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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจัด

กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผู้ปกครองนกัเรียน 24 คน  ครูผู้สอน 8 คน ผู้บริหารโรงเรียน 12 คน และผู้ เช่ียวชาญ 9 คน เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง แล้ววิเคราะห์เนือ้หา สรุปอปุนยั และเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมลู 2) สร้างและพฒันารูปแบบการ
จัดกิจกรรมแบบ  ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย  กลุ่ม
ตวัอย่างคือ ผู้ เช่ียวชาญ 9 คน นกัเรียน 20 คน ผู้ปกครอง 20 และครูผู้สอน 1 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติทดสอบคา่ที แบบ Dependent Samples t- test 3) ทดลองใช้และประเมินผลการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัในสถานการณ์จริง กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียน 
60 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง 30 คน กลุ่มควบคมุ 30 คน ผู้ปกครอง 30 คน ครูผู้สอน 1 คน  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา สถิติทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples t-test และสถิติทดสอบค่าที แบบ Independent Samples t-
test ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะของกิจกรรมในชัน้เรียน ยงัไม่ได้เน้นการฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวที่ถกูต้อง บทบาทอยู่ที่
ครูผู้สอนเป็นหลกั ผู้ปกครองขาดการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม จึงต้องมีการพฒันาโดยใช้รูปแบบกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั (TIPOS Model) ซึ่งประกอบด้วย 2 
ส่วน ได้แก่ 1)ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง คือ ครู(Teachers :T) ผู้ปกครอง(Parents :P) และนกัเรียน(Students :S)  2)กิจกรรม คือ 
กิจกรรมในชัน้เรียน(In-class :I) ซึ่งฝึกโดยครู 24 กิจกรรมย่อย กิจกรรมนอกชัน้เรียน(Out-class :O) ซึ่งฝึกที่บ้านโดย
ผู้ปกครอง 16  กิจกรรมย่อย และกิจกรรมบรูณาการที่ฝึกโดยครูและผู้ปกครอง 1 กิจกรรมย่อย ผลการทดลองใช้รูปแบบ 
พบว่า ผลการทดลองน าร่อง นกัเรียนมีทกัษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เกือบทกุทกัษะ 
และเมื่อปรับแก้ไขและทดลองในกลุ่มสถานการณ์จริงพบว่า กลุ่มทดลอง มีทกัษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึน้ และดีกว่ากลุ่ม
ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทดลองหลงัการ
ทดลองดีขึน้กว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองอยู่ในระดบัมากที่สดุ และคา่เฉลี่ยของระดบัความพงึพอใจของผู้ปกครองและครูอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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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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ด้วยความเอาใจใส่ และให้ก าลงัใจแก่ผู้วิจยัด้วยดีเสมอมา ศิษย์รู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาของท่าน
เป็นอยา่งยิ่ง จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู มา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทกุท่านท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์สละเวลาอนัมีคา่ ให้ข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ในการศกึษาวิจยั และให้ความอนเุคราะห์ช่วยเหลือในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เพื่อให้ได้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองระดบัชัน้อนุบาลโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ อ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูและการทดลองในการวิจยัครัง้นีจ้นส าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี 

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา คณุป้า และครอบครัวตระการวชิรหตัถ์ท่ี
คอยให้ก าลงัใจและให้การสนบัสนุนอยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จในครัง้นี  ้นอกจากนีข้อขอบคณุเพื่อนๆ 
ทกุคนท่ีคอยช่วยเหลือและให้ก าลงัใจอยา่งเต็มเป่ียมกบัผู้วิจยัตลอดมา 

คณุคา่และคณุประโยชน์อนัพงึจะมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้วิจยัขอมอบและอทุิศแดผู่้ มี
พระคณุทกุๆ ท่าน ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ งานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจบ้างไมม่ากก็น้อย 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
เด็กปฐมวยัเป็นเด็กท่ีอยู่ในวยัท่ีมีการเจริญเติบโตทางด้านขนาด รูปร่าง การท างานของ

อวยัวะต่างๆ รวมถึงด้านจิตใจความคิดความรู้และความจ า ซึ่งการเคลื่อนไหวและการออกก าลงั
กายมีอิทธิพลตอ่การเจริญเติบโตของวยัเด็กปฐมวยั โดยการออกก าลงักายจะท าให้กระดกูมีความ
เจริญตามท่ีควรและกระบวนการของการเคลื่อนไหวจะช่วยพฒันาสว่นตา่งๆ ของร่างกาย สง่ผลให้
ส่วนต่างๆ  ของร่างกายท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการท างานประสานกันระหว่างระบบ
ประสาทและกล้ามเนือ้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การมีทกัษะเบือ้งต้น (basic 
skill) ท่ีดี อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการเคลื่อนไหวมีส่วนช่วยให้เด็กปฐมวยัได้มีการพฒันาในด้าน
ทกัษะเบือ้งต้น โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัชัน้อนบุาล ซึง่เป็นวยัท่ีควรจะได้มีทกัษะเบือ้งต้นใน
ด้านต่างๆ อย่างถูกต้องมาตัง้แต่ระยะท่ีอยู่ในระยะแรกๆ ของชีวิต  (วรศักดิ์ เพียรชอบ. 2547) 
ทกัษะเบือ้งต้น จึงถือเป็นความสามารถพืน้ฐานท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัและจ าเป็นของการน าไปสู่
คณุภาพและประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวนัต่อไปข้างหน้า  การออกก าลงักาย
หรือการปฎิบตัิกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างสม ่าเสมอ จะมีผลโดยตรงตอ่สมรรถภาพทางกายด้าน
ต่างๆ เด็กปฐมวัยท่ีขาดการออกก าลังกายหรือไม่มีการปฎิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่าง
สม ่าเสมอ จะมีผลให้สมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ต ่ากว่าเด็กท่ีออกก าลงักายหรือการปฎิบัติ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นประจ า ยิ่งไปกว่านัน้มีการศึกษาท่ีมีหลกัฐานแน่นอนจากการศึกษา
เปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายดีกับเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายต ่า
พบว่า เด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายดี มีผลการเรียนดีกว่าเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายต ่า ดงันัน้การ
ขาดการออกก าลงักายหรือการไม่มีการปฎิบตัิกิจกรรมการเคลื่อนไหวในเด็กปฐมวยั จึงมีผลเสียท่ี
นอกจากปัญหาในเร่ืองของสขุภาพแล้ว ยงัรวมไปถึงการศกึษาด้วย  

การจดัการศกึษาปฐมวยั เป็นการจดัการศกึษาส าหรับเด็กท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิดจนถึง 6 
ปี ทัง้นีเ้พราะช่วงวยันี ้ถือเป็นโอกาสทองท่ีจะสามารถวางรากฐานบคุลิกภาพและการพฒันาทาง
สมองให้กับเด็ก เพื่อให้สามารถเติบโตไปเป็นประชากรท่ีดีมีคณุภาพของสงัคม ซึ่งสอดคล้องกับ
เยาวพา เดชะคปุต์ (2542) ท่ีกลา่ววา่ การศกึษาปฐมวยัเป็นการศกึษาท่ีจดัให้กบัเด็ก 6 ปีแรก โดย
เน้นการส่งเสริมให้ได้รับการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา              
ให้สอดคล้องตามหลกัจิตวิทยาพฒันาการ ก่อนเข้าเรียนในระดบัประถมศกึษา ซึง่ลกัษณะของการ
จดัการศึกษาอนุบาลศึกษาหรือปัจจุบนัเรียกว่าการศึกษาปฐมวยันัน้ เป็นการจดัการศึกษาให้แก่
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เด็กปฐมวยั โดยลกัษณะของการจดัการศึกษาจะเน้นการดูแลควบคู่ไปกับการให้การศึกษาเด็ก
ปฐมวยั ซึง่การจดัการศกึษาปฐมวยัจะมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกตา่งไปจากระดบัอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พราะเด็ก
ในวยันีเ้ป็นวยัท่ีส าคญัต่อการวางรากฐานของบุคลิกภาพและการพฒันาทางสมอง สอดคล้องกบั
กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2542) ท่ีกล่าวไว้ว่า กิจกรรมพฒันาการทางกายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็ก
ปฐมวยัท่ีนอกจากการสร้างเสริมสุขภาพและการเรียนรู้เพื่อการดูแลตนเองแล้ว  ยังช่วยพัฒนา
สติปัญญาอารมณ์ และสงัคมด้วย หลกัส าคญัของการจดักิจกรรมทางกายคือ การจดัให้กิจกรรม
นัน้เป็นกิจกรรมท่ีสนุกและมีบรรยากาศเร้าใจ ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย ซึ่งเป็น
พฒันาการของเด็กปฐมวยัด้านหนึ่งท่ีครูปฐมวยัต้องตระหนกัและให้ความสนใจ เพราะพฒันาการ
ทางด้านร่างกายเป็นรากฐานของพฒันาการด้านอ่ืนๆ ด้วย การจดักิจกรรมพฒันาทางด้านร่างกาย
ให้เกิดประสิทธิภาพ จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาการทุกด้านไปพร้อมกัน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทางด้านส าหรับเด็กปฐมวยันัน้  จะมุ่งเน้นถึงการพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็กอย่าง
เจาะจง ถ้าพิจารณาถึงกิจกรรมพลศกึษาแล้วกิจกรรมพฒันาทางกายจะมีขอบข่ายกว้างขวางกว่า 
กล่าวคือ เป็นการสร้างเสริมทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิดการเคลื่อนไหวโดยเด็กสามารถ
พัฒนาการเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้าวย่าง การควบคุมตัวเอง การใช้ท่วงท่าและเวลาท่ี
ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้ผู้ ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยพัฒนาเด็กในด้าน
ร่างกายได้เช่นกนั คือ พ่อแม่ควรจดัเวลา สถานท่ี เพื่อให้ลกูได้เคลื่อนไหว ออกก าลงักายและเล่น
ได้อย่างปลอดภยั ซึ่งจะส่งผลให้เด็กปฐมวยัเรียนรู้ได้มากจากการเล่น การแสดงออก รวมถึงการ
เลียนแบบท่าทางจากคนท่ีเลน่ด้วย  

การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพดี เก่ง มีความสุข พึ่งพาตนเองได้และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมนัน้เป็นหน้าท่ีของทุกคน ซึ่งทุกคนจะต้องตระหนักว่าการศึกษาไม่ใช่เป็น
หน้าท่ีของโรงเรียนแตเ่พียงฝ่ายเดียว ดงัเช่นท่ีปรากฏในแนวทางของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2562  
ท่ีเน้นการประสานความร่วมมือกนัระหว่างบ้านโรงเรียนและชมุชน เพื่อให้เกิดเป็นมิติท่ีส าคญัต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดงันัน้ ผู้ ปกครองจึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กบัเด็ก เพราะผู้ปกครองเป็นบคุคลท่ีใช้เวลาอยู่ร่วมกบัเด็กมากท่ีสดุ  เป็นครูคนแรกๆ ของเด็ก ท่ี
สอนให้พวกเขาเรียนรู้หลายสิง่หลายอยา่งท่ีบ้าน ผู้ปกครองคือหุ้นสว่นใหญ่ ท่ีช่วยในการน าพาเด็ก
ไปสู่ความส าเร็จ ดงันัน้จึงเป็นสิ่งท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีเม่ือเด็กปฐมวยัเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว  
การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จะต้องเน้นให้เกิดกระบวนการเช่ือมต่อและเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาและ
ครอบครัว หากครูและผู้ปกครองมีการท างานร่วมกนัเป็นเหมือนหุ้นส่วนในการดแูลการเรียนรู้ของ
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เด็กปฐมวยัแล้ว ก็จะสง่ให้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ดงักลา่วไปอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ อนัเป็น
ผลมาจากกระบวนการท่ีมีการส่งเสริม และพฒันาเด็กได้ตรงตามความถนดั ความสนใจของเด็ก
โดยตรง รวมทัง้สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเด็กปฐมวยัได้ทนัท่วงที มีงานวิจยัมากมายท่ี     
บ่งบอกถึงประโยชน์ของ การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองอย่างจริงจัง  ว่าจะช่วยให้เด็กประสบ
ความส าเร็จทางการศึกษาและชีวิตในหลายด้าน และรัฐบาลหลายประเทศ อาทิเช่น สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย หรือ สหรัฐอเมริกา ก็ได้ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาในทุกระดบั ส่งเสริม 
เสริมสร้าง เปิดโอกาสให้ผู้ ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กอย่างจริงจังจนเรียกได้ว่า 
“ผู้ปกครองเป็นหุ้นสว่น” ในการจดัการศกึษาให้กบัเด็ก (วิวรรณ สารกิจปรีชา. 2553 )  

จากผลการศกึษาบทบาทของครอบครัวในการจดัการศกึษาของประเทศสิงคโปร์ เกาหลี
ใต้ หรือในฮ่องกง พบว่าบทบาทของผู้ปกครองท่ีเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพฒันาผู้ เรียนนัน้ หากมี
มากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆของโรงเรียนแล้ว สิ่งเหลา่นีจ้ะมีสว่น
ส าคัญในการสร้างความส าเร็จของผู้ เรียน (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ. 2554) ดังนัน้ การท่ีพ่อแม ่         
ผูู้ ปกครองร่วมมือประสานสัมพันธ์กับโรงเรียน อบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัยทัง้ท่ีบ้านและโรงเรียน        
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ซึ่งคือ
ผลประโยชน์ท่ีจะตกอยู่กับเด็กปฐมวัยในท่ีสุด เกิดการพัฒนาคุณภาพของตามท่ีพึงประสงค์         
ทกุประการ    

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสงัคมเมือง
ใหญ่ เช่น ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ ก่อให้เกิดภาวะบีบเร้าและกระตุ้นให้ทกุคนต้องเร่งรีบและใช้
ชีวิตอย่างรวดเร็วมากขึน้  เด็กๆ ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนให้ทันเวลา ต้องมีการเรียนเสริม
วิชาการหลงัเลิกเรียนตัง้แต่ระดบัอนุบาล อีกทัง้ยงัต้องเผชิญกบัสภาพปัญหาการจราจร ส่งผลให้
เด็กปฐมวัยและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมทางกายลดลงน้อยลง และมีปัญหา
สขุภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัพบวา่มีผู้ปกครองบางสว่นผลกัภาระการพฒันาและการสง่เสริมเด็ก
มาให้กับสถานศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร เทพเทียน  (2550)  
ท่ีพบวา่ ภาวะการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยัของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวขยายท่ี
เด็กจะได้รับการดแูลจากญาติผู้ ใหญ่จนถึงวัยเข้าโรงเรียน เป็นครอบครัวเดี่ยวท่ีต้องรีบส่งลกูเข้า
สถานรับเลีย้งเด็ก หรือศนูย์ดแูลเด็กเล็ก โดยหวงัให้เด็กได้รับการดแูลและส่งเสริมพฒันาการจาก
ผู้ดแูล เม่ือประกอบเข้ากบัความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีได้เข้ามามี
บทบาท ในการด าเนินชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการเข้ามาของเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกท่ีสามารถพกพาติดตัวได้  จึงเห็นเด็กปฐมวัยจับจ้องไปท่ีหน้าจอของสมาร์ทโฟนหรือ       
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แท็บเล็ตอยู่ตลอดเวลา การเลีย้งลกูของผู้ปกครองในปัจจุบนั จึงเป็นการเลีย้งในห้างสรรพสินค้า
หรือตามร้านสะดวกซือ้ ท่ีเต็มไปด้วยสิ่งเร้าจากอปุกรณ์ของเล่นท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะของเล่น
อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีเล่นได้จากทัง้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือจากเคร่ืองเล่นต่างๆ มีรายงานการ
วิจยั พบวา่เด็กวยั 2-5 ปี ใช้เวลาในการดโูทรทศัน์และใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ย 2 ชัว่โมงตอ่วนั ซึง่
เพิ่มมากขึน้กว่าในอดีต ส่งผลให้เด็กปฐมวยัมีการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวนัและเรียนรู้
ทักษะท่ีจ าเป็นในชีวิตจริงลดน้อยลง ทัง้ท่ี ร่างกายของเด็กในวัยนี ต้้องมีการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา หากแต่เด็กในสมยันีจ้ะใช้เวลาในการนัง่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ การดโูทรทศัน์มากเกิน
ควร จึงท าให้บางครัง้เด็กไม่ได้ใช้มือ แขน ขา เท่าท่ีเด็กควรได้รับ สิ่งท่ีพบจากการส ารวจสภาวะ
ปัญหาสขุภาพของเด็กกลุ่มปฐมวยั พบว่า การเคลื่อนไหวของเด็กร้อยละ 18.30 มีพฒันาการช้า
กว่าวัย (ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย . 2552) สอดคล้องกับผลการศึกษาจากกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสขุซึง่เคยส ารวจและประมาณการเก่ียวกบัสดัสว่นของเด็กไทยท่ีอาจจะ
เข้าสู่สภาวะเป็นเด็กอ้วนไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2558 เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็น        
เด็กอ้วนในสดัส่วนสงูถึง 1 ใน 5 และมีรายงานว่าเฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา จ านวนเด็ก
ก่อนวยัเรียนอ้วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 36 (สง่า ดามาพงษ์. 2558) โดยมีสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากขาดการ
ออกก าลงักายหรือมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีไมพ่อเพียง  

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าเด็กปฐมวัย ยังขาดการมีทักษะ             
การเคลื่อนไหวท่ีถูกต้อง และมีสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ ท่ียงัไม่พฒันาเพียงพอท่ีจะส่งผล
ต่อการมีพฒันาการท่ีดี ดงันัน้การเสริมสร้างให้เด็กปฐมวยัมีทักษะการเคลื่อนไหวท่ีถูกต้องด้วย
กิจกรรมการเคลื่อนไหว จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สงัคม และมีสมรรถภาพทางกายท่ีพฒันาขึน้ได้อย่างสอดคล้องกบั
วยัและภาวะการเจริญเติบโต ทัง้นีก้ระบวนการพฒันาดงักล่าวจะต้องมีความต่อเน่ือง และมีการ
ฝึกฝนด้วยระยะเวลาท่ีเพียงพอ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือเด็กปฐมวัยได้มีการเรียนรู้             
ท่ีต่อเน่ือง ทัง้จากท่ีโรงเรียนเช่ือมโยงไปสู่ท่ีบ้าน โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมคล้ายความ         
“เป็นหุ่นส่วน” ในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการ
จดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ
เด็กปฐมวยั โดยเป็นการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีเด็กปฐมวยัจะได้ฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหว
จากครูในชัน้เรียน แล้วยงัได้ฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวกบัผู้ปกครองของตนเองท่ีบ้าน เป็นการเพิ่ม
กิจกรรมการคลื่อนไหวของเด็กในสงัคมเมืองท่ีต้องเร่งรีบกบัการใช้ชีวิตให้ตอ่เน่ืองและเพียงพอ ซึง่
จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย น าพามาซึ่งประโยชน์สูงสุดกับเด็กนักเรียนอีกด้วย โดย
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กระบวนการด าเนินงานดงักล่าว มุ่งเน้นในกลุ่มของโรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยัท่ีตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีผู้ปกครองโดยสว่นใหญ่นัน้มีความพร้อมและมีความต้องการ
ในการสนับสนุนกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานตนเองอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  
ประกอบกับการท่ีโรงเรียนมีความพร้อมทัง้ด้านบุคลากร สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก         
จึงสามารถท่ีศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบ ตลอดจนทดลองใช้รูปแบบได้จนจบกระบวนการวิจยัได้ 
จากเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั อนัจะเป็น
ประโยชน์คือได้รูปแบบของการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหว ท่ีเกิดจากการมีสว่นรวมด าเนินงานของ
ครูและผู้ปกครองเพื่อพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหว ตลอดจนสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยั 
และน าข้อมลูท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเคลื่อนไหวระดบัปฐมวยัให้เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพตอ่นกัเรียนมากยิ่งขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

ค าถามการวิจัย 
1. สภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย

ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นอยา่งไร 
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ควรมีองค์ประกอบและกระบวนการในรูปแบบเป็นอยา่งไร 
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาขึน้  สามารถน าไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดการ
พฒันาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยัมากน้อยเพียงใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ความมุ่งหมายหลัก  

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 

ความมุ่งหมายเฉพาะ  
1. เพื่อศกึษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจดักิจกรรมแบบ       

ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั  
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
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3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัในสถานการณ์จริง 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ       
เด็กปฐมวยัได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ให้เกิดความตระหนักและมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั อยา่งตอ่เน่ือง 

3. สามารถพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีทกัษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึน้ 
4. ได้แนวทางในการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและคณุภาพชีวิตของเด็กปฐมวยั 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research & Development) โดยใช้วิธีการวิจยั

แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) มีการก าหนดช่วงระยะในการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ 
ตามความมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั ซึง่ก าหนดขอบเขตของการวิจยัจ าแนกตามระยะตา่งๆ ดงันี ้
 

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       
เด็กปฐมวยั  

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
ผู้วิจยัก าหนดขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลูออกเป็น 3 แหลง่ ประกอบด้วย 

1. เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับด้านพลศึกษา ด้านเด็กปฐมวยั 
ด้านการบริหารการศกึษาและกิจกรรมพลศกึษาในเด็กปฐมวยั  

2. กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตท่ีเปิดสอนระดับชัน้อนุบาลและอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง     
(ฝ่ายประถม) 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ฝ่ายประถม) 3) โรงเรียนสาธิต
ละอออทุิศมหาวิทยาลยัสวนดสุิต และ 4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซึง่ได้มา
โดยการส ามะโนประชากร (Census population) จากกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย  โดยในแต่ละ
โรงเรียนก าหนดผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้ 



  7 

2.1 ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ านวน 24 คน โดยผู้วิจยัคดัเลือกผู้ปกครอง
จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยั ซึง่แบง่ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ออกเป็น  3 กลุ่ม คือ นกัเรียนท่ีมีระดบัสมรรถภาพทางกายสงู 2 คน เป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน  
นกัเรียนท่ีมีระดบัสมรรถภาพทางกายปานกลาง 2 คน เป็น ชาย  1 คน หญิง 1 คน  และนกัเรียนท่ี
มีระดบัสมรรถภาพทางกายต ่า 2 คน เป็น ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน จากนัน้จึงเก็บข้อมูลจาก
ผู้ปกครองของนักเรียนคนดังกล่าว รวมผู้ปกครองในแต่ละโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 6 คน  รวม
ทัง้หมดจ านวน 24 คน  

2.2 ครูผู้ สอน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จากโรงเรียน ท่ีเป็นกรณีศกึษา 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทัง้หมด 8 คน โดยก าหนดเกณฑ์
คดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้ 

2.2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดบัปฐมวยั ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
2.2.2 สมคัรใจเข้าร่วมการวิจยั  

ในกรณีท่ีครูผู้ สอนในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาผ่านคุณสมบตัิมากกว่า  
2 คน ผู้วิจยัจะเลือกจากครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกวา่ เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั  

2.3 ผู้ บริหารของโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 4 โรงเรียน โดยในแต่ละ
โรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และหวัหน้าโครงการ
ปฐมวยั 1 คน โรงเรียนละ 3 คน รวมทัง้หมด 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ตามต าแหน่งทีร่ะบุ 

3. ผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญสาขาพลศึกษา 5 คน สาขาปฐมวยั 
2 คน และสาขาการบริหารการศึกษา 2 คน รวมทัง้หมด 9 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยก าหนดเกณฑค์ดัเขา้ (Inclusion criteria) ดงันี ้

 3.1 ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตสาขาพลศกึษา สาขา
ปฐมวยั และสาขาการบริหารการศกึษา หรือ 

3.2 ในกรณีท่ีไม่ได้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต จะต้อง
มีต าแหน่งทางวิชาการไมน้่อยกวา่รองศาสตราจารย์ และ  

3.3 มีประสบการณ์การสอนในสาขาพลศึกษา สาขาปฐมวยั และสาขา
การบริหารการศกึษาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้องตามสาขาท่ีตนเองจบ ไม่น้อยกวา่ 10 ปี 

ขอบเขตด้านตวัแปร 
ในระยะนีผู้้วิจยัก าหนดตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้

1. สภาพของการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั 
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2. ปัญหาของการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั 
3. ความต้องการจ าเป็นของการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั  
4. แนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม

การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั  
ระยะที่ 2  การสร้างและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม

การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้วิจยัก าหนดแหลง่ข้อมลูใน
การวิจยัดงันี ้   

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ผู้วิจยัก าหนดขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู 3 แหลง่ ประกอบด้วย 

1. สารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลท่ีได้จากการ
กระบวนการวิจยั   ในระยะท่ี 1  

2. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบมาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy 
standards) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standards) มาตรฐานด้านความเป็น
ประโยชน์ (Utility standards) และมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standards) ของ
รูปแบบ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญสาขาพลศึกษา 5 คน สาขาปฐมวยั 2 คน และ
สาขาการบริหารการศกึษา 2 คน โดยก าหนดเกณฑ์คดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้

 2.1 ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตสาขาพลศึกษา สาขา
ปฐมวยั และสาขาการบริหารการศกึษา หรือ 

2.2 ในกรณีท่ีไม่ได้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต จะต้อง
มีต าแหน่งทางวิชาการไมน้่อยกวา่รองศาสตราจารย์ และ  

2.3 มีประสบการณ์การสอนในสาขานัน้ๆ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อย
กวา่ 10 ปี ซึง่เป็นกลุม่เดียวกบัผู้ เช่ียวชาญ ในระยะท่ี 1 ข้อ 3.3 

3. กลุ่มทดลองน าร่อง (Pilot study group) ใช้รูปแบบฯ โดยเลือกจากกลุ่มท่ี
เป็นกรณีศึกษาในระยะท่ี 1 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง            
(ฝ่ายประถม) โครงการหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ มี
ส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย (Participants) ประกอบด้วย เด็กปฐมวัย  20 คน ผู้ ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 20 คน และครูผู้ สอนวิชาพลศึกษาในเด็กปฐมวัย 1 คน โดยมีเกณฑ์คดัเข้า (Inclusion 
criteria) จ าแนกตามกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้ 
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3.1 กลุม่เดก็ปฐมวยั ก าหนดเกณฑ์การคดัเข้า คือ  
3.1.1 ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
3.1.2 ไม่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย จนเป็นอุปสรรคต่อการฝึก

กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
3.1.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้ตลอดระยะเวลาของการ

วิจยั จนการวิจยัสิน้สดุ 
3.2 กลุม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั ก าหนดเกณฑ์การคดัเข้า คือ 

3.2.1 เป็นผู้ปกครองเด็กปฐมวยัในข้อ 3.1 
3.2.2 สมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
3.2.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้ตลอดระยะเวลาของการ

วิจยั จนการวิจยัสิน้สดุ 
3.3 กลุ่มครูผู้สอนวิชาพลศึกษาในเด็กปฐมวยั ก าหนดเกณฑ์การคดัเข้า 

คือ 
3.3.1 เป็นครูผู้สอนของนกัเรียนในข้อ 3.1  
3.3.2 สมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
3.3.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้ตลอดระยะเวลาของการ

วิจยั จนการวิจยัสิน้สดุ 
โดยผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การคดัออก (Exclusion criteria) ดงันี ้

1. เด็กปฐมวยัเกิดการบาดเจ็บระหวา่งการทดลองและไม่สามารถเข้าร่วมการ
วิจยักระบวนวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง จนเสร็จสิน้กระบวนการวิจยัได้ 

2. ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัไมมี่เวลาฝึกกิจกรรมนอกชัน้เรียนให้กบัเด็กปฐมวยั 
3. ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัแสดงความประสงค์ท่ีจะออกจากกระบวนการวิจยั

ในระหวา่งที่ด าเนินการวิจยัอยู่ 
ขอบเขตด้านตวัแปร 

ตัวแปรต้น  (Independent Variable) คือ  ผลการสังเคราะห์สารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกบัรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและแนวทางในการ
สร้างรูปแบบ 

ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variable) คือ รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั  
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  คือ  
1.คณุภาพด้านความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความ

เป็นไปได้ของรูปแบบ ตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบด้วย 
2.1 ทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นของเดก็ปฐมวยั 
2.2 สมรรถภาพทางกายของเดก็ปฐมวยั 
2.3 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
2.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี

โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

ระยะที่ 3  การทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั  

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ผู้ วิจัยก าหนดแหล่งข้อมูลในการทดลองเพื่อยืนยันการใช้รูปแบบ คือ โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ในภาคเรียนท่ี 2 โดยเก็บข้อมูลจากการเลือก 2 
ห้องเรียน โดยเป็นคนละกลุม่กบักลุม่ทดลอง ประกอบด้วย 

กลุม่ทดลอง จ านวน 1 ห้อง ได้แก่อนบุาล 3/2 โดยจ าแนกเป็นกลุม่ยอ่ย ดงันี ้
1. นักเรียนชัน้อนุบาล 3 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) จากเกณฑ์คดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้ 
1.1 มีความพร้อมท่ีเข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบ 
1.2 ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมกระบวนการวิจยั  
1.3 ไม่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย จนเป็นอุปสรรคต่อการฝึกกิจกรรม

การเคลื่อนไหว 
1.4 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาของการวิจัย         

จนการวิจยัสิน้สดุ 
2. กลุ่มผู้ปกครองเด็กอนุบาลท่ีสมัครใจเข้าร่วมทดลอง จ านวน 30 คน ซึ่ง

ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) 
ดงันี ้      
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2.1 เป็นผู้ปกครองเด็กอนบุาลในข้อ 1 
2.2 สมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
2.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาของการวิจัย       

จนการวิจยัสิน้สดุ 
3. ครูผู้ สอนวิชาพลศึกษาเด็กอนุบาล (ท่ีไม่ใช่กลุ่มการศึกษาน าร่องการใช้

รูปแบบ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) จ านวน 1 คน โดยก าหนดเกณฑ์   
คดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้  

3.1 เป็นครูผู้สอนของนกัเรียนในข้อ 1  
3.2 สมคัรใจเข้าร่วมสมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
3.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาของการวิจัย       

จนการวิจยัสิน้สดุ 
กลุ่มควบคมุ จ านวน 1 ห้อง ได้แก่อนบุาล 3/1 ประกอบด้วยนกัเรียน จ านวน 26 

คน  
โดยผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การคดัออก (Exclusion criteria)ในทกุกลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่เด็กอนบุาล ด าเนินการคดัออกเม่ือ  
 1.1 เกิดการบาดเจ็บระหว่างการทดลองและไม่สามารถเข้าร่วมการวิจยั

กระบวนวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง จนเสร็จสิน้กระบวนการวิจยัได้  
 1.2 ผู้ปกครองแสดงความประสงค์ท่ีจะให้เด็กอนบุาล ท่ีอยู่ในความดแูล

ของตวัเอง ออกจากกระบวนการวิจยัในระหวา่งที่ด าเนินการวิจยัอยู ่
2. ผู้ปกครองเด็กอนบุาล ด าเนินการคดัออกเม่ือ  

 2.1 ไม่มีเวลาฝึกกิจกรรมนอกชัน้เรียนให้กับเด็กอนุบาล ตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ได้ 

 2.2 แสดงความประสงค์ท่ีจะออกจากกระบวนการวิจัยในระหว่างท่ี
ด าเนินการวิจยัอยู ่

3. ครูผู้สอนวิชาพลศกึษาเด็กอนบุาล ด าเนินการคดัออกเม่ือ 
 3.1 ไม่มีเวลาฝึกกิจกรรมในชัน้เรียนให้กบัเด็กอนบุาล ตามแผนท่ีก าหนด

ไว้ได้   
 3.2 ไม่มีเวลาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมนอกชัน้เรียนท่ีผู้ปกครอง

ด าเนินการ ตามบทบาท หน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ได้ 
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 3.3 แสดงความประสงค์ท่ีจะออกจากกระบวนการวิจัยในระหว่างท่ี
ด าเนินการวิจยัอยู ่

 
ขอบเขตด้านตวัแปร 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัซึง่ประกอบด้วย 

1. ทกัษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวยั 
2. สมรรถภาพทางกายของเดก็ปฐมวยั 
3. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้

กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั 
4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้

กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การเค ล่ือนไหวเบื ้องต้น (Basic Movements) หมายถึง การน าทักษะการ

เคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนษุย์มาประกอบกบัจงัหวะหรือเสียงของดนตรี เป็นการวางรากฐาน
การเคลื่อนไหวท่ีถกูต้อง เป็นการเสริมสร้างความเข็งแรง ความคล่องตวัและความสมัพนัธ์ระหว่าง
ระบบประสาทและกล้ามเนือ้ในการเคลื่อนไหว 

2. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการพฒันา รูปแบบการจดักิจกรรมแบบ 
ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยประยุกต์หลกัการพัฒนาเด็กปฐมวยั 
แนวคิดการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวยั หลกัการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหว แนวคิดการจดัการเรียน
การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม ความเป็นหุ้นสว่นและแบบทวิภาคี 

3. สภาพของการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ลกัษณะ
การจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีปรากฎอยู่ในสถานการณ์ปัจจบุนัของโรงเรียน
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลยัสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  
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ซึ่งสะท้อนจากกระบวนการสังเกตการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง  

4. ปัญหาของการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวส าหรับเดก็ปฐมวัย หมายถึง ประเด็น
ท่ีเป็นอปุสรรค ความยากล าบากท่ีพบในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวในโรงเรียนของเด็กปฐมวยั  

5. ความต้องการจ าเป็นของการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
หมายถึง สภาพการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวในโรงเรียนของเด็กปฐมวยัท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจุบนั
กบัสภาพการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวในโรงเรียนของเด็กปฐมวยัท่ีควรจะเป็น  

6. แนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม        
การเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ทางปฎิบตัิท่ีควรท าในการสร้างรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ส าหรับเด็กปฐมวยั 

7. ผลการสังเคราะห์สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ        
ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวและแนวทางในการสร้างรูปแบบ หมายถึง ผลท่ีได้
จากการบรูณาการข้อมลู เนือ้หา แนวคิด ทฤษฎีตา่งๆ ในประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ส าหรับเด็กปฐมวยั 

8. รูปแบบกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย ส าหรับเดก็ปฐมวัย หมายถึง ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ 
กระบวนการ และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการจดักิจกรรม ในงานวิจยันีค้ือนกัเรียนระดบัชัน้
อนบุาล 3 ท่ีประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นแบบไม่เคลื่อนท่ี กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เบือ้งต้นแบบเคลื่อนท่ี  และกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นแบบใช้อปุกรณ์ ด้วยความร่วมมือของ
ครูและผู้ปกครองในลักษณะของการบูรณาการกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เก่ียวกบัการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นเข้าด้วยกนั ด้วยรูปแบบของ TIPOS Model  ดงันี ้

8.1 T = Teacher หมายถึง ครูผู้สอนนักเรียนปฐมวยั ซึ่งจะต้องมีบทบาทหน้าท่ีใน
การจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวในชัน้เรียนให้กบันกัเรียน และมีบทบาทในการประสานความร่วมมือ 
ติดตาม ก ากบั สนบัสนนุผู้ปกครองให้มีการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวนอกชัน้เรียนให้กบันกัเรียน
ในปกครองของตนเอง 

8.2 I = In-class Activities หมายถึง การฝึกปฏิบตัิชดุของกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
ชัน้เรียนของนักเรียนปฐมวัย โดยครูเป็นผู้น าการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนท่ีตัวเองรับผิดชอบ
จดัการเรียนรู้ 

8.3 P = Parents หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวยัซึ่งจะต้องมีบทบาทหน้าท่ีใน
การจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวนอกชัน้เรียนให้กบันักเรียนในปกครองของตวัเอง รวมทัง้มีบทบาท
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ในการประสานความร่วมมือกับครูผู้สอนในการก ากับ ติดตามพฒันาการของผู้ เรียนในปกครอง
ของตวัเอง 

8.4 O = Out-class Activities หมายถึง การฝึกปฏิบตัิชดุของกิจกรรมการเคลื่อนไหว
นอกชัน้เรียนของนกัเรียนปฐมวยั โดยผู้ปกครองเป็นผู้น าการจดักิจกรรมให้กบันกัเรียนในปกครอง
ของตวัเอง  

8.5 S = Students หมายถึง นักเรียนปฐมวัย มีบทบาทหน้าท่ีในการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามชดุกิจกรรมท่ีครูและผู้ปกครองจดัให้ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

9. คุณภาพด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้
ของรูปแบบตามคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ หมายถึง คณุลกัษณะของรูปแบบซึง่พิจารณาคณุลกัษณะ
ดงันี ้

9.1 ความถูกต้อง หมายถึง การน ารายละเอียด เนือ้หาท่ีน่าเช่ือถือท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ
การจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว มาปรับปรุงให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ
ซึง่สามารถประเมินได้โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ 

9.2 ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล้องกลมกลืน ไม่ขดัตอ่วตัถปุระสงค์ของ
รูปแบบ ท่ีต้องได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองเนือ้หา และกระบวนการจดักิจกรรมของ
รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการ
สอบถามความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ 

9.3 ความเป็นประโยชน์ หมายถึง สิ่งท่ีเป็นผลดีตามท่ีได้มุ่งหมายไว้ จากรูปแบบ
การจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อให้เด็กปฐมวยั         
มีสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้ ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ 

9.4 ความเป็นไปได้ หมายถึง โอกาสหรือหนทางท่ีสามารถน ารูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริงและประสบ
ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ ซึง่สามารถประเมินได้โดยการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ เช่ียวชาญ  

10. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย หมายถึง 

10.1 ทักษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นของเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการของ
การเคลื่อนไหว เพื่อช่วยพฒันาให้ส่วนต่างๆ ให้มีการท างานร่วมกนั ประสานกนัในระบบประสาท
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และกล้ามเนือ้ให้สามารถท างานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพและท าให้ได้มาซึง่ทกัษะเบือ้งต้น 
(Basic skill)   

10.1.1 การ เค ลื่ อ น ไห วแบบ เคลื่ อ น ท่ี  (Locomotor Movement) คื อ ก า ร
เคลื่อนไหวร่างกายจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
การคลาน ก้าวกระโดด การกระโดด วิ่งกระโดดควบม้าและการกระโดดข้าม ซึ่งการเคลื่อนไหวนี ้
เป็นการพฒันากล้ามเนือ้มดัใหญ่ (Gross-motor Skill)  

10.1.2 การเคลื่ อน ไหวแบบอยู่ กับ ท่ี  (Nonlocomotor Movement) คือการ
เคลื่อนไหวท่ีอยู่กับท่ี ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การดึง การดนั การบิด 
การผลกั การกระติก การนัง่ การยืน ซึง่การเคลื่อนไหวนีเ้ป็นการพฒันาการประสานสมัพนัธ์การใช้
ร่างกายสร้างสมดลุ (Balance and Coordination skill) 

10.1.3 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ (Manipulative Movement) คือ 
การเคลื่อนไหวท่ีใช้การประสานสมัพนัธ์ระหว่าง มือหรือเท้ากบัตา ในการเคลื่อนย้ายท่ีกบัอปุกรณ์ 
ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเปิด-ปิดด้วยมือ การขว้าง การโยน การโบก
และการจบั ซึง่การเคลื่อนไหวนีเ้ป็นการพฒันามือตาประสานสมัพนัธ์และกล้ามเนือ้มดัเล็ก (Fine-
motor Skill and Hand-eye Coordination) 

10.2 สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย หมายถึง สภาวะของร่างกายของเด็ก
ปฐมวยัท่ีอยู่ในสภาพท่ีดีเพื่อท่ีจะช่วยให้ร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ประกอบไปด้วย 
ความอ่อนตวั ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ ความเร็ว พลงัของกล้ามเนือ้และการ
ทรงตวั แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เลือกกิจกรรมท่ีใช้ ในการ
ทดสอบแต่ละรายการจากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการน าไปใช้กับเด็กปฐมวัย และสามารถ
น าไปใช้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการทดสอบมากในการทดสอบ ซึ่งประกอบรายการทดสอบ 
จ านวน 5 รายการ คือ 1) นั่งงอตัวไปข้างหน้า 2) ยืนเขย่งปลายเท้า 3) วิ่งเร็ว 20 เมตร  4)ยืน
กระโดดไกล และ 5) ลกุนัง่ 30 วินาที 

10.3. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคล่ือนไหว ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ความรู้สึกทางบวกหรือความพอใจ
หลังจากการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ส าหรับ            
เด็กปฐมวยัของครูผู้สอนและผู้ปกครองซึง่ประเมินได้จากแบบประเมินความพึง่พอใจของรูปแบบ 

10.4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การท่ีผู้ปกครองช่วยฝึกกิจกรรม              
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การเคลื่อนไหวให้กบัเด็กเม่ืออยูน่อกเวลาเรียน (ท่ีบ้าน) ตามรูปแบบกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ เปา้หมาย
เพื่อการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ซึง่ประเมินได้จากแบบประเมินการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 

11. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีช่วงอายุ 5-6 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาล 
โดยในงานวิจยันีก้ าหนดเป็นนกัเรียนในระดบัชัน้อนบุาล 3 

12. ครูผู้สอน หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นครูผู้ รับผิดชอบสอนนักเรียนใน
ระดบัชัน้อนบุาล 3 ในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิชาพลศกึษาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวอ่ืนๆ  

13. ผู้ปกครองเดก็ปฐมวัย หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบันกัเรียนในลกัษณะเป็นบดิา 
มารดา ญาติ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้มีบทบาทหน้าท่ีในการดแูล เลีย้งดเูด็กปฐมวยั ตลอดจน
การอบรมสัง่สอน การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับเด็กปฐมวัย โดยในงานวิจัยนี ้คือ
นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล 3 

14. ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดแนวนโยบายการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของ
สถานศึกษา เป็นไปตามแนวนโยบายท่ีก าหนด ซึ่งในงานวิจยันี ้ได้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหวัหน้าระดบัปฐมวยั 

15. ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาตา่งๆ ท่ีเอือ้ตอ่การให้ข้อมลูส าคญัตอ่การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี โดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั โดยในงานวิจยั
สามารถแยกเป็นสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 3 สาขา คือ สาขาพลศึกษา สาขาปฐมวยั และสาขาการ
บริหารการศึกษา ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบวิธี
วิจยั ดงันี ้

15.1 ผู้ เช่ียวชาญในการให้ข้อมลูสารสนเทศของการวิจยั ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ
สาขาพลศึกษาจ านวน 5 คน สาขาปฐมวยัจ านวน 2 คน และสาขาการบริหารการศึกษาจ านวน 
2 คน 

15.2 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ จ าแนกย่อยตามลกัษณะของ
เคร่ืองมือ เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่ 

15.2.1 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ และเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเคร่ืองมือท่ีมีลักษณะเฉพาะทางพลศึกษา ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญสาขา  
พลศกึษาจ านวน 5 คน สาขาปฐมวยัจ านวน 2 คน และสาขาการบริหารการศกึษาจ านวน 2 คน 
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      15.2.2 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวดัผลทางพลศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้ เช่ียวชาญสาขาพลศกึษาจ านวน 5 คน 

16. โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนใน
ระบบ ท่ีอยู่ภายใต้สงักัดของมหาวิทยาลยัท่ีมีเขตท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดสอนใน
ระดบัปฐมวยั ซึง่มีทัง้หมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตละอออทุิศมหาวิทยาลยั
สวนดสุติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สมมุตฐิานของการวิจัย 
ผู้วิจยัก าหนดสมมตฐิานการวิจยัในระยะท่ี 2 และ 3 ของการวิจยั ดงันี ้

1.สมมติฐานการวิจยัในระยะท่ี 2 ของการวิจยั 
1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ และ
เป็นไปได้ในการน าไปใช้ในสถานการณ์จริงผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 เด็กปฐมวยัมีทกัษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกาย หลงัการทดลอง
สงูกวา่ก่อนการทดลอง  

1.3 ครูผู้สอนมีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั อยู่ในระดบัดีหรือ     
ดีมาก 

1.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั อยู่ในระดบัดีหรือ
ดีมาก 

1.5 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี  โดยใช้กิจกรรม 
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั อยูใ่นระดบัดีหรือดีมาก 

2.สมมติฐานการวิจยัในระยะท่ี 3 ของการวิจยั 
2.1 เด็กปฐมวยัมีทกัษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกาย หลงัการทดลอง

สงูกวา่ก่อนการทดลอง  
2.2 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี โดย

ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั อยู่ในระดบัดีหรือ
ดีมาก    

2.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั อยู่ในระดบัดีหรือ
ดีมาก 

2.4 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั อยูใ่นระดบัดีหรือดีมาก 
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บทที่ 2  
เอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัเพื่อสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบทวิภาคี เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยันี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1.หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
1.1 ปรัชญาการศกึษาปฐมวยั 
1.2 วิสยัทศัน์ 
1.3 หลกัการของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 
1.4 หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอาย ุ3-6 ปี 
1.5 หลกัการและแนวทางการจดัประสบการณ์ 

2.การจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวและพลศกึษาของเดก็ปฐมวยั  
2.1 ความหมายของกิจกรรมพลศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
2.2 ความส าคญัของการเคลื่อนไหวและกิจกรรมพลศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
2.3 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ 
2.4 หลกัการจดักิจกรรมพลศกึษา 
2.5 ขอบขา่ยของกิจกรรมพลศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
2.6 ทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น 

3.บทบาทของผู้ปกครองในการสง่เสริมสขุภาพและการออกก าลงักายของเด็ก 
4.สมรรถภาพทางกาย 

4.1 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 
4.2 ความส าคญัของสมรรถภาพทางกาย 
4.3 องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย 
4.4 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยั 

5. แนวคดิและทฤษฎีการมีสว่นร่วม  
5.1 ความหมายของการมีสว่นร่วม 
5.2 ความส าคญัของการมีสว่นร่วม 
5.3 รูปแบบการมีสว่นร่วม 
5.4 แนวคดิเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา 
5.5 การจดัการศกึษาตามหลกัทวิภาคี 
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6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาค้นคว้า  
6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้ด าเนินการทบทวนหลกัสตูรการศกึษา

ปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 ให้มีความสอดคล้องและทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงทกุด้าน เพื่อพฒันาไปสู่
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 โดยน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาวิจยัและแผนแม่บท
กฎหมายตา่งๆ มาใช้ในการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัให้มีความเหมาะสมชดัเจนยิ่งขึน้ ทัง้
เปา้หมายในการพฒันา คณุภาพเด็กและกระบวนการน าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบตัิในระดบัเขตพืน้ท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัดหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2560      
จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได้หากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัชาติ ชุมชน 
และครอบครัว เห็นคณุค่าของการศกึษาปฐมวยัมีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมรับรู้และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่วมกันท างานอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ ในการวางแผน ส่งเสริม 
สนบัสนนุ ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อสิทธิท่ีเด็กทกุคนจะต้องได้รับจากการอบรมเลีย้ง
ดแูละการศกึษาท่ีมีคณุภาพ  

1.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย     
การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตัง้แต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็น        

องค์รวมบนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดแูละการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและ
พฒันาการตามวยัของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศกัยภาพ ภายใต้บริบทสงัคมและวฒันธรรมท่ีเด็ก
อาศยัอยู ่ด้วยความรักความเอือ้อาทร และความเข้าใจของทกุคนเพื่อสร้างรากฐานคณุภาพชีวิตให้
เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ

1.2 วิสัยทศัน์  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา อย่างมีคณุภาพและต่อเน่ืองได้รับการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวยั มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินยั และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศกึษา 
พอ่แม่ ครอบครัว ชมุชนและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเด็ก 
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1.3 หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเลีย้งดูและการส่งเสริมพัฒนาการตาม

อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วย
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกบัผู้ เลีย้งดหูรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการอบรม
เลีย้งด ูการพฒันาและให้การศกึษาแก่เด็กปฐมวยัเพื่อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขัน้
ของพฒันาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมมีคณุภาพ และเต็มตามศกัยภาพ โดยก าหนดหลกัการ 
ดงันี ้

1. สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลมุเดก็ปฐมวยัทกุคน 
2. ยึดหลกัการอบรมเลีย้งดแูละให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั โดยค านึงถึง

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชมุชน สงัคม และวฒันธรรมไทย 
3. ยดึพฒันาการและการพฒันาเด็กโดยองค์รวม ผา่นการเลน่อยา่งมีความหมาย 
และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้

เหมาะสมกบัวยั และมีการพกัผอ่นเพียงพอ 
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินยั และมีความสขุ 
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพฒันาเด็กระหว่าง

สถานศกึษากบัพอ่แม่ ครอบครัว ชมุชน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั 
1.4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเดก็อายุ 3-6 ปี 

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอาย ุ3 - 6 ปี เป็นการจดัการศกึษาในลกัษณะ
ของการอบรมเลีย้งดแูละให้การศกึษา เด็กจะได้รับการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม 
และสตปัิญญาตามวยัและความสามารถของแตล่ะบคุคล 

จุดหมาย 
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอาย ุ3 -6 ปี มุง่ให้เด็กมีพฒันาการตามวยัเต็ม

ตามศกัยภาพและมีความพร้อม ในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจดุหมายเพื่อให้เกิดกบัเด็กเม่ือจบ
การศกึษาระดบัปฐมวยั ดงันี ้

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั แข็งแรง และมีสขุนิสยัท่ีดี 
2. สขุภาพจิตดี มีสนุทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
3. มีทกัษะชีวิตและปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินยั และ

อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ 
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4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม 
กบัวยั 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
แบ่งเป็นพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน มีจ านวน 12 มาตรฐานประกอบด้วย 

1. พฒันาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสขุนิสยัท่ีดี 
มาตรฐานท่ี  2 กล้ามเนื อ้ใหญ่และกล้ามเนื อ้เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่ าง

คลอ่งแคลว่และประสานสมัพนัธ์กนั 
2. พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานท่ี 3 มีสขุภาพจิตดีและมีความสขุ 
มาตรฐานท่ี 4 ช่ืนชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานท่ี 5 มีคณุธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีง าม 

3. พฒันาการด้านสงัคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
มาตรฐานท่ี 7 รักธรรมชาติ สิง่แวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 8 อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกท่ีดี

ของสงัคมในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
4. พฒันาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานท่ี 9 ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกบัวยั 
มาตรฐานท่ี 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกบัวยั 
 

ซึง่ในงานวิจยันีข้อน าเสนอในสว่นของตวับง่ชีแ้ละสภาพท่ีพงึประสงค์ของพฒันาการ
ด้านร่างกาย มาตรฐานท่ี 2 ดงันี ้ 

มาตรฐานท่ี 2 กล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ประสานสมัพนัธ์กนั 

 



  23 

ตัวบ่งชี ้
สภาพที่พงึประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

เคลื่อนไหวร่างกาย
อยา่งคลอ่งแคลว่

ประสานสมัพนัธ์และ
ทรงตวัได้ 

 

1. เดนิได้ตามแนวที่
ก าหนดได้ 

1.เดนิตอ่เท้าไปข้างหน้า 
เป็นเส้นตรงได้ โดยไม่
ต้องกางแขน 

1.เดนิตอ่เท้าไปถอยหลงั 
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน 

2. กระโดดสองขาขึน้
ลงอยูก่บัท่ีได้ 

2.กระโดดขาเดียว 
อยูก่บัท่ีได้ โดยไม่เสีย 
การทรงตวั 

2.กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อยา่งตอ่เน่ือง
โดยไม่เสียการทรงตวั 

3. วิ่งแล้วหยดุได้ 3. วิ่งหลบหลีก 
สิ่งกีดขวางได้ 

3. วิ่งหลบหลีกสิง่กีดขวาง 
ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ 

4. รับลกูบอลโดยใช้
มือและล าตวัช่วย 

4. รับลกูบอลโดยใช้ 
มือสองข้าง 

4. รับลกูบอลกระดอนขึน้
จากพืน้ได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็ก เพื่อสง่เสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้ เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีก าหนด สาระการเรียน รู้ 
ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคญัและสาระท่ีควรเรียนรู้  

ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้ สอนน าไปใช้ในการออกแบบการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบตัิ และได้รับการส่งเสริมพฒันาการครอบคลุมทุกด้าน ใน
ส่วนของด้านร่างกายนัน้ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จะ เป็นการ
สนบัสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพฒันาการใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ กล้ามเนือ้เล็ก และการประสานสมัพนัธ์
ระหว่างกล้ามเนือ้และระบบประสาทในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และ
สนบัสนนุให้เด็กมีโอกาสดแูลสขุภาพและสขุอนามยัสขุนิสยั และการรักษาความปลอดภยั ดงันี ้
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ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคญั 
1. การใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ 1. การเคลื่อนไหวอยูก่บัท่ี 

2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนท่ี 
3. การเคลื่อนไหวพร้อมวสัดอุปุกรณ์ 
4. การเคลื่อนไหวท่ีใช้การประสานสมัพนัธ์            
ของการใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ในการขว้าง การจบั  
การโยน การเตะ 
5. การเลน่เคร่ืองเลน่สนามอยา่งอิสระ 

2. การใช้กล้ามเนือ้เล็ก 1. การเลน่เคร่ืองเลน่สมัผสัและการสร้างสิง่ตา่งๆ 
จากแท่งไม้ บลอ็ก 
2. การเขียนภาพและการเลน่กบัสี 
3. การปัน้ 
4. การประดิษฐ์สิง่ตา่งๆ ด้วยเศษวสัด ุ
5. การหยิบจบั การใช้กรรไกร การฉีก การตดั  
การปะ และการร้อยวสัด ุ

3. การรักษาสขุภาพอนามยัสว่นตน 1. การปฏิบตัิตนตามสขุอนามยั สขุนิสยัท่ีดีใน

กิจวตัรประจ าวนั 

4. การรักษาความปลอดภยั 1. การปฏิบตัิตนให้ปลอดภยัในกิจวตัรประจ าวนั 

2. การฟังนิทาน เร่ืองราว เหตกุารณ์เก่ียวกบั 

การปอ้งกนัและรักษาความปลอดภยั 

3. การเลน่เคร่ืองเลน่อย่างปลอดภยั 

4. การเลน่บทบาทสมมติเหตกุารณ์ตา่งๆ 

5. การตระหนกัรู้เก่ียวกบัร่างกายตนเอง 1. การเคลื่อนไหวโดยควบคมุตนเองไปในทิศทาง 

ระดบั และพืน้ท่ี 

2. การเคลื่อนไหวข้ามสิง่กีดขวาง 
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1.5 หลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ 
1.5.1 หลักการจัดประสบการณ์ 

1. จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพฒันาเด็กโดย
องค์รวมอย่างสมดลุและตอ่เน่ือง 

2. เน้นเด็กเป็นส าคญั สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บคุคลและบริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่

3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็ก 

4. จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอยา่งตอ่เน่ือง และเป็นสว่นหนึ่ง
ของการจดัประสบการณ์ พร้อมทัง้น าผลการประเมินมาพฒันาเด็กอยา่งตอ่เน่ือง 

5. ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพฒันา
เด็ก 

1.5.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ 
1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของ

สมองท่ีเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตาม
ศกัยภาพ 

2. จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า 
เรียนรู้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เลน่ สงัเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

3. จดัประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทัง้กิจกรรม ทกัษะ และสาระ
การเรียนรู้ 

4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเร่ิม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และ
น าเสนอความคิดโดยผู้สอนหรือผู้จดัประสบการณ์เป็นผู้สนบัสนนุอ านวยความสะดวก และเรียนรู้
ร่วมกบัเด็ก 

5. จัดประสบการณ์ ให้ เด็ก มีปฏิสัมพัน ธ์กับ เด็ก อ่ืน  กับผู้ ใหญ่  ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุน่ มีความสขุ และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลกัษณะตง่ๆ กนั 

6. จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และอยูใ่นวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกบับริบท สงัคม และวฒันธรรมท่ีแวดล้อมเด็ก 
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7. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสยัท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และการมี
วินยั ให้เป็นสว่นหนึง่ของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

8. จดัประสบการณ์ทัง้ในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไว้ลว่งหน้าและแผนท่ีเกิดขึน้ใน
สภาพจริงโดยไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ 

9. จดัท าสารนิทศัน์ด้วยการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒน าเด็กและการวิจัยใน         
ชัน้เรียน 

10. จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทัง้การ
วางแผน การสนบัสนนุสื่อ แหลง่เรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ 

2. กิจกรรมการเคล่ือนไหวและพลศึกษาของเดก็ปฐมวัย  
กิจกรรมพลศึกษาถือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สงูสดูต่อเด็กปฐมวยั เพราะการศึกษา

ของเด็กปฐมวยันัน้ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาเด็กให้เจริญเติบโต ประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ 
จะเป็นการเตรียมความพร้อมเด็ก ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ เอกศักดิ์ เฮงสุโข (2555) 
กล่าวไว้ว่า ถ้ากิจกรรมพลศึกษาจัดขึน้โดยค านึงถึงความรู้ในเร่ืองของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก ความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของเด็กแต่ละคน  กิจกรรม         
พลศึกษาจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนากล้ามเนือ้ต่าง ๆ และเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างาม 
นอกจากนัน้ทัง้เป็นการสร้างเสริมลกัษณะนิสยัให้บ ารุงรักษาสขุภาพร่างกาย ตลอดจนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง 

2.1 ความหมายของกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัย 

นกัการศกึษาได้ให้ความหมายไว้หลายท่านดงันี ้

วิลเลี่ยม (Williams, 1964) ให้ความหมายของพลศึกษาว่าพลศึกษาอาศัย
กิจกรรมทางกาย เป็นสื่อในการเรียนรู้แต่ผลการเรียนรู้นัน้ไม่ได้เกิดเฉพาะทางร่างกายเพียงอย่าง
เดียวพลศึกษายังมีอิทธิพลท าให้เกิดการพัฒนาในด้านอ่ืนอีกด้วยเช่นการตอบสนองทางด้าน
อารมณ์สัมพันธภาพส่วนบุคคลความเจริญในด้านพฤติกรรมทางสังคมส าหรับเด็กการเรียนรู้
ทางด้านจิตใจรวมทัง้ผลทางด้านสติปัญญาและสนุทรียภาพเพราะขณะท่ีร่างกายพฒันาขึน้จิตใจก็
ได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึน้ 

 เคอร์เนอร์ (จิรภรณ์ ศิริประเสริฐ, 2543 อ้างอิงจาก Kirchner) ให้ความหมาย 
พลศึกษาส าหรับเด็กว่า พลศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีใช้การเคลื่อนไหวเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้เด็กได้
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แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตวัของตวัเองคณะศกึษามีจดุประสงค์ท่ีจะช่วยให้
เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มความสามารถในศักยภาพด้านสติปัญญากายภาพสังคมและอารมณ์
ความหมายดงักล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของลอกส์ดอนและคณะ (Logsdon and other, 
1984) ท่ีกล่าวว่ากิจกรรมพลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนไหวและ
จะต้องจดัให้มีอยู่ในโปรแกรมการจดัการศกึษาของหลกัสตูรของโรงเรียนเพราะพลศกึษาเป็นส่วน
หนึง่ของการศกึษาท่ีมีจดุมุง่หมายเช่นเดียวกบัจดุมุง่หมายของการศกึษาทัว่ไป 

พรใจ สารยศ (2553) ให้ความหมายของพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยว่า             
พลศกึษา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวท่ีเป็นสื่อในการเรียนรู้ส่งผลให้เด็กมี
พฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 

นกัวิชาการด้านพลศกึษาทัง้หลายท่ีกลา่วมาให้ความหมายของพลศกึษาสรุปได้
วา่พลศกึษา เป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวและเป็นกิจกรรมทางกายท่ีเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการและพฒันาการของเด็กในทกุๆด้าน เพื่อการมีสขุภาพท่ี
แข็งแรง สมบรูณ์และมีการเจริญเติบโตท่ีสมวยั และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2.2 ความส าคัญของการเคล่ือนไหวและกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัย 
สพุาพร เทพยสวุรรณ (2559) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการเคลื่อนไหวต่อเด็ก 

ไว้ดงันี ้
1. การร้อง เล่น เต้นร า เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเด็กๆ ชอบ เพราะเป็นกิจกรรมท่ี

ตอบสนองตอ่ธรรมชาติของเดก็ท่ีไม่อยูน่ิ่งและชอบเคลื่อนไหวร่างกายอยูต่ลอดเวลา 
2. ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เดิน วิ่ง 

กระโดดโลดเต้น ชมืูอ หมนุตวั สา่ยเอว เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาทกัษะในการเคลื่อนไหวสว่นตา่ง ๆ 
ของร่างกายได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

3. ช่วยให้สขุภาพร่างกายของเด็กแข็งแรง และพฒันาอวยัวะทุกส่วนของเด็ก
ให้มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งดีในการเคลื่อนไหว  

4. ช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะการท่ีเด็กได้คิดค้นท่าทาง                      
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระผ่านทางเสียงเพลงเช่น การเคลื่อนไหวเล่นบทบาทสมมุติ       
ตามเพลง การเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการให้แก่เด็กได้ดีมากทีเดียว 

5. ช่วยให้เด็กเกิดความมัน่ใจในตนเอง เพราะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ
นัน้เป็นกิจกรรมท่ีไม่ปิดกัน้ในการท่ีเด็กได้แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สกึนึกคิด และความเป็นตวั
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ของตวัเองได้อย่างอิสระ ซึ่งส่งผลในการพัฒนาความเป็นเอกลกัษณ์และความมั่นใจในตนเอง     
แก่เด็กตอ่ไป 

6. ช่วยให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืน เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วกิจกรรม                            
การเคลื่อนไหวและจงัหวะ จะเป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้ท าร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นการพฒันาทกัษะทางสงัคม
ให้กบัเด็กได้เป็นอยา่งดี 

7. ช่วยท าให้เด็กเป็นคนมีอารมณ์ดี ยิม้แย้มแจ่มใส การท่ีเด็กได้เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะเพลง และเสียงดนตรีนัน้  ช่วยให้เด็กสนุกสนาน เบิกบาน ผ่อนคลาย
ความเครียด  

8. การร้อง เต้น เล่นสนุกช่วยพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก เช่น    
ในด้านภาษา เด็กได้เรียนรู้ด้านภาษาผ่านทางเนือ้เพลง ได้เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ผ่านทางจงัหวะ
ของดนตรี 

9. ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจ าชาติของประเทศ
ตา่งๆ เช่น การร า การเต้นระบ าฮาวาย การเต้นแบบจีน การเต้นแบบแขก 

10. ช่วยให้เด็กมีความสามัคคีและปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม เช่น การ 
ออกก าลงักายตามเพลงพร้อมกบัเพื่อนๆ นอกจากนีกิ้จกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะยงัช่วยฝึก
การเป็นผู้น า ผู้ตามให้แก่เด็กอีกด้วย เช่น ให้เด็กท าท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้น าแล้วให้เพื่อน
ปฏิบตัิตาม โดยมีการสบัเปลี่ยนหมนุเวียนกนัไป 

พรใจ สารยศ (2553) กล่าวว่ากิจกรรมพลศึกษาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ งท่ี มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเด็กระดับปฐมวัย เพราะการเคลื่อนไหวและการเล่นของเด็กก็คือ           
การเรียนรู้ของเด็ก ความส าคญัของกิจกรรมพลศกึษาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวมีดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

2.2.1 กิจกรรมพลศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย เน่ืองจาก
กิจกรรมนีต้้องการส่งเสริมให้เด็กได้วิ่ง ได้กระโดด ได้ปีนป่ายรวมทัง้ได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็น
กิจกรรมทางด้านร่างกายหรือออกก าลงันัน้เอง การออกก าลงักายเป็นประจ าและสม ่าเสมอจะช่วย
ให้อวยัวะตา่งๆของร่างกายได้รับการกระตุ้นเป็นผลให้ร่างกายมีความแข็งแรงทนทาน สามารถจะ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นเวลานานและภายหลงัการร่วมกิจกรรมแล้วร่างกายก็สามารถ
กลบัคืนสูส่ภาพปกตเิร็วขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสามารถของกล้ามเนือ้สว่นตา่งๆ  

ความสมัพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้นัน้ก็คือการท่ีร่างกายสามารถจะ
เคลื่อนไหวได้จังหวะกลมกลืน สง่างามได้ผลดีและประหยัดพลังงานใช้มากท่ีสุดทัง้นีร้วมถึง           
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การเคลื่อนไหวเก่ียวกบัการท างานการเล่นกีฬา การเดิน การวิ่ง การกระโดด การขว้างปา อีกด้วย 
ซึ่งการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเหล่านีจ้ะดีหรือไม่ดี จะขึน้อยู่กับการท างานสมัพนัธ์เป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนัระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้ของร่างกาย กิจกรรมต่างๆ ทางพลศึกษาจะช่วยส่งเสริม
ความสมัพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้ในการเคลื่อนไหวต่างๆ เหล่านีไ้ด้เป็นอย่างดีจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้ในการท่ีจะท างานประสานกนัได้เป็นอย่างดีน่ีเองจะ
เป็นหนทางน าไปสู่การมีทกัษะในการเล่นกีฬาต่างๆถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งในวิชา
พลศกึษาเพราะจะเป็นหนทางท่ีจะท าให้บคุคลได้รับประโยชน์ในการศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม ใน
โอกาสข้างหน้าตอ่ไป 

ทกัษะในการกีฬานีเ้ราไม่สามารถจะท าให้มีขึน้มาภายในเวลาสัน้จึงต้องใช้เวลา
ฝึกหัดหรือเรียนซ า้ๆเป็นเวลานานและหลายครัง้หรือกิจกรรมบางอย่างบางทีอาจจะต้องใช้เวลา
เป็นปีก็ได้แต่ระยะเวลาท่ีสอนง่ายและได้ผลดีท่ีสุดคือในวัยเด็กหรือร่างกายอยู่ในระหว่างการ
เจริญเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเร่ิมท างานประสานกนัระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้ จะเร่ิม
ในวัยเด็กเล็ก เช่น เร่ิมคลาน เดิน วิ่ง และกระโดด ฉะนัน้การท่ีจะให้บุคคลได้มีการพัฒนาทาง
ความสมัพนัธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้ได้ดีเพื่อจะน าไปสู่การมีทกัษะท่ีดีมีประสิทธิภาพนัน้
ควรจะเร่ิมต้นตัง้แตว่ยัเดก็เป็นต้นมาจนกระทัง่ถึงวยัผู้ใหญ่  

2.2.2 กิจกรรมพลศกึษากบัการสง่เสริมพฒันาพฒันาการด้านสติปัญญากิจกรรม 
พลศกึษาได้รับการยอมรับว่าเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการ

ทางด้านสติปัญญาของเด็กมีงานวิจยัท่ีท าการศกึษาเด็กระดบัอนุบาลอย่างจริงจงัเพื่อแสดงให้เห็น
ความส าคญัอย่างยิ่งของการกระตุ้นเด็กอาย ุ5 ขวบด้วยวิธีการง่ายๆโดยจดักิจกรรมพลศกึษาเป็น
กิจกรรมหลกัประจ าวนัของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัเด็กๆจะถกูกระตุ้นให้ร่วมกิจกรรมประจ าวนั
เป็นรายต่อเน่ืองตัง้แต่หมุนตวัไปมา กระโดดเชือกสร้างสมดุลในทรงตวั ตีลงักา กลิง้ตวั เดินบน
คานทรงตวั เลน่ในสนามเด็กเลน่ เด็กจะได้รับการกระตุ้นให้ห้อยโหนแกว่งไกวไปบนคานเตีย้ๆ ปีน
ป่ายลื่นไถลตีลงักาและหุ่นตวัเด็กจะเล่นเกมต่างๆ หลายชนิดในห้องเรียน เกมท่ีกระตุ้นประสาท
สมัผสัในการมองเห็น การได้ยินและการสมัผสักิจกรรมทัง้หมดเป็นกิจกรรมท่ีออกแบบมาเพื่อการ
เพิ่มและยกระดบัของทักษะให้สูงขึน้และเพื่อช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองทัง้หมดในระหว่างปี
การศึกษา เม่ือถึงปลายปีการศึกษาเด็กจะเข้ารับการทดสอบความพร้อมขององค์บริหารส่วน
ท้องถ่ินเพื่อวดัพฒันาการของเด็กว่าเพียงพอตอ่การเร่ิมเรียนในเกรด 1 หรือไม่ เด็กเหลา่นีเ้กือบทกุ
คนผา่นการทดสอบด้วยคะแนนท่ีอยูใ่นระดบัสงูสดุ  
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การทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับค าอธิบายของแพทย์หญิงศันสนีย์ ฉัตร
คปุต์ (2544) ท่ีวา่การท่ีเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นการช่วยลดความตงึเครียดในสมองและท าให้
เกิดความสขุเน่ืองจากจะไปกระตุ้ นให้มีการหลัง่สารเคมีประเภทฟินหรือมอร์ฟีนในสมองท่ีเรียกว่า      
เอ็นโดรฟินมีท่ีท าให้มีความสขุ ฉะนัน้เร่ืองราวหรือสิ่งท่ีมากระทบความรู้สกึขณะมีความสขุจะท าให้
ยิ่งจดจ าได้นานซึง่ข้อมลูเหล่านีมี้ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าเร่ืองราวการเคลื่อนไหวการออกก าลังกาย           
การปฏิบตัิการใช้ดนตรีศิลปะเข้ามาผสมผสานในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนมีความสขุ
และเพิ่มการเรียนรู้มากขึน้นัน่เอง  

