร่ วมในการพัฒ นาเด็ ก อย่า งจริ ง จังจนเรี ย กได้ ว่า
“ผู้ปกครองเป็ นหุ้นส่วน” ในการจัดการศึกษาให้ กบั เด็ก (วิวรรณ สารกิจปรี ชา. 2553 )
จากผลการศึกษาบทบาทของครอบครัวในการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เกาหลี
ใต้ หรื อในฮ่องกง พบว่าบทบาทของผู้ปกครองที่เข้ ามาเป็ นหุ้นส่วนในการพัฒนาผู้เรี ยนนัน้ หากมี
มากกว่าการเข้ าร่วมกิจกรรม หรื อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยนแล้ ว สิ่งเหล่านี ้จะมีสว่ น
สาคัญ ในการสร้ างความสาเร็ จ ของผู้เรี ย น (พร้ อมพิ ไล บัวสุวรรณ. 2554) ดังนัน้ การที่ พ่ อ แม่
ผู้ ูปกครองร่ วมมื อประสานสัมพัน ธ์ กับโรงเรี ยน อบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยทัง้ ที่ บ้ านและโรงเรี ยน
ให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน จะส่ ง ผลให้ เด็ ก ปฐมวัย มี สุข ภาพกายและสุข ภาพจิ ต ที่ ดี ซึ่ง คื อ
ผลประโยชน์ ที่ จะตกอยู่กับ เด็ก ปฐมวัยในที่ สุด เกิ ดการพัฒ นาคุณ ภาพของตามที่ พึงประสงค์
ทุกประการ
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะในสังคมเมือง
ใหญ่ เช่น ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ ก่อให้ เกิดภาวะบีบเร้ าและกระตุ้นให้ ทกุ คนต้ องเร่งรี บและใช้
ชีวิตอย่างรวดเร็ ว มากขึน้ เด็กๆ ต้ องตื่นแต่เช้ าเพื่อไปโรงเรี ยนให้ ทันเวลา ต้ องมีการเรี ยนเสริ ม
วิชาการหลังเลิกเรี ยนตังแต่
้ ระดับอนุบาล อีกทังยั
้ งต้ องเผชิญกับสภาพปั ญหาการจราจร ส่งผลให้
เด็ก ปฐมวัยและเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานครมีกิจกรรมทางกายลดลงน้ อยลง และมี ปัญ หา
สุขภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังพบว่ามีผ้ ปู กครองบางส่วนผลักภาระการพัฒนาและการส่งเสริมเด็ก
มาให้ กับสถานศึกษาแต่เพี ยงฝ่ ายเดียว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ บังอร เทพเที ยน (2550)
ที่พบว่า ภาวะการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวขยายที่
เด็กจะได้ รับการดูแลจากญาติผ้ ใู หญ่จนถึงวัยเข้ าโรงเรี ยน เป็ นครอบครัวเดี่ยวที่ต้องรี บส่งลูกเข้ า
สถานรับเลี ้ยงเด็ก หรื อศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก โดยหวังให้ เด็กได้ รับการดูแลและส่งเสริ มพัฒนาการจาก
ผู้ดแู ล เมื่อประกอบเข้ ากับความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้ เข้ ามามี
บทบาท ในการดาเนินชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการเข้ ามาของเครื่ องอานวยความ
สะดวกที่ ส ามารถพกพาติ ด ตัวได้ จึงเห็ น เด็ ก ปฐมวัย จับ จ้ องไปที่ ห น้ าจอของสมาร์ ท โฟนหรื อ
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แท็บเล็ตอยู่ตลอดเวลา การเลี ้ยงลูก ของผู้ปกครองในปั จจุบนั จึงเป็ นการเลี ้ยงในห้ างสรรพสินค้ า
หรื อตามร้ านสะดวกซื ้อ ที่เต็มไปด้ วยสิ่งเร้ าจากอุปกรณ์ ของเล่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะของเล่น
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เล่นได้ จากทัง้ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อจากเครื่ องเล่นต่างๆ มีรายงานการ
วิจยั พบว่าเด็กวัย 2-5 ปี ใช้ เวลาในการดูโทรทัศน์ และใช้ คอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ย 2 ชัว่ โมงต่อวัน ซึง่
เพิ่มมากขึ ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้ เด็กปฐมวัยมี การเคลื่อนไหวร่ างกายในชีวิตประจาวันและเรี ยนรู้
ทัก ษะที่ จ าเป็ นในชี วิ ต จริ ง ลดน้ อยลง ทั ง้ ที่ ร่ า งกายของเด็ ก ในวัย นี ต้ ้ อ งมี ก ารเคลื่ อ นไหวอยู่
ตลอดเวลา หากแต่เด็กในสมัยนี ้จะใช้ เวลาในการนัง่ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์มากเกิน
ควร จึงทาให้ บางครัง้ เด็กไม่ได้ ใช้ มือ แขน ขา เท่าที่เด็กควรได้ รับ สิ่งที่พบจากการสารวจสภาวะ
ปั ญหาสุขภาพของเด็กกลุ่มปฐมวัย พบว่า การเคลื่อนไหวของเด็กร้ อยละ 18.30 มีพฒ
ั นาการช้ า
กว่าวัย (ส านัก งานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย. 2552) สอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาจากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขซึง่ เคยสารวจและประมาณการเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทยที่อาจจะ
เข้ าสู่ส ภาวะเป็ น เด็ ก อ้ ว นไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2558 เด็ ก ก่ อนวัย เรี ย นในประเทศไทยจะกลายเป็ น
เด็กอ้ วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 และมีรายงานว่าเฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา จานวนเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนอ้ วนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36 (สง่า ดามาพงษ์ . 2558) โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากขาดการ
ออกกาลังกายหรื อมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ไม่พอเพียง
จากที่ ก ล่ า วมาทั ง้ หมดข้ า งต้ น สะท้ อนให้ เห็ น ว่ า เด็ ก ปฐมวัย ยัง ขาดการมี ทั ก ษะ
การเคลื่อนไหวที่ถูกต้ อง และมีสมรรถภาพทางกายในด้ านต่างๆ ที่ยงั ไม่พฒ
ั นาเพียงพอที่จะส่งผล
ต่อการมีพฒ
ั นาการที่ดี ดังนัน้ การเสริ มสร้ างให้ เด็กปฐมวัยมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้ องด้ วย
กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว จึ ง เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก มี พัฒ นาการด้ า นร่ า งกาย
สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ สังคม และมีสมรรถภาพทางกายที่พฒ
ั นาขึ ้นได้ อย่างสอดคล้ องกับ
วัยและภาวะการเจริ ญเติบโต ทังนี
้ ้กระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะต้ องมีความต่อเนื่อง และมีการ
ฝึ ก ฝนด้ ว ยระยะเวลาที่ เพี ย งพอ ซึ่งสิ่ งเหล่านี จ้ ะเกิ ด ขึน้ ได้ ก็ ต่อเมื่ อ เด็ ก ปฐมวัย ได้ มี ก ารเรี ย นรู้
ที่ ต่อเนื่อง ทัง้ จากที่โรงเรี ยนเชื่อมโยงไปสู่ที่บ้าน โดยให้ ผ้ ูปกครองเข้ ามามีส่วนร่ วมคล้ ายความ
“เป็ นหุ่นส่วน” ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนารู ปแบบการ
จัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ
เด็กปฐมวัย โดยเป็ นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เด็กปฐมวัยจะได้ ฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหว
จากครูในชันเรี
้ ยน แล้ วยังได้ ฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวกับผู้ปกครองของตนเองที่บ้าน เป็ นการเพิ่ม
กิจกรรมการคลื่อนไหวของเด็กในสังคมเมืองที่ต้องเร่งรี บกับการใช้ ชีวิต ให้ ตอ่ เนื่องและเพียงพอ ซึง่
จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็ก ปฐมวัย น าพามาซึ่งประโยชน์ สูงสุดกับเด็กนักเรี ยนอี กด้ วย โดย
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กระบวนการดาเนินงานดังกล่าว มุ่งเน้ นในกลุ่มของโรงเรี ยนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยที่ตงในเขต
ั้
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่ผ้ ปู กครองโดยส่วนใหญ่นนมี
ั ้ ความพร้ อมและมีความต้ องการ
ในการสนับสนุนกิ จกรรมที่ ช่วยส่งเสริ มพัฒ นาการของบุตรหลานตนเองอยู่เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว
ประกอบกับ การที่ โรงเรี ย นมี ความพร้ อมทัง้ ด้ านบุคลากร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
จึงสามารถที่ศึกษาเพื่อกาหนดรู ปแบบ ตลอดจนทดลองใช้ รูปแบบได้ จนจบกระบวนการวิจยั ได้
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย อันจะเป็ น
ประโยชน์คือได้ รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว ที่เกิดจากการมีสว่ นรวมดาเนินงานของ
ครู และผู้ปกครองเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ตลอดจนสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
และนาข้ อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเคลื่อนไหวระดับปฐมวัยให้ เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพต่อนักเรี ยนมากยิ่งขึ ้นต่อไปในอนาคต
คาถามการวิจัย
1. สภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ น และแนวทางในการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่ อเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ควรมีองค์ประกอบและกระบวนการในรูปแบบเป็ นอย่างไร
3. รู ปแบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่ อเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยที่ พัฒ นาขึน้ สามารถน าไปใช้ ได้ จริ งและก่อให้ เกิ ด การ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยมากน้ อยเพียงใด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ความมุ่งหมายหลัก
เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ความมุ่งหมายเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางในการจัดกิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่ อ สร้ างและพัฒ นารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
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3. เพื่ อทดลองใช้ และประเมิน ผลการจัด กิ จกรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ที่ มีคุณ ภาพ สามารถพัฒ นาสมรรถภาพทางกายของ
เด็กปฐมวัยได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง ให้ เกิดความตระหนักและมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง
3. สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ ้น
4. ได้ แนวทางในการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่าย ในการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research & Development) โดยใช้ วิธีการวิจยั
แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) มีการกาหนดช่วงระยะในการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ
ตามความมุง่ หมายเฉพาะของการวิจยั ซึง่ กาหนดขอบเขตของการวิจยั จาแนกตามระยะต่างๆ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปั ญ หา ความต้ องการจาเป็ น และแนวทางในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ
เด็กปฐมวัย
ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมูล
ผู้วิจยั กาหนดขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูลออกเป็ น 3 แหล่ง ประกอบด้ วย
1. เอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับด้ านพลศึกษา ด้ านเด็กปฐมวัย
ด้ านการบริหารการศึกษาและกิจกรรมพลศึกษาในเด็กปฐมวัย
2. กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นสาธิ ต ที่ เปิ ด สอนระดับ ชัน้ อนุ บ าลและอยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 4 โรงเรี ยน ประกอบด้ วย 1) โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิท ยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ ายประถม) 2) โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฝ่ ายประถม) 3) โรงเรี ยนสาธิ ต
ละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 4) โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึง่ ได้ มา
โดยการส ามะโนประชากร (Census population) จากกลุ่ม โรงเรี ย นเป้ า หมาย โดยในแต่ ล ะ
โรงเรี ยนกาหนดผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
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2.1 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จานวน 24 คน โดยผู้วิจยั คัดเลือกผู้ปกครอง
จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ซึง่ แบ่งผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ นักเรี ยนที่มีระดับสมรรถภาพทางกายสูง 2 คน เป็ น ชาย 1 คน หญิ ง 1 คน
นักเรี ยนที่มีระดับสมรรถภาพทางกายปานกลาง 2 คน เป็ น ชาย 1 คน หญิง 1 คน และนักเรี ยนที่
มีระดับสมรรถภาพทางกายต่า 2 คน เป็ น ชาย 1 คน และ หญิ ง 1 คน จากนัน้ จึงเก็บข้ อมูลจาก
ผู้ปกครองของนักเรี ยนคนดังกล่าว รวมผู้ปกครองในแต่ละโรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา 6 คน รวม
ทังหมดจ
้
านวน 24 คน
2.2 ครู ผ้ ูส อน ได้ ม าจากการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จากโรงเรี ยน ที่เป็ นกรณีศกึ ษา 4 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 2 คน รวมทังหมด
้
8 คน โดยกาหนดเกณฑ์
คัดเข้ า (Inclusion criteria) ดังนี ้
2.2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.2.2 สมัครใจเข้ าร่วมการวิจยั
ในกรณี ที่ครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษาผ่านคุณสมบัติมากกว่า
2 คน ผู้วิจยั จะเลือกจากครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
2.3 ผู้บ ริ ห ารของโรงเรี ย นที่ เป็ น กรณี ศึ ก ษา 4 โรงเรี ย น โดยในแต่ ล ะ
โรงเรี ยนประกอบด้ วย ผู้อานวยการ 1 คน รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ 1 คน และหัวหน้ าโครงการ
ปฐมวัย 1 คน โรงเรี ยนละ 3 คน รวมทังหมด
้
12 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ตามตาแหน่งทีร่ ะบุ
3. ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญสาขาพลศึกษา 5 คน สาขาปฐมวัย
2 คน และสาขาการบริ หารการศึกษา 2 คน รวมทัง้ หมด 9 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยกาหนดเกณฑ์คดั เข้า (Inclusion criteria) ดังนี ้
3.1 สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาพลศึกษา สาขา
ปฐมวัย และสาขาการบริหารการศึกษา หรื อ
3.2 ในกรณีที่ไม่ได้ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้ อง
มีตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่ารองศาสตราจารย์ และ
3.3 มีประสบการณ์ การสอนในสาขาพลศึกษา สาขาปฐมวัย และสาขา
การบริหารการศึกษาหรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องตามสาขาที่ตนเองจบ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ในระยะนี ้ผู้วิจยั กาหนดตัวแปรที่ศกึ ษา ดังนี ้
1. สภาพของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
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2. ปั ญหาของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
3. ความต้ องการจาเป็ นของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
4. แนวทางในการสร้ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจยั กาหนดแหล่งข้ อมูลใน
การวิจยั ดังนี ้
ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมูล
ผู้วิจยั กาหนดขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล 3 แหล่ง ประกอบด้ วย
1. สารสนเทศที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการ
กระบวนการวิจยั ในระยะที่ 1
2. ผู้เชี่ ย วชาญในการตรวจสอบมาตรฐานด้ า นความถูก ต้ อ ง (Accuracy
standards) มาตรฐานด้ า นความเหมาะสม (Propriety standards) มาตรฐานด้ า นความเป็ น
ประโยชน์ (Utility standards) และมาตรฐานด้ านความเป็ น ไปได้ (Feasibility standards) ของ
รู ปแบบ จานวน 9 คน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญสาขาพลศึกษา 5 คน สาขาปฐมวัย 2 คน และ
สาขาการบริหารการศึกษา 2 คน โดยกาหนดเกณฑ์คดั เข้ า (Inclusion criteria) ดังนี ้
2.1 สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาพลศึ กษา สาขา
ปฐมวัย และสาขาการบริหารการศึกษา หรื อ
2.2 ในกรณีที่ไม่ได้ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้ อง
มีตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่ารองศาสตราจารย์ และ
2.3 มีประสบการณ์ การสอนในสาขานันๆ
้ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง ไม่น้อย
กว่า 10 ปี ซึง่ เป็ นกลุม่ เดียวกับผู้เชี่ยวชาญ ในระยะที่ 1 ข้ อ 3.3
3. กลุ่มทดลองนาร่ อง (Pilot study group) ใช้ รูปแบบฯ โดยเลือกจากกลุ่มที่
เป็ น กรณี ศึก ษาในระยะที่ 1 จานวน 1 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิท ยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ ายประถม) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โดยมีผ้ ูมี
ส่วนร่ ว มในกระบวนการวิ จัย (Participants) ประกอบด้ วย เด็ ก ปฐมวัย 20 คน ผู้ป กครองเด็ ก
ปฐมวัย 20 คน และครู ผ้ ูสอนวิชาพลศึกษาในเด็กปฐมวัย 1 คน โดยมีเกณฑ์ คดั เข้ า (Inclusion
criteria) จาแนกตามกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
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3.1 กลุม่ เด็กปฐมวัย กาหนดเกณฑ์การคัดเข้ า คือ
3.1.1 ผู้ปกครองยินยอมให้ เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
3.1.2 ไม่มี อ าการบาดเจ็ บ ทางร่ างกาย จนเป็ น อุป สรรคต่อ การฝึ ก
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
3.1.3 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจยั ได้ ตลอดระยะเวลาของการ
วิจยั จนการวิจยั สิ ้นสุด
3.2 กลุม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กาหนดเกณฑ์การคัดเข้ า คือ
3.2.1 เป็ นผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในข้ อ 3.1
3.2.2 สมัครใจเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
3.2.3 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจยั ได้ ตลอดระยะเวลาของการ
วิจยั จนการวิจยั สิ ้นสุด
3.3 กลุ่มครู ผ้ สู อนวิชาพลศึกษาในเด็กปฐมวัย กาหนดเกณฑ์การคัดเข้ า
คือ
3.3.1 เป็ นครูผ้ สู อนของนักเรี ยนในข้ อ 3.1
3.3.2 สมัครใจเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
3.3.3 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจยั ได้ ตลอดระยะเวลาของการ
วิจยั จนการวิจยั สิ ้นสุด
โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ดังนี ้
1. เด็กปฐมวัยเกิดการบาดเจ็บระหว่างการทดลองและไม่สามารถเข้ าร่วมการ
วิจยั กระบวนวิจยั อย่างต่อเนื่อง จนเสร็จสิ ้นกระบวนการวิจยั ได้
2. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยไม่มีเวลาฝึ กกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนให้ กบั เด็กปฐมวัย
3. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยแสดงความประสงค์ที่จะออกจากกระบวนการวิจยั
ในระหว่างที่ดาเนินการวิจยั อยู่
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตั ว แปรต้ น (Independent Variable) คื อ ผลการสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและแนวทางในการ
สร้ างรูปแบบ
ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variable) คือ รู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้ กิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
1.คุณภาพด้ านความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความ
เป็ นไปได้ ของรูปแบบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
2. ประสิทธิ ผลของรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้ วย
2.1 ทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นของเด็กปฐมวัย
2.2 สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
2.3 ความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
2.4 การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และประเมินผลรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย
ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมูล
ผู้วิจัยกาหนดแหล่งข้ อมูลในการทดลองเพื่อยืนยันการใช้ รูปแบบ คือ โรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิท ยาลัย รามคาแหง (ฝ่ ายประถม) ในภาคเรี ยนที่ 2 โดยเก็ บ ข้ อมูลจากการเลือก 2
ห้ องเรี ยน โดยเป็ นคนละกลุม่ กับกลุม่ ทดลอง ประกอบด้ วย
กลุม่ ทดลอง จานวน 1 ห้ อง ได้ แก่อนุบาล 3/2 โดยจาแนกเป็ นกลุม่ ย่อย ดังนี ้
1. นักเรี ยนชัน้ อนุบาล 3 จานวน 30 คน ซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จากเกณฑ์คดั เข้ า (Inclusion criteria) ดังนี ้
1.1 มีความพร้ อมที่เข้ าร่วมการทดลองใช้ รูปแบบ
1.2 ผู้ปกครองยินยอมให้ เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
1.3 ไม่มีอาการบาดเจ็บทางร่ างกาย จนเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กกิจกรรม
การเคลื่อนไหว
1.4 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัยได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจัย
จนการวิจยั สิ ้นสุด
2. กลุ่มผู้ปกครองเด็ก อนุบาลที่ สมัครใจเข้ าร่ วมทดลอง จานวน 30 คน ซึ่ง
ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากเกณฑ์ คัดเข้ า (Inclusion criteria)
ดังนี ้
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2.1 เป็ นผู้ปกครองเด็กอนุบาลในข้ อ 1
2.2 สมัครใจเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
2.3 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัยได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจัย
จนการวิจยั สิ ้นสุด
3. ครู ผ้ ูสอนวิชาพลศึกษาเด็กอนุบาล (ที่ไม่ใช่กลุ่มการศึกษานาร่ องการใช้
รู ปแบบ) โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม) จานวน 1 คน โดยกาหนดเกณฑ์
คัดเข้ า (Inclusion criteria) ดังนี ้
3.1 เป็ นครูผ้ สู อนของนักเรี ยนในข้ อ 1
3.2 สมัครใจเข้ าร่วมสมัครใจเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
3.3 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัยได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจัย
จนการวิจยั สิ ้นสุด
กลุ่มควบคุม จานวน 1 ห้ อง ได้ แก่อนุบาล 3/1 ประกอบด้ วยนักเรี ยน จานวน 26
คน
โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)ในทุกกลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ เด็กอนุบาล ดาเนินการคัดออกเมื่อ
1.1 เกิดการบาดเจ็บระหว่างการทดลองและไม่สามารถเข้ าร่ วมการวิจยั
กระบวนวิจยั อย่างต่อเนื่อง จนเสร็จสิ ้นกระบวนการวิจยั ได้
1.2 ผู้ปกครองแสดงความประสงค์ที่จะให้ เด็กอนุบาล ที่อยู่ในความดูแล
ของตัวเอง ออกจากกระบวนการวิจยั ในระหว่างที่ดาเนินการวิจยั อยู่
2. ผู้ปกครองเด็กอนุบาล ดาเนินการคัดออกเมื่อ
2.1 ไม่ มี เวลาฝึ ก กิ จ กรรมนอกชัน้ เรี ย นให้ กับ เด็ ก อนุบ าล ตามแผนที่
กาหนดไว้ ได้
2.2 แสดงความประสงค์ ที่ จ ะออกจากกระบวนการวิ จัย ในระหว่า งที่
ดาเนินการวิจยั อยู่
3. ครูผ้ สู อนวิชาพลศึกษาเด็กอนุบาล ดาเนินการคัดออกเมื่อ
3.1 ไม่มีเวลาฝึ กกิจกรรมในชันเรี
้ ยนให้ กบั เด็กอนุบาล ตามแผนที่กาหนด
ไว้ ได้
3.2 ไม่มีเวลาให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนที่ผ้ ปู กครอง
ดาเนินการ ตามบทบาท หน้ าที่ที่กาหนดไว้ ได้
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3.3 แสดงความประสงค์ ที่ จ ะออกจากกระบวนการวิ จัย ในระหว่า งที่
ดาเนินการวิจยั อยู่
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรต้ น (Independent Variables) คือ รู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย
ตั ว แปรตาม (Dependent Variables) คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจั ด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็ก
ปฐมวัยซึง่ ประกอบด้ วย
1. ทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย
2. สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
3. ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย
4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การเคลื่ อนไหวเบื ้อ งต้ น (Basic Movements) หมายถึ ง การน าทั ก ษะการ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์มาประกอบกับจังหวะหรื อเสียงของดนตรี เป็ นการวางรากฐาน
การเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ อง เป็ นการเสริ มสร้ างความเข็งแรง ความคล่องตัวและความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อในการเคลื่อนไหว
2. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการพัฒนา รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นโดยประยุกต์หลักการพัฒ นาเด็กปฐมวัย
แนวคิดการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว แนวคิดการจัดการเรี ยน
การเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม ความเป็ นหุ้นส่วนและแบบทวิภาคี
3. สภาพของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรั บเด็กปฐมวัย หมายถึง ลักษณะ
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับ เด็กปฐมวัยที่ปรากฎอยู่ในสถานการณ์ ปัจจุบนั ของโรงเรี ยน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม) โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (ฝ่ ายประถม)
โรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ซึ่งสะท้ อนจากกระบวนการสังเกตการจัดกิ จกรรมการเคลื่อนไหวและการสัมภาษณ์ ผ้ ูที่ มีส่วน
เกี่ยวข้ อง
4. ปั ญหาของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ประเด็น
ที่เป็ นอุปสรรค ความยากลาบากที่พบในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในโรงเรี ยนของเด็กปฐมวัย
5. ความต้ องการจาเป็ นของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรั บเด็กปฐมวัย
หมายถึง สภาพการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในโรงเรี ยนของเด็กปฐมวัยที่เกิดขึ ้นจริ งในปั จจุบนั
กับสภาพการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในโรงเรี ยนของเด็กปฐมวัยที่ควรจะเป็ น
6. แนวทางในการสร้ างรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่ อนไหวสาหรั บเด็กปฐมวัย หมายถึง ทางปฎิ บตั ิที่ควรทาในการสร้ างรู ปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว สาหรับเด็กปฐมวัย
7. ผลการสั งเคราะห์ ส ารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและแนวทางในการสร้ างรู ปแบบ หมายถึง ผลที่ได้
จากการบูรณาการข้ อมูล เนื ้อหา แนวคิด ทฤษฎีตา่ งๆ ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว สาหรับเด็กปฐมวัย
8. รู ปแบบกิจกรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่ อนไหวเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างขององค์ประกอบ
กระบวนการ และการกาหนดบทบาทหน้ าที่ในการจัด กิจกรรม ในงานวิจยั นี ้คือนักเรี ยนระดับชัน้
อนุบาล 3 ที่ประกอบด้ วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นแบบไม่เคลื่อนที่ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เบื ้องต้ นแบบเคลื่อนที่ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นแบบใช้ อปุ กรณ์ ด้ วยความร่วมมือของ
ครู และผู้ป กครองในลัก ษณะของการบูรณาการกิ จกรรมที่ ส่งเสริ ม พัฒ นาการของเด็ กปฐมวัย
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นเข้ าด้ วยกัน ด้ วยรูปแบบของ TIPOS Model ดังนี ้
8.1 T = Teacher หมายถึง ครู ผ้ ูสอนนักเรี ยนปฐมวัย ซึ่งจะต้ องมีบทบาทหน้ าที่ใน
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชันเรี
้ ยนให้ กบั นักเรี ยน และมีบทบาทในการประสานความร่วมมือ
ติดตาม กากับ สนับสนุนผู้ปกครองให้ มีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอกชันเรี
้ ยนให้ กบั นักเรี ยน
ในปกครองของตนเอง
8.2 I = In-class Activities หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ิชดุ ของกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
ชัน้ เรี ย นของนัก เรี ยนปฐมวัย โดยครู เป็ น ผู้น าการจัด กิ จกรรมให้ กับนักเรี ยนที่ ตัวเองรับผิดชอบ
จัดการเรี ยนรู้
8.3 P = Parents หมายถึง ผู้ปกครองนักเรี ยนปฐมวัยซึ่งจะต้ องมีบทบาทหน้ าที่ใน
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอกชันเรี
้ ยนให้ กบั นั กเรี ยนในปกครองของตัวเอง รวมทังมี
้ บทบาท
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ในการประสานความร่ วมมือกับครู ผ้ สู อนในการกากับ ติดตามพัฒนาการของผู้เรี ยนในปกครอง
ของตัวเอง
8.4 O = Out-class Activities หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ิชดุ ของกิจกรรมการเคลื่อนไหว
นอกชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนปฐมวัย โดยผู้ปกครองเป็ นผู้นาการจัดกิจกรรมให้ กบั นักเรี ยนในปกครอง
ของตัวเอง
8.5 S = Students หมายถึ ง นั ก เรี ย นปฐมวัย มี บ ทบาทหน้ าที่ ใ นการฝึ ก ปฏิ บัติ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามชุดกิจกรรมที่ครูและผู้ปกครองจัดให้ ตามช่วงระยะเวลาที่กาหนด
9. คุณภาพด้ านความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้
ของรูปแบบตามคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง คุณลักษณะของรูปแบบซึง่ พิจารณาคุณลักษณะ
ดังนี ้
9.1 ความถูกต้ อง หมายถึง การนารายละเอียด เนื ้อหาที่น่าเชื่อถือที่เกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว มาปรับปรุ งให้ มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ซึง่ สามารถประเมินได้ โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
9.2 ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล้ องกลมกลืน ไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบ ที่ต้องได้ รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องเนื ้อหา และกระบวนการจัดกิจกรรมของ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถประเมินได้ โดยการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
9.3 ความเป็ นประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็ นผลดีตามที่ได้ ม่งุ หมายไว้ จากรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว สาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้ เด็กปฐมวัย
มีสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวที่ดีขึน้ ซึ่งสามารถประเมินได้ โดยการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
9.4 ความเป็ นไปได้ หมายถึ ง โอกาสหรื อ หนทางที่ ส ามารถน ารู ป แบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ จริ งและประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ซึง่ สามารถประเมินได้ โดยการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
10. ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง
10.1 ทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ นของเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการของ
การเคลื่อนไหว เพื่อช่วยพัฒนาให้ ส่วนต่างๆ ให้ มีการทางานร่วมกัน ประสานกันในระบบประสาท
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และกล้ ามเนื ้อให้ สามารถทางานได้ เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพและทาให้ ได้ มาซึง่ ทักษะเบื ้องต้ น
(Basic skill)
10.1.1 ก ารเค ลื่ อ น ไห วแ บ บ เค ลื่ อ น ที่ (Locomotor Movement) คื อ ก า ร
เคลื่อนไหวร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้ แก่
การคลาน ก้ าวกระโดด การกระโดด วิ่งกระโดดควบม้ าและการกระโดดข้ าม ซึ่งการเคลื่อนไหวนี ้
เป็ นการพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ (Gross-motor Skill)
10.1.2 การเคลื่ อ นไหวแบบอยู่ กั บ ที่ (Nonlocomotor Movement) คื อ การ
เคลื่อนไหวที่อยู่กับที่ ความสามารถของร่ างกายในการเคลื่อนไหว ได้ แก่ การดึง การดัน การบิด
การผลัก การกระติก การนัง่ การยืน ซึง่ การเคลื่อนไหวนี ้เป็ นการพัฒนาการประสานสัมพันธ์การใช้
ร่างกายสร้ างสมดุล (Balance and Coordination skill)
10.1.3 การเคลื่อนไหวร่ างกายแบบใช้ อุปกรณ์ (Manipulative Movement) คือ
การเคลื่อนไหวที่ใช้ การประสานสัมพันธ์ระหว่าง มือหรื อเท้ ากับตา ในการเคลื่อนย้ ายที่กบั อุปกรณ์
ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้ แก่ การเปิ ด-ปิ ดด้ วยมือ การขว้ าง การโยน การโบก
และการจับ ซึง่ การเคลื่อนไหวนี ้เป็ นการพัฒนามือตาประสานสัมพันธ์และกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก (Finemotor Skill and Hand-eye Coordination)
10.2 สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย หมายถึง สภาวะของร่ างกายของเด็ก
ปฐมวัยที่อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อที่จะช่วยให้ ร่างกายทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
ความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อ ความเร็ ว พลังของกล้ ามเนื ้อและการ
ทรงตัว แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกกิจกรรมที่ใช้ ในการ
ทดสอบแต่ละรายการจากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของการน าไปใช้ กับ เด็ ก ปฐมวัย และสามารถ
นาไปใช้ ได้ ง่าย ไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ ในการทดสอบมากในการทดสอบ ซึ่งประกอบรายการทดสอบ
จานวน 5 รายการ คื อ 1) นั่งงอตัวไปข้ างหน้ า 2) ยื น เขย่งปลายเท้ า 3) วิ่งเร็ ว 20 เมตร 4)ยื น
กระโดดไกล และ 5) ลุกนัง่ 30 วินาที
10.3. ความพึ งพอใจต่ อการใช้ รูป แบบการจัด กิจ กรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่ อนไหว สาหรั บเด็กปฐมวัย หมายถึง ความรู้ สึกทางบวกหรื อความพอใจ
หลัง จากการใช้ รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว ส าหรั บ
เด็กปฐมวัยของครูผ้ สู อนและผู้ปกครองซึง่ ประเมินได้ จากแบบประเมินความพึง่ พอใจของรูปแบบ
10.4. การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่ อนไหว สาหรั บเด็กปฐมวัย หมายถึง การที่ ผ้ ูปกครองช่วยฝึ กกิ จกรรม
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การเคลื่อนไหวให้ กบั เด็กเมื่ออยูน่ อกเวลาเรี ยน (ที่บ้าน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่กาหนดไว้ เป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน ซึง่ ประเมินได้ จากแบบประเมินการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครอง
11. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีช่วงอายุ 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันอนุ
้ บาล
โดยในงานวิจยั นี ้กาหนดเป็ นนักเรี ยนในระดับชันอนุ
้ บาล 3
12. ครู ผ้ ูสอน หมายถึง บุคคลที่ มีบทบาทหน้ าที่ เป็ นครู ผ้ ูรับผิดชอบสอนนักเรี ยนใน
ระดับชันอนุ
้ บาล 3 ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาพลศึกษาหรื อกิจกรรมการเคลื่อนไหวอื่นๆ
13. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั นักเรี ยนในลักษณะเป็ นบิดา
มารดา ญาติ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ มีบทบาทหน้ าที่ในการดูแล เลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย ตลอดจน
การอบรมสัง่ สอน การเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ ให้ กับเด็กปฐมวัย โดยในงานวิจัยนี ้ คือ
นักเรี ยนระดับชันอนุ
้ บาล 3
14. ผู้ บริ ห าร หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี บ ทบาทหน้ าที่ ใ นการก าหนดแนวนโยบายการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ การดาเนินงานของ
สถานศึกษา เป็ นไปตามแนวนโยบายที่กาหนด ซึ่งในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ผ้ อู านวยการโรงเรี ยน รอง
ผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ และหัวหน้ าระดับปฐมวัย
15. ผู้ เชี่ ย วชาญ หมายถึง บุค คลที่ มี ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ ย วชาญใน
สาขาวิชาต่างๆ ที่เอื ้อต่อการให้ ข้อมูลสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย โดยในงานวิจยั
สามารถแยกเป็ นสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง 3 สาขา คือ สาขาพลศึกษา สาขาปฐมวัย และสาขาการ
บริ หารการศึกษา ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามบทบาทหน้ าที่ที่กาหนดในระเบียบวิธี
วิจยั ดังนี ้
15.1 ผู้เชี่ยวชาญในการให้ ข้อมูลสารสนเทศของการวิจยั ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญ
สาขาพลศึกษาจานวน 5 คน สาขาปฐมวัยจานวน 2 คน และสาขาการบริ หารการศึกษาจานวน
2 คน
15.2 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ จาแนกย่อยตามลักษณะของ
เครื่ องมือ เป็ น 2 กลุม่ ย่อย ได้ แก่
15.2.1 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณ ภาพของรู ปแบบฯ และเครื่ องมืออื่นๆ
นอกเหนื อ จากเครื่ อ งมื อ ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะทางพลศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ผู้ เชี่ ย วชาญ สาขา
พลศึกษาจานวน 5 คน สาขาปฐมวัยจานวน 2 คน และสาขาการบริหารการศึกษาจานวน 2 คน
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15.2.2 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือวัดผลทางพลศึกษา ประกอบด้ วย
ผู้เชี่ยวชาญสาขาพลศึกษาจานวน 5 คน
16. โรงเรี ยนสาธิ ต หมายถึง สถานศึกษาที่ จัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนใน
ระบบ ที่อยู่ภายใต้ สงั กัดของมหาวิทยาลัยที่มีเขตที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เปิ ดสอนใน
ระดับปฐมวัย ซึง่ มีทงหมด
ั้
4 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม)
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (ฝ่ ายประถม) โรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมุตฐิ านของการวิจัย
ผู้วิจยั กาหนดสมมติฐานการวิจยั ในระยะที่ 2 และ 3 ของการวิจยั ดังนี ้
1.สมมติฐานการวิจยั ในระยะที่ 2 ของการวิจยั
1.1 รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย มีความถูกต้ อง เหมาะสม เป็ นประโยชน์ และ
เป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ ในสถานการณ์จริงผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 เด็กปฐมวัยมีทกั ษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกาย หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง
1.3 ครูผ้ สู อนมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีหรื อ
ดีมาก
1.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีหรื อ
ดีมาก
1.5 ผู้ปกครองมีส่วนร่ วมในรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย อยูใ่ นระดับดีหรื อดีมาก
2.สมมติฐานการวิจยั ในระยะที่ 3 ของการวิจยั
2.1 เด็กปฐมวัยมีทกั ษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกาย หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง
2.2 ครู ผ้ สู อนมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีหรื อ
ดีมาก
2.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีหรื อ
ดีมาก
2.4 ผู้ปกครองมีส่วนร่ วมในรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย อยูใ่ นระดับดีหรื อดีมาก
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั เพื่อสร้ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบทวิภาคี เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยนี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
1.2 วิสยั ทัศน์
1.3 หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
1.4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
1.5 หลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์
2.การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและพลศึกษาของเด็กปฐมวัย
2.1 ความหมายของกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2.2 ความสาคัญของการเคลื่อนไหวและกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2.3 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.4 หลักการจัดกิจกรรมพลศึกษา
2.5 ขอบข่ายของกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2.6 ทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
3.บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายของเด็ก
4.สมรรถภาพทางกาย
4.1 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
4.2 ความสาคัญของสมรรถภาพทางกาย
4.3 องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย
4.4 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
5. แนวคิดและทฤษฎีการมีสว่ นร่วม
5.1 ความหมายของการมีสว่ นร่วม
5.2 ความสาคัญของการมีสว่ นร่วม
5.3 รูปแบบการมีสว่ นร่วม
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
5.5 การจัดการศึกษาตามหลักทวิภาคี
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6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาค้ นคว้ า
6.1 งานวิจยั ในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ ดาเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ให้ มีความสอดคล้ องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้ าน เพื่อพัฒนาไปสู่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั และแผนแม่บท
กฎหมายต่างๆ มาใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ ้น ทัง้
เป้าหมายในการพัฒนา คุณภาพเด็กและกระบวนการนาหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิในระดับเขตพื ้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
จะประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ หากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ทังในระดั
้
บชาติ ชุมชน
และครอบครัว เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยมีความกระตือรื อร้ นที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมรับรู้และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่ วมกันทางานอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ ในการวางแผน ส่งเสริ ม
สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ ไข เพื่อสิทธิที่ เด็กทุกคนจะต้ องได้ รับจากการอบรมเลี ้ยง
ดูและการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
1.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึ ก ษาปฐมวัย เป็ น การพัฒ นาเด็ ก ตัง้ แต่ แ รกเกิ ด ถึ ง 6 ปี บริ บู ร ณ์ อย่ า งเป็ น
องค์รวมบนพื ้นฐานการอบรมเลี ้ยงดูและการส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้ เต็มตามศักยภาพ ภายใต้ บริ บทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยู่ ด้ วยความรักความเอื ้ออาทร และความเข้ าใจของทุกคนเพื่อสร้ างรากฐานคุณภาพชีวิตให้
เด็กพัฒ นาไปสู่ความเป็ น มนุษ ย์ ที่ สมบูรณ์ เกิ ดคุณ ค่ าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
1.2 วิสัยทัศน์
หลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย มุ่งพัฒ นาเด็ ก ทุก คนให้ ได้ รับ การพัฒ นาด้ านร่ า งกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างมีคณ
ุ ภาพและต่อเนื่องได้ รับการจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้ อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชี วิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นคนดี มีวินยั และสานึกความเป็ นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเด็ก
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1.3 หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
เด็ ก ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การอบรมเลี ย้ งดู แ ละการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการตาม
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ เด็ก ตลอดจนได้ รับการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ อย่างเหมาะสม ด้ วย
ปฏิสมั พันธ์ ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี ้ยงดูหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการอบรม
เลี ้ยงดู การพัฒนาและให้ การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้ เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขัน้
ของพัฒนาการทุกด้ านอย่างเป็ นองค์รวมมีคณ
ุ ภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดหลักการ
ดังนี ้
1. ส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
2. ยึดหลักการอบรมเลี ้ยงดูและให้ ก ารศึกษาที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย
และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ ลงมือกระทาในสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ
4. จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ให้ เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นคนดี มีวินยั และมีความสุข
5. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็ นการจัดการศึกษาในลักษณะ
ของการอบรมเลี ้ยงดูและให้ การศึกษา เด็กจะได้ รับการพัฒนาทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ 3 -6 ปี มุง่ ให้ เด็กมีพฒ
ั นาการตามวัยเต็ม
ตามศักยภาพและมีความพร้ อม ในการเรี ยนรู้ ต่อไป จึงกาหนดจุดหมายเพื่อให้ เกิดกับเด็กเมื่อจบ
การศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี ้
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสขุ นิสยั ที่ดี
2. สุขภาพจิตดี มีสนุ ทรี ยภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
3. มีทกั ษะชีวิตและปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินยั และ
อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
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4. มี ทัก ษะการคิ ด การใช้ ภ าษาสื่อ สาร และการแสวงหาความรู้ ได้ เหมาะสม
กับวัย
มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
แบ่ งเป็ นพัฒนาการทัง้ 4 ด้ าน มีจานวน 12 มาตรฐานประกอบด้ วย
1. พัฒนาการด้ านร่างกาย ประกอบด้ วย 2 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสขุ นิสยั ที่ดี
มาตรฐานที่ 2 กล้ ามเนื อ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื อ้ เล็ ก แข็ ง แรง ใช้ ได้ อย่ า ง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั
2. พัฒนาการด้ านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้ วย 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 3 มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
3. พัฒนาการด้ านสังคม ประกอบด้ วย 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 6 มี ทักษะชี วิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม และความเป็ นไทย
มาตรฐานที่ 8 อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขและปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
4. พัฒนาการด้ านสติปัญญา ประกอบด้ วย 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 9 ใช้ ภาษาสือ่ สารได้ เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
มาตรฐานที่ 12 มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ และมี ค วามสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้ เหมาะสมกับวัย
ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ขอนาเสนอในส่วนของตัวบ่งชี ้และสภาพที่พงึ ประสงค์ของพัฒนาการ
ด้ านร่างกาย มาตรฐานที่ 2 ดังนี ้
มาตรฐานที่ 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรง ใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่ว และ
ประสานสัมพันธ์กนั
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สภาพที่พงึ ประสงค์
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
1. เดินได้ ตามแนวที่ 1.เดินต่อเท้ าไปข้ างหน้ า
กาหนดได้
เป็ นเส้ นตรงได้ โดยไม่
ต้ องกางแขน
เคลื่อนไหวร่างกาย
2. กระโดดสองขาขึ ้น 2.กระโดดขาเดียว
อย่างคล่องแคล่ว
ลงอยูก่ บั ที่ได้
อยูก่ บั ที่ได้ โดยไม่เสีย
ประสานสัมพันธ์และ
การทรงตัว
ทรงตัวได้
3. วิ่งแล้ วหยุดได้
3. วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้
4. รับลูกบอลโดยใช้ 4. รับลูกบอลโดยใช้
มือและลาตัวช่วย
มือสองข้ าง
ตัวบ่ งชี ้

อายุ 5-6 ปี
1.เดินต่อเท้ าไปถอยหลัง
เป็ นเส้ นตรงได้ โดยไม่ต้อง
กางแขน
2.กระโดดขาเดียวไป
ข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว
3. วิ่งหลบหลีกสิง่ กีดขวาง
ได้ อย่างคล่องแคล่ว
4. รับลูกบอลกระดอนขึ ้น
จากพื ้นได้

สาระการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู้ เป็ นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้ กบั เด็ก เพื่อส่งเสริม
พั ฒ นาการเด็ ก ทุ ก ด้ าน ให้ เป็ นไปตามจุ ด หมายของหลั ก สู ต รที่ ก าหนด สาระการเรี ย นรู้
ประกอบด้ วย ประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรเรี ยนรู้
ประสบการณ์ ส าคัญ เป็ น แนวทางส าหรั บ ผู้ส อนน าไปใช้ ในการออกแบบการจัด
ประสบการณ์ ให้ เด็กเรี ยนรู้ ลงมือปฏิบตั ิ และได้ รับการส่งเสริ มพัฒนาการครอบคลุมทุกด้ าน ใน
ส่ว นของด้ า นร่ า งกายนัน้ ประสบการณ์ ส าคัญ ที่ ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการด้ า นร่ า งกาย จะเป็ น การ
สนับสนุนให้ เด็กได้ มีโอกาสพัฒนาการใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ กล้ ามเนื ้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์
ระหว่ า งกล้ า มเนื อ้ และระบบประสาทในการท ากิ จ วัต รประจ าวัน หรื อ ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ และ
สนับสนุนให้ เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสุขนิสยั และการรักษาความปลอดภัย ดังนี ้
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ด้ านร่างกาย
1. การใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่

2. การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก

3. การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่
2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
3. การเคลื่อนไหวพร้ อมวัสดุอปุ กรณ์
4. การเคลื่อนไหวที่ใช้ การประสานสัมพันธ์
ของการใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ในการขว้ าง การจับ
การโยน การเตะ
5. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1. การเล่นเครื่ องเล่นสัมผัสและการสร้ างสิง่ ต่างๆ
จากแท่งไม้ บล็อก
2. การเขียนภาพและการเล่นกับสี
3. การปั น้
4. การประดิษฐ์ สงิ่ ต่างๆ ด้ วยเศษวัสดุ
5. การหยิบจับ การใช้ กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการร้ อยวัสดุ
1. การปฏิบตั ิตนตามสุขอนามัย สุขนิสยั ที่ดีใน
กิจวัตรประจาวัน

4. การรักษาความปลอดภัย

1. การปฏิบตั ิตนให้ ปลอดภัยในกิจวัตรประจาวัน
2. การฟั งนิทาน เรื่ องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
3. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
4. การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ตา่ งๆ

5. การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง

1. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื ้นที่
2. การเคลื่อนไหวข้ ามสิง่ กีดขวาง
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1.5 หลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์
1.5.1 หลักการจัดประสบการณ์
1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรี ยนรู้ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดย
องค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง
2. เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ สนองความต้ องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
3. จัด ให้ เด็ ก ได้ รับ การพัฒ นา โดยให้ ค วามสาคัญ กับ กระบวนการเรี ย นรู้ และ
พัฒนาการของเด็ก
4. จัดการประเมินพัฒนาการให้ เป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้ อมทังน
้ าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
เด็ก
1.5.2 แนวทางการจัดประสบการณ์
1. จัด ประสบการณ์ ให้ สอดคล้ องกับ จิ ต วิท ยาพัฒ นาการและการท างานของ
สมองที่ เหมาะกับ อายุ วุฒิ ภ าวะ และระดับ พัฒ นาการ เพื่ อ ให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ พัฒ นาเต็ ม ตาม
ศักยภาพ
2. จัดประสบการณ์ ให้ สอดคล้ องกับแบบการเรี ยนรู้ ของเด็ก เด็กได้ ลงมือกระทา
เรี ยนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทังห้
้ า ได้ เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้ น ทดลอง และคิดแก้ ปัญหา
ด้ วยตนเอง
3. จัดประสบการณ์ แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทังกิ
้ จกรรม ทักษะ และสาระ
การเรี ยนรู้
4. จัด ประสบการณ์ ให้ เด็ ก ได้ คิ ด ริ เริ่ ม วางแผน ตัด สิ น ใจลงมื อ กระท า และ
นาเสนอความคิดโดยผู้สอนหรื อผู้จดั ประสบการณ์เป็ นผู้สนับสนุนอานวยความสะดวก และเรี ยนรู้
ร่วมกับเด็ก
5. จั ด ประสบการณ์ ให้ เด็ ก มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เด็ ก อื่ น กั บ ผู้ ใหญ่ ภ ายใต้
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ในบรรยากาศที่อบอุน่ มีความสุข และเรี ยนรู้การทากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลักษณะต่งๆ กัน
6. จัดประสบการณ์ให้ เด็กมีปฏิสมั พันธ์ กบั สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
และอยูใ่ นวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้ องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้ อมเด็ก
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7. จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริ มลักษณะนิสยั ที่ดีและทักษะการใช้ ชีวิตประจาวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมี
วินยั ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
8. จัดประสบการณ์ทงในลั
ั ้ กษณะที่มีการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ าและแผนที่เกิดขึ ้นใน
สภาพจริงโดยไม่ได้ คาดการณ์ไว้
9. จัดทาสารนิทศั น์ด้วยการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของ
เด็ ก เป็ น รายบุค คล น ามาไตร่ ต รองและใช้ ให้ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การพัฒ น าเด็ ก และการวิจัย ใน
ชันเรี
้ ยน
10. จัด ประสบการณ์ โดยให้ พ่ อ แม่ ครอบครั ว และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มทัง้ การ
วางแผน การสนับสนุนสื่อ แหล่งเรี ยนรู้ การเข้ าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
2. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและพลศึกษาของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมพลศึกษาถือเป็ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ สงู สูดต่อเด็กปฐมวัย เพราะการศึกษา
ของเด็กปฐมวัยนัน้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กให้ เจริ ญเติบโต ประสบการณ์ จากกิจกรรมต่างๆ
จะเป็ น การเตรี ยมความพร้ อมเด็ก ให้ เป็ น ไปตามจุดมุ่งหมายที่ วางไว้ เอกศักดิ์ เฮงสุโข (2555)
กล่ า วไว้ ว่า ถ้ ากิ จ กรรมพลศึก ษาจัด ขึน้ โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ในเรื่ อ งของการเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒ นาการของเด็ก ความต้ องการ ความสามารถ และความสนใจของเด็ กแต่ละคน กิ จกรรม
พลศึก ษาจะช่ ว ยสร้ างเสริ ม สุข ภาพ พัฒ นากล้ ามเนื อ้ ต่าง ๆ และเคลื่ อ นไหวได้ อ ย่ างสง่างาม
นอกจากนันทั
้ งเป็
้ นการสร้ างเสริ มลักษณะนิสยั ให้ บารุงรักษาสุขภาพร่างกาย ตลอดจนใช้ เวลาว่าง
ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
2.1 ความหมายของกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
นักการศึกษาได้ ให้ ความหมายไว้ หลายท่านดังนี ้
วิ ล เลี่ ย ม (Williams, 1964) ให้ ความหมายของพลศึ ก ษาว่ า พลศึ ก ษาอาศัย
กิจกรรมทางกาย เป็ นสื่อในการเรี ยนรู้ แต่ผลการเรี ยนรู้ นนไม่
ั ้ ได้ เกิดเฉพาะทางร่ างกายเพียงอย่าง
เดียวพลศึกษายังมี อิทธิ พ ลทาให้ เกิ ดการพัฒ นาในด้ านอื่น อีกด้ วยเช่นการตอบสนองทางด้ าน
อารมณ์ สัม พัน ธภาพส่วนบุคคลความเจริ ญ ในด้ านพฤติกรรมทางสังคมสาหรับเด็กการเรี ยนรู้
ทางด้ านจิตใจรวมทังผลทางด้
้
านสติปัญญาและสุนทรี ยภาพเพราะขณะที่ร่างกายพัฒนาขึ ้นจิตใจก็
ได้ รับการเรี ยนรู้เพิ่มขึ ้น
เคอร์ เนอร์ (จิรภรณ์ ศิริประเสริ ฐ , 2543 อ้ างอิงจาก Kirchner) ให้ ความหมาย
พลศึก ษาส าหรับ เด็ก ว่า พลศึก ษาเป็ น กิ จกรรมที่ ใช้ การเคลื่อนไหวเป็ น เครื่ องมื อเพื่ อให้ เด็กได้
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แสดงออกด้ านความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ นตัวของตัวเองคณะศึกษามีจดุ ประสงค์ที่จะช่วยให้
เด็กได้ พัฒ นาอย่างเต็ม ความสามารถในศักยภาพด้ านสติปัญ ญากายภาพสังคมและอารมณ์
ความหมายดังกล่าวสอดคล้ องกับความคิดเห็นของลอกส์ดอนและคณะ (Logsdon and other,
1984) ที่ ก ล่าวว่า กิ จกรรมพลศึก ษาเป็ น ส่วนหนึ่ งของการศึก ษาที่ เกี่ ยวกับ การเคลื่ อนไหวและ
จะต้ องจัดให้ มีอยู่ในโปรแกรมการจัดการศึกษาของหลักสูตรของโรงเรี ยนเพราะพลศึกษาเป็ นส่วน
หนึง่ ของการศึกษาที่มีจดุ มุง่ หมายเช่นเดียวกับจุดมุง่ หมายของการศึกษาทัว่ ไป
พรใจ สารยศ (2553) ให้ ความหมายของพลศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย ว่ า
พลศึกษา เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เป็ นสื่อในการเรี ยนรู้ ส่งผลให้ เด็กมี
พัฒนาการทางด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
นักวิชาการด้ านพลศึกษาทังหลายที
้
่กล่าวมาให้ ความหมายของพลศึกษาสรุปได้
ว่าพลศึกษา เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและเป็ นกิจกรรมทางกายที่เป็ นสื่อ
ในการเรี ยนรู้ เพื่อตอบสนองความต้ องการและพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้ าน เพื่อการมีสขุ ภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ์และมีการเจริญเติบโตที่สมวัย และสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
2.2 ความสาคัญของการเคลื่อนไหวและกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
สุพาพร เทพยสุวรรณ (2559) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการเคลื่อนไหวต่อเด็ก
ไว้ ดงั นี ้
1. การร้ อง เล่น เต้ นรา เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ ชอบ เพราะเป็ นกิจกรรมที่
ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กที่ไม่อยูน่ ิ่งและชอบเคลื่อนไหวร่างกายอยูต่ ลอดเวลา
2. ช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่ างกาย เช่น เดิน วิ่ง
กระโดดโลดเต้ น ชูมือ หมุนตัว ส่ายเอว เพื่อที่จะสามารถพัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
3. ช่วยให้ สขุ ภาพร่างกายของเด็กแข็งแรง และพัฒนาอวัยวะทุ กส่วนของเด็ก
ให้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างดีในการเคลื่อนไหว
4. ช่วยพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก เพราะการที่เด็กได้ คิดค้ นท่าทาง
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายอย่า งอิ ส ระผ่านทางเสี ย งเพลงเช่ น การเคลื่ อ นไหวเล่น บทบาทสมมุติ
ตามเพลง การเคลื่อนไหวร่ างกายกับอุปกรณ์ ต่างๆ ซึ่งเป็ นการฝึ กทักษะการคิดสร้ างสรรค์ และ
จินตนาการให้ แก่เด็กได้ ดีมากทีเดียว
5. ช่วยให้ เด็กเกิดความมัน่ ใจในตนเอง เพราะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
นันเป็
้ นกิจกรรมที่ไม่ปิดกันในการที
้
่เด็กได้ แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้ สกึ นึกคิด และความเป็ นตัว
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ของตัวเองได้ อย่างอิสระ ซึ่งส่งผลในการพัฒ นาความเป็ นเอกลักษณ์ และความมั่นใจในตนเอง
แก่เด็กต่อไป
6. ช่วยให้ เด็กได้ ทากิ จกรรมร่ วมกับผู้อื่น เพราะโดยส่วนใหญ่ แล้ วกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะ จะเป็ นกิจกรรมที่เด็กได้ ทาร่วมกับผู้อื่น เป็ นการพัฒนาทักษะทางสังคม
ให้ กบั เด็กได้ เป็ นอย่างดี
7. ช่วยทาให้ เด็กเป็ นคนมีอารมณ์ ดี ยิ ้มแย้ มแจ่มใส การที่เด็กได้ เคลื่อนไหว
ร่ า งกายตามจั ง หวะเพลง และเสี ย งดนตรี นั น้ ช่ ว ยให้ เด็ ก สนุ ก สนาน เบิ ก บาน ผ่ อ นคลาย
ความเครี ยด
8. การร้ อง เต้ น เล่นสนุกช่วยพัฒนาสติปั ญญาและการเรี ยนรู้ ของเด็ก เช่น
ในด้ านภาษา เด็กได้ เรี ยนรู้ด้านภาษาผ่านทางเนื ้อเพลง ได้ เรี ยนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ผ่านทางจังหวะ
ของดนตรี
9. ช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ วัฒ นธรรมและเอกลักษณ์ ประจาชาติของประเทศ
ต่างๆ เช่น การรา การเต้ นระบาฮาวาย การเต้ นแบบจีน การเต้ นแบบแขก
10. ช่วยให้ เด็กมี ความสามัคคีและปฏิบัติตามข้ อตกลงของกลุ่ม เช่น การ
ออกกาลังกายตามเพลงพร้ อมกับเพื่อนๆ นอกจากนี ้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะยังช่วยฝึ ก
การเป็ นผู้นา ผู้ตามให้ แก่เด็กอีกด้ วย เช่น ให้ เด็กทาท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายเป็ นผู้นาแล้ วให้ เพื่อน
ปฏิบตั ิตาม โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
พรใจ สารยศ (2553) กล่ า วว่ า กิ จ กรรมพลศึ ก ษาเป็ นอี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญ อย่างยิ่ งสาหรับ เด็กระดับปฐมวัย เพราะการเคลื่อนไหวและการเล่นของเด็กก็ คือ
การเรี ยนรู้ ของเด็ก ความสาคัญของกิจกรรมพลศึกษาหรื อกิจกรรมการเคลื่อนไหวมีดงั รายละเอียด
ต่อไปนี ้
2.2.1 กิ จ กรรมพลศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก มี พัฒ นาการด้ า นร่ า งกาย เนื่ อ งจาก
กิ จกรรมนี ต้ ้ องการส่งเสริ ม ให้ เด็ก ได้ วิ่ง ได้ กระโดด ได้ ปี น ป่ ายรวมทัง้ ได้ ท ากิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ น
กิจกรรมทางด้ านร่างกายหรื อออกกาลังนันเอง
้ การออกกาลังกายเป็ นประจาและสม่าเสมอจะช่วย
ให้ อวัยวะต่างๆของร่างกายได้ รับการกระตุ้นเป็ นผลให้ ร่างกายมีความแข็งแรงทนทาน สามารถจะ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ได้ เป็ นเวลานานและภายหลังการร่ วมกิจกรรมแล้ วร่ างกายก็สามารถ
กลับคืนสูส่ ภาพปกติเร็วขึ ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของกล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆ
ความสัมพันธ์ ระหว่างประสาทและกล้ ามเนือ้ นัน้ ก็คือการที่ร่างกายสามารถจะ
เคลื่ อ นไหวได้ จังหวะกลมกลื น สง่างามได้ ผ ลดี แ ละประหยัด พลังงานใช้ ม ากที่ สุด ทัง้ นี ร้ วมถึ ง
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การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทางานการเล่นกีฬา การเดิน การวิ่ง การกระโดด การขว้ างปา อีกด้ วย
ซึ่งการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเหล่านี ้จะดีหรื อไม่ดี จะขึ ้นอยู่กับการทางานสัมพันธ์ เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหว่างประสาทและกล้ ามเนื ้อของร่ างกาย กิจกรรมต่างๆ ทางพลศึกษาจะช่วยส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ระหว่างประสาทและกล้ ามเนือ้ ในการเคลื่อนไหวต่างๆ เหล่านีไ้ ด้ เป็ นอย่างดีจ าก
ความสัมพันธ์ ระหว่างประสาทและกล้ ามเนื ้อในการที่จะทางานประสานกันได้ เป็ นอย่างดีนี่เองจะ
เป็ นหนทางนาไปสู่การมีทกั ษะในการเล่นกีฬาต่างๆถือว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งในวิชา
พลศึกษาเพราะจะเป็ นหนทางที่จะทาให้ บคุ คลได้ รับประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ใน
โอกาสข้ างหน้ าต่อไป
ทักษะในการกีฬานี ้เราไม่สามารถจะทาให้ มีขึ ้นมาภายในเวลาสันจึ
้ งต้ องใช้ เวลา
ฝึ กหัดหรื อเรี ยนซ ้าๆเป็ นเวลานานและหลายครัง้ หรื อกิจกรรมบางอย่างบางทีอาจจะต้ องใช้ เวลา
เป็ น ปี ก็ได้ แต่ระยะเวลาที่ สอนง่ายและได้ ผลดีที่ สุดคือในวัยเด็กหรื อร่ างกายอยู่ในระหว่างการ
เจริ ญเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเริ่ มทางานประสานกันระหว่างประสาทและกล้ ามเนื ้อ จะเริ่ ม
ในวัยเด็กเล็ก เช่น เริ่ มคลาน เดิน วิ่ง และกระโดด ฉะนัน้ การที่ จะให้ บุคคลได้ มีการพัฒ นาทาง
ความสัมพันธ์ ระหว่างประสาทและกล้ ามเนื ้อได้ ดีเพื่อจะนาไปสู่การมีทกั ษะที่ดีมีประสิทธิ ภาพนัน้
ควรจะเริ่มต้ นตังแต่
้ วยั เด็กเป็ นต้ นมาจนกระทัง่ ถึงวัยผู้ใหญ่
2.2.2 กิจกรรมพลศึกษากับการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการด้ านสติปัญญากิจกรรม
พลศึกษาได้ รับการยอมรับว่าเป็ นกิจกรรมที่สาคัญในการส่งเสริ มพัฒนาการ
ทางด้ านสติปัญญาของเด็กมีงานวิจยั ที่ทาการศึกษาเด็กระดับอนุบาลอย่างจริงจังเพื่อแสดงให้ เห็น
ความสาคัญอย่างยิ่งของการกระตุ้นเด็กอายุ 5 ขวบด้ วยวิธีการง่ายๆโดยจัดกิจกรรมพลศึกษาเป็ น
กิจกรรมหลักประจาวันของการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยเด็กๆจะถูกกระตุ้นให้ ร่วมกิจกรรมประจาวัน
เป็ นรายต่อเนื่องตังแต่
้ หมุนตัวไปมา กระโดดเชือกสร้ างสมดุลในทรงตัว ตีลงั กา กลิ ้งตัว เดินบน
คานทรงตัว เล่นในสนามเด็กเล่น เด็กจะได้ รับการกระตุ้นให้ ห้อยโหนแกว่งไกวไปบนคานเตี ้ยๆ ปี น
ป่ ายลื่นไถลตีลงั กาและหุ่นตัวเด็กจะเล่นเกมต่างๆ หลายชนิดในห้ องเรี ยน เกมที่กระตุ้นประสาท
สัมผัสในการมองเห็น การได้ ยินและการสัมผัสกิจกรรมทัง้ หมดเป็ นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการ
เพิ่มและยกระดับของทักษะให้ สูงขึน้ และเพื่อช่วยกระตุ้นการพัฒ นาสมองทัง้ หมดในระหว่างปี
การศึกษา เมื่ อถึงปลายปี การศึก ษาเด็กจะเข้ ารับการทดสอบความพร้ อมขององค์ บริ ห ารส่วน
ท้ องถิ่นเพื่อวัดพัฒนาการของเด็กว่าเพียงพอต่อการเริ่มเรี ยนในเกรด 1 หรื อไม่ เด็กเหล่านี ้เกือบทุก
คนผ่านการทดสอบด้ วยคะแนนที่อยูใ่ นระดับสูงสุด
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การทดลองดังกล่าวสอดคล้ องกับคาอธิ บายของแพทย์ ห ญิ งศัน สนี ย์ ฉัตร
คุปต์ (2544) ที่วา่ การที่เด็กได้ เคลื่อนไหวร่างกายเป็ นการช่วยลดความตึงเครี ยดในสมองและทาให้
เกิดความสุขเนื่องจากจะไปกระตุ้นให้ มีการหลัง่ สารเคมีประเภทฟิ นหรื อมอร์ ฟีนในสมองที่เรี ยกว่า
เอ็นโดรฟิ นมีที่ทาให้ มีความสุข ฉะนันเรื
้ ่ องราวหรื อสิ่งที่มากระทบความรู้สกึ ขณะมีความสุขจะทาให้
ยิ่งจดจาได้ นานซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้มีประโยชน์ในการนาไปใช้ ในการปฏิรูปการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ส าคัญ ในส่ว นของการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ น าเรื่ อ งราวการเคลื่ อ นไหวการออกก าลัง กาย
การปฏิบตั ิการใช้ ดนตรี ศิลปะเข้ ามาผสมผสานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุข
และเพิ่มการเรี ยนรู้มากขึ ้นนัน่ เอง
2.2.3 พลศึกษากับการส่งเสริมพัฒนาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
“ร่ างกายและจิตใจของคนเรานัน้ มีความสัมพันธ์ กัน อย่างใกล้ ชิด จิตใจที่
สมบูรณ์ มกั อยู่ในร่ างกายที่แข็งแรง” คากล่าวนี ้แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างร่ างกายและ
จิตใจได้ ชดั เจนและกิจกรรมที่สมั พันธ์ กนั ระหว่างร่างกายอารมณ์และจิตใจก็คือกิจกรรมพลศึกษา
นั่น เอง เนื่ องจากขณะจัดกิ จกรรมเด็กได้ เคลื่อนไหว ได้ วิ่ง ได้ กระโดดและเล่นอย่างสนุกสนาน
สอดคล้ องกับธรรมชาติของเด็กจึงเป็ นกิจกรรมที่เด็กชอบ ผู้ใหญ่จะสอนให้ เด็กมีน ้าใจนักกีฬา คือ
ให้ เด็กมี จิตใจของการให้ อภัยยอมรับในความสามารถของผู้อื่น ตลอดจนการฝึ กให้ เด็กมี จิตใจ
ที่อดทนกล้ าเสี่ยงกล้ าตัดสินใจการออกกาลังกายและการเล่น จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม
สาหรั บ เด็ก ในวัย เจริ ญ เติบ โต การร่ วมกิ จกรรมเรื่ องออกก าลังกายและเล่น กี ฬ าก่อให้ เกิ ดการ
ผ่อนคลายความเครี ย ดท าให้ เด็ก สนุกสนานในขณะที่ ออกก าลังกายและเล่น กี ฬ า (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
2.2.4 กิจกรรมพลศึกษากับการส่งเสริมพัฒนาการด้ านสังคม
กิ จ กรรมพลศึก ษาเป็ น อี ก กิ จกรรมหนึ่ งที่ ส่งเสริ ม ให้ เด็ ก มี พัฒ นาการด้ าน
สังคมได้ เป็ น อย่ างดี เพราะในขณะร่ วมกิ จกรรมเด็ ก ต้ อ งเรี ย นรู้ ที่ จะปฏิ บัติ ต ามกฎ กติ ก า การ
ช่วยเหลือกันและการเป็ นผู้นา และผู้ต ามการทางานร่ วมกัน การมีวินยั ในตนเอง จึงเป็ นสิ่งที่เด็กๆ
จะต้ องได้ รับการปลูกฝังจากการเล่นกีฬาและกิจกรรมพลศึกษาถ้ าอยูภ่ ายใต้ การจัดและดาเนินการ
ของผู้นาที่มีความรู้และความสามารถแล้ วจะส่งเสริ มให้ บคุ คลเป็ นผู้นาที่มีความเข้ าใจและสามารถ
ปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้ อมหมู่พวกและสังคมที่เขามีชีวิตอยู่ได้ ดี นอกจากนี ้ในเวลา
เรี ย นพลศึ ก ษาครู จ ะสามารถทราบว่ า เด็ ก คนไหนมี นิ สัย ใจคออย่ า งไรและชอบเก็ บ ตัว ชอบ
แสดงออก แยกตัวไปจากเพื่ อน น้ อยใจ ก้ าวร้ าว หรื ออื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็ นอันตรายหรื อไม่เป็ น ที่
ยอมรับของสังคมก็ควรจะได้ รับการส่งเสริมไปในทางที่ถกู ต้ องดีงามมากยิ่งขึ ้นต่อไป
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2.2.5 กิจกรรมพลศึกษากับการส่งเสริมพัฒนาการด้ านคุณธรรมจริยธรรม
กิ จกรรมทางพลศึกษาและกี ฬ าสามารถที่ จ ะปลูกฝั งทัศ นคติ ที่ ดี ท างด้ าน
คุณธรรมจริ ยธรรมได้ เป็ นอย่างดีการเล่นกีฬานันจะสอนให้
้
เด็กรู้ จกั ความมีน ้าใจเป็ นนักกีฬารู้ แพ้
รู้ ชนะ รู้ อภัย เด็กในวัยเจริ ญเติบโตจะเรี ยนรู้ การเล่นกีฬาเช่นเมื่อเราเล่นกีฬาแล้ วเราจะเป็ นฝ่ าย
ชนะต้ องชนะด้ วยความขาวสะอาดเล่นอยู่ในกติกาชนะทังคู
้ ่ต่อสู้ ชนะใจผู้ตดั สิน ชนะใจคนดูรอบ
สนาม นั่นคือชัยชนะที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม รู้ จักแพ้ ต้องแพ้ ให้ เป็ น หมายถึง หากเราแพ้ ต้องรู้ ว่า
นักกีฬาของเราทาหน้ าที่ของนักกีฬาได้ อย่างสมบูรณ์ เต็มที่แล้ วสู้ไม่ได้ หรื อแพ้ ทีมที่ดีกว่าเก่งกว่า
ผู้แพ้ ต้องได้ รับเกียรติเช่นเดียวกับผู้ชนะคือได้ รับคาชมให้ กาลังใจในการที่จะแก้ ไขข้ อบกพร่ องแล้ ว
เข้ าร่ วมการแข่งขันใหม่ รู้ จกั อภัยคือการให้ อภัยเป็ นคุณธรรมจริ ยธรรมอันประเสริ ฐที่มนุษย์พึงมี
ต่อกัน การกระทาด้ วยการตังใจหรื
้
อไม่ก็ตาม ควรจะกล่าวคาว่าขอโทษส่วนคนที่ถกู กระทาก็ควรที่
จะให้ อภัยสิ่งเหล่านีค้ วรจะต้ องปลูกฝั งตังแต่
้ เด็กๆเพื่อจะทาให้ เด็กเหล่านัน้ มีการเรี ยนรู้ ที่ดีและ
ถูกต้ องจะเห็นได้ ว่าสังคมปั จจุบนั หากความมีน ้าใจเป็ นนักกีฬาอย่างมากทังสั
้ งคมเล็กๆจนกระทัง่
ถึงสังคมใหญ่ๆทุกคนจะใช้ คาว่าขอให้ มีน ้าใจเป็ นนักกีฬาคือรู้จกั แพ้ ร้ ูจกั ชนะรู้จกั การให้ อภัยแต่ถ้า
เขาเหล่านัน้ ไม่เคยเล่นกี ฬาจึงออกกาลังกายมาตังแต่
้ เด็กๆจะถูกปลูกฝั งลักษณะนิสยั ที่ถูกต้ อง
เขาเหล่านันจะมี
้ น ้าใจนักกีฬาหรื อไม่
สรุ ป กิ จ กรรมพลศึก ษาส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย นัน้ มี ค วามส าคัญ ในด้ า นการ
ส่งเสริ มให้ เด็กมีพฒ
ั นาการที่ดีในด้ านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรมจริ ยธรรม
เพราะการเข้ าร่วมกิจกรรมพลศึกษานันจะท
้ าให้ เด็กได้ ออกกาลังกายการออกกาลังกายเป็ นประจา
สม่าเสมอจะช่วยให้ อวัยวะต่างๆ ของร่ างกายได้ รับการกระตุ้นเป็ นผลให้ ร่างกายมีความแข็งแรง
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเป็ น ไปตามพัฒ นาการของร่ างกาย ช่ วยลดความเครี ย ดในสมองท าให้ เกิ ด
ความสุขทาให้ การเรี ยนรู้ เพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ ขณะร่ วมกิจกรรม พลศึกษาเด็กจะต้ องเรี ยนรู้ กฎ
กติกา การช่วยเหลือ ซึง่ กันและกันการเป็ นผู้นาผู้ตาม ฯลฯ บทบาทเหล่านี ้นาไปสู่พฒ
ั นาการด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมมีน ้าใจเป็ นนักกีฬารู้แพ้ ร้ ูชนะและรู้อภัย
2.3 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
กุล ยา ตัน ติ ผ ลาชี ว ะ (2551) ได้ ก ล่ า วถึ ง กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจัง หวะของเด็ ก
ปฐมวัยว่าเป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระ โดย
ใช้ เสียงเพลง การเคาะจังหวะ เพื่อให้ เด็กมีจินตนาการ ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่ การร้ องเพลง
คาคล้ องจอง การเคลื่อนไหวตามความคิดสร้ างสรรค์
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ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2556) ได้ กล่าวถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย ไว้ ดงั นี ้
เด็กปฐมวัยกับการเคลื่อนไหวเป็ นของคู่กนั เด็กเรี ยนรู้และได้ ประสบการณ์ต่างๆ
จากการเคลื่อนไหว สมองส่วนเคลื่อนไหวมีการพัฒนามากในวัยนี ้ ผู้ใหญ่ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ
อบรมเลี ้ยงดูจาเป็ นจะต้ องจัดกิจกรรมให้ เด็กได้ เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่ างกายอย่างอิสระตาม
จังหวะ สาหรับจังหวะและดนตรี ที่ใช้ ประกอบอาจจะเป็ น เสียงเพลง การเคาะไม้ กลอง การตบมือ
เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ งต้ องเข้ าใจถึงพัฒนาการและความสามารถด้ านร่างกาย ของเด็กในวัยต่างๆ
ด้ วย เพราะจะทาให้ สามารถฝึ กให้ เด็กปฏิบตั ิกิจกรรมได้ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการด้ าน
ร่างกาย อย่างเช่นเด็กวัยต่างๆ มีพฒ
ั นาการดังนี ้
เด็กอายุ 2-3 ปี เด็กสามารถเดินได้ อย่างแข็งแรง มัน่ คง ถอยหลัง ยืนขาเดียว โยน
ลูกบอลโดยใช้ อ้ งุ มือและแขน ทาท่าทางเคลื่อนไหวเมื่อได้ ยินจังหวะเพลง วิ่งไปข้ า งหน้ าได้ อย่าง
คล่องแคล่ว ใช้ เท้ าทังสองกระโดดอยู
้
ก่ บั ที่และเดินเขย่งได้
เด็กอายุ 3-4 ปี ขึ ้นลงบันไดสลับเท้ า ยืนขาเดียวได้ นานขึ ้น กระโดดขาเดียว โยน
ลูกบอลระยะไกลได้ 1 เมตร รับลูกบอลด้ วยมือทังสอง
้ แกว่งแขนและขาไปตามจังหวะเพลงได้
เด็กอายุ 4-5 ปี กระโดดสลับเท้ า กระโดดข้ ามสิ่งกีดขวางที่ไม่สงู นัก เดินต่อเท้ า
ถอยหลัง ขว้ างโยนลูกบอลและรับลูกบอล รับลูกบอลที่กระดอนจากพื ้น แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ตามจังหวะได้
เด็ก อายุ 5-6 ปี เมื่ อ วิ่งอย่างเร็ ว สามารถหยุด ได้ ทัน ที กระโดดขาเดี ยวตรงไป
ข้ างหน้ า รับลูกบอลที่กระดอนขึ ้นจากพื ้นด้ วยมือทังสอง
้
เดินต่อเท้ า เดินถอยหลังบนขอนไม้ หรื อ
กระดานแผ่นเดียว เดินตามจังหวะเพลงหรื อตามจินตนาการได้
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
อธิบายถึง กฎ กติกา ของการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน เช่น ไม่ผลักหรื อชนคนอื่น
มีช่องว่างเฉพาะของตัวเอง ดังนันสิ
้ ง่ ที่ต้องคานึงถึงคือ
- มีที่วา่ งพอหรื อไม่สาหรับทากิจกรรมการเคลื่อนไหว
- เวลาในการทากิจกรรม
- คุณพ่อ คุณแม่และลูกทุกคนมีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมหรื อไม่
- กิจกรรมนันเหมาะกั
้
บวัยของลูกหรื อไม่
- ลูกรู้สกึ ตื่นเต้ นกับการทากิจกรรมนันหรื
้ อไม่
การที่ พ่อแม่ทากิจกรรมการเคลื่อนไหวกับเด็ก จะช่วยพัฒ นาทัง้ ทักษะการคิด
ส่งเสริ มพัฒนาการทางด้ านร่างกายและความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กในเวลาเดียวกัน อีกทังช่
้ วยให้
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เด็กได้ พฒ
ั นาทักษะความจา และทักษะการฟั ง โดยรูปแบบของกิจกรรมการเคลื่อนไหวนันอาจเป็
้
น
เกมและการละเล่นต่างๆ การเล่นบทบาทสมมติ และการเต้ นรา ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ตอ่ พัฒนาการเด็กในทุกๆด้ าน
2.4 หลักการจัดกิจกรรมพลศึกษา
การจัดกิจกรรมพลศึกษาในเด็กปฐมวัยจะต้ องคานึงถึงกระบวรการในการเรี ยนรู้และ
พัฒนาการของเด็กเป็ นอย่างมาก เพราะเด็กนัน้ กล้ ามเนื ้อยังเจริ ญเติบโตไม่เต็มที่ ความสัมพันธ์
ของกล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆ ยังไม่ดีพอ ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมพลศึกษาจึงมุ่งเน้ นการฝึ กที่มีพฒ
ั นาการ
ที่ เหมาะสมกับ ล าดับ ขัน้ ตอน การเจริ ญ เติ บ โตและการเปลี่ ย นแปลงของแต่ ล ะคน กิ จ กรรม
พลศึกษาที่ พัฒ นาอย่างถูก ต้ องเหมาะสมกับวัย ยังจะช่วยให้ สมรรถภาพทางกายและกระตุ้น
พัฒนาการด้ านอื่นๆของเด็กให้ สงู ขึ ้นด้ วย
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2536) ได้ ให้ หลักการจัดกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กที่อายุ
3 ปี ครึ่ง – 6 ปี ครึ่ง ไว้ ดงั ตาราง 1 ดังนี ้
ตาราง 1 หลักการจัดกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กที่อายุ 3 ปี ครึ่ง – 6 ปี ครึ่ง
บุคลิกภาพ
1. เสียงดัง กระตือรื อร้ น อยากแสดงออก
อยากแสดงความสามารถ ชอบเลียนแบบ
ชอบจินตนาการและต้ องการความสนใจ
2. กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ๆ พัฒนามากขึ ้น
3. โดยธรรมชาติชอบเล่นกิจกรรม
ที่เป็ นจังหวะ

กิจกรรม
1. เกมที่ต้องใช้ ความแข็งแรง และความยืดหยุน่ หรื อ
เกม ที่แสดงออกคนเดียว เช่น การล่าสัตว์
การแสดงละคร แสดงเลียนแบบ หรื อบทบาทสมมติ
และเกมประเภททีมหรื อเกมแบบผลัด
2. การเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น หรื อทักษะเบื ้องต้ น
ของการขว้ าง จับ และตบลูกบอล
3. ใช้ ทกั ษะเกี่ยวกับดนตรี และจังหวะการเคลื่อนไหว
ตามความพอใจ เช่น การเต้ นราพื ้นเมือง และการ
เล่น ประกอบเพลง
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ตาราง 1 (ต่อ)
บุคลิกภาพ

กิจกรรม

4. ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่ องของ
ความสนใจ
5. อาจเกิดความเหนื่อยอย่างกระทันหัน
แต่จะกลับเข้ าสูส่ ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
ดังนันกิ
้ จกรรมควรจัดคาบละ 20 นาที
6. มีความสนใจในระยะเวลาสันๆ
้

4. จั ด กิ จ กรรมที่ ต อบสนองได้ ทั ง้ เด็ ก ชายและ
เด็กหญิง
5. เลือกกิจกรรมที่ใช้ เวลาสันๆ
้ มีการจัดช่วงพักสันๆ
้
ระหว่างเวลาหรื อกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ ้น
6. เปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆและอธิบายสันๆ
้

7. ความรู้สกึ ไว ถือว่าตนเองถูกต้ องและ
ไม่คอ่ ยยอมรับความพ่ายแพ้

7. กิจกรรมที่มีการจัดลาดับก่อน – หลัง หรื อ
การเล่นประเภททีม และควรจัดกิจกรรมให้ เกิด
การเรี ยนรู้เรื่ องแพ้ – ชนะ หรื อกล้ าสู้ความจริง
อย่างกล้ าหาญ
8. สนใจว่าตัวเองจะทาอะไรได้ บ้าง
8. ใช้ กิจกรรมการสร้ างเสริมประสบการณ์และ
ความสนใจด้ านการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นต่างๆ เช่น
เดิน เขย่ง วิ่ง กระโดด เป็ นต้ น
9. มีการพัฒนาทางด้ านความสัมพันธ์ของ
9. กิจกรรมที่ต้องอาศัยมือหยิบ ขว้ างหรื อถือสิ่งของ
การใช้ สายตากับมือดีขึ ้น
เช่น ลูกบอล ถุงถัว่ ห่วงยาง เป็ นต้ น
10. ต้ องการฝึ กกลไลการรับรู้ที่สาคัญๆ
10. กิจกรรมการฝึ กเรื่ องสมดุล ระดับต่างๆ และ
การเคลื่อนไหวตามขวาง-ตามยาว
11. ชอบกิจกรรมกลุม่ เล็กๆ
11. ใช้ กิจกรรมการแบ่งกลุม่ ย่อยๆในชันเรี
้ ยน
12. มีความรู้สกึ ไวต่อการแสดงออก
12. ต้ องการคายกย่องและการให้ กาลังใจ
13. ชอบกิจกรรมหนักๆและกิจกรรมประเภท 13. กิจกรรมการกลิ ้งตัว กระโดดทิ ้งตัวลงพื ้น รวมทัง้
ยืดหยุน่
กิจกรรมที่ต้องการคาแนะนาจากครูและกิจกรรม
การยืดหยุน่ และกิจกรรมต่อตัวง่ายๆ
14. อาจมีปัญหาในเรื่ องของกระดูกผิดปกติ 14. ให้ ความสนใจในปั ญหาเกี่ยวกับโครงสร้ าง
ของร่างกายในรายที่ผิดปกติ
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2.5 ขอบข่ ายของกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมพลศึกษามีขอบข่ายกว้ างเนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริ มพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย หรื อ อาจกล่า วได้ ว่า กิ จ กรรมพลศึก ษาครอบคลุม กิ จ กรรมทัง้ หมดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
เคลื่อนไหวก็คงไม่ผิดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนไหว ประกอบด้ วยกิจกรรมดังต่อไปนี ้
(ศุภเนตร ไชยช่วย, 2543)
2.5.1 กิจกรรมการเล่นเบ็ดเตล็ด ได้ แก่ กิจกรรมทุกอย่างทังมี
้ กติกาการเล่นและ
ไม่มีกติกาการเล่น มีการจัดมากมายเหมือนเกมกีฬาใหญ่ๆ การเล่นเบ็ดเตล็ดอาจแบ่งได้ ดงั นี ้
1) การเล่นเลียนแบบ เลียนแบบสัตว์ เครื่ องบิน รถไฟ
2) การเล่นเป็ นนิยายให้ เด็กทาตาม
3) การเล่นประเภทมีที่หรื อชิงที่หมายและบอลเกม
4) การเล่นประเภทหนีไล่หรื อจับ
5) การเล่นแบบแข่งขันรายบุคคล
6) การเล่นแข่งขันแบบหัด
7) การเล่นแข่งขันประเภทเป็ นหมู่
8) การเล่นประเภท
ความมุง่ หมายเฉพาะของกิจกรรมการเล่นเบ็ดเตล็ดมีดงั นี ้
1) เพื่อให้ เด็กเกิดความสนุกสนานในการเล่น การเรี ยน ไม่เป็ นผู้นิ่งเฉยนิยม
ชมชอบในการเล่นกีฬา
2) เพื่อให้ เด็กมีโอกาสฝึ กฝนการเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดีมีความกล้ าในทาง
ที่ถกู ที่ควรมีนิสยั รักการแข่งขันและการต่อสู้ผจญภัย
3) เพื่ อให้ เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ ดีทัง้ ทางกายและทางจิตใจทัง้ ยังเป็ นการ
สนองความต้ องการของเด็กทางด้ านจิตวิทยาของเด็กเนื่องจากเด็กมีนิสยั ไม่อยูน่ ิ่งเฉย
4) เพื่ อ ให้ เด็ ก มี โอกาสได้ ฝึ ก การเข้ า สัง คมมี ค วามสามัค คี รัก พวกพ้ อ งรั ก
หมูค่ ณะ
5) เพื่อฝึ กให้ เด็กเป็ นผู้นาเป็ นนักกีฬารู้แพ้ ร้ ูชนะรู้จกั การให้ อภัย
2.5.2 กิจกรรมการเล่นเป็ นนิยายและการเลียนแบบ คือ การเล่นเป็ นนิทานหรื อ
นิยายตลอดจนการเรี ยนแบบสิ่งต่างๆเพื่อให้ เด็กเกิดจินตนาการหรื อฝึ กการคิดการเล่นเป็ นนิยาย
คือการแสดงท่าทางประกอบนิยายนันนั
้ นการท
้
าให้ เหมือนเช่นเลียนแบบรถไฟเครื่ องบินเลียนแบบ
พวกสัตว์ตา่ งๆเช่นกระต่าย แมว หมา ช้ าง หมี ยีราฟ การเลียนแบบนี ้เพื่อให้ เด็กเกิดจินตนาการ
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ความมุง่ หมายเฉพาะของกิจกรรมการเล่นเป็ นนิยายและการเลียนแบบมีดงั นี ้
1) เพื่อสนองความต้ องการทางธรรมชาติของเด็ก
2) เพื่อให้ เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและพอใจในการเล่น
3) เพื่อให้ เด็กเกิดความชานาญในการเคลื่อนไหวต่างๆเบื ้องต้ น
2.5.3 กิ จ กรรมการเล่ น เข้ าจั ง หวะ ได้ แก่ กิ จ กรรมต่ า งๆ ตั ง้ แต่ ทั ก ษะการ
เคลื่อนไหว เดิน เขย่งกระโดดโหย่ง กระโดดสลับเท้ า กระโดดหลัง -ข้ าง ตบมือ (ให้ เข้ ากับจังหวะ
ดนตรี ) เล่ น เกมพร้ อมกั บ ร้ องเพลง (Singing Games) เคลื่ อ นไหวไปตามเนื อ้ เพลง (Motion
Songs) การเต้ น ราพื น้ เมื อง ฟ้อนราต่างๆ ราไทย ราวง การเต้ น ราสากล รวมทัง้ การเต้ น ราที่ มี
ความหมายและสร้ างสรรค์ (Creative Dance) กิจกรรมการเล่นเข้ าจังหวะต้ องอาศัยจังหวะและ
เครื่ องดนตรี ทงหลาย
ั้
เช่นเสียงฉิ่ง ฉาบ เสียงเคาะ เสียงตบมือ เมื่อได้ เครื่ องทาจังหวะแล้ ว จัดหา
กิจกรรมที่เล่นจังหวะนันๆกิ
้ จกรรมบางอย่างไม่ต้องใช้ เครื่ องดนตรี ก็ได้ โดยใช้ วิธีร้อง ปรบมือเป็ น
จัง หวะ เคาะจังหวะก็ ได้ เด็ ก ต้ อ งฟั งจังหวะเป็ น ส าหรั บ ให้ เคลื่ อ นไหวไปตามจังหวะที่ ถูก ต้ อง
สวยงาม สนุกสนาน ทักษะทางดนตรี และทางการเคลื่อนไหวกับจังหวะดนตรี ที่ต้องปลูกฝั งตังแต่
้
เด็กเล็ก
ความมุง่ หมายเฉพาะของกิจกรรมการเล่นเข้ าจังหวะมีดงั นี ้
1) เพื่อตอบสนองความต้ องการทางธรรมชาติของเด็กในด้ านการเคลื่อนไหว
ที่มีจงั หวะ
2) เพื่อเป็ นวิถีทางที่จะให้ เด็กได้ แสดงออกในลักษณะสร้ างสรรค์
3) เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เล่นรวมหมูก่ บั เพื่อน
2.5.4 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพตนเอง ได้ แก่ กิจกรรมเพื่อเพิ่มความอดทน
แข็งแกร่ง เช่น กิจกรรมเลียนแบบสัตว์ หกคะเมนตีลงั กา ห้ อยโหน ยืดหยุน่ ต่างๆ ต่อตัวจากง่ายไปสู่
ยาก และกิจกรรมนันรวมเอายิ
้
มนาสติก ราวคู่ ราวเดี่ยว ห่วงแทมโปลีนด้ วย
ความมุง่ หมายเฉพาะของกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพตนเองมีดงั นี ้
1) ทาให้ เด็กมีสภาพทางกายที่ดี
2) สนองความต้ องการด้ านความเจริญงอกงามทางกายและจิตใจ
3) ทาให้ เด็กมีความเชื่อมัน่ มีทรวดทรงดี
4) เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถของเด็ก
2.5.5 กิจกรรมการเล่นนาไปสู่กีฬาใหญ่หรื อเกมนา คือ กีฬาเล็กๆ ที่นาไปสู่กีฬา
ใหญ่ๆ ใช้ ทกั ษะเบื ้องต้ นให้ เกิดความชานาญ เช่น เกมนาไปสูก่ ีฬาวอลเลย์บอล บาสเกตบอล
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ความมุง่ หมายเฉพาะของกิจกรรมการเล่นนาไปสูก่ ีฬาใหญ่ หรื อเกมนา มีดงั นี ้
1) เพื่อเตรี ยมให้ เด็กรู้กติกาการเล่นและระเบียบเพื่อนาไปสูก่ ีฬาใหญ่
2) เพื่อให้ เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่น
3) เพื่อให้ เกิดทักษะคลองแคล่วว่องไวเป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ นเพื่อเป็ นลู่ทางไปสู่
กีฬาใหญ่
ขอบข่ายของกิจการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยจึงนับว่าเป็ นขอบข่ายที่กว้ างมาก
ประกอบด้ ว ยการเล่น เกมเบ็ด เตล็ด การเล่น เป็ น นิ ย ายและการเลี ย นแบบ การเล่น เข้ าจังหวะ
การทดสอบสมรรถภาพตนเองและการเล่นนาไปสูก่ ีฬาใหญ่หรื อเกมนา กิจกรรมเหล่านี ้ล้ วนมีสว่ น
ส่งเสริ มให้ เด็กได้ เคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อให้ เด็กมีพัฒนาการที่ดีทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ตลอดถึงคุณธรรมจริยธรรมต่อไป
2.6 ทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ น
Brotherson (2006) กล่า วว่า เด็ ก มี ค วามต้ อ งการในการเคลื่ อ นไหวร่ า งกายเพื่ อ
พัฒนาร่ างกายของเด็กอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการพัฒนาทางด้ านร่ างกายของเด็กนันมี
้ การ
พัฒนาเป็ นลาดับตามช่วงวัย ซึง่ แตกต่างไปตามเด็กแต่ละคน โดยปั จจัยหนึ่งที่สง่ ผลต่อพัฒนาการ
ทางด้ านร่ างกายคือทัก ษะการเคลื่อนไหว โดยแบ่งประเภทของทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
สาหรับเด็กได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. การเคลื่ อ นไหวแบบเคลื่ อ นที่ (Locomotor Movement) คื อ การเคลื่ อ นไหว
ร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้ แก่ การคลาน
ก้ าวกระโดด การกระโดด วิ่ ง กระโดดควบม้ า และการกระโดดข้ า ม ซึ่ง การเคลื่ อ นไหวนี เ้ ป็ น
การพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ (Gross-motor Skill)
2. การเคลื่อนไหวแบบอยู่กบั ที่ (Nonlocomotor Movement) คือการเคลื่อนไหว
ที่อยู่กบั ที่ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้ แก่ การดึง การดัน การบิด การผลัก การ
นั่ง การยืน ซึ่งการเคลื่อนไหวนี เ้ ป็ น การพัฒ นาการประสานสัมพัน ธ์ การใช้ ร่างกายสร้ างสมดุล
(Balance and Coordination skill)
3. การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายแบบใช้ อุ ป กรณ์ (Manipulative Movement) คื อ
การเคลื่อนไหวที่ใช้ การประสานสัมพันธ์ระหว่าง มือหรื อเท้ ากับตา ในการเคลื่อนย้ ายที่กบั อุปกรณ์
ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวได้ แก่การเปิ ด -ปิ ดด้ วยมือ การขว้ าง การโยน การโบก
และการจับ ซึง่ การเคลื่อนไหวนี ้เป็ นการพัฒนามือตาประสานสัมพันธ์และกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก (Finemotor Skill and Hand-eye Coordination)
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Landy และ Burridge (2006) กล่าวว่า ทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก แบ่งประเภท
ของการเคลื่อนไหวร่างกายสาหรับเด็กได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวแบบเคลื่ อ นที่ (Locomotion Skills) คื อ เคลื่ อ นไหว
ร่างกายเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ได้ แก่ การวิ่งการกระโดดไปข้ างหน้ าขาเดียวหรื อสอง
ขาการกระโดดข้ ามสิง่ กีดขว้ างการสไลด์
2. ทัก ษะการจัด การร่ างกาย (Body-management Skills) คื อ การเคลื่ อ นไหว
ร่างกายแบบอยู่กบั ที่ได้ แก่การยืนทรงตัวการกระโดดการจัดการร่างกายแนวนอนหรื อแนวราบและ
การจัดการร่างกายแนวตัง้
3. ทักษะการควบคุมอุปกรณ์ (Object Control Skills) คือการเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยมีอปุ กรณ์ด้วย ได้ แก่ การรับลูกบอล การจับลูกบอลขนาดต่างๆ การเคลื่อนไหวลูกบอล จับลูก
บอลสองมือและมือเดียว นาลูกบอลส่งข้ างล่าง ส่งลูกบอลเหนือศีรษะ การแตะ การกลิ ้ง การโยน
บอลด้ วยสองมือและมือเดียว
ประเภทของกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ นที่จะช่ วยพัฒนาทักษะเบือ้ งต้ น
การเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นเป็ นพื ้นฐานหรื อจุดเริ่ มต้ นที่จะนาไปสูท่ กั ษะการเคลื่อนไหวที่
ดีและมีประสิทธิภาพในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะในเด็กวัยเจริ ญเติบโต เป็ นวัยที่ระบบประสาท
และกล้ ามเนื อ้ พร้ อมที่จะเรี ยนรู้ การจัด กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ นที่ คานึงถึงลักษณะของ
ผู้เรี ยนถือว่าเป็ นหัวใจของการจัดประสบการณ์ให้ กบั เด็ก
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2547) ได้ นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้
2.6.1 การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ นแบบไม่ เคลื่อนที่ (Non-Locomotive
Movement)
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นแบบไม่เคลื่อนที่ คือกิจกรรมการเคลื่อนไหวส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่ างกายที่เท้ าหนึ่งเท้ าใด หรื อเท้ าทัง้ สอง หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ างกายที่เป็ น
ฐานรองรับน ้าหนักของร่างกายอยู่นนไม่
ั ้ ได้ ขยับเขยื ้อนหรื อเคลื่อนที่ออกจากที่เดิม เช่น การงอหรื อ
การเหยียดแขน การงอหรื อการเหยียดขา การงอตัวหรื อการเหยียดตัว การบิดลาตัวไปทางด้ าน
ซ้ ายหรื อทางขวา โดยที่ฐานรองรับน ้าหนักร่างกายไม่ขยับออกจากที่เดิมเป็ นต้ น
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นแบบไม่เคลื่อนที่นี ้ เป็ นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มี
ความจ าเป็ นและส าคัญ ส าหรั บ นั ก เรี ย นในวัย เด็ ก เล็ ก เช่ น นัก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นวัย อนุ บ าลหรื อ
ในระดับชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ น เพราะนักเรี ยนในวัยนี ้ นอกจากเป็ นวัยที่กาลังอยูใ่ นระยะของการ
กระหายการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการเจริ ญเติบโตแล้ ว ยังจะเป็ นวัยที่อยู่ในระหว่างมีความอยากรู้
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อยากเห็นอยากจะสารวจและอยากจะทดลองความสามารถของร่ างกายของตนเองในลักษณะ
ท่าทางต่างๆ เป็ นอย่างมาก ว่าร่างกายหรื อส่วนต่างๆ ของร่างกายของตนเองนัน้ มีความสามารถที่
จะทาอะไรได้ บ้างหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใดอีกด้ วย ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมประเภทนี ้ให้ แก่นกั เรี ยน
ในวัยนี ้นัน้ จึงเป็ นการสนองความต้ องการให้ ได้ มีโอกาสได้ สารวจได้ ร้ ู และเข้ าใจในความสามารถ
ของส่วนต่างๆของร่างกายของเขาได้ เป็ นอย่างดีและในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมในลักษณะนี ้
เป็ นการสนองความต้ องการในการเคลื่อนไหวของร่ างกายของเด็กได้ อย่างเพียงพอควบคู่ไปกับ
การช่วยส่งเสริ มการทางานร่ วมประกันและประสานงานกันของระบบประสาทและกล้ ามเนือ้ ให้
ดี ขึน้ อี ก ด้ ว ยดังนัน้ กิ จ กรรมการเคลื่ อนไหวเบื อ้ งต้ น แบบไม่เคลื่ อ นที่ นี จ้ ึง มี ค วามเหมาะสมกับ
นักเรี ยนในวัยนี ้มากดังที่กล่าวมาแล้ ว
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบอยูก่ บั ที่ที่สามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะเบื ้องต้ นต่างๆดังกล่าวนี ้พอจะนามาเป็ นตัวอย่างได้ ดงั ต่อไปนี ้คือ
1) การยืนทรงตัวอยู่กับที่ด้วยเท้ าข้ างเดียว หรื อด้ วยสองเท้ า หรื อด้ ว ยส่วน
ต่างๆ ของร่างกายเป็ นฐานรองรับน ้าหนัก 2 ส่วนหรื อ 3 ส่วนก็ได้ เป็ นระยะเวลาหนึง่
2) ยื น ทรงตัวอยู่กับ ที่ แล้ วเหยีย ดแขน ขา ลาตัว หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกายไปในทิศทางต่างๆ ให้ ได้ ไกลที่สดุ
3) ทาร่างกายให้ มีลกั ษณะและรูปร่างต่างๆกัน เช่น ทาตัวเป็ นกาแพง รถ หรื อ
ตึก เป็ นต้ น ในขณะที่ร่างกายไม่ต้องเปลี่ยนที่
4) การบิดแขนขาลาตัวหรื อส่วนอื่น ๆ ของร่ างกายไปพร้ อมๆ กัน ในขณะที่
ร่างกายอยูก่ บั ที่
5) ขาหนึง่ ขาใดอยูก่ บั ที่เพียงขาเดียว แล้ วพยายามเหยียดขาอีกข้ างหนึง่ แขน
เดียวหรื อสองแขนลาตัว หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายไปให้ ได้ ไกลที่สดุ
6) การงอตัวและเหยียดลาตัวสลับกันให้ ได้ มากที่สดุ ในเวลาที่กาหนดโดยที่
ร่างกายไม่ขยับจากที่เดิม
7) การทาร่ างกายให้ มีร่างกายเล็กลง หรื อใหญ่ขึ ้น หรื อให้ สนลงหรื
ั้
อยาวขึ ้น
สลับกันให้ ได้ มากที่สดุ ในเวลาที่กาหนด
8) จากท่าต่างๆ เช่น ท่านัง่ อยู่กบั ที่ ท่าดันพื ้นท่านอนคว่าหรื อนอนหงายแล้ ว
ทาให้ ท่าต่างๆดังต่อไปนี ้คือ
8.1) ยกส่วนต่างๆของร่างกายให้ พ้นจากพื ้นให้ มากที่สดุ
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8.2) ใช้ สว่ นหนึ่งส่วนใดของร่างกายเขียนตัวหนังสือในอากาศ หรื อทาท่า
ระบายสีวาดรูปในอากาศ
8.3) เหยียดแขนและขาไปในทิศต่างๆ ให้ ได้ ไกลมากที่สดุ
8.4) เปลี่ ย นต าแหน่ ง หรื อ ทิ ศ ทางต่ า งๆ ของร่ า งกายให้ ได้ ม ากที่ สุ ด
ยื่นแขนเดียวขาเดียว แขนและขาข้ างเดียวกัน หรื อสลับแขนและขาอย่างละข้ าง
9) การใช้ สว่ นต่างๆ ของร่างกายเขียนวงกลม โดยใช้ ระนาบต่างๆกัน
เส้ นขนานกับพื ้น ตังกั
้ บพื ้นเฉียงกับพื ้น
10) การแสดงต าแหน่ งของร่ า งกายในการว่ายน า้ ท่ าต่างๆ พร้ อมกับ การ
เคลื่อนไหวของท่าว่ายน ้าเหล่านันด้
้ วย ในขณะที่ร่างกายอยูก่ บั ที่
11) จากท่ายืนแยกเท้ าให้ ห่างกัน มากๆให้ บิดลาตัวไปทางซ้ ายหรื อขวาแล้ ว
เอามือแตะพื ้นให้ ได้ ไกลมากที่สดุ ใช้ มือแตะพื ้นด้ านตรงกันข้ ามให้ ได้ ไกลมากที่สดุ
12) การฝึ กหัดทรงตัวด้ วยส่วนต่างๆของร่ างกาย เช่น ด้ วยเท้ าเดียว ด้ วยมือ
และขาอย่างละข้ างด้ วยสองมือ ด้ วยศีรษะ และด้ วยข้ อศอกทังสองเป็
้
นต้ น
13) การเหวี่ยงแขนข้ างหนึ่งแล้ วตามด้ วยแขนอีกข้ างหนึ่งไปรอบๆ ร่ างกาย
โดยไม่ต้องเคลื่อนที่
14) การทดลองความสามารถของข้ อ ต่ อ ของส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกายว่ า
สามารถจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดได้ บ้างหรื อได้ มากน้ อยแค่ไหน
15) การจับกันเป็ นคู่ๆ แล้ วพยายามยกคู่ของตนเองว่าจะสามารถยกคู่ของ
ตนเองในลักษณะไหนได้ บ้างหรื อไม่มากน้ อยแค่ไหน
2.6.2 การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ นแบบเคลื่อนที่ (Locomotive Movement)
กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวเบื อ้ งต้ น แบบเคลื่ อ นที่ เป็ น กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวที่
ร่ างกายมีการเปลี่ยนที่ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรื อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ ควบคู่กนั ไป
เช่น การเคลื่อนไหวไปด้ วยการเดิน การวิ่ง การคลาน การกลิ ้งตัว การม้ วนตัวไปในทิศทางตรง
ทางโค้ ง หรื อเป็ นวงกลมก็ได้ การเคลื่อนไหวโดย การเคลื่อนที่ไปนัน้ อาจจะเคลื่อนที่ไปคนเดียว
หรื อเป็ นคู่ หรื อเป็ นกลุม่ หลายๆคนก็ได้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบที่ร่างกายมีการเปลี่ยนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็
เป็ นอีกกิจกรรมหนึง่ ที่มีบทบาทและมีความสาคัญสาหรับนักเรี ยนในระดับชันอนุ
้ บาล และระดับชัน้
ประถมศึกษาตอนต้ น คือปี ที่ 1-3 มาก เพราะนักเรี ยนที่ อยู่ในวัยนี เ้ ป็ น วัยที่ ร่างกายก าลังอยู่ใน
ระหว่างการเจริ ญเติบโตและส่วนต่างๆ ของร่ างกายทุกๆ ส่วนกาลังต้ องการการเคลื่อนไหวและ
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การออกกาลังกาย เพื่ อช่วยในการเจริ ญ เติบโตและช่วยให้ ระบบประสาทและกล้ ามเนื อ้ ได้ เริ่ ม
ปรับตัวให้ สามารถทางานร่วมกันและประสานระหว่างกันให้ ดีขึ ้น ดังได้ กล่าวมาแล้ ว ดังนันกิ
้ จกรรม
การเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นต่างๆเหล่านีจ้ ึงเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งถ้ าครู ผ้ สู อนสามารถจัดให้ นกั เรี ย นได้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ ว จะเป็ นการช่วยให้ ร่างกายของนักเรี ยนได้ มีการเจริ ญ เติบโตมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และช่วยวางพื ้นฐานให้ ระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อของร่างกายได้ มีการ
ทางานร่ วมกันและประสานในระหว่างกันและกันให้ ดีขึ ้นได้ เป็ นอย่างดีอันจะเป็ นผลให้ ได้ มาซึ่ง
ทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นที่ดีตอ่ ไป
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบที่ร่างกายมีการเปลี่ยนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่
สามารถนามาใช้ เพื่อพัฒนาทักษะเบื ้องต้ นแบบนี ้มีดงั ตัวอย่างต่อไปนี ้
1) การเคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยการเดินช้ าๆ เร็ วๆ หรื อเร็ วๆ ช้ าๆ สลับกันไป
รอบๆ ห้ อง หรื อไปรอบๆ สนามที่กาหนดให้
2) การเคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยการเดิน หรื อการวิ่งด้ วยความเร็ วที่สม่าเสมอ
ช้ าและเร็วสลับกัน
3) การเคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยการเดินโดยวิธีการก้ าวเท้ ายาวๆ การก้ าวเท้ า
เดินแบบช้ าง หรื ออาจจะเดินด้ วยวิธีการเลียนแบบสัตว์อื่นๆ
4) ทาตัวให้ ใหญ่เหมือนยักษ์ หรื อเหมือนคนแคระ หรื อเหมือนแม่มดแล้ วทา
ท่าทางหรื อเดินเหมือนยักษ์ เหมือนคนแคระ หรื อเหมือนแม่มด
5) เคลื่อนไหวร่างกายด้ วยการเดิน หรื อวิ่งข้ าม หรื อรอดสิ่งกีดขวาง เช่น โต๊ ะ
หรื อม้ านัง่ หรื อสิ่งอื่นๆ
6) เคลื่อนไหวร่ างกายไปรอบๆห้ อง หรื อสนามแล้ วทาท่าเหมือนการว่ายนา้
ประกอบด้ วย
7) เคลื่อนที่ไปรอบๆห้ องเรี ยนสนามด้ วยท่าใดๆก็ได้ แต่เมื่อได้ ยินสัญญาณให้
หยุดแล้ วก็ให้ เปลี่ยนท่าและเคลื่อนที่ไปเป็ นท่าใหม่ด้วยท่าใดๆ ก็ได้
8) นักเรี ยนจับกันเป็ นคูๆ่ คนหนึง่ นัง่ เหยียดแขน หรื อขาออกไปอีกคนหนึง่ เดิน
ข้ าม หรื อกระโดดข้ าม
9) นักเรี ยนเคลื่อนที่ไปรอบๆ สนาม หรื อห้ องเรี ยนในขณะที่ยกเท้ าข้ างใดข้ าง
หนึง่ ไว้ ตลอดเวลา
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10) นักเรี ยนเคลื่อนที่ไปรอบสนาม หรื อห้ องเรี ยนในขณะเดียวกันก็ทาตัวให้
ต่าลง และต่าลง แล้ วก็ถึงท่าคลานเคลื่อนที่ไปรอบๆสนาม หรื อห้ องเรี ยนนันแล้
้ วก็คอ่ ยยกลาตัวให้
สูงขึ ้น และสูงขึ ้นจนลาตัวตังตรง
้
11) นักเรี ยนเคลื่อนที่ไปรอบๆ สนามถึงห้ องเรี ยนโดยใช้ น ้าหนักของลาตัวอยู่
บนส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายเพียงส่วนเดียว
12) ให้ นกั เรี ยนเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าโดยใช้ แขนและขาที่อยู่ข้างเดียวกันแกว่ง
ไปข้ างหน้ าและข้ างหลังพร้ อมๆ กันไป
13) ให้ นกั เรี ยนเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ ารอบห้ องเรี ยน หรื อสนามโดยให้ ส่วนของ
ศีรษะอยูต่ ่ากว่าเอวตลอดเวลา
14) นักเรี ยนเคลื่อนที่ไปรอบๆสนาม หรื อห้ องเรี ยนโดยถือไม้ คฑา หรื อไม้ ยาว
ขนาดเท่าไม้ เท้ า หรื อเชือกกระโดดติดมือไปด้ วย เมื่อได้ ยินสัญญาณให้ วางไม้ หรื อเชือกที่ถือติดมือ
มากับพื ้นแล้ วกระโดดกลับไปกลับมา ข้ ามเชือก หรื อไม้ นนั ้ 3-4 ครัง้ แล้ วจึงหยิบไม้ หรื อเชือกที่วาง
ไว้ นัน้ ขึน้ มา และเคลื่อนที่ ไปข้ างหน้ าต่อไปอีก จนกว่าจะได้ จนกว่าเมื่อได้ ยิน สัญ ญาณอีกก็ ให้
ปฏิบตั ิการกระโดดข้ ามไม้ หรื อเชือกในท่าเดียวหรื อท่าใหม่ก็ได้ ให้ ปฏิบตั ิเช่นนี ้ต่อไปเรื่ อยๆ
15) เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าด้ วยท่าเดินหรื อถ้ าวิ่งไปในทิศทางต่างๆกัน แล้ วไป
แตะฝาผนังเมื่อได้ แตะฝาผนังแล้ ว ให้ เคลื่อนที่ตอ่ ไปข้ างหน้ าโดยวิธีอื่น ซึง่ แตกต่างจากเดิม ทุกครัง้
เมื่อแตะฝาผนังแล้ วจะต้ องเปลี่ยนท่าเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าเป็ นอย่างอื่นไปทุกครัง้ ด้ วย
16) ให้ นักเรี ยนจับกันเป็ นคู่ๆ เมื่ อได้ ยินสัญ ญาณ นักเรี ยนคนหนึ่งในคู่นัน้
เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าด้ วยวิธีหนึ่งแล้ วนักเรี ยนอีกคนหนึ่ง ก็พยายามเลียนแบบตามนักเรี ยนคนแรก
นันแล้
้ วเคลื่อนที่ตามไป เมื่อได้ ยินสัญญาณอีกครัง้ เป็ นครัง้ ที่สองนักเรี ยนคนที่สองก็เคลื่อนที่ไป
ข้ างหน้ า ด้ วยท่าใหม่แล้ วนักเรี ยนอีกคนหนึ่ง ก็ทาท่าเลียนแบบเคลื่อนที่ ตามไป ให้ นักเรี ยนทา
สลับกันดังนี ้ไปเรื่ อยๆ
17) นักเรี ยนเคลื่อนที่ไปรอบๆห้ องเรี ยน หรื อสนามด้ วยการใช้ ส่วนต่างๆ ของ
เท้ ารองรับน ้าหนักของร่างกายในแต่ละครัง้ แตกต่างกันไป
18) นักเรี ยนเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าโดยวิธีต่างๆกัน เช่น โดยวิธีการก้ าวเท้ าไป
ข้ างหน้ าและให้ ส้นเท้ าติดกับนิ ้วเท้ าไปเรื่ อยๆ หรื อโดยวิธีการก้ าวเท้ าไปข้ างหน้ าและให้ ขาไขว้ กนั
หรื อโดยวิธีการก้ าวเท้ าไปข้ างหน้ าด้ วยเท้ าทังสองพร้
้
อมกัน หรื อโดยวิธีให้ เท้ าหนึ่งเท้ าใดนาเพียง
เท้ าเดียว
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19) นัก เรี ย นเคลื่ อ นที่ ไปรอบๆสนามหรื อ ห้ อ งเรี ย นโดยใช้ ท่ า เคลื่ อ นที่ ไป
ข้ างหน้ าเช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ในกรี ฑาลู่และลาน
20) นักเรี ยนเคลื่อนที่ไปรอบๆห้ องเรี ยน แล้ วให้ บิดปลายเท้ าไปทางขวาทุก
ครัง้ ที่จะหันไปทางขวา และทุกครัง้ ที่หนั ไปนันให้
้ เปลี่ยนท่าการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าใหม่ บิดเท้ าไป
ทางซ้ ายทุกครัง้ เมื่อจะหันไปทางซ้ ายพร้ อมกับเปลี่ยนท่าเคลื่อนที่ใหม่ทาเช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ
21) เลือกกีฬาประเภทหนึ่งประเภทใดขึ ้นมาแล้ วเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าด้ วยการ
สมมติวา่ เป็ นการเล่นกีฬาประเภทนัน้
22) นัก เรี ย นเคลื่อนที่ ไปทางซ้ าย ไปทางขวา ไปข้ างหน้ า ไปข้ างหลัง โดย
วิธีการใช้ เท้ าข้ างเดียวสองเท้ าสลับกัน
23) นักเรี ยนเคลื่อนที่ ไปรอบๆ ห้ องเรี ยน หรื อสนามโดยใช้ เฉพาะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของร่างกายที่และส่วนที่ไปข้ างหน้ าตลอดเวลา
2.6.3 การเคลื่ อนไหวเบือ้ งต้ นแบบที่มีการใช้ อุปกรณ์ หรื อวัตถุอ่ ืนประกอบ
(Manipulative Movement)
การเคลื่อนไหวแบบเบือ้ งต้ นที่ มีการใช้ อุปกรณ์ ห รื อวัตถุอื่น ประกอบนัน้ ความ
ประสงค์ก็เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีพฒ
ั นาการในการทางานประสานกันระหว่างประสาทและกล้ ามเนื ้อ
ของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ดีขึ ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ มีการออกกาลังกาย ทาให้ ร่างกาย
แข็งแรง มีสขุ ภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ควบคู่กันไปด้ วย และที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนันตามปกติ
้
แล้ ว
ธรรมชาติของนักเรี ยนในทุกระดับชันนั
้ นไม่
้ วา่ ในระดับชันประถมศึ
้
กษาหรื อในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
หรื อ แม้ แ ต่ในระดับ ชัน้ อุด มศึก ษาซึ่ง อยู่ในวัย ที่ โตแล้ ว ก็ ต าม มัก จะมี ค วามสนใจและมี ค วาม
สนุกสนานในกิจกรรมการออกกาลังกายต่างๆที่มีการใช้ อุปกรณ์ หรื อวัตถุอื่นๆ มาประกอบการ
เคลื่อนไหว หรื อการเล่นมากกว่ากิ จกรรมที่ไม่มีการใช้ อปุ กรณ์ ใดๆ เลย ยิ่งในวัยชันประถมศึ
้
กษา
ที่มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นด้ วยแล้ ว กิจกรรมที่มีการใช้ อุปกรณ์
ประกอบ ก็ยิ่งเป็ นกิจกรรมที่มีความจาเป็ น และสาคัญในการที่จะช่วยดึงดูดและท้ าทายนักเรี ยน
ยิ่ ง มากขึน้ อี ก มาก ดัง นัน้ ในโอกาสที่ มี ก ารเรี ย นการสอนการเคลื่ อ นไหวเบื อ้ งต้ น ในระดับ ชัน้
ประถมศึกษานัน้ ถ้ าจะหวังผลจากการเรี ยนการสอนให้ ได้ อย่างสมบูรณ์ แล้ ว ครู ผ้ ูสอนควรจะใช้
อุปกรณ์เพื่อประกอบการเรี ยนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวดังนันด้
้ วยทุกครัง้
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3. บทบาทของผู้ปกครองในการส่ งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายของเด็ก
เด็กในวันนีจ้ ะเป็ นกาลังที่สาคัญของชาติในวันข้ างหน้ า ผู้ ที่จะมีบทบาทสาคัญในการ
ส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยอนุบาลที่ดีที่สดุ คือ “พ่อแม่” หรื อ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็ นผู้ที่อยู่
ใกล้ ชิดกับเด็กมากที่สดุ Bruce and Meggitt (2012) กล่าวว่า พ่อแม่มีบทบาทในชีวิตลูกเพราะพ่อ
แม่ เป็ นผู้ที่ ให้ การเลี ย้ งดูแ ละเป็ นครู ค นแรกของลูก เป็ น ผู้ ที่ ร้ ู จัก และเข้ า ใจลูก ดี ที่ สุด มี ค วาม
รับผิดชอบแก่ลูก ให้ ลูกรู้ จักตัวตนของตัวเอง เป็ นผู้มีทักษะและประสบการณ์ ที่สาคัญ ต่อระบบ
การศึกษาระดับปฐมวัย และทางานร่ วมกับครู เกี่ ยวกับการศึกษาของลูก Ward, Saunder and
Pate (n.d.) กล่าวว่า พ่อแม่เป็ นบุคคลสาคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้ แก่ลกู ทังทางด้
้
าน
พฤติกรรมและทางด้ านอารมณ์ โดยมีบทบาทในการส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1) การเป็ นแบบอย่าง คือ การเป็ นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ในการดูแลรักษาสุขภาพกายและ
ใจที่แข็งแรง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กในการเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ 2) การกากับ
ติดตาม คือ การที่พ่อแม่มีบทบาทในการสร้ างกฎระเบียบภายในบ้ าน เช่น การจากัด เวลาในการดู
โทรทัศน์ของเด็ก หรื อ การเล่นเกมและคอมพิวเตอร์ และสามารถสอดส่องหรื อควบคุมการรับสื่อ
ของเด็ ก ด้ วย 3) การให้ การสนั บ สนุ น คื อ การให้ การส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก รั ก ษาสุข ภาพด้ วยการ
ออกกาลังกาย หรื อกิจกรรมที่เด็กๆ สนใจ
การพัฒ นากล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ นิติธร ปิ ลวาสน์ (2555) กล่าวไว้ ว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองมี
บทบาทสาคัญ ต่อการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กในทุกด้ าน โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้ านร่ างกาย
เนื่ อ งจาก เป็ นบุ ค คลที่ อ ยู่ใ กล้ ชิ ด เด็ ก มากที่ สุด จึ ง ควรมี บ ทบาทในการกระตุ้น และส่ ง เสริ ม
พัฒนาการด้ านร่างกายและกล้ ามเนื ้อใหญ่ ดังนี ้
- การสร้ างสุขนิสยั การรักษาความสะอาดของร่ างกาย การดูแลสุขภาพตา ผิวหนัง
จมูก ฟั น มือ ผม เท้ า การดูแลความสะอาดของเครื่ องใช้ เครื่ องนุ่งห่ม
- การสร้ างสุขนิสยั ในเรื่ องการพักผ่อนและการนอนหลับ
- การสร้ างสุขนิสยั เรื่ องการออกกาลังกาย ด้ วยการส่งเสริ มให้ ลูกได้ ออกกาลั งกาย
อย่างสม่าเสมอ ทุกวันหรื ออย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วันก็จะเป็ นสิ่งที่ดี สร้ างบรรยากาศภายในบ้ าน
หรื อ บริ เวณบ้ า นให้ มี พื น้ ที่ ว่า งให้ ลูก ได้ ท ากิ จ กรรมต่า งๆ เช่ น ให้ ลูก ได้ ขี่ จัก รยาน เล่น ลูก บอล
โยนห่วง เป็ นต้ น
- ครอบครัวที่มีลูกหลายคน พ่อแม่ควรจัดอุปกรณ์ เครื่ องเล่นหรื อของเล่นที่ส่งเสริ ม
การเล่นเป็ นกลุ่ม เช่น การเล่นแข่งลูกบอลลงตะกร้ า การเล่นวิ่งเก็บของ การที่พี่น้องได้ เล่นด้ วยกัน
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ไม่เพียงแต่ได้ พัฒ นากล้ ามเนือ้ ใหญ่ เท่านัน้ แต่จะเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัวอีกด้ วย
- พาลูกไปเล่นในที่ซึ่งมีเครื่ องเล่นไว้ บริ การเป็ นของสาธารณะ เช่น ศูนย์นนั ทนาการ
สนามเด็กเล่นของหมูบ่ ้ าน หรื อเป็ นศูนย์เครื่ องเล่นในห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ
- สาหรับเครื่ องเล่นและของเล่นที่จดั หามาไว้ ให้ เด็กเล่นที่บ้านนัน้ ควรคานึงในเรื่ อง
ของความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารพิษและเกิดอันตรายต่อเด็ก ถ้ าเป็ นไปได้ ควรดัดแปลงวัสดุ
เหลือใช้ มาใช้ เป็ นเครื่ องเล่น เช่น ใช้ ไม้ กระดานสาหรับการเดินทรงตัว ใช้ ล้อยางรถยนต์สาหรับการ
ลอด โหน ใช้ เชือกหวายสาหรับทาเป็ นชิงช้ าหรื อสาหรับเล่นแกว่ง ใช้ กล่องสบู่ ยาสีฟัน กล่องนม
แทนไม้ บล็อก เป็ นต้ น
- เล่นกับลูก กิจกรรมต่างๆเหล่านีผ้ ้ ูปกครองสามารถเล่นกับลูกได้ โดยใช้ เวลาว่าง
หลังเลิกงานหรื อจะเป็ นวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีในการออกกาลังกาย ส่งเสริ มการ
พัฒนากล้ ามเนื ้อใหญ่ให้ กบั ลูกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สมรรถภาพทางกาย
4.1 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
นักพลศึกษาและนักการศึกษาหลายท่าน ได้ ให้ ความหมายของคาว่า"สมรรถภาพ
ทางกาย" ไว้ ดงั นี ้
สิทธิ โชค ปาโต (2552) ได้ ให้ ความเห็นว่า ความสามารถของบุคคลในอั นที่ จะ
ประกอบกิจกรรมใดๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นระยะติดต่อกันนานๆ โดยไม่แสดงอาการเหน็ด
เหนื่อยให้ ปรากฏ และสามารถฟื น้ ตัวกลับสูส่ ภาวะปกติได้ ในเวลาอันรวดเร็ว
สุพิ ต ร สมาหิ โต (2555) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สภาวะของ
ร่างกายที่มีอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อที่จะช่ วยให้ บคุ คลสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลที่มี
สมรรถภาพทางกายดี จะสามารถปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ต่าง ๆ ในชี วิต ประจ าวัน การออกก าลัง กาย
การเล่นกีฬาและการแก้ ไขสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ เป็ นอย่างดี
วิ น วงศ์ ว่ อ งสั น ตติ ว านิ ช (2555) ได้ ให้ ความเห็ น ว่ า สมรรถภาพทางกาย
หมายถึง สภาวะของร่ างกายที่ดีที่ทาให้ สามารถปฏิบตั ิงานหรื อประกอบกิจกรรมใด ๆ ได้ อย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพ ได้ เป็ น เวลานานโดยปราศจากความเหน็ ดเหนื่ อย และฟื ้น คืน สภาพร่ างกายใน
ระยะเวลาอัน สัน้ ซึ่งแสดงให้ เห็ น จากการท างานของระบบหลอดเลือดและหัวใจ ความอดทน
ความแข็งแรง ความอ่อ นตัว ท างานประสานกัน อย่างเป็ น ปกติ รวมทัง้ ลดอัต ราการเสี่ ยงของ
โรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับทุกคน
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จากความหมายต่ า งๆ ข้ า งต้ น พอสรุ ป ได้ ว่ า สมรรถภาพทางกาย (Physical
Fitness) หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจาวัน รวมถึง
การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และการแก้ ไขสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ เป็ นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยที่ร่างกายมีความอ่อนเพลียน้ อยที่สดุ และร่ างกาย ยังสามารถฟื ้นตัวกลับคืนสู่สภาวะ
ปกติได้ ในเวลาอันสัน้ ซึง่ ยังรวมไปถึงการมีร่างกายที่สง่า ผ่าเผย มีภมู ิค้ ุมกันโรคและมีจิตใจ ร่าเริ ง
แจ่มใส
4.2 ความสาคัญของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกายมีความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของชีวิตเป็ นส่วนสาคัญที่
ทาให้ มนุษย์สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ยังทาให้ บุคคลปราศจากโรคภัย
ไข้ เจ็บ มีความแข็งแรงทนทาน มีความคล่องแคล่วว่องไวที่จะประกอบภารกิจประจาวันได้ อย่าง
ลุลว่ งไปได้ ด้วยดี และยังก่อให้ เกิดการพัฒนาทังทางด้
้
านจิตใจและอารมณ์ควบคูไ่ ปด้ วย
กรมพลศึกษา (2539) ได้ ให้ ความสาคัญของสมรรถภาพทางกาย ดังนี ้
สมรรถภาพทางกายเป็ น สิ่ ง ส าคัญ ในการช่ ว ยเสริ ม สร้ างให้ บุ ค คลสามารถ
ประกอบภารกิจและดารงชีวิตอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพรวมทังยั
้ งทาให้ บคุ คลปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ
และมีความแข็งแรงทนทาน มีความคล่องแคล่วว่องไวที่จะประกอบภารกิจประจาวันให้ ลลุ ่วงไป
ด้ วยดี นอกจากนี ้ยังก่อให้ เกิดการพัฒนาด้ านจิตใจและอารมณ์ ควบคู่ไปด้ วย ในเรื่ องของสุขภาพ
ส่วนบุคคลนัน้ ความสมบูรณ์ ของร่ างกายและจิตใจ ความสัมพันธ์ กนั อย่างใกล้ ชิดกับสมรรถภาพ
ทางกายหรื ออาจจะกล่าวว่าสมรรถภาพทางกายมีรากฐาน มาจากการมีสุขภาพดี ถ้ าร่ างกาย
อ่อนแอสุขภาพไม่สมบูรณ์ ความสามารถของร่างกายที่จะประกอบภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ก็ยอ่ มลดน้ อยลงด้ วย
อย่างไรก็ตาม สมรรถภาพทางกายสามารถสร้ างขึ ้นได้ ด้วยการทาให้ ร่างกายได้
ออกกาลังกายหรื อมีการเคลื่อนไหวเท่านัน้ สมรรถภาพทางกายเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ และหายไปได้
การที่ เราจะรัก ษาให้ ร่างกายมี สมรรถภาพคงอยู่เสมอนัน้ จาเป็ น ต้ องมี การออกกาลังกายเป็ น
ประจาเพื่อให้ มีสมรรถภาพทางกายที่คงสภาพและเป็ นการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายให้ ดียิ่ง ๆ
ขึ ้นไปอีกด้ วย นอกจากนี ้แล้ วยังเป็ นประโยชน์ในการป้องกันโรคภัยเบียดเบียนโดยเฉพาะโรคที่เกิด
จากการขาดการออกกาลังกายได้ อีกด้ วย เช่น
1. ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจ
2. เพิ่มพูนประสิทธิ ภาพของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่น ระบบหมุนเวียน
โลหิต ระบบการหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ฯลฯ

47
3. ทาให้ รูปร่างและสัดส่วนของร่างกายดีขึ ้น
4. ช่วยควบคุมไม่ให้ น ้าหนักเกินหรื อควบคุมไขมันในร่างกาย
5. ช่วยลดความดันโลหิตสูง
6. ช่วยลดไขมันในเลือด
7. เพิ่มความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
วาสนา คุ ณ าอภิ สิ ท ธิ์ (2541) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความคิ ด รวบยอดที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ
สมรรถภาพทางกายว่าหมายถึงหลักการสาคัญ ดังนี ้
1. สมรรถภาพทางกายมีความจาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับชีวิตความเป็ นอยู่ของคน
แต่ละคนเป็ นอย่างมาก
2. ทักษะกีฬาไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ของสมรรถภาพทางกาย แม้ ว่าทักษะจะมีสว่ นช่วย
พัฒนาระดับความแข็งแรงสมบูรณ์ทางกายให้ สงู ขึ ้นได้ ก็ตาม
3. สมรรถภาพทางกายเกี่ ย วข้ อ งสัม พั น ธ์ กั บ สุข ภาพและความสามารถใน
การเคลื่อนไหวหรื อการทางานประจาวันของมนุษย์มากกว่าทักษะกีฬา
4. ใครก็ ต ามที่ สุข ภาพไม่ ดี สามารถปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึน้ ได้ ด้ ว ยการพัฒ นาหรื อ
ยกระดับสมรรถภาพทางกายให้ สูงขึน้ ด้ วยการออกกาลังกายหรื อเล่น กี ฬาเป็ น ประจา ซึ่งเป็ น
พื ้นฐานของการมีสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายๆ
5. การทางานประจาวันต้ องใช้ พลังงานและความแข็งแรงสมบูรณ์ ร่ างกายคน
แต่ละคนเป็ นเรื่ องเฉพาะคน ถ้ าความแข็งแรงสมบูรณ์ มีไม่มาก พลังงานก็จะถูกนาไปใช้ จนหมด
หรื อเกื อบหมดในช่ว งนัน้ ในทางตรงกัน ข้ ามถ้ ามี ค วามแข็งแรงสมบูรณ์ ม าก คนๆนัน้ ก็ ยังคงมี
พลังงานเหลืออยู่ หลังจากการทางานประจาตามปกติและพลังงานที่เหลืออยู่นี ้จะช่วยให้ คนเรามี
พลังงานสารองไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉินจาเป็ น หรื อในภาวะที่ต้องการใช้ มากกว่าภาวะปกติได้ พลังงาน
สารองหรื อพลังงานเหลือเก็บนี ้ยังช่วยส่งเสริ มให้ งานที่ปฏิบตั ิในกิจวัตรประจาวันมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้นด้ วย (เพราะงานในกิจวัตรประจาวันมีระดับต่ากว่าศักยภาพที่แท้ จริง)
6. คนที่ มี ส มรรถภาพทางกายดี จะไม่ ร้ ู สึก ว่ า ตนเองมี ค วามไม่ ส บายเกิ ด ขึน้
ในขณะท างาน ซึ่งหมายถึ งอย่า ดึงดัน หรื อ ฝื น ท าต่อ ไปจนกระทั่งเกิ ด การบาดเจ็ บ (ไม่ ส บาย)
อันเนื่องมาจากการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย (เพราะหมายถึงการทางานมากเกินควร)
7. สมรรถภาพทางกายที่ ดี ไม่ห ยุด ลงที่ ตัวของมัน เอง แต่ยังเป็ น ส่วนหนึ่งของ
ความเป็ นผู้มีสขุ ภาพดีซงึ่ มีผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตามไปด้ วย
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8. การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีไม่ได้ เป็ นคาตอบ (หรื อการแก้ ปัญหา) ทุกอย่าง
ในชีวิตและไม่สามารถรับประกันได้ วา่ จะมีชีวิตยืนยาวหรื อภูมิค้ มุ กันโรคได้ ทกุ ชนิด เพราะคนแต่ละ
คนมีวิถีชีวิตของตนซึง่ ไม่อาจเปรี ยบเทียบกับใคร ๆ ได้ นอกจากตนเอง
9. สมรรถภาพทางกายประกอบด้ วยองค์ประกอบหลากหลายและเป็ นพื ้นฐานที่
ทุกคนควรจะมีองค์ ประกอบดังกล่าว ความทนทานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด
ความแข็ ง แรง ความทนทาน ของกล้ า มเนื อ้ ความยื ด หยุ่ น และองค์ ป ระกอบของร่ า งกาย
(เปอร์ เซ็นต์ไขมัน)
10. การพิ จารณาถึงระดับสมรรถภาพทางกายของตนเองว่าเป็ นอย่างไร ควร
พิจารณาถึงคุณสมบัติในแต่ละข้ อในระดับต่อไปนี ้ซึง่ เป็ นเกณฑ์อย่างน้ อย
10.1 ทางานประจาวันได้ สาเร็จตามความต้ องการ
10.2 มีการเพิ่มพูนการป้องกันการเสื่อมสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด
หัวใจและโรคเกี่ยวกับการเสื่อมการทางาน
10.3 หาเวลาและโอกาสให้ ตนเองสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉิ น ปั จจุบันทัน
ด่วนและสภาพการณ์ที่ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ ้น เช่น การสมมติเหตุการณ์แล้ วคิดหาทางแก้ ไขในทันที
10.4 หาเวลาออกกาลังกายหรื อเล่นกี ฬาเพื่อสร้ างหรื อพัฒ นาสมรรถภาพ
ท า งก า ย ข อ งต น ทั ้ง คู่ สู งก ว่ า แ ฝ ด ไม่ เห มื อ น อ ย่ า งชั ด เจ น ค ลื่ น ไฟ ฟ้ า ส ม อ ง EEG
(Electroencephalography) พบว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ม ากกว่ า ในกลุ่ม ประชากรปกติ แต่ ไม่ พ บ
ลักษณะจาเพาะที่อธิบายความผิดปกติของการทางานของสมอง
พิชิต ภูจนั ทร์ (2547) ได้ กล่าวถึง ความสาคัญขององค์ประกอบของสมรรถภาพทาง
กายว่าการที่บคุ คลมีสมรรถภาพทางกายที่ดีทาให้ ตนเองได้ รับประโยชน์หลายด้ าน นอกจะทาให้
ร่างกาย มีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แล้ ว ยังช่วยสร้ างความมัน่ คงในการดาเนินชีวิตครอบครัว และ
ส่งผลถึงสังคมประเทศชาติ อีกด้ วยซึง่ พอจะแยกกล่าวในประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ผลต่อสุขภาพร่างกาย
1.1 ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือด
1.1.1 หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ ้น ทาให้ มีปริมาณในการสูบฉีดมากขัน้
1.1.2 กล้ ามเนือ้ หัวใจมีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการทางานมาก
ขึ ้น
1.1.3 อัตราการเต้ นของหัวใจหรื อชีพจรต่า ซึ่งก่อให้ เกิดการทางานแบบ
ประหยัด
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1.1.4 หลอดเลือดมีความยืดหยุน่ ตัวเพิ่มมากขึ ้น
1.1.5 ปริมาณเม็ดเลือดและสารฮีโมโกลบินเพิ่มมากขึ ้น
1.2 ระบบหายใจ
1.2.1 ทรวงอกขยายใหญ่ขึ ้น กล้ ามเนื ้อที่ทาหน้ าที่ในการหายใจทางานดี
ขึ ้น
1.2.2 ความจุป อดเพิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจากปอดขยายใหญ่ ขึน้ ท าให้ ก ารฟอก
เลือดทาได้ ดีขึ ้น
1.2.3 อัตราการหายใจลดลง เนื่องจากปอดทางานได้ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
1.3 ระบบกล้ ามเนื ้อ
1.3.1 กล้ า มเนื อ้ มี ข นาดใหญ่ ขึน้ (Muscle Hypertrophy) เพราะมี
โปรตีนในกล้ ามเนื ้อเพิ่มมากขึ ้น
1.3.2 การกระจายของหลอดเลื อ ดฝอยในกล้ า มเนื อ้ มากขึ น้ ท าให้
กล้ ามเนื ้อสามารถทางานได้ นานหรื อทนทานมากขึ ้น
1.4 ระบบประสาท การท างานเกิ ดดุลยภาพ ทาให้ การปรับตัวของอวัยวะ
ต่าง ๆ ทาได้ เร็วกว่าการรับรู้สงิ่ เร้ าและการสนองตอบทาได้ รวดเร็วแม่นยา
1.5 ระบบต่อมไร้ ท่อ การทางานของต่อมที่ผลิตฮอร์ โมน ซึง่ ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับการเคลื่อนไหวร่ างกายทางานได้ เป็ นปกติและมีประสิทธิภาพ เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต
และต่อมในตับอ่อน เป็ นต้ น
1.6 ระบบย่อยอาหารและขับถ่าย สามารถทางานได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
การผลิตพลังงานและการขับถ่ายของเสียเป็ นไปด้ วยดี
1.7 รู ปร่ างทรวดทรงดี มีการทรงตัวดี บุคลิกภาพอิริยาบถในการเคลื่อนไหว
สง่างามเป็ นที่ประทับใจแก่ผ้ พู บเห็น
1.8 มีภมู ิต้านทานโรคสูง ไม่เจ็บป่ วยง่าย ช่วยให้ อายุยืนยาว
1.9 มี สุขภาพจิตดี สามารถเผชิ ญ กับ สถานการณ์ ที่ สร้ างความกดดัน ทาง
อารมณ์ ได้ ดี ปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ ดี มีความสดชื่น ร่าเริง
2. ผลต่อครอบครัว ผู้ที่มีสมรรถภาพที่ดี เป็ นผลให้ ครอบครัวมีความเป็ นปึ กแผ่น
มัน่ คงแต่ละคนสามารถทาหน้ าที่ของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาโรคภัย
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ไข้ เจ็บ ประสิทธิภาพในการทางานจะทาให้ ไ ด้ รับผลตอบแทนที่ช่วยเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวได้ ดี ครอบครัวจึงอยูร่ วมกัน อย่างมีความสุข
3. ผลต่อสังคมประเทศชาติ ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
สามารถประกอบอาชีพของตนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ผลผลิตของประเทศชาติก็สามารถเพิ่ม
ขึ ้นได้ การพัฒนาประเทศ ก็สามารถดาเนินก้ าวหน้ าไปได้ ด้วยดี สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศก็มนั่ คง
สรุ ป ได้ ว่าสมรรถภาพทางกายนัน้ มี ความสาคัญ กับ เราทุกคน กล่าวคือ การที่ เรา
มีสมรรถภาพทางกายทางกายที่ดีนัน้ จะส่งผลให้ การประกอบกิจวัตรประจาวันหรื อการทางาน
ประจาวันของเราสามารถทาได้ อย่างกระฉับกระเฉงและมีประสิทธิภาพ ร่ างกายสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคภัยต่างๆ ซึง่ จะทาให้ ตวั เรามีสขุ ภาพดีเมื่อเรามีสขุ ภาพดีคณ
ุ ภาพชีวิตเราก็จะดีตาม
ไปด้ วย
4.3 องค์ ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
กรมพลศึกษา (2540) สมรรถภาพทางกาย มีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. สมรรถภาพทางกายที่ความสัมพันธ์กบั สุขภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกาย
ที่มีปัจจัยสนับสนุน ให้ มีสขุ ภาพดีและป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บ ตลอดจนปั ญหาด้ านสุขภาพที่เกิดจาก
การขาดการออกกาลังกายประกอบด้ วย
1.1 ความทนทานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต
1.2 ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ ามเนื ้อ
1.3 สัดส่วนของร่างกาย
1.4 ความอ่อนตัว
1.5 สุขนิสยั
2. สมรรถภาพทางกายที่ความสัมพันธ์กบั ทักษะ หมายถึง สมรรถภาพทายกาย
ที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ มีความสามารถในการแสดงออกทางการเคลื่อนไหว การกีฬา การเต้ นรา
และการเล่นยิมนาสติก
2.1 พันธุกรรม
2.2 ความว่องไว
2.3 ความสมดุลของร่างกาย
2.4 พลังกล้ ามเนื ้อ
2.5 ความเร็ว
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2.6 การทางานประสานกันของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
วาสนา คุ ณ าอภิ สิ ท ธิ์ . (2541) ได้ กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบและความหมายของ
สมรรถภาพทางกาย ดังนี ้
1. ศัก ยภาพหรื อ ความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวี ย นเลื อ ด
(Cardio Respiratory Capacity) หรื อ ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (Cardio Respiratory
or Cardiovascular Endurance) ศั ก ยภาพหรื อ ความสามารถของระบบหายใจและระบบ
ไหลเวีย นเลือด เรี ย กอี ก อย่างว่า ความอดทนของระบบไหลเวีย นเลือด หมายถึง คุณ สมบัติ ที่
สามารถอดทนต่ อ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมหนั ก ได้ เป็ นระยะเวลานาน ๆ หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า
สมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด (Cardio Respiratory Fitness) หมายรวมอยู่ในกิจกรรมที่
ต้ องการใช้ กล้ ามเนื อ้ มัดใหญ่ ของร่ างกายเป็ นส่วนมาก เช่น วิ่ง ว่ายน า้ ขี่จักรยาน ทัง้ นี เ้ พราะ
กิจกรรมเหล่านี ้กระตุ้นหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือดกับระบบหายใจได้ ทางานในระดับสูงขึ ้น
กว่าปกติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความอดทนของกล้ ามเนื อ้ (Muscular Endurance) ความอดทนของ
กล้ ามเนื อ้ หมายถึง คุณ สมบัติที่บุคคลสามารถเพียรพยายามทางานในกิ จกรรมที่ ต้องใช้ กลุ่ม
กล้ ามเนื ้อ กลุม่ เดียวกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ เช่น ดึงข้ อ ดันพื ้น ลุกนัง่
3. ความแข็งแรง (Strength) ความแข็งแรง หมายถึง ความสามารถในการใช้ แรง
สูงสุด ในการทางานเพียงครัง้ เดียว มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
3.1 ความแข็ ง แรงแบบอยู่กั บ ที่ (Isometric or Static Strength) หมายถึ ง
ลักษณะของการใช้ แรงจานวนสูงสุดในครัง้ เดียวที่ บุคคลสามารถกระท าต่อแรงต้ านทานชนิ ด
อยูก่ บั ที่ในขณะที่กล้ ามเนื ้อทังหมดก
้
าลังหดตัว
3.2 ค วาม แ ข็ งแ รงแ บ บ ไม่ อ ยู่ กั บ ที่ (Isotonic or Dynamic Strength)
หมายถึง จานวนความต้ านทานที่บคุ คลสามารถกระทาให้ ผ่านพ้ นไปได้ ระหว่างการใช้ แรงในขณะ
มีการเคลื่อนที่อย่างเต็มแรงของข้ อต่อเฉพาะแห่งหรื อข้ อต่อหลาย ๆ แห่งของร่ างกายรวมอยู่ด้วย
เช่น การงอแขนยกบาร์ เบล ดังนัน้ ความแข็งแรงจึงเป็ นการทางานของกล้ ามเนื ้อเฉพาะส่วนหรื อ
เฉพาะกลุ่ม ซึ่ง ขึน้ อยู่กับ ลัก ษณะของแรงต้ า นทาน (หมายถึ ง แรงต้ า นทานแบบอยู่กับ ที่ ห รื อ
เคลื่อนที่)
4. ความยืดหยุน่ (Flexibility) ความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว หมายถึง ศักยภาพ
หรื อความสามารถพืน้ ฐานของข้ อต่อที่เคลื่อนไหวได้ ตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนที่ตามปกติ
ความยื ด หยุ่ น จึ ง ค่ อ นข้ างเจาะจง ลงที่ ข้ อต่ อ ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ลัก ษณะของกล้ ามเนื อ้ และเอ็ น
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(Musculature and Connective Tissue) รอบๆ ข้ อต่อนันมากกว่
้
าโครงสร้ างของกระดูกข้ อต่อเอง
(ยกเว้ นกรณี ที่เป็ นโรคกระดูกเสื่อมหรื อไม่สามารถทางานได้ ) การเคลื่อนที่ของข้ อต่อที่มากกว่า
ปกติ คื อ ความสามารถพิ เศษที่ เกิ ด จากการฝึ ก ฝนของคนแต่ ล ะคน เช่ น ท่ า ทางต่ า งๆ ของ
นักกายกรรม หรื อ นักยิมนาสติกซึง่ เป็ นการกระทาที่คนปกติทาไม่ได้
5. องค์ ป ระกอบของร่ างกาย (Body Composition) องค์ ป ระกอบของร่ างกาย
จัดเป็ นส่วนหนึ่งของสมรรถภาพทางกาย เพราะในปั จจุบนั มีหลักฐานยืนยันได้ ว่า ไขมันส่วนเกินที่
เก็บเอาไว้ ในร่ างกายมีความเกี่ยวข้ องกับ ข้ อจากัดของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การวัด
องค์ประกอบของร่างกายจึงวัดออกมาเป็ นเปอร์ เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (% fat)
จากการศึกษาแนวคิดต่างๆ ข้ างต้ น สรุปได้ ว่า องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
ประกอบด้ ว ยความสามารถต่อ ไปนี ้ ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ความอดทนของกล้ า มเนื อ้
ความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็ ว ความอ่อนตัว การทรงตัว พลังของกล้ ามเนื ้อ ความสามารถของ
ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด
4.4 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ "Physical Best" เป็ นแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและเป็ นโปรแกรมการให้ การศึกษาด้ านสมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรี ยน
อายุ 5-18 ปี แบบทดสอบ Physical Best สร้ างขึ น้ โดย The Amarican Alliance for Health,
Education, Recreation and Dance (AAHPERD) เริ่ มนามาใช้ ในโรงเรี ยนสหรัฐอเมริ กาตังแต่
้ ปี
1988 จนถึงปั จจุบนั และเป็ นแบบทดสอบที่เข้ ามาแทนที่แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดอื่นๆ ที่
Amarican Alliance ได้ สร้ างขึ ้นมาก่อนหน้ านี ้ อันได้ แก่ AAHPER Youth Fitness Test (1957),
AAHPER Youth Fitness Test (1976) แล ะ AAHPER Health Related Physical Fitness Test
(1980) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่ อ สุข ภาพ "Physical Best" ประกอบด้ ว ยรายการ
การทดสอบ 5 รายการ โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี ้
1 สัดส่วนของร่างกาย (เปอร์ เซ็นต์ไขมัน) หรื อ ดัชนีมวลกาย เพื่อวัดปริมาณไขมัน
ของร่างกาย
2 นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า (Sit and Reach) เพื่อวัดความอ่อนตัว
3 ลุก -นั่ง (เข่ า งอ) (Modified Sit-ups) เพื่ อ วัด ความแข็ ง แรงความอดทนของ
กล้ ามเนื ้อหน้ าท้ อง
4 ดึงข้ อ (Pull Ups) เพื่อวัดความแข็งแรงความอดทนของกล้ ามเนื ้อหัวไหล่
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5 เดิ น / วิ่ ง 1 ไมล์ (One Mile walk / Run) เพื่ อ วั ด ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ซึ่งปรับปรุ งจากแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งกรมพลศึกษาใช้ เป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและสร้ างเกณฑ์ มาตราฐานของนักเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตัง้ แต่ปี 2512
จนถึงปั จจุบนั (กระทรวงศึกษาธิการกรมพลศึกษา, 2539) แยกกลุม่ อายุดงั นี ้
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 4-6 ปี มี การทดสอบจานวน 4
รายการ ดังนี ้
1. งอตัวข้ างหน้ า
2. ยืนเขย่งปลายเท้ า
3. ยืนกระโดดไกล
4. วิ่ง 20 เมตร
3. แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอายุ 4-6 ปี ของสานักวิทยาศาสตร์
การกีฬากรมพลศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ. ศ. 2555 โดย รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต และ
คณะ เป็ นแบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นเพื่อให้ เหมาะสมต่อสภาพการณ์ ในปั จจุบนั สามารถนาไปใช้ ได้
ง่าย ไม่พงึ่ พาอุปกรณ์
ประกอบรายการทดสอบดังนี ้
1. นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า
2. งอแขนยกน ้าหนัก 30 วินาที
3. วิ่งเร็ว 20 เมตร
4. ยืนกระโดดไกล
5. ลุกนัง่ 30 วินาที
6. วิ่งเก็บของและวิ่งอ้ อมหลัก
7. ดัชนีมวลกาย
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกกิจกรรมที่ใช้
ในการทดสอบแต่ละรายการจากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการนาไปใช้ กบั เด็กปฐมวัย และสามารถ
นาไปใช้ ได้ ง่าย ไม่ต้องใช้ อปุ กรณ์ในการทดสอบมากในการทดสอบ โดยสรุปได้ เป็ นตารางดังนี ้
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ตาราง 2 สรุปแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ใช้ สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้
รายการทดสอบ
1. Sit - up

สิ่งที่ต้องการทดสอบ
ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ ามเนื ้อท้ อง

ที่มา
แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอายุ
4-6 ปี ของสานักวิทยาศาสตร์ การกีฬากรมพลศึกษา
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ .ศ.2555
แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอายุ

2. ยืนกระโดดไกล

พลังของกล้ ามเนื ้อ

4-6 ปี ของสานักวิทยาศาสตร์ การกีฬากรมพลศึกษา
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ .ศ.2555
แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอายุ

3. วิ่ง 20 เมตร

ความเร็ว

4-6 ปี ของสานักวิทยาศาสตร์ การกีฬากรมพลศึกษา
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ .ศ.2555

4. นัง่ งอตัวไป
ข้ างหน้ า
5. ยืนเขย่งปลายเท้ า

แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอายุ
ความอ่อนตัว

4-6 ปี ของสานักวิทยาศาสตร์ การกีฬากรมพลศึกษา
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ .ศ.2555

การทรงตัว

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กอายุ
4-6 ปี ของกรมพลศึกษา 2543

5. แนวคิดและทฤษฏีท่ เี กี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
5.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วม
คาว่าการมีส่วนร่วม (Participation) ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายที่หลากหลาย และมีความ
แตกต่างกันไปตามความเข้ าใจ และประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะมองทัง้ ในแง่ของ
แนวคิด หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบตั ิ ดังนี ้
ประพันธ์ พงศ์ ชิณพงษ์ (2551) ได้ ให้ ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ ว่า การมีส่วน
ร่ วมเป็ นผลมาจากการเห็น พ้ องต้ องกันในเรื่ องของความต้ องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ความเห็นพ้ องต้ องกันนัน้ จะมีมากพอจนเกิดความคิดริ เริ่ มโครงการเพื่อการปฏิบตั ิการ กล่าวคือ
ต้ องเป็ นการเห็นพ้ องต้ องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้ าร่ วมปฏิบตั ิการนัน้ และเหตุผลที่คนมาร่ วม
ปฏิบตั ิการได้ จะต้ องตระหนักว่าการปฏิบตั ิการทังหมดโดยกลุ
้
่ม หรื อในนามของกลุ่มหรื อกระทา
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การผ่ า นองค์ ก ร ดั ง นั น้ องค์ ก รจะต้ องเป็ นเสมื อ นตั ว ที่ ท าให้ การปฏิ บั ติ ก ารบรรลุ ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
สัน ติ ชัย เอื อ้ จงประสิ ท ธิ์ (2551) ได้ ก ล่ า วถึ ง สาระส าคัญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรว่าหมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรเข้ ามามีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มตัดสินใจในการ
ปฏิบตั ิงานและการร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะ
สามารถทาให้ บุคลากรเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาเพื่อแก้ ไขปั ญหา และนามาซึ่งสภาพความ
เป็ นอยู่ของบุคลากรให้ ดีขึ ้นนันผู
้ ้ นาจะต้ องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับของ
ผู้อื่นและพร้ อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร
กุสตาโว (ประพันธ์ เดชสวัสดิ,์ 2552 อ้ างอิงจาก Gustavo,1992) กล่าวว่า การมีสว่ น
ร่ วมนัน้ โดยปกติทั่วไปเป็ นที่ เข้ าใจกันว่า หมายถึง การเข้ าไปมีห น้ าที่ หรื อมี ส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ในบางสิ่งบางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่ วมมีความชัดเจนและลึกลงไปกว่าเพียง
การมีส่วนรับผิดชอบ เมื่อการมีส่วนร่ วมนี ้เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการในการเข้ าไปมีส่วนรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลหรื อกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม
พรรณราย ธนสัตย์ สถิตย์ (2553) ได้ แสดงทัศนะว่า การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
มีความหมายคล้ ายคาว่า การเป็ นหุ้นส่วน กล่าวคือ เป็ นการร่วมมือกันระหว่างบุคคล กลุม่ องค์กร
และหน่วยงานด้ วยความสมัครใจในการรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จนบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน
จากความหมายของการมีส่วนร่ วมข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า การมีส่วนร่ วมคือ
ความร่วมมือกันปฎิบตั ิภารกิจ ที่มีเป้าหมายหรื อข้ อตกลงเดียวกัน คล้ ายความเป็ นหุ้นส่วน ภายใต้
ข้ อ ตกลงที่ ก าหนดขึ น้ ร่ ว มกัน สร้ างขึ น้ และมี แ นวทางในการปฎิ บัติ มี ป ระโยชน์ แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบร่วมกัน
5.2 ความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวถึงความสาคัญของการ
มีสว่ นร่วมว่า ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี ้ครอบครัว
ยังมีบทบาทสาคัญต่อการศึกษาของเด็กด้ วย ดังนันความร่
้
วมมือของโรงเรี ยนในการส่งเสริ มและ
สนับสนุนการศึกษาให้ แก่เด็กจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การศึกษาของเด็กประสบความสาเร็จได้
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อภิศกั ดิ์ ไฝทาคา (2544) กล่าวถึงความสาคัญของการมีสว่ นร่วม ดังนี ้
1.การร่ ว มมื อ ของประชาชนเป็ น สิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานอัน ชอบธรรม การเคารพให้
การยอมรับ การให้ ประชาชนได้ แสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา
2.งานพัฒ นาเป็ นงานที่ต้องเกี่ ยวข้ องกับประชาชนเป็ นจานวนมากจาเป็ นต้ อง
ให้ คนหมูม่ ากเหล่านี ้ได้ มีสทิ ธิ์มีเสียงในการแสดงออก
3.กลยุทธ์ ทงหลายในการพั
ั้
ฒนาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันข้ ามกลับส่งผลให้ กลุ่มคนผู้ได้ เปรี ยบมีโอกาสมากขึ ้น
จาเป็ นต้ องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่โดยให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นในการวางแผนมากขึ ้น
4.ประสบการณ์ ที่ผ่านมาพบว่ ามีโครงการจานวนไม่น้อยที่ประสบความสาเร็ จ
โดยอาศัยวิธีการให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในรูปแบบของการรวมกลุม่ และจัดตังองค์
้ กรประชาชน
5.การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นเรื่ องของการปฏิบตั ิเป็ นกลุม่ หรื อของกลุ่มอัน
เป็ นผลมาจากความรู้สกึ ผูกพันของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ ามาร่วมเพื่อพิทกั ษ์ ประโยชน์ของเขาเพื่อได้
ประโยชน์แก่สว่ นรวม การมีสว่ นร่วมจึงจาเป็ น
6.การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นตังบ่งชีข้ องการพัฒ นาชุมชน ยิ่งประชาชน
มีสว่ นร่วมมากยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้ รับประโยชน์จากการพัฒนามากยิ่งขึ ้น
7.ประชาชนย่อมรู้ ดีว่า ตนกาลังต้ องการอะไร มี ปัญหาอะไร และต้ องการจะให้
แก้ ไขปั ญหาอย่างไร ถ้ าให้ โอกาสแก่ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนา ย่อมช่วยให้
โครงการต่างๆ สนองความต้ องการที่แท้ จริงของประชาชนได้ ดีกว่า
อัจ ฉริ ย า บุญ มาสื บ (2558) กล่า วไว้ ว่า การมี ส่ วนร่ ว มของผู้ป กครองในการจัด
การศึกษามีความสาคัญต่อโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะช่วยส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
อย่างเต็มศักยภาพครู และผู้ปกครองได้ ทางานร่ วมกัน เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกัน
ส่งผลทาให้ โรงเรี ยนเกิดการพัฒนา
5.3 รูปแบบในการมีส่วนร่ วม
รู ป แบบการมี ส่ว นร่ วมโดยทั่วไปแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้ ( นิ ลมณี พิ ทักษ์ ,
2551)
1.การมี ส่วนร่ วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็ น การมี ส่วนร่ วมที่
เกิดจากความสัมพันธ์ เชิงอานาจที่ไม่เท่าเที ยมกัน ฝ่ ายหนึ่งรู้ สึกด้ อยกว่า หรื อมีทรัพยากร หรื อ
ความรู้ด้อยกว่า เช่น ผู้ปกครองกับผู้ใต้ ปกครอง ผู้บริหารกับผู้ปฏิบตั ิ เจ้ านายกับลูกจ้ าง เป็ นต้ น
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2.การมีส่วนร่ วมแบบบางส่วน (Partial Participation) รัฐเป็ นผู้กาหนดนโยบาย
ลงมาว่าต้ องการอะไร โดยที่รัฐไม่มีความรู้ ความต้ องการของชาวบ้ าน ดังนันการมี
้
ส่วนร่วมก็เพียง
แสดงความคิ ด เห็ น ในการด าเนิ น กิ จ กรรมบางส่ ว นเท่ า นั น้ เช่ น การส ารวจความคิ ด เห็ น
การสัมภาษณ์ประชาชน
3.การมีสว่ นร่วมแบบสมบูรณ์ (Full Participation) เป็ นการมีสว่ นร่วมทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การกาหมดปั ญหา ความต้ องการ การตัดสินใจในแนวทางการแก้ ปัญหา และความเท่าเทียม
กันของทุกฝ่ าย
นอกจากนันยั
้ งมีนกั วิชาการบางท่านแบ่งรูปแบบการมีสว่ นร่วมไว้ เป็ น 3 ลักษณะดังนี ้
1.การมีสว่ นร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านการจัดตังของประชาชน
้
เช่น กลุม่ เยาวชนเพื่อทาสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนหรื อกลุม่ พัฒนาหมูบ่ ้ าน
2.การมีส่วนร่ วมทางอ้ อม (Indirect Participation) เป็ นการเข้ าร่ วมโดยเป็ นผู้ให้
การสนับสนุนให้ โครงการนันส
้ าเร็จ
3.การมีส่วนร่ วมโดยเปิ ดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่านองค์กรที่ไม่มี
ผู้แทนประชาชน เช่น หน่วยงานหรื อสถาบันเปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นร่วม
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ความหมายของการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
นิ รั น ดร์ จงวุฒิ เวศย์ (2547) ให้ ความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว ม ว่ า หมายถึ ง
การเกี่ยวข้ องทางด้ านจิตใจและอารมณ์ ของบุคคลในสถานการณ์ กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวเป็ นเหตุให้ กระทาการบรรลุจดุ มุ่งหมาย กับทังท
้ าให้ เกิดความรู้สกึ ร่ วมรับผิดชอบกับกลุ่ม
ดังกล่าวด้ วย นอกจากความหมายที่กล่าวถึงแล้ วนี ้ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ยังได้ สรุปความหมายของ
การมีสว่ นร่วมไว้ ในรูปของสมการ ดังนี ้ การมีสว่ นร่วม = ความร่วมมือร่วมใจ + การประสานงาน +
ความรับผิดชอบ
Participation = cooperation + coordination + responsibility
ความร่ วมมือร่ วมใจ หมายถึง ความตังใจของบุ
้
คคลที่จะมาทางานร่ วมกันเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกลุม่
การประสานงาน หมายถึง ห้ วงเวลาและลาดับเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
กระทากิจกรรมหรื อการงาน
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้ สึกผูกพันในการกระทางานและในการทาให้
เชื่อถือไว้ วางใจ
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พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ (2554) ได้ กล่าวถึงคาว่า“ความเป็ นหุ้นส่วน”(Partnership)
เป็ นอย่างมากในบริ บททางการศึกษา เพราะเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง ความร่ วมมือร่ วมใจที่เป็ น
ความเกี่ยวข้ องผูกพัน การแสดงความรับผิดชอบต่อกัน บนความเข้ าใจและการมีข้อตกลงร่วมกัน
ของคนหรื อองค์กรตังแต่
้ สองหน่วยขึ ้นไป
อัจฉริ ยา บุญมาสืบ (2558) ได้ ให้ ความหมายของการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
หมายถึง การร่ วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง ครู และโรงเรี ยนในการทางานที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัด
การศึกษา เพื่อให้ เกิดการช่วยเหลือ และสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดจนมีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพ
เอปสไตน์ และคณะ (Epstein and other,1997) ได้ กล่ า วว่ า “การใช้ ค าว่ า
หุ้นส่วนเป็ นการเน้ นย ้าให้ เห็นว่าโรงเรี ยนและครอบครัวเป็ นสถาบันที่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบอย่าง
เป็ น ทางการในเรื่ อ งการจัด การศึก ษาของเด็ ก ซึ่งมี ผ้ ูป กครองที่ มุ่งเน้ น จะช่ วยเด็ ก ที่ บ้ าน และ
ผู้ปกครองที่อาสาสมัครเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาอย่างแท้ จริ ง ในลักษณะ
หุ้นส่วน”
การจั ด การศึ ก ษาให้ เกิ ด ผลดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรงตามความต้ อ งการของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้ องอาศัยการนากระบวนการมีสว่ นร่วมมาใช้ ซึง่ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึง การมีส่วนร่วม
ไว้ ในมาตรา 8 (2) ให้ สัง คมมี ส่ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษา ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้ บญ
ั ญัติเรื่ องการมีส่วนร่ วมไว้ ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
มีสว่ นร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ในการปฏิบตั ิราชการทางปกครองอันมีผล
หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ และเสรี ภ าพของตน (ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ,2551)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปั จจุบนั ระบุให้ สถานศึกษาที่จดั การศึกษาทุกระดับจึง
ต้ องปฏิบตั ิตามโดยการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชน ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ทังนี
้ ้
เพราะเมื่ อ ผู้ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาย่ อ มจะช่ ว ยขับ เคลื่ อ นให้ การบริ ห ารจัด
การศึกษาดาเนิ นไปตามความต้ องการของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้ สถานศึกษาได้ รับการ
ยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ปู กครองและชุมชนสนับสนุน
ทรัพ ยากรการศึกษา และให้ ความร่ วมกับสถานศึกษาในการดาเนิน กิ จกรรมต่าง ๆ ด้ วยความ
เต็มใจ
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คาว่า “ มีส่วนร่ วม” มีหลายความหมายในทานองเดียวกัน เช่น การมีส่วนร่ วม
การร่วมมือ การมีสว่ นเกี่ยวข้ อง ซึง่ คาต่างๆเหล่านี ้ต่างมีนยั เดียวกันทังสิ
้ ้น คือ การมีส่วนร่วม ซึง่ มี
ผู้ให้ ความหมายการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครอง ไว้ ดงั นี ้
การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร (เอกสารอบรมผู้น าการเปลี่ ย นแปลงส าหรั บ ผู้บ ริ ห าร,
2550) ได้ เสนอแนวทางการมีสว่ นร่วมไว้ ดังนี ้
1. การมีสว่ นร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองและชุมชนจัดสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา และกากับ ติดตามการใช้ หลักสูตร
สถานศึกษา
2. การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา การสร้ างความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนเป็ นยุทธศาสตร์ ที่จาเป็ นอย่างยิ่ง ผู้บริ หารและบุคลากรใน
สถานศึกษาควรระลึกถึง ซึง่ มีหลัก 10 ประการ คือ
1. สร้ างความศรัทธาและความเชื่อมัน่ ต่อชุมชน
2. ฝึ กให้ เป็ นคนใจกว้ างและมีจิตสาธารณะ
3. ตระหนักในสิ่งที่จาเป็ นและขาดแคลน ไม่วางเฉย ทุกอย่างทาได้ หาก
ตังใจท
้ า
4. หมัน่ สร้ างและปรุงแต่งตนเองให้ เป็ นบุคคลที่มีเสน่ห์เป็ นที่ชื่นชมศรัทธา
ของชุมชนและเพื่อนร่วมงาน
5. อ่อนน้ อมถ่อมตน วางตัวเรี ยบง่าย อยู่กับชุมชนและเพื่อนร่ วมงานได้
ทุกเวลา
6. หลีกเลี่ยงการโต้ แย้ งที่ไร้ เหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม
7. ต้ อนรับชุมชนด้ วยบรรยากาศมิตรภาพ
8. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ชมุ ชนให้ ลกึ ซึ ้ง เพื่อสารวจจุดเด่น จุดด้ อย
เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการพัฒนา
9. หมัน่ แสวงหาแหล่งงบประมาณ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ จากหน่วยงาน บริ ษัท
ห้ าง ร้ านค้ า โดยใช้ โครงการที่มีประสิทธิภาพ
10. สร้ างและพั ฒ นาค่ า นิ ย มการสร้ างสัม พั น ธภาพกั บ ชุ ม ชนอย่ า ง
สม่าเสมอ
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3. บทบาทของชุมชนในการมีสว่ นร่วมจัดการศึกษา มีดงั นี ้
1. การมีสว่ นร่วมในการจัดและส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนทังที
้ ่
บ้ านและ ที่สถานศึกษา
2. การกาหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
3. การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
4. การเป็ นผู้สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา
5. การตรวจสอบการจัดการศึกษา
4. กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ควรดาเนินการ ดังนี ้
1. สารวจความต้ องการ การสารวจข้ อมูลพื ้นฐาน
2. การกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
3. การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
4. การปฏิบตั ิกิจกรรม คือ แนวทางปฏิบตั ิที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จ
5. การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบตั ิ
6. การสรุปผลการมีสว่ นร่วม เพื่อพัฒนากระบวนการทางานร่วมกัน
การมีสว่ นร่วมของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา นับเป็ นกระบวนการ
ที่สาคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ ตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่น โดยเฉพาะในโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก หากชุมชนมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มี
ความรู้ และมีเวลาว่างมาเป็ น ครู พ่อครู แม่ให้ ความรู้ ด้านวิชาการ ด้ านภูมิปัญ ญากับบุตรหลาน
ย่อมเกิดผลดีทัง้ ต่อโรงเรี ยนที่ได้ บุคลากรเพิ่ม ส่วนผู้ปกครองย่อมภาคภูมิใจที่ได้ สอนบุตรหลาน
ในโรงเรี ยน รวมถึงนักเรี ยนที่จะมีความเคารพและนับถือในตัวผู้ปกครองเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งเป็ นการ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุนชม
วิวรรณ สารกิจปรี ชา (2553) กล่าวว่า ผู้ปกครองและ/หรื อครอบครัว คือ ครู คน
แรกๆ ของเด็กและเด็กๆ ก็ได้ เรี ยนรู้ หลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านโดยไม่ต้องได้ รับอิทธิพลหรื อได้ รับ
การสอนอย่างเป็ นทางการจากสถานศึกษาแต่อย่างใด ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งที่เมื่อเด็ก
เข้ าเรี ย นในสถานศึก ษาแล้ ว การเรี ย นรู้ จะต้ อ งเชื่ อมต่อและเชื่ อ มโยงระหว่างสถานศึก ษาและ
ครอบครัว เพื่อให้ การเรี ยนรู้ ของเด็กนันต่
้ อเนื่องและทาให้ การเรี ยนรู้ มีความหมายต่อเด็ก เพราะ
สามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริ งที่บ้านได้ ด้วย มีวิจัยมากมายที่ชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญและผลดีต่อ
นักเรี ยนในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและครอบครัวในการจัดการศึกษาด้ วยการมี
ส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของเด็กมีผลต่อพัฒนาการและความสาเร็ จด้ าน
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การศึกษาของนักเรี ยนอย่างเด่นชัด อีกทังยั
้ งช่วยผลักดันให้ สถานศึกษาดาเนินงานจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ ้นอีกด้ วย ซึ่งการมีส่วนร่ วมนัน้ ผู้ปกครองสามารถมีส่วน
ร่ ว มได้ ทั ง้ ที่ โรงเรี ย นและที่ บ้ าน North Central Regional Education Labovatory ได้ น าเสนอ
ลักษณะการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนตามรูปแบบ
ของ Epstein และ Janson 6 ลัก ษณะ ซึ่ง โรงเรี ย นอนุบ าลกุ๊ก ไก่ ได้ น ามาเป็ น แนวทางในการ
ส่งเสริมให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองดังนี ้คือ
1. การดูแ ลเลี ย้ งดูเด็ ก ของครอบครั ว หมายถึ ง ภาระหน้ า ที่ พื น้ ฐานของ
ผู้ปกครองที่จะต้ องจัดให้ เด็กซึง่ ควรรวมถึง การจัดหาที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ อนามัย อาหารที่
มีคณ
ุ ภาพ และความปลอดภัยให้ แก่เด็ก นอกจากนัน้ ผู้ปกครองควรจะต้ องจั ดสภาพแวดล้ อมที่
บ้ านที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ให้ แก่เด็กอย่างเหมาะสมกับวัยและระดับชันด้
้ วย
2. การสื่อสาร หน้ าที่รับผิดชอบพื ้นฐานของสถานศึกษานัน้ ควรรวมถึงวิธีการ
สื่อสารอย่างหลากหลายจากสถานศึกษาไปยังบ้ าน (เช่น ข่าวสาร จดหมายแจ้ ง email สมุดสื่อสาร
สมุดรายงานการเรี ยน การประชุม การโทรศัพท์ ) รวมถึงการให้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วย (เช่น หลักสูตร
การจัด อบรมและกิ จ กรรมต่ า งๆ การเรี ย นการสอนในแต่ล ะหน่ วยการเรี ย นรู้ ข่ าวสารประจ า
สัป ดาห์ ) ผู้ป กครองก็ เช่น กัน ควรสื่อสารจากบ้ านสู่ส ถานศึกษา ท าให้ เกิ ด การสื่อสารสองทาง
เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนและการมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งการติดต่อสื่อสารนี ้ไม่ควรเป็ น
การสื่อสารเมื่อมีเหตุการณ์ ที่เป็ นปั ญหาเท่านัน้ แต่ควรได้ สื่อสารให้ ครู ได้ รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นที่
บ้ าน พัฒนาการของเด็ก ความสนใจของเด็ก ความรู้สกึ ของเด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับครู โรงเรี ยน
กิจกรรม และการเรี ยนรู้ควบคูไ่ ปด้ วย รวมถึงข้ อเสนอแนะต่างๆ เช่น แหล่งเรี ยนรู้ วิทยากร ฯลฯ
3. อาสาสมัคร หมายถึงการที่ผ้ ูปกครองอาสาสมัครสละเวลาและนาความ
เชี่ยวชาญหรื อความสามารถต่างๆ เข้ ามาช่วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาครู บุคลากรพัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนาหรื อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้ วยกันเอง ช่องทางที่โรงเรี ยนได้
จัดให้ ผ้ ูปกครองอาสาสมัครเข้ ามาร่ วมได้ มีหลายรู ปแบบหลายกิจกรรม เช่น จัดให้ มีผ้ ูปกครอง
เครื อข่ายเพื่ อการติดต่อสื่อสาร เชื่ อมสัมพัน ธ์ ระหว่างผู้ปกครองกัน เองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็ น และร่ วมกัน จัดหรื อท ากิ จกรรมร่ วมกัน เพื่ อพัฒ นาเด็ก โรงเรี ยนครู บุคลากร และ
ผู้ปกครองด้ วยกันเอง โดยผู้ปกครองสามารถอาสาเข้ ามาเป็ นกรรมการของผู้ปกครองเครื อข่าย
ได้ จัดโครงการ “ผู้ปกครองมีสว่ นร่วม” โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองได้ เข้ ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
การ เรี ยนรู้ ให้ แก่เด็กที่โรงเรี ยน เช่น การจัดกิจกรรมเสริ มหน่วยการเรี ยนรู้ ของเด็กการเข้ ามาเล่า
นิทานให้ เด็กฟั ง การเข้ ามาเป็ นผู้เชี่ยวชาญให้ ความรู้ และทักษะต่างๆ แก่เด็ก เป็ นวิทยากร ฯลฯ
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เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดนิทรรศการหรื อดาเนินการตามโครงการต่างๆ
เพื่อการเรี ยนรู้ ของเด็ก ครู หรื อ ผู้ปกครองด้ วยกัน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูปกครองได้ ร่วมตรวจตรา หรื อ
ร่ ว มกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ จ ะช่ ว ยดูแ ลความปลอดภัย และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพบุคลากรและนักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองได้ ร่วมไปทัศน
ศึกษากับนักเรี ยน เพื่อดูแลเด็ก พูดคุยกับเด็ก ตอบคาถาม และถามคาถามเด็ก เปิ ดโอกาสให้
ผู้ปกครองสามารถส่งสื่อเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนของเด็กในห้ องเรี ยน และนอกห้ องเรี ยน
รวมทังอาสาสมั
้
ครติดต่อหรื อส่งวิทยากร กิจกรรม การแสดง อาหาร และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ ในที่นี ้ “อาสาสมัคร” หมายถึงใครก็ได้ ที่สนับสนุนเป้าหมาย
ของสถานศึกษา การเรี ยนรู้ หรื อพัฒนาการของเด็กในทิศทางใด สถานที่ใด หรื อเวลาใดก็ได้ ไม่
จาเป็ นจะต้ องเป็ นเฉพาะช่วงเวลาเปิ ดทาการของสถานศึกษา หรื อที่อาคารสถานศึกษาเท่านัน้
ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมด้ านอาสาสมัครจะทาให้ เด็กรู้สกึ และเห็นได้ ว่าผู้ปกครองให้ ความสาคัญต่อ
การเรี ยนรู้ ของเด็ก อันเป็ นการช่วยให้ เด็กกระตือรื อร้ น และอยากเรี ยนรู้ และเห็นความสาคัญใน
การเรี ยนรู้มากขึ ้น ดังนันถ้
้ าผู้ปกครองจะสามารถสละเวลาปี ละอย่างน้ อย 1-2 ชัว่ โมงในการมีสว่ น
ร่วมแบบอาสาสมัครก็จะทาให้ เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กๆ
4. การเรี ยนรู้ ที่ บ้าน หมายถึงผู้ปกครองช่วยเด็กๆ ในการทาการบ้ าน และ
ตังเป้
้ าหมายทางการศึกษาให้ แก่เด็ก รวมถึงการเล่นเกม ทากิจกรรมร่วมกับเด็ก เพื่อเชื่อมโยงการ
เรี ยนรู้ ของเด็กที่โรงเรี ยนและที่บ้าน ทาให้ เด็กเห็นความสาคัญของการเรี ยนรู้ ได้ รับการเรี ยนรู้ ใน
แง่มมุ รายละเอียดที่ตา่ งกัน เห็นว่าการเรี ยนรู้ไม่ได้ จากัดเฉพาะที่โรงเรี ยน เกิดความต่อเนื่องในการ
ฝึ กทักษะและการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้สาหรับเด็กอนุบาลนัน้ การเรี ยนรู้ ที่บ้านต้ องเป็ นไปอย่างผ่อนคลาย
สนุก มีความหมายต่อเด็ก
5. การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง ผู้ป กครองมี ส่ วนร่ ว มในองค์ ก รผู้ป กครอง เช่ น
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา หรื อ สมาคมผู้ปกครอง และการตัดสินใจในนโยบาย ภาวะผู้นา
และการประชาสัมพันธ์ ดังนัน้ สถานศึกษาจะต้ องคานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการ
ตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ เรื่ อ งต่ า งๆ ของสถานศึ ก ษา พัฒ นาภาวะผู้น าให้ แก่ ผ้ ูป กครองและผู้แ ทน
ผู้ปกครอง
6. การมีส่วนร่ วมกับชุมชน หมายถึงเป็ นการเชื่อมโยงให้ ชุมชนได้ สนับสนุน
โรงเรี ยน การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ผู้ปกครองหรื อชุมขนให้ โรงเรี ยนช่วยเหลือชุมชน เช่น ผู้ปกครองพา
ไปร่ วมงานประเพณี ต่างๆ พาไปวัด สวนสาธารณะ แล้ วแต่ความเหมาะสม การที่ผ้ ปู กครองและ
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เด็ ก เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชุม ชนยัง จะเป็ น การพัฒ นาทัก ษะความสามารถของเด็ ก และสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีของบุคคลในครอบครัวได้
แนวคิดทฤษฏีการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
พิมพ์ พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2543) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างบ้ านและ
โรงเรี ยนเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ การศึกษาของเด็กดาเนินไปด้ วยดี และส่งเสริ มความ
เจริญก้ าวหน้ าของเด็กให้ เป็ นไปอย่างสมบูรณ์ โรงเรี ยนหรื อครูควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองได้ พบปะ
หารื อกับครู อยู่เสมอ ดังนัน้ เพื่อให้ การติดต่อระหว่างผู้ปกครองและครู เป็ นไปอย่างราบรื่ น จึง ได้
เสนอแนะวิธีสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครอง ดังนี ้
1. พยายามชี ้แจงและทาความเข้ าใจกับผู้ปกครอง ให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาของโรงเรี ยน ในวันที่นาเด็กนักเรี ยนมาเข้ าเรี ยน
2. ครูใหญ่ควรแนะนาให้ ผ้ ปู กครองรู้จกั คุ้นเคยกับครูประจาชันของเด็
้
ก
3. เชิญ ผู้ป กครองมาชมการแสดงของนักเรี ยน เช่น การแสดงละครกี ฬ า ฯลฯ
ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ จะทาให้ ผ้ ปู กครองมีความชื่นชมในความสามารถของบุตรหลานของตน
4. เชิญผู้ปกครองเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับเด็ก เช่น กรณีเด็กมา
โรงเรี ยนสาย เด็กก้ าวร้ าวชอบรังแกเด็กอื่น ครูควรมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรี ยน จดหมาย
ควรเขียนอย่างเป็ นกันเอง การพูดจาเพียงครึ่งชัว่ โมงก็อาจทาให้ ครูเข้ าใจในตัวเด็กมากขึ ้น
5. ครู ควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนเด็กและผู้ปกครองที่บ้านบ้ าง เพื่อจะได้ ทราบ
สภาพ ความเป็ นอยู่และสิ่งแวดล้ อมอันแท้ จริ งของเด็ก การไปพบผู้ปกครองอาจทาความลาบาก
ให้ แก่ครู บ้ าง แต่ถ้าครูมีจดุ มุ่งหมายที่แท้ จริ งที่จะช่วยเด็กแล้ ว การไปเยี่ยมผู้ปกครองจะเป็ นวิธีที่ดี
ที่สดุ
6. ให้ ผ้ ูปกครองมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน ซึ่งอาจทาได้ หลายวิธี ได้ แก่
เชิญมาร่ วมเป็ นกรรมการในงานของโรงเรี ยน เชิญมาร่ วมในการวางแผนการศึกษาของโรงเรี ยน
เช่น มีส่วนร่ วมในการสร้ างหลักสูตร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
จัดตังสมาคมครู
้
และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู กครองและครู ได้ ร่วมมือกันในการ อบรมสัง่ สอน
และให้ การศึกษาทุกด้ าน นพพร นิลณรงค์ ได้ สรุปลักษณะการมี ส่วนร่วมของชุมชนหรื อผู้ปกครอง
ไว้
Christenson (1995) ได้ กล่าวไว้ ว่า การทางานร่วมกันของผู้ปกครองและบุคลากรใน
โรงเรี ยนมีผลต่อความสาเร็จของผู้เรี ยน โดยต้ องตระหนักว่า โรงเรี ยนก็ต้องจัดกิจกรรมให้ ผ้ ปู กครอง
ได้ มีส่วนร่ วมมากกว่าปกติ เพราะจะทาให้ เกิดการสื่อสารทางบวก ที่มีความต่อเนื่อง เป็ นระบบ
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และได้ แลกเปลี่ ย นความคิ ด กั น ถึ ง แม้ ว่ า กระบวนการจะซับ ซ้ อ น แต่ ก็ ส่ ง ผลดี กั บ เด็ ก การ
ประเมินผลร่วมกันระหว่างบ้ านและโรงเรี ยนจะมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
แอนเจลลุชชี่ (Angelucci, 2008) ได้ กล่าวถึงเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมดังนี ้
1. ทฤษฎี ก ารสร้ างความสัม พัน ธ์ (Relationship-building Theory) ได้ มี ค วาม
พยายามในส่ว นของสถานศึก ษาที่ จ ะท าให้ ผ้ ูป กครองรู้ สึก ว่า ได้ รับ การต้ อ นรั บ และได้ รับ การ
เชิญชวนให้ มีสว่ นร่วมในด้ านต่างๆ ของสถานศึกษา
2. ทฤษฎี ผ้ ู ปกครองเป็ นผู้ ช่ ว ย (Parent Assistance Theory) โดยกระตุ้ นให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้ นและในวิถีทางของการปฏิบตั ิที่จะช่ วยให้ ครู หรื อครู ใหญ่ใน
การทางานกับนักเรี ยนอย่างเต็มกาลัง
3. ทฤษฎีการเป็ นหุ้นส่วน (Partnership Theory) บนรากฐานของความไว้ วางใจ
และเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ความเป็ นหุ้นส่วนได้ ถูกสร้ างขึ ้นโดยสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ร่วมกันดาเนินการ ร่วมกันในหลายทางเพื่อพัฒนากระบวนการการตัดสินใจภายในสถานศึกษา
สรุ ปได้ ว่า การที่ ผ้ ูปกครองจะเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนนัน้
โรงเรี ย นจะต้ องสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูป กครองเกิ ด ความพึงพอใจในการช่ วยเหลื อ สนับ สนุน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา และจะต้ องอยูบ่ นรากฐานของความไว้ วางใจ และเคารพนับถือซึง่ กันและ
กันเหมือนหุ้นส่วนระหว่างโรงเรี ยนกับผู้ปกครอง
5.5 การจัดการศึกษาตามหลักทวิภาคี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ ความหมาย ทวิภาคี ว่า ทวิภาคี
หมายถึง 2 ฝ่ าย หรื อ เรี ยกสัญญาระหว่างประเทศ ที่มีคสู่ ญ
ั ญา 2 ฝ่ ายว่า สัญญาทวิภาคี
ทวิภาคี หมายถึง ความสัมพันธ์ ของบุคคล 2 ฝ่ าย ในความหมายด้ านแรงงาน
สัม พัน ธ์ คื อ ฝ่ ายนายจ้ า งและฝ่ ายลูก จ้ าง ซึ่ง ทัง้ 2 ฝ่ ายต่า งมี พัน ธรกรณี ที่ จ ะปฏิ บัติ ต่ อ กัน ใน
ลักษณะต่างตอบแทน
ระบบทวิภาคี หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้ างหรื อฝ่ ายจัดการ กับลูกจ้ าง
หรื อองค์การลูกจ้ างเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีรูปแบบเฉพาะเพิ่มขึ ้นจากความสัมพันธ์ ในการจ้ างงาน
ตามปกติโดยมี เป้าหมายให้ ทัง้ สองฝ่ ายได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่ วมมือกันในการ
ปรับปรุ งผลิตภาพของสถานประกอบกิจการ รวมทัง้ ร่ วมมือกันในการแก้ ไขปั ญหาภายในสถาน
ประกอบกิจการ
ประภาศิริ โสภา (2553) ได้ ศึกษาการศึกษาระบบทวิภาคีในการจัดอาชีวศึกษา
ให้ ความหมายไว้ ว่า การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรื อ DVT) เป็ น
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รู ปแบบของการ จัดการศึกษาที่อยู่ในลักษณะของความร่ วมมือ ที่กาหนดให้ นักศึกษาเรี ยนภาค
ทฤษฏีที่สถานศึกษา และฝึ กอาชีพที่ สถานประกอบการ เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้ ว นักศึกษาจะ
ได้ รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ วุฒิ บัตร และใบรับรองการผ่านงาน ซึ่งสามารถท างานในสถาน
ประกอบการหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า ทวิภาคี หมายถึง ความร่ วมมือกันทัง้ 2 ฝ่ าย ความสัมพันธ์
ของบุคคล 2 ฝ่ าย ซึ่งทัง้ 2 ฝ่ ายต่างมีพนั ธรกรณีที่จะปฏิบตั ิต่อกันในลักษณะต่างตอบแทนซึ่งกัน
และกัน
ความเป็ นหุ้นส่ วน
ความเป็ น หุ้ นส่ ว น (Partnership) ได้ รับ การกล่ า วถึ ง เป็ น อย่ า งมากในบริ บ ททาง
การศึกษา เพราะเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง ความร่วมมือร่วมใจที่เป็ นความเกี่ยวข้ องผูกพัน
การแสดงความรับผิดชอบต่อกันบนความเข้ าใจและมีข้อตกลงร่ วมกันของคนหรื อ
องค์กรตังแต่
้ สองหน่วยขึ ้นไป ซึง่ เป็ นระดับของการมีสว่ นร่วมที่ลกึ ซึ ้ง
ความหมายของ ความเป็ นหุ้นส่วน
นิ พ นธ์ เสื อ ก้ อน (2545) ให้ ความหมายในด้ า นความเป็ น หุ้ นส่ ว นการศึ ก ษาว่ า
หมายถึง บุคคลที่เป็ นผู้แทนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง องค์กร
ชุมชน ครู ของสถานศึกษา มีหน้ าที่กากับ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ลงแรงในการบริหาร
และการจัดการศึกษาและร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
Luis Bush and Lorry Lutz (พร้ อมพิ ไล บัว สุว รรณ, 2554 อ้ า งอิ ง จาก Luis Bush
and Lorry Lutz, 1990) ได้ ให้ ความหมายของการเป็ นหุ้นส่วนว่า เป็ นความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ ของ
คนอย่างน้ อย 2 คน/กลุม่ บนพื ้นฐานของความไว้ วางใจ และการเติมเต็มความคาดหวังของกันและ
กันโดยการประสานจุดแข็งและทรัพยากรของกันและกันเพื่ อนาไปสู่ความสาเร็ จของเป้าหมาย
ร่วมกัน
Rickett (พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ, 2554 อ้ างอิงจาก Rickett, 2002 ) กล่าวว่า การเป็ น
หุ้นส่วนนันไม่
้ ใช่เพียงการมีส่วนร่ วมแบบเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กันหรื อมีความร่ วมมือระหว่างกัน แต่
ความร่วมมือเป็ นส่วนประกอบของการเป็ นหุ้นส่วนซึง่ จาเป็ นต้ องมีการประสานจุดแข็งของกันและ
กันบนฐานของความเข้ าใจและไว้ วางใจในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ดังนันความ
้
เป็ น หุ้น ส่ว นทางการศึก ษาจึง ต้ อ งเกิ ด ขึน้ บนฐานของการมี ค วามเข้ า ใจ การมี เป้ าหมายและ
การร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงานตามเป้าหมาย และการแสดงความรับผิดชอบเพื่อความสาเร็ จ
ร่วมกัน
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จากความหมายข้ า งต้ น พอสรุ ป ได้ ว่า ความเป็ น หุ้น ส่วน (Partnership) หมายถึ ง
การร่ วมมือกันของกลุ่มคนที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยจาเป็ นจะต้ องมีการประสานจุดแข็งของทัง้ 2
ฝ่ าย บนพืน้ ฐานของความเข้ าใจและไว้ ใจซึ่งกันและกัน มีการส่ งเสริ ม สนับสนุน และทัง้ 2 ฝ่ าย
ร่วมกันแสดงรับผิดชอบเพื่อให้ การการดาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดไว้
หลักการเป็ นหุ้นส่ วนของครอบครัวและโรงเรียน
พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ (2554) ได้ ให้ หลักการเป็ นหุ้นส่วนของโรงเรี ยนและครอบครัว
ดังนี ้
1. หัว ใจคื อ ผู้เรี ย น การเป็ น หุ้น ส่ วนต้ อ งเริ่ ม ต้ น จากการมี เป้าหมายร่ วมกัน ที่
ชัดเจน ซึง่ เป้าหมายของการศึกษาคือ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยน ส่วนเป้าหมายของผู้ปกครอง
คงไม่แตกต่างกัน คือ เพื่อพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของบุตร แม้ โรงเรี ยนและผู้ปกครองอาจมีเป้าหมาย
อย่ า งกว้ า งร่ ว มกั น คื อ เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย น แต่ ก ารขาดความเข้ า ใจร่ ว มกั น ใน
คุณลักษณะหรื อตัวบ่งชี ้ที่กาหนดคุณภาพผู้เรี ยนร่ วมกันอาจนาไปสู่วิธีการปฎิบตั ิและผลลัพธ์ ที่
แตกต่างกันได้ เห็นได้ จากความแตกต่างในมุมมองของผู้ปกครองและโรงเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของผู้เรี ย น หรื อ การให้ ผ้ ูป กครองเข้ า มามี ส่ว นร่ วมในการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นผ่ า นตัว แทน
ผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษา ซึง่ อาจไม่สามารถสะท้ อนเป้าหมายคุณภาพของผู้เรี ยนที่
ต้ องการในวงกว้ างได้ หรื อบางครัง้ การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองบางกลุม่ อาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
หรื อไม่ได้ คานึงถึ งผลที่ เกิ ดขึน้ อย่างเป็ น ธรรมกับผู้เรี ย นทุกคน ท าให้ เป้าหมายของการพัฒ นา
คุณ ภาพของผู้เรี ย นถูก บิ ด เบื อ นไปได้ การสร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน ในหลัก การเป้าหมายของ
คุณภาพผู้เรี ยนและสร้ างให้ เกิดการยอมรับร่ วมกันในวงกว้ างจึงเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะความเป็ น
หุ้นส่วนของผู้ปกครองเพื่อคุณภาพของผู้เรี ยนต้ องเกิดขึ ้นในระดับบุคคล
2. ผสานจุดแข็ง ผู้ปกครองและโรงเรี ยนต่างมีจุดอ่อนที่เป็ นข้ อจากัดของตนเอง
และมี จุด แข็ ง ที่ ส ามารถเอื อ้ ประโยชน์ ต่ อ กัน เพื่ อ เอาชนะข้ อ จ ากัด ที่ แ ตะละฝ่ ายมี อ ยู่ได้ เช่ น
ผู้ปกครองเป็ นผู้ที่อยู่ใกล้ ชิดบุตร รู้ จกั เข้ าใจและสามารถให้ การดูแลเอาใจใส่บุตรคอยติดตามผล
การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนได้ ในขณะที่ โรงเรี ยนมี ครู ที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านเนื อ้ หาวิชาและ
การจัด ประสบการณ์ เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู้ ของผู้เรี ย น แต่ ด้ ว ยข้ อ จ ากัด ที่ มี นัก เรี ย นในความ
รั บ ผิ ด ชอบมากอาจท าให้ การดู แ ลเอาใจใส่ ติ ด ตามผู้ เรี ย นโดยเฉพาะด้ านพฤติ ก รรมและ
คุณลักษณะไม่ครอบคลุมเท่ากับที่ผ้ ปู กครองแต่ละคนสามารถช่วยดูแลได้ นอกจากนี ้ผู้ปกครอง
แต่ ล ะคนมี จุ ด แข็ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น บางคนอาจมี ค วามพร้ อมด้ า นการเงิ น เวลา หรื อ ความรู้
ความสามารถที่ สามารถให้ การสนับ สนุน การดาเนิ น งานต่างๆ ของโรงเรี ยนเพื่อพัฒ นาผู้เรี ยน