2.2.3 พลศกึษากบัการสง่เสริมพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 “ร่างกายและจิตใจของคนเรานัน้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จิตใจท่ี

สมบูรณ์มกัอยู่ในร่างกายท่ีแข็งแรง” ค ากล่าวนีแ้สดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างร่างกายและ
จิตใจได้ชดัเจนและกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กนัระหว่างร่างกายอารมณ์และจิตใจก็คือกิจกรรมพลศกึษา
นั่นเอง เน่ืองจากขณะจัดกิจกรรมเด็กได้เคลื่อนไหว ได้วิ่ง ได้กระโดดและเล่นอย่างสนุกสนาน
สอดคล้องกบัธรรมชาติของเด็กจึงเป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบ ผู้ ใหญ่จะสอนให้เด็กมีน า้ใจนกักีฬา คือ
ให้เด็กมีจิตใจของการให้อภัยยอมรับในความสามารถของผู้ อ่ืนตลอดจนการฝึกให้เด็กมีจิตใจ         
ท่ีอดทนกล้าเสี่ยงกล้าตดัสินใจการออกก าลงักายและการเล่น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กในวัยเจริญเติบโต การร่วมกิจกรรมเร่ืองออกก าลังกายและเล่นกีฬาก่อให้เกิดการ            
ผ่อนคลายความเครียดท าให้เด็กสนุกสนานในขณะท่ีออกก าลังกายและเล่นกีฬา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2542)  

2.2.4 กิจกรรมพลศกึษากบัการสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม 

กิจกรรมพลศึกษาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมได้เป็นอย่างดีเพราะในขณะร่วมกิจกรรมเด็กต้องเรียนรู้ท่ีจะปฏิบัติตามกฎ กติกา การ
ช่วยเหลือกนัและการเป็นผู้น า และผู้ตามการท างานร่วมกนั การมีวินยัในตนเอง จึงเป็นสิ่งท่ีเด็กๆ
จะต้องได้รับการปลกูฝังจากการเลน่กีฬาและกิจกรรมพลศกึษาถ้าอยูภ่ายใต้การจดัและด าเนินการ
ของผู้น าท่ีมีความรู้และความสามารถแล้วจะสง่เสริมให้บคุคลเป็นผู้น าท่ีมีความเข้าใจและสามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์สิ่งแวดล้อมหมู่พวกและสงัคมท่ีเขามีชีวิตอยู่ได้ดี นอกจากนีใ้นเวลา
เรียนพลศึกษาครูจะสามารถทราบว่าเด็กคนไหนมีนิสัยใจคออย่างไรและชอบเก็บตัว  ชอบ
แสดงออก แยกตัวไปจากเพื่อน น้อยใจ ก้าวร้าว หรืออ่ืนๆ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายหรือไม่เป็นท่ี
ยอมรับของสงัคมก็ควรจะได้รับการสง่เสริมไปในทางท่ีถกูต้องดีงามมากยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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2.2.5 กิจกรรมพลศกึษากบัการสง่เสริมพฒันาการด้านคณุธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมทางพลศึกษาและกีฬาสามารถท่ีจะปลูกฝังทัศนคติท่ีดีทางด้าน
คณุธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดีการเล่นกีฬานัน้จะสอนให้เด็กรู้จกัความมีน า้ใจเป็นนกักีฬารู้แพ้       
รู้ชนะ รู้อภยั เด็กในวยัเจริญเติบโตจะเรียนรู้การเล่นกีฬาเช่นเม่ือเราเล่นกีฬาแล้วเราจะเป็นฝ่าย
ชนะต้องชนะด้วยความขาวสะอาดเล่นอยู่ในกติกาชนะทัง้คู่ต่อสู้  ชนะใจผู้ตดัสิน ชนะใจคนดรูอบ
สนาม นั่นคือชัยชนะท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักแพ้ต้องแพ้ให้เป็น หมายถึง หากเราแพ้ต้องรู้ว่า
นกักีฬาของเราท าหน้าท่ีของนักกีฬาได้อย่างสมบูรณ์เต็มท่ีแล้วสู้ ไม่ได้หรือแพ้ทีมท่ีดีกว่าเก่งกว่า      
ผู้แพ้ต้องได้รับเกียรติเช่นเดียวกบัผู้ชนะคือได้รับค าชมให้ก าลงัใจในการท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
เข้าร่วมการแข่งขนัใหม่ รู้จกัอภยัคือการให้อภยัเป็นคณุธรรมจริยธรรมอนัประเสริฐท่ีมนุษย์พึงมี      
ตอ่กนั การกระท าด้วยการตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม ควรจะกล่าวค าว่าขอโทษส่วนคนท่ีถกูกระท าก็ควรท่ี
จะให้อภยัสิ่งเหล่านีค้วรจะต้องปลกูฝังตัง้แต่เด็กๆเพื่อจะท าให้เด็กเหล่านัน้มีการเรียนรู้  ท่ีดีและ
ถกูต้องจะเห็นได้ว่าสงัคมปัจจบุนัหากความมีน า้ใจเป็นนกักีฬาอย่างมากทัง้สงัคมเล็กๆจนกระทัง่
ถึงสงัคมใหญ่ๆทกุคนจะใช้ค าว่าขอให้มีน า้ใจเป็นนกักีฬาคือรู้จกัแพ้รู้จกัชนะรู้จกัการให้อภยัแต่ถ้า
เขาเหล่านัน้ไม่เคยเล่นกีฬาจึงออกก าลงักายมาตัง้แต่เด็กๆจะถูกปลูกฝังลกัษณะนิสยัท่ีถูกต้อง         
เขาเหลา่นัน้จะมีน า้ใจนกักีฬาหรือไม่ 

สรุปกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยนัน้มีความส าคัญในด้านการ
ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และคณุธรรมจริยธรรม 
เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมพลศกึษานัน้จะท าให้เด็กได้ออกก าลงักายการออกก าลงักายเป็นประจ า
สม ่าเสมอจะช่วยให้อวยัวะต่างๆ ของร่างกายได้รับการกระตุ้นเป็นผลให้ร่างกายมีความแข็งแรง    
มีการเจริญเติบโตเป็นไปตามพัฒนาการของร่างกาย ช่วยลดความเครียดในสมองท าให้เกิด
ความสุขท าให้การเรียนรู้เพิ่มขึน้นอกจากนัน้ขณะร่วมกิจกรรม  พลศึกษาเด็กจะต้องเรียนรู้ กฎ 
กติกา การช่วยเหลือ ซึง่กนัและกนัการเป็นผู้น าผู้ตาม ฯลฯ บทบาทเหล่านีน้ าไปสู่พฒันาการด้าน
คณุธรรมจริยธรรมมีน า้ใจเป็นนกักีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภยั   

2.3 กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ  
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) ได้กล่าวถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเด็ก

ปฐมวยัวา่เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กมีการเคลื่อนไหวสว่นตา่งๆ ของร่างกายตามจงัหวะอยา่งอิสระ โดย
ใช้เสียงเพลง การเคาะจงัหวะ เพื่อให้เด็กมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การร้องเพลง                  
ค าคล้องจอง การเคลื่อนไหวตามความคิดสร้างสรรค์ 
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ดารารัตน์ อทุยัพยคัฆ์ (2556) ได้กลา่วถึงกิจกรรมเคล่ือนไหวของเดก็ปฐมวยั ไว้ดงันี ้ 
เด็กปฐมวยักบัการเคลื่อนไหวเป็นของคู่กนั เด็กเรียนรู้และได้ประสบการณ์ต่างๆ

จากการเคลื่อนไหว สมองส่วนเคลื่อนไหวมีการพฒันามากในวยันี ้ผู้ ใหญ่ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ
อบรมเลีย้งดจู าเป็นจะต้องจดักิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตาม
จงัหวะ ส าหรับจงัหวะและดนตรีท่ีใช้ประกอบอาจจะเป็น เสียงเพลง การเคาะไม้ กลอง  การตบมือ 
เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัต้องเข้าใจถึงพฒันาการและความสามารถด้านร่างกาย ของเด็กในวยัตา่งๆ
ด้วย เพราะจะท าให้สามารถฝึกให้เด็กปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการด้าน
ร่างกาย อยา่งเช่นเดก็วยัตา่งๆ มีพฒันาการดงันี ้

เด็กอาย ุ2-3 ปี เด็กสามารถเดินได้อยา่งแข็งแรง มัน่คง ถอยหลงั ยืนขาเดียว โยน
ลกูบอลโดยใช้อุ้ งมือและแขน ท าท่าทางเคลื่อนไหวเม่ือได้ยินจงัหวะเพลง วิ่งไปข้างหน้าได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ ใช้เท้าทัง้สองกระโดดอยูก่บัท่ีและเดินเขย่งได้ 

เด็กอาย ุ3-4 ปี ขึน้ลงบนัไดสลบัเท้า ยืนขาเดียวได้นานขึน้ กระโดดขาเดียว โยน
ลกูบอลระยะไกลได้ 1 เมตร รับลกูบอลด้วยมือทัง้สอง แกวง่แขนและขาไปตามจงัหวะเพลงได้ 

เด็กอายุ 4-5 ปี กระโดดสลบัเท้า กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางท่ีไม่สงูนกั เดินต่อเท้า               
ถอยหลงั ขว้างโยนลกูบอลและรับลกูบอล รับลกูบอลท่ีกระดอนจากพืน้ แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ตามจงัหวะได้ 

เด็กอายุ 5-6 ปี เม่ือวิ่งอย่างเร็ว สามารถหยุดได้ทันที กระโดดขาเดียวตรงไป
ข้างหน้า รับลกูบอลท่ีกระดอนขึน้จากพืน้ด้วยมือทัง้สอง เดินต่อเท้า เดินถอยหลงับนขอนไม้หรือ
กระดานแผน่เดียว เดินตามจงัหวะเพลงหรือตามจินตนาการได้ 

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหว  
อธิบายถึง กฎ กติกา ของการเคลื่อนไหวอย่างชดัเจน เช่น ไม่ผลกัหรือชนคนอ่ืน                  

มีช่องวา่งเฉพาะของตวัเอง ดงันัน้สิง่ท่ีต้องค านงึถึงคือ 
         - มีท่ีวา่งพอหรือไม่ส าหรับท ากิจกรรมการเคลื่อนไหว 
          - เวลาในการท ากิจกรรม 
        - คณุพอ่ คณุแม่และลกูทกุคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
          - กิจกรรมนัน้เหมาะกบัวยัของลกูหรือไม่ 
          - ลกูรู้สกึตื่นเต้นกบัการท ากิจกรรมนัน้หรือไม่ 
การท่ีพ่อแม่ท ากิจกรรมการเคลื่อนไหวกับเด็ก จะช่วยพัฒนาทัง้ทักษะการคิด 

สง่เสริมพฒันาการทางด้านร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในเวลาเดียวกนั อีกทัง้ช่วยให้
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เด็กได้พฒันาทกัษะความจ า และทกัษะการฟัง โดยรูปแบบของกิจกรรมการเคลื่อนไหวนัน้อาจเป็น
เกมและการละเล่นต่างๆ การเล่นบทบาทสมมติ และการเต้นร า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ตอ่พฒันาการเดก็ในทกุๆด้าน  

 
2.4 หลักการจัดกิจกรรมพลศึกษา  

การจดักิจกรรมพลศกึษาในเด็กปฐมวยัจะต้องค านึงถึงกระบวรการในการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเด็กนัน้กล้ามเนือ้ยงัเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี ความสมัพนัธ์
ของกล้ามเนือ้สว่นตา่งๆ ยงัไม่ดีพอ ดังนัน้การจดักิจกรรมพลศกึษาจึงมุ่งเน้นการฝึกท่ีมีพฒันาการ
ท่ีเหมาะสมกับล าดับขัน้ตอน การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน กิจกรรม            
พลศึกษาท่ีพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ยังจะช่วยให้สมรรถภาพทางกายและกระตุ้น
พฒันาการด้านอ่ืนๆของเด็กให้สงูขึน้ด้วย  

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2536) ได้ให้หลกัการจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กท่ีอาย ุ               
3 ปี คร่ึง – 6 ปี คร่ึง ไว้ดงัตาราง 1 ดงันี ้ 

ตาราง 1 หลกัการจดักิจกรรมพลศกึษาส าหรับเด็กท่ีอาย ุ3 ปี คร่ึง – 6 ปี คร่ึง 

บคุลิกภาพ กิจกรรม 

1. เสียงดงั กระตือรือร้น อยากแสดงออก            
อยากแสดงความสามารถ ชอบเลียนแบบ            
ชอบจินตนาการและต้องการความสนใจ 

1. เกมท่ีต้องใช้ความแข็งแรง และความยืดหยุน่หรือ
เกม ท่ีแสดงออกคนเดียว เชน่ การลา่สตัว์  
การแสดงละคร แสดงเลียนแบบ หรือบทบาทสมมติ 
และเกมประเภททีมหรือเกมแบบผลดั 

2. กล้ามเนือ้มดัใหญ่ๆ พฒันามากขึน้ 2. การเคลื่อนไหวเบือ้งต้น หรือทกัษะเบือ้งต้น   
ของการขว้าง จบั และตบลกูบอล 

3. โดยธรรมชาติชอบเลน่กิจกรรม 
ท่ีเป็นจงัหวะ 

3. ใช้ทกัษะเก่ียวกบัดนตรี และจงัหวะการเคลื่อนไหว
ตามความพอใจ เช่น การเต้นร าพืน้เมือง และการ
เลน่  ประกอบเพลง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

บคุลิกภาพ กิจกรรม 

4. ไม่มีความแตกตา่งระหวา่งเพศในเร่ืองของ
ความสนใจ 

4. จัด กิจกรรม ท่ีตอบสนองได้ทั ง้ เด็ กชายและ
เด็กหญิง 

5. อาจเกิดความเหน่ือยอยา่งกระทนัหนั  
แตจ่ะกลบัเข้าสูส่ภาวะปกตอิยา่งรวดเร็ว 
ดงันัน้กิจกรรมควรจดัคาบละ 20 นาที 

5. เลือกกิจกรรมท่ีใช้เวลาสัน้ๆ มีการจดัชว่งพกัสัน้ๆ 
ระหวา่งเวลาหรือกิจกรรม หรือจดักิจกรรมท่ีช่วย
สง่เสริมความแข็งแรงเพิ่มขึน้ 

6. มีความสนใจในระยะเวลาสัน้ๆ 6. เปลี่ยนกิจกรรมบอ่ยๆและอธิบายสัน้ๆ 

7. ความรู้สกึไว ถือวา่ตนเองถกูต้องและ             
ไม่คอ่ยยอมรับความพ่ายแพ้ 

7. กิจกรรมท่ีมีการจดัล าดบัก่อน – หลงั หรือ       
การเลน่ประเภททีม และควรจดักิจกรรมให้เกิด         
การเรียนรู้เร่ืองแพ้ – ชนะ หรือกล้าสู้ความจริง 
อยา่งกล้าหาญ 

8. สนใจวา่ตวัเองจะท าอะไรได้บ้าง 8. ใช้กิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์และ 
ความสนใจด้านการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นตา่งๆ เชน่  
เดิน เขยง่ วิ่ง กระโดด เป็นต้น 

9. มีการพฒันาทางด้านความสมัพนัธ์ของ
การใช้สายตากบัมือดีขึน้ 

9. กิจกรรมท่ีต้องอาศยัมือหยิบ ขว้างหรือถือสิ่งของ 
เช่น ลกูบอล ถงุถัว่ ห่วงยาง เป็นต้น 

10. ต้องการฝึกกลไลการรับรู้ท่ีส าคญัๆ 10. กิจกรรมการฝึกเร่ืองสมดลุ ระดบัตา่งๆ และ            
การเคลื่อนไหวตามขวาง-ตามยาว 

11. ชอบกิจกรรมกลุม่เลก็ๆ 11. ใช้กิจกรรมการแบง่กลุม่ยอ่ยๆในชัน้เรียน 
12. มีความรู้สกึไวตอ่การแสดงออก 12. ต้องการค ายกยอ่งและการให้ก าลงัใจ 
13. ชอบกิจกรรมหนกัๆและกิจกรรมประเภท
ยืดหยุน่ 

13. กิจกรรมการกลิง้ตวั กระโดดทิง้ตวัลงพืน้ รวมทัง้
กิจกรรมท่ีต้องการค าแนะน าจากครูและกิจกรรม 
การยืดหยุน่และกิจกรรมตอ่ตวัง่ายๆ 

14. อาจมีปัญหาในเร่ืองของกระดกูผิดปกติ 14. ให้ความสนใจในปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้าง 
ของร่างกายในรายท่ีผิดปกติ 
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2.5 ขอบข่ายของกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัย 

กิจกรรมพลศกึษามีขอบข่ายกว้างเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมพฒันาการของเด็ก
ปฐมวัยหรืออาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมพลศึกษาครอบคลุมกิจกรรมทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนไหวก็คงไม่ผิดและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหว ประกอบด้วยกิจกรรมดงัต่อไปนี ้
(ศภุเนตร ไชยช่วย, 2543)  

2.5.1 กิจกรรมการเล่นเบ็ดเตล็ด ได้แก่ กิจกรรมทุกอย่างทัง้มีกติกาการเล่นและ
ไม่มีกตกิาการเลน่ มีการจดัมากมายเหมือนเกมกีฬาใหญ่ๆ การเลน่เบด็เตล็ดอาจแบง่ได้ดงันี ้

1) การเลน่เลียนแบบ เลียนแบบสตัว์ เคร่ืองบนิ รถไฟ 

2) การเลน่เป็นนิยายให้เด็กท าตาม 

3) การเลน่ประเภทมีท่ีหรือชิงท่ีหมายและบอลเกม 

4) การเลน่ประเภทหนีไลห่รือจบั  
5) การเลน่แบบแขง่ขนัรายบคุคล  
6) การเลน่แข่งขนัแบบหดั  
7) การเลน่แข่งขนัประเภทเป็นหมู่  
8) การเลน่ประเภท  

ความมุง่หมายเฉพาะของกิจกรรมการเลน่เบด็เตล็ดมีดงันี ้

1) เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเล่น การเรียน ไม่เป็นผู้นิ่งเฉยนิยม
ชมชอบในการเลน่กีฬา  

2) เพื่อให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีมีความกล้าในทาง     
ท่ีถกูท่ีควรมีนิสยัรักการแข่งขนัและการต่อสู้ผจญภยั  

3) เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีดีทัง้ทางกายและทางจิตใจทัง้ยังเป็นการ
สนองความต้องการของเดก็ทางด้านจิตวิทยาของเด็กเน่ืองจากเด็กมีนิสยัไมอ่ยูน่ิ่งเฉย  

4) เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้ฝึกการเข้าสังคมมีความสามัคคีรักพวกพ้องรัก       
หมูค่ณะ  

5) เพื่อฝึกให้เด็กเป็นผู้น าเป็นนกักีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้จกัการให้อภยั 

2.5.2 กิจกรรมการเล่นเป็นนิยายและการเลียนแบบ คือ การเล่นเป็นนิทานหรือ
นิยายตลอดจนการเรียนแบบสิ่งต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการหรือฝึกการคิดการเล่นเป็นนิยาย
คือการแสดงท่าทางประกอบนิยายนัน้นัน้การท าให้เหมือนเช่นเลียนแบบรถไฟเคร่ืองบินเลียนแบบ
พวกสตัว์ตา่งๆเช่นกระตา่ย แมว หมา ช้าง หมี ยีราฟ การเลียนแบบนีเ้พื่อให้เด็กเกิดจินตนาการ 
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ความมุง่หมายเฉพาะของกิจกรรมการเลน่เป็นนิยายและการเลียนแบบมีดงันี ้

1) เพื่อสนองความต้องการทางธรรมชาติของเดก็  
2) เพื่อให้เด็กเกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิและพอใจในการเลน่  
3) เพื่อให้เด็กเกิดความช านาญในการเคลื่อนไหวตา่งๆเบือ้งต้น 

2.5.3 กิจกรรมการเล่นเข้าจังหวะ ได้แก่  กิจกรรมต่างๆ ตัง้แต่ทักษะการ
เคลื่อนไหว เดิน เขย่งกระโดดโหย่ง กระโดดสลบัเท้า กระโดดหลงั-ข้าง ตบมือ (ให้เข้ากับจงัหวะ
ดนตรี) เล่นเกมพร้อมกับร้องเพลง (Singing Games) เคลื่อนไหวไปตามเนือ้เพลง (Motion 
Songs) การเต้นร าพืน้เมือง ฟ้อนร าต่างๆ ร าไทย ร าวง การเต้นร าสากล รวมทัง้การเต้นร าท่ีมี
ความหมายและสร้างสรรค์ (Creative Dance) กิจกรรมการเล่นเข้าจงัหวะต้องอาศยัจงัหวะและ
เคร่ืองดนตรีทัง้หลาย เช่นเสียงฉ่ิง ฉาบ เสียงเคาะ เสียงตบมือ เม่ือได้เคร่ืองท าจงัหวะแล้ว จดัหา
กิจกรรมท่ีเล่นจงัหวะนัน้ๆกิจกรรมบางอย่างไม่ต้องใช้เคร่ืองดนตรีก็ได้ โดยใช้วิธีร้อง ปรบมือเป็น
จังหวะ เคาะจังหวะก็ได้ เด็กต้องฟังจังหวะเป็นส าหรับให้เคลื่อนไหวไปตามจังหวะท่ีถูกต้อง
สวยงาม สนุกสนาน ทกัษะทางดนตรีและทางการเคลื่อนไหวกบัจงัหวะดนตรีท่ีต้องปลกูฝังตัง้แต่
เด็กเลก็ 

ความมุง่หมายเฉพาะของกิจกรรมการเลน่เข้าจงัหวะมีดงันี ้ 
1) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็กในด้านการเคลื่อนไหว

ท่ีมีจงัหวะ  
2) เพื่อเป็นวิถีทางท่ีจะให้เด็กได้แสดงออกในลกัษณะสร้างสรรค์  
3) เปิดโอกาสให้เด็กได้เลน่รวมหมูก่บัเพื่อน  

2.5.4 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพตนเอง ได้แก่ กิจกรรมเพื่อเพิ่มความอดทน 
แข็งแกร่ง เช่น กิจกรรมเลียนแบบสตัว์ หกคะเมนตีลงักา ห้อยโหน ยืดหยุน่ตา่งๆ ตอ่ตวัจากง่ายไปสู่
ยาก และกิจกรรมนัน้รวมเอายิมนาสติก ราวคู ่ราวเดี่ยว ห่วงแทมโปลีนด้วย 

ความมุง่หมายเฉพาะของกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพตนเองมีดงันี ้ 
1) ท าให้เด็กมีสภาพทางกายท่ีดี 
2) สนองความต้องการด้านความเจริญงอกงามทางกายและจิตใจ  
3) ท าให้เด็กมีความเช่ือมัน่มีทรวดทรงดี  
4) เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถของเดก็ 

2.5.5 กิจกรรมการเล่นน าไปสู่กีฬาใหญ่หรือเกมน า คือ กีฬาเล็กๆ ท่ีน าไปสู่กีฬา
ใหญ่ๆ ใช้ทกัษะเบือ้งต้นให้เกิดความช านาญ เช่น เกมน าไปสูกี่ฬาวอลเลย์บอล บาสเกตบอล  
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ความมุง่หมายเฉพาะของกิจกรรมการเลน่น าไปสูกี่ฬาใหญ่ หรือเกมน า มีดงันี ้ 
1) เพื่อเตรียมให้เด็กรู้กตกิาการเลน่และระเบียบเพื่อน าไปสูกี่ฬาใหญ่  
2) เพื่อให้เด็กสนกุสนานเพลดิเพลนิในการเลน่  
3) เพื่อให้เกิดทกัษะคลองแคลว่ว่องไวเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นเพื่อเป็นลู่ทางไปสู่             

กีฬาใหญ่ 

ขอบข่ายของกิจการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัจึงนบัว่าเป็นขอบข่ายท่ีกว้างมาก 
ประกอบด้วยการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเล่นเป็นนิยายและการเลียนแบบ การเล่นเข้าจังหวะ         
การทดสอบสมรรถภาพตนเองและการเล่นน าไปสูกี่ฬาใหญ่หรือเกมน า กิจกรรมเหลา่นีล้้วนมีสว่น
ส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญา ตลอดถึงคณุธรรมจริยธรรมตอ่ไป 

2.6 ทกัษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้น 
Brotherson (2006) กล่าวว่า เด็กมีความต้องการในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อ

พฒันาร่างกายของเด็กอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการพฒันาทางด้านร่างกายของเด็กนัน้มีการ
พฒันาเป็นล าดบัตามช่วงวยั ซึง่แตกตา่งไปตามเด็กแตล่ะคน โดยปัจจยัหนึ่งท่ีสง่ผลตอ่พฒันาการ
ทางด้านร่างกายคือทักษะการเคลื่อนไหว  โดยแบ่งประเภทของทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย
ส าหรับเด็กได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ี (Locomotor Movement) คือการเคลื่อนไหว
ร่างกายจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การคลาน 
ก้าวกระโดด  การกระโดด วิ่งกระโดดควบม้าและการกระโดดข้าม  ซึ่งการเคลื่อนไหวนีเ้ป็น           
การพฒันากล้ามเนือ้มดัใหญ่ (Gross-motor Skill)  

2. การเคลื่อนไหวแบบอยู่กบัท่ี (Nonlocomotor Movement) คือการเคลื่อนไหว
ท่ีอยู่กบัท่ีความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การดงึ การดนั การบิด การผลกั การ
นั่ง การยืน ซึ่งการเคลื่อนไหวนีเ้ป็นการพัฒนาการประสานสัมพันธ์การใช้ร่างกายสร้างสมดุล 
(Balance and Coordination skill) 

3. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์  (Manipulative Movement) คือ           
การเคลื่อนไหวท่ีใช้การประสานสมัพนัธ์ระหว่าง มือหรือเท้ากบัตา ในการเคลื่อนย้ายท่ีกบัอปุกรณ์ 
ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวได้แก่การเปิด-ปิดด้วยมือ การขว้าง การโยน การโบก
และการจบั ซึง่การเคลื่อนไหวนีเ้ป็นการพฒันามือตาประสานสมัพนัธ์และกล้ามเนือ้มดัเล็ก (Fine-
motor Skill and Hand-eye Coordination) 
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Landy และ Burridge (2006) กล่าวว่า ทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก แบ่งประเภท
ของการเคลื่อนไหวร่างกายส าหรับเด็กได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. ทักษะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ี (Locomotion Skills) คือ เคลื่อนไหว
ร่างกายเคลื่อนท่ีจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง ได้แก่ การวิ่งการกระโดดไปข้างหน้าขาเดียวหรือสอง
ขาการกระโดดข้ามสิง่กีดขว้างการสไลด์  

2. ทักษะการจัดการร่างกาย (Body-management Skills) คือการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบอยู่กบัท่ีได้แก่การยืนทรงตวัการกระโดดการจดัการร่างกายแนวนอนหรือแนวราบและ
การจดัการร่างกายแนวตัง้  

3. ทกัษะการควบคมุอปุกรณ์ (Object Control Skills) คือการเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยมีอปุกรณ์ด้วย ได้แก่ การรับลกูบอล การจบัลกูบอลขนาดตา่งๆ การเคลื่อนไหวลกูบอล จบัลกู
บอลสองมือและมือเดียว น าลกูบอลส่งข้างล่าง ส่งลกูบอลเหนือศีรษะ การแตะ การกลิง้ การโยน
บอลด้วยสองมือและมือเดียว 

ประเภทของกิจกรรมการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นที่จะช่วยพัฒนาทกัษะเบือ้งต้น 
การเคลื่อนไหวเบือ้งต้นเป็นพืน้ฐานหรือจดุเร่ิมต้นท่ีจะน าไปสูท่กัษะการเคลื่อนไหวท่ี

ดีและมีประสิทธิภาพในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะในเด็กวยัเจริญเติบโต เป็นวยัท่ีระบบประสาท
และกล้ามเนือ้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นท่ีค านึงถึงลกัษณะของ
ผู้ เรียนถือวา่เป็นหวัใจของการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก 

วรศกัดิ์ เพียรชอบ (2547) ได้น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น 
ซึง่แบง่เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้ 

2.6.1 การเคล่ือนไหวเบือ้งต้นแบบไม่เคล่ือนที่ (Non-Locomotive  
Movement) 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นแบบไม่เคลื่อนท่ี คือกิจกรรมการเคลื่อนไหวส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกายท่ีเท้าหนึ่งเท้าใด หรือเท้าทัง้สอง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายท่ีเป็น
ฐานรองรับน า้หนกัของร่างกายอยู่นัน้ไม่ได้ขยบัเขยือ้นหรือเคลื่อนท่ีออกจากท่ีเดิม เช่น การงอหรือ
การเหยียดแขน การงอหรือการเหยียดขา การงอตวัหรือการเหยียดตวั การบิดล าตวัไปทางด้าน
ซ้ายหรือทางขวา โดยท่ีฐานรองรับน า้หนกัร่างกายไมข่ยบัออกจากท่ีเดิมเป็นต้น 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นแบบไม่เคล่ือนท่ีนี ้เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีมี
ความจ าเป็นและส าคัญส าหรับนักเรียนในวัยเด็กเล็ก  เช่น นักเรียนท่ีอยู่ในวัยอนุบาลหรือ               
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนต้น เพราะนกัเรียนในวยันี ้นอกจากเป็นวยัท่ีก าลงัอยูใ่นระยะของการ
กระหายการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตแล้ว ยงัจะเป็นวยัท่ีอยู่ในระหวา่งมีความอยากรู้
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อยากเห็นอยากจะส ารวจและอยากจะทดลองความสามารถของร่างกายของตนเองในลกัษณะ
ท่าทางตา่งๆ เป็นอย่างมาก ว่าร่างกายหรือสว่นตา่งๆ ของร่างกายของตนเองนัน้มีความสามารถท่ี
จะท าอะไรได้บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใดอีกด้วย ดงันัน้การจดักิจกรรมประเภทนีใ้ห้แก่นกัเรียน   
ในวยันีน้ัน้  จึงเป็นการสนองความต้องการให้ได้มีโอกาสได้ส ารวจได้รู้และเข้าใจในความสามารถ
ของส่วนต่างๆของร่างกายของเขาได้เป็นอย่างดีและในขณะเดียวกนัการจดักิจกรรมในลกัษณะนี ้
เป็นการสนองความต้องการในการเคลื่อนไหวของร่างกายของเด็กได้อย่างเพียงพอควบคู่ไปกับ  
การช่วยส่งเสริมการท างานร่วมประกันและประสานงานกันของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ให้      
ดีขึน้อีกด้วยดังนัน้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นแบบไม่เคลื่อนท่ีนีจ้ึง มีความเหมาะสมกับ
นกัเรียนในวยันีม้ากดงัท่ีกลา่วมาแล้ว 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบอยูก่บัท่ีท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ทกัษะเบือ้งต้นตา่งๆดงักลา่วนีพ้อจะน ามาเป็นตวัอยา่งได้ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

1) การยืนทรงตวัอยู่กับท่ีด้วยเท้าข้างเดียว หรือด้วยสองเท้า หรือด้วยส่วน
ตา่งๆ ของร่างกายเป็นฐานรองรับน า้หนกั 2 สว่นหรือ 3 สว่นก็ได้เป็นระยะเวลาหนึง่ 

2) ยืนทรงตัวอยู่กับท่ีแล้วเหยียดแขน ขา ล าตัว หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกายไปในทิศทางตา่งๆ ให้ได้ไกลท่ีสดุ 

3) ท าร่างกายให้มีลกัษณะและรูปร่างตา่งๆกนั เช่น ท าตวัเป็นก าแพง รถ หรือ
ตกึ เป็นต้น ในขณะท่ีร่างกายไมต้่องเปลี่ยนท่ี 

4) การบิดแขนขาล าตัวหรือส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายไปพร้อมๆ กันในขณะท่ี
ร่างกายอยูก่บัท่ี 

5) ขาหนึง่ขาใดอยูก่บัท่ีเพียงขาเดียว แล้วพยายามเหยียดขาอีกข้างหนึง่ แขน
เดียวหรือสองแขนล าตวั หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของร่างกายไปให้ได้ไกลท่ีสดุ 

6) การงอตวัและเหยียดล าตวัสลบักนัให้ได้มากท่ีสดุในเวลาท่ีก าหนดโดยท่ี
ร่างกายไมข่ยบัจากท่ีเดิม 

7) การท าร่างกายให้มีร่างกายเล็กลง หรือใหญ่ขึน้ หรือให้สัน้ลงหรือยาวขึน้
สลบักนัให้ได้มากท่ีสดุในเวลาท่ีก าหนด 

8) จากท่าตา่งๆ เช่น ท่านัง่อยู่กบัท่ี ท่าดนัพืน้ท่านอนคว ่าหรือนอนหงายแล้ว
ท าให้ท่าตา่งๆดงัตอ่ไปนีค้ือ 

8.1) ยกสว่นตา่งๆของร่างกายให้พ้นจากพืน้ให้มากท่ีสดุ 
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8.2) ใช้สว่นหนึ่งสว่นใดของร่างกายเขียนตวัหนงัสือในอากาศ หรือท าท่า
ระบายสีวาดรูปในอากาศ 

8.3) เหยียดแขนและขาไปในทิศตา่งๆ ให้ได้ไกลมากท่ีสดุ 

8.4) เปลี่ยนต าแหน่งหรือทิศทางต่างๆ ของร่างกายให้ได้มากท่ีสุด          
ยื่นแขนเดียวขาเดียว แขนและขาข้างเดียวกนั หรือสลบัแขนและขาอยา่งละข้าง 

9) การใช้สว่นตา่งๆ ของร่างกายเขียนวงกลม โดยใช้ระนาบตา่งๆกนั  
เส้นขนานกบัพืน้ ตัง้กบัพืน้เฉียงกบัพืน้  
10) การแสดงต าแหน่งของร่างกายในการว่ายน า้ท่าต่างๆ พร้อมกับการ

เคลื่อนไหวของท่าวา่ยน า้เหลา่นัน้ด้วย ในขณะท่ีร่างกายอยูก่บัท่ี 
11) จากท่ายืนแยกเท้าให้ห่างกันมากๆให้บิดล าตวัไปทางซ้ายหรือขวาแล้ว

เอามือแตะพืน้ให้ได้ไกลมากท่ีสดุ ใช้มือแตะพืน้ด้านตรงกนัข้ามให้ได้ไกลมากท่ีสดุ 

12) การฝึกหดัทรงตวัด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ด้วยเท้าเดียว ด้วยมือ
และขาอย่างละข้างด้วยสองมือ ด้วยศีรษะ และด้วยข้อศอกทัง้สองเป็นต้น 

13) การเหวี่ยงแขนข้างหนึ่งแล้วตามด้วยแขนอีกข้างหนึ่งไปรอบๆ ร่างกาย
โดยไม่ต้องเคลื่อนท่ี  

14) การทดลองความสามารถของข้อต่อของส่วนต่างๆ ของร่างกายว่า
สามารถจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดได้บ้างหรือได้มากน้อยแคไ่หน 

15) การจับกันเป็นคู่ๆ แล้วพยายามยกคู่ของตนเองว่าจะสามารถยกคู่ของ
ตนเองในลกัษณะไหนได้บ้างหรือไม่มากน้อยแคไ่หน 

2.6.2 การเคล่ือนไหวเบือ้งต้นแบบเคล่ือนที่ (Locomotive Movement) 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นแบบเคลื่อนท่ีเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ี

ร่างกายมีการเปลี่ยนท่ี จากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่ง หรือจากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่งได้ควบคู่กนัไป 
เช่น การเคลื่อนไหวไปด้วยการเดิน การวิ่ง การคลาน การกลิง้ตวั การม้วนตวัไปในทิศทางตรง     
ทางโค้ง หรือเป็นวงกลมก็ได้ การเคลื่อนไหวโดย การเคลื่อนท่ีไปนัน้อาจจะเคลื่อนท่ีไปคนเดียว 
หรือเป็นคู ่หรือเป็นกลุม่หลายๆคนก็ได้ 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบท่ีร่างกายมีการเปลี่ยนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่งก็
เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ท่ีมีบทบาทและมีความส าคญัส าหรับนกัเรียนในระดบัชัน้อนบุาล และระดบัชัน้
ประถมศึกษาตอนต้นคือปีท่ี 1-3 มาก เพราะนักเรียนท่ีอยู่ในวัยนีเ้ป็นวัยท่ีร่างกายก าลังอยู่ใน
ระหว่างการเจริญเติบโตและส่วนต่างๆ ของร่างกายทุกๆ  ส่วนก าลงัต้องการการเคลื่อนไหวและ    
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การออกก าลังกาย เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนือ้ได้เร่ิม
ปรับตวัให้สามารถท างานร่วมกนัและประสานระหวา่งกนัให้ดีขึน้ ดงัได้กลา่วมาแล้ว ดงันัน้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเบือ้งต้นต่างๆเหล่านีจ้ึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งถ้าครูผู้สอนสามารถจดัให้นกัเรียนได้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว จะเป็นการช่วยให้ร่างกายของนักเรียนได้มีการเจริญเติบโตมี
สขุภาพอนามยัท่ีสมบรูณ์และช่วยวางพืน้ฐานให้ระบบประสาทและกล้ามเนือ้ของร่างกายได้มีการ
ท างานร่วมกันและประสานในระหว่างกันและกันให้ดีขึน้ได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นผลให้ได้มาซึ่ง
ทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นท่ีดีตอ่ไป 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบท่ีร่างกายมีการเปลี่ยนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่งท่ี
สามารถน ามาใช้เพื่อพฒันาทกัษะเบือ้งต้นแบบนีมี้ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

1) การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดินช้าๆ เร็วๆ หรือเร็วๆ ช้าๆ สลบักันไป
รอบๆ ห้อง หรือไปรอบๆ สนามที่ก าหนดให้ 

2) การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดิน หรือการวิ่งด้วยความเร็วท่ีสม ่าเสมอ
ช้าและเร็วสลบักนั 

3) การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดินโดยวิธีการก้าวเท้ายาวๆ การก้าวเท้า
เดินแบบช้าง หรืออาจจะเดนิด้วยวิธีการเลียนแบบสตัว์อ่ืนๆ 

4) ท าตวัให้ใหญ่เหมือนยกัษ์ หรือเหมือนคนแคระ หรือเหมือนแม่มดแล้วท า
ท่าทางหรือเดินเหมือนยกัษ์ เหมือนคนแคระ หรือเหมือนแมม่ด 

5) เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดิน หรือวิ่งข้าม หรือรอดสิ่งกีดขวาง เช่น โต๊ะ 
หรือม้านัง่ หรือสิ่งอ่ืนๆ 

6) เคลื่อนไหวร่างกายไปรอบๆห้อง หรือสนามแล้วท าท่าเหมือนการว่ายน า้
ประกอบด้วย 

7) เคลื่อนท่ีไปรอบๆห้องเรียนสนามด้วยท่าใดๆก็ได้แต่เม่ือได้ยินสญัญาณให้
หยดุแล้วก็ให้เปลี่ยนท่าและเคลื่อนท่ีไปเป็นท่าใหมด้่วยท่าใดๆ ก็ได้ 

8) นกัเรียนจบักนัเป็นคู่ๆ  คนหนึง่นัง่เหยียดแขน หรือขาออกไปอีกคนหนึง่เดิน
ข้าม หรือกระโดดข้าม 

9) นกัเรียนเคลื่อนท่ีไปรอบๆ สนาม หรือห้องเรียนในขณะท่ียกเท้าข้างใดข้าง
หนึง่ไว้ตลอดเวลา 
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10) นกัเรียนเคลื่อนท่ีไปรอบสนาม หรือห้องเรียนในขณะเดียวกนัก็ท าตวัให้
ต ่าลง และต ่าลง แล้วก็ถึงท่าคลานเคลื่อนท่ีไปรอบๆสนาม หรือห้องเรียนนัน้แล้วก็คอ่ยยกล าตวัให้
สงูขึน้ และสงูขึน้จนล าตวัตัง้ตรง 

11) นกัเรียนเคลื่อนท่ีไปรอบๆ สนามถึงห้องเรียนโดยใช้น า้หนกัของล าตวัอยู่
บนสว่นหนึง่สว่นใดของร่างกายเพียงสว่นเดียว 

12) ให้นกัเรียนเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าโดยใช้แขนและขาท่ีอยู่ข้างเดียวกนัแกว่ง
ไปข้างหน้าและข้างหลงัพร้อมๆ กนัไป 

13) ให้นกัเรียนเคลื่อนท่ีไปข้างหน้ารอบห้องเรียน หรือสนามโดยให้ส่วนของ
ศีรษะอยูต่ ่ากวา่เอวตลอดเวลา 

14) นกัเรียนเคลื่อนท่ีไปรอบๆสนาม หรือห้องเรียนโดยถือไม้คฑา หรือไม้ยาว
ขนาดเท่าไม้เท้า หรือเชือกกระโดดติดมือไปด้วย เม่ือได้ยินสญัญาณให้วางไม้ หรือเชือกท่ีถือติดมือ
มากบัพืน้แล้วกระโดดกลบัไปกลบัมา ข้ามเชือก หรือไม้นัน้ 3-4 ครัง้แล้วจึงหยิบไม้ หรือเชือกท่ีวาง
ไว้นัน้ขึน้มา และเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าต่อไปอีก จนกว่าจะได้จนกว่าเม่ือได้ยินสัญญาณอีกก็ให้
ปฏิบตัิการกระโดดข้ามไม้หรือเชือกในท่าเดียวหรือท่าใหมก็่ได้ ให้ปฏิบตัิเช่นนีต้อ่ไปเร่ือยๆ 

15) เคลื่อนท่ีไปข้างหน้าด้วยท่าเดินหรือถ้าวิ่งไปในทิศทางต่างๆกัน แล้วไป
แตะฝาผนงัเม่ือได้แตะฝาผนงัแล้ว ให้เคลื่อนท่ีตอ่ไปข้างหน้าโดยวิธีอ่ืน ซึง่แตกตา่งจากเดิม ทกุครัง้
เม่ือแตะฝาผนงัแล้วจะต้องเปลี่ยนท่าเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าเป็นอยา่งอื่นไปทกุครัง้ด้วย 

16) ให้นักเรียนจับกันเป็นคู่ๆ เม่ือได้ยินสญัญาณ นักเรียนคนหนึ่งในคู่นัน้
เคลื่อนท่ีไปข้างหน้าด้วยวิธีหนึ่งแล้วนกัเรียนอีกคนหนึ่งก็พยายามเลียนแบบตามนกัเรียนคนแรก
นัน้แล้วเคลื่อนท่ีตามไป เม่ือได้ยินสญัญาณอีกครัง้เป็นครัง้ท่ีสองนักเรียนคนท่ีสองก็เคลื่อนท่ีไป
ข้างหน้า ด้วยท่าใหม่แล้วนักเรียนอีกคนหนึ่ง ก็ท าท่าเลียนแบบเคลื่อนท่ีตามไป ให้นักเรียนท า
สลบักนัดงันีไ้ปเร่ือยๆ 

17) นกัเรียนเคลื่อนท่ีไปรอบๆห้องเรียน หรือสนามด้วยการใช้ส่วนต่างๆ ของ
เท้ารองรับน า้หนกัของร่างกายในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนัไป 

18) นักเรียนเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าโดยวิธีต่างๆกัน เช่น โดยวิธีการก้าวเท้าไป
ข้างหน้าและให้ส้นเท้าติดกบันิว้เท้าไปเร่ือยๆ หรือโดยวิธีการก้าวเท้าไปข้างหน้าและให้ขาไขว้กนั 
หรือโดยวิธีการก้าวเท้าไปข้างหน้าด้วยเท้าทัง้สองพร้อมกนั หรือโดยวิธีให้เท้าหนึ่งเท้าใดน าเพียง
เท้าเดียว 
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19) นักเรียนเคลื่อนท่ีไปรอบๆสนามหรือห้องเรียนโดยใช้ท่าเคลื่อนท่ีไป
ข้างหน้าเช่นเดียวกบัการเคลื่อนท่ีในกรีฑาลู่และลาน 

20) นักเรียนเคลื่อนท่ีไปรอบๆห้องเรียน แล้วให้บิดปลายเท้าไปทางขวาทุก
ครัง้ ท่ีจะหนัไปทางขวา และทกุครัง้ท่ีหนัไปนัน้ให้เปลี่ยนท่าการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าใหม่ บิดเท้าไป
ทางซ้ายทกุครัง้เมื่อจะหนัไปทางซ้ายพร้อมกบัเปลี่ยนท่าเคลื่อนท่ีใหมท่ าเช่นนีไ้ปเร่ือยๆ 

21) เลือกกีฬาประเภทหนึ่งประเภทใดขึน้มาแล้วเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าด้วยการ
สมมติวา่เป็นการเลน่กีฬาประเภทนัน้ 

22) นักเรียนเคลื่อนท่ีไปทางซ้าย ไปทางขวา ไปข้างหน้า ไปข้างหลัง โดย
วิธีการใช้เท้าข้างเดียวสองเท้าสลบักนั 

23) นักเรียนเคลื่อนท่ีไปรอบๆ ห้องเรียน หรือสนามโดยใช้เฉพาะส่วนหนึ่ง
สว่นใดของร่างกายท่ีและสว่นท่ีไปข้างหน้าตลอดเวลา 

2.6.3 การเคล่ือนไหวเบือ้งต้นแบบที่ มีการใช้อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นประกอบ 
(Manipulative Movement) 

การเคลื่อนไหวแบบเบือ้งต้นท่ีมีการใช้อุปกรณ์หรือวัตถุอ่ืนประกอบนัน้ความ
ประสงค์ก็เพื่อให้นกัเรียนได้มีพฒันาการในการท างานประสานกนัระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้
ของสว่นตา่งๆ ของร่างกายได้ดีขึน้ และในขณะเดียวกนัก็ช่วยให้มีการออกก าลงักาย ท าให้ร่างกาย
แข็งแรง มีสขุภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ควบคู่กันไปด้วย และท่ีส าคญัอีกอย่างหนึ่งนัน้ตามปกติแล้ว
ธรรมชาติของนกัเรียนในทกุระดบัชัน้นัน้ไมว่า่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาหรือในระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
หรือแม้แต่ในระดับชัน้อุดมศึกษาซึ่งอยู่ในวัยท่ีโตแล้วก็ตาม มักจะมีความสนใจและมีความ
สนุกสนานในกิจกรรมการออกก าลงักายต่างๆท่ีมีการใช้อุปกรณ์หรือวตัถุอ่ืนๆ  มาประกอบการ
เคลื่อนไหว หรือการเล่นมากกว่ากิจกรรมท่ีไม่มีการใช้อปุกรณ์ใดๆ เลย ยิ่งในวยัชัน้ประถมศึกษา     
ท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกับทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นด้วยแล้ว กิจกรรมท่ีมีการใช้อุปกรณ์
ประกอบ ก็ยิ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็น และส าคญัในการท่ีจะช่วยดึงดดูและท้าทายนกัเรียน   
ยิ่งมากขึน้อีกมาก ดังนัน้ในโอกาสท่ีมีการเรียนการสอนการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นในระดับชัน้
ประถมศึกษานัน้ถ้าจะหวงัผลจากการเรียนการสอนให้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ครูผู้สอนควรจะใช้
อปุกรณ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวดงันัน้ด้วยทกุครัง้  
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3. บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายของเดก็ 
เด็กในวนันีจ้ะเป็นก าลงัท่ีส าคญัของชาติในวนัข้างหน้า ผู้ ท่ีจะมีบทบาทส าคญัในการ

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวยัอนุบาลท่ีดีท่ีสดุ คือ “พ่อแม่” หรือ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีอยู่
ใกล้ชิดกบัเด็กมากท่ีสดุ Bruce and Meggitt (2012) กลา่วว่า พ่อแมมี่บทบาทในชีวิตลกูเพราะพ่อ
แม่เป็นผู้ ท่ีให้การเลีย้งดูและเป็นครูคนแรกของลูก เป็นผู้ ท่ี รู้จักและเข้าใจลูกดีท่ีสุดมีความ
รับผิดชอบแก่ลูก ให้ลูกรู้จักตวัตนของตวัเอง เป็นผู้ มีทักษะและประสบการณ์ท่ีส าคญัต่อระบบ
การศึกษาระดบัปฐมวยั และท างานร่วมกับครูเก่ียวกับการศึกษาของลูก Ward, Saunder and 
Pate (n.d.) กล่าวว่า พ่อแม่เป็นบคุคลส าคญัในการสง่เสริมพฤติกรรมสขุภาพให้แก่ลกูทัง้ทางด้าน
พฤติกรรมและทางด้านอารมณ์ โดยมีบทบาทในการสง่เสริมพฤติกรรมสขุภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) การเป็นแบบอย่าง คือ การเป็นแบบอย่างท่ีดีของพ่อแม่ในการดแูลรักษาสขุภาพกายและ
ใจท่ีแข็งแรง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กในการเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ 2) การก ากับ
ติดตาม คือ การท่ีพ่อแม่มีบทบาทในการสร้างกฎระเบียบภายในบ้าน เช่น การจ ากดัเวลาในการดู
โทรทศัน์ของเด็ก หรือ การเล่นเกมและคอมพิวเตอร์ และสามารถสอดส่องหรือควบคมุการรับสื่อ
ของเด็กด้วย 3) การให้การสนับสนุน คือ การให้การส่งเสริมให้เด็กรักษาสุขภาพด้วยการ             
ออกก าลงักาย หรือกิจกรรมท่ีเด็กๆ สนใจ   

การพัฒนากล้ามเนือ้มัดใหญ่ นิติธร ปิลวาสน์  (2555) กล่าวไว้ว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองมี
บทบาทส าคญั ต่อการส่งเสริมพฒันาการเด็กในทุกด้าน โดยเฉพาะพฒันาการทางด้านร่างกาย 
เน่ืองจาก เป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด จึงควรมีบทบาทในการกระตุ้ นและส่งเสริม
พฒันาการด้านร่างกายและกล้ามเนือ้ใหญ่ ดงันี ้ 

- การสร้างสขุนิสยัการรักษาความสะอาดของร่างกาย การดูแลสุขภาพตา ผิวหนัง 
จมกู ฟัน มือ ผม เท้า การดแูลความสะอาดของเคร่ืองใช้ เคร่ืองนุ่งห่ม  

- การสร้างสขุนิสยัในเร่ืองการพกัผอ่นและการนอนหลบั   
- การสร้างสุขนิสยัเร่ืองการออกก าลงักาย ด้วยการส่งเสริมให้ลูกได้ออกก าลังกาย

อย่างสม ่าเสมอ ทุกวนัหรืออย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 วนัก็จะเป็นสิ่งท่ีดี สร้างบรรยากาศภายในบ้าน
หรือบริเวณบ้านให้มีพืน้ท่ีว่างให้ลูกได้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ให้ลูกได้ข่ีจักรยาน เล่นลูกบอล        
โยนห่วง เป็นต้น  

- ครอบครัวท่ีมีลูกหลายคน พ่อแม่ควรจดัอุปกรณ์เคร่ืองเล่นหรือของเล่นท่ีส่งเสริม
การเล่นเป็นกลุ่ม เช่น การเลน่แข่งลกูบอลลงตะกร้า การเล่นวิ่งเก็บของ การท่ีพี่น้องได้เล่นด้วยกนั
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ไม่เพียงแต่ได้พัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่เท่านัน้ แต่จะเป็นการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีของสมาชิกใน
ครอบครัวอีกด้วย  

- พาลกูไปเล่นในท่ีซึ่งมีเคร่ืองเล่นไว้บริการเป็นของสาธารณะ เช่น ศนูย์นนัทนาการ 
สนามเด็กเลน่ของหมูบ้่าน หรือเป็นศนูย์เคร่ืองเลน่ในห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ  

- ส าหรับเคร่ืองเล่นและของเล่นท่ีจดัหามาไว้ให้เด็กเล่นท่ีบ้านนัน้ ควรค านึงในเร่ือง 
ของความสะอาด ปลอดภยั ไม่มีสารพิษและเกิดอนัตรายต่อเด็ก ถ้าเป็นไปได้ ควรดดัแปลงวสัดุ
เหลือใช้มาใช้เป็นเคร่ืองเลน่ เช่น ใช้ไม้กระดานส าหรับการเดินทรงตวั ใช้ล้อยางรถยนต์ส าหรับการ
ลอด โหน ใช้เชือกหวายส าหรับท าเป็นชิงช้าหรือส าหรับเล่นแกว่ง ใช้กล่องสบู่ ยาสีฟัน กล่องนม
แทนไม้บล็อก เป็นต้น  

- เล่นกับลูก กิจกรรมต่างๆเหล่านีผู้้ปกครองสามารถเล่นกับลูกได้ โดยใช้เวลาว่าง
หลงัเลิกงานหรือจะเป็นวนัหยดุสดุสปัดาห์ เพื่อเป็นตวัอย่างท่ีดีในการออกก าลงักาย ส่งเสริมการ
พฒันากล้ามเนือ้ใหญ่ให้กบัลกูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. สมรรถภาพทางกาย 
4.1 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 

นักพลศึกษาและนักการศึกษาหลายท่าน  ได้ให้ความหมายของค าว่า"สมรรถภาพ
ทางกาย"  ไว้ดงันี ้  

สิทธิโชค ปาโต (2552) ได้ให้ความเห็นว่า ความสามารถของบุคคลในอันท่ีจะ
ประกอบกิจกรรมใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะติดต่อกนันานๆ โดยไม่แสดงอาการเหน็ด
เหน่ือยให้ปรากฏ และสามารถฟืน้ตวักลบัสูส่ภาวะปกตไิด้ในเวลาอนัรวดเร็ว 

สุพิตร  สมาหิโต (2555) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สภาวะของ
ร่างกายท่ีมีอยู่ในสภาพท่ีดีเพื่อท่ีจะช่วยให้บคุคลสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บคุคลท่ีมี
สมรรถภาพทางกายดี จะสามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกาย        
การเลน่กีฬาและการแก้ไขสถานการณ์ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี  

วินวงศ์  ว่องสันตติวานิช (2555) ได้ให้ความเห็นว่า สมรรถภาพทางกาย 
หมายถึง สภาวะของร่างกายท่ีดีท่ีท าให้สามารถปฏิบตัิงานหรือประกอบกิจกรรมใด ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้เป็นเวลานานโดยปราศจากความเหน็ดเหน่ือย และฟื้นคืนสภาพร่างกายใน
ระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งแสดงให้เห็นจากการท างานของระบบหลอดเลือดและหัวใจ ความอดทน    
ความแข็งแรง ความอ่อนตัว ท างานประสานกันอย่างเป็นปกติ รวมทัง้ลดอัตราการเสี่ยงของ        
โรคตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัทกุคน 



  46 

จากความหมายต่างๆ ข้างต้นพอสรุปได้ว่า สมรรถภาพทางกาย (Physical 
Fitness) หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการปฏิบตัิภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั รวมถึง
การออกก าลงักาย การเลน่กีฬา และการแก้ไขสถานการณ์ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพ
สงูสุด โดยท่ีร่างกายมีความอ่อนเพลียน้อยท่ีสดุและร่างกาย ยงัสามารถฟื้นตวักลบัคืนสู่สภาวะ
ปกติได้ในเวลาอนัสัน้ ซึง่ยงัรวมไปถึงการมีร่างกายท่ีสง่า ผ่าเผย มีภมูิคุ้มกนัโรคและมีจิตใจ ร่าเริง
แจ่มใส 

4.2 ความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางกายมีความส าคญัตอ่การปรับปรุงคณุภาพของชีวิตเป็นสว่นส าคญัท่ี

ท าให้มนุษย์สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยังท าให้บุคคลปราศจากโรคภัย      
ไข้เจ็บ มีความแข็งแรงทนทาน มีความคล่องแคล่วว่องไวท่ีจะประกอบภารกิจประจ าวนัได้อย่าง
ลลุว่งไปได้ด้วยดี และยงัก่อให้เกิดการพฒันาทัง้ทางด้านจิตใจและอารมณ์ควบคูไ่ปด้วย  

กรมพลศกึษา (2539) ได้ให้ความส าคญัของสมรรถภาพทางกาย ดงันี ้
สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งส าคัญ ในการช่วยเสริมสร้างให้บุคคลสามารถ

ประกอบภารกิจและด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทัง้ยงัท าให้บคุคลปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ
และมีความแข็งแรงทนทาน มีความคล่องแคล่วว่องไวท่ีจะประกอบภารกิจประจ าวนัให้ลลุ่วงไป
ด้วยดี นอกจากนีย้งัก่อให้เกิดการพฒันาด้านจิตใจและอารมณ์ควบคู่ไปด้วย ในเร่ืองของสขุภาพ
ส่วนบคุคลนัน้ ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดกบัสมรรถภาพ
ทางกายหรืออาจจะกล่าวว่าสมรรถภาพทางกายมีรากฐาน มาจากการมีสุขภาพดี ถ้าร่างกาย
ออ่นแอสขุภาพไม่สมบรูณ์ ความสามารถของร่างกายท่ีจะประกอบภารกิจตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั
ก็ยอ่มลดน้อยลงด้วย   

อย่างไรก็ตาม สมรรถภาพทางกายสามารถสร้างขึน้ได้ด้วยการท าให้ร่างกายได้
ออกก าลงักายหรือมีการเคลื่อนไหวเท่านัน้ สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้และหายไปได้  
การท่ีเราจะรักษาให้ร่างกายมีสมรรถภาพคงอยู่เสมอนัน้ จ าเป็นต้องมีการออกก าลังกายเป็น
ประจ าเพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีคงสภาพและเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่ง ๆ 
ขึน้ไปอีกด้วย นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นประโยชน์ในการปอ้งกนัโรคภยัเบียดเบียนโดยเฉพาะโรคท่ีเกิด
จากการขาดการออกก าลงักายได้อีกด้วย เช่น 

1. ลดอตัราเสี่ยงตอ่การเป็นโรคหวัใจ  
2. เพิ่มพูนประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบหมุนเวียน

โลหิต ระบบการหายใจ ระบบการยอ่ยอาหาร ฯลฯ 
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3. ท าให้รูปร่างและสดัสว่นของร่างกายดีขึน้ 
4. ช่วยควบคมุไมใ่ห้น า้หนกัเกินหรือควบคมุไขมนัในร่างกาย 
5. ช่วยลดความดนัโลหิตสงู 
6. ช่วยลดไขมนัในเลือด 
7. เพิ่มความคลอ่งตวั เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ (2541) ได้กล่าวถึงความคิดรวบยอดท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
สมรรถภาพทางกายวา่หมายถึงหลกัการส าคญั ดงันี ้

1. สมรรถภาพทางกายมีความจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัชีวิตความเป็นอยู่ของคน
แตล่ะคนเป็นอยา่งมาก 

2. ทกัษะกีฬาไม่ใช่สญัลกัษณ์ของสมรรถภาพทางกาย แม้ว่าทกัษะจะมีสว่นช่วย
พฒันาระดบัความแข็งแรงสมบรูณ์ทางกายให้สงูขึน้ได้ก็ตาม 

3. สมรรถภาพทางกายเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสุขภาพและความสามารถใน         
การเคลื่อนไหวหรือการท างานประจ าวนัของมนษุย์มากกวา่ทกัษะกีฬา 

4. ใครก็ตามท่ีสุขภาพไม่ดี สามารถปรับปรุงให้ดีขึน้ได้ด้วยการพัฒนาหรือ
ยกระดับสมรรถภาพทางกายให้สูงขึน้ ด้วยการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจ า ซึ่งเป็น
พืน้ฐานของการมีสมรรถภาพทางกายอยา่งง่ายๆ 

5. การท างานประจ าวนัต้องใช้พลงังานและความแข็งแรงสมบูรณ์ ร่างกายคน    
แต่ละคนเป็นเร่ืองเฉพาะคน ถ้าความแข็งแรงสมบูรณ์มีไม่มาก พลงังานก็จะถูกน าไปใช้จนหมด
หรือเกือบหมดในช่วงนัน้ในทางตรงกันข้ามถ้ามีความแข็งแรงสมบูรณ์มาก คนๆนัน้ก็ยังคงมี
พลงังานเหลืออยู่ หลงัจากการท างานประจ าตามปกติและพลงังานท่ีเหลืออยู่นีจ้ะช่วยให้คนเรามี
พลงังานส ารองไว้ใช้ในยามฉกุเฉินจ าเป็น หรือในภาวะท่ีต้องการใช้มากกวา่ภาวะปกติได้ พลงังาน
ส ารองหรือพลงังานเหลือเก็บนีย้งัช่วยส่งเสริมให้งานท่ีปฏิบตัิในกิจวตัรประจ าวนัมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ด้วย (เพราะงานในกิจวตัรประจ าวนัมีระดบัต ่ากวา่ศกัยภาพท่ีแท้จริง) 

6. คนท่ีมีสมรรถภาพทางกายดี จะไม่รู้สึกว่าตนเองมีความไม่สบายเกิดขึน้
ในขณะท างาน ซึ่งหมายถึงอย่าดึงดันหรือฝืนท าต่อไปจนกระทั่งเกิดการบาดเจ็บ (ไม่สบาย)         
อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย (เพราะหมายถึงการท างานมากเกินควร) 

7. สมรรถภาพทางกายท่ีดีไม่หยุดลงท่ีตัวของมันเอง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นผู้ มีสขุภาพดีซึง่มีผลตอ่การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีตามไปด้วย 
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8. การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีไม่ได้เป็นค าตอบ (หรือการแก้ปัญหา) ทุกอย่าง
ในชีวิตและไมส่ามารถรับประกนัได้วา่จะมีชีวิตยืนยาวหรือภมูิคุ้มกนัโรคได้ทกุชนิด เพราะคนแตล่ะ
คนมีวิถีชีวิตของตนซึง่ไมอ่าจเปรียบเทียบกบัใคร ๆ ได้นอกจากตนเอง 

9. สมรรถภาพทางกายประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลายและเป็นพืน้ฐานท่ี
ทุกคนควรจะมีองค์ประกอบดังกล่าว ความทนทานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด          
ความแข็งแรง ความทนทาน ของกล้ามเนือ้ ความยืดหยุ่น และองค์ประกอบของร่างกาย 
(เปอร์เซน็ต์ไขมนั) 

10. การพิจารณาถึงระดับสมรรถภาพทางกายของตนเองว่าเป็นอย่างไร ควร
พิจารณาถึงคณุสมบตัิในแตล่ะข้อในระดบัตอ่ไปนีซ้ึง่เป็นเกณฑ์อยา่งน้อย 

10.1 ท างานประจ าวนัได้ส าเร็จตามความต้องการ 
10.2 มีการเพิ่มพนูการปอ้งกนัการเสื่อมสขุภาพ เช่น โรคเก่ียวกบัหลอดเลือด

หวัใจและโรคเก่ียวกบัการเสื่อมการท างาน 
10.3 หาเวลาและโอกาสให้ตนเองสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบันทัน

ดว่นและสภาพการณ์ท่ีไม่ปกติท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น การสมมตเิหตกุารณ์แล้วคดิหาทางแก้ไขในทนัที 
10.4 หาเวลาออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างหรือพัฒนาสมรรถภาพ 

ท างก าย  ข อ งต น ทั ้ง คู่ สู ง ก 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) พบว่ามีความผิดปกติมากกว่าในกลุ่มประชากรปกติ แต่ไม่พบ
ลกัษณะจ าเพาะท่ีอธิบายความผิดปกติของการท างานของสมอง 

พิชิต  ภจูนัทร์ (2547) ได้กล่าวถึง ความส าคญัขององค์ประกอบของสมรรถภาพทาง
กายว่าการท่ีบคุคลมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีท าให้ตนเองได้รับประโยชน์หลายด้าน  นอกจะท าให้
ร่างกาย มีสขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์แล้ว ยงัช่วยสร้างความมัน่คงในการด าเนินชีวิตครอบครัว และ
สง่ผลถึงสงัคมประเทศชาต ิอีกด้วยซึง่พอจะแยกกลา่วในประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

1. ผลตอ่สขุภาพร่างกาย 
1.1 ระบบหวัใจและการไหลเวียนของเลือด 

1.1.1 หวัใจมีขนาดใหญ่ขึน้ ท าให้มีปริมาณในการสบูฉีดมากขัน้ 
1.1.2 กล้ามเนือ้หัวใจมีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการท างานมาก

ขึน้ 
1.1.3 อตัราการเต้นของหวัใจหรือชีพจรต ่า ซึ่งก่อให้เกิดการท างานแบบ

ประหยดั 
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1.1.4 หลอดเลือดมีความยืดหยุน่ตวัเพิ่มมากขึน้ 
1.1.5 ปริมาณเม็ดเลือดและสารฮีโมโกลบนิเพิ่มมากขึน้ 

1.2 ระบบหายใจ 
1.2.1 ทรวงอกขยายใหญ่ขึน้ กล้ามเนือ้ท่ีท าหน้าท่ีในการหายใจท างานดี

ขึน้ 
1.2.2 ความจุปอดเพิ่มขึน้เน่ืองจากปอดขยายใหญ่ขึน้ท าให้การฟอก

เลือดท าได้ดีขึน้ 
1.2.3 อตัราการหายใจลดลง เน่ืองจากปอดท างานได้มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 
1.3 ระบบกล้ามเนือ้ 

1.3.1 กล้ามเนือ้มีขนาดใหญ่ขึน้ (Muscle Hypertrophy) เพราะมี
โปรตีนในกล้ามเนือ้เพิ่มมากขึน้  

1.3.2 การกระจายของหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนือ้มากขึน้  ท าให้
กล้ามเนือ้สามารถท างานได้นานหรือทนทานมากขึน้ 

1.4 ระบบประสาท การท างานเกิดดุลยภาพ ท าให้การปรับตัวของอวัยวะ   
ตา่ง ๆ ท าได้เร็วกวา่การรับรู้สิง่เร้าและการสนองตอบท าได้รวดเร็วแมน่ย า 

1.5 ระบบตอ่มไร้ท่อ การท างานของตอ่มท่ีผลิตฮอร์โมน ซึง่ท าหน้าท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเคลื่อนไหวร่างกายท างานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต 
และตอ่มในตบัอ่อน เป็นต้น 

1.6 ระบบย่อยอาหารและขบัถ่าย สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึน้
การผลติพลงังานและการขบัถ่ายของเสียเป็นไปด้วยดี 

1.7 รูปร่างทรวดทรงดี มีการทรงตวัดี บุคลิกภาพอิริยาบถในการเคลื่อนไหว 
สง่างามเป็นท่ีประทบัใจแก่ผู้พบเห็น 

1.8 มีภมูิต้านทานโรคสงู ไม่เจ็บป่วยง่าย ช่วยให้อายยุืนยาว 
1.9 มีสุขภาพจิตดี สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีสร้างความกดดันทาง

อารมณ์ ได้ดี ปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ดี มีความสดช่ืน ร่าเริง 
2. ผลต่อครอบครัว ผู้ ท่ีมีสมรรถภาพท่ีดี เป็นผลให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่น

มัน่คงแต่ละคนสามารถท าหน้าท่ีของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาโรคภัย     
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ไข้เจ็บ ประสิทธิภาพในการท างานจะท าให้ได้รับผลตอบแทนท่ีช่วยเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวได้ดี ครอบครัวจงึอยูร่วมกนั อยา่งมีความสขุ 

3. ผลต่อสงัคมประเทศชาติ ผู้ ท่ีมีสมรรถภาพทางกายดี ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
สามารถประกอบอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตของประเทศชาติก็สามารถเพิ่ม        
ขึน้ได้ การพฒันาประเทศ ก็สามารถด าเนินก้าวหน้าไปได้ด้วยดี สภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศก็มัน่คง 

สรุปได้ว่าสมรรถภาพทางกายนัน้มีความส าคัญกับเราทุกคน กล่าวคือ การท่ีเรา                   
มีสมรรถภาพทางกายทางกายท่ีดีนัน้ จะส่งผลให้การประกอบกิจวตัรประจ าวนัหรือการท างาน
ประจ าวนัของเราสามารถท าได้อย่างกระฉับกระเฉงและมีประสิทธิภาพ ร่างกายสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคภยัต่างๆ ซึง่จะท าให้ตวัเรามีสขุภาพดีเม่ือเรามีสขุภาพดีคณุภาพชีวิตเราก็จะดีตาม
ไปด้วย 

4.3 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
กรมพลศกึษา (2540) สมรรถภาพทางกาย มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ  

1. สมรรถภาพทางกายท่ีความสมัพนัธ์กบัสขุภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกาย 
ท่ีมีปัจจยัสนบัสนนุ ให้มีสขุภาพดีและปอ้งกนัโรคภยัไข้เจ็บ ตลอดจนปัญหาด้านสขุภาพท่ีเกิดจาก
การขาดการออกก าลงักายประกอบด้วย 

1.1 ความทนทานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต 
1.2 ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนือ้ 
1.3 สดัสว่นของร่างกาย 
1.4 ความออ่นตวั 
1.5 สขุนิสยั 

2.  สมรรถภาพทางกายท่ีความสมัพนัธ์กบัทกัษะ หมายถึง สมรรถภาพทายกาย
ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้มีความสามารถในการแสดงออกทางการเคลื่อนไหว การกีฬา การเต้นร า 
และการเลน่ยิมนาสตกิ 

2.1 พนัธุกรรม 
2.2 ความวอ่งไว 
2.3 ความสมดลุของร่างกาย 
2.4 พลงักล้ามเนือ้ 
2.5 ความเร็ว 
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2.6 การท างานประสานกนัของระบบตา่ง ๆ ในร่างกาย 
วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ. (2541) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบและความหมายของ

สมรรถภาพทางกาย ดงันี ้
1. ศักยภาพหรือความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด 

(Cardio Respiratory Capacity) หรือ ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (Cardio Respiratory 
or Cardiovascular Endurance) ศักยภาพหรือ ความสามารถของระบบหายใจและระบบ
ไหลเวียนเลือด เรียกอีกอย่างว่า ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด หมายถึง คุณสมบัติท่ี
สามารถอดทนต่อการปฏิบัติ กิจกรรมหนักได้  เป็นระยะเวลานาน ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
สมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด (Cardio Respiratory Fitness) หมายรวมอยู่ในกิจกรรมท่ี
ต้องการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ของร่างกายเป็นส่วนมาก เช่น วิ่ง ว่ายน า้  ข่ีจักรยาน ทัง้นีเ้พราะ
กิจกรรมเหล่านีก้ระตุ้นหวัใจและระบบการไหลเวียนเลือดกบัระบบหายใจได้ท างานในระดบัสงูขึน้
กวา่ปกตอิยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ความอดทนของกล้าม เนื อ้  (Muscular Endurance) ความอดทนของ
กล้ามเนือ้ หมายถึง คุณสมบัติท่ีบุคคลสามารถเพียรพยายามท างานในกิจกรรมท่ีต้องใช้กลุ่ม
กล้ามเนือ้      กลุม่เดียวกนัเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น ดงึข้อ ดนัพืน้ ลกุนัง่  

3. ความแข็งแรง (Strength) ความแข็งแรง หมายถึง ความสามารถในการใช้แรง
สงูสดุ ในการท างานเพียงครัง้เดียว มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ  

3.1 ความแข็งแรงแบบอยู่กับท่ี (Isometric or Static Strength) หมายถึง 
ลักษณะของการใช้แรงจ านวนสูงสุดในครัง้เดียวท่ีบุคคลสามารถกระท าต่อแรงต้านทานชนิด       
อยูก่บัท่ีในขณะท่ีกล้ามเนือ้ทัง้หมดก าลงัหดตวั  

3.2 ความ แข็ งแ รงแบบ ไม่ อ ยู่ กั บ ท่ี  ( Isotonic or Dynamic Strength) 
หมายถึง จ านวนความต้านทานท่ีบคุคลสามารถกระท าให้ผ่านพ้นไปได้ระหว่างการใช้แรงในขณะ
มีการเคลื่อนท่ีอย่างเต็มแรงของข้อต่อเฉพาะแห่งหรือข้อต่อหลาย ๆ แห่งของร่างกายรวมอยู่ด้วย 
เช่น การงอแขนยกบาร์เบล ดงันัน้ ความแข็งแรงจึงเป็นการท างานของกล้ามเนือ้เฉพาะส่วนหรือ
เฉพาะกลุ่มซึ่งขึน้อยู่กับลักษณะของแรงต้านทาน (หมายถึง  แรงต้านทานแบบอยู่กับท่ีหรือ
เคลื่อนท่ี)  

4. ความยืดหยุน่ (Flexibility) ความยืดหยุน่หรือความออ่นตวั หมายถึง ศกัยภาพ
หรือความสามารถพืน้ฐานของข้อต่อท่ีเคลื่อนไหวได้ตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนท่ีตามปกติ
ความยืดหยุ่นจึงค่อนข้างเจาะจง ลงท่ีข้อต่อ ซึ่งขึน้อยู่กับลักษณะของกล้ามเนือ้และเอ็น 
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(Musculature and Connective Tissue) รอบๆ ข้อต่อนัน้มากกว่าโครงสร้างของกระดกูข้อต่อเอง 
(ยกเว้นกรณีท่ีเป็นโรคกระดูกเสื่อมหรือไม่สามารถท างานได้) การเคลื่อนท่ีของข้อต่อท่ีมากกว่า
ปกติ คือ ความสามารถพิเศษท่ีเกิดจากการฝึกฝนของคนแต่ละคน เช่น ท่าทางต่างๆ ของ                
นกักายกรรม หรือ นกัยิมนาสตกิซึง่เป็นการกระท าท่ีคนปกตทิ าไมไ่ด้  

5. องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) องค์ประกอบของร่างกาย
จดัเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถภาพทางกาย เพราะในปัจจบุนัมีหลกัฐานยืนยนัได้ว่า ไขมนัส่วนเกินท่ี
เก็บเอาไว้ในร่างกายมีความเก่ียวข้องกับ ข้อจ ากัดของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การวดั
องค์ประกอบของร่างกายจงึวดัออกมาเป็นเปอร์เซน็ต์ไขมนัในร่างกาย (% fat) 

จากการศกึษาแนวคิดต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
ประกอบด้วยความสามารถต่อไปนี ้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ความอดทนของกล้ามเนือ้      
ความคลอ่งแคลว่ว่องไว ความเร็ว ความอ่อนตวั การทรงตวั พลงัของกล้ามเนือ้ ความสามารถของ
ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด  

4.4 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเดก็ปฐมวัย 
1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ "Physical Best" เป็นแบบทดสอบ

สมรรถภาพทางกายและเป็นโปรแกรมการให้การศึกษาด้านสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัเรียน
อายุ 5-18 ปี  แบบทดสอบ Physical Best สร้างขึน้ โดย The Amarican Alliance for Health, 
Education, Recreation and Dance (AAHPERD) เร่ิมน ามาใช้ในโรงเรียนสหรัฐอเมริกาตัง้แต่ปี 
1988 จนถึงปัจจบุนัและเป็นแบบทดสอบท่ีเข้ามาแทนท่ีแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายชดุอ่ืนๆ ท่ี 
Amarican Alliance ได้สร้างขึน้มาก่อนหน้านี ้อนัได้แก่ AAHPER Youth  Fitness  Test (1957), 
AAHPER Youth Fitness Test (1976) และ  AAHPER Health Related Physical Fitness Test 
(1980) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ "Physical Best" ประกอบด้วยรายการ       
การทดสอบ 5 รายการ โดยมีรายละเอียดแตล่ะรายการ ดงันี ้

1 สดัสว่นของร่างกาย (เปอร์เซน็ต์ไขมนั) หรือ ดชันีมวลกาย เพื่อวดัปริมาณไขมนั
ของร่างกาย 

2 นัง่งอตวัไปข้างหน้า (Sit and Reach) เพื่อวดัความออ่นตวั 
3 ลุก-นั่ง (เข่างอ) (Modified Sit-ups) เพื่อวัดความแข็งแรงความอดทนของ

กล้ามเนือ้หน้าท้อง 
4 ดงึข้อ (Pull Ups) เพื่อวดัความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนือ้หวัไหล ่
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5 เดิน  / วิ่ ง  1 ไม ล์  (One Mile walk / Run) เพื่ อวัดความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ 

2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ซึ่งปรับปรุงจากแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งกรมพลศึกษาใช้เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและสร้างเกณฑ์มาตราฐานของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตัง้แต่ปี 2512 
จนถึงปัจจบุนั (กระทรวงศกึษาธิการกรมพลศกึษา, 2539) แยกกลุม่อายดุงันี ้

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 4-6 ปี มีการทดสอบจ านวน 4 
รายการ ดงันี ้

1.  งอตวัข้างหน้า 
2.  ยืนเขยง่ปลายเท้า 
3.  ยืนกระโดดไกล 
4.  วิ่ง 20 เมตร 

3. แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอายุ 4-6 ปีของส านักวิทยาศาสตร์
การกีฬากรมพลศกึษากระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา พ. ศ. 2555 โดย รศ.ดร.สพุิตร สมาหิโต   และ
คณะ เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ในปัจจุบนั สามารถน าไปใช้ได้
ง่าย ไมพ่ึง่พาอปุกรณ์ 

ประกอบรายการทดสอบดงันี ้
1. นัง่งอตวัไปข้างหน้า  
2. งอแขนยกน า้หนกั 30 วินาที  
3. วิ่งเร็ว 20 เมตร  
4. ยืนกระโดดไกล  
5. ลกุนัง่ 30 วินาที  
6. วิ่งเก็บของและวิ่งอ้อมหลกั 
7. ดชันีมวลกาย 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เลือกกิจกรรมท่ีใช้
ในการทดสอบแต่ละรายการจากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยัทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการน าไปใช้กบัเด็กปฐมวยั และสามารถ
น าไปใช้ได้ง่าย ไมต้่องใช้อปุกรณ์ในการทดสอบมากในการทดสอบ โดยสรุปได้เป็นตารางดงันี ้ 
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ตาราง 2 สรุปแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใช้ส าหรับงานวิจยัครัง้นี ้ 

รายการทดสอบ สิ่งที่ต้องการทดสอบ ที่มา 

1. Sit - up 
ความแข็งแรงและความอดทน

ของกล้ามเนือ้ท้อง 

แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอาย ุ  

4-6 ปีของส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศกึษา

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา พ .ศ . 2555 

2. ยืนกระโดดไกล พลงัของกล้ามเนือ้ 

แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอาย ุ  

4-6 ปีของส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศกึษา

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา พ .ศ . 2555 

3. วิ่ง 20 เมตร  ความเร็ว 

แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอาย ุ  

4-6 ปีของส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศกึษา

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา พ .ศ . 2555 

4. นัง่งอตวัไป
ข้างหน้า  

ความออ่นตวั 

แบบสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย เด็กอาย ุ  

4-6 ปีของส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศกึษา

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา พ .ศ . 2555 

5. ยืนเขย่งปลายเท้า การทรงตวั 
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กอาย ุ 

4-6 ปี ของกรมพลศกึษา 2543 

5. แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ค าว่าการมีส่วนร่วม (Participation) ได้มีผู้ ให้ความหมายท่ีหลากหลาย และมีความ
แตกต่างกันไปตามความเข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะมองทัง้ในแง่ของ
แนวคดิ หลกัการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบตั ิดงันี ้

ประพนัธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเร่ืองของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง  
ความเห็นพ้องต้องกนันัน้ จะมีมากพอจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบตัิการ  กล่าวคือ 
ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ท่ีจะเข้าร่วมปฏิบตัิการนัน้  และเหตผุลท่ีคนมาร่วม
ปฏิบตัิการได้จะต้องตระหนกัว่าการปฏิบตัิการทัง้หมดโดยกลุ่ม  หรือในนามของกลุ่มหรือกระท า
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การผ่านองค์กร  ดังนัน้องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวท่ีท าให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความ
เปลี่ยนแปลงท่ีต้องการ 

สันติชัย เอือ้จงประสิทธ์ิ (2551) ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมตดัสินใจในการ
ปฏิบตัิงานและการร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบมาถึงตวัของบุคลากรเอง การท่ีจะ
สามารถท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาเพื่อแก้ไขปัญหา  และน ามาซึ่งสภาพความ
เป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึน้นัน้ผู้น าจะต้องยอมรับในปรัชญาการพฒันาว่า  มนุษย์ทุกคนมีความ
ปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ ได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ อ่ืนและพร้อมท่ีจะอทุิศตนเพื่อกิจกรรมของสว่นรวมในองค์กร 

กสุตาโว (ประพนัธ์ เดชสวสัดิ,์ 2552 อ้างอิงจาก Gustavo,1992) กลา่ววา่ การมีสว่น
ร่วมนัน้โดยปกติทั่วไปเป็นท่ีเข้าใจกันว่า  หมายถึง การเข้าไปมีหน้าท่ีหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ       
ในบางสิ่งบางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วมมีความชดัเจนและลึกลงไปกว่าเพียง
การมีส่วนรับผิดชอบ เม่ือการมีส่วนร่วมนีเ้ช่ือมโยงไปสู่กระบวนการในการเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบ 
ของแตล่ะบคุคลหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 

พรรณราย  ธนสตัย์สถิตย์ (2553) ได้แสดงทัศนะว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง                       
มีความหมายคล้ายค าว่า การเป็นหุ้นสว่น กลา่วคือ เป็นการร่วมมือกนัระหว่างบคุคล กลุม่ องค์กร 
และหน่วยงานด้วยความสมคัรใจในการรับผิดชอบและด าเนินกิจกรรมอยา่งใดอย่างหนึ่ง จนบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายเดียวกนั 

  จากความหมายของการมีส่วนร่วมข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือ                       
ความร่วมมือกนัปฎิบตัิภารกิจ ท่ีมีเปา้หมายหรือข้อตกลงเดียวกนั คล้ายความเป็นหุ้นสว่น ภายใต้
ข้อตกลงท่ีก าหนดขึน้ ร่วมกันสร้างขึน้และมีแนวทางในการปฎิบัติ มีประโยชน์และมีความ
รับผิดชอบร่วมกนั 

5.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวถึงความส าคญัของการ      

มีสว่นร่วมว่า ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก นอกจากนีค้รอบครัว
ยงัมีบทบาทส าคญัต่อการศึกษาของเด็กด้วย ดงันัน้ความร่วมมือของโรงเรียนในการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการศกึษาให้แก่เด็กจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การศกึษาของเดก็ประสบความส าเร็จได้   
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อภิศกัดิ ์  ไฝทาค า (2544) กลา่วถึงความส าคญัของการมีสว่นร่วม  ดงันี ้
1.การร่วมมือของประชาชนเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานอันชอบธรรม การเคารพให้        

การยอมรับ การให้ประชาชนได้แสดงออกเก่ียวกบัการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 
2.งานพัฒนาเป็นงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมากจ าเป็นต้อง     

ให้คนหมูม่ากเหลา่นีไ้ด้มีสทิธ์ิมีเสียงในการแสดงออก 
3.กลยทุธ์ทัง้หลายในการพฒันาท่ีผ่านมา ยงัไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชน

ผู้ ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกนัข้ามกลบัส่งผลให้กลุ่มคนผู้ ได้เปรียบมีโอกาสมากขึน้ 
จ าเป็นต้องปรับกลยทุธ์ในการพฒันาใหมโ่ดยให้ประชาชนเข้ามามีสว่นในการวางแผนมากขึน้ 

4.ประสบการณ์ท่ีผ่านมาพบว่ามีโครงการจ านวนไม่น้อยท่ีประสบความส าเร็จ
โดยอาศยัวิธีการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในรูปแบบของการรวมกลุม่และจดัตัง้องค์กรประชาชน 

5.การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองของการปฏิบตัิเป็นกลุม่ หรือของกลุ่มอนั
เป็นผลมาจากความรู้สกึผกูพนัของสมาชิกแตล่ะคนท่ีเข้ามาร่วมเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของเขาเพื่อได้
ประโยชน์แก่สว่นรวม การมีสว่นร่วมจงึจ าเป็น 

6.การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตังบ่งชีข้องการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชน       
มีสว่นร่วมมากยิ่งแสดงวา่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพฒันามากยิ่งขึน้ 

7.ประชาชนย่อมรู้ดีว่า ตนก าลงัต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และต้องการจะให้
แก้ไขปัญหาอย่างไร ถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา ย่อมช่วยให้
โครงการตา่งๆ สนองความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนได้ดีกวา่ 

อัจฉริยา  บุญมาสืบ (2558) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการจัด
การศึกษามีความส าคัญต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศกัยภาพครูและผู้ปกครองได้ท างานร่วมกนั เกิดการช่วยเหลือและสนบัสนุนกนัและกนั 
สง่ผลท าให้โรงเรียนเกิดการพฒันา 

5.3 รูปแบบในการมีส่วนร่วม  
รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี  ้( นิลมณี   พิทักษ์, 

2551)   
1.การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมท่ี

เกิดจากความสมัพันธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยกว่า  หรือมีทรัพยากร หรือ
ความรู้ด้อยกวา่ เช่น ผู้ปกครองกบัผู้ใต้ปกครอง ผู้บริหารกบัผู้ปฏิบตัิ เจ้านายกบัลกูจ้าง เป็นต้น 
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2.การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) รัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ลงมาว่าต้องการอะไร โดยท่ีรัฐไม่มีความรู้ความต้องการของชาวบ้าน ดงันัน้การมีส่วนร่วมก็เพียง
แสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนเท่านัน้  เช่นการส ารวจความคิดเห็น                  
การสมัภาษณ์ประชาชน 

3.การมีสว่นร่วมแบบสมบรูณ์ (Full Participation) เป็นการมีสว่นร่วมทกุขัน้ตอน
ตัง้แตก่ารก าหมดปัญหา ความต้องการ การตดัสนิใจในแนวทางการแก้ปัญหา และความเท่าเทียม
กนัของทกุฝ่าย 

นอกจากนัน้ยงัมีนกัวิชาการบางทา่นแบง่รูปแบบการมีสว่นร่วมไว้เป็น 3 ลกัษณะดงันี ้
1.การมีสว่นร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผา่นการจดัตัง้ของประชาชน

เช่น กลุม่เยาวชนเพื่อท าสาธารณประโยชน์แก่ชมุชนหรือกลุม่พฒันาหมูบ้่าน 
2.การมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) เป็นการเข้าร่วมโดยเป็นผู้ ให้

การสนบัสนนุให้โครงการนัน้ส าเร็จ 
3.การมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่านองค์กรท่ีไม่มี

ผู้แทนประชาชน เช่น หน่วยงานหรือสถาบนัเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วม 
5.4 แนวคดิเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
นิรันดร์ จงวุฒิ เวศย์ (2547) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ว่าหมายถึง          

การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ ของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเก่ียวข้อง
ดงักล่าวเป็นเหตใุห้กระท าการบรรลจุดุมุ่งหมาย กบัทัง้ท าให้เกิดความรู้สกึร่วมรับผิดชอบกบักลุ่ม
ดงักล่าวด้วย นอกจากความหมายท่ีกล่าวถึงแล้วนี ้นิรันดร์ จงวฒุิเวศย์ ยงัได้สรุปความหมายของ
การมีสว่นร่วมไว้ในรูปของสมการ ดงันี ้การมีสว่นร่วม = ความร่วมมือร่วมใจ + การประสานงาน + 
ความรับผิดชอบ 

Participation = cooperation + coordination + responsibility 
ความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง ความตัง้ใจของบุคคลท่ีจะมาท างานร่วมกันเพื่อ

บรรลวุตัถปุระสงค์ของกลุม่ 
การประสานงาน หมายถึง ห้วงเวลาและล าดบัเหตกุารณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

กระท ากิจกรรมหรือการงาน  
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกผูกพนัในการกระท างานและในการท าให้

เช่ือถือไว้วางใจ 
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พร้อมพิไล บวัสวุรรณ (2554) ได้กลา่วถึงค าว่า“ความเป็นหุ้นสว่น”(Partnership) 
เป็นอย่างมากในบริบททางการศึกษา เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึง ความร่วมมือร่วมใจท่ีเป็น
ความเก่ียวข้องผกูพนั การแสดงความรับผิดชอบต่อกนั บนความเข้าใจและการมีข้อตกลงร่วมกนั
ของคนหรือองค์กรตัง้แตส่องหน่วยขึน้ไป 

อจัฉริยา  บุญมาสืบ (2558) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง ครูและโรงเรียนในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ และสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดจนมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน       
ในการสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

เอปสไตน์  และคณะ (Epstein and other,1997) ได้กล่าวว่า “การใช้ค าว่า
หุ้นส่วนเป็นการเน้นย า้ให้เห็นว่าโรงเรียนและครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบอย่าง
เป็นทางการในเร่ืองการจัดการศึกษาของเด็ก ซึ่งมีผู้ ปกครองท่ีมุ่งเน้นจะช่วยเด็กท่ีบ้าน และ
ผู้ปกครองท่ีอาสาสมคัรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสถานศกึษาอย่างแท้จริง ในลกัษณะ
หุ้นสว่น”  

การจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องอาศยัการน ากระบวนการมีสว่นร่วมมาใช้ ซึง่พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึง การมีส่วนร่วม
ไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บญัญัติเร่ืองการมีส่วนร่วมไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ      
มีสว่นร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการปฏิบตัิราชการทางปกครองอนัมีผล
ห รืออาจมีผลกระทบต่อสิท ธิและเส รีภาพของตน  (ส านักงานศาล รัฐธรรมนูญ ,2551) 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั ระบุให้  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทุกระดบัจึง
ต้องปฏิบตัิตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทัง้นี ้
เพราะเม่ือผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัด
การศึกษาด าเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนบัสนุน
ทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมกับสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ 
เต็มใจ  
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ค าว่า “ มีส่วนร่วม” มีหลายความหมายในท านองเดียวกัน เช่น การมีส่วนร่วม 
การร่วมมือ การมีสว่นเก่ียวข้อง ซึง่ค าต่างๆเหลา่นีต้า่งมีนยัเดียวกนัทัง้สิน้ คือ การมีส่วนร่วม ซึง่มี
ผู้ให้ความหมายการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ไว้ดงันี ้

 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารอบรมผู้ น าการเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้ บริหาร , 
2550) ได้เสนอแนวทางการมีสว่นร่วมไว้ ดงันี ้

1. การมีสว่นร่วมในการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา โดยสถานศกึษาสามารถ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชมุชนจดัสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา และก ากบั ตดิตามการใช้หลกัสตูร
สถานศกึษา 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารและบุคลากร ใน
สถานศกึษาควรระลกึถึง ซึง่มีหลกั 10 ประการ คือ   

1. สร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ตอ่ชมุชน  
2. ฝึกให้เป็นคนใจกว้างและมีจิตสาธารณะ    
3. ตระหนกัในสิ่งท่ีจ าเป็นและขาดแคลน ไม่วางเฉย ทุกอย่างท าได้หาก

ตัง้ใจท า    
4. หมัน่สร้างและปรุงแตง่ตนเองให้เป็นบคุคลท่ีมีเสน่ห์เป็นท่ีช่ืนชมศรัทธา

ของชมุชนและเพื่อนร่วมงาน     
5. อ่อนน้อมถ่อมตน วางตวัเรียบง่าย อยู่กับชุมชนและเพื่อนร่วมงานได้

ทกุเวลา      
6. หลีกเลี่ยงการโต้แย้งท่ีไร้เหตผุล พฒันาทกัษะการประนีประนอม    
7. ต้อนรับชมุชนด้วยบรรยากาศมิตรภาพ    
8. พฒันาเทคนิคการวิเคราะห์ชมุชนให้ลกึซึง้ เพื่อส ารวจจดุเด่น จดุด้อย 

เพื่อเป็นฐานข้อมลูในการพฒันา    
9. หมัน่แสวงหาแหล่งงบประมาณ วสัด ุครุภณัฑ์ จากหน่วยงาน บริษัท 

ห้าง ร้านค้า โดยใช้โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ    
10. สร้างและพัฒนาค่านิยมการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนอย่าง

สม ่าเสมอ 



  60 

3. บทบาทของชมุชนในการมีสว่นร่วมจดัการศกึษา มีดงันี ้   
 1. การมีสว่นร่วมในการจดัและสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ท่ี

บ้านและ ท่ีสถานศกึษา     
 2. การก าหนดนโยบาย เปา้หมายการจดัการศกึษาแก่สถานศกึษา    
 3. การประชาสมัพนัธ์ สนบัสนนุกิจกรรมทางการศกึษา   
 4. การเป็นผู้สนบัสนนุทรัพยากรและบคุลากรในการจดัการศกึษา       
 5. การตรวจสอบการจดัการศกึษา 

4. กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษา ควรด าเนินการ ดงันี ้  
 1. ส ารวจความต้องการ การส ารวจข้อมลูพืน้ฐาน  
 2. การก าหนดมาตรฐานของสถานศกึษา    
 3. การวางแผนพฒันาสถานศกึษาตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ    
 4. การปฏิบตัิกิจกรรม คือ แนวทางปฏิบตัิท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จ     
 5. การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบตัิ   
 6. การสรุปผลการมีสว่นร่วม เพื่อพฒันากระบวนการท างานร่วมกนั 

การมีสว่นร่วมของประชาชน และชมุชนในการจดัการศกึษา นบัเป็นกระบวนการ
ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  โดยเฉพาะในโรงเรียน
ขนาดเล็ก หากชมุชนมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุทรัพยากรการศกึษา รวมถึงการเชิญผู้ปกครองท่ีมี
ความรู้และมีเวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญากับบุตรหลาน  
ย่อมเกิดผลดีทัง้ต่อโรงเรียนท่ีได้บุคลากรเพิ่ม ส่วนผู้ปกครองย่อมภาคภูมิใจท่ีได้สอนบุตรหลาน      
ในโรงเรียน รวมถึงนกัเรียนท่ีจะมีความเคารพและนับถือในตวัผู้ปกครองเพิ่มมากขึน้  ซึ่งเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชนุชม 

วิวรรณ สารกิจปรีชา (2553) กล่าวว่า ผู้ปกครองและ/หรือครอบครัว คือ ครูคน
แรกๆ ของเด็กและเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างท่ีบ้านโดยไม่ต้องได้รับอิทธิพลหรือได้รับ
การสอนอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษาแต่อย่างใด ดงันัน้จึงเป็นสิ่งท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีเม่ือเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษาแล้วการเรียนรู้จะต้องเช่ือมต่อและเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาและ
ครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กนัน้ต่อเน่ืองและท าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อเด็ก เพราะ
สามารถเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงท่ีบ้านได้ด้วย  มีวิจัยมากมายท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัและผลดีต่อ
นกัเรียนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครอบครัวในการจดัการศึกษาด้วยการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กมีผลต่อพฒันาการและความส าเร็จด้าน
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การศึกษาของนกัเรียนอย่างเด่นชดั อีกทัง้ยงัช่วยผลกัดนัให้สถานศึกษาด าเนินงานจดัการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึน้อีกด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมนัน้ ผู้ปกครองสามารถมีส่วน
ร่วมได้ทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน North Central Regional Education Labovatory ได้น าเสนอ
ลกัษณะการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในสถานศกึษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนตามรูปแบบ
ของ Epstein และ Janson  6 ลักษณะ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลกุ๊ กไก่ได้น ามาเป็นแนวทางในการ
สง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองดงันีค้ือ 

1. การดูแลเลีย้งดูเด็กของครอบครัว หมายถึง ภาระหน้าท่ีพืน้ฐานของ
ผู้ปกครองท่ีจะต้องจดัให้เด็กซึง่ควรรวมถึง การจดัหาท่ีอยู่อาศยั การดแูลสขุภาพ อนามยั อาหารท่ี
มีคณุภาพ และความปลอดภยัให้แก่เด็ก นอกจากนัน้ ผู้ปกครองควรจะต้องจัดสภาพแวดล้อมท่ี
บ้านท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กอยา่งเหมาะสมกบัวยัและระดบัชัน้ด้วย 

2. การสื่อสาร หน้าท่ีรับผิดชอบพืน้ฐานของสถานศกึษานัน้ ควรรวมถึงวิธีการ
สื่อสารอย่างหลากหลายจากสถานศกึษาไปยงับ้าน (เช่น ข่าวสาร จดหมายแจ้ง email สมดุสื่อสาร 
สมุดรายงานการเรียน การประชุม การโทรศพัท์) รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ด้วย (เช่น หลกัสูตร    
การจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ การเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ข่าวสารประจ า
สัปดาห์) ผู้ ปกครองก็เช่นกันควรสื่อสารจากบ้านสู่สถานศึกษา ท าให้เกิดการสื่อสารสองทาง 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกัน ซึ่งการติดต่อสื่อสารนีไ้ม่ควรเป็น
การสื่อสารเม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาเท่านัน้ แต่ควรได้สื่อสารให้ครูได้รับทราบถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ท่ี
บ้าน พฒันาการของเด็ก ความสนใจของเด็ก ความรู้สกึของเด็กและผู้ปกครองเก่ียวกบัครู โรงเรียน 
กิจกรรม และการเรียนรู้ควบคูไ่ปด้วย รวมถึงข้อเสนอแนะตา่งๆ เช่น แหลง่เรียนรู้ วิทยากร ฯลฯ  

3. อาสาสมคัร หมายถึงการท่ีผู้ปกครองอาสาสมคัรสละเวลาและน าความ
เช่ียวชาญหรือความสามารถต่างๆ เข้ามาช่วยกิจกรรมเพื่อพฒันาเด็ก พฒันาครู บคุลากรพฒันา
สถานศกึษาและพฒันาหรือเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกนัเอง ช่องทางท่ีโรงเรียนได้
จัดให้ผู้ปกครองอาสาสมัครเข้ามาร่วมได้มีหลายรูปแบบหลายกิจกรรม เช่น  จัดให้มีผู้ปกครอง
เครือข่ายเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่ือมสัมพันธ์ระหว่างผู้ ปกครองกันเองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้    
ความคิดเห็น และร่วมกันจัดหรือท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาเด็ก โรงเรียนครูบุคลากร และ
ผู้ปกครองด้วยกันเอง โดยผู้ปกครองสามารถอาสาเข้ามาเป็นกรรมการของผู้ปกครองเครือข่าย       
ได้ จดัโครงการ “ผู้ปกครองมีสว่นร่วม” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมจดักิจกรรม
การ เรียนรู้ให้แก่เด็กท่ีโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมเสริมหน่วยการเรียนรู้ของเด็กการเข้ามาเล่า
นิทานให้เด็กฟัง การเข้ามาเป็นผู้ เช่ียวชาญให้ความรู้และทักษะต่างๆ แก่เด็ก  เป็นวิทยากร ฯลฯ 
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เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดันิทรรศการหรือด าเนินการตามโครงการตา่งๆ 
เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ครู หรือ ผู้ปกครองด้วยกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมตรวจตรา หรือ
ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยดูแลความปลอดภัย และการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการดแูลสขุภาพบคุลากรและนกัเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมไปทศัน
ศึกษากับนักเรียน เพื่อดูแลเด็ก พูดคุยกับเด็ก ตอบค าถาม และถามค าถามเด็ก เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองสามารถส่งสื่อเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนของเด็กในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
รวมทัง้อาสาสมคัรติดตอ่หรือสง่วิทยากร กิจกรรม การแสดง อาหาร และอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนนุการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมอ่ืนๆ ในท่ีนี ้“อาสาสมคัร” หมายถึงใครก็ได้ท่ีสนบัสนุนเป้าหมาย
ของสถานศึกษา การเรียนรู้หรือพัฒนาการของเด็กในทิศทางใด สถานท่ีใด หรือเวลาใดก็ได้ ไม่
จ าเป็นจะต้องเป็นเฉพาะช่วงเวลาเปิดท าการของสถานศึกษา หรือท่ีอาคารสถานศึกษาเท่านัน้ 
ผู้ปกครองท่ีมีส่วนร่วมด้านอาสาสมคัรจะท าให้เด็กรู้สกึและเห็นได้ว่าผู้ปกครองให้ความส าคญัต่อ
การเรียนรู้ ของเด็ก อนัเป็นการช่วยให้เด็กกระตือรือร้น และอยากเรียนรู้ และเห็นความส าคญัใน
การเรียนรู้มากขึน้ ดงันัน้ถ้าผู้ปกครองจะสามารถสละเวลาปีละอย่างน้อย 1-2 ชัว่โมงในการมีสว่น
ร่วมแบบอาสาสมคัรก็จะท าให้เกิดประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่เด็กๆ 

4. การเรียนรู้ท่ีบ้าน หมายถึงผู้ปกครองช่วยเด็กๆ ในการท าการบ้าน และ
ตัง้เปา้หมายทางการศกึษาให้แก่เด็ก รวมถึงการเล่นเกม ท ากิจกรรมร่วมกบัเด็ก เพื่อเช่ือมโยงการ
เรียนรู้ของเด็กท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน ท าให้เด็กเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ได้รับการเรียนรู้ใน
แง่มมุรายละเอียดท่ีตา่งกนั เห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จ ากดัเฉพาะท่ีโรงเรียน เกิดความตอ่เน่ืองในการ
ฝึกทกัษะและการเรียนรู้ ทัง้นีส้ าหรับเด็กอนุบาลนัน้ การเรียนรู้ท่ีบ้านต้องเป็นไปอย่างผ่อนคลาย 
สนกุ มีความหมายตอ่เด็ก  

5. การตัดสินใจ หมายถึง ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในองค์กรผู้ ปกครอง เช่น 
คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา หรือ สมาคมผู้ปกครอง และการตดัสินใจในนโยบาย ภาวะผู้น า 
และการประชาสัมพันธ์ ดังนัน้สถานศึกษาจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ของสถานศึกษา พัฒนาภาวะผู้ น าให้แก่ผู้ ปกครองและผู้ แทน
ผู้ปกครอง 

6. การมีส่วนร่วมกับชุมชน หมายถึงเป็นการเช่ือมโยงให้ชุมชนได้สนับสนุน
โรงเรียน การเรียนรู้ของนกัเรียน ผู้ปกครองหรือชมุขนให้โรงเรียนช่วยเหลือชมุชน เช่น ผู้ปกครองพา
ไปร่วมงานประเพณีต่างๆ พาไปวดั สวนสาธารณะ แล้วแต่ความเหมาะสม การท่ีผู้ปกครองและ
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เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนยังจะเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก และสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีของบคุคลในครอบครัวได้ 

แนวคดิทฤษฏีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า ความสมัพันธ์ระหว่างบ้านและ

โรงเรียนเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในการช่วยให้การศกึษาของเด็กด าเนินไปด้วยดี และส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของเดก็ให้เป็นไปอยา่งสมบรูณ์ โรงเรียนหรือครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะ
หารือกับครูอยู่เสมอ ดงันัน้เพื่อให้การติดต่อระหว่างผู้ปกครองและครูเป็นไปอย่างราบร่ืน จึง ได้
เสนอแนะวิธีสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง ดงันี ้ 

1. พยายามชีแ้จงและท าความเข้าใจกบัผู้ปกครอง ให้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ของ 
การศกึษาของโรงเรียน ในวนัท่ีน าเดก็นกัเรียนมาเข้าเรียน  

2. ครูใหญ่ควรแนะน าให้ผู้ปกครองรู้จกัคุ้นเคยกบัครูประจ าชัน้ของเดก็  
3. เชิญผู้ปกครองมาชมการแสดงของนักเรียน เช่น การแสดงละครกีฬา ฯลฯ       

ซึง่สิง่เหลา่นี ้จะท าให้ผู้ปกครองมีความช่ืนชมในความสามารถของบตุรหลานของตน  
4. เชิญผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัเด็ก เช่น กรณีเด็กมา 

โรงเรียนสาย เด็กก้าวร้าวชอบรังแกเด็กอ่ืน ครูควรมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาท่ีโรงเรียน จดหมาย 
ควรเขียนอยา่งเป็นกนัเอง การพดูจาเพียงคร่ึงชัว่โมงก็อาจท าให้ครูเข้าใจในตวัเดก็มากขึน้  

5. ครูควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนเด็กและผู้ปกครองท่ีบ้านบ้าง เพื่อจะได้ทราบ
สภาพ ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมอนัแท้จริงของเด็ก การไปพบผู้ปกครองอาจท าความล าบาก
ให้แก่ครู บ้าง แต่ถ้าครูมีจดุมุ่งหมายท่ีแท้จริงท่ีจะช่วยเด็กแล้ว การไปเยี่ยมผู้ปกครองจะเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสดุ  

6. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
เชิญมาร่วมเป็นกรรมการในงานของโรงเรียน เชิญมาร่วมในการวางแผนการศึกษาของโรงเรียน 
เช่น มีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสตูร และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
จดัตัง้สมาคมครูและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูได้ร่วมมือกนัในการ อบรมสัง่สอน
และให้การศกึษาทกุด้าน นพพร นิลณรงค์ ได้สรุปลกัษณะการมี สว่นร่วมของชมุชนหรือผู้ปกครอง
ไว้ 

Christenson (1995) ได้กลา่วไว้ว่า การท างานร่วมกนัของผู้ปกครองและบคุลากรใน
โรงเรียนมีผลตอ่ความส าเร็จของผู้ เรียน โดยต้องตระหนกัวา่ โรงเรียนก็ต้องจดักิจกรรมให้ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมมากกว่าปกติ เพราะจะท าให้เกิดการสื่อสารทางบวก ท่ีมีความต่อเน่ือง เป็นระบบ 
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และได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ถึงแม้ว่ากระบวนการจะซับซ้อน แต่ก็ส่งผลดีกับเด็ก การ
ประเมินผลร่วมกนัระหวา่งบ้านและโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

แอนเจลลชุช่ี (Angelucci, 2008) ได้กลา่วถึงเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมดงันี ้
1. ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship-building Theory) ได้มีความ

พยายามในส่วนของสถานศึกษาท่ีจะท าให้ผู้ ปกครองรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับและได้รับการ       
เชิญชวนให้มีสว่นร่วมในด้านตา่งๆ ของสถานศกึษา 

2. ทฤษฎีผู้ ปกครองเป็นผู้ ช่วย (Parent Assistance Theory) โดยกระตุ้ นให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและในวิถีทางของการปฏิบตัิท่ีจะช่วยให้ครูหรือครูใหญ่ใน
การท างานกบันกัเรียนอยา่งเต็มก าลงั 

3. ทฤษฎีการเป็นหุ้นส่วน (Partnership Theory) บนรากฐานของความไว้วางใจ
และเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ความเป็นหุ้นส่วนได้ถูกสร้างขึน้โดยสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ร่วมกนัด าเนินการ ร่วมกนัในหลายทางเพื่อพฒันากระบวนการการตดัสินใจภายในสถานศกึษา 

สรุปได้ว่า การท่ีผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนนัน้ 
โรงเรียนจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ปกครองเกิดความพึงพอใจในการช่วยเหลือสนับสนุนและ
สง่เสริมการจดัการศกึษา และจะต้องอยูบ่นรากฐานของความไว้วางใจ และเคารพนบัถือซึง่กนัและ
กนัเหมือนหุ้นสว่นระหวา่งโรงเรียนกบัผู้ปกครอง 

5.5 การจัดการศึกษาตามหลักทวิภาคี 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมาย ทวิภาคี ว่า ทวิภาคี  

หมายถึง 2 ฝ่าย หรือ เรียกสญัญาระหวา่งประเทศ ท่ีมีคูส่ญัญา 2 ฝ่ายวา่ สญัญาทวิภาคี 
ทวิภาคี หมายถึง ความสมัพันธ์ของบุคคล 2 ฝ่าย ในความหมายด้านแรงงาน

สัมพันธ์คือ ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งทัง้ 2 ฝ่ายต่างมีพันธรกรณีท่ีจะปฏิบัติต่อกันใน
ลกัษณะตา่งตอบแทน 

ระบบทวิภาคี หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจ้างหรือฝ่ายจดัการ กบัลูกจ้าง
หรือองค์การลกูจ้างเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีรูปแบบเฉพาะเพิ่มขึน้จากความสมัพนัธ์ในการจ้างงาน
ตามปกติโดยมีเป้าหมายให้ทัง้สองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมมือกันในการ
ปรับปรุงผลิตภาพของสถานประกอบกิจการ รวมทัง้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาภายในสถาน
ประกอบกิจการ 

ประภาศิริ  โสภา (2553) ได้ศึกษาการศึกษาระบบทวิภาคีในการจดัอาชีวศึกษา
ให้ความหมายไว้ว่า การจดัอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) เป็น
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รูปแบบของการ จดัการศึกษาท่ีอยู่ในลกัษณะของความร่วมมือ ท่ีก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาค
ทฤษฏีท่ีสถานศึกษา และฝึกอาชีพท่ีสถานประกอบการ เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิบัตร และใบรับรองการผ่านงาน ซึ่งสามารถท างานในสถาน
ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า ทวิภาคี หมายถึง ความร่วมมือกันทัง้ 2 ฝ่าย ความสมัพนัธ์
ของบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งทัง้ 2 ฝ่ายต่างมีพนัธรกรณีท่ีจะปฏิบตัิต่อกันในลกัษณะต่างตอบแทนซึ่งกัน
และกนั 

ความเป็นหุ้นส่วน 
ความเป็นหุ้ นส่วน (Partnership) ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในบริบททาง

การศกึษา เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึง ความร่วมมือร่วมใจท่ีเป็นความเก่ียวข้องผกูพนั  
การแสดงความรับผิดชอบต่อกันบนความเข้าใจและมีข้อตกลงร่วมกันของคนหรือ

องค์กรตัง้แตส่องหน่วยขึน้ไป ซึง่เป็นระดบัของการมีสว่นร่วมท่ีลกึซึง้ 
ความหมายของ ความเป็นหุ้นสว่น 
นิพนธ์  เสือก้อน (2545) ให้ความหมายในด้านความเป็นหุ้ นส่วนการศึกษาว่า 

หมายถึง บุคคลท่ีเป็นผู้แทนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการจดัการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง องค์กร
ชมุชน ครู ของสถานศกึษา มีหน้าท่ีก ากบั สง่เสริม สนบัสนนุการจดัการศกึษา ลงแรงในการบริหาร
และการจดัการศกึษาและร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ 

Luis Bush and Lorry Lutz (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ , 2554 อ้างอิงจาก Luis Bush 
and Lorry Lutz, 1990) ได้ให้ความหมายของการเป็นหุ้นส่วนว่า เป็นความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ของ
คนอยา่งน้อย 2 คน/กลุม่ บนพืน้ฐานของความไว้วางใจ และการเติมเต็มความคาดหวงัของกนัและ
กันโดยการประสานจุดแข็งและทรัพยากรของกันและกันเพื่ อน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย
ร่วมกนั 

Rickett (พร้อมพิไล บวัสวุรรณ, 2554 อ้างอิงจาก Rickett, 2002 ) กล่าวว่า การเป็น
หุ้นส่วนนัน้ไม่ใช่เพียงการมีส่วนร่วมแบบเก่ียวข้องสมัพนัธ์กันหรือมีความร่วมมือระหว่างกัน แต่
ความร่วมมือเป็นสว่นประกอบของการเป็นหุ้นส่วนซึง่จ าเป็นต้องมีการประสานจดุแข็งของกนัและ
กนับนฐานของความเข้าใจและไว้วางใจในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เปา้หมายเดียวกนั ดงันัน้ความ
เป็นหุ้ นส่วนทางการศึกษาจึงต้องเกิดขึน้บนฐานของการมีความเข้าใจ การมีเป้าหมายและ         
การร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานตามเปา้หมาย และการแสดงความรับผิดชอบเพื่อความส าเร็จ
ร่วมกนั 
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จากความหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความเป็นหุ้ นส่วน (Partnership) หมายถึง      
การร่วมมือกันของกลุ่มคนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจ าเป็นจะต้องมีการประสานจุดแข็งของทัง้ 2 
ฝ่าย บนพืน้ฐานของความเข้าใจและไว้ใจซึ่งกันและกัน มีการส่งเสริม สนับสนุน และทัง้ 2 ฝ่าย
ร่วมกนัแสดงรับผิดชอบเพื่อให้การการด าเนินงานไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนดไว้  

หลักการเป็นหุ้นส่วนของครอบครัวและโรงเรียน 
พร้อมพิไล บวัสวุรรณ (2554) ได้ให้หลกัการเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียนและครอบครัว

ดงันี ้
1. หัวใจคือผู้ เรียน  การเป็นหุ้ นส่วนต้องเร่ิมต้นจากการมีเป้าหมายร่วมกันท่ี

ชดัเจน ซึง่เปา้หมายของการศกึษาคือ การพฒันาคณุภาพของผู้ เรียน สว่นเปา้หมายของผู้ปกครอง
คงไม่แตกต่างกัน คือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุตร แม้โรงเรียนและผู้ปกครองอาจมีเป้าหมาย
อย่างกว้างร่วมกันคือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  แต่การขาดความเข้าใจร่วมกันใน
คุณลกัษณะหรือตวับ่งชีท่ี้ก าหนดคุณภาพผู้ เรียนร่วมกันอาจน าไปสู่วิธีการปฎิบตัิและผลลพัธ์ท่ี
แตกต่างกนัได้  เห็นได้จากความแตกต่างในมมุมองของผู้ปกครองและโรงเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ
ของผู้ เรียน หรือการให้ผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนผ่านตัวแทน
ผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศกึษา ซึง่อาจไม่สามารถสะท้อนเปา้หมายคณุภาพของผู้ เรียนท่ี
ต้องการในวงกว้างได้ หรือบางครัง้การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองบางกลุม่อาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
หรือไม่ได้ค านึงถึงผลท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นธรรมกับผู้ เรียนทุกคน ท าให้เป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพของผู้ เรียนถูกบิดเบือนไปได้ การสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการเป้าหมายของ
คุณภาพผู้ เรียนและสร้างให้เกิดการยอมรับร่วมกันในวงกว้างจึงเป็นสิ่งส าคญั เพราะความเป็น
หุ้นสว่นของผู้ปกครองเพ่ือคณุภาพของผู้ เรียนต้องเกิดขึน้ในระดบับุคคล 

2. ผสานจุดแข็ง ผู้ปกครองและโรงเรียนต่างมีจุดอ่อนท่ีเป็นข้อจ ากัดของตนเอง
และมีจุดแข็งท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ต่อกันเพื่อเอาชนะข้อจ ากัดท่ีแตะละฝ่ายมีอยู่ได้ เช่น
ผู้ปกครองเป็นผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดบุตร รู้จกั เข้าใจและสามารถให้การดแูลเอาใจใส่บุตรคอยติดตามผล
การเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ในขณะท่ีโรงเรียนมีครูท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านเนือ้หาวิชาและ      
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน แต่ด้วยข้อจ ากัดท่ีมีนักเรียนในความ
รับผิดชอบมากอาจท าให้การดูแลเอาใจใส่ติดตามผู้ เรียนโดยเฉพาะด้านพฤติกรรมและ
คณุลกัษณะไม่ครอบคลมุเท่ากบัท่ีผู้ปกครองแต่ละคนสามารถช่วยดแูลได้  นอกจากนีผู้้ปกครอง   
แต่ละคนมีจุดแข็งท่ีแตกต่างกัน บางคนอาจมีความพร้อมด้านการเงิน เวลา หรือความรู้
ความสามารถท่ีสามารถให้การสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้ เรียน         
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ได้แตกต่างกนั แต่สามารถเอือ้ประโยชน์ต่อกนัได้ ดงันัน้การเป็นหุ้นส่วนจึงเป็นการค้นหาจุดแข็ง    
ท่ีแต่ละฝ่ายและแต่ละคนมีอยู่ในการเอือ้ประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพของผู้ เรียน โดยการเป็น
หุ้ นส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนสามารถมีได้หลายระดับ โดยระดับพืน้ฐานควรเป็น
ข้อก าหนดเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีแต่ละฝ่ายควรปฎิบตัิเพราะเป็นความรับผิดชอบ 
และจดุแข็งท่ีแตล่