67
ได้ แตกต่างกัน แต่สามารถเอื ้อประโยชน์ต่อกันได้ ดังนันการเป็
้
นหุ้นส่วนจึงเป็ นการค้ นหาจุดแข็ง
ที่แต่ละฝ่ ายและแต่ละคนมีอยู่ในการเอื ้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยน โดยการเป็ น
หุ้ นส่ ว นเพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพของผู้เรี ย นสามารถมี ได้ ห ลายระดับ โดยระดับ พื น้ ฐานควรเป็ น
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่แต่ละฝ่ ายควรปฎิบตั ิเพราะเป็ นความรับผิดชอบ
และจุดแข็งที่แต่ละบุคคลอาจมีเป็ นพิเศษสามารถใช้ เสริมการทางานเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนโดยรวมได้
3. เสริมพลังอานาจ เนื่องจากการเป็ นหุ้นส่วนเป็ นการผสานจุดแข็ง เพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรี ยน แต่การที่จุดแข็งจะได้ รับการนาออกมาใช้ ได้ นนั ้ ต้ องเปิ ดโอกาสให้
แต่ละฝ่ ายได้ นาจุดแข็งที่มีอยู่ออกมาใช้ การให้ อานาจแก่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องในการเป็ นหุ้นส่วนจึง
เป็ นสิ่งสาคัญ การมีส่วนร่ วมในระดับพื ้นฐานที่โรงเรี ยนเป็ นผู้กาหนดกิจกรรมตัดสินใจดาเนินการ
และเปิ ด โอกาสเพี ย งให้ ผ้ ูป กครองเข้ ามาส่วนร่ วมในกิ จ กรรมแบบเป็ น ผู้ส นับ สนุน ไม่ ส ามารถ
ก่อให้ เกิดความเป็ นหุ้นส่วนได้ เพราะความรับผิดชอบมาพร้ อมกับอานาจที่ได้ รับ หรื ออานาจที่
ยิ่งใหญ่ มาพร้ อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การสร้ างความรับผิดชอบของ
ครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนจึงต้ องให้ อานาจผู้ปกครองในการมีส่วนร่ วมตัดสินใจ
ด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ องได้ รั บ ความไว้ ว างใจในการมอบหมายอ านาจนั น้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับอานาจนันด
้ าเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยเช่นกัน การเป็ นหุ้นส่วน
ของผู้ปกครองจึงต้ องมาพร้ อมกับการให้ อานาจ การไว้ ใจ การพัฒนาความรู้ความสามารถหรื อการ
เป็ นพี่เลี ้ยงเพื่อให้ ผ้ ปู กครองสามารถดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย อีกทังผู
้ ้ ปกครองที่แตกต่างกันอาจ
มีแรงจูงใจในการมีส่วนร่ วมที่แตกต่างกัน จึงต้ องได้ รับการกระตุ้นเสริ มแรง การเสริ มพลังอานาจ
ให้ กบั ผู้ปกครองจึงได้ หลายระดับ ผู้ปกครองที่มีความพร้ อมทังร่้ างกาย จิตใจ สังคม สามารถเป็ น
แกนนาในการกระตุ้นผู้ปกครองอื่นๆ ให้ เข้ ามาเป็ นหุ้นส่วนได้ มากขึ ้น โดยปั จจุบนั พบว่ามีผ้ ปู กครอง
ที่สามารถเป็ นผู้ริเริ่ มดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนได้ เป็ นอย่างดี โดยได้
มีการสร้ างเครื อข่ายผู้ปกครองทังในระดั
้
บโรงเรี ยน ระดับท้ องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศทาให้
เกิดเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนได้ ในวงกว้ างโดยไม่ได้ จากัดเพียงใน
บริบทโรงเรี ยนของตนเองเท่านัน้
4. ตอบสนองความคาดหวัง ความเป็ นหุ้นส่วนเป็ นการทางานร่ วมกันเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการบรรลุเป้าหมใยนันไม่
้ อาจเกิดขึ ้นได้ โดยการกระทาของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
เท่านัน้ ดังนัน้ จึงต้ องมีการตอบสนองต่อความคาดหวังของกันและกัน การตอบสนองต่อความ
คาดหวังในระดับต่าสุด คือ การแสดงความรับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ของตนเอง แต่หากการ
ตอบสนองที่ได้ รับนันเกิ
้ นกว่าความคาดหวังจะกลายเป็ นความพึงพอใจที่จาทาให้ ความเป็ นหุ้นส่วน
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นันยั
้ ง่ ยืนได้ การรับรู้ความต้ องการและความคาดหวังของกันจึงเป็ นสิ่งสาคัญของการเป็ นหุ้นส่วน
ซึง่ ต้ องมีการประเมินติดตามผลว่าความหวังที่แต่ละฝ่ ายมีอยู่นนได้
ั ้ รับการตอบสนองหรื อไม่ เพราะ
หากความคาดหวัง ไม่ ได้ รับ การตอบสนองจะกลายเป็ น ความผิ ด หวัง ที่ น าไปสู่ก ารหลี ก เลี่ ย ง
การมีส่วนร่ วม หรื อกลายเป็ นความสัมพันธ์ ที่ไม่ดีระหว่างกัน และขยายผลไปสู่วงกว้ างหรื อเป็ น
ข้ อขัดแย้ งระหว่างโรงเรี ยนและผู้ปกครองได้
5. รับผิดชอบร่ วมกัน เนื่องจากความเป็ นหุ้นส่วนเป็ นการให้ อานาจแต่ละฝ่ าย
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการมี ส่ ว นร่ ว มตัด สิ น ใจ ด าเนิ น การ ดัง นัน้ ความรั บ ผิ ด ชอบในผลแห่ ง
การกระทาจึงต้ องเกิดขึ ้นร่ วมกันด้ วยเช่นกัน เพราะการมีความรับผิดชอบร่ วมกันจะนาไปสู่การ
แสวงหาบทเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป การสร้ างความตระหนักและการเน้ นย ้าถึงความ
เป็ นหุ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของกันและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจะเป็ น
การสร้ างความเกี่ ย วข้ องผูก พัน ทางจิ ตใจที่ ยึด โยงการมี ส่วนร่ วมของผู้เกี่ ยวข้ องในการพัฒ นา
คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นให้ ด าเนิ น ต่ อ ไปได้ เพราะหากความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ไม่ เกิ ด ขึ น้ แล้ ว
การกล่าวโทษอาจเกิดขึ ้นแล้ ว การกล่าวโทษอาจเกิดขึ ้น และกลายเป็ นความขัดแย้ งที่ไม่สามารถ
ทาให้ ความเป็ นหุ้นส่วนดาเนินต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนซึง่ ต้ องอาศัย
การแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน
ซึง่ สามารถกล่าวสรุปได้ วา่ ครอบครัวนันเป็
้ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อผู้เรี ยนรู้ การมีสว่ น
ร่วมของผู้ปกครองที่ผ่านมายังอยู่ในลักษณะของการเป็ นผู้สนับสนุนมากกว่าการร่ วมแสดงความ
รับผิดชอบ โรงเรี ยนมี บทบาทหน้ าที่ สาคัญ ในการสร้ างความเป็ นหุ้นส่วนของครอบครัวในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการศึกษาควรปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ จากการเป็ นผู้สนับสนุนหรื อถูกจัดกระทาไปเป็ นการเป็ นหุ้นส่วนที่ร่วมผิดชอบต่อ
กระบวนการและผลการเรี ย นรู้ ของผู้เรี ยนร่ วมกับสถานศึกษาโดยส่งเสริ มการเป็ น หุ้นส่วนของ
ผู้ปกครองอย่างเหมาะสมเพราะการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนต้ องเป็ นความร่วมมือร่วม
ใจของผู้ปกครองทุกคนร่วมกับโรงเรี ยนมากกว่าการดาเนินงานตามกระบวนการแบบผ่านตัวแทน
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ า ง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย เป็ นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของระดับชันอนุ
้ บาล 3
ที่ เ สริ ม สร้ างพั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย และครอบคลุ ม กิ จ กรรมทั ง้ หมดที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น โดยผู้วิจยั ได้ เล็งเห็นความเป็ นหุ้นส่วนในการพัฒนาผู้เรี ยน
ระหว่างครู และผู้ปกครอง โดยการผสานจุดแข็งของทัง้ 2 ฝ่ าย ครู และผู้ปกครองจะปฎิบัติตาม
แนวทาง ข้ อตกลงของรู ปแบบที่ร่วมกันสร้ างขึ ้น มีความเป็ นหุ้นส่วน มีความรับผิดชอบร่ วมกัน ใน
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การร่วมมือกันช่วยฝึ กกิจกรรมการเคลื่อนไหว รู ปแบบกิจกรรมนี ้จะนาพามาซึง่ ประโยชน์สงู สุดกับ
ตัวผู้เรี ยนที่เป็ นทรัพยากรที่มีคา่ สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาค้ นคว้ า
6.1 งานวิจัยในประเทศ
อรุ ณี จิระพลังทรัพย์ (2552) ได้ ศึกษาเรื่ อง การจัดกิจกรรมพลศึกษาระดับปฐมวัย
กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนสาธิตอนุบาลละอออุทิศและโรงเรี ยนอนุบาลเด่นหล้ า มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
การจัดกิจกรรมพลศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรี ยนสาธิ ตอนุบาลละอออุทิศและโรงเรี ยนอนุบาล
เด่นหล้ า โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ วิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ วิธีการสังเกต เน้ น
ศึกษาองค์ประกอบที่ สาคัญ ของการจัดกิจกรรมพลศึกษา คือแนวคิดและหลักการจุดมุ่งหมาย
การจัดกิจกรรมพลศึกษาการประเมินผลการจัดการ 4 ด้ านได้ แก่การจัดการด้ านบุคลากรการเงิน
หรื องบประมาณวัสดุอปุ กรณ์และสถานที่และการจัดการเรี ยนการสอน
ผลการวิจัยพบว่าโรงเรี ยนอนุบาลทัง้ 2 แห่งมีแนวคิดและหลักการคือมีการจัดทา
หลักสูตรพลศึกษาและแผนการเรี ยนการสอนเป็ นของตนเองที่ยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและแนวคิดตามทฤษฎีพฒ
ั นาการเด็กปฐมวัย ที่ว่าการจัดประสบการณ์ เรี ยนรู้ ให้ กับเด็ก
ปฐมวัย ต้ องให้ เหมาะสมกับ พัฒ นาการและวัย ของเด็ ก คานึงถึ งความแตกต่างของเด็ ก โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของร่ างกาย กล้ ามเนือ้ มัดเล็กและมัดใหญ่ พัฒนาจิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒ นาด้ านทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานของร่ างกายและ
พัฒนาการทางานประสานกันระหว่างระบบประสาทกับกล้ ามเนื ้อต่างๆ ทาให้ สามารถจัดกิจกรรม
พลศึกษาได้ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพลศึกษาแบ่งเป็ นกิจกรรมพลศึกษาทั่วไป
และกิจกรรมพลศึกษาทางน ้า ทัง้ 2 กิจกรรมนี ้ ใช้ วิธีบูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่น มีวิธีการสอน
ตามขันตอนของหลั
้
กการสอนพลศึกษาและมีการประเมินผลพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมพลศึกษา
ทุก ด้ า นตามทฤษฎี ก ารประเมิ น ผลทางพลศึก ษาและน าผลประเมิ น ไปเพื่ อ ปรั บ ปรุ งการเรี ย น
การสอนและให้ ผ้ ปู กครองรับทราบผลพัฒนาการด้ านต่างๆของเด็ก ครู พลศึกษาเป็ นครูทงที
ั ้ ่มีและ
ไม่มี วุฒิ ก ารศึกษาทางด้ านพลศึกษา มี จานวนวัสดุอุป กรณ์ และสถานที่ เพี ยงพอได้ มาตรฐาน
สาหรับการสอนพลศึกษาและมีงบประมาณไว้ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื ้ออุปกรณ์ การบารุ งรักษา
และซ่อมแซมสนามการจัดกิจกรรมเสริมการเรี ยนการสอนพลศึกษา
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2552) ได้ ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู้ แบบผู้ป กครองมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะทางสัง คม ส าหรั บ นัก เรี ย นปฐมวัย มี
วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒ นารู ปแบบการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบผู้ปกครองมี ส่วนร่ วม เพื่ อ
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พัฒนาทักษะทางสังคม สาหรับนักเรี ยนปฐมวัยมีรูปแบบการวิจัย แบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้ วย ผู้ปกครองนัก เรี ย นที่ ได้ มาจากการอาสาสมัครและเจาะจงเลือก จานวน 15 คน
นักเรี ยนปฐมวัยจากบุตรหลานของผู้ปกครอง จานวน 15 คน กาหนดเป็ นกลุม่ ทดลอง และนักเรี ยน
ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 10 คน กาหนดเป็ นกลุม่ เปรี ยบเทียบและครูผ้ สู อนจานวน 4
คน จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น ชื่อ 3P die วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม 2 ด้ าน ประกอบด้ วยทักษะทางสังคมด้ านการช่วยเหลือและทักษะทาง
สังคมด้ านการแบ่งปั น มี องค์ ป ระกอบดังนี ้ 1.การมี ส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ และการตัดสิน ใจ
(Participation in decision making :Pd) 2. การมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน การป ฎิ บั ติ (Participation in
implementation :Pi) 3. การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล (Participation in evaluation : Pe)
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรู ปแบบ นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีทกั ษะทางสังคมสูงขึ ้นภายหลังการ
ใช้ รูปแบบ ภายหลังการใช้ รูปแบบครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการนารูปแบบไป
ใช้ อยูใ่ นระดับดีมาก
ยงยุทธ ฮิ ้นเจริ ญ (2553) ได้ ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม สาหรับเด็กอนุบาล มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
พลศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม สาหรับเด็กอนุบาล กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กอนุบาล 3 ปี
การศึกษา 2553 โรงเรี ยนเทศบาล 10 (เทศบาลอนุบาล) จังหวัดสระบุรี จานวน 40 คนได้ มาโดย
การเลือกแบบเจาะจงจากจานวนเด็กทัง้ หมด 80 คนและใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย แยกเป็ น 2 กลุ่ม
เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน การทดสอบ สุขภาวะแบบ องค์รวม
ด้ วยการทดสอบมิติท างด้ านร่ างกาย มิ ติท างด้ านจิ ตใจและปั ญ ญา และมิ ติท างด้ านสังคมไม่
แตกต่างกันใช้ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 30 นาที
ทาการ ทดสอบสุขภาวะแบบองค์รวมในมิติทางด้ านร่างกายมิติทางด้ านจิตใจและปั ญญาและมิติ
ทางด้ านสังคมก่อนการทดลองและหลังการทดลองแล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ โดย
การหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) โดยทดสอบความมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุม่ ทดลองที่ได้ รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้ กิจกรรม
พลศึกษาทัง้ 12 กิจกรรมมีการพัฒนา สุขภาวะแบบองค์รวมในมิติทางด้ านร่ างกาย มิติทางด้ าน
จิตใจและปั ญญา และมิติทางด้ านสังคม ดีกว่าก่อน การทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 2) กลุม่ ทดลองที่ได้ รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้ กิจกรรมพลศึกษาทัง้ 12 กิจกรรมมีการ
พัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมในมิตทิ างด้ านร่างกาย มิติทางด้ านจิตใจและปั ญญา และมิติทางด้ าน
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สังคม ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้ รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สราวดี เพ็งศรี โคตร (2554) ได้ ศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 2) ศึกษาผลการใช้ รูปแบบการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานการพัฒนารูปแบบโดย
สอบถามความคิ ด เห็ น จากผู้ให้ ข้ อ มูล จ านวน 135 คน สัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้ อ มูล จ านวน 18 คน
ประกอบด้ วย ผู้ปกครอง ครู และผู้บริ หาร และศึกษาผลการใช้ รูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย จานวน 108 คน และสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล จานวน 19 คน
ประกอบด้ วย ผู้ปกครอง ครู และผู้บริ หาร เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่รูปแบบการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบดังนี ้ 1) หลักการและแนวคิด ได้ แก่ การส่งเสริ มความเป็ นหุ้นส่วนและ
การมีข้อตกลงร่วมกันในการทางานระหว่างโรงเรี ยนกับผู้ปกครอง 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็ก
พัฒ นาผู้ปกครองและพัฒ นาโรงรี ยน 3) ลักษณะการมี ส่วนร่ วมของผู้ปกครอง มี 2 แบบ ได้ แก่
แบบเป็ นทางการและแบบไม่เป็ นทางการ 4) การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง ได้ แก่ ร่ วมตัดสินใจ
ร่ วมด าเนิ น การ และร่ ว มประเมิ น ผล 5) บทบาทการมี ส่วนร่ วมของผู้ป กครองมี 6 ด้ าน ได้ แ ก่
ด้ านการอบรมเลี ้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง ด้ านการติดต่อสื่อสาร ด้ านการอาสาสมัคร ด้ านการเรี ยนรู้
ที่บ้าน ด้ านการตัดสินใจ และด้ านการร่ วมมือกับชุมชน 2. ผลการใช้ รูปแบบการมีส่วนร่ วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า รู ปแบบ การมี ส่วนร่ วม ของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ดวงพร โตทัพ (2556) ได้ ศึก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ป กครองในการพัฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย ของศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสระพั ฒ นา อ าเภอก าแพงแสน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์ พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก องค์การบริ หารส่วนตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน ประชากรที่ศกึ ษาคือ ผู้ปกครองของ
เด็กปฐมวัยของศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก องค์ การบริ ห ารส่วน ตาบลสระพัฒ นา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัด นครปฐม จ านวน 50 คน เครื่ อ งมื อ ในการศึก ษา คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า 1) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่วนตาบลสระพัฒนา
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อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 50 คน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง
จานวน 37 คน เป็ นเพศชาย 13 คน มีอายุ 26- 35 ปี จานวน 24 คน วุฒิการศึกษาส่วนมาก จบชัน้
มัธยมศึก ษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 17 คน อาชี พ ส่วนมากคื อ ประกอบอาชี พ รับ จ้ างทั่วไป
จานวน 13 คนและอาชี พ เกษตรกร 13 คน 2) การมี ส่วนร่ วมของผู้ป กครองในการพัฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย ของศูน ย์ เด็ ก เล็ก องค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลสระพัฒ นา โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้ านเรี ยงลาดับจากค่ามากไปหาน้ อย
ดังนี ้ ด้ านร่างกาย ด้ านอารมณ์และจิตใจด้ านสังคมด้ านสติปัญญา
วราภรณ์ วงศ์ ใหญ่ (2556) ได้ วิจัย เกี่ ย วกับ เรื่ อ งการมี ส่ว นร่ วมของชุม ชนในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาอยู่ ในระดับมากและมีปัญหาน้ อย สภาพและปั ญหาการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
พัฒ นาการศึกษาของโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ในชุมชนเมืองและนอกชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน ส่วนใน
โรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จก็ไม่แตกต่างกัน มีความแตกต่างในปั ญหา
ด้ า นการได้ ม า ซึ่ง คณะกรรมการศึก ษาขาดความรู้ เกี่ ย วกับ การศึก ษาใหม่ ๆ คณะกรรมการ
การศึก ษาไม่ ส ามารถให้ ข้ อเสนอแนะในการพัฒ นาโรงเรี ยน ไม่ส ามารถพัฒ นา สถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยน การที่โรงเรี ยนให้ บริ การแก่ชมุ ชน และการนาผลการประเมินไปใช้ ปั ญหา
ของผู้นาชุมชนและคณะกรรมการศึกษา คือ การไม่เข้ าใจบทบาทของตนและไม่มีความรู้ เรื่ อง
ปั ญ หาและนโยบาย การศึก ษาใหม่ ๆ จึ งเสนอแนะให้ มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ ยวกับ บทบาท
หน้ าที่และความเคลื่อนไหว ทางการศึกษาและให้ ชมุ ชนเลือกคณะกรรมการการศึกษาเอง
เยาวนุช ทานาม (2557) ได้ ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ PLAY เพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
PLAY ส าหรั บ พัฒ นาทัก ษะทางสังคม ของเด็ ก ปฐมวัย โดยสร้ างและหาคุณ ภาพของรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้ PLAY และศึกษาผลการส่งเสริ มการ เรี ยนรู้ ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ เป็ น เด็กนัก เรี ย นชัน้ อนุบาล 2 อายุ 5-6 ปี ปี การศึกษา 2555 จานวน 76 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 38 คน และกลุ่มควบคุม 38 คน ได้ มาโดยวิธีการ สุ่มแบบเจาะจง ใช้ เวลา
ทดลองจานวน 10 สัป ดาห์ สัป ดาหล์ ะ 4 วัน วัน ละ 45 นาที เครื่ องมื อทดลอง คือรู ป แบบการ
จัดการเรี ยนรู้ PLAY เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้ านการทางานเป็ นกลุม่ ด้ านการ
อยูร่ ่วมกับผู้อื่น ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น และด้ านการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เครื่ องมือวัด
คือแบบประเมินพฤติกรรม ทางสังคมของเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมัน่ = .89 ผลการวิจยั พบว่า
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รู ป แบบการจัดการเรี ย นรู้ PLAY ที่ สร้ างขึน้ มี 4 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ วางแผน (P) ขัน้ จัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ (L) ขันลงมื
้
อปฏิบตั ิกิจกรรม (A) และขันแสดงความยิ
้
นดี (Y) ทุกขันตอนมี
้
ความเหมาะสม
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (M=4.51) และพบว่า หลังการทดลอง รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ PLAY
ส่งเสริ มให้ เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะทางสังคมรายด้ านทุกด้ านและโดยรวม สูงขึ ้น อย่างชัดเจน
(t=35.03, 29.95, 40.46, 27.17 และ 40.56; p= 0.0) และมี ข นาดส่ ง ผลต่ อ (Effect Sizes)
คะแนนทักษะทางสังคมแต่ ละด้ านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Cohen’s d=5.68, 4.86, 6.56,
4.41 และ 6.58)
ธานินทร์ ศรี ชมภู (2557) การพัฒนารูปแบบการบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ
และแนวทางในการบริ ห ารงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพื่อสร้ างรู ปแบบการบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3) เพื่อประเมินความเป็ นไปได้
และความมีประโยชน์ของรู ปแบบการบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล เชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริ มาณ ผลการวิจยั พบว่า 1. การบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ประกอบด้ วย 4
องค์ประกอบ ได้ แก่ ปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิต และปั จจัยเงื่อนไขความสาเร็ จ 2. รูปแบบ
การบริ ห ารงานอาชี วศึก ษาระบบทวิภ าคี ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบที่เป็ นกลไกการขับเคลื่อนให้ ประสบความสาเร็จ ได้ แก่ 1)
คณะกรรมการบริ หารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1)
คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.2) หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 7 หน้ าที่ 2) ขอบข่ายงานการบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 8 ภารกิจ 3)
กระบวนการ ประกอบด้ วย การวางแผนการจัดองค์กร การนาหรื อการสัง่ การ การลงมือ ปฏิบัติ
การควบคุมตรวจสอบและประเมิน และการปรับปรุ งและพัฒ นา 4) สมรรถนะทางวิชาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี 3 สมรรถนะ และ 5) ปั จจัยเงื่อนไขความสาเร็ จในการ
บริ หารงานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี 3. การประเมินรู ปแบบการบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความเป็ นไปได้
ในการนาไปปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากและมีประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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6.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
โคแกน (Kogan, 1989) ได้ ศึก ษาความสัม พั น ธ์ ระหว่า งการจัด การสอนด้ า น
พลศึกษามีประโยชน์แก่เด็กประถม ถ้ าเริ่ มต้ นได้ เร็ วเท่าใดก็จะเกิดผลกับเด็กเท่านัน้ แต่ไม่มีการ
ยืนยันถึงผลการเคลื่อนไหวที่มีตอ่ สมองส่วนกลาง ผลการกิจกรรมดังกล่าวจึงยังอยูบ่ นพื ้นฐานที่ไม่
มั่น คงพอที่ จ ะอธิ บ ายว่า การเคลื่ อ นไหวสามารถใช้ ในการบ าบัด ความไม่ ป กติ ท างปั ญ ญาได้
สัมพันธ์กบั ทักษะทางกลไกและเนื ้อหาสาระรวมทังทั
้ กษะทางสังคม หากเด็กได้ รับการส่งเสริ มด้ าน
การเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ก็จะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของเด็กเป็ นอย่างดี
โครว์ (Crowe. 2000) ได้ ศึกษาการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรี ยนกั บผู้ปกครอง
เพื่อช่วยเหลือในเรื่ องการเรี ยนของเด็กให้ มีคณ
ุ ภาพ โดยได้ ทดลองศึกษาการติดต่อสื่อสารระหว่าง
พ่อแม่ กับทางโรงเรี ยน จากการสัมภาษณ์และการสังเกต ได้ ข้อค้ นพบว่า การติดต่อสื่อสารระหว่าง
โรงเรี ย นกับ ผู้ป กครอง ส่งผลให้ นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสูงขึน้ ทางด้ านสติ ปั ญ ญา
ร่างกาย สามารถเพิ่มศักยภาพด้ านสังคมได้ อีกด้ วย และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พ่อแม่ได้ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการเรี ยนของลูก
ซียู และ คณะ (Zeyu Xu and Charisse A. Gulosino, 2006) ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง
ผลของการมี ส่ว นร่ ว มของครู ผ้ ูป กครองกับ การปฏิ บัติ ในวัย เด็ ก ในโรงเรี ย นของรั ฐ และเอกชน
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการสารวจว่าครูมีความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กในชันอนุ
้ บาล
ของอเมริ กาอย่างไร ซึ่งเราพบว่าการกระทาหรื อวิธีการปฏิบตั ิของครู นัน้ มีความสาคัญมากกว่า
ประกาศนี ยบัตรที่ ติดตัวมากับครู ต่างจากการวิจัยที่ ผ่านๆมาที่ เกี่ ย วข้ องกับผลกระทบระหว่าง
ประสิทธิภาพของครู กบั ความสาเร็ จของนักเรี ยน เอกสารฉบับนี ้ปฏิเสธการปฏิบตั ิทวั่ ไปในการใช้
ปริ ญ ญาของครู เป็ น ตัววัดความสามารถและประสิท ธิ ภ าพ ความรู้ ในเนื อ้ หาของการศึกษาใน
ปฐมวัย อ้ างอิงจากขอบข่าย ‘การซ้ อนทับกัน ’ การศึกษานีต้ รวจสอบลักษณะพฤติกรรมของครู
โดยเฉพาะบทบาทของครู ในการสร้ างและสานต่อความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่างครู และผู้ป กครอง
การศึกษาของเราได้ ข้อสรุปส่อให้ เห็นว่าการปฎิสมั พันธ์ของครูและผู้ปกครองเป็ นปั จจัยในทางบวก
ตัวสาคัญในผลสัมฤทธิ์ทางศักยภาพของนักเรี ยน พฤติกรรมด้ านการสอนดูเหมือนจะเปลี่ยนรู ป
จากการเป็ น ครู ที่มี คุณ วุฒิ เป็ น ครู ที่ มี คุณ ภาพละควรได้ รับ ความสนใจมากขึน้ ในการศึกษาใน
อนาคตเกี่ยวกับคุณภาพของครู
ซีอเู ดีย กาลินโด (Ciaudia Galindo,2012) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของ
โรงเรี ยนกับบ้ านของนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลเกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน : บทบาทการมี
ส่วนร่ วมของ ครอบครัว พบว่า บ้ านของเด็กและโรงเรี ยนที่เป็ นบริ บทมีอานาจชักจูงในการเรี ยนรู้
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และการพัฒนาที่ เกิดขึ ้นโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย งานวิจยั นี ้สร้ างจากแนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยา
ของ Bronfenbrenner และทฤษฎี Epstein ที่ทบั ซ้ อนกันของขอบเขตของอานาจในการตรวจสอบ
โรงเรี ย นและครอบครั ว ความสัม พัน ธ์ ของพวกเขา การมี ส่วนร่ วมของครอบครั วและนัก เรี ย น
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เราใช้ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเด็กนักเรี ยนอนุบาลทังประเทศ
้
(16,425
คน จาก 864 โรงเรี ย น) พบว่า โรงเรี ย นมี ค วามพยายามจะสื่ อสารกับ ครอบครั วและให้ มี ส่วน
ร่ ว มกับ โรงเรี ย นมากยิ่ ง ขึน้ ระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ข องนัก เรี ย นในการอ่ า นและคณิ ต ศาสตร์ สูง ขึน้
นอกจากนี ้ เรายังพบว่า ในครอบครั วที่ ให้ ก าร มี ส่วนร่ วมที่ โรงเรี ย นและผู้ป กครอง มี ค วาม
คาดหวังทางการศึกษาให้ ดีขึ ้น ในเรื่ องการอ่านและ คณิตศาสตร์ ในระดับชันอนุ
้ บาล
ลาตอรี โรแมน (Latorre Roman, 2015) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของเด็กที่อายุระหว่าง 3 - 6 ปี การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ในการสอบวัด ความสามารถในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในเด็ ก อายุ 3-6 ปี
การทดสอบมุง่ เน้ นการทดสอบองค์ประกอบพื ้นฐานของสภาพร่างกาย เช่น ความอดทน, ความแรง
, ความเร็ ว, เวลาปฏิกิริยาและความสมดุล (10 x 20 เมตร, ยืนกระโดดกว้ าง, 20 เมตรความเร็ วใน
การทางาน, การทดสอบการตกของไม้ บรรทัดและความสมดุล) ผลการทดสอบที่ได้ จากการศึกษา
นี ้แสดงให้ เห็นว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้ รับค่าความเชื่อมัน่ ที่เพียงพอและสามารถ
แยกแยะอายุระหว่างการทดสอบที่แตกต่างกันของเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี ได้ การทดสอบใช้
ปลอดภัยและง่ายต่อการปฏิบตั ิงานเด็ก ๆ ยอมรับได้ และเข้ าใจได้ ง่าย
ซี ย์ เอลลี (Xie, Ailei, 2016) ได้ ศึก ษาการมี ส่ว นร่ วมของพ่ อ แม่ ผ้ ูป กครองกับ
โรงเรี ยนที่มีต่อความสาเร็ จในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ทาการวิจัยเชิงคุณภาพตังแต่
้ เดือน
มกราคม 2009 – มกราคม 2010 ในหมู่บ้านชนบทของจีน โดยการสัมภาษณ์ ผ้ ูปกครองและครู
พบว่า โรงเรี ยนและผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกัน ผู้ปกครองจะมีสว่ นร่วมในเรื่ อง
การช่วยงานโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะมีสว่ นร่วมในการช่วยจัดหางานให้ แก่นกั เรี ยน โดยพบว่า รูปแบบ
ของการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกันแบบนี ้เรี ยกว่า Guanxi ซึง่ เป็ กหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
เสริมสร้ างสายสัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้ าง ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมของจีนตังแต่
้ ดงเดิ
ั ้ มที่ช่วยทาให้ โรงเรี ยน
และครอบครัวประสบผลสาเร็จร่วมกัน
เท เบิ ล แม น แล ะค ณ ะ (Tableman and et al. 2016) ได้ ศึ ก ษ าเกี่ ย วกั บ
ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองต่อสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า (Michigan State University) สรุ ป ผลการวิจัย ไว้ ว่า เมื่ อ ผู้ป กครองสามารถเป็ น
หุ้น ส่วนของสถานศึก ษาในการจัดการศึกษาให้ กั บ เด็ก แล้ วจะสามารถพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท าง

76
การเรี ย นให้ สูงขึน้ ได้ อย่า งชัด เจนนอกจากนี ย้ ังช่วยให้ ส ถานศึก ษามี ผลการด าเนิ น งานที่ ดี ขึน้
ผู้ป กครองมี ความพอใจในผลการด าเนิ น งานและครู มี ก าลังใจในการท างานสูงขึน้ ซึ่งสิ่งที่ ม า
กาหนดความสาเร็จของนักเรี ยนไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั รายได้ หรื อฐานะของครอบครัวนักเรี ยนแต่อย่างใด
สรุ ปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชน พบว่า
รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนทาให้ ผ้ ปู กครองมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ได้ ร่วมตัดสินใจ ร่ วมดาเนินการมีการติดต่อสื่อสารได้ เสนอความคิดเห็นและร่ วม
ปฎิบตั ิเป็ นผู้ตามที่ดีซงึ่ นามาสูก่ ารแก้ ไขและพัฒนาในด้ านต่างๆ ให้ ดียิ่งขึ ้นไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั และพัฒนา (Research and development) ครัง้ นี ้ ใช้ วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Method Research) แบบตัวหลักตัวรองต่อเนื่องตามลาดับ(Sequential Dominant and
Less Dominant Design) มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ เด็กปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัย ได้
กาหนดระยะของการวิจยั เป็ น 3 ระยะ 9 ขันตอน
้
ตามความมุง่ หมายเฉพาะของการวิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางของรูปแบบการ
จัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ
เด็กปฐมวัย ในระยะนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางใน
การสร้ างและพัฒ นารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ
เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย โดยใช้ รูป แบบการวิ จัย เชิ ง ส ารวจบุก เบิ ก
(Exploratory Survey Research) ด้ วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)
ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ในระยะนี ม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้ างและทดลองนาร่ อง(pilot study) รู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรับ เด็กปฐมวัย โดยใช้ รูป แบบการวิจัยเชิ ง
สังเคราะห์ (Synthesis Research) ด้ วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)
ร่ ว มกั บ การวิ จั ย เชิ ง ก่ อ นทดลอง (Pre Experimental Research) และการวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น
(Evaluation Research) ด้ วยวิธีก ารวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบการ
วิ จั ย แบบรองรั บ ภายใน (Embedded design) โดยมี วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research Method) เป็ นการวิ จั ย หลั ก และวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research
Method) เป็ นการวิจยั ย่อยภายใน
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และปรับ ปรุ งรู ป แบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย ในระยะนี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย และปรับปรุ งรู ปแบบ โดยใช้ รูปแบบการวิจยั เชิง
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) และการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research)
ด้ วยวิ ธี ก ารวิ จัย แบบผสมผสาน (Mixed Research Method) แบบการวิจัย แบบรองรั บ ภายใน
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(Embedded design) โดยมีวิธีการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research Method) เป็ นการ
วิจยั หลักและวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เป็ นการวิจยั ย่อยภายใน
โดยในกระบวนการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการขอใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E-175/2560
ซึง่ สามารถแสดงขันตอนการวิ
้
จยั (Research flowchart) ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 แสดงขันตอนการวิ
้
จยั
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จากภาพประกอบ 2 สามารถแจกแจงรายละเอียดของขันตอน
้
ได้ ดงั นี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางในการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหาและความต้ องการจาเป็ นของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้ างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ในระยะนี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจบุ ก เบิ ก (Exploratory Survey Research) ด้ ว ย
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) มีขนตอนด
ั้
าเนินการ ดังต่อไปนี ้
ขั น้ ตอนที่ 1 ศึ ก ษาเอกสารและต าราที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
การดาเนินการในขันตอนนี
้
้เป็ นการศึกษาเนื ้อหาสาระจากการสังเคราะห์เอกสารและ
ต ารา (Document synthesis) ได้ แ ก่ หลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย พ.ศ.2560 การจัด การศึก ษา
ระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและพลศึกษาของเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริ มสุขภาพและการออกกาลังกายของเด็ก หลักการทวิภาคี การจัดการเรี ยนการสอน
รูปแบบทวิภาคี แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม พัฒนาการเด็กปฐมวัย สมรรถภาพทางกายของ
เด็กปฐมวัย กระบวนการ coaching และ monitoring และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ ในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั จะศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ น
แล้ วดาเนินการสังเคราะห์เอกสาร ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) เพื่อนามา
กาหนดกรอบตัวแปรที่ต้องการศึกษาและแนวทางในการจัดสร้ างเครื่ องมือในขันตอนที
้
่ 2 และ 3
ของการวิจยั ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาจากกรณีศึกษา 4 โรงเรียน
ในขันตอนนี
้
ผ้ ้ ูวิจัยจะศึกษาสภาพ ความเป็ นจริ ง ปั ญ หาและความต้ องการในการ
พั ฒ นารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย จากกรณี ศึกษา (Case study) ในโรงเรี ยนสาธิ ตสังกัด
มหาวิทยาลัยที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตกรุ งเทพมหานครและมีการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัย ซึง่ มีทงหมด
ั้
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จานวน 4 โรงเรี ยน ประกอบด้ วยโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม) โรงเรี ยน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ (ฝ่ ายประถม) โรงเรี ย นสาธิ ต ละอออุทิ ศ มหาวิท ยาลัย
สวนดุสิต และ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการ
สามะโนประชากร (census population)
อนึ่ง ในขันตอนการวิ
้
จยั นี ้ ผู้วิจยั กาหนดแนวทางของการดาเนินการในขันตอนย่
้
อย 6
ขันตอน
้
โดยเริ่ มจาก 1)กาหนดข้ อคาถามของแบบสัม ภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง /แบบสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่ วม จากการสังเคราะห์เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง 2)ศึกษาสภาพความเป็ น
จริ งและปั ญหาการจัดกิจกรรมในปั จจุบนั 3)ทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กปฐมวัย 4)กาหนด
กลุม่ ผู้ให้ การสัมภาษณ์ 5)การรวบรวมข้ อมูล 6)การวิเคราะห์ข้อมูล ดังมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 กาหนดข้ อคาถามของแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง /แบบสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม จากการสังเคราะห์เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ในส่วนนี ้ผู้วิจยั ดาเนินการ คือ
2.1.1 นาผลจากการสังเคราะห์ เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องที่ได้
จากขันตอนที
้
่ 1 สรุ ปข้ อมูลออกมาเป็ นประเด็นคาถามเพื่อสร้ างแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง
(แบบสัมภาษณ์ ครูผ้ สู อน แบบสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และแบบสัมภาษณ์ ผ้ ปู กครอง) และแบบสังเกต
การจัดการเรี ยนการสอน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม
2.1.2 นาเสนอแบบสังเกตการจัดการเรี ยนการสอน แบบสัมภาษณ์ ครูผ้ สู อน
แบบสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร และแบบสัมภาษณ์ ผ้ ูปกครอง ต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ จากนันด
้ าเนินการแก้ ไขปรับปรุงให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
2.1.3 น าแบบสัง เกตการจัด การเรี ย นการสอน แบบสัม ภาษณ์ ค รู ผ้ ูส อน
แบบสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร และแบบสัมภาษณ์ ผ้ ปู กครอง ที่แก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วไปทดลองใช้ (Try out)
เบื ้องต้ นโดยทดลองเก็บข้ อมูลสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ โดยสังเกต
การสอนจานวน 1 ห้ องเรี ยนเป็ นระยะเวลา 1 คาบเรี ยน ทดลองสัมภาษณ์ ครู ผ้ สู อนจานวน 1 คน
ทดลองสัม ภาษณ์ ผู้ บริ ห าร จ านวน 1 คน และทดลองสัม ภาษณ์ ผู้ ปกครอง จ านวน 2 คน
เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ปรนัย ของเครื่ อ งมื อ ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ในการเก็ บ
ข้ อมูลจริ ง จากนันน
้ าข้ อมูลมาสรุปอุปนัยเพื่อพิจารณาว่าคาตอบที่ได้ รับสามารถให้ ข้อมูลที่ตรงกับ
จุด มุ่ง หมายของการวิ จัย ที่ ต้ อ งการเก็ บ หรื อ ไม่ ซึ่งพบว่ากลุ่ม ตัวอย่ างยังให้ ข้ อ มูล ที่ ไม่ ต รงกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยตามข้ อคาถามที่ กาหนดในบางประเด็น จึงน าเสนออาจารย์ ที่ปรึ กษา
ปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอแนะแล้ วดาเนินการปรับแก้ ไข จากนันทดลอง
้
เก็บข้ อมูลซ ้าอีกครัง้ หนึ่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถตอบคาถามตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั
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ตามข้ อคาถามที่กาหนดไว้ ได้ แสดงว่าเครื่ องมือมีคณ
ุ ภาพด้ านความเป็ นปรนัย มีความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ ในการเก็บข้ อมูลจริง จึงนาไปใช้ เก็บข้ อมูลกับตัวอย่างอื่นๆ ต่อไป
2.1.4 ด าเนิ น การแก้ ไขปรั บ ปรุ ง แบบสั ง เกตการจั ด การเรี ย นการสอน
แบบสัมภาษณ์ครูผ้ สู อน แบบสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และแบบสัมภาษณ์ผ้ ปู กครอง อีกครัง้ หนึง่ เพื่อให้
ได้ เครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
โดยสามารถแสดงตัวอย่างของเครื่ องมือในขันตอนนี
้
้ ได้ ดงั นี ้
ตัวอย่าง แบบสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว (แบบสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม)
แบบสังเกตการเรียนการสอน
เรือ่ ง: การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ชื่อโรงเรียน .................................................................. สถานที่ .............................
วันที่ ......................... ระดับชัน้ ....................... เวลา ..............................................
คาสาคัญ

บันทึกเหตุการณ์

สรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากการสังเกต ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
สิง่ ทีต่ อ้ งศึกษาเพิม่ เติม .............................................................................................................
..................................................................................................................................................

ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์ผ้ ปู กครอง(แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง)
แบบสัมภาษณ์ผปู้ กครอง
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ กครอง
ประเมินจากสภาพ ปั ญหาและความต้องการจาเป็ นของรูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหว
0. ผูป้ กครองให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนเพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………
00. ผูป้ กครองมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………
ตัวอย่าง แบบสั
ครูผร้ สู ะยะเวลาในการฝึ
อน (แบบสัมภาษณ์
่งโครงสร้ าง่อ)นไหวของบุตรหลานได้ในช่วงเวลาใด
000. ผูมป้ ภาษณ์
กครองจะมี
กการจัแดบบกึ
กิจกรรมการเคลื
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์ครูผสู้ อน
ข้อมูลทัวไปของครู
่
ผสู้ อน
ประเมินจากสภาพ ปั ญหาและความต้องการจาเป็ นของรูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหว
0. กิจกรรมการเรียนการสอนในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร มีกจิ กรรมอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………
00. บทบาทของผูค้ รูในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็ นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………
000. ระยะเวลาในการฝึกการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรียน ดาเนินการในช่วงเวลาใด
………………………………………………………………………………………………………………

ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร (แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง)
แบบสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร
ข้อมูลทัวไปของผู
่
บ้ ริหาร
ประเมินจากสภาพ ปั ญหาและความต้องการจาเป็ นของรูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหว
0. ปั จจุบนั โรงเรียนยึดหลักสูตรของหน่วยงานใด ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
………………………………………………………………………………………………………………
00. ท่านคิดว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวทีใ่ ช้ในโรงเรียนมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………………
000. ทางโรงเรียนพบปั ญหาใดบ้าง ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและมีวธิ กี ารดาเนินการแก้ไข
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ศึกษาสภาพความเป็ นจริ งและปั ญหาการจัดกิจกรรมในปั จจุบนั ในขันตอน
้
ย่อยนี ้ ผู้วิจยั สังเกตการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชัว่ โมงเรี ยน ใช้ แบบสังเกต
การจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
โดยผู้วิ จัย เข้ า ไปสัง เกตโรงเรี ย นที่ เป็ น กรณี ศึก ษาทัง้ 4 โรงเรี ย น โรงเรี ย นละ 2 ครั ง้ ซึ่งในการ
ด าเนิ น การดัง กล่ า วผู้ วิ จัย น าหนั ง สื อ ของความร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ แนวการสัมภาษณ์ สาหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แบบสังเกต
การจัด การเรี ย นการสอนกิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว ไปติ ด ต่ อ กับ โรงเรี ย นที่ เป็ น กรณี ศึ ก ษาทัง้
4 โรงเรี ยน
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2.3 กาหนดกลุม่ ผู้ให้ การสัมภาษณ์ โดยผู้วิจยั จาแนกเป็ น 3 กลุม่ คือ
2.3.1 กลุ่มผู้ปกครอง เกณฑ์ ในการเลือกผู้ปกครองในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั เลือก
ผู้ปกครองโดยพิจารณาจากผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจยั ได้
ดาเนินการร่ วมกับครู ของโรงเรี ยนกรณีศกึ ษา ทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ แบ่ง
เด็กออกเป็ น 3 กลุม่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดสอบคือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยทาการ
ทดสอบทังหมด
้
5 ด้ าน คือ 1) ลุกนัง่ 30 วินาที 2) ยืนกระโดดไกล 3) วิ่งเร็ ว 20 เมตร 4) นัง่ งอตัว
5) ยื น เขย่ ง ปลายเท้ า เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ในการประเมิ น สมรรถภาพทางกาย เป็ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย สาหรั บ เด็ ก ไทย อายุ 4-6 ปี โดยแบ่ง ระดับ สมรรถภาพทางกายออกเป็ น
3 กลุ่ม คือ ระดับสมรรถภาพทางกายสูง ปานกลาง และต่า จากนันก
้ าหนดผู้ปกครองที่ให้ ข้อมูล
จาแนกตามระดับสมรรถภาพทางกายและเพศของนักเรี ยน มีรายละเอียดดังนี ้
- ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่ มี ระดับ สมรรถภาพทางกายสูงจานวน 2 คน
ผู้ปกครองเด็กผู้ชาย 1 คน และผู้ปกครองเด็กผู้หญิง 1 คน
- ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีระดับสมรรถภาพทางกายปานกลางจานวน
2 คน ผู้ปกครองเด็กผู้ชาย 1 คน และผู้ปกครองเด็กผู้หญิง 1 คน
- ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่ มี ระดับ สมรรถภาพทางกายต่าจานวน 2 คน
ผู้ปกครองเด็กผู้ชาย 1 คน และผู้ปกครองเด็กผู้หญิง 1 คน
ซึ่งผลจากการคัด เลื อ กแต่ล ะโรงเรี ย นจะได้ ผ้ ูป กครองที่ ผ่ านการคัด เลื อ ก
โรงเรี ยนละ 6 คน รวมทัง้ หมด 4 โรงเรี ยน จะมีผ้ ูปกครองทัง้ หมดจานวน 24 คน ใช้ วิธีการเลือก
แบบเจาะจง
2.3.2 กลุ่ม ครู ผ้ ูส อน ผู้วิ จัย ก าหนดเป็ น ครู ผ้ ูส อน ระดับ ชัน้ อนุ บ าล 3 ที่ มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เลือกแบบเจาะจง โรงเรี ยนละ 2 คน รวมทังหมด
้
8 คน
2.3.3 กลุ่ม ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยน ผู้วิจัยก าหนดจากต าแหน่ งหน้ าที่ รับ ผิด ชอบ
ประกอบด้ วย ผู้อานวยการ 4 คน รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ 4 คน และหัวหน้ าระดับปฐมวัย 4
คน รวมทังหมดจ
้
านวน 12 คน
2.4 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ ผ้ ูปกครองของเด็กปฐมวัย
ครู ผ้ ูส อน และผู้บ ริ ห ารแต่ ล ะโรงเรี ย น โดยใช้ แ บบสัม ภาษณ์ ที่ ส ร้ างขึน้ ในขัน้ ตอนย่ อ ยที่ 2.2
ในขันตอนนี
้
้ จะดาเนินการสัมภาษณ์ผ้ ปู กครอง ครูและผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual
interview) และรายกลุ่มย่อย (Group Interview) ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ในแต่ละ
โรงเรี ย นที่ เป็ นกรณี ศึ ก ษา โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล นั น้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การนั ด วัน และ
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เข้ าสัมภาษณ์ผ้ ปู กครอง ครู ผู้บริ หารโรงเรี ยน จากนันเก็
้ บรวบรวมข้ อมูลมาจนครบ แล้ วนามาสรุ ป
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น เพื่อนามาสังเคราะห์และใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
ให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการของครูผ้ สู อน ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรี ยน
2.5 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ การวิ เคราะห์ เนื อ้ หา (Content analysis)
การสรุ ป อุ ป นั ย (Analytic Induction) และการเปรี ย บเที ย บความคงที่ ข องข้ อมู ล (Constant
comparative) เพื่อตีความและสร้ างข้ อค้ นพบของการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 3 สั มภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญสาขาพลศึกษา สาขาปฐมวัย และสาขาการ
บริหารการศึกษา
ในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั กาหนดขันตอนย่
้
อยของการวิจยั โดยเริ่มจาก 1)การสร้ างเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั 2)การคัดสรรผู้เชี่ยวชาญ 3)การรวบรวมข้ อมูล และ 4)การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
3.1 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั มีวิธีการสร้ างเครื่ องมือ คือ
3.1.1 นาข้ อมูลจากการสังเคราะห์ เอกสาร ตารา งานวิจัย และการศึกษา
สภาพความเป็ นจริ งและปั ญ หาการจัดกิ จกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรี ยน
กรณีศึกษา ในขันตอนที
้
่ 1 และ 2 สรุ ปข้ อมูลออกมาเป็ นประเด็นคาถามเพื่อสร้ างแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่ ง โครงสร้ าง (Semi-Structured Interview) โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เป็ นรายบุ ค คล
(Individual interview) กับผู้เชี่ยวชาญ
3.1.2 น าเสนอแบบสัม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ ต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญา
นิพนธ์เพื่อพิจารณา จากนันด
้ าเนินแก้ ไขปรับปรุงให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้นตามข้ อเสนอแนะ
3.1.3 น าแบบสัม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ ที่ แ ก้ ไขเรี ย บร้ อยแล้ ว ไปทดลองใช้
(Try out) กับ ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 2 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ปรนัย ของข้ อ ค าถาม ความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ จากนันน
้ าข้ อมูลมาสรุป
อุปนัยเพื่อพิจารณาว่าคาตอบที่ได้ รับสามารถให้ ข้อมูลที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั ที่ต้องการ
เก็บหรื อไม่ ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถตอบคาถามตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยตามข้ อ
คาถามที่กาหนดไว้ ได้ จึงนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้
หนึง่ พบว่าไม่มีการปรับแก้ แสดงว่าเครื่ องมือมีคณ
ุ ภาพด้ านความเป็ นปรนัย มีความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ ในการเก็บข้ อมูลจริง จึงนาไปใช้ เก็บข้ อมูลกับตัวอย่างอื่นๆ ต่อไป
3.1.4 ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ มีความครบถ้ วน
สมบูรณ์ เพื่อให้ สามารถนาไปใช้ ได้ จริง

86
ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ (แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง)
แบบสัมภาษณ์ เพื่อการวิ จยั
เรือ่ ง: แนวทางการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อ…………………………………………………………………………นามสกุล ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตาแหน่ง.…………………………………………สังกัด……………………………………………
วันทีใ่ ห้สมั ภาษณ์.………………………………สถานทีใ่ ห้สมั ภาษณ์………………………………
คาถาม
1. ผูป้ กครองและครูควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัยอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
2. ผูป้ กครองจะเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวได้อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………

3.2 การคัดสรรผู้เชี่ ยวชาญ โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้เชี่ ยวชาญทัง้ 3 สาขา
ได้ แก่ สาขาพลศึกษาจานวน 5 คน สาขาปฐมวัย จานวน 2 คน และสาขาการบริ หารการศึกษา
จ านวน 2 คน ซึ่งได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี เกณฑ์ ในการ
คัดเข้ า (Inclusion criteria) คือ
3.2.1 สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาพลศึกษา สาขา
ปฐมวัย และสาขาการบริหารการศึกษา
3.2.2 ในกรณีที่ไม่ได้ สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้ องมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่ารองศาสตราจารย์
3.2.3 มีประสบการณ์การสอนในสาขา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในส่ ว นนี ผ้ ้ ู วิ จัย นั ด หมายวัน และเข้ า สัม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญแล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ และสรุ ปเป็ นข้ อมูลเบือ้ งต้ นเพื่อนามาสังเคราะห์ และ
ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทารูปแบบ
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content analysis) และ
การสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อสร้ างข้ อสรุปจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ขั น้ ตอนที่ 4 สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสาร งานวิจั ย จากกรณี ศึ ก ษาและจาก
ผู้เชี่ยวชาญในขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั ดาเนินการสังเคราะห์ (Synthesis) ข้ อมูลสารสนเทศ สภาพปั ญหา
ความต้ องการจาเป็ นที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1-3 แล้ วสรุ ปเป็ นภาพรวมของสภาพ ปั ญหา และความ
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ต้ อ งการจ าเป็ น เพื่ อ น าไปสู่ก ารสร้ างรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายต่อไป
ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
3. เพื่อทดลองนาร่ อง (Pilot Study) รู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิ จ กรรม การเคลื่ อนไหว เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ เด็ ก ปฐมวัย และปรั บ ปรุ ง
รูปแบบ
โดยในระยะนี ้ เป็ น การวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Research) ด้ วยวิธีการ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research Method) ร่ ว มกั บ การวิ จั ย เชิ ง ก่ อ นทดลอง (Pre
Experimental Research) และการวิจยั เชิงประเมิน (Evaluation Research) ด้ วยวิธีการวิจยั แบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบการวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded design)
โดยมีวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Method) เป็ นการวิจยั หลักและวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เป็ นการวิจยั ย่อยภายใน แบ่งเป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขั ้น ตอนที่ 5 ร่ างรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
การดาเนินงานในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจัยศึกษา สังเคราะห์ ข้อมูลในขันตอนที
้
่ 1-4 และได้
น ามาเป็ น แนวทางในการพัฒ นาโครงร่ างรู ป แบบการจัด กิ จกรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่อ นไหวเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรั บ เด็ กปฐมวัย โดยยึด หลัก การพัฒ นา
รูปแบบของทริ ปและใบเซอร์ เมเยอร์ (Tripp and B. Bichelmeyer, 1990 : p. 31 ) คือการประเมิน
ความจาเป็ นและการวิเคราะห์ เนื ้อหา การกาหนดวัตถุประสงค์ การสร้ างต้ นแบบ การทดลองใช้
ต้ นแบบ และการปรับปรุง โดยรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นประกอบด้ วย
1. หลักการของรู ปแบบ เป็ นส่วนที่ กล่าวถึงความเชื่ อและแนวคิดทฤษฎี ที่เป็ น
พื น้ ฐานของรู ป แบบ และจะเป็ น ตัวชี น้ าการก าหนดจุด ประสงค์ เนื อ้ หา กิ จกรรม และขัน้ ตอน
การดาเนินงานในรูปแบบการสอน
.
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2. จุดประสงค์ของรู ปแบบเป็ นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการให้ เกิดขึน้
จากการใช้ รูปแบบการสอน
3. สาระและกระบวนการเป็ นส่วนที่ระบุถึงเนือ้ หาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ ใน
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ บรรลุจดุ ประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
4. กิจกรรมและขันตอนการด
้
าเนินงานเป็ นส่วนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบตั ิในขันตอน
้
ต่างๆ
5. การวัดและประเมินผลของรูปแบบเรี ยนรู้
ผู้วิจยั กาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
แนวคิ ดและทฤษฎี พื น้ ฐาน หลัก การ จุดมุ่งหมาย กระบวนการจัด กิ จกรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว บทบาทครู บทบาทผู้ปกครอง บทบาทนักเรี ยน การวัดและประเมินผล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
จาแนกเป็ น 2 ส่วน คือ
1.เครื่ องมือทดลอง ได้ แก่
1.1 รู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้ น
1.2 คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ซึง่ มีโครงสร้ างดังนี ้
ส่วนที่ 1 ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคี โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
- หลักการของรูปแบบ
- จุดมุง่ หมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส่ ว นที่ 2 รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
- กระบวนการการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่อนไหว
- บทบาทหน้ าที่ครู บทบาทหน้ าที่ผ้ ูปกครองและบทบาทหน้ าที่
ของนักเรี ยน
ส่วนที่ 3 การนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวไปใช้
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- ระยะเวลาในการดาเนินการ
- การประเมินผล
- แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
2. เครื่ องมื อวัดผลในรู ป แบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้ กิ จกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้ วย
2.1 แบบประเมินทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
2.2 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยทดสอบทังหมด
้
5 รายการ คือ
1) ลุกนัง่ 30 วินาที 2) ยืนกระโดดไกล 3) วิ่งเร็ว 20 เมตร 4) นัง่ งอตัว 5) ยืนเขย่งปลายเท้ า
2.3 แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบของครูผ้ สู อนในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้ รูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบ ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
อนึง่ ขันตอนการสร้
้
างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบ และแบบประเมิน
การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครอง ผู้วิจยั ดาเนินการ ดังนี ้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบ และแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การสร้ างแบบประเมินการจัดกิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
2) วิเคราะห์ ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อกาหนดเป็ นโครงสร้ างของเครื่ องมือและขอบเขต
ของเนื ้อหา
3) น าแบบทดสอบทัก ษะการเคลื่ อ นไหวเบื อ้ งต้ น แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่อ การใช้ รูป แบบ และแบบประเมิ น การมี ส่วนร่ วมของ
ผู้ปกครองเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (IOC) โดยให้ ผู้เชี่ ย วชาญพิ จ ารณาข้ อ ค าถามแต่ ล ะข้ อ จากนัน้ น ามาหาค่ า เฉลี่ ย
ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ ต้องมีค่ามากกว่า 0.50 ขึ ้นไป ซึ่งในการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ของเครื่ อ งมื อ วัด ผลทัง้ 5 ฉบับ ในครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ก าหนดผู้เชี่ ย วชาญในการตรวจสอบคุณ ภาพ
เครื่ องมือ จานวน 5 คน (ดังรายชื่อตามภาคผนวก ก-1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
ทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกาหนดผู้เชี่ยวชาญใน
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การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมือ จานวน 9 คน (ดังรายชื่ อตามภาคผนวก ก-1) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบประเมินการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบของ
ครูผ้ สู อนในการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย โดยเครื่ องมือแต่ละฉบับมีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ดังนี ้
ตาราง 3 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของเครื่ องมือวัดผลในรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ (n=9)
เครื่ องมือวัดผล
1. แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหว
เบื ้องต้ น
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. แบบประเมินการมีสว่ นร่วม
ของผู้ปกครอง
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้ รูปแบบของครูผ้ สู อน
5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้ รูปแบบของผู้ปกครอง

จานวนผู้เชี่ยวชาญ
5

ค่า IOC
0.80-1.00

แปลผล
ผ่านเกณฑ์

5

0.80-1.00

ผ่านเกณฑ์

9

0.78-1.00

ผ่านเกณฑ์

9

0.78-1.00

ผ่านเกณฑ์

9

0.78-1.00

ผ่านเกณฑ์

ขั น้ ตอนที่ 6 ตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบโดยผู้ เชี่ ย วชาญสาขาพลศึก ษา สาขา
ปฐมวัย สาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
ในขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ตรวจสอบคุณ ภาพของรู ปแบบโดยให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของรู ปแบบด้ านความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้
โดยมีวิธีการดาเนินการดังนี ้
6.1. สร้ างเครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ดาเนินการ
โดย
1) ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนารูปแบบ จากนัน้
นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เป็ นกรอบแนวคิดเพื่อกาหนดเป็ นประเด็นการสอบถาม

91
ผู้ เชี่ ย วชาญ โดยลัก ษณะของเครื่ อ งมื อ การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การประเมิ น ความถู ก ต้ อง
ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง เครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

ด้ านความ
ถูกต้ อง

ด้ านความ
เหมาะสม

ด้ านความ
เป็ นประโยชน์

ด้ านความ
เป็ นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

0. หลักการของรูปแบบ
00. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
000.กระบวนการการจัดกิจกรรม

โดยกาหนดเกณฑ์ในการให้ คะแนน ดังนี ้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2553)
5 หมายถึง
รายการดังกล่าวมีความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์/เป็ นไป
ได้ ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง
รายการดังกล่าวมีความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์/เป็ นไป
ได้ ในระดับมาก
3 หมายถึง
รายการดังกล่าวมีความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์/เป็ นไป
ได้ ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
รายการดังกล่าวมีความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์/เป็ นไป
ได้ ในระดับน้ อย
1 หมายถึง
รายการดังกล่าวมีความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์/เป็ นไป
ได้ ในระดับน้ อยที่สดุ
ก าหนดเกณฑ์ ในการแปลความหมาย โดยพิ จ ารณาจากค่าเฉลี่ ย คะแนนตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2553)
ช่วงคะแนน 4.51 ถึง 5.00 หมายถึงความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์ /
เป็ นไปได้ มากที่สดุ
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ช่วงคะแนน 3.51 ถึง 4.50 หมายถึงความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์ /
เป็ นไปได้ มาก
ช่วงคะแนน 2.51 ถึง 3.50 หมายถึงความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์ /
เป็ นไปได้ ปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.51 ถึง 2.50 หมายถึงความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์ /
เป็ นไปได้ น้ อย
ช่วงคะแนน 1.00 ถึง 1.50 หมายถึงความถูกต้ อง/เหมาะสม/เป็ นประโยชน์ /
เป็ นไปได้ น้ อยที่สดุ
และกาหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ คือ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มีคา่ ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ( X ≥ 3.50 ,S.D ≤ 1.00) ขึ ้นไป
จึงถือว่ารูปแบบมีความถูกต้ อง/เหมาะสม /เป็ นประโยชน์/เป็ นไปได้ สามารถนาไปใช้ ได้
จากนัน้ ดาเนิ น การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมื อ โดยน าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
2) ผู้วิจัยนาแบบประเมิน คุณ ภาพเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ ด้ านความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้
ของรู ปแบบ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญสาขาพลศึกษา และสาขาปฐมวัย และสาขา
การบริหารการศึกษาหรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง
6.2 วิ เคราะห์ คุณ ภาพของรู ป แบบฯ ในแต่ ล ะด้ า น โดยใช้ ส ถิ ติ พื น้ ฐาน สถิ ติ
ทดสอบค่ า ที แบบ One-Sample t-test เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนด คื อ 3.50 จากนั น้
ดาเนินการปรับปรุงรู ปแบบตามข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ขัน้ ตอนที่ 7 ทดลองนาร่ องรูปแบบและปรับปรุ ง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยและปรับปรุ งรู ปแบบโดยใช้
การวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre-experimental research) ด้ วยแบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่ อ น-หลัง (One group pretest posttest design) ในลัก ษณะของการทดลองน าร่ อ ง
(Pilot Study) โดยมีระยะเวลาในการทดลองนาร่อง 4 สัปดาห์ดงั แบบแผนการทดลองต่อไปนี ้
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แบบแผนการทดลองที่ใช้ ในการทดลองนาร่อง
Ep

W0
T1

X

W4
T2

Ep คือ กลุม่ ทดลองนาร่อง
T1 คือ การวัดก่อนการทดลอง โดยทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
ชัน้ อนุบาล 3, ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3
T2 คือ การวัดหลังการทดลอง โดยทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
ชันอนุ
้ บาล 3, ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3, ประเมินความพึงพอใจของ
ครูและผู้ปกครองต่อการใช้ รูปแบบ, ประเมินการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบ
W0 และ W4 คือ สัปดาห์เริ่มต้ น และสัปดาห์ที่ 4 หลังการทดลองนาร่อง
X คื อ การทดลองใช้ รูป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
จากแบบแผนการวิจัย ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วมทดลองนาร่ องโดย
เลือกจากกลุ่มที่เป็ นกรณี ศึกษาในระยะที่ 1 จานวน 1 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง (ฝ่ ายประถม) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 โดยมีผ้ ูมีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจัย (Participants) ประกอบด้ วย นักเรี ยนชัน้ อนุบาล 3
จานวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 จานวน 20 คน และครูผ้ สู อนวิชาพลศึกษานักเรี ยน
ชันอนุ
้ บาล 3 จานวน 1 คน โดยมีเกณฑ์คดั เข้ า (Inclusion criteria) จาแนกตามกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
1. กลุม่ นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 กาหนดเกณฑ์การคัดเข้ า คือ
1.1 ผู้ปกครองยินยอมให้ เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
1.2 ไม่มีอาการบาดเจ็บทางร่ างกาย จนเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กกิจกรรม
การเคลื่อนไหว
1.3 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัยได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจัย
จนการวิจยั สิ ้นสุด
2. กลุม่ ผู้ปกครองนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 กาหนดเกณฑ์การคัดเข้ า คือ
2.1 เป็ นผู้ปกครองของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ในข้ อ 1
2.2 สมัครใจเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
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2.3 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัยได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจัย
จนการวิจยั สิ ้นสุด
3. กลุม่ ครูผ้ สู อนวิชาพลศึกษานักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 กาหนดเกณฑ์การคัดเข้ า
คือ
3.1 เป็ นครูผ้ สู อนนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ในข้ อ 1.
3.2 สมัครใจเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
3.3 สามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัยได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจัย
จนการวิจยั สิ ้นสุด
โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ดังนี ้
1. นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 เกิดการบาดเจ็บระหว่างการทดลองและไม่สามารถ
เข้ าร่วมการวิจยั กระบวนวิจยั อย่างต่อเนื่อง จนเสร็จสิ ้นกระบวนการวิจยั ได้
2. ผู้ปกครองนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ไม่มีเวลาฝึ กกิจกรรมนอกชัน้ เรี ยนให้ กับ
นักเรี ยน
3. ผู้ ปกครองนั ก เรี ย นชั น้ อนุ บ าล 3 แสดงความประสงค์ ที่ จ ะออกจาก
กระบวนการวิจยั ในระหว่างที่ดาเนินการวิจยั อยู่
การด าเนิ น การวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ด าเนิ น การโดยประยุก ต์ ใช้ ห ลัก การวิ จัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988) โดยใช้ วงจร PAOR 4 ขันตอนคื
้
อ
ขัน้ วางแผนงาน (Plan) ขัน้ ฝึ ก ปฏิบัติ (Act) ขัน้ สังเกตการณ์ /กากับควบคุม (Observe) และขัน้
สะท้ อนผลการปฎิบตั ิ (Reflect) เพื่อวางแผนในการปฎิบตั ิแต่ละขันตอนของการน
้
าร่องใช้ รูปแบบ
โดยสรุปตามขันตอนดั
้
งนี ้
7.1 วางแผนงาน (Plan) การทดลองนาร่อง (Pilot Study) รูปแบบโดยดาเนินการดังนี ้
7.1.1 วางแผนการจัด ประชุม เพื่ อ ชี แ้ จงความส าคัญ ประโยชน์ ข องรู ป แบบ
กิ จกรรมทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย และรายละเอียดการดาเนินการระหว่างผู้ปกครองและครู ผ้ สู อนเพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยง
ทางความคิดและแนวทางปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
7.1.2 วางแผนในการจัดท าคู่มือสาหรับครู ผ้ ูสอน และผู้ปกครอง โดยรวบรวม
ข้ อมูลสารสนเทศจากขันตอนที
้
่ 4 นามาจัดทารายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวในแต่ละรายชั่วโมง จากนัน้ สรุ ปเป็ นกิจกรรมที่ครู และผู้ปกครองของ
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองจะต้ องปฏิบตั ิ
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7.2 ฝึ กปฏิบตั ิ (Act) โดยดาเนินการดังนี ้
7.2.1 ผู้ วิ จั ย น าแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบทั ก ษะการ
เคลื่อนไหวเบื ้องต้ น ของการวิจยั ครัง้ นี ้ ไปดาเนินการทดสอบนักเรี ยนกลุม่ ทดลองนาร่อง
7.2.2 ดาเนินการทดลองนาร่องตามรูปแบบ/กิจกรรมที่กาหนด ภายในระยะเวลา
4 สัปดาห์
7.3 สังเกตการณ์/กากับควบคุม (Observe) โดยดาเนินการดังนี ้
7.3.1 ผู้วิจยั สังเกตการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของครู ผ้ สู อนโดยเข้ าไปสังเกต
ในชัว่ โมงเรี ยนกิจกรรมการเคลื่อนไหว ว่ามีรายละเอียดการฝึ กปฎิบตั ิเป็ นไปตามแผนและถูกต้ อง
ตามหลักการเคลื่อนไหวหรื อไม่ และผู้วิจยั จะให้ คาแนะนาเพิ่มเติมเป็ นระยะๆ
7.3.2 ผู้วิจยั สังเกตการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของผู้ปกครองโดยการสังเกต
จากภาพถ่ายที่ผ้ ปู กครองส่งเข้ ามาทาง Line ของกลุม่ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึน้ ว่ารายละเอียดของภาพการ
ฝึ กที่ส่งมานันปฏิ
้ บตั ิเป็ นไปตามแผนและถูกต้ องตามหลักการเคลื่อนไหวหรื อไม่ และผู้วิจยั จะให้
คาแนะนาเพิ่มเติมเป็ นระยะๆ
7.3.3 ผู้วิจยั สังเกตการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนในการเข้ าร่ วมกิจกรรมบูรณาการ
ของแต่ละเดือน โดยจดบันทึกพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ ้นในแต่ละครัง้ และเปิ ดโอกาสให้
สาหรับผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว สามารถเข้ าสอบถามผู้วิจยั ได้
7.4 สะท้ อนผลการปฎิบตั ิ (Reflect) โดยดาเนินการดังนี ้
7.4.1 นาข้ อมูลที่ได้ จากการจดบันทึกของผู้วิจัยเอง และการบันทึกท้ ายชั่วโมง
กิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน จากครูผ้ สู อนและผู้ปกครอง นามาวิเคราะห์เพื่อนาผลที่ได้ มา
ปรับปรุงแก้ ไขจุดที่บกพร่องให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
7.4.2 ประเมินรูปแบบ โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์สมมติฐาน
ที่กาหนด คือ
1) นักเรี ยนชัน้ อนุบาล 3 มีทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยใช้ สถิติทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples t- test
2) ครู ผ้ สู อนมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย อยู่ในระดับมากหรื อสูงกว่า โดยใช้ สถิติ
เชิงบรรยาย
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3) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย อยู่ในระดับมากหรื อสูงกว่า โดยใช้ สถิติ
เชิงบรรยาย
4) ผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย อยูใ่ นระดับมากหรื อสูงกว่า โดยใช้ สถิติเชิงบรรยาย
จากนันด
้ าเนินการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องเพื่อให้ รูปแบบฯ ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ แ ละประเมิ น ผลรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ และด าเนิ น การ
เปรี ยบเทียบประสิทธิผลของรู ปแบบก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง ตลอดจนดาเนินการ
เปรี ยบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ในระยะนี ้เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) และการ
วิ จัย เชิ ง ประเมิ น (Evaluation Research) ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จัย แบบผสมผสาน (Mixed Research
Method) แบบการวิจัย แบบรองรับ ภายใน (Embedded design) โดยมี วิธีการวิจัยเชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Research Method) เป็ น การวิ จัย หลัก และวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Research Method) เป็ นการวิจยั ย่อยภายใน
โดยแบ่งเป็ น 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนที่ 8 ทดลองใช้ รูปแบบในสถานการณ์ จริง
วัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ เด็กปฐมวัย และประเมิ น ผลรู ป แบบใน
สถานการณ์จริ งเต็มรูปแบบ โดยใช้ การวิจยั แบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบ
มีกลุม่ ควบคุม เปรี ยบเทียบก่อน-หลัง (Control group pretest posttest design) โดยมีระยะเวลา
ในการทดลอง 8 สัปดาห์
แบบแผนการทดลองที่ใช้ ในการทดลองในสถานการณ์จริง
Et
C

W0
T1
T1

X
~X

W8
T2
T2
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Et คือ กลุม่ ทดลองในสถานการณ์จริง
C คือ กลุม่ ควบคุม
T1 คือ การวัดก่อนการทดลอง ครัง้ ที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
ชัน้ อนุบาล 3, ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3
T2 คื อ การวัด หลัง การทดลอง ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนัก เรี ย นชัน้
อนุบาล 3, ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ประเมินความพึงพอใจ
ของครู และผู้ปกครองต่อการใช้ รูปแบบ, ประเมินการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในรู ปแบบ ในกลุ่ม
ทดลอง และ ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3, ประเมินทักษะการเคลื่อนไหว
เบื ้องต้ นของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ในกลุม่ ควบคุม
W0 และ W8 คือ สัปดาห์เริ่มต้ น และสัปดาห์ที่ 8 หลังดาเนินการทดลอง
X คือ การทดลองใช้ รูปแบบรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
~X คือ การเรี ยนการสอนตามปกติ
ผู้วิจยั กาหนดแหล่งข้ อมูลในการทดลองในสถานการณ์จริ ง เพื่อยืนยันการใช้ รูปแบบ
คือ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม) ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดย
เก็บข้ อมูลจากการเลือก 2 ห้ องเรี ยน โดยเป็ นคนละกลุม่ กับกลุม่ ทดลองนาร่อง ประกอบด้ วย
กลุ่มทดลอง จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ แก่อนุบาล 3/2 โดยจาแนกเป็ นกลุม่ ย่อย ดังนี ้
1.นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 จานวน 30 คน กาหนดเกณฑ์คดั เข้ า (Inclusion criteria)
ดังนี ้
1.1 มีความพร้ อมที่เข้ าร่วมการทดลองใช้ รูปแบบ
1.2 ผู้ปกครองยินยอมให้ เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
1.3 ไม่มีอาการบาดเจ็บทางร่ างกาย จนเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว
1.4 สามารถเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั ได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจยั จนการ
วิจยั สิ ้นสุด
2. กลุม่ ผู้ปกครองนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ที่สมัครใจเข้ าร่วมทดลอง จานวน 30 คน
กาหนดเกณฑ์คดั เข้ า (Inclusion criteria) ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ปกครองนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ในข้ อ 1
2.2 สมัครใจเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
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2.3 สามารถเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั ได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจยั จนการ
วิจยั สิ ้นสุด
3. ครูผ้ สู อนวิชาพลศึกษานักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 (ที่ไม่ใช่กลุม่ การศึกษานาร่องการ
ใช้ รูปแบบ) โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม) จานวน 1 คน โดยกาหนดเกณฑ์
คัดเข้ า (Inclusion criteria) ดังนี ้
3.1 เป็ นครูผ้ สู อนของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ในข้ อ 1
3.2 สมัครใจเข้ าร่วมสมัครใจเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั
3.3 สามารถเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั ได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจยั จนการ
วิจยั สิ ้นสุด
กลุ่มควบคุม จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ แก่อนุบาล 3/1 ประกอบด้ วยนักเรี ยน จานวน
26 คน
โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ดังนี ้
1. นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 เกิดการบาดเจ็บระหว่างการทดลองและไม่สามารถ
เข้ าร่วมการวิจยั กระบวนวิจยั อย่างต่อเนื่อง จนเสร็จสิ ้นกระบวนการวิจยั ได้
2. ผู้ปกครองนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 ไม่มีเวลาฝึ กกิจกรรมนอกชัน้ เรี ยนให้ กับ
นักเรี ยน
3. ผู้ ปกครองนั ก เรี ย นชั น้ อนุ บ าล 3 แสดงความประสงค์ ที่ จ ะออกจาก
กระบวนการวิจยั ในระหว่างที่ดาเนินการวิจยั อยู่และมีวิธีการดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบมีขนตอน
ั้
ดังนี ้ (นาไปเขียนในแนวทางของการปรับกิจกรรมจากนาร่อง เป็ นรูปแบบจริง)
1. การดาเนินการในสัปดาห์ แรกก่อนการทดลอง ผู้วิจยั ประสานงานกับ
ครูผ้ สู อนเพื่อสร้ างความตระหนักในบทบาทหน้ าที่และความสาคัญของครูผ้ สู อนต่อรูปแบบฯ พร้ อม
ทัง้ เสริ มแรงจูงใจให้ ครู ผ้ ูสอนในบทบาทของเป็ นผู้ฝึกกิจกรรมในชัน้ เรี ยน และร่ วมกับผู้วิจัยเป็ น
ผู้กากับ ติดตาม สนับสนุนกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนที่ดาเนินการโดยผู้ปกครองนักเรี ยน จากนันผู
้ ้ วิจั ย
ร่ วมกับครู ผ้ ูสอนดาเนิ น การสร้ างความตระหนัก และแรงจูงใจให้ กับผู้ปกครอง ในลักษณะของ
การจัด ประชุม ชี แ้ จงเกี่ ย วกับ การน ารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวไปใช้ และผู้วิจยั ดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนกลุ่มทดลองโดยมี
ครูผ้ สู อนเป็ นผู้ช่วยเพื่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน

99
2. การด าเนิ น การในสั ป ดาห์ ที่ 1 ถึ ง 8 ผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั บ ครู ผ้ ู สอนและ
ผู้ป กครองด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ซึ่งการดาเนิน การวิจัยตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ นัน้ ผู้วิจัยดาเนินการ
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ หลั ก การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตามแนวคิ ด ของ Kemmis and McTaggart
(1988) โดยใช้ วงจร PAOR 4 ขั น้ ตอนคื อ ขั น้ วางแผน งาน (Plan) ขั น้ ฝึ กปฏิ บั ติ (Act)
ขันสั
้ งเกตการณ์ /กากับควบคุม (Observe) และขันสะท้
้
อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) เพื่อวางแผน
ในการปฏิบตั ิแต่ละขันตอนของการน
้
าร่องใช้ รูปแบบ โดยสรุปตามขันตอนดั
้
งนี ้
8.1 วางแผนงาน (Plan) ดาเนินการดังนี ้
8.1.1 ผู้วิจัยร่ วมกับ ครู ผ้ ูส อนร่ วมวางแผนการจัด ประชุม เพื่ อ ชี แ้ จง
ความสาคัญ ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรมทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย และกระตุ้นเร้ าให้ ผ้ ปู กครองเห็นความสาคัญของกิจกรรม
ต่างๆ และผลลัพธ์ ที่พึงเกิดขึ ้นกับนักเรี ยนในปกครองของตัวเอง ตลอดจนวางแผนในการแจกแจง
บทบาทหน้ าที่ และรายละเอี ย ดการด าเนิ น การระหว่ า งผู้ป กครองและครู ผ้ ูส อนเพื่ อ ให้ เกิ ด
การเชื่อมโยงทางความคิดและแนวทางปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
8.1.2 ผู้วิจยั วางแผนในการจัดทาคูม่ ือสาหรับครูผ้ สู อนและผู้ปกครอง
โดยใช้ สารสนเทศที่ได้ จากการวิจัยในระยะที่ 2 มาวิเคราะห์ ปรับแก้ และจัดทารายละเอียดของ
แผนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวในแต่ละรายชั่วโมง จากนัน้ สรุ ป
เป็ นกิจกรรมที่ครูและผู้ปกครองของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองจะต้ องปฏิบตั ิ
8.2 ฝึ กปฏิบตั ิ (Act) โดยดาเนินการดังนี ้
8.2.1 ผู้วิจัย ร่ วมกับ ครู ผ้ ูส อนน าแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น ของการวิจยั ครัง้ นี ้ ไปดาเนินการทดสอบนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง
8.2.2 ครู ผ้ ู สอน และผู้ ปกครองนั ก เรี ย นด าเนิ น การทดลองตาม
รูปแบบ/กิจกรรมที่กาหนด ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์
8.3 สังเกตการณ์/กากับควบคุม (Observe) โดยดาเนินการดังนี ้
8.3.1 ผู้วิจยั สังเกตการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของครู ผ้ สู อน โดย
เข้ าไปสังเกตในชัว่ โมงเรี ยนกิจกรรมการเคลื่อนไหว ว่ามีรายละเอียดการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผน
และถูกต้ องตามหลักการเคลื่อนไหวหรื อไม่ และผู้วิจยั จะให้ คาแนะนาเพิ่มเติมเป็ นระยะๆ
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8.3.2 ผู้วิจัย ร่ วมกับครู ผ้ ูสอนสังเกตการจัดกิ จกรรมการเคลื่อนไหว
ของผู้ปกครองโดยการสังเกตจากภาพถ่ายที่ผ้ ปู กครองส่งเข้ ามาทาง Line ของกลุม่ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
ว่ า รายละเอี ย ดของภาพการฝึ ก ที่ ส่ ง มานัน้ ปฏิ บัติ เป็ นไปตามแผนและถูก ต้ อ งตามหลัก การ
เคลื่อนไหวหรื อไม่ และผู้วิจัยร่ วมกับครู ผ้ ูสอนให้ คาแนะนาเพิ่มเติมเป็ นระยะๆ พร้ อมทัง้ กระตุ้น
ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างกลุม่ ผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันจะมีการเสริ มแรงจูงใจ
ในลักษณะของการให้ คาชมเชย
8.3.3 ผู้วิจยั ร่วมกับครูผ้ สู อนสังเกตการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนในการ
เข้ าร่วมกิจกรรมบูรณาการ โดยจดบันทึกพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ ้นในแต่ละครัง้ และเปิ ด
โอกาสให้ สาหรับผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว สามารถเข้ าสอบถาม
ผู้วิจยั และครูผ้ สู อนได้
8.4 สะท้ อนผลการปฎิบตั ิ (Reflect) โดยดาเนินการนาข้ อมูลที่ได้ จากการ
จดบันทึกของผู้วิจยั และ/หรื อครู ผ้ สู อนเอง และการบันทึกท้ ายชัว่ โมงกิจกรรมการเคลื่อนไหวของ
นักเรี ยน จากครู ผ้ สู อนและผู้ปกครอง มาวิเคราะห์ ผลร่ วมกันเป็ นระยะๆ ซึ่งในการวิจยั นี ้ กาหนด
ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ดังนี ้
8.4.1 การสะท้ อนป้ อ นกลับ ระหว่ า งผู้วิ จัย และครู ผ้ ูส อน ก าหนด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในลักษณะของการถอดบทเรี ยน (After Action Review : AAR) ทุก 2
สัปดาห์เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขจุดที่บกพร่องให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
8.4.2 การสะท้ อนป้อนกลับระหว่างผู้วิจัย ครู ผ้ ูสอนและผู้ปกครอง
นักเรี ยน กาหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในลักษณะของการถอดบทเรี ยน (After Action Review
: AAR) ทุก 4 สัปดาห์เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขจุดที่บกพร่องให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
3. การดาเนินการในสัปดาห์ สุดท้ ายหลังการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการ
ประเมิ น รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยในทุกตัวแปรที่ศกึ ษา ดังรายละเอียดในขันตอนที
้
่9
ขัน้ ตอนที่ 9 ประเมินรูปแบบและปรับปรุ ง
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ ไขรู ปแบบให้ เป็ นฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจยั ประเมินประสิทธิผลของรู ปแบบฯ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทักษะ
การเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยที่ได้ จากการทดลอง
แบบประเมินการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในรู ปแบบฯ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบ ฯ ของครูผ้ สู อนและผู้ปกครองนักเรี ยน เพื่อวิเคราะห์สมมติฐานที่กาหนด คือ
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9.1 กลุ่ ม ทดลองมี ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวเบื อ้ งต้ นและสมรรถภาพทางกาย
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยใช้ สถิติทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples t-test
9.2 กลุ่ ม ทดลองมี ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวเบื อ้ งต้ นและสมรรถภาพทางกาย
หลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม โดยใช้ สถิติทดสอบค่าที แบบ Independent Samples t-test
9.3 ครู ผ้ สู อนมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายในระดับมากหรื อสูงกว่า โดยใช้ สถิติ
เชิงบรรยาย
9.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ในระดับมากหรื อสูงกว่า โดยใช้ สถิติ
เชิงบรรยาย
9.5 ผู้ปกครองมี ส่วนร่ วมในรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางในระดับมากหรื อสูงกว่า โดยใช้ สถิติเชิงบรรยาย
จากนัน้ สรุ ปผลที่ ได้ และน ามาปรับปรุ ง แก้ ไขให้ เป็ น รู ปแบบการจัดกิ จกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยที่สมบูรณ์
และทาการเผยแพร่รายงานวิจยั ต่อไป
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ตาราง 4 สรุปขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั
ขัน้ ตอน

เครื่ องมือ

แหล่ งข้ อมูล

แนวทางการ
วิเคราะห์ ข้อมูล

ผลผลิต

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการจาเป็ นของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กจิ กรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรั บเด็กปฐมวัย
ขันตอนที
้
่1
- เอกสาร ตารา และ
- การวิเคราะห์
- กรอบข้ อมูลพื ้นฐาน
ศึกษาเอกสารและตารา
ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

เนื ้อหา (Content
analysis)

ในการนาไปสร้ างแบบ
สัมภาษณ์ในขันตอน
้
ที่ 2 และ 3

ขันตอนที
้
่2
ศึกษาจากรณีศกึ ษา
4 โรงเรี ยน

- แบบสังเกตสภาพการเรี ยน
การสอน
- แบบสัมภาษณ์ผ้ ปู กครอง
- แบบสัมภาษณ์ครูผ้ สู อน
- สัมภาษณ์แบบผู้บริ หาร
- แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของเด็กปฐมวัย

- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวของ
เด็กปฐมวัย
- เด็กปฐมวัย
- ผู้ปกครอง
- ครูผ้ สู อน
- ผู้บริ หารแต่ละโรงเรี ยน
ได้ แก่ รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิชาการและหัวหน้ า
ระดับปฐมวัย

-การวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content
analysis)
- สรุปอุปนัย
(Analytic
induction)
- เปรี ยบเทียบความ
คงที่ของข้ อมูล
(constant
comparative)

- สภาพ ความต้ องการ
จาเป็ นของรูปแบบ
- ปั ญหาการจัดการเรี ยน
การสอน
- แนวทางในการสร้ าง
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้ าง

ขันตอนที
้
่3
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
สาขาพลศึกษา
สาขาปฐมวัย
สาขาการบริ หารการศึกษา

- แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้ าง โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์
เป็ นรายบุคคล
(Individual interview)
กับผู้เชี่ยวชาญ

- ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาพลศึกษา
สาขาปฐมวัย
สาขาการบริ หารการศึกษา

- การวิเคราะห์
เนื ้อหา
(Content analysis)
- สรุปอุปนัย
(Analytic
Induction)

- แนวทางในการสร้ าง
และพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็ก
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ตาราง 4 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

เครื่ องมือ

แหล่ งข้ อมูล

แนวทางการ
วิเคราะห์ ข้อมูล

ผลผลิต

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการจาเป็ นของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กจิ กรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรั บเด็กปฐมวัย (ต่ อ(
ขันตอนที
้
่4
- ข้ อมูลสารสนเทศ
การสังเคราะห์
สารสนเทศข้ อมูล
สังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสาร งานวิจยั
กรณีศกึ ษาและ
จากผู้เชี่ยวชาญ

สภาพปั ญหา
ความต้ องการจาเป็ นที่ได้
จากขันตอนที
้
่ 1-3

(Synthesis)

ในการจัดทาร่าง
รูปแบบ

ระยะที่ 2 สร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กจิ กรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรั บเด็กปฐมวัย
ขันตอนที
้
่5
ร่างรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย

ศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลใน
ขันตอนที
้
่1-4

-

รูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพือ่
เสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย

ขันตอนที
้
่6
- เครื่ องมือตรวจสอบ
ตรวจสอบรูปแบบ
คุณภาพของรูปแบบโดย
โดยผู้เชี่ยวชาญสาขา
ผู้เชี่ยวชาญ
พลศึกษา สาขาปฐมวัย
สาขาการบริ หารการศึกษา
หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง

ผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่
- สาขาพลศึกษา
- สาขาปฐมวัยและ
- สาขาการบริ หาร
การศึกษาหรื อสาขาที่
เกี่ยวข้ อง

การวิเคราะห์สถิติ
พื ้นฐาน คือ
- ค่าเฉลี่ย
- ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- การทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้
สถิติทดสอบค่าที
แบบ One sample
t-test

คุณภาพของรูปแบบ
ได้ แก่
ความถูกต้ อง
ความเหมาะสม
ความเป็ นประโยชน์
และ ความเป็ นไปได้
ของรูปแบบที่ใช้ ได้ จริ ง
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ตาราง 4 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

เครื่ องมือ

แนวทางการ
วิเคราะห์ ข้อมูล

แหล่ งข้ อมูล

ผลผลิต

ระยะที่ 2 สร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กจิ กรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรั บเด็กปฐมวัย(ต่ อ(
ขันตอนที
้
่7
ทดลองนาร่องรูปแบบ
และปรับปรุง

รูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย

- นักรี ยนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ ายประถม)
โครงการภาค
ภาษาอังกฤษ 20 คน
- ผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวัย 20 คน
- ครูที่สอนนักเรียนห้ องนี ้
1 คน

ประสิทธิผลของรูปแบบ
- การวิเคราะห์
- ความถูกต้ องของรูปแบบ
สถิติพื ้นฐาน คือ
- ความเหมาะสมของ
- ค่าเฉลี่ย
รูปแบบ
- ค่าเบี่ยงเบน
- - ความเป็ นไปได้ ของ
มาตรฐาน
รูปแบบ
- การทดสอบ
- ความเป็ นประโยชน์
สมมติฐาน โดยใช้
ของรูปแบบ
สถิติทดสอบค่าที
แบบ Dependent
sample t-test

ระยะที่ 3 ทดลองใช้ และปรั บปรุ งรู ปแบบ
ขันตอนที
้
่8
ทดลองใช้ รูปแบบ
ในกลุม่ กรณีศกึ ษา

รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวแบบทวิภาคี
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ที่ปรับปรุงเรี ยบร้ อยแล้ ว

จาแนกเป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุม่ ทดลอง
- นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3/2
จานวน 30 คน
- ผู้ปกครองนักเรี ยนชัน้
อนุบาล 3/2 จานวน 30 คน
- ครูผ้ สู อนนักเรี ยนชัน้
อนุบาล 3/2 จานวน 1 คน
กลุม่ ควบคุม
- นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3/1
จานวน 26 คน
- ครูผ้ สู อนนักเรี ยนชัน้
อนุบาล 3/1 จานวน 1 คน

-

- ทักษะการเคลือ่ นไหว
เบื ้องต้ นของเด็กปฐมวัย
- สมรรถภาพทางกาย
ของเด็กปฐมวัย
- การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในรูปแบบ
- ความพึงพอใจต่อการ
ใช้ รูปแบบของครูผ้ สู อน
- ความพึงพอใจต่อการ
ใช้ รูปแบบของผู้ปกครอง
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ตาราง 4 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

เครื่ องมือ

แหล่ งข้ อมูล

แนวทางการ
วิเคราะห์ ข้อมูล

ผลผลิต

ระยะที่ 3 ทดลองใช้ และปรั บปรุ งรู ปแบบ (ต่ อ(
ขันตอนที
้
่9
ประเมินรูปแบบและ
ปรับปรุง

-

- ผลการทดสอบทักษะ
การเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นของ
นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
- ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรี ยนกลุม่
ตัวอย่าง
- ผลการประเมินการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบฯ ของ
ผู้ปกครอง
- ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบ
ของครูผ้ สู อน
- ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบ
ของผู้ปกครอง
- ผลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ของผู้วิจยั ครูผ้ สู อน และ
ผู้ปกครอง

- การวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content
Analysis)
-การสรุปอุปนัย
(Analytic
Induction)
- การวิเคราะห์
สถิติพื ้นฐาน คือ
- ค่าเฉลี่ย
- ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- การทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้
สถิติทดสอบค่าที
แบบDependent
Sample t-test
และ Independent
Sample t-test

รูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัยที่สมบูรณ์และ
ทาการเผยแพร่
รายงานวิจยั ต่อไป
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจัย เรื่ องรู ป แบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่ อ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย มีวตั ถุประสงค์ทวั่ ไป เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย 2) สร้ างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ เด็ ก ปฐมวัย และ 3) ทดลองใช้ แ ละ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ จริ ง ซึ่งการวิจัยครัง้ นีน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ออกเป็ น 3 ตอนตามวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการวิจยั ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปั ญ หา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ตอนที่ 2 ผลการสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ และผลการประเมิน การจัดกิ จกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
ซึง่ กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ คือ
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t-distribution)
d
แทน ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังการทดลองและก่อนการทดลอง
sig แทน ค่าความน่าจะเป็ น
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางในการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่ อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรั บ
เด็กปฐมวัย
ในระยะนี ้ผู้วิจยั ได้ ศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางในการพัฒนา
รู ป แบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ การศึกษากรณี ศึกษา (Case study) ในโรงเรี ยนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตกรุ งเทพมหานครและมีการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัย ซึง่ มีทงหมด
ั้
จานวน 4 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม), โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (ฝ่ ายประถม), โรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ และ
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกตุการสอน การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้ าง จากครูผ้ สู อน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง
ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่างมีดงั นี ้
1. ครู ผ้ สู อน ระดับชันอนุ
้ บาล 3 ที่มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี เลือกแบบเจาะจง
โรงเรี ยนละ 2 คน รวมทังหมด
้
8 คน
2. ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น จากทั ง้ 4 โรงเรี ย น ประกอบด้ วย ผู้ อ านวยการ 4 คน
รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ 4 คน และหัวหน้ าระดับปฐมวัย 4 คน รวมทังหมดจ
้
านวน 12 คน
3. ผู้ปกครอง จากทัง้ 4 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 6 คน รวมทังหมด
้
จานวน 24 คน โดย
พิจารณาจากระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน ระดับสูง 2 คน ปานกลาง 2 คน และต่า 2 คน
ใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง
จากนัน้ ผู้วิ จัย ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เคราะห์ เนื อ้ หา (content
analysis) การสรุ ป อุ ป นั ย (analytic induction) และการเปรี ย บเที ย บความคงที่ ข องข้ อมู ล
(constant comparative) ได้ ผล มีรายละเอียดดังนี ้
1. สภาพ ปั ญหา และความต้ องการจาเป็ นในการจัดกิ จกรรมการเคลื่อนไหว สาหรับ
เด็กปฐมวัย
1.1 สภาพ ในส่วนนี พ้ บว่า สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเด็ น ย่อย คื อ ด้ านของ
หลักสูตรและด้ านลักษณะของกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังตาราง 5
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ตาราง 5 สภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ของโรงเรี ยนที่เป็ นกรณีศกึ ษา
ประเด็น

สถานการณ์

ด้ านหลักสูตร

พบว่าโรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษาทัง้ 4 แห่งใช้ หลักสูตรสถานศึกษาของตนเองที่จัดทาขึน้ บน
พื ้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ตามหลักการของหลักสูตรที่สง่ เสริมกระบวนการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ยึดหลักการให้ การศึกษาที่เน้ นเด็กเป็ น
ส าคัญ มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก โดยองค์ ร วม ผ่ า นการเล่ น อย่ า งมี ค วามหมายและมี กิ จ กรรมที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัย สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนา
เด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยกาหนดเป้าประสงค์ของหลักสูตรให้ เน้ นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริ ม
พัฒ นาการทัง้ 4 ด้ าน คื อ ด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิต ใจ สังคม และสติ ปั ญ ญาตามวัย มี ก าร
ปรับปรุ งกิจกรรมให้ มีความทันสมัยมากขึ ้นเพื่อสอดรับกับบริ บทสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป และ
เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชีแ้ ละสภาพที่พึงประสงค์
ตามที่ ห ลัก สูต รการศึ ก ษาปฐมวัย ก าหนด ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบของหลัก สูต รประกอบด้ ว ย
จุดหมายของหลักสูตร มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทงั ้ 4 ด้ าน 12 มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้
สาระการเรี ยนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ และการประเมินผล

ด้ านลักษณะของ
กิจกรรมการเรียน
การสอน

ลักษณะของกิ จกรรมจะเป็ นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการเล่น การลงมื อทาจาก
ประสบการณ์ตรงเพื่อให้ เกิดพัฒนาการทุกๆด้ าน จะไม่จดั เป็ นรายวิชา กิจกรรมในแต่ละวันจะ
ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ได้ แก่
กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ ง กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึง่ แต่ละกิจกรรมมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. กิจกรรมเสรี เป็ นกิจกรรมที่เน้ นให้ เด็กเล่นกับสื่อและเครื่ องเล่นอย่างอิสระตามมุมเล่น หรื อ
มุมประสบการณ์ ที่จัดไว้ โดยให้ เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้ อย่างเสรี ตามความสนใจและความ
ต้ องการของเด็ก ทังเป็
้ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม เช่น การเล่นบทบาทสมมติและเล่นเลียนแบบ
เป็ นต้ น
2. กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ เป็ นกิ จ กรรมที่ เ น้ นให้ เด็ กได้ แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้ สึ ก
ความคิด ริเริ่มสร้ างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั น้ การฉีกปะ
ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้ อย การประดิษฐ์ เป็ นต้ น
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ตาราง 5 (ต่อ)
ประเด็น
ด้ านลักษณะ
ของกิจกรรม
การเรี ยน
การสอน

สถานการณ์
3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็ นกิจกรรมที่จดั ให้ เด็กได้ มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะเสียงดนตรี เสียงเพลง เสียงตบมือ
4. กิจกรรมกลางแจ้ ง เป็ นกิจกรรมที่จัดให้ เด็กได้ มีโอกาสออกไปนอกห้ องเรี ยนเพื่อออกกาลัง
เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ เช่น การเล่นเครื่ องเล่นสนามที่เด็กได้ ปีนป่ าย โยก
หรื อไกว หมุน โหน เดินทรงตัว หรื อ เล่นเครื่ องเล่นล้ อเลื่อน เล่นทราย เล่นนา้ เล่นประกอบ
อุปกรณ์ กีฬา เล่นเกมการละเล่น อื่นๆ เป็ นต้ นโดยเน้ นให้ ร่างกายทุกส่วนทังกล้
้ ามเนื ้อมัดใหญ่
และกล้ ามเนื ้อมัดเล็กให้ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กิจกรรมเสริ ม ประสบการณ์ เป็ นกิ จกรรมที่ มุ่งเน้ นให้ เด็กได้ พัฒ นาทักษะการเรี ยนรู้ จาก
สถานการณ์จริงหรื อสถานการณ์จาลอง ฝึ กการทางานและอยูร่ ่วมกันเป็ นกลุม่ ทังกลุ
้ ม่ ย่อยและ
กลุ่มใหญ่ โดยจัดกิจกรรมด้ วยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษา
นอกสถานที่ เล่นบทบาทสมมติ ร้ องเพลง เล่นเกม ประกอบอาหาร เชิญ วิทยากรมาพูดคุย
กับเด็ก เป็ นต้ น
6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็ นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาเข้ ามาประกอบ มีกฎเกณฑ์
กติกาง่ายๆ ช่วยให้ เด็กรู้ จกั สังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รู ปร่ าง
จ านวน ประเภท และความสัม พัน ธ์ เกี่ ย วกับ พื น้ ที่ /ระยะ เช่ น เกมจับ คู่ เกมแยกประเภท
จัดหมวดหมู่ เรี ยงลาดับ โดมิโน ภาพตัดต่อ เป็ นต้ น กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็ นหนึง่ ในกิจกรรม
หลัก ทัง้ 6 กิจกรรมของกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละวัน และจัดในช่วงเช้ า เวลา 10.3011.00 ก่อนที่นกั เรี ยนจะรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้ เวลาอย่างน้ อ ย 30 นาที ส่วนใหญ่
จะจัด กิ จ กรรม 1 - 2 ครั ง้ ต่ อ สัป ดาห์ ในชัน้ เรี ย น ครู จัด กิ จ กรรมเสรี กิ จ กรรมสร้ างสรรค์
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษาได้ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักสูตร
ความหลากหลายของกิจกรรม มีความพร้ อมในเรื่ องของอุปกรณ์ ครู มีความสนใจและมีความ
ถนัด จึงสามารถจัดกิจกรรมได้ ดี แต่จะมี เพี ยงกิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมกลางแจ้ งที่
ลักษณะของการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะปล่อยให้ เด็กเล่นสนาม เล่นเครื่ องเล่น บางครัง้ อาจจะ
มีเล่นเกมที่ครูจดั ให้ ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมที่ซ ้าๆ กันยังไม่หลากหลาย และไม่ได้ เน้ นการฝึ กทักษะ
การเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ องเท่าที่ควร ตัวอย่างกิจกรรมที่พบ เช่น วิ่งแข่ง วิ่งเก็บของ
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1.2 ปั ญ หาที่ พ บในโรงเรี ย นที่ เป็ นกรณี ศึ ก ษา พบว่ า การจั ด กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว สาหรับนักเรี ยนปฐมวัยนัน้ มีลกั ษณะปั ญหาที่คล้ ายคลึงกัน โดยสามารถจาแนกเป็ น
5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้เรี ยน ด้ านครูผ้ สู อน ด้ านผู้ปกครอง ด้ านผู้บริหาร และด้ านสถานที่ ซึง่ มีลกั ษณะ
ปั ญหาสามารถสรุปได้ ดงั ตาราง 5
ตาราง 6 ปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับนักเรี ยนปฐมวัย
สถานการณ์
ด้ านผู้เรี ยน

ในด้ านผู้เรี ยนนัน้ พบว่าการปฎิ บัติทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนยังไม่ถูกต้ อง นักเรี ยน
ไม่ค่อยได้ รับ การฝึ กให้ ปฎิ บัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ ถูกต้ องหรื อมี การฝึ กแต่น้ อยเกิ น ไป
ซึง่ พบว่า นักเรี ยนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่อนข้ างน้ อย ส่วนใหญ่ครู จะเน้ นให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ต้องนัง่ อยู่กบั ที่ หรื อเป็ นกิจกรรมที่ฝึกกล้ ามเนื ้อมือมัดเล็ก ได้ แก่ การเขียน การตัดปะ
การประดิษฐ์ เป็ นต้ น ส่งผลให้ การเคลื่อนไหวของนักเรี ยนยังไม่ถูกต้ องและการทางานของ
อวัยวะส่วนต่างๆ ยังไม่สมั พันธ์กนั เท่าที่ควร
ด้ านครู ผ้ ูสอน การขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ ที่จะมาสอนและสาธิตตัวอย่างทักษะที่ถกู ต้ องให้ เด็กดูและ
ปฎิบตั ิตามได้ จึงทาให้ การจัดกิจกรรมยังไม่มีความหลากหลายและยังไม่พบการมีสว่ นร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริ มกิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน ครู ขาดการประสานงานเพื่อให้
ผู้ปกครองเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนสอน โดยเฉพาะในด้ านการพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหวของนักเรี ยน การเห็นความสาคัญของกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมเรื่ องของกล้ ามเนื ้อ
มัดใหญ่และการเคลื่อนไหว ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญของเด็กในวัยนี ้ไม่ตา่ งกับเรื่ องของสติปัญญาที่เด็ก
จะสามารถนาไปใช้ ได้ ในอนาคตข้ างหน้ า
ด้ านผู้ปกครอง กิจกรรมการเคลื่อนไหวมักจะไม่ได้ รับความสนใจจากผู้ปกครองเท่าที่ควร การตระหนักและ
การเห็นความสาคัญของกิ จกรรมการเคลื่อนไหวยังมีไม่ มากพอ บางคนเห็นความสาคัญและ
พร้ อมที่จะช่วยครูฝึกบุตรหลานของตนเองแต่ไม่ร้ ูจะทาอย่างไร จึงไม่ไ ด้ สง่ เสริ มและจัดกิจกรรม
เสริ ม พัฒ นาการด้ านการเคลื่ อ นไหวให้ กับ นัก เรี ย นได้ เท่าที่ ค วร ผู้ป กครองส่วนใหญ่ จ ะให้
ความสาคัญ ในด้ านของสติปัญญามากกว่าทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน อีกทังปั
้ ญหา
จากสภาพปั จจุบนั ของสังคมเมืองที่มีข้อจากัดด้ านเวลาและสถานที่
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ตาราง 6 (ต่อ)
สถานการณ์
ด้ านผู้บริหาร

ด้ านสถานที่

การเปลี่ยนผู้บริ หารจะมีผลต่อนโยบายในการส่งเสริ มผู้เรี ยน ซึ่งจะส่งผลต่อครู ผ้ สู อนในเรื่ อง
ของแนวทางในการจัด กิ จ กรรมและความต่ อ เนื่ อ งในการส่งเสริ ม กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
สถานที่ มี จ านวนจ ากัด ท าให้ จัด กิ จ กรรมได้ ไม่ เต็ ม ที่ บ างกิ จ กรรมสถานที่ ไ ม่ เอื อ้ อ านวย
บางโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนจานวนมาก ซึง่ ทาให้ สถานที่ไม่เอื ้ออานวยในการจัดกิจกรรมพลศึกษา
ซึง่ จะต้ องมีการบริหารจัดการสลับตารางเรี ยนและเวลาที่ดี ใช้ ทกุ สถานที่ให้ เป็ นประโยชน์

1.3 ความต้ องการจาเป็ น แบ่งออกเป็ น เรื่ องบทบาท และความสาคัญ ในการ
ทางานร่วมกันของผู้ปกครองและครู ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 7 ความต้ องการจาเป็ นในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับนักเรี ยนปฐมวัย
ประเด็น

สถานการณ์

การเคลื่อนไหวและการเล่น ของเด็กก็คื อการเรี ยนรู้ การเคลื่อนไหวและออกกาลังกายเป็ น
ประจาและสม่าเสมอ จะช่วยให้ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ รับการกระตุ้นเป็ นผลให้ ร่างกายมี
ความแข็งแรง จะช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างประสาทและกล้ ามเนือ้ ในการเคลื่อนไหว
การกาหนด
ต่างๆ จะทางานประสานกัน ได้ เป็ นอย่างดี การส่งเสริ มกิจกรรมการเคลื่ อนไหวที่โรงเรี ยนครู
บทบาทหน้ าที่ จะเป็ นผู้วางแผนถอดเป้าหมายของหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมประจาวันให้ เด็กได้ มีโอกาส
ของครู และ
เคลื่อนไหวร่ างกาย อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ปลูกฝั งนิสยั การรักการออกกาลังกายให้ กบั เด็กและสื่อสาร
ผู้ปกครองในการ
กับผู้ปกครองให้ เข้ าใจและเห็นความสาคัญของกิจกรรมการเคลื่อนไหวซึ่งบางครัง้ การปฎิบตั ิ
พัฒนาทักษะ
้ ยนยังไม่เพียงพอเพราะทักษะจะเกิดจากการทาซ ้าๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของ
การเคลื่อนไหว แค่ในชันเรี
ของนักเรี ยน ผู้ปกครอง จะสามารถจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริ มให้ เด็กได้ ทากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ต่างๆในการใช้ ชีวิตประจาวันที่นอกเหนือจากในชันเรี
้ ยนได้ อีกทังยั
้ งช่วยสานต่อกิจกรรมจากครู
เพิ่มเติมจากในชันเรี
้ ยน ดังนันทั
้ งครู
้ และผู้ปกครองจึงมีบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญ ในการที่จะช่วย
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กให้ ดีขึ ้น
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ตาราง 7 (ต่อ)
ประเด็น
แนวทางการ
ทางานร่ วมกัน
ระหว่ างครู กับ
ผู้ปกครองพัฒนา
ทักษะการเคลื่อน
ไหวของนักเรี ยน

ระยะเวลาที่
เหมาะสม

สถานการณ์
การทางานร่ วมกันของครู และผู้ปกครองเป็ นหลักการหนึ่งของหลักสูตรปฐมวัย คือการทางาน
ร่ วมกันบ้ านกับโรงเรี ยน ครู ปฐมวัยจะทางานค่อนข้ างลาบากถ้ าไม่ได้ รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริ มจากผู้ปกครอง เพราะครู ก็จะได้ ทราบพื ้นฐานของนักเรี ยนและผู้ปกครองจะเกิดความ
เข้ าใจและการท างานที่ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ครู และยังจะช่วยให้ พ่อ แม่ได้ ใช้ เวลา
อยู่ร่วมกับลูกมากขึ ้นการทางานร่ว มกัน คิดร่วมกัน การร่วมมือกับระหว่างครูและผู้ปกครองจะ
มีผลประโยชน์โดยตรงต่อเด็ก คือ เด็กจะได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังที
้ ่โรงเรี ยนและที่บ้าน
โดยเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เกื ้อหนุนกันหรื อผู้ปกครองสามารถนามาต่อยอดในฐานความรู้
เดิมให้ มีกิจกรรมอะไรที่หลากหลายแต่ ครู จะต้ องอธิ บายให้ ผ้ ปู กครองเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์
วิธีการดาเนินการ และสิ่งที่ จะต้ องปฏิบตั ิให้ ผ้ ปู กครองทราบเสียก่อนจึงจะสามารถเข้ ามาร่วม
ได้ อย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามแผนที่ดาเนินการได้
สาหรับเด็กปฐมวัย เวลาที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหว คือ
ครัง้ ละ 20-30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 ครัง้

2. แนวทางการสร้ างรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว
จากการข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ า และข้ อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง ประกอบด้ วย
ผู้ปกครอง ครู ผ้ สู อน ผู้บริ หาร และจากผู้เชี่ยวชาญสาขาพลศึกษา สาขาปฐมวัย สาขาการบริ หาร
การศึกษา ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์และนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงร่างรูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
โดยยึดหลักการพัฒนารู ปแบบของ ทริ ปและใบเซอร์ เมเยอร์ (Tripp and B. Bichelmeyer, 1990:
p. 31.) คื อการประเมิ น ความจาเป็ น การวิเคราะห์ เนื อ้ หา การก าหนดวัต ถุป ระสงค์ การสร้ าง
ต้ นแบบ การทดลองใช้ ต้ นแบบและการปรั บ ปรุ ง โดยรู ป แบบที่ พั ฒ นา ซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ ก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวซึง่ ประกอบด้ วย
1. หลักการของรู ปแบบ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพื ้นฐานของหลักการ การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและพลศึกษาของเด็กปฐมวัย
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2. จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ เป็ นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น
จากการใช้ รูปแบบการสอน
3. กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เป็ นส่วนที่
ระบุถึงวิธีการปฏิบตั ิในขันตอนต่
้
างๆเมื่อนารูปแบบไปใช้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ประชุมร่ วมกัน ระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้วิจัย เพื่ อสร้ างความเข้ าใจ
ร่วมกัน
3.2 ครู ผู้ปกครองและผู้วิจยั ร่ วมกันพิจารณาและกาหนดบทบาท ทาความ
เข้ าใจและฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ อง
3.3 การประเมินความสามารถของนักเรี ยน ก่อนการทดลอง
3.4 นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
3.5 การประเมินความสามารถของนักเรี ยน หลังการทดลอง
4. การกาหนดบทบาทหน้ าที่ของครู ของผู้ปกครอง และของนักเรี ยน
5. การวัดและประเมิน ผลก่อนการทดลองและหลักการทดลอง โดยจะทาการ
ประเมิน 3 ส่วนคือ นักเรี ยน ครู และผู้ปกครอง
สรุ ปแนวทางในการสร้ างรูปแบบมีดงั นี ้
1. ควรทาให้ ผ้ ปู กครองตระหนักถึงความสาคัญของเคลื่อนไหว ผู้ปกครองอาจเห็นว่า
การพัฒนาสมองสาคัญกว่า แต่แท้ จริ งแล้ วการเคลื่อนไหวร่ างกายของเด็กเล็กสาคัญกว่า เพราะ
การเคลื่อนไหวทาให้ สมองเกิดการทางานและทาให้ เกิดการพัฒนาของทักษะการเคลื่อนไหว
2. กาหนดบทบาทของ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
- ครู มีบทบาทในการสอนการจัดกิจกรรม
- ผู้ปกครอง มีบทบาทในการต่อยอดการทากิจกรรมของเด็กที่บ้าน เพื่อให้ เป็ น
พื ้นฐานชีวิตประจาวันหรื อต่อยอดโดยการเล่นกีฬา
- ผู้บ ริ ห าร มี บ ทบาทในการช่วยส่งเสริ ม และอานวยความสะดวก เช่น จัดหา
อุปกรณ์และสถานที่
3. ควรเป็ นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก ใช้ อุปกรณ์ ไม่มากและหาได้ ไม่ยาก ไม่ต้องใช้ เวลา
มาก ไม่ต้องมี การเดิน ทาง เนื่ องด้ วยสภาพปั จจุบัน ที่ มีพื น้ ที่ จากัด และพ่อแม่เองก็ มีภาระงาน
ค่อนข้ างมาก
4. ควรฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวที่ สาคัญ ของเด็กวัยนี ้ คือ การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ น
ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้
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- การเคลื่อนไหวแบบอยูก่ บั ที่ (Non-Locomotive Movement)
- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (Locomotive Movement)
- การเคลื่ อ นไหวแบบที่ มี ก ารใช้ อุป กรณ์ ห รื อ วัต ถุอื่ น ประกอบ (Manipulative
Movement)
ซึ่งเป็ นการวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ องเพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความเข็งแรง
ความคล่องตัวและความสัม พัน ธ์ ระหว่างระบบประสาทและกล้ ามเนื อ้ ในการเคลื่อนไหวให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ซึง่ เป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับเด็กอนุบาล
ตอนที่ 2 ผลการสร้ างและพั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิจ กรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ผู้วิจยั นาเสนอใน 2 ส่วน ดังนี ้
ตอนที่ 2.1 ผลการสร้ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรั บเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัยกาหนด
องค์ ประกอบของรูปแบบประกอบด้ วย
1. หลักการของรูปแบบ
2. จุดมุง่ หมาย
3. กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
4. บทบาทหน้ าที่ ของครู บทบาทหน้ าที่ ของผู้ปกครอง และบทบาทหน้ าที่ ของ
นักเรี ยน
5. การวัดและประเมินผล
ซึง่ มีรายละเอียด คือ
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
1.หลักการของรูปแบบ
การฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น มีความสาคัญและจาเป็ นต่อเด็กปฐมวัยอย่างมาก
เพราะวัยนีเ้ ป็ นวัยเริ่ มต้ นแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งหากเด็กมีพัฒนาการด้ านกล้ ามเนือ้ และการทางาน
ประสานสัมพันธ์ ของมือ กับตา หรื อ เท้ ากับตาที่ดี จะช่วยส่งเสริ มให้ เด็กมีความพร้ อมที่มากกว่า
ในการเรี ย นรู้ ทัก ษะต่างๆ เช่น ทักษะการรับรู้ ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน การเขียน เป็ น ต้ น
จึงกล่าวได้ ว่าการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ นนัน้ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญ ในการส่งเสริ มทักษะ
การเรี ยนรู้ ที่ดีของเด็กปฐมวัย รู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
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เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย เป็ นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื ้นฐาน
(Basic Movement) ของระดับ ชั น้ อนุ บ าล 3 เพื่ อ เสริ ม สร้ างพั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวัย และ
ครอบคลุม กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเคลื่ อ นไหวพื น้ ฐาน โดยเล็ งเห็ น ความส าคัญ ของการมี
ส่วนร่วมระหว่างครูและผู้ปกครองในการพัฒนานักเรี ยน โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันในการช่วย
ฝึ กกิจกรรมการเคลื่อนไหว บทบาทของครู คือ จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้ กับนักเรี ยน แนะนา
การปฎิบตั ิที่ถกู ต้ องให้ กบั นักเรี ยน ติดตามผลการฝึ กปฎิบตั ิกบั ผู้ปกครอง และสื่อสารกับผู้ปกครอง
ให้ เข้ าใจในเรื่ องของกิจกรรม ร่ วมถึงปลูกฝั งนิสยั รักการออกกาลังกายให้ กบั นักเรี ยน บทบาทของ
ผู้ป กครอง คื อ เป็ นผู้ส นับ สนุ น และสานต่ อ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวต่ า งๆอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
ที่โรงเรี ยน โดยฝึ กเพิ่มเติมที่บ้านและรายงานผลการปฎิบตั ิกบั ครู ดังนันทั
้ งครู
้ และผู้ปกครองจึงมี
ความสาคัญในการที่จะพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก และจะเป็ นเรื่ องที่ดีหากผู้ปกครอง
และครูจะร่วมกันจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นาการเคลื่อนไหวพื ้นฐานของเด็ก โดยการดาเนินการในขัน้ ตอน
นี ้เป็ นการศึกษาเนือ้ หาสาระจากการสังเคราะห์ เอกสารและตารา (Document synthesis) ได้ แก่
หลัก สูต รการศึ ก ษาปฐมวัย พ.ศ.2560 การจัด การศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย การจัด กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวและพลศึกษาของเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริ มสุขภาพและการ
ออกกาลังกายของเด็ก หลักการ ทวิภาคี การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบทวิภาคี แนวคิดและ
ทฤษฎีการมีส่วนร่ วม พัฒนาการเด็กปฐมวัย สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง
2.จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย มีจดุ มุง่ หมาย 3 ระดับ ดังนี ้
1. ระดับของนักเรี ยน คือนักเรี ยนมีทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกาย
ที่ดีขึ ้น
2. ระดับของครู ผ้ ูสอน คือครู สามารถจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามตารางการฝึ ก
ได้ อย่างถูกต้ อง
3. ระดับของผู้ปกครอง คือผู้ปกครองสามารถฝึ กกิจกรรมตามตารางให้ กับนักเรี ยน
ได้ นอกเหนือเวลาเรี ยน
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3.กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
1. ประชุมร่ วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้วิจยั เพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน โดยการ
สร้ างบรรยากาศที่เป็ นกันเองในการพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อสร้ างความตระหนักและความสาคัญ
ของการเห็นคุณค่าร่วมกันระหว่างครูกบั ผู้ปกครอง
2. ครู ผู้ ปกครองและผู้ วิ จัย ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและก าหนดบทบาทที่ ชัด เจนของครู
ผู้ป กครองและนัก เรี ย น จากนัน้ ร่ วมกัน ท าความเข้ า ใจและฝึ ก ปฎิ บัติ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว
ที่ถกู ต้ องแต่ละขันตอนในทุ
้
กแบบฝึ ก
3. ประเมินความสามารถของนักเรี ยน ก่อนการฝึ กกิจกรรม
3.1 ทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น โดยใช้ แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหว
3.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4. กิจกรรมของรูปแบบ
ลัก ษณะของกิ จ กรรม แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมที่ ฝึ ก โดยครู
กิจกรรมที่ฝึกโดยผู้ปกครอง และกิจกรรมที่ฝึกโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
ตาราง 8 ลักษณะของกิจกรรม
กิจกรรม
1.กิจกรรมการฝึ กโดยครู

แบบฝึ ก
ลักษณะการฝึ ก
T1-T24 ประกอบด้ วย 24 กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาในการปฎิบตั ิ วันละ 30 นาที
โดยจะทาการฝึ ก สัปดาห์ละ 3 วัน
ทังหมดจ
้
านวน 8 สัปดาห์

2.กิจกรรมที่ฝึกโดยผู้ปกครอง

P1-P16 ประกอบด้ วย 16 กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาในการปฎิบตั ิ วันละ 15-20 นาที
โดยจะทาการฝึ กนอกเหนือจากเวลาเรี ยน
สัปดาห์ละ 2 วัน ทังหมดจ
้
านวน 8 สัปดาห์

3.กิจกรรมที่ฝึกโดยความ
ร่วมมือของครูและผู้ปกครอง

TPS*

ติดตามผลการฝึ กโดยมีการประชุมครูและ
ผู้ปกครองร่วมกัน และมีการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวตามแบบฝึ ก TPS จานวน 1 ครัง้ ใน
ระยะเวลาของการฝึ กทังหมด
้
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โดยลักษณะของกิจกรรมการฝึ กในแต่กลุม่ มีรายละเอียดดังตาราง 9-11
ตาราง 9 รายละเอียดกิจกรรมการฝึ กโดยครูผ้ สู อน (T1 - T24)
กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม
การฝึ กการ
เคลื่อนไหว
แบบอยูก่ บั ที่

การฝึ กการ
เคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที่

การฝึ กการ
เคลื่อนไหว
ประกอบ
อุปกรณ์

รายละเอียด

T1

ก้ มตัว ยืดตัว บิดตัว เอียงตัว นัง่ ยืน

T2

หมุนตัว การเหวี่ยง การผลักดัน การดึง ฝึ กการทรงตัว

T3

ก้ มตัว ยืดตัว บิดตัว เอียงตัว นัง่ ยืน หมุนตัว แกว่ง ดัน ดึง การทรงตัว

T4

การเดิน (WALKING) การวิ่ง (RUNNING) การทรงตัว (BALANCE)

T5

การกระโดด (JUMPING)

T6

การเดิน การวิ่ง การทรงตัว การกระโดด

T7

การกระโดด (JUMPING) กระโดดเขย่ง (HOPPING)

T8

การสไลด์ (SLIDING)

T9

การกระโดด ก้ าวกระโดดเขย่ง การสไลด์

T10

การวิ่งกระโดดสลับเท้ า (SKIPPING)

T11

การควบม้ า (GALLOPING) การทาก้ าวชิดก้ าว (TWO-STEP)

T12

การวิ่งกระโดดสลับเท้ า การควบม้ า การทาก้ าวชิดก้ าว

T13

การกลิ ้ง การโยนและรับด้ วยตัวเอง

T14

การส่ง การรับลูกบอล กับคู่

T15
T16

การส่ง การรับลูกบอลกลางอากาศและแบบกระดอนจากพื ้น
ด้ วยมือทังสองข้
้
าง
การทุ่ม

T17

การขว้ าง การปา

T18

การทุ่ม การขว้ าง การปา

T19

ฝึ กความสัมพันธ์เท้ ากับตา 1 การเตะลูกบอลและหยุดลูกบอล
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ตาราง 9 (ต่อ)
กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม
การฝึ กการ
เคลื่อนไหว
ประกอบ
อุปกรณ์และ
เกม

รายละเอียด

T20

ฝึ กความสัมพันธ์เท้ ากับตา 2 การใช้ เท้ าเลี ้ยงลูกบอล

T21
T22

ฝึ กความสัมพันธ์เท้ ากับตา 3 การเตะลูกบอลและหยุดลูกบอล
การใช้ เท้ าเลี ้ยงลูกบอล
เกมเบ็ดเตล็ด พัฒนาการทรงตัว

T23

เกมเบ็ดเตล็ด พัฒนาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา

T24

เกมเบ็ดเตล็ด พัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว

ตาราง 10 รายละเอียดกิจกรรมการฝึ กโดยผู้ปกครอง (P1 – P16)
กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม
การฝึ กการ
เคลื่อนไหว
แบบอยูก่ บั ที่

การฝึ กการ
เคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที่

การฝึ กการ
เคลื่อนไหว
ประกอบ
อุปกรณ์

รายละเอียด

P1

การนัง่ / ยืน ก้ มตัว ยืดตัว บิดตัว เอียงตัว

P2

หมุนตัว การเหวี่ยง การผลักดัน ดึงและการยืนทรงตัว

P3

การเดิน (WALKING) การวิ่ง (RUNNING) การทรงตัว (BALANCE)

P4

การกระโดด (JUMPING)

P5

การกระโดด (JUMPING) กระโดดเขย่ง (HOPPING)

P6

การสไลด์ (SLIDING)

P7

การวิ่งกระโดดสลับเท้ า (SKIPPING)

P8

การควบม้ า (GALLOPING) การทาก้ าวชิดก้ าว (TWO-STEP)

P9

การโยน การรับ ลูกบอล

P10

การโยน การรับลูกบอล กับคู่

P11

การทุ่ม

P12

การขว้ าง การปา
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ตาราง 10 (ต่อ)
กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม
การฝึ กการ
เคลื่อนไหว
ประกอบ
อุปกรณ์

รายละเอียด

P13

ฝึ กความสัมพันธ์เท้ ากับตา 1 การเตะลูกบอลและการหยุดลูกบอล

P14

ฝึ กความสัมพันธ์เท้ ากับตา 2 การใช้ เท้ าเลี ้ยงลูกบอล

P15

ฝึ กพัฒนาการทรงตัว

P16

ฝึ กพัฒนาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาและความคล่องแคล่วว่องไว

ลักษณะของกิจกรรมการฝึ กโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง TPS จะแบ่งกิจกรรม
ออกเป็ นทังหมด
้
4 ฐาน ใช้ เวลาในการทากิจกรรม ฐานละ 7-10 นาที โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี ้
ตาราง 11 รายละเอียดกิจกรรมการฝึ กโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง (TPS)
กลุ่มกิจกรรม
ฐานที่ 1

ฐานที่ 2
ฐานที่ 3
ฐานที่ 4

กิจกรรม

รายละเอียด

การเดินและวิ่ง - เดินเป็ นเส้ นตรง เดินถอยหลัง เดินก้ าวชิดก้ าวไปข้ างหน้ า/
ด้ านข้ าง ด้ านหลัง /
- การวิ่งรอบวงกลมใหญ่ วิ่งถอยหลัง วิ่งบนบันไดลิง (ฮูลาฮุป)
วิ่งเร็ว วิง่ ซิกแซก
การทรงตัว

- เดินบนเส้ น เดินบนเชือก เดินบนคานทรงตัว
วางหนังสือไว้ บนศีรษะแล้ วเดิน กระโดดเขย่งข้ ามเส้ น
การกระโดด - กระโดดเท้ าคู่ ไปข้ างหน้ า กระโดดข้ ามเส้ น กระโดดข้ ามห่วง
กระโดดซิกแซก กระโดดถอยหลัง วิ่งกระโดดข้ ามรัว้ 20 ซม.
การเคลื่อนที่ - การสไลด์ การควบม้ า การทาก้ าวชิดก้ าว
แบบต่างๆ การวิ่งกระโดดสลับเท้ า
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5. การประเมินหลังการฝึ กกิจกรรมทังหมด
้
โดยจะทาการประเมิน 3 ส่วนคือ นักเรี ยน ครู
และผู้ปกครอง
5.1 ประเมินนักเรี ยน นักเรี ยนจะทดสอบหลังการฝึ กตามแบบฝึ ก T1 คือ แบบทดสอบ
ทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
5.2 ประเมินจากครูผ้ สู อน คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบ
5.3 ประเมินจากผู้ปกครอง คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบและ
ประเมินการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบ
4. บทบาทหน้ าที่ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
1. บทบาทของครู คือ จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนของครู ที่กาหนดใว้ (T1-T24)
แนะนาการปฎิบตั ิที่ถูกต้ องให้ กับนักเรี ยน สื่อสารกับผู้ปกครองในเรื่ องของกิจกรรม และประเมิน
โดยสังเกตทัก ษะการปฎิ บัติ กิ จกรรมของนัก เรี ย น ติ ด ตาม สนับ สนุน การฝึ ก ปฎิ บัติ ผ้ ูป กครอง
ผ่านระบบการติดต่อสื่อสาร/กลุม่ ชุมชนที่สร้ างขึ ้น พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ และเสริ มจูงใจ
ในการฝึ กปฏิบตั ิของผู้ปกครอง
2. บทบาทของผู้ปกครอง คือ จัดกิจกรรมฝึ กการเคลื่อนไหวให้ กับนักเรี ยนในปกครอง
ตัวเองที่บ้าน ตามแผนการฝึ กของผู้ปกครองที่กาหนดไว้ (P1-P16) นาเสนอ/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผล
การฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนในปกครองของตัวเองกับครู ผ้ สู อน และ/หรื อผู้ปกครองคนอื่นๆ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร/กลุม่ ชุมชนที่สร้ างขึ ้น ตลอดจนปรับแก้ ไขเทคนิคการฝึ ก/รูปแบบการฝึ กที่ไม่ถกู ต้ อง
ตามคาแนะนาของครูผ้ สู อน
3. บทบาทของนักเรี ยน คือ ปฎิบตั ิกิจกรรมการฝึ กการเคลื่อนไหว (T1-T24) ที่ดาเนินการ
ฝึ กโดยครู ผ้ ูสอนที่ โรงเรี ยน กิ จกรรมการฝึ กการเคลื่อนไหวโดยผู้ปกครองที่ บ้าน (P1-P16) และ
กิจกรรมการฝึ กการเคลื่อนไหวร่วมที่ดาเนินการโดยครูผ้ สู อนและผู้ปกครอง (TPS) ด้ วยความตังใจ
้
5. การวัดและประเมินผล
แบ่งเป็ น 2 ครัง้ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ก่อนการฝึ กกิจกรรม โดยใช้ แบบประเมินผู้เรี ยนดังนี ้
1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
ครัง้ ที่ 2 หลังการฝึ กกิจกรรม โดยใช้ แบบประเมิน 3 ส่วน ดังนี ้
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1. ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น และสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
โดยนักเรี ยนจะได้ รับการทดสอบหลังจากที่ได้ รับ การฝึ กตามแบบฝึ ก T1-T24, P1-P16 และPTS
เรี ยบร้ อยแล้ ว ด้ วยแบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. ประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย โดยประเมินจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ อง 2 กลุม่ คือ ครูผ้ สู อน และผู้ปกครอง
3.ประเมินการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
โดยสามารถสรุ ป รายละเอี ย ดต่า งๆ ของรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ออกมาเป็ นโมเดล
ได้ ดงั ภาพประกอบ
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รูปแบบกิจกรรม
การเคลื่อนไหวแบบทวิภาคี
(TIPOS MODEL)
ครู
T:Teachers

กิ จกรรม
ในชัน้ เรียน
I:In-class
Activities

การกากับ ติดตาม สนับสนุน
การประสานงาน

นักเรียน
S:Students

ผูป้ กครอง
P:Parents

กิ จกรรม
นอกชัน้ เรียน
O:Out-class
Activities

การบูรณาการกิ จกรรม

ภาพประกอบ 3 การจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย (TIPOS MODEL)
ตอนที่ 2.2 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
ในส่วนนี ้ผู้วิจยั นาเสนอใน 2 ส่วนย่อย คือ
2.1 ผลการประเมินคุณภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏผล
ดังตาราง 12

ตาราง 12 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
ในภาพรวม โดยผู้เชี่ยวชาญ (n=9)
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ตาราง 12 (ต่อ)
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จากตาราง 12 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เสริ ม สร้ าง สมรรถภาพทางกายในภาพรวม มี ค วามถูก ต้ อ ง
ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ น ไปได้ สูง กว่ า มาตรฐานที่ ก าหนดอย่ า ง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการทดลองนาร่ อง
ผู้วิ จัย ทดลองน าร่ อ งในนัก เรี ย นระดับ ชัน้ อนุบ าล 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย
รามคาแหง (ฝ่ ายประถม) จานวน 20 คน ได้ ผลดังตาราง 12 – 21
ตาราง 13 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ทดลองนาร่องใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย (n=20)
ข้ อมูลทัว่ ไป (เพศ)

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

10

50.00

หญิง

10

50.00

รวม

20

100.00

จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการทดลองนาร่ องใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบ ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย มีจานวนนักเรี ยน
ชายและหญิงอยูใ่ นสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้ อยละ 50.
ตาราง 14 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบการนัง่ งอตัว
ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=20)
ระดับสมรรถภาพ

ก่ อนทดลอง

หลังทดลอง

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
รวม

จานวน
3
12
5
20

ร้ อยละ
15.00
60.00
25.00
100.00

จานวน
1
8
9
2
20

ร้ อยละ
5.00
40.00
45.00
10.00
100.00

ผลการทดสอบเฉลี่ย

x = .00

S.D = 3.28

x = 2.45

S.D = 2.98
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จากตาราง 14 พบว่า ก่อนทดลอง กลุม่ ทดลองนาร่องมีระดับสมรรถภาพทางกายใน
รายการทดสอบการนั่งงอตัวโดยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับต่า คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 และพบว่าหลัง
ทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการนั่งงอตัวดีขึ ้น โดยมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ าน
การนั่งงอตัวในระดับต่า ลดลงเหลือร้ อยละ 45.00 ในขณะที่ระดับสมรรถภาพทางกายในระดับ
ปานกลาง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 15.00 เป็ นร้ อยละ 40.00
ตาราง 15 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบการยืนเขย่ง
ปลายเท้ าก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=20)
ระดับสมรรถภาพ
สูง

ก่ อนทดลอง
จานวน
ร้ อยละ
16
80.00

หลังทดลอง
จานวน
ร้ อยละ
20.00
100.00

ปานกลาง

4

20.00

-

-

ต่า

-

-

-

-

รวม

20

100.00

20.00

100.00

ผลการทดสอบเฉลี่ย

x = 18.74

S.D = 8.11

x = 32.47

S.D = 11.19

จากตาราง 15 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองนาร่ องมีระดับสมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการยืนเขย่งปลายเท้ า โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละ 80.00 และ
พบว่า หลัง ทดลองมี ระดับ สมรรถภาพทางกายดี ขึน้ โดยร้ อยละ 100.00 มี ระดับ สมรรถภาพ
ทางกายในรายการทดสอบการยืนเขย่งปลายเท้ าในระดับสูง
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ตาราง 16 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบ
การลุก - นัง่ 30 วินาที ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=20)
ระดับสมรรถภาพ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
รวม
ผลการทดสอบเฉลี่ย

ก่ อนทดลอง
จานวน
ร้ อยละ
3
15.00
16
80.00
1
5.00
20
100.00

x = 11.95

S.D = 1.19

หลังทดลอง
จานวน
ร้ อยละ
6
30.00
14
70.00
20
100.00

x = 13.60

S.D = 1.39

จากตาราง 16 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองนาร่ องมีระดับสมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการลุก-นัง่ 30 วินาที โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 80.00
และ พบว่า หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการลุก -นั่ง 30 วินาทีดีขึ ้น โดยมี ระดับ
สมรรถภาพทางกายในระดับ ปานกลางลดลง เหลือร้ อยละ 70.00 ในขณะที่ ระดับสมรรถภาพ
ทางกายในระดับสูง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 15.00 เป็ นร้ อยละ 30.00
ตาราง 17 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบการยืนกระโดดไกล
ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=20)
ระดับสมรรถภาพ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
รวม

ก่ อนทดลอง
จานวน
13
7
20

ร้ อยละ
65.00
35.00
100.00

หลังทดลอง
จานวน
4
14
2
20

ร้ อยละ
20.00
70.00
10.00
100.00

128
ผลการทดสอบเฉลี่ย

x = 78.6

S.D = 10.92

x = 88.70

S.D = 12.30

จากตาราง 17 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองนาร่ องมีระดับสมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการยืนกระโดดไกล โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 65.00
และพบว่า หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการยืนกระโดดไกลดีขึ ้น โดยร้ อยละ 70.00
มีระดับสมรรถภาพทางกายในระดับปานกลางและร้ อยละ 20 อยูใ่ นระดับสูง
ตาราง 18 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบการวิ่ง 20 เมตร
ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=20)
ระดับสมรรถภาพ

ก่ อนทดลอง

หลังทดลอง

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
รวม

จานวน
9
11
20

ร้ อยละ
45.00
55.00
100.00

จานวน
15
5
20

ร้ อยละ
75.00
25.00
100.00

ผลการทดสอบเฉลี่ย

x = 5.45

S.D = .59

x = 5.08

S.D = .47

จากตาราง 18 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองนาร่ องมีระดับสมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการวิ่ง 20 เมตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 55.00 และ
ระดับ สูง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 45 พบว่า หลัง ทดลองมี ระดับ สมรรถภาพทางกายดี ขึน้ โดยมี ระดับ
สมรรถภาพทางกายด้ านการวิ่ง 20 เมตร ในระดับปานกลางลดลงเหลือร้ อยละ 25.00 ในขณะที่
ระดับสมรรถภาพทางกายในระดับสูง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 45.00 เป็ นร้ อยละ 75.00
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ตาราง 19 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบทักษะ
การเคลื่อนไหว ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=20)
ทักษะการเคลื่อนไหว
1.เดินบนกระดานกว้ าง 10 ซม .
ระยะทาง3 เมตร
2.เดินถอยหลังเป็ นเส้ นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร
3.วิ่งได้ ตรงและหยุดได้ ทนั ที
4.วิ่งถอยหลังโดยไม่เสียการ
ทรงตัว 10 เมตร
5.วิ่งหลบหลีกสิง่ กีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
6.กระโดด 2 เท้ าข้ ามรัว้ สูง 1 ฟุต
ได้ โดยไม่เสียการทรงตัว
7.กระโดด 2 เท้ าพร้ อมกันไป
ข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง 2 เมตร
8.กระโดดขาเดียว
อย่างต่อเนื่องได้ ไกล 1 เมตร
9.วิ่งแบบควบม้ า
ระยะทาง 5 เมตร
10.สไลด์เท้ าไปด้ านข้ าง
ซ้ าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร
11.ขว้ างลูกบอลไปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา

หลังทดลอง
S.D
x

ก่ อนทดลอง
S.D
x

d

x

S.D

2.30

.47

1.45

.51

.85

.37

10.38* <.01

2.45

.51

1.75

.44

.70

.47

6.66*

<.01

2.35

.49

1.60

.50

.75

.44

7.55*

<.01

2.45

.51

1.60

.50

.85

.37

10.38* <.01

2.50

.51

1.70

.47

.80

.41

8.72*

2.45

.51

1.50

.51

.95

.22

19.00* <.01

2.55

.51

1.70

.47

.85

.37

10.38* <.01

2.50

.51

1.55

.51

.95

.22

19.00* <.01

1.55

.51

1.45

.51

.10

.31

1.45

.16

1.60

.50

1.40

.50

.20

.41

2.18*

.04

1.80

.41

1.60

.50

.20

.41

2.18*

.04

t

Sig.

<.01
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ตาราง 19 (ต่อ)
ทักษะการเคลื่อนไหว
12.กลิ ้งลูกบอลไปข้ างหน้ าได้
อย่างแม่นยา
13.โยน-รับลูกบอล
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
14.โยน-รับลูกบอลกระดอนพื ้น
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
15.เตะลูกบอลที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา

หลังทดลอง
S.D
x

ก่ อนทดลอง
S.D
x

d

x

S.D

1.70

.47

1.60

.50

.10

1.40

.50

1.30

.47

1.35

.49

1.30

1.65

.49

1.55

t

Sig.

.31

1.45

.16

.10

.31

1.45

.16

.47

.05

.22

1.00

.33

.51

.10

.31

1.45

.16

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 19 พบว่า ในกลุม่ ทดลองนาร่อง มีทกั ษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ ้น โดยพบว่า
ในทัก ษะกระโดด 2 เท้ า ข้ า มรั ว้ สูง 1 ฟุ ต ได้ โดยไม่ เสี ย การทรงตัว และกระโดดขาเดี ย วอย่ า ง
ต่อเนื่องได้ ไกล 1 เมตร มีพฒ
ั นาการสูงที่สดุ ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยของพัฒนาการเท่ากับ .95 (S.D.=.22) ซึง่
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่ามีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาในทักษะอื่นๆ พบว่าทักษะการเดินบนกระดานกว้ าง 10 ซ.ม ระยะทาง
3 เมตร ทักษะการเดินถอยหลังเป็ นเส้ นตรงโดยไม่กางแขน ระยะทาง 3 เมตร ทักษะการวิ่งได้ ตรง
และหยุดได้ ทันที ทักษะการวิ่ งถอยหลังโดยไม่เสียการทรงตัว 10 เมตร ทักษะการวิ่งหลบหลีก
สิ่งกี ดขวางได้ อย่างคล่องแคล่ว ทักษะการกระโดด 2 เท้ าพร้ อมกันไปข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง
2 เมตร และทักษะการขว้ างลูกบอลไปข้ างหน้ าได้ อย่างแม่นยา ดีขึ ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในขณะที่ทักษะการวิ่งแบบควบม้ า ระยะทาง 5 เมตร ทักษะการ
กลิง้ ลูก บอลไปข้ างหน้ า ได้ อ ย่า งแม่ น ย า ทัก ษะการโยน-รั บ ลูกบอล ด้ วยมื อ 2 ข้ าง ทัก ษะการ
โยน-รับลูกบอลกระดอนพื ้นด้ วยมือ 2 ข้ าง และทักษะการเตะลูกบอลที่ตงอยู
ั ้ ่ไปข้ างหน้ าได้ อย่าง
แม่นยา พบว่าก่อนและหลังการฝึ กไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 20 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=20)
หลังทดลอง
S.D
x

ก่ อนทดลอง
S.D
x

1. นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า

2.45

.00

2. ยืนเขย่งปลายเท้ า

รายการทดสอบ

d

t

Sig.

1.05

10.43*

<.01

13.74

7.27

8.45*

<.01

1.65

.81

9.08*

<.01

10.92 10.10

5.52

8.18*

<.01

.18

9.15*

<.01

x

S.D

3.28

2.45

32.47 11.19 18.74

8.11

3. ลุก – นัง่ 30 วินาที

13.60

1.39

11.95

1.19

4. ยืนกระโดดไกล

88.70 12.30

78.6

5. วิ่ง 20 เมตร

5.08

5.45

2.98

.47

.59

-.36

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 20 พบว่า ค่าเฉลี่ ย ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการ
เปรี ยบเทียบผลการทดสอบการนั่ง งอตัวไปข้ างหน้ า ของกลุ่มทดลองนาร่ อง พบว่า ก่อนการฝึ ก
ค่ า เฉลี่ ย มี ค่ า เท่ า กั บ .00 (S.D.=3.28) และหลัง การฝึ ก มี เฉลี่ ย มี ค่ า เท่ า กั บ 2.45 (S.D.=2.95)
ซึง่ ค่าเฉลี่ยหลังการฝึ กของกลุม่ ทดลองนาร่อง ดีขึ ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบ
การยื น เขย่ง ปลายเท้ า ของกลุ่ม ทดลองน าร่ อ ง พบว่า ก่ อ นการฝึ ก ค่าเฉลี่ ย มี ค่า เท่ ากับ 18.74
(S.D.=8.11) และหลังการฝึ กมีเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 32.47 (S.D.=11.19) ซึ่งค่าเฉลี่ยหลังการฝึ กของ
กลุม่ ทดลองนาร่อง ดีขึ ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบ
ลุ ก –นั่ ง 30 วิ น าที ของกลุ่ ม ทดลองน าร่ อ ง พบว่ า ก่ อ นการฝึ กค่ า เฉลี่ ย มี ค่ า เท่ า กั บ 11.95
(S.D.=1.19) และหลังการฝึ ก มีเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 13.60 (S.D.=1.39) ซึ่งค่าเฉลี่ยหลังการฝึ กของ
กลุม่ ทดลองนาร่อง ดีขึ ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบ
การยื น กระโดดไกล ของกลุ่ม ทดลองน าร่ อ ง พบว่ า ก่ อ นการฝึ ก ค่ า เฉลี่ ย มี ค่ า เท่ า กั บ 78.60
(S.D.=10.92) และหลังการฝึ กมีเฉลี่ยมีคา่ เท่ากับ 88.70 (S.D.=12.30) ซึง่ ค่าเฉลี่ยหลังการฝึ กของ
กลุม่ ทดลองนาร่อง ดีขึ ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบ
การวิ่ง 20 เมตร ของกลุ่มทดลองนาร่ อง พบว่า ก่อนการฝึ กค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 5.45 (S.D.=.59)
และหลังการฝึ กมีเฉลี่ยมีคา่ เท่ากับ 5.08 (S.D.=.47) ซึง่ ค่าเฉลี่ยหลังการฝึ กของกลุม่ ทดลองนาร่อง
ดีขึ ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=20)

x

S.D.

1. การมีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อเตรี ยมการจัดกิจกรรมให้ กบั นักเรี ยน

4.50

0.51

ระดับ
การมีส่วนร่ วม
มากที่สดุ

2. การปฎิบตั ิกิจกรรมกับนักเรี ยนตามแผนที่ครูมอบหมายให้ มาทาที่บ้าน

4.65

0.49

มากที่สดุ

3. การส่งเสริ มกิจกรรมการออกกาลังกายให้ กบั นักเรี ยน โดยการเล่น
ด้ วยกัน

4.60

0.50

มากที่สดุ

4. การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน

4.50

0.51

มากที่สดุ

5. ความร่วมมือกับครูในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน

4.70

0.47

มากที่สดุ

6. การติดต่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างบ้ านและโรงเรี ยน

4.40

0.60

มาก

7. การจัดกิจกรรมไปในแนวทางเดียวกันกับครูผ้ สู อน

4.55

0.51

มากที่สดุ

8. การมีสว่ นร่วมในการประเมินทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน

4.35

0.59

มาก

9. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทากิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน

4.60

0.50

มากที่สดุ

10. การมีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรมของรูปแบบ

4.50

0.61

มากที่สดุ

4.54

0.53

มากที่สดุ

การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง

รวม
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จากตาราง 21 พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองใน รู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ของกลุ่มทดลองนาร่ อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 (S.D.=.53) โดย
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความร่ วมมือกับ
ครูในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน มีคา่ เฉลี่ย 4.70 (S.D.=.47)
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐานและระดับพึงพอใจของผู้ปกครองและครูตอ่ การใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ของกลุม่ ทดลองนาร่อง (n=21)

ความพึงพอใจในรูปแบบ

ผู้ปกครอง (n=20)

x

ครู (n=1)

S.D. แปลค่ า

x

S.D.

แปลค่ า

1. แผนการจัดกิจกรรมเข้ าใจง่ายและอธิบายได้ ชดั เจน

4.30

.47

มาก

5

.00

มากที่สดุ

2. ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรี ยน

4.40

.50

มาก

5

.00

มากที่สดุ

3. เนื ้อหาเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายาก

4.35

.59

มาก

5

.00

มากที่สดุ

4. รูปแบบสามารถพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน 4.40

.68

มาก

5

.00

มากที่สดุ

5. จานวนครัง้ ที่ให้ ฝึกทบทวนกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.45

.69

มาก

5

.00

มากที่สดุ

6. ระยะเวลาที่กาหนดให้ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

4.30

.66

มาก

5

.00

มากที่สดุ

7. ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู กครองเป็ นหุ้นส่วนในการพัฒนาการ
เคลื่อนไหวของนักเรี ยน
8. แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวพื ้นฐานของเด็ก
สอดคล้ องกับ หลักสูตรและพัฒนาการของนักเรี ยน
9. กิจกรรม TPS (Teacher Parent and Student)

4.45

.60

มาก

5

.00

มากที่สดุ

4.40

.60

มาก

5

.00

มากที่สดุ

4.50

.61

มากที่สดุ

5

.00

มากที่สดุ

10. ระยะเวลาทังหมดของรู
้
ปแบบ

4.40

.68

มาก

5

.00

มากที่สดุ

4.40

.61

มาก

5

.00

มากที่สดุ

รวม
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จากตาราง 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้ รูปแบบการจัด
กิ จกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ
เด็ ก ปฐมวัย ของกลุ่ม ทดลองน าร่ อ ง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.40 (S.D.=.61)
ในขณะที่ระดับความพึงพอใจของครูต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ของกลุ่มทดลองน าร่ อง
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย 5.00 (S.D.=.00)
จากผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุม่ ทดลองนาร่อง พบว่ามีบางทักษะที่ผลก่อนฝึ กและหลังการฝึ กไม่แตกต่างกัน
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการปรับปรุงรูปแบบดังนี ้
1. เนื่ อ งจากเวลาในการฝึ ก กิ จกรรมน้ อ ยเกิ น ไป จึงขยายเวลาในการทดลอง
จาก 4 สัปดาห์ เป็ น เวลา 8 สัป ดาห์ ให้ เต็ มรู ปแบบมากขึน้ การดาเนิ น การในสัปดาห์ ที่ 1 ถึง 8
ผู้วิจัย ร่ ว มกับ ครู ผ้ ูส อนและผู้ป กครองด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
2. พบว่าผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาในการทากิ จกรรมไม่สม่าเสมอ ไม่ต่อเนื่อง
จึงต้ องมีการพูดคุยกันเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ ใช้ วิธีการเสริ มแรงให้ คาแนะนา โดยการดาเนินการ
ในสัปดาห์แรกก่อนการทดลอง ผู้วิจยั ประสานงานกับครู ผ้ สู อนเพื่อ สร้ างความตระหนักในบทบาท
หน้ าที่และความสาคัญของครู ผ้ สู อนต่อรู ปแบบฯ พร้ อ มทัง้ เสริ มแรงจูงใจให้ ครู ผ้ สู อน ในบทบาท
ของเป็ นผู้ฝึกกิจกรรมในชันเรี
้ ยน และร่วมกับผู้วิจยั เป็ นผู้กากับ ติดตาม สนับสนุนกิจกรรมนอกชัน้
เรี ยนที่ ดาเนิน การโดยผู้ปกครองนักเรี ยน จากนัน้ ผู้วิจัยร่ วมกับครู ผ้ ูสอนดาเนิ น การสร้ างความ
ตระหนักและแรงจูงใจให้ กบั ผู้ปกครอง ในลักษณะของการจัดประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการนารูปแบบ
การจัด กิ จกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวไปใช้ และผู้วิจัยดาเนิน การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนกลุ่มทดลองโดยมีครู ผ้ ูสอนเป็ นผู้ช่วยเพื่ อให้ เกิ ดกระบวนการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ และผลการประเมินการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ในส่ ว นนี ้ ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การทดลองใช้ รูป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย กับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3/2 จานวน 30
คน โดยมีกลุม่ ควบคุมคือ นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3/1 จานวน 26 คน
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ตาราง 23 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างในการทดลองใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย (n=56)
กลุม่ ทดลอง(n=30)

กลุม่ ควบคุม(n=26)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

14

25.00

13

23.21

27

48.21

หญิง

16

28.58

13

23.21

29

51.79

รวม

30

53.58

26

46.42

56

100.00

ข้ อมูลทัว่ ไป (เพศ)

รวม (n=56)

จากตาราง 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ รูป แบบการจัดกิ จกรรมแบบ
ทวิภ าคี โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกาย ซึ่งในกลุ่ม ทดลองมี
จานวนนักเรี ยน 30 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 เป็ นนักเรี ยนหญิ ง 16 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 28.58 และในกลุ่มควบคุมมีจานวนนักเรี ยน 26 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 13 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 23.21 เป็ นนักเรี ยนหญิง 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.21
หลั ง จากการทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โ ดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายแล้ ว ปรากฏผลดังตาราง 23 – 37
ตาราง 24 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการนัง่ งอตัว ของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม (n=56)
กลุ่มทดลอง (n=30)
ระดับสมรรถภาพ

กลุ่มควบคุม (n=26)

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
-

สูงมาก
สูง
5
ปานกลาง
12
ต่า
13
ต่ามาก
30
รวม
ผลการทดสอบเฉลี่ย X = .87

-

2

6.70

-

-

-

-

16.70

14

46.70

3

11.50

5

19.20

40.00

7

23.30

9

34.60

12

46.20

43.30

7

23.30

14

53.90

9

34.60

100.00

30

100.00

26

100.00

26

100.00

X = .69

S.D =
3.79

S.D = X = 1.98 S.D =
4.45
4.58

X = 2.15 S.D =
3.79
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จากตาราง 24 พบว่ า ในกลุ่ม ทดลอง ก่ อ นทดลองมี ร ะดับ สมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการนัง่ งอตัว โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่า คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 และระดับต่า
มากร้ อยละ43.30 พบว่าหลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการนัง่ งอตัวดีขึ ้น โดยมีระดับ
สมรรถภาพทางกายด้ านการนัง่ งอตัวในระดับต่าและต่ามาก ลดลงเหลือร้ อยละ 23.30 ในขณะที่
ระดับสมรรถภาพทางกายในระดับปานกลาง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 16.70 เป็ นร้ อยละ 46.70
ในขณะที่ในกลุม่ คุวบคุม ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การนั่งงอตัว โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่า คิดเป็ นร้ อยละ 34.60 และระดับต่ามากร้ อยละ 53.90
พบว่าหลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการนั่งงอตัวเพิ่มขึ ้น โดยมีระดับสมรรถภาพ
ทางกายด้ านการนัง่ งอตัวในระดับต่า ลดลงเหลือร้ อยละ 46.20 และระดับต่ามากลดเหลือร้ อยละ
34.60 ในขณะที่ ระดับ สมรรถภาพทางกายในระดับ ปานกลาง เพิ่ ม ขึน้ จากร้ อยละ 11.50 เป็ น
ร้ อยละ 19.20
ตาราง 25 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการยืนเขย่งปลายเท้ า ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=56)

ระดับสมรรถภาพ

กลุ่มทดลอง (n=30)

กลุ่มควบคุม (n=26)

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

สูง

25

83.30 30.00 100.00

18

69.20

24

92.40

ปานกลาง

5

16.70

-

-

8

30.80

1

3.80

ต่า

-

-

-

-

-

-

1

3.80

รวม

30

ผลการทดสอบ
เฉลี่ย

100.00 30.00 100.00

26

100.00 26.00 100.00

S.D = X = S.D =
18.02 18.02 51.28 25.89

X=

S.D =
33.71

X=

22.58

X=

22.90

S.D =
10.27

จากตาราง 25 พบว่า ในกลุ่ม ทดลอง ก่อนทดลองมี ระดับ สมรรถภาพทางกายใน
รายการทดสอบการยืนเขย่งปลายเท้ าโดยส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละ 83.30 และพบว่า
หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายดีขึ ้น โดยร้ อยละ 100.00 มีระดับสมรรถภาพทางกายใน
รายการทดสอบการยืนเขย่งปลายเท้ าในระดับสูง
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ในขณะที่ในกลุม่ คุวบคุม ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การยืนเขย่งปลายเท้ าโดยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละ 69.20 และพบว่า หลังทดลอง
มีระดับสมรรถภาพทางกายดีขึ ้น โดยร้ อยละ 92.40 มีระดับสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การยืนเขย่งปลายเท้ าในระดับสูง
ตาราง 26 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบการลุกนัง่ - 30 วินาที ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=56)

ระดับสมรรถภาพ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
รวม
ผลการทดสอบ
เฉลี่ย

กลุ่มทดลอง (n=30)

กลุ่มควบคุม (n=26)

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

3
25
2
30
X=
11.83

1
10.00 12
83.30 17
6.70
100.00 30
S.D = X =
1.12 13.87

3.3
40.00
1
3.80
3
11.50
56.70
18
69.30 17 65.40
7
26.90
6
23.10
100.00 26 100.00 26 100.00
S.D = X = S.D = X = S.D =
1.89 11.04 1.64 11.73 1.99

จากตาราง 26 พบว่า ในกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองมี ระดับสมรรถภาพทางกายใน
รายการทดสอบการลุก -นั่ง 30 วินาที โดยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 83.30
และ พบว่า หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการลุก -นั่ง 30 วินาทีดีขึ ้น โดยมี ระดับ
สมรรถภาพทางกายในระดับ ปานกลางลดลง เหลือร้ อยละ 56.70 ในขณะที่ ระดับสมรรถภาพ
ทางกายในระดับสูง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 15.00 เป็ นร้ อยละ 40.00
ในขณะที่ในกลุม่ คุวบคุม ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การลุก-นั่ง 30 วินาที โดยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 69.30 และ พบว่าหลัง
ทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการลุก-นัง่ 30 วินาทีดีขึ ้น โดยมี ระดับสมรรถภาพทางกาย
ในระดับปานกลางลดลง เหลือร้ อยละ 65.40 ในขณะที่ ระดับสมรรถภาพ ทางกายในระดับสูง
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 11.00 เป็ นร้ อยละ 40.00
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ตาราง 27 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบการยืนกระโดดไกล ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=56)

ระดับสมรรถภาพ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
รวม
ผลการทดสอบ
เฉลี่ย

กลุ่มทดลอง (n=30)

กลุ่มควบคุม (n=26)

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

16
12
2
30
X=
74.90

1
7
53.30 15
40.00
7
6.70
100.00 30
S.D = X =
14.44 89.97

3.3
23.30
1
3.80
50.00
11
42.30 15 57.70
23.30
13
50.00 10 38.50
2
7.70
100.00 26 100.00 26 100.00
S.D = X = S.D = X = S.D =
16.84 70.65 12.00 76.88 9.41

จากตาราง 27 พบว่ า ในกลุ่ม ทดลอง ก่ อ นทดลองมี ร ะดับ สมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการยืนกระโดดไกล โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 53.30
และพบว่า หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการยืนกระโดดไกลดีขึ ้น โดยร้ อยละ 50.00
มี ระดับ สมรรถภาพทางกายในระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 23.30 อยู่ในระดับ สูงและ 3.30 อยู่ใน
ระดับสูงมาก
ในขณะที่ในกลุม่ คุวบคุม ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การยืนกระโดดไกล โดยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับต่า คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 และพบว่า หลังทดลอง
มีระดับสมรรถภาพทางกายด้ านการยืนกระโดดไกลดีขึ ้น โดยร้ อยละ 38.50 มีระดับสมรรถภาพ
ทางกายในระดับต่า ร้ อยละ 57.70 อยูใ่ นระดับปานกลางและ 3.80 อยูใ่ นระดับสูง
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ตาราง 28 จานวนและร้ อยละของระดับสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบการวิ่ง 20 เมตร ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=56)
กลุ่มทดลอง (n=30)

กลุ่มควบคุม (n=26)

ระดับสมรรถภาพ

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
รวม
ผลการทดสอบ
เฉลี่ย

1
3.30
14 46.70 27 90.00
14 46.70
2
6.70
2
6.6
30 100.00 30 100.00
X = S.D =
X = S.D =
4.71
5.56
.72
.53

18
8
26
X=
5.40

69.20
30.80
100.00
S.D =
.44

22
4
26
X=

5.15

84.60
15.40
100.00
S.D =
.36

จากตาราง 28 พบว่ า ในกลุ่ม ทดลอง ก่ อ นทดลองมี ร ะดับ สมรรถภาพทางกาย
ในรายการทดสอบการวิ่ง 20 เมตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 46.70 และ
ระดับสูงคิดเป็ นร้ อยละ 46.70 พบว่า หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายดีขึน้ โดยมีระดับ
สมรรถภาพทางกายด้ านการวิ่ง 20 เมตร ในระดับปานกลางลดลงเหลือร้ อยละ 6.70 ในขณะที่
ระดับสมรรถภาพทางกายในระดับสูง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 46.70 เป็ นร้ อยละ 90.00
ในขณะที่ในกลุม่ คุวบคุม ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การวิ่ง 20 เมตร โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูงคิดเป็ นร้ อยละ 69.20 และระดับปานกลางคิดเป็ นร้ อย
ละ 30.80 พบว่า หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายดีขึ ้น โดยมีระดับสมรรถภาพทางกาย
ด้ านการวิ่ง 20 เมตร ในระดับ ปานกลางลดลงเหลือร้ อยละ 15.40 ในขณะที่ ระดับสมรรถภาพ
ทางกายในระดับสูง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 84.60
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ตาราง 29 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบทักษะ
การเคลื่อนไหว ก่อนการทดลอง ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง (n=56)

ทักษะการเคลื่อนไหว
1.เดินบนกระดานกว้ าง 10 ซ.ม
ระยะทาง 3 เมตร
2.เดินถอยหลังเป็ นเส้ นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร
3.วิ่งได้ ตรงและหยุดได้ ทนั ที
4.วิ่งถอยหลังโดยไม่เสียการ
ทรงตัว 10 เมตร
5.วิ่งหลบหลีกสิง่ กีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
6.กระโดด 2 เท้ าข้ ามรัว้ สูง 1 ฟุต
ได้ โดยไม่เสียการทรงตัว
7.กระโดด 2 เท้ าพร้ อมกันไป
ข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง 2 เมตร
8.กระโดดขาเดียว
อย่างต่อเนื่องได้ ไกล 1 เมตร
9.วิ่งแบบควบม้ า
ระยะทาง 5 เมตร
10.สไลด์เท้ าไปด้ านข้ าง
ซ้ าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร
11.ขว้ างลูกบอลไปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา
12.กลิ ้งลูกบอลไปข้ างหน้ าได้
อย่างแม่นยา

กลุ่มทดลอง
(n=30)

กลุ่มควบคุม
(n=26)

d

t

Sig.

x

S.D

x

S.D

x

S.D

1.53

.51

1.50

.51

.03

.14

.24

.81

1.77

.43

1.81

.40

-.04

.11

.37

.72

1.67

.48

1.69

.47

-.03

.13

.20

.84

1.60

.50

1.62

.50

-.02

13

.12

.91

1.73

.45

1.77

.43

-.04

.12

.30

.76

1.57

.50

1.62

.50

-.05

13

.36

.72

1.70

.47

1.77

.43

-.07

.12

.57

.57

1.60

.50

1.65

.49

-.05

.13

.41

.68

1.50

.51

1.50

.51

.00

.14

.00

1.00

1.43

.50

1.38

.50

.05

.13

.36

.72

1.63

.49

1.62

.50

.02

.13

.14

.89

1.70

.47

1.65

.49

.05

.13

.36

.72
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ตาราง 29 (ต่อ)
ทักษะการเคลื่อนไหว
13.โยน-รับลูกบอล
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
14.โยน-รับลูกบอลกระดอนพื ้น
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
15.เตะลูกบอลที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา

กลุ่มทดลอง
(n=30)

กลุ่มควบคุม
(n=26)

d

t

Sig.

x

S.D

x

S.D

x

S.D

1.43

.50

1.27

.45

.16

.13

1.28

.20

1.40

.50

1.27

.45

.13

.13

1.02

.31

1.60

.50

1.46

.51

.14

.13

1.03

.31

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 29 พบว่า จากการเปรี ยบเทียบคะแนนการทดสอบทักษะการเคลื่อนไหว
ก่ อ นการทดลอง ของกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง มี ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวในทุ ก ทั ก ษะ
ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 30 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบทักษะ
การเคลื่อนไหวก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลอง (n=30)
ทักษะการเคลื่อนไหว
1.เดินบนกระดานกว้ าง 10 ซ.ม
ระยะทาง 3 เมตร
2.เดินถอยหลังเป็ นเส้ นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร
3.วิ่งได้ ตรงและหยุดได้ ทนั ที
4.วิ่งถอยหลังโดยไม่เสียการ
ทรงตัว 10 เมตร
5.วิ่งหลบหลีกสิง่ กีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว

หลังทดลอง

ก่ อนทดลอง

d

x

S.D

x

S.D

x

S.D

2.77

.43

1.53

.51

1.23

2.80

.41

1.77

.43

2.63

.49

1.67

2.87

.35

2.83

.38

t

Sig.

.57

11.89*

<.01

1.03

.41

13.68*

<.01

.48

.97

.32

16.55*

<.01

1.60

.50

1.27

.45

15.43*

<.01

1.73

.45

1.10

.40

14.97*

<.01
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ตาราง 30 (ต่อ)
ทักษะการเคลื่อนไหว
6.กระโดด 2 เท้ าข้ ามรัว้ สูง 1 ฟุต
ได้ โดยไม่เสียการทรงตัว
7.กระโดด 2 เท้ าพร้ อมกันไป
ข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง 2 เมตร
8.กระโดดขาเดียว
อย่างต่อเนื่องได้ ไกล 1 เมตร
9.วิ่งแบบควบม้ า
ระยะทาง 5 เมตร
10.สไลด์เท้ าไปด้ านข้ าง
ซ้ าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร
11.ขว้ างลูกบอลไปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา
12.กลิ ้งลูกบอลไปข้ างหน้ าได้
อย่างแม่นยา
13.โยน-รับลูกบอล
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
14.โยน-รับลูกบอลกระดอนพื ้น
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
15.เตะลูกบอลที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา

หลังทดลอง

ก่ อนทดลอง

d

t

Sig.

.51

12.23*

<.01

1.07

.37

16.00*

<.01

.50

1.33

.55

13.36*

<.01

1.50

.51

1.17

.38

16.86*

<.01

.50

1.43

.50

1.17

.46

13.86*

<.01

2.57

.50

1.63

.49

.93

.69

7.39*

<.01

2.60

.50

1.70

.47

.90

.40

12.24*

<.01

2.57

.50

1.43

.50

1.13

.43

14.30*

<.01

2.53

.51

1.40

.50

1.13

.51

12.23*

<.01

2.50

.51

1.60

.50

.90

.31

16.16*

<.01

x

S.D

x

S.D

x

S.D

2.70

.47

1.57

.50

1.13

2.77

.43

1.70

.47

2.93

.25

1.60

2.67

.48

2.60

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 30 พบว่ า ในกลุ่ม ทดลอง มี ทัก ษะการเคลื่ อ นไหวที่ ดี ขึน้ โดยพบว่ า
ในทัก ษะกระโดดขาเดี ย วอย่า งต่อเนื่ องได้ ไกล 1 เมตร มี พัฒ นาการสูงที่ สุด ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยของ
พัฒ นาการเท่ า กับ 1.33 (S.D.=.55) ซึ่ง เมื่ อ ทดสอบทางสถิ ติ พ บว่ า มี พัฒ นาการที่ ดี ขึ น้ อย่ า ง
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในทักษะอื่นๆ พบว่า ทุกทักษะมีพฒ
ั นาการที่ดี
ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน
ตาราง 31 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบทักษะ
การเคลื่อนไหว ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ควบคุม (n=26)
ทักษะการเคลื่อนไหว
1.เดินบนกระดานกว้ าง 10 ซ.ม
ระยะทาง 3 เมตร
2.เดินถอยหลังเป็ นเส้ นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร
3.วิ่งได้ ตรงและหยุดได้ ทนั ที
4.วิ่งถอยหลังโดยไม่เสียการ
ทรงตัว 10 เมตร
5.วิ่งหลบหลีกสิง่ กีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
6.กระโดด 2 เท้ าข้ ามรัว้ สูง 1 ฟุต
ได้ โดยไม่เสียการทรงตัว
7.กระโดด 2 เท้ าพร้ อมกันไป
ข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง 2 เมตร
8.กระโดดขาเดียว
อย่างต่อเนื่องได้ ไกล 1 เมตร
9.วิ่งแบบควบม้ า
ระยะทาง 5 เมตร
10.สไลด์เท้ าไปด้ านข้ าง
ซ้ าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร
11.ขว้ างลูกบอลไปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา
12.กลิ ้งลูกบอลไปข้ างหน้ าได้
อย่างแม่นยา

หลังทดลอง

ก่ อนทดลอง

d

t

Sig.

x

S.D

x

S.D

x

S.D

2.31

.47

1.50

.51

.81

.4

10.25* <.01

2.31

.47

1.81

.40

.50

.51

5.00*

<.01

2.31

.47

1.69

.47

.62

.50

6.32*

<.01

2.38

.50

1.62

.50

.77

.43

9.13*

<.01

2.35

.49

1.77

.43

.58

.50

5.84*

<.01

2.31

.47

1.62

.50

.69

.47

7.50*

<.01

2.35

.49

1.77

.43

.58

.50

5.84*

<.01

2.35

.49

1.65

.49

.69

.47

7.50*

<.01

1.58

.50

1.50

.51

.08

.27

1.44

.16

1.73

.45

1.38

.50

.35

.49

3.64*

<.01

2.00

.40

1.62

.50

.38

.50

3.95*

<.01

1.92

.48

1.65

.49

.27

.45

3.03*

.01
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ตาราง 31 (ต่อ)
ทักษะการเคลื่อนไหว
13.โยน-รับลูกบอล
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
14.โยน-รับลูกบอลกระดอนพื ้น
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
15.เตะลูกบอลที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา

หลังทดลอง

ก่อนทดลอง

d

t

Sig.

.43

2.74*

.01

.04

.20

1.00

.33

.23

.43

2.74*

.01

x

S.D

x

S.D

x

S.D

1.50

.51

1.27

.45

.23

1.31

.47

1.27

.45

1.69

.47

1.46

.51

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 31 พบว่า ในกลุ่ม ควบคุม มี ทัก ษะการเคลื่ อ นไหวที่ ดี ขึน้ โดยพบว่า
ในทักษะเดินบนกระดานกว้ าง 10 ซม. ระยะทาง 3 เมตร มีพัฒ นาการสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ
พั ฒ นาการเท่ า กั บ .81 (S.D.=.40) ซึ่ ง เมื่ อ ทดสอบทางสถิ ติ พ บว่ า มี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ น้ อย่ า ง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในทักษะอื่นๆ พบว่าเกือบทุกทักษะมีพฒ
ั นาการ
ที่ดีขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ นทักษะวิ่งแบบควบม้ าระยะทาง 5 เมตร และ
ทักษะโยน-รับลูกบอลกระดอนพื ้นด้ วยมือ 2 ข้ าง ที่พบว่าก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
ตาราง 32 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการทดสอบทักษะ
การเคลื่อนไหวหลังการทดลอง ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง (n=56)
ทักษะการเคลื่อนไหว
1.เดินบนกระดานกว้ าง 10 ซ.ม
ระยะทาง 3 เมตร
2.เดินถอยหลังเป็ นเส้ นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร
3.วิ่งได้ ตรงและหยุดได้ ทนั ที

กลุ่มทดลอง
(n=30)

กลุ่มควบคุม
(n=26)

d

t

Sig.

x

S.D

x

S.D

x

S.D

2.77

.43

2.31

.47

.46

.12

3.81* <.01

2.80

.41

2.31

.47

.49

.12

4.20* <.01

2.63

.49

2.31

.47

.33

.13

2.53* <.01
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ตาราง 32 (ต่อ)

ทักษะการเคลื่อนไหว
4.วิ่งถอยหลังโดยไม่เสียการ
ทรงตัว 10 เมตร
5.วิ่งหลบหลีกสิง่ กีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
6.กระโดด 2 เท้ าข้ ามรัว้ สูง 1 ฟุต
ได้ โดยไม่เสียการทรงตัว
7.กระโดด 2 เท้ าพร้ อมกันไป
ข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง 2 เมตร
8.กระโดดขาเดียว
อย่างต่อเนื่องได้ ไกล 1 เมตร
9.วิ่งแบบควบม้ า
ระยะทาง 5 เมตร
10.สไลด์เท้ าไปด้ านข้ าง
ซ้ าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร
11.ขว้ างลูกบอลไปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา
12.กลิ ้งลูกบอลไปข้ างหน้ าได้
อย่างแม่นยา
13.โยน-รับลูกบอล
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
14.โยน-รับลูกบอลกระดอนพื ้น
ด้ วยมือ 2 ข้ าง
15.เตะลูกบอลที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ปข้ างหน้ า
ได้ อย่างแม่นยา

กลุ่มทดลอง
(n=30)

กลุ่มควบคุม
(n=26)

d

t

Sig.

x

S.D

x

S.D

x

S.D

2.87

.35

2.38

.50

.48

.12

4.16*

<.01

2.83

.38

2.35

.49

.49

.12

4.14*

<.01

2.70

.47

2.31

.47

.39

.13

3.13*

<.01

2.77

.43

2.35

.49

.42

.12

3.44*

<.01

2.93

.25

2.35

.49

.59

.10

5.55*

<.01

2.67

.48

1.58

.50

1.09

.13

8.28*

<.01

2.60

.50

1.73

.45

.87

.13

6.79*

<.01

2.57

.50

2.00

.40

.57

.12

4.69*

<.01

2.60

.50

1.92

.48

.68

.13

5.15*

<.01

2.57

.50

1.50

.51

1.07

.14

7.86*

<.01

2.53

.51

1.31

.47

1.23

.13

9.37*

<.01

2.50

.51

1.69

.47

.67

.81

6.17*

<.01

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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จากตาราง 32 พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีทกั ษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ ้นกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม ในทุ ก ทั ก ษะ โดยพบว่ า ในทั ก ษะโยน-รั บ ลู ก บอลกระดอนพื น้ ด้ วยมื อ 2 ข้ าง
มีพฒ
ั นาการสูงที่สดุ ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยของพัฒนาการเท่ากับ 1.23 (S.D.=.13) ซึง่ เมื่อทดสอบทางสถิติ
พบว่ามีพฒ
ั นาการที่ดีขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในทักษะอื่นๆ พบว่า
กลุม่ ทดลองมีทกั ษะที่ดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน
ตาราง 33 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพทางกาย
ก่อนการทดลอง ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง (n=56)
กลุ่มทดลอง
(n=30)
S.D
x

กลุ่มควบคุม
(n=26)
S.D
x

1. นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า

-.87

4.45

-2.15

2. ยืนเขย่งปลายเท้ า

18.02

3. ลุก – นัง่ 30 วินาที

11.83

1.64

4. ยืนกระโดดไกล
5. วิ่ง 20 เมตร

รายการทดสอบ

d

t

Sig.

x

S.D

1.29

1.11

1.16

.25

7.18

22.58 33.71 -4.56

6.31

.72

.47

1.12

11.04

.79

.38

2.09*

.04

74.90 14.44 70.65 12.00

4.24

3.58

1.19

.24

5.56

.16

.16

.96

.34

.72

5.40

3.79

.44

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 33 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้ านต่างๆ
โดยส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีสมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นใน
ด้ านของ ลุก - นั่ง 30 วิน าที พบว่ากลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 34 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพทางกาย
ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลอง (n=30)
หลังทดลอง
S.D
x

ก่ อนทดลอง
S.D
x

1. นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า (ซม.)

1.98

-.87

2. ยืนเขย่งปลายเท้ า (วินาที)

รายการทดสอบ

d

x

S.D

t

Sig.

4.45

2.85

4.27

3.66*

<.01

51.28 25.89 18.02

7.18

33.26 23.20 7.85*

<.01

3. ลุก – นัง่ 30 วินาที (ครัง้ )

13.87

1.12

2.03

1.30

8.57*

<.01

4. ยืนกระโดดไกล (ซม.)

89.97 16.84 74.90 14.44 15.07

9.08

9.09*

<.01

5. วิ่ง 20 เมตร (วินาที)

4.71

.44

10.52* <.01

4.58
1.89
.53

11.83
5.56

.72

-.84

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 34 พบว่า ค่าเฉลี่ ย ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่ม
ทดลองหลังการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายในทุกรายการดีขึ ้นกว่า
ก่อนการใช้ รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 35 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพทางกาย
ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุม่ ควบคุม (n=26)
หลังทดลอง
S.D
x

ก่ อนทดลอง
S.D
x

1. นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า

-.69

-2.15

รายการทดสอบ

d

t

Sig.

2.56

2.91*

.01

.32

32.63

.05

.96

1.64

.69

1.41

2.51*

.02

9.41

70.65 12.00

6.23

12.82 2.48*

.02

.36

5.40

-.25

x

S.D

3.79

1.46

2. ยืนเขย่งปลายเท้ า

22.90 10.27 22.58 33.71

3. ลุก – นัง่ 30 วินาที

11.73

1.99

11.04

4. ยืนกระโดดไกล

76.88

5. วิ่ง 20 เมตร

5.15

3.79

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

.44

.40

3.11*

<.01
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จากตาราง 35 พบว่า ค่าเฉลี่ ย ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่ม
ควบคุมหลังการเรี ยนการสอนตามปกติ กลุ่มควบคุมมีสมรรถภาพทางกายในเกือบทุกรายการ
ดีขึน้ กว่าก่อนการใช้ รูปแบบ อย่างมี นั ยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ยกเว้ น ยืน เขย่งปลายเท้ า ที่
พบว่าก่อนและหลังการเรี ยนการสอนตามปกติ กลุ่มควบคุมมีสมรรถภาพทางกายในด้ านนีไ้ ม่
แตกต่างกัน
ตาราง 36 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพทางกาย
หลังการทดลอง ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง (n=56)

รายการทดสอบ

กลุ่มทดลอง
(n=30)
S.D
x

กลุ่มควบคุม
(n=26)
S.D
x

d

x

S.D

t

Sig.
.02

1. นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า

1.98

4.58

-.69

3.79

2.68

1.13

2.36*

2. ยืนเขย่งปลายเท้ า

51.28

25.89

22.90

10.27

28.38

5.14

5.52* <.01

3. ลุก – นัง่ 30 วินาที

13.87

1.89

11.73

1.99

2.14

.52

4.12* <.01

4. ยืนกระโดดไกล

89.97

16.84

76.88

9.41

13.08

3.59

3.65* <.01

5. วิ่ง 20 เมตร

4.71

.53

5.15

.36

-.44

.12

3.71* <.01

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 36 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลั ง
การทดลองของกลุ่ม ทดลองที่ ใช้ รูป แบบรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่ อนไหว เพื่ อสร้ างเสริ ม สมรรถภาพทางกาย ส าหรับ เด็ ก ปฐมวัย ดี ก ว่า ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการเรี ยนการสอนตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในทุกรายการ
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ตาราง 37 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
สาหรับเด็กปฐมวัย ของกลุม่ ทดลอง (n=30)
การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
1. การมีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อเตรี ยมการจัดกิจกรรมให้ กบั
นักเรี ยน
2. การปฎิบตั ิกิจกรรมกับนักเรี ยนตามแผนที่ครูมอบหมายให้ มา
ทาที่บ้าน
3. การส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกายให้ กบั นักเรี ยนโดยการ
เล่นด้ วยกัน
4. การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
5. ความร่วมมือกับครูในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน
6. การติดต่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างบ้ านและโรงเรี ยน
7. การจัดกิจกรรมไปในแนวทางเดียวกันกับครูผ้ สู อน
8. การมีสว่ นร่วมในการประเมินทักษะการเคลื่อนไหวของ
นักเรียน
9. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทากิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
10. การมีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรมของรูปแบบ
รวม

ผู้ปกครอง
x S.D
4.63 .56
4.73

.45

4.77

.43

4.67
4.77
4.57
4.63
4.60

.48
.43
.50
.49
.50

4.60

.62

4.63
4.66

.49
.49

ระดับการมีส่วน
ร่ วม
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตาราง 37 พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง ในรู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ของกลุ่ม ทดลอง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.54 (S.D.=.53) โดยเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คื อ การส่งเสริ มกิจกรรม
การออกก าลัง กายให้ กับ นัก เรี ย นโดยการเล่น ด้ ว ยกัน และความร่ ว มมื อ กับ ครู ในการพัฒ นา
การเคลื่อนไหวของนักเรี ยน มีคา่ เฉลี่ย 4.77 (S.D.=.43)
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ตาราง 38 ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและครู
ต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลือ่ นไหวเพื่อเสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ของกลุม่ ทดลอง (n=31)
ผู้ปกครอง (n=30)

ความพึงพอใจในรูปแบบ

ครู (n=1)

S.D.

แปลค่ า

x

1. แผนการจัดกิจกรรมเข้ าใจง่ายและอธิบาย 4.43
ได้ ชดั เจน
2. ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสม
4.53
กับนักเรี ยน
4.57
3. เนื ้อหาเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายาก

0.57

มาก

4.00

.00

มาก

0.57 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

0.57 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

4. รูปแบบสามารถพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวของนักเรี ยน
5. จานวนครัง้ ที่ให้ ฝึกทบทวนกิจกรรม
มีความเหมาะสม
6. ระยะเวลาที่กาหนดให้ เหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรม
7. ส่งเสริมให้ ผ้ ปู กครองเป็ นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน
8. แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวพื ้นฐาน
ของเด็กสอดคล้ องกับหลักสูตรและ
พัฒนาการของนักเรี ยน
9. กิจกรรม TPS
(Teacher Parent and Student)

4.67

0.48 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

4.63

0.49 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

4.57

0.57 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

4.63

0.49 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

4.53

0.57 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

4.70

0.47 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

10. ระยะเวลาทังหมดของรู
้
ปแบบ

4.67

0.48 มากที่สดุ 5.00

.00

มากที่สดุ

4.59

0.53 มากที่สดุ 4.90

.32

มากที่สดุ

x

รวม

S.D. แปลค่ า
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จากตาราง 38 พบว่า ค่า เฉลี่ ย ของระดับ ความพึง พอใจของผู้ป กครองต่อ การใช้
รู ป แบบการจัด กิ จกรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่ อนไหวเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยของกลุ่มทดลอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59
(S.D.=.53) ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของครู ต่อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ของกลุ่มทดลองภาพรวมของความพึงพอใจของครู มีค่าเฉลี่ย 4.90 (S.D.=.32) อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ เช่นเดียวกัน
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
1.เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางในการจัดกิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
2.เพื่ อ สร้ างและพัฒ นารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
3.เพื่ อ ทดลองใช้ แ ละประเมิ น ผลการจัด กิ จ กรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง
วิธีดาเนินการวิจัย
รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ดาเนินการวิจยั โดยกาหนดระยะของการวิจยั เป็ น 3 ระยะ
9 ขันตอน
้
ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปั ญ หา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางของรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
สาหรับเด็กปฐมวัย ในระยะนีม้ ี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและ
แนวทางในการสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจบุกเบิก
(Exploratory Survey Research) ด้ วยวิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research Method)
จาแนกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ า งสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย แล้ ว
ดาเนินการสังเคราะห์เอกสาร ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis)
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษา 4 โรงเรี ย น ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม) โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฝ่ ายประถม)
โรงเรี ย นสาธิ ต ละอออุ ทิ ศ มหาวิ ท ยาลัย สวนดุ สิ ต และ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
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จันทรเกษม โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสัมมะโนประชากร (census population) ดาเนิน
สังเกตการจัด การเรี ยนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชั่วโมงเรี ยน ใช้ แบบสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่ วม โดยจะเข้ าไปสังเกตโรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษาทัง้ 4 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 2 ครัง้ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเด็กปฐมวัย 5 ด้ าน คือ 1) ลุกนัง่ 30 วินาที 2) ยืนกระโดดไกล 3) วิ่งเร็ ว 20
เมตร 4) นัง่ งอตัว 5) ยืนเขย่งปลายเท้ า เกณฑ์ที่ ใช้ ในการประเมินสมรรถภาพทางกายเป็ นเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี สัมภาษณ์ ผ้ ปู กครองโรงเรี ยนละ 6 คน
รวมทัง้ หมด 4 โรงเรี ย น จะมี ผ้ ูป กครองทัง้ หมดจ านวน 24 คน ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
สัม ภาษณ์ ค รู ผ้ ูส อน ระดับ ชัน้ อนุบ าล 3 ที่ มี ป ระสบการณ์ ไม่ น้ อ ยกว่า 5 ปี เลื อ กแบบเจาะจง
โรงเรี ยนละ 2 คน รวมทังหมด
้
8 คน สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน ประกอบด้ วย ผู้อานวยการ 4 คน
รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ 4 คน และหัวหน้ าระดับปฐมวัย 4 คน รวมทัง้ หมดจานวน 12 คน
จากนันด
้ าเนินการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) การสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และ
การเปรี ยบเทียบความคงที่ของข้ อมูล (Constant comparative)
ขันตอนที
้
่ 3 สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาปฐมวัย สาขาพลศึกษา สาขาการบริหาร
การศึก ษา 3 สาขา ได้ แก่ สาขาพลศึก ษาจานวน 5 คน สาขาปฐมวัยจานวน 2 คน และสาขา
การบริ หารการศึกษาจานวน 2 คน ซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เคราะห์ เนื อ้ หา (Content analysis) และการสรุ ป อุ ป นั ย (Analytic
Induction)
ขั น้ ตอนที่ 4 สั ง เคราะห์ ข้ อมู ล จากเอกสาร งานวิ จั ย จากกรณี ศึ ก ษาและ
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ วสรุ ปเป็ นภาพรวมของสภาพ ปั ญ หา และความต้ องการจาเป็ น เพื่อนาไปสู่
การสร้ างรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายต่อไป
ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ รูปแบบการวิจยั เชิง
สังเคราะห์ (Synthesis Research) ด้ วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)
ร่ ว มกั บ การวิ จั ย เชิ ง กึ่ ง ทดลอง (Quasi Experimental Research) และการวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น
(Evaluation Research) ด้ วยวิธีการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research Method) จาแนก
เป็ น 3 ขันตอน
้
คือ
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ขั น้ ตอนที่ 5 ร่ า งรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โ ดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้ วย หลักการของ
รูปแบบ จุดประสงค์ของรูปแบบ สาระและกระบวนการ กิจกรรมและขันตอนการด
้
าเนินงาน
ขัน้ ตอนที่ 6 ตรวจสอบคุณ ภาพรู ป แบบโดยผู้เชี่ ยวชาญสาขาพลศึกษา สาขา
ปฐมวัย สาขาการบริ หารการศึกษาหรื อสาขาที่เกี่ ยวข้ อง จานวน 9 คน เพื่อพิจารณาคุณ ภาพ
ด้ านความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้ โดยกาหนดเกณฑ์
ในการตัด สิ น ใจ คื อ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของผู้เชี่ ย วชาญ มี ค่ า ตัง้ แต่ 3.50 ขึ น้ ไป โดยมี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ( X ≥ 3.50 ,S.D ≤ 1.00) ขึ ้นไปจึงถือว่ารู ปแบบมี ความถูกต้ อง/
เหมาะสม /เป็ นประโยชน์/เป็ นไปได้ สามารถนาไปใช้ ได้ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของรู ปแบบฯ ในแต่ละ
ด้ าน โดยใช้ สถิติทดสอบค่าที แบบ One-Sample t-test
ขันตอนที
้
่ 7 ทดลองนาร่ องรู ปแบบและปรับปรุ ง โดยใช้ การวิจยั แบบกึ่งทดลอง
(Quasi-experimental research) ด้ วยแบบแผนการวิ จั ย แบบกลุ่ ม เดี ย วทดสอบก่ อ น -หลั ง
(One group pretest posttest design) ในลัก ษณะของการทดลองน าร่ อ ง (Pilot Study) โดยมี
ระยะเวลาในการทดลองนาร่อง 4 สัปดาห์ ในกลุม่ ที่เป็ นกรณีศกึ ษาในระยะที่ 1 จานวน 1 โรงเรี ยน
คือ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 โดยมี ผ้ ู มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการวิ จั ย (Participants)
ประกอบด้ วย นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 จานวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 3 จานวน 20 คน
และครู ผ้ ูสอนวิชาพลศึกษานักเรี ยนชัน้ อนุบาล 3 จานวน 1 คน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิ ติเชิง
พรรณนาและสถิติทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples t- test
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และปรับ ปรุ งรู ป แบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิ จกรรมการเคลื่อนไหว เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ เด็กปฐมวัย โดยใช้ รูปแบบ
การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) และการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation
Research) ด้ วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Method) จาแนกเป็ น 2 ขันตอน
้
คือ
ขัน้ ตอนที่ 8 ทดลองใช้ รูปแบบในกลุ่ม โดยใช้ การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบมี ก ลุ่ม ควบคุม เปรี ย บเที ย บก่ อ น-หลัง (Control group pretest
posttest design) โดยมี ระยะเวลาในการทดลองน าร่ อ ง 8 สัป ดาห์ ผู้วิจัย ก าหนดแหล่ง ข้ อ มูล
ในการทดลองในสถานการณ์ จ ริ ง เพื่ อ ยื น ยัน การใช้ รูป แบบ คื อ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ ายประถม) ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2561 โดยเก็ บ ข้ อ มูล จากการเลื อ ก

155
2 ห้ องเรี ยน กาหนดกลุ่มทดลอง จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ แก่อนุบาล 3/2 ประกอบด้ วยนักเรี ยน
จานวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรี ยน จานวน 30 คน ครู ผ้ สู อนวิชาพลศึกษา จานวน 1 คน และกลุ่ม
ควบคุม จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ แก่อนุบาล 3/1 ประกอบด้ วยนักเรี ยน จานวน 26 คน
ขั น้ ตอนที่ 9 ประเมิ น รู ป แบบและปรั บ ปรุ ง โดยวิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยที่ได้ จากการทดลอง แบบประเมินคู่มือการจัดกิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและครูในการ
ใช้ รูปแบบ เพื่ อวิเคราะห์ สมมติฐานที่ กาหนด โดยใช้ สถิ ติเชิงพรรณนา สถิ ติท ดสอบค่าที แบบ
Dependent Samples t-test และสถิติทดสอบค่าที แบบ Independent Samples t-test
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ 1) สภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมแบบ ทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย 2) รู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรับ เด็กปฐมวัย และ 3) ผลการทดลองใช้ กิจกรรมและ
การประเมิ น ผลการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง ซึง่ รายละเอียดของผลการวิจยั เป็ นดังนี ้
1) ผลการศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นและแนวทางในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
สาหรับเด็กปฐมวัย เกิดข้ อค้ นพบดังนี ้
1.1 สภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย
ด้ านหลักสูตร ในสถานศึกษา เน้ นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ใน 1 วันประกอบด้ วย 6 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ ง กิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งบาง
โรงเรี ยนมีกิจกรรมเสริ มทักษะเฉพาะเจาะจง เช่น ดนตรี ว่ายน ้า พลศึกษา เพิ่มเติมเข้ ามา กิจกรรม
การเคลื่อนไหวจะถูกจัดในช่วงเช้ า เวลา 10.30-11.00 น. ก่อนที่ นักเรี ยนจะรับประทานอาหาร
กลางวัน โดยใช้ เวลาอย่างน้ อย 30 นาที ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรม 1 - 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ลัก ษณะของกิ จ กรรมในชัน้ เรี ย น ครู จัด กิ จ กรรมเสรี กิ จ กรรมสร้ างสรรค์
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษาได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักสูตร คือ
มีการจัดกิจกรรมที่เป็ นไปตามพัฒนาการตามวั ย ตรงกับวัตถุประสงค์ มีความหลากหลายของ
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กิจกรรม มีความพร้ อมในเรื่ องของอุปกรณ์ ครูมีความสนใจและมีความถนัดจึงสามารถจัดกิจกรรม
ได้ ดี แต่ จ ะมี เพี ย งกิ จ กรรมเคลื่ อ นไหว และกิ จ กรรมกลางแจ้ ง ที่ ลัก ษณะของการจัด กิ จ กรรม
ส่วนใหญ่ จะปล่อยให้ เด็กเล่นสนาม เล่นเครื่ องเล่น บางครัง้ อาจจะมีเล่นเกมที่ครู จดั ให้ ซึ่งจะเป็ น
กิจกรรมที่ซ ้าๆ กัน ยังไม่หลากหลาย และไม่ได้ เน้ นการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ องเท่าที่ควร
ตัวอย่างกิจกรรมที่พบ เช่น วิ่งแข่ง วิ่งเก็บของ
1.2 ปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ด้ านผู้เรี ยน พบว่า การปฏิบตั ิทกั ษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนยังไม่ถกู ต้ อง
และการทางานของอวัยวะส่วนต่างๆ ยังไม่สมั พันธ์ กนั เท่าที่ควร และนักเรี ยนไม่ค่อยได้ รับการฝึ ก
ให้ ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ ถูกต้ องหรื อมี การฝึ กแต่น้ อยเกิ น ไป ซึ่งในปั จจุบัน เด็กมี ก าร
เคลื่ อ นไหวที่ ใ ช้ กล้ ามเนื อ้ มั ด ใหญ่ น้ อยลง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นกิ จ กรรม ที่ ต้ อ งนั่ ง อยู่ กั บ ที่ ห รื อ
เป็ นกิจกรรมที่ฝึกกล้ ามเนื ้อมือมัดเล็ก
ด้ าน ครู ผ้ ู สอน พ บ ว่ า ครู ยั ง ขาดป ระสบ การณ์ ใน การจั ด กิ จ กรรม
การเคลื่อนไหวที่จะมาสอนและสาธิตตัวอย่างทักษะที่ถกู ต้ องให้ เด็กดูและปฏิบตั ิตามได้ จึงทาให้
การจัดกิจกรรมยังไม่มีความหลากหลาย และยังไม่พบการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการส่งเสริ ม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน ซึ่งมีความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหวของเด็ก อย่างแท้ จริ ง การเห็นความสาคัญของกิจกรรม
ที่ต้องส่งเสริ ม เป็ นสิ่งสาคัญของเด็กในวัยนี ้ไม่ตา่ งกับเรื่ องของสติปัญญาที่เด็กจะสามารถนาไปใช้
ได้ ในอนาคตข้ างหน้ า
ด้ า นผู้ป กครอง พบว่า กิ จกรรมการเคลื่ อ นไหวมัก จะไม่ ได้ รับ ความสนใจ
จากผู้ปกครองเท่าที่ควร การตระหนักและการเห็นความสาคัญของกิจกรรมการเคลื่อนไหวยังมี
ไม่ ม ากพอ บางคนเห็ น ความส าคัญ และพร้ อมที่ จ ะช่ วยครู ฝึ ก บุต รหลานของตนเองแต่ไม่ร้ ู จะ
ทาอย่างไรจึงไม่ได้ ส่งเสริ ม และจัดกิ จกรรมเสริ ม พัฒ นาการด้ านการเคลื่อนไหวให้ กับ นักเรี ยน
ได้ เท่ าที่ ควร ผู้ป กครองส่วนใหญ่ จะให้ ค วามส าคัญ ในด้ านของสติ ปั ญ ญามากกว่าทัก ษะการ
เคลื่อนไหวของนักเรี ยน อีกทังปั
้ ญหาจากสภาพปั จจุบนั ของสังคมเมืองที่มีข้อจากัดด้ านเวลาและ
สถานที่
ด้ านผู้บริ ห าร พบว่า การเปลี่ยนผู้บริ ห ารและนโยบายนัน้ มี ผลกระทบต่อ
การจัดกิจกรรมให้ กบั เด็ก
ด้ านสถานที่ พบว่า มีข้อจากัดของสถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่น ขนาดของ
พื ้นที่ และลักษณะของสถานที่บางส่วนที่ไม่เอื ้ออานวย ไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพลศึกษา
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สถานที่ไม่เพียงพอ มีผลทาให้ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะต้ องมีการบริหาร
จัดการสลับตารางเรี ยนและเวลาที่ดี ใช้ ทกุ สถานที่ให้ เป็ นประโยชน์
1.3 ความต้ องการจาเป็ นในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ความสาคัญและบทบาทหน้ าที่
การเคลื่ อ นไหวและการเล่ น ของเด็ ก ก็ คื อ การเรี ย นรู้ การเคลื่ อ นไหวและ
ออกกาลังกายเป็ นประจาและสม่าเสมอ จะช่วยให้ อวัยวะต่างๆ ของร่ างกายได้ รับการกระตุ้นเป็ น
ผลให้ ร่างกายมีความแข็งแรง จะช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างประสาทและกล้ ามเนื ้อในการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ให้ ทางานประสานกันได้ เป็ นอย่างดี
การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวที่ โ รงเรี ย นครู จะเป็ นผู้ วางแผน
ถอดเป้าหมายของหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมประจาวันให้ เด็ก ได้ มีโอกาสเคลื่อนไหวร่ างกาย
อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ปลูกฝั งนิสยั การรักการออกกาลังกายให้ กับเด็ก และสื่อสารกับผู้ปกครองให้ เข้ าใจ
และเห็ น ความ ส าคัญ ของกิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว ซึ่ง บางครั ง้ การปฎิ บัติ แ ค่ในชัน้ เรี ย นยังไม่
เพียงพอเพราะทักษะจะเกิดจากการทาซ ้าๆ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ผู้ปกครองมีสว่ นสาคัญที่จะสามารถ
จั ด กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก ได้ ท ากิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ ในการใช้
ชีวิตประจาวันที่นอกเหนือ
จากในชั น้ เรี ย นได้ อี ก ทั ง้ ยั ง ช่ ว ยสานต่ อ กิ จ กรรมจากครู เพิ่ ม เติ ม จาก
ในชัน้ เรี ยน เพื่ อพัฒ นาศักยภาพร่ างกายได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ ทัง้ ครู และผู้ปกครองจึงมีบทบาท
หน้ าที่ที่สาคัญในการที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กให้ ดีขึ ้น
การทางานร่วมกันระหว่างครูกบั ผู้ปกครอง
การท างานร่ ว มกัน ของครู แ ละผู้ป กครองเป็ น หลัก การหนึ่ ง ของหลัก สูต ร
ปฐมวัย คื อ การท างานร่ ว มกัน ระหว่างบ้ านกับ โรงเรี ย น ครู ป ฐมวัย จะท างานค่อ นข้ างล าบาก
ถ้ าไม่ได้ รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้ปกครอง เพราะครูก็จะได้ ทราบพื ้นฐานของนักเรี ยนและ
ผู้ปกครองจะเกิดความเข้ าใจและการทางานที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับครู ช่วยให้ ครู พฒ
ั นา
นักเรี ยนได้ รวดเร็ว และยังจะช่วยให้ พอ่ แม่ได้ ใช้ เวลาอยูร่ ่วมกับลูกมากขึ ้น
การทางานร่ วมกัน คิดร่ วมกัน การร่ วมมือกับระหว่างครู และผู้ปกครองจะมี
ผลประโยชน์โดยตรงต่อเด็ก คือ เด็กจะได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังที
้ ่โรงเรี ยนและที่บ้านโดย
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เกื ้อหนุนกันหรื อผู้ปกครองสามารถนามาต่อยอดในฐานความรู้เดิมให้ มี
กิ จ กรรมอะไรที่ ห ลากหลาย แต่ค รู จ ะต้ อ งอธิ บ ายให้ ผ้ ูป กครองเข้ าใจถึ ง วัต ถุป ระสงค์ วิธี ก าร
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ดาเนินการ และสิ่งที่จะต้ องปฏิบตั ิให้ ผ้ ูปกครองทราบเสียก่อน จึ งจะสามารถเข้ ามาร่ วมได้ อย่าง
ถูกต้ อง และเป็ นไปตามแผนที่ดาเนินการได้
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
สาหรับเด็กวัยนี ้ เวลาที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหว คือ
ครัง้ ละ 20-30 นาที จานวน 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1.4 แนวทางการสร้ างรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรม
การเคลื่อนไหวพบว่าองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว ควรประกอบด้ วย
1) หลักการของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 3) กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว 4) การบทบาทหน้ าที่ ข องครู ของผู้ ป กครอง และของนั ก เรี ย นและ
5) การวัดและประเมินผลก่อนและหลังการใช้ รูปแบบ โดยมีสิ่งที่ควรคานึงถึงในกระบวนการของ
รูปแบบมีดงั นี ้
1.4.1 ควรทาให้ ผ้ ปู กครองตระหนักถึงความสาคัญของเคลื่อนไหว ผู้ปกครอง
อาจเห็นว่าการพัฒนาสมองสาคัญกว่ า แต่แท้ จริ งแล้ วการเคลื่อนไหวร่ างกายของเด็กเล็กสาคัญ
กว่า เพราะการเคลื่อนไหวทาให้ สมองเกิ ดการท างานและท าให้ เกิ ดการพัฒ นาของทักษะการ
เคลื่อนไหว
1.4.2 ควรเป็ นกิจกรรมที่ไม่ยงุ่ ยาก ใช้ อปุ กรณ์ไม่มากและหาได้ ไม่ยาก ไม่ต้อง
ใช้ เวลามาก ไม่ต้องมีการเดินทาง เนื่องด้ วยสภาพปั จจุบนั ที่มีพื ้นที่จากัด และพ่อแม่เองก็มีภาระ
งานค่อนข้ างมาก
1.4.3 บทบาทของ ผู้บริ หาร ครู ผู้ปกครอง ควรจะชัดเจนโดยครู มีบทบาทใน
การสอนการจัดกิจกรรม ผู้ปกครอง มีบทบาทในการต่อยอดการทากิจกรรมของเด็กที่บ้าน เพื่อให้
เป็ นพื ้นฐานชีวิตประจาวันหรื อต่อยอดโดยการเล่นกี ฬา และผู้บริ หาร มีบทบาทในการช่วยส่งเสริ ม
และอานวยความสะดวก เช่น จัดหาอุปกรณ์และสถานที่
1.4.4 ต้ องมีการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่สาคัญของเด็ก 3 ประเภท คือ
การเคลื่ อ นไหวแบบอยู่ กั บ ที่ (Non-Locomotive Movement) การเคลื่ อ นไหวแบบเคลื่ อ นที่
(Locomotive Movement) และการเคลื่ อ นไหวแบบที่ มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ห รื อ วัต ถุ อื่ น ประกอบ
(Manipulative Movement)
2 ผลการสร้ างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
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2.1 หลักการของรู ปแบบ การฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นนัน้ เป็ นพืน้ ฐาน
สาคัญในการส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ ที่ดีของเด็กปฐมวัย โดยสร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่างครู และ
ผู้ปกครองในการพัฒนานักเรี ยน
2.2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ กาหนดจุดมุ่งหมาย 3 ระดับ คือระดับของนักเรี ยน
ต้ องมีทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ ้น ระดับของครู ผ้ ูสอน ต้ องสามารถจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามตารางการฝึ กได้ อย่างถูกต้ อง และระดับของผู้ปกครอง ต้ องสามารถฝึ ก
กิจกรรมตามตารางให้ กบั นักเรี ยนได้ นอกเหนือเวลาเรี ยน
2.3 กระบวนการจัดกิ จกรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว ต้ อ ง
เริ่ มต้ นจากประชุมร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้วิจยั เพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน จากนันครู
้
ผู้ปกครองและผู้วิจยั ร่ วมกันพิจารณาและกาหนดบทบาทที่ชดั เจนของครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน
และฝึ กปฎิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้ องแต่ละขันตอนในทุ
้
กแบบฝึ ก ก่อนการฝึ กกิจกรรม
มีการประเมินความสามารถของนักเรี ยน ทัง้ การทดสอบทักษะการเคลื่อนไหว และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมของรูปแบบ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วย กิจกรรมที่ฝึกโดยครู
ประกอบด้ วย 24 กิจกรรมย่อย ระยะเวลาในการปฎิบตั ิ วันละ 30 นาที โดยจะทาการฝึ กสัปดาห์
ละ 3 วัน ทัง้ หมดจานวน 8 สัปดาห์ กิจกรรมที่ฝึกโดยผู้ปกครอง ประกอบด้ วย 16 กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาในการปฎิบตั ิ วันละ 15-20 นาที โดยจะทาการฝึ กนอกเหนือจากเวลาเรี ยน สัปดาห์ละ
2 วัน ทังหมดจ
้
านวน 8 สัปดาห์ และกิจกรรมที่ฝึกโดยความร่ วมมือของครู และผู้ปกครอง ติดตาม
ผลการฝึ กโดยมีการประชุมครู และผู้ปกครองร่ วมกัน และมีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตาม
แบบฝึ ก TPS จานวน 1 ครัง้ ในระยะเวลาของการฝึ กทังหมด
้
2.4 บทบาทหน้ าที่ของครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน จะต้ องมีบทบาทที่ชดั เจน
2.5 การวั ด และประเมิ น ผล แบ่ ง เป็ น 2 ครั ง้ คื อ 1) ก่ อ นการฝึ กกิ จ กรรม
ประกอบด้ วยการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบทักษะการเคลื่อนไหว 2) หลังการ
ฝึ กกิจกรรม โดยใช้ แบบประเมิน 3 ส่วน คือ ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพของ
นัก เรี ย น ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง 2 กลุม่ คือครูผ้ สู อน และผู้ปกครอง
3.ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย พบว่า
3.1 ผลการประเมิ น คุณ ภาพของรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้
กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกาย โดยผู้เชี่ ย วชาญ แสดงให้ เห็ น ว่า
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ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ารูปแบบที่สร้ างขึ ้นมีความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์
และความเป็ นไปได้ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีคา่ ตังแต่
้ 3.50
ขึน้ ไป โดยมี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานไม่ เกิ น 1.00 ( X ≥ 3.50 , S.D ≤ 1.00) อย่ า งมี นัย ส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการทดลองน าร่ อ ง ในนั ก เรี ย นระดั บ ชั น้ อนุ บ าล 3 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม) จานวน 20 คน พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการเคลื่อนไหวที่ดี
ขึน้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 เกื อ บทุ ก ทัก ษะ ยกเว้ น ทัก ษะการวิ่ ง แบบควบม้ า
ระยะทาง 5 เมตร ทักษะการกลิ ้งลูกบอลไปข้ างหน้ าได้ อย่างแม่นยา ทักษะการโยน-รับลูกบอล
ด้ วยมือ 2 ข้ าง ทักษะการโยน-รับลูกบอลกระดอนพืน้ ด้ วยมือ 2 ข้ าง และทักษะการเตะลูกบอล
ที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ปข้ างหน้ าได้ อย่างแม่นยา พบว่าก่อนและหลังการฝึ กไม่แตกต่างกัน ใน ข ณ ะ ที่ ผ ล ก า ร
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทุกด้ านดีขึ ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และเมื่อพิจารณาถึงระดับการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย ของกลุ่ม
ทดลองนาร่อง พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ ในขณะที่ครูผ้ สู อนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สดุ
4. ผลการทดลองใช้ และผลการประเมินการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย พบว่า
4.1 กลุม่ ทดลอง มีทกั ษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
4.2 กลุม่ ควบคุม มีทกั ษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในเกือบทุกทักษะ ยกเว้ นทักษะวิ่งแบบควบม้ าระยะทาง 5 เมตร และทักษะโยน-รับลูกบอล
กระดอนพื ้นด้ วยมือ 2 ข้ าง ที่พบว่าก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
4.3 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีทกั ษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ ้นกว่ากลุ่มควบคุม
ในทุกทักษะ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทดลองหลังการใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้ างเสริ มสมรรถภาพทาง
กาย สาหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มทดลองมี สมรรถภาพทางกายในทุกรายการดีขึน้ กว่าก่อนการใช้
รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.5 ค่ า เฉลี่ ย ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่ม ควบคุม หลัง
การเรี ยนการสอนตามปกติ กลุ่มควบคุมมีสมรรถภาพทางกายในเกือบทุกรายการดีขึ ้นกว่าก่อน
การใช้ รูปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ นยืนเขย่งปลายเท้ า ที่พบกว่าก่อนและ
หลังการเรี ยนการสอนตามปกติ กลุม่ ควบคุมมีสมรรถภาพทางกายในด้ านนี ้ไม่แตกต่างกัน
4.6 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองที่ใช้ รูปแบบรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้ าง
เสริ มสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กปฐมวัย ดีกว่าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่ม
ควบคุมที่ได้ รับการเรี ยนการสอนตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกรายการ
4.7 ระดับการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง ในรู ปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยของกลุ่ม
ทดลอง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
4.8 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและครู ต่อการใช้ รูปแบบการ
จัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ
เด็กปฐมวัยของกลุม่ ทดลอง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั ดาเนินการอภิปรายผลการวิจยั ตามความมุ่งหมายของการวิจัย
ดังนี ้
1.จากผลการศึก ษาสภาพ ปั ญ หา ความต้ อ งการจ าเป็ น และแนวทางในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ
เด็กปฐมวัย พบว่า สภาพการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในปั จจุบัน ของแต่ละโรงเรี ยนได้ ใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเน้ นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการทัง้ 4 ด้ านคือ
ด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน 1 วันประกอบด้ วย
6 กิ จกรรมหลัก คื อ กิ จกรรมเสรี กิ จกรรมสร้ างสรรค์ กิ จกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิ จกรรม
กลางแจ้ ง กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึง่ บางโรงเรี ยนมีกิจกรรมเสริ ม
ทักษะเฉพาะเจาะจง เช่น ดนตรี ว่ายน ้า พลศึกษา เพิ่มเติมเข้ ามา กิจกรรมการเคลื่อนไหวจะถูกจัด
ในช่วงเช้ า โดยใช้ เวลาอย่างน้ อย 30 นาที ซึง่ ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรม 1 - 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักสูตร คือ มีการจัดกิจกรรม
ที่เป็ นไปตามพัฒ นาการตามวัย ตรงกับวัตถุประสงค์ มีความหลากหลายของกิจกรรม มีความ
พร้ อมในเรื่ อ งของอุป กรณ์ แต่ในส่วนของกิ จกรรมเคลื่ อนไหว และกิ จกรรมกลางแจ้ งครู ยังจัด
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กิจกรรมได้ ไม่หลากหลาย โดยลักษณะของการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นเพียงการปล่อยให้ เด็ก
เล่นสนาม เล่นเครื่ องเล่น บางครัง้ อาจจะมีเล่นเกมที่ครู จดั ให้ แต่จะเป็ นกิจกรรมที่ซ ้าๆ และไม่ได้
เน้ นการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ องเท่าที่ควร ตัวอย่างกิจกรรมที่พบ เช่น วิ่งแข่ง วิ่งเก็บของ
โดยปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่พบนัน้ สามารถจาแนกออกเป็ น 5 ด้ าน คือ
1.1 ด้ านผู้เรี ยน พบว่าการปฏิบตั ิทกั ษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนยังไม่ถกู ต้ อง
นักเรี ยนไม่ค่อยได้ รับการฝึ กให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ องหรื อมีการฝึ กแต่น้อยเกินไป
ซึ่งพบว่านักเรี ยนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่อนข้ างน้ อย ส่วนใหญ่ ครู จะเน้ น ให้ นักเรี ยนปฏิบัติ
กิจกรรมที่ต้องนั่งอยู่กับที่ หรื อเป็ นกิจกรรมที่ฝึกกล้ ามเนือ้ มือมัดเล็ก ได้ แก่ การเขียน การตัดปะ
การประดิษฐ์ เป็ นต้ น ส่งผลให้ การเคลื่อนไหวของนักเรี ยนยังไม่ถกู ต้ องและการทางานของอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ยังไม่สมั พันธ์กนั เท่าที่ควร
1.2. ด้ านครู ผ้ สู อน พบว่าในโรงเรี ยนขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ ที่จะมาสอน
และสาธิตตัวอย่างทักษะที่ถกู ต้ องให้ เด็กดูและปฏิบตั ิตามได้ จึงทาให้ การจัดกิจกรรมยังไม่มีความ
หลากหลายและยังไม่พบการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการส่งเสริ มกิจกรรมการเคลื่อนไหวของ
นักเรี ยน ครูขาดการประสานงานเพื่อให้ ผปู กครองเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนสอน
โดยเฉพาะในด้ านการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน การเห็นความสาคัญของกิจกรรม
ที่ต้องส่งเสริมเรื่ องของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญของเด็กในวัยนี ้ไม่ตา่ ง
กับเรื่ องของสติปัญญาที่เด็กจะสามารถนาไปใช้ ได้ ในอนาคตข้ างหน้ า
1.3. ด้ านผู้ปกครอง พบว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวมักจะไม่ได้ รับความสนใจจาก
ผู้ปกครองเท่าที่ควร การตระหนักและการเห็นความสาคัญของกิจกรรมการเคลื่อนไหวยังมีไม่มาก
พอ บางคนเห็นความสาคัญและพร้ อมที่จะช่วยครู ฝึกบุตรหลานของตนเองแต่ไม่ร้ ู จะทาอย่างไร
จึงไม่ได้ ส่งเสริ มและจัดกิจกรรมเสริ มพัฒ นาการด้ านการเคลื่อนไหวให้ กับนักเรี ยนได้ เท่าที่ ควร
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะให้ ความสาคัญในด้ านของสติปัญญามากกว่าทักษะการเคลื่อนไหวของ
นักเรี ยน อีกทังปั
้ ญหาจากสภาพปั จจุบนั ของสังคมเมืองที่มีข้อจากัดด้ านเวลาและสถานที่
1.4. ด้ านผู้บริ หาร พบว่าเมื่อมี การเปลี่ยนผู้บริ หาร จะมี ผลต่อนโยบายในการ
ส่งเสริ มผู้เรี ยน ที่ขาดความต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลต่อครูผ้ สู อนในเรื่ องของแนวทางในการจัดกิจกรรม
และความต่อเนื่องในการส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
1.5. ด้ า นสถานที่ พบว่ า ในโรงเรี ย นโดยส่ ว นใหญ่ มี ส ถานที่ จ ากัด ท าให้ จัด
กิจกรรมได้ ไม่เต็มที่ สถานที่ไม่เอื ้ออานวยในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม โดยโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยน
จานวนมาก จะพบว่ามี สถานที่ ไม่เพียงพอหรื อเหมาะสมในการจัดกิ จกรรมพลศึกษา ส่งผลให้
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จะต้ องมีการบริ หารจัดการสลับตารางเรี ยนและเวลาที่ดี เพื่อให้ ใช้ ทุกสถานที่ให้ เป็ นประโยชน์ ได้
มากที่ สุด ประเด็นดังกล่าว จึงส่งผลให้ การจัดการเรี ยนการสอนไม่สามารถก่อให้ เกิดการบรรลุ
ประสิทธิภาพสูงสุดได้
จากปั ญ หาดังกล่า วท าให้ ก ารจัด กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวไม่ เพี ย งพอส าหรั บ เด็ ก
ซึ่งการเคลื่อนไหวและการเล่น ของเด็ กก็ คือการเรี ยนรู้ การเคลื่อนไหวและออกก าลังกายเป็ น
ประจาและสม่ าเสมอ จะช่วยให้ อวัย วะต่างๆ ของร่ างกายได้ รับ การกระตุ้น เป็ น ผลให้ ร่างกาย
มีความแข็งแรง จะช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างประสาทและกล้ ามเนือ้ ในการเคลื่อนไหว
ต่างๆ จะทางานประสานกันได้ เป็ นอย่างดี อีกทังข้
้ อจากัดในเรื่ องของเวลาและวิถีชีวิตที่เร่งรี บของ
สังคมเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีที่ เข้ ามามี บทบาทในชีวิตประจาวัน มากขึน้ ทาให้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวของเด็กในยุคนีล้ ดลง มีตวั เลขจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เคยสารวจและ
ประมาณการเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทยที่อาจจะเข้ าสู่สภาวะเป็ นเด็ กอ้ วนไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2558
เด็ ก ก่ อ นวัย เรี ย นในประเทศไทยจะกลายเป็ น เด็ ก อ้ วนในสัด ส่ว นสูง มี รายงานว่า เฉพาะช่ ว ง
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา จานวนเด็กก่อนวัยเรี ยนอ้ วนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36 (สง่า ดามาพงษ์ , 2558)
สาเหตุเพราะขาดการออกกาลังกายหรื อมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่พอเพี ยง วิถีชีวิตในปั จจุบนั นี ้
เด็กมักอยู่หน้ าทีวี หน้ าคอมพิวเตอร์ มากกว่าจะเล่นกีฬาหรื อวิ่งเล่น หากจะแก้ ปัญหาดังกล่าวต้ อง
ส่งเสริ มให้ เด็กมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้ มากขึ ้น ซึง่ เด็กวัยนี ้เป็ นวัยที่ยงั ต้ องมีผ้ ใู หญ่คอยแนะนา
และจัด กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวที่ เหมาะสมตามพัฒ นาการ เพื่ อ ให้ เกิ ด ทัก ษะการเคลื่ อ นไหว
ที่ ถูกต้ อง โดยบุคคลที่ ใกล้ ชิดกับเด็กวัยนี ม้ ากที่ สุดก็ คือครู และผู้ปกครอง ดังนัน้ ความต้ องการ
จ าเป็ น ของการจัด กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวส าหรั บ เด็ ก วัย นี ก้ ็ คื อ ความร่ วมมื อ ระหว่างครู แ ละ
ผู้ปกครองในการส่งเสริ มกิจกรรมการเคลื่อ นไหว โดยที่โรงเรี ยนครูจะเป็ นผู้วางแผน และออกแบบ
กิจกรรมประจาวันให้ เด็กได้ มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ปลูกฝั งนิสยั การรักการออก
กาลังกายให้ กับ เด็ ก และสื่ อสารกับ ผู้ป กครองให้ เข้ าใจและเห็ น ความส าคัญ ของกิ จกรรมการ
เคลื่อนไหว และที่บ้านซึง่ ผู้ปกครองจะจัด กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริ มให้ เด็กได้ ทากิจกรรมการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ต่อเนื่องจากกิจกรรมในชันเรี
้ ยน รวมทังการเคลื
้
่อนไหวในการใช้ ชีวิตประจาวันที่
นอกเหนื อจากในชัน้ เรี ยน เพราะทักษะจะเกิ ดจากการฝึ กซา้ ๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งการปฏิบัติแค่
ในชันเรี
้ ยนนันไม่
้ เพียงพอ
การทางานร่ วมกันของครู และผู้ปกครองเป็ นหลักการหนึ่งของหลักสูตรปฐมวัย คือ
การทางานร่วมกันบ้ านกับโรงเรี ยน ครูปฐมวัยและผู้ปกครองจะเกิดความเข้ าใจที่ตรงกันและมีการ
ท างานที่ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และยั ง จะช่ ว ยให้ พ่ อ แม่ ไ ด้ ใช้ เวลาร่ ว มกั บ ลู ก มากขึ น้
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Christenson (1995) ได้ กล่าวว่า การทางานร่วมกันของผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรี ยนมีผลต่อ
ความสาเร็ จของผู้เรี ยน โดยต้ องตระหนักว่า โรงเรี ยนก็ต้องจัดกิจกรรมให้ ผ้ ปู กครองได้ มีส่วนร่ วม
มากกว่ า ปกติ เพราะจะท าให้ เกิ ด การสื่ อ สารทางบวก ที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ระบบ และได้
แลกเปลี่ย นความคิดกัน ถึ งแม้ ว่ากระบวนการจะซับ ซ้ อน แต่ก็ส่งผลดีกับ เด็ก การประเมิน ผล
ร่วมกันระหว่างบ้ านและโรงเรี ยนจะมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ซีย์ เอลลี
(Xie, Ailei, 2016) ที่พบว่าการมีส่วนร่ วมของพ่อแม่ผ้ ปู กครองกับโรงเรี ยนนันมี
้ ผลต่อความสาเร็ จ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
2.จากผลการสร้ างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่ารู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย
ควรประกอบด้ วย
2.1 หลักการของรู ปแบบ ที่จะต้ องเน้ นการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นโดย
สร้ างการมีสว่ นร่วมระหว่างครูและผู้ปกครองในการพัฒนานักเรี ยน เนื่องจากทักษะการเคลื่อนไหว
เบือ้ งต้ น มีความสาคัญ ที่ จะช่วยให้ สุขภาพร่ างกายของเด็กแข็งแรง พัฒ นาอวัยวะทุกส่วนให้ มี
ความสัม พัน ธ์ กัน อย่ า งดี ใ นการเคลื่ อ นไหว ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ จ ากการคิ ด ท่ า ทาง
การเคลื่อนไหว เสริ มความมั่นใจในตนเอง ส่งเสริ มพัฒ นาการทางร่ างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติ ปั ญ ญาได้ อย่ า งรอบด้ าน (สุ พ าพร เทพยสุ ว รรณ ,2559) การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายตาม
กระบวนการพัฒนาเป็ นการฝึ กฝนให้ ระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อได้ ทาหน้ าที่สมั พันธ์ กนั เมื่อเกิด
การกระตุ้น บ่อ ยๆ หรื อ ท าซ า้ ตัง้ แต่วัย เด็ ก ก็ จ ะส่ง ผลให้ ส มรรถภาพทางกายสมบูรณ์ แข็ งแรง
มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามที่ควรในแต่ละวัย และครู ผู้ปกครอง ถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการ
ส่งเสริ ม จัดกระบวนการเพื่อพัฒนาเด็กตามเป้าหมายดังที่ วิวรรณ สารกิจปรี ชา (2553) ได้ กล่าว
ว่า การเรี ยนรู้จะต้ องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให้ การเรี ยนรู้ของ
เด็กนันต่
้ อเนื่องและทาให้ การเรี ยนรู้มีความหมาย เพราะสามารถเชื่อมโยงสูช่ ีวิตจริงที่บ้านได้ ด้วย
2.2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ ที่ มีการกาหนดใน 3 ระดับที่ลดหลัน่ กัน คือระดับ
ของนักเรี ยน ต้ องมีทกั ษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ ้น ระดับของครู ผ้ สู อน ต้ อง
สามารถจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามตารางการฝึ กได้ อย่างถูกต้ อง และระดับของผู้ปกครอง ต้ อง
สามารถฝึ กกิจกรรมตามตารางให้ กบั นักเรี ยนได้ นอกเหนือเวลาเรี ยน เนื่องจากหากมีการกาหนด
จุดมุ่งหมายที่ชดั เจน จะส่งผลให้ เกิดเป้าหมายในการทางานที่ชดั เจน ส่งผลให้ สามารถนาไปสูก่ าร
กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับจุดมุ่งหมายใน
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แต่ละระดับ นัน้ โดยจะพบว่าการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒ นานักเรี ยนในระดับ ปฐมวัยนัน้
บทบาทความรับผิดชอบ ยังคงเป็ นบทบาทร่ วมกันระหว่างครู และผู้ปกครอง ด้ วยสาเหตุที่วิถีชีวิต
ของการดูแลสุขภาพของนักเรี ยน มิได้ อยู่ภายในรอบรัว้ ของโรงเรี ยนเท่านัน้ หากแต่บทบาทหรื อวิถี
ของการดูสขุ ภาพในบริ บทของครอบครัวก็เป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ น ซึง่ กระบวนการดารงอยู่ของการ
มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเบื อ้ งต้ น ในทังสองส่
้
วน คือ
ที่บ้าน และโรงเรี ยนนัน้ จะต้ องเอื ้อและประสานสัมพันธ์ กัน การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ความสามารถของทัง้ ครู ผ้ ูสอน และผู้ปกครองจึงเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ เพื่อที่จะเอือ้ ประโยชน์
ต่อการจัดดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการฝึ ก เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถบรรลุเป้าหมายของการมีทกั ษะ
การเคลื่ อนไหว และสมรรถภาพทางกายที่ ดี ขึน้ อย่างเป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งกับ พิ ม พ์ พ รรณ
เทพสุเมธานนท์ (2543) ที่ระบุว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างบ้ านและโรงเรี ยนเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยให้ การศึกษาของเด็กดาเนินไปด้ วยดี และส่งเสริ มความเจริญก้ าวหน้ าของเด็กให้ เป็ นไป
อย่างสมบูรณ์ โรงเรี ย นหรื อ ครู ควรเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูป กครองได้ พ บปะหารื อ กับ ครู อยู่เสมอ โดย
แนวทางที่ดีคือครู ต้องสร้ างความเข้ าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็กให้ ผ้ ปู กครองได้ ทราบอย่าง
ชัดเจน ให้ ผ้ ปู กครองเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒ นาและแก้ ปัญหาเกี่ยวกับเด็ก โดยการให้ ข้อมูล
ข้ อความรู้ วิธีการที่ถกู ต้ อง และเสนอแนะวิธีการที่หลากหลายเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง
ที่บ้านได้ ด้วย
2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว ต้ องมี
การกาหนดกิจกรรมที่ชัดเจน และมีช่วงเวลาการดาเนินงานที่แน่นอนให้ กับทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยเฉพาะในส่วนของครูผ้ สู อน และผู้ปกครอง โดยในการดาเนินงานของกิจกรรมในรูปแบบต้ องให้
น ้าหนักความสาคัญกับกิจกรรมของครูผ้ สู อนมากกว่าผู้ปกครอง เนื่องจากเป็ นผู้ที่สามารถบริ หาร
จัดการเวลาของการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนได้ ดีกว่ า และเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิ จ กรรมที่ สูง กว่ า ดัง นัน้ ในกระบวนการของการจัด กิ จ กรรม จึ ง ต้ อ งให้ ความส าคัญ ต่ อ การ
ตรวจสอบ แก้ ไข และปรับปรุ งทักษะของนักเรี ยนให้ ถกู ต้ องไปพร้ อมกัน และจะได้ ทราบข้ อมูลผล
การฝึ กของผู้ปกครอง อันจะนาไปสู่การสะท้ อนป้อนกลับข้ อมู ลเพื่อนาไปสู่การแก้ ไขและพัฒนา
กระบวนการจัด กิ จ กรรมของผู้ป กครองได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง ทัง้ ในลัก ษณะของการให้ ผ ลสะท้ อ น
ป้อนกลับอย่างไม่เป็ นทางการ ในลักษณะของรายบุคคล และการให้ ผลสะท้ อนป้อนกลับอย่างเป็ น
ทางการในกรณีของการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูผ้ สู อนและผู้ปกครอง ส่วนที่รองลงมาของการ
จัดกิจกรรม คือการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมของผู้ปกครอง ซึ่งครู ผ้ สู อนจะต้ องมีการพัฒนาทักษะ
ของผู้ปกครองที่ถกู ต้ อง และในขณะเดียวกัน จะต้ องมีการกาหนด ตรวจสอบ ความสม่าเสมอของ
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กระบวนการฝึ กให้ เป็ นไปตามแผนของกิจกรรมในรู ปแบบที่กาหนด เนื่องจากการฝึ กทักษะการ
เคลื่อนไหวเบื ้องต้ นนัน้ จะต้ องเน้ นการกระทาที่ถกู ต้ อง ซึ่งเป็ นไปตามหลักของการฝึ กทักษะการ
เคลื่อนไหว ที่วา่ ด้ วยการออกกาลังกายในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย ในระยะเวลาที่เพียงพอ รวมถึง
ความหนักของกิจกรรมที่ทา และจาเป็ นที่จะต้ องมีความถี่ของการกระทา หรื อมีพฤติกรรมการออก
กาลังกายที่ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนให้ ดีขึ ้น ดังนัน้ เมื่อพิจารณาใน
รูปแบบที่กาหนด จะเห็นได้ วา่ การฝึ กกิจกรรมของผู้ปกครองที่เป็ นไปตามระยะเวลาหรื อกรอบเวลา
ที่กาหนด นอกจากจะเป็ นการพัฒนาทักษะแล้ ว ยังเปรี ยบเสมือนเป็ นการทวนย ้าให้ เกิดพฤติกรรม
การออกกาลังกายที่ต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนให้ ดีขึ ้นด้ วย
การประสานความร่ วมมือกันระหว่างครู และผู้ปกครอง โดยครู ทาหน้ าที่เป็ นทังผู
้ ้ ฝึกทักษะและให้
ข้ อมูลความรู้ ที่ผ้ ปู กครองสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จึงจะเป็ นผลดีต่อการพัฒนานักเรี ยนอย่าง
แท้ จริ ง โดยสอดคล้ องกับแนวคิดของ หลักการการมีส่วนร่ วมหรื อการเป็ นหุ้นส่วนของครอบครัว
และโรงเรี ยน ที่ ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ ได้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งของกิ จกรรมที่
สาคัญ คือ กิ จกรรมที่ฝึกโดยความร่ วมมือของครู และผู้ปกครอง ซึ่งในประเด็นนี ้ นับว่าเป็ นหัวใจ
สาคัญ ของรู ปแบบที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ เนื่ องจากการที่ ผ้ ูปกครองและครู ผ้ ูสอนได้ มีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน จะทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเกิดกระบวนการพัฒนาทักษะของ
การดาเนิ นงานร่ วมกัน และเป็ นการสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมี
จุดมุง่ หมายสาคัญ คือศูนย์กลางของการพัฒนา คือ นักเรี ยนที่เป็ นลูกหลานของผู้ปกครองดังกล่าว
จึงเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นในเรื่ องของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (Child Center) โดยใช้ สภาพปั ญหา
(Problem-based) ที่ แท้ จริ งในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งในเรื่ องของการจัด การแลกเปลี่ยนรู้ โดยใช้
แนวคิดของความร่ วมมื อและปฏิบัติการจริ งนัน้ เป็ น สิ่งที่ มีความสาคัญ อย่างยิ่งในการพัฒ นา
การเรี ยนรู้ ทางพลศึกษา ดังสะท้ อนจาก มาตรา 8 ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุ
ถึงการจัดการศึกษาให้ ยดึ หลักสาคัญ 3 ประการ คือ (1) เป็ นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(2) ให้ สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และ (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู้ ให้
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมาตรา 6 ที่กาหนดให้ การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
2.4 บทบาทหน้ าที่ของครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน จะต้ องมี การกาหนดบทบาทที่
ชัด เจน ซึ่ง ในเรื่ อ งนี ้ เป็ น ไปตามหลัก การของการบริ ห ารจัด การสมัย ใหม่ ซึ่ง ในกระบวนการ
ด าเนิ น งานนัน้ จะต้ อ งมี ก ารก าหนดขอบข่ายของการด าเนิ น งาน (Job description) ที่ ชัด เจน
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เนื่องจากการกาหนดภาระงาน บทบาทหน้ าที่ที่ชดั เจน จะส่งผลให้ แต่ละบุคคล ดาเนินงานตาม
บทบาทหน้ าที่ของตัวเอง ไม่เกิดความทับซ้ อนในการทางาน และในขณะเดียวกันก็ทราบถึงบทบาท
ของบุคคลอื่นที่อยู่ในรู ปแบบ จึงสามารถที่จะนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการส่งทอดหรื อ
ถ่ายโอนข้ อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ องเหมาะสมได้ เกิดการใช้ ประโยชน์ของข้ อมูลสารสนเทศที่มีอยู่
อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้ องกับที่ พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ (2554) กล่าวถึง
หลักการเป็ นหุ้นส่วนของครอบครัวและโรงเรี ยน เพื่อให้ เกิดประโยชน์นกั เรี ยน ต้ องเปิ ดโอกาสให้
แต่ละฝ่ ายได้ นาจุดแข็งที่มีอยู่ออกมาใช้ การให้ อานาจแก่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องในการเป็ นหุ้นส่วนจึง
เป็ นสิ่งสาคัญ การมีส่วนร่ วมในระดับพื ้นฐานที่โรงเรี ยนเป็ นผู้กาหนดกิจกรรมตัดสินใจดาเนินการ
และเปิ ด โอกาสเพี ย งให้ ผ้ ูป กครองเข้ ามาส่วนร่ วมในกิ จกรรมแบบเป็ น ผู้สนับ สนุน ไม่สามารถ
ก่อให้ เกิดความเป็ นหุ้นส่วนได้ เพราะความรับผิดชอบมาพร้ อมกับอานาจที่ได้ รับ หรื ออานาจที่
ยิ่งใหญ่มาพร้ อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน
2.5 การวัด และประเมิ น ผล ในกระบวนการวัด และประเมิ น ผลนัน้ ผู้ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นครูผ้ สู อน ผู้ปกครอง หรื อตัวนักเรี ยนเอง จะต้ องเกิดการรับรู้ข้อมูล
ซึ่งเป็ น ผลการประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของรู ปแบบอย่างรอบด้ าน ซึ่งเป็ น ไปตาม
จุดมุง่ หมายที่กาหนดในรูปแบบ เพราะการรับรู้ข้อมูล จะช่วยให้ สามารถประเมิน หรื อตัดสินใจที่จะ
กระท าการเพื่ อ พัฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข กิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง เหมาะสม ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิ ผล และประสิทธิ ภาพของรู ปแบบ และกระบวนการวัดและประเมินผลนัน้ ควรจะต้ อง
ดาเนินการทังในลั
้ กษณะของก่อนการฝึ กกิจกรรม ซึง่ ควรจะประกอบด้ วยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และการทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน เนื่องจากการประเมินผลก่อนการฝึ ก
จะทาให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทราบถึงสถานะทางสุขภาพ หรื อความสามารถทางกายของนักเรี ยน
ว่าเป็ น อย่างไร ซึ่งในแต่ละบุค คลนัน้ มี ความแตกต่างกัน เป็ น ไปตามหลักการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น การ
จัดการเรี ยนรู้ รายบุคคล ตามที่ระบุในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เนื่องจากการ
ทราบพื ้นฐานที่แตกต่างกันของนักเรี ยน จะทาให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะครู แ ละผู้ปกครอง
สามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน ตามขีดความสามารถหรื อข้ อจากัดของผู้เรี ยนแต่ละคน
ได้ สอดคล้ อ งกั บ Christenson (1995) ได้ ก ล่ า วอี ก ว่ า การท างานร่ ว มกั น ของผู้ ป กครองและ
บุคลากรในโรงเรี ยนมีผลต่อความสาเร็ จของผู้เรี ยน โดยต้ องตระหนักว่า โรงเรี ยนก็ต้องจัด กิจกรรม
ให้ ผ้ ปู กครองได้ มีส่วนร่ วมมากกว่าปกติ เพราะจะทาให้ เกิดการสื่อสารทางบวก ที่มีความต่อเนื่อง
เป็ นระบบ และได้ แลกเปลี่ยนความคิดกัน ถึงแม้ ว่ากระบวนการจะซับซ้ อน แต่ก็ส่งผลดีกับเด็ก
การประเมินผลร่ วมกันระหว่างบ้ านและโรงเรี ยนจะมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ในขณะเดีย วกันเมื่อ
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ด าเนิ น การกิ จกรรมการฝึ ก ในแต่ล ะส่วนไปแล้ วนัน้ หลังการฝึ ก กิ จกรรมจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ความสามารถของผู้เรี ยน ซึ่งถือเป็ นผลลัพธ์ ที่สาคัญของรู ปแบบที่พัฒนาขึ ้น คือจะต้ องประเมิน
ทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพของนักเรี ยนว่ามีความก้ าวหน้ า หรื อพัฒ นาขึน้ มากน้ อย
เพียงใด เนื่องจากการประเมินเมื่อสิ ้นสุดการดาเนินงาน จะเป็ นสิ่งหนึ่งที่นาไปสู่การตัดสินที่จะ
ปรับปรุ ง แก้ ไข พัฒนา เพื่อดาเนินการต่อ หรื อยุติกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ ในกรณีที่ไม่ประสบ
ความสาเร็ จ และการประเมินผลที่ตวั ผู้เรี ยนซึง่ ถือว่าเป็ นจุดศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ นับว่าเป็ นสิ่ง
ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กล่าวถึง
การวัดการประเมินผลผู้เรี ยนตามสภาพจริ ง ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ละคนได้ พัฒนาเต็มศักยภาพ
การวัดการประเมินผลจึงมีลกั ษณะที่เน้ นการมีส่วนร่ วมในการประเมินของผู้ ปกครองและครู และ
สอดคล้ องกับการประเมินพัฒนาการ ตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ว่าการประเมินต้ องมี การวางแผนอย่างเป็ นระบบ ประเมินเป็ นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ และ
ประเมินตามสภาพจริ ง ซึ่งในส่วนนี ้ หากพิจารณาตามแนวทางการประเมินของสตัฟเฟิ ล บีมส์
ที่กล่าวถึง รูปแบบการประเมิน CIPP Model จะพบว่าส่วนนี ้ คือส่วนที่สาคัญที่สดุ ของรู ปแบบการ
ประเมินดังกล่าว นั่นคือ การประเมิน Product Evaluation ซึ่งประกอบด้ วยการประเมินผลผลิต
(Output Evaluation) ที่ เน้ น ที่ กิ จ กรรมต่างๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ทัง้ ในส่วนของกิ จกรรมที่ ด าเนิ น การโดย
ครูผ้ สู อน กิจกรรมที่ดาเนินการโดยผู้ปกครอง และกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครู การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) ซึ่งในส่วนนี ้เป็ นการประเมินผลต่อเนื่องจาก
กิจกรรมที่ดาเนินการ นัน่ คือ ทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นของนักเรี ยน ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
พฤติ ก รรมที่ พึ ง ปรารถนาจากการใช้ รู ป แบบที่ ส ร้ างขึน้ และการประเมิ น ผลกระทบ (Impact
Evaluation) นัน่ คือผลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพของนักเรี ยน ซึ่งในที่นี ้คือ สมรรถภาพ
ทางกายของนัก เรี ย น ว่า ดี ขึน้ มากน้ อ ยเพี ย งใด จึงเห็ น ได้ ว่ากระบวนการประเมิ น ที่ เกิ ด ขึน้ นัน้
มีความครอบคลุมต่อผลลัพธ์ (Result) ที่เกิดขึ ้น ทังหมด
้
เป็ นกระบวนการบริ หารจัดการกิจกรรมที่
อิงแอบบนพืน้ ฐานของการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management :RBM)
อย่ า งแท้ จ ริ ง และนอกจากการประเมิ น ในส่ว นของ Product Evaluation แล้ ว รู ป แบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัยกิจกรรมนี ้ ยังให้ ความสาคัญกับการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ที่เน้ นการ
มีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง ผ่านการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว จากผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง 2 กลุ่ม คื อ ครู ผ้ ูส อนและ
ผู้ปกครอง เพราะการมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดกิจกรรม และความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
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ร่ วมกัน นัน้ ถื อ ว่า เป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่ จ ะส่ง ผลต่อ ความส าเร็ จ ของการใช้ รูป แบบนี ้ เนื่ อ งจากการ
ด าเนิ น งานใดๆ ก็ ต าม หากผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้ องทุก ภาคส่วน มี ก ารร่ วมแรง ร่ วมใจในการปฏิ บัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้ วยความสมัครใจ เต็มใจ และพึงพอใจต่อการทางานแล้ ว ย่อมส่งผลให้ เกิดความ
มานะพยายาม และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองอย่างเคร่ งครัด และรอบคอบ
ส่งผลให้ เกิ ดผลสาเร็ จของงาน และในขณะเดียวกัน ย่อมส่งผลให้ เกิดการนารู ปแบบดังกล่าวนี ้
ไปขยายผลต่อเนื่อง เกิดการปฏิบตั ิในวงกว้ างมากยิ่งขึ ้น เกิดความยัง่ ยืนของการพัฒนาในอนาคต
สอดคล้ องกับ วิวรรณ สารกิ จปรี ชา (2553) ที่ กล่าวว่า เมื่อเด็กเข้ า เรี ยนในสถานศึกษาแล้ วการ
เรี ยนรู้จะต้ องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให้ การเรี ยนรู้ของเด็กนัน้
ต่อเนื่องและทาให้ การเรี ยนรู้มีความหมายต่อเด็ก เพราะสามารถเชื่อมโยงสูช่ ีวิตจริงที่บ้านได้ ด้วย
3. จากผลทดลองใช้ และประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ เด็ กปฐมวัยในสถานการณ์ จริ ง ที่ พ บว่า
รู ป แบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภ าคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาให้ นักเรี ยนมีทักษะการเคลื่อนไหว และสมรรถภาพ
ทางกายที่สงู ขึ ้นกว่าก่อนการใช้ รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถที่จะ
พัฒนาให้ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายดีกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ ใช้ รูปแบบอย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 นัน้ สามารถอธิ บายได้ ว่า เนื่ องจากกิ จกรรมในรู ปแบบ มี การ
กาหนดระยะเวลาของการฝึ กกิจกรรมที่ชดั เจน และมีลาดับขันของการพั
้
ฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
ที่เริ่ มต้ นจากทักษะพืน้ ฐานที่มีความง่ายก่อน จากนัน้ จึงพัฒ นาขึ ้นสู่ทักษะที่ซบั ซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
ซึ่ ง เป็ นไปตามหลัก การฝึ ก ที่ ร ะบุ ว่ า การฝึ ก จะต้ อ งเริ่ ม ต้ น จากการปฏิ บัติ ด้ ว ยรู ป แบบง่ า ยๆ
ไม่ซบั ซ้ อน เมื่อประกอบกับการที่มีความต่อเนื่องของกิจกรรม ทังที
้ ่เกิดในโรงเรี ยน ที่ดาเนินการโดย
ครูผ้ สู อน และที่เกิดในครอบครัว ที่ดาเนินการโดยผู้ปกครอง ความต่อเนื่อง และความถี่ที่เหมาะสม
ของกิ จกรรมจึงสามารถที่ จะช่วยพัฒ นาการฝึ กทักษะมี ความคล่องแคล่วเชี่ ยวชาญมากยิ่งขึน้
ส่งผลให้ ผลการประเมินทักษะการเคลื่อนไหวหลังการฝึ กของนักเรี ยนดีขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินนี ้มีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ เทเบิลแมน
และคณะ (Tableman and et al. 2016) ที่ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของการมีสว่ นร่วม
ของผู้ปกครองต่อสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Michigan State
University) สรุ ปผลการวิจัยไว้ ว่า เมื่อผู้ปกครองสามารถเป็ นหุ้นส่วนของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาให้ กับเด็ก โดยการร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนในการพัฒนาผู้เรี ยน ตามบริ บทของตนเอง
แล้ วจะสามารถพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให้ สูงขึน้ ได้ อ ย่า งชัด เจน นอกจากนี ย้ ังช่ วยให้
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สถานศึก ษามี ผลการดาเนิ น งานที่ ดีขึน้ ผู้ป กครองมี ความพอใจในผลการดาเนิ น งานและครู มี
กาลังใจในการทางานสูงขึ ้น จึงอธิบายได้ ว่าการพัฒนานักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพนัน้ บุคคลที่บ้าน
และโรงเรี ยนต้ องทางานต่อเนื่องกัน และในประเด็นของสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนนัน้ เมื่อ
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการฝึ กที่ต่อเนื่ องด้ วยทักษะที่ถูกต้ อง จึงส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของ
นักเรี ยนที่ดีขึ ้นในอัตราที่ก้าวกระโดดมากกว่าผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายที่เกิดจาก
วุฒิภาวะ (Maturity) ดังที่สะท้ อนให้ เห็นจากผลการวิจยั ที่พบว่า ถึงแม้ ในกลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้ วย
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนปกติ จะทาให้ นักเรี ยนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดีขึ ้นใน
หลายๆ ด้ านก็ตาม แต่เมื่อนามาเปรี ยบเทียบเพื่อศึกษาพัฒนาการของสมรรถภาพทางกายกับกลุม่
ทดลองที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ด้ วยรู ป แบบที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ ก็ พ บว่ า กลุ่ ม ทดลองมี พั ฒ นาการของ
สมรรถภาพทางกายสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ ยังพบว่า
ในรูปแบบที่สร้ างขึ ้นนี ้ นอกจากจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรี ยนแล้ ว ยังส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและครู ผ้ สู อนอีกด้ วย เนื่องจากเป็ นรู ปแบบที่เน้ นการมีส่วนร่ วม และมีการฝึ กปฏิบตั ิที่
ชัด เจน มี ก ารประสานสัม พัน ธ์ กัน ทัง้ ในระดับ บุค คล และระดับ กิ จ กรรมที่ ชัด เจน ส่งผลให้ ผ้ ูมี
ส่วนเกี่ยวข้ องทังสองกลุ
้
ม่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ เพราะทังสองฝ่
้
ายได้ เกิดการมีสว่ นร่วม
ในทุกระดับที่ชัดเจนทัง้ 5 ระดับของการมีส่วนร่ วม นับตังแต่
้ ระดั บของการให้ ข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกับ ระดับของการวางแผนดาเนินงานร่ วมกัน ระดับของการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน ระดับของ
การประเมิ น ผลร่ วมกัน และที่ สาคัญ ที่ สุด คือระดับ ของการได้ รับ ผลประโยชน์ ร่วมกัน คือ การ
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนที่เป็ นลูก
ศิษย์ และบุตร หลานของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยโดยภาพรวมนัน้ มี ความสอดคล้ องกับ Rickett
(พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ, 2554 อ้ างอิงจาก Rickett, 2002 ) ที่กล่าวว่า การเป็ นหุ้นส่วนนันไม่
้ ใช่เพียง
การมี ส่ว นร่ ว มแบบเกี่ ย วข้ อ งสัม พัน ธ์ กัน หรื อ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่า งกัน แต่ค วามร่ ว มมื อ เป็ น
ส่วนประกอบของการเป็ นหุ้นส่วนซึ่งจาเป็ นต้ องมี การประสานจุดแข็งของกัน และกันบนฐานของ
ความเข้ าใจ และไว้ วางใจในการดาเนินงานเพื่อมุง่ สูเ่ ป้าหมายเดียวกัน ดังนันความเป็
้
นหุ้นส่วนทาง
การศึกษาจึงต้ องเกิดขึ ้นบนฐานของการมีความเข้ าใจ การมีเป้าหมายและการร่วมมือร่วมใจในการ
ดาเนินงานตามเป้าหมาย และการแสดงความรับผิดชอบเพื่อความสาเร็จร่วมกัน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยที่ พบว่าในการจัดกิจกรรมการคลื่อนไหวในนักเรี ยนปฐมวัยนัน้
ยัง ขาดรู ป แบบการฝึ ก ที่ เหมาะสม และขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ป กครองในกิ จ กรรมการฝึ ก
ตลอดจนการประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้ านและโรงเรี ยน ยังไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะ
การเคลื่อนไหวที่ไม่ถกู ต้ อง และมีสมรรถภาพทางกายที่ต่า ดังนัน้ ในโรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยน
การสอนในหลักสูตรปฐมวัย ควรมีการเน้ นกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน
อย่างเป็ นระบบมากขึ ้น ดังนี ้
1.1 ควรมีการประเมินทักษะการเคลื่อนไหว และสมรรถภาพของนักเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอในทุกระดับชัน้ และจะต้ องมีการสะท้ อนผลป้อนกลับให้ ผ้ ปู กครองรับทราบด้ วย
1.2 ควรมีการพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ติดตามสนับสนุนให้ ครูผ้ สู อนมีทกั ษะใน
การจัดกิจกรรมการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนปฐมวัย ด้ วยกระบวนการฝึ กอบรมเสริ ม
ทักษะในเรื่ องนี ้อย่างจริงจังและเป็ นระบบ
1.3 ควรมี ก ารสร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน และมี การประชุม ผู้ป กครองเพื่ อสร้ าง
ความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวและการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรี ยนปฐมวัย เพื่อให้ เกิดแนวทางในการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
2.จากผลการวิ จัย พบว่า รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ สามารถที่จะเสริมสร้ างให้
นัก เรี ย นปฐมวัย มี ทัก ษะการเคลื่อ นไหวที่ ดี ขึน้ ตลอดจนมี ส มรรถภาพทางกายที่ สูงขึน้ ดังนัน้
โรงเรี ยนควรที่จะต้ องมีการนารูปแบบนี ้ไปปรับใช้ ให้ เกิดความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรี ยน โดย
มีข้อเสนอแนะสาคัญคือ
2.1 ในกรณีของโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมทังในส่
้ วนของโรงเรี ยนเอง และผู้ปกครอง
ควรมีการใช้ รูปแบบนี ้ เต็มรูปแบบ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนานักเรี ยน
2.2 ในกรณีของโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมน้ อย โดยอาจจะเกิดจากส่วนของโรงเรี ยน
และ/หรื อ ผู้ปกครองที่ขาดความพร้ อม โรงเรี ยนควรมีการประเมินความพร้ อมในแต่ละส่วนก่อน
หากมีความพร้ อมในส่วนใด อาจดาเนินการปรับใช้ รูปแบบบางส่วนจากรูปแบบทังหมด
้
เช่น หากมี
ความพร้ อมเฉพาะในส่วนของโรงเรี ยน ก็ควรเริ่ มใช้ แบบฝึ กสาหรับครูผ้ สู อนก่อน แล้ วค่อยขยายไป
ยังการมีสว่ นร่วมของครูและผู้ปกครอง จากนัน้ จึงเน้ นในส่วนของผู้ปกครองต่อไป
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2.3 กระบวนการนารูปแบบไปใช้ ควรมีการฝึ กทักษะของครูผ้ สู อนก่อนเป็ นอันดับ
แรก เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะของผู้ปกครอง และติดตามสนับสนุน
กิจกรรมของผู้ปกครองให้ เกิดความชานาญและความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม
2.4 ในกระบวนการใช้ รูปแบบ ควรที่จะต้ องสร้ างการมีส่วนร่วมของครู ผ้ สู อนหรื อ
ผู้ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องโดยเฉพาะผู้แกครอง โดยควรมี การวางแผนร่ วมกัน ในการจัด กิ จกรรมการ
เคลื่อนไหวและร่ วมมื อกัน ฝึ ก ทัก ษะการเคลื่อนไหวให้ กับ นักเรี ยน เพื่ อให้ นักเรี ยนมี ทักษะการ
เคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายที่เพิ่มขึ ้นอย่างแท้ จริง
3.จากผลการวิจัยที่ พบว่ารู ปแบบการจัดกิ จกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย มีประสิทธิผลและก่อให้ การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ โรงเรี ยนควรมีการกาหนดนโยบายในการพัฒนาหรื อเสริ ม
สร้ างทัก ษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายที่ เป็ นรู ป ธรรม และจะต้ องมี การถ่ายทอด
นโยบายดังกล่าวไปยังผุ้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื่อสร้ างการรับรู้และนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างพร้ อม
เพรี ยงกัน
4.ผู้ที่ ส นใจสามารถน ารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแบบทวิ ภ าคี โดยใช้ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปเป็ นแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย เพื่อให้ มีสขุ ภาพที่ดี
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครัง้ ต่ อไป
1.ควรมีงานวิจยั ในเชิงการถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อทดสอบผลของการใช้ รูปแบบว่ามี
ประสิทธิภาพในเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ มากน้ อยเพี ยงใด โดยอาจนารู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัยที่
พัฒนาขึ ้นนี ้ ไปทาการวิจยั และพัฒนาต่อกับนักเรี ยนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ต่างจากการวิจยั ครัง้ นี ้
เช่น นักเรี ยนชัน้ อนุบาล 1 และ 2 เป็ นต้ น
2.ควรมีวิจยั ในเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาแนวโน้ มหรื อทิศทางในการกาหนดนโยบายใน
การพัฒนานักเรี ยนปฐมวัยในภาพรวม โดยอาจนาแนวคิดจากการวิจยั เรื่ องนี ้ไปต่อยอดเพื่อสร้ าง
นโยบายสาธารณสุขเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย (Physical Activities) และ
ความรอบรู้ทางกาย (Physical Literacy) ตลอดจนสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนในระดับชาติ
3.ควรมีงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการ โดยบูรณาการแนวคิดในเรื่ องของการพัฒ นา
ความสามารถด้ านสมองและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อ
กระตุ้นเร้ าให้ นกั เรี ยนปฐมวัยมีการพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ มากขึ ้น
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4.ควรมีงานวิจยั ในเชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาระบบ หรื อกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องมากขึ ้น ตลอดจนมีการ
ถอดบทเรี ย นสถานศึ ก ษาหรื อ โรงเรี ย นที่ มี ก ารจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พัฒ นาความรอบรู้ ทางกาย
(Physical Literacy) เพื่อสร้ างต้ นแบบของความสาเร็จ (Best Practice) ของการบริหารจัดการ
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นั่งงอตัวไปข้ างหน้ า

วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อวัดความอ่อนตัวของกล้ ามเนื ้อหลังและต้ นขาด้ านหลัง
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทดสอบ
กล่องเครื่ องมือวัดความอ่อนตัว ขนาดสูง 30 เซนติเมตร มีสเกลของการวัดระยะทางตังแต่
้
ค่าลบถึงค่าบวกแป็ นเซนติเมตร
วิธีการปฏิบัติ
ให้ ผ้ รู ับการทดสอบนัง่ ตัวตรง เหยียดขาตรงไปข้ างหน้ า เข่าตึง ให้ ฝ่าเท้ าตังขึ
้ ้นและวางราบ
ชิดกล่องวัดความอ่อนตัว เหยียดข้ อศอกทังสองข้
้
างในท่าคว่ามือแล้ วยื่นแขนไปข้ างหน้ า โดยให้
ฝ่ ามือทัง้ สองข้ างวางคว่าซ้ อนทับกันพอดี แล้ วให้ ผ้ ูรับการทดสอบค่อยๆก้ มลาตัวไปข้ างหน้ า
พร้ อมกับเหยียดแขนที่มือคว่าทับซ้ อนกันไปวางบนกล่องวัดความอ่อนตัวโดยให้ ได้ ไกลที่สุด
จนไม่สามารถก้ มลาตัวลงไปได้ อีก ให้ ผ้ รู ับการทดสอบก้ มลาตัวค้ างไว้ 3 วินาที แล้ วกลับคืนสูท่ ่า
นัง่ ตัวตรง ทาการทดสอบจานวน 2 ครัง้ ติดต่อกัน
ระเบียบในการทดสอบ
1. ในการทดสอบจะต้ องถอดรองเท้ า
2. ในขณะที่ก้มลาตัวเพื่อยื่นแขนไปข้ างหน้ าให้ ได้ ไกลที่สดุ นัน้ เข่าต้ องไม่งอ
3. ห้ ามผู้เข้ ารับการทดสอบโยกตัวช่วยขณะที่ก้มลาตัวลง
การบันทึกคะแนน
บันทึกระยะทางที่ทาได้ เป็ นเซนติเมตร โดยบันทึกค่าที่ดีที่สดุ จากการทดสอบ 2 ครัง้
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ยืนเขย่ งปลายเท้ า

วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อวัดการทรงตัว
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทดสอบ
พื ้นเรี ยบ และนาฬิกาจับเวลา
วิธีการปฏิบัติ
ให้ ผ้ ูรับการทดสอบยืนตรงเท้ าชิดยกแขนทัง้ สองเหยียดตรงยกไปข้ างหน้ าขนานกับพื น้
คว่าฝ่ ามือลง เขย่งเท้ าทังสองขึ
้
้นจากพื ้นด้ วยปลายเท้ ายืนทรงตัวอยูใ่ นลักษณะนิ่งและนานที่สดุ
โดยไม่ให้ มือและเท้ าเคลื่อนที่ไปจากตาแหน่งเดิม หรื อส้ นเท้ าลดลงแตะพืน้ แขนทัง้ สองต้ อง
เหยียดขนานกับพื ้นตลอดเวลาที่จบั เวลา ทดสอบ หากส้ นเท้ าขยับและลดลงให้ หยุดจับเวลา
ระเบียบในการทดสอบ
ผู้ทดสอบจะต้ องสังเกตมือและส้ นเท้ าของผู้รับการทดสอบว่าเคลื่อนที่ไปจากตาแหน่งเดิม
หรื อลดลงแตะพื ้นหรื อไม่
การบันทึกคะแนน
บันทึกเวลาที่ทาได้ เป็ นวินาที โดยบันทึกค่าที่ดที ี่สดุ จากการทดสอบ 2 ครัง้
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ยืนกระโดดไกล

วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อวัดความแข็งแรงและกาลังของกล้ ามเนื ้อขา
อุปกรณ์ ท่ใี ช้ ในการทดสอบ
แผ่นยางสาหรับยืนกระโดดไกล มีสเกลบอกระยะทางเป็ นเซนติเมตรและเทปวัดระยะทาง
วิธีการปฏิบัติ
1. ให้ ผ้ รู ับการทดสอบยืนแยกเท้ าห่างกันประมาณความกว้ างของช่วงไหล่ โดยปลายเท้ า
ทังสองข้
้
างเสมอกันวางชิดด้ านหลังของเส้ นเริ่ม
2. ย่อเข่าพร้ อมกับเหวี่ยงแขนไปด้ านหลังเพื่อหาจังหวะในการกระโดด เท้ าทัง้ สองข้ าง
ไม่เคลื่อนที่ เมื่อได้ จงั หวะให้ กระโดดไปข้ างหน้ าให้ ได้ ระยะไกลที่สดุ และขณะลงสู่พื ้นให้ ผ้ รู ับ
การทดสอบย่อเข่าทังสองข้
้
างลงเล็กน้ อยเพื่อป้องกันการกระทบการเทือนของข้ อเข่าและข้ อเท้ า
ทาการทดสอบจานวน 2 ครัง้ ไม่ติดต่อกัน
3. การวัดระยะทางการกระโดด ให้ วดั จากจุดที่ ส้นเท้ าหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกาย
สูพ่ ื ้นที่ใกล้ เส้ นเริ่มมากที่สดุ โดยให้ ผ้ ชู ่วยทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลและบันทึกระยะทางที่กระโดดได้ ลง
ในแบบบัน ทึ ก การทดสอบ คิ ด ระยะทางที่ ก ระโดดได้ เป็ น เซนติ เมตร ถ้ า มี เศษสูง กว่ า 0.5
เซนติเมตร ให้ ปัดเป็ นจานวนเต็มของค่าเซนติเมตรที่ต่าลง
การบันทึก
วัดระยะทางที่ กระโดดได้ เป็ น จานวนเต็มของเซนติเมตร และบัน ทึกผลการทดสอบครัง้ ที่
กระโดดได้ ไกลที่สดุ
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วิ่งเร็ว 20 เมตร

วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อวัดความเร็วในการวิ่ง
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทดสอบ
1. นาฬกิ าจับเวลา 1/100 วินาที
2. เทปวัดระยะทาง มีคา่ เป็ นเซนติเมตรและเมตร
3. ทางวิ่งยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร
วิธีการปฏิบัติ
ให้ ผ้ รู ับการทดสอบยืนอยู่หลังเส้ นเริ่ม ซึง่ เป็ นจุดเริ่มต้ น เมื่อผู้ทดสอบให้ สญ
ั ญาณ”เตรี ยม”
ให้ ผ้ รู ับการทดสอบยืนในลักษณะเท้ านาเท้ าตามอยู่ที่เส้ นเริ่มพร้ อมกับย่อเข่าเล็กน้ อย เมื่อได้ ยิน
สัญญาณปล่อยตัว (เสียงนกหวีด) ให้ วิ่งเร็ วเต็มที่จนผ่านจุดสิ ้นสุด ผู้ทดสอบหยุ ดเวลาเมื่อผู้เข้ า
รับการทดสอบวิ่งแตะจุดสิ ้นสุด ให้ ผ้ รู ับการทดสอบทาการทดสอบจานวน 2 ครัง้ ไม่ติดต่อกัน
การบันทึกคะแนน
บันทึกค่าเวลาที่ดีที่สดุ จากการทดสอบ 2 ครัง้ เป็ นผลการทดสอบ โดยบันทึกเวลาที่วิ่งได้
เป็ นวินาที ทศนิยมสองตาแหน่ง
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ลุก-นั่ง 30 วินาที

วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อท้ อง
อุปกรณ์ ท่ใี ช้ ในการทดสอบ
เบาะรองพื ้น หรื อสนามหญ้ านุ่มและนาฬกิ าจับเวลา 1/100 วินาที
วิธีการปฏิบัติ
ให้ ผ้ เู ข้ ารับการทดสอบนอนหงาย ชันเข่าทังสองข้
้
างทามุม 90 องศา ฝ่ าเท้ าทังสองข้
้
างวาง
ราบกับพื ้น ห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล่ พร้ อมกับมือวางแตะกันไว้ ที่หน้ าขาทังสองข้
้
าง ให้ ผ้ ชู ่วย
การทดสอบนัง่ อยูท่ ี่ปลายเท้ าของผู้รับการทดสอบแล้ วมือจับที่บริเวณข้ อพับเข่าทังสองข้
้
าง
เมื่อได้ ยินสัญญาณ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการทดสอบยกลาตัว ”เริ่ ม“ขึ ้นไปสู่ท่านัง่ แล้ วก้ มลาตัวให้
ศีรษะผ่านไประหว่างเข่า โดยใช้ แขนทังสองเหยี
้
ยดตรงไปให้ ปลายนิ ้วแตะเส้ นตรงที่พื ้นในระดับ
เดียวกับปลายเท้ าทัง้ สองข้ าง แล้ วนอนลงกลับสู่ท่ าเริ่ มต้ น โดยจะต้ องให้ สะบักทัง้ สองข้ า ง
แตะพื ้น นับเป็ น 1 ครัง้ และปฎิบตั ิตอ่ เนื่องกันไปจนครบ 30 วินาที
ระเบียบในการทดสอบ
ในการทดสอบจะไม่นบั จานวนครัง้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. มือทังสองข้
้
างไม่ได้ วางแตะที่บริเวณขาทังสองข้
้
างในขณะกลับลงไปสูท่ ่าเริ่มต้ นสะบัก
ไม่แตะพื ้น
2. ปลายนิ ้วมือทังสองข้
้
างไม่ได้ ยื่นไปแตะเส้ นตรงที่พื ้นในระดับเดียวกับปลายเท้ า
3. ผู้รับการทดสอบใช้ มือหรื อข้ อศอกยันพื ้น เพื่อดันลาตัวลุกขึ ้น
การนับคะแนน
บันทึกจานวนครัง้ ที่ทาได้ อย่างถูกต้ องภายในเวลา 30 วินาที ทาการทดสอบเพียงครัง้ เดียว

200

ภาคผนวก ง
เกณฑ์ มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กไทยอายุ 4-6 ปี

201

202

-

ภาคผนวก จ
แบบประเมินการใช้ รูปแบบ
แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ นของเด็กปฐมวัย
แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
แบบประเมินการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในรูปแบบ
แบบประเมินความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่ อการใช้ รูปแบบ

203

204

205

206

207

208

209

210

ภาคผนวก ฉ
- คู่มือครู
- คู่มือผู้ปกครอง
- ขัน้ ตอนการยืดเหยียดกล้ ามเนือ้

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

ประวัติผ้ เู ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวอรชุลี นิราศรพ
29 มิถนุ ายน 2526
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วท.บ) วิชาเอกพลศึกษา
คณะพลศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) วิชาเอกพลศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2561 การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา แขนงการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
665 อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ จังหวัดกรุงเทพ 10250

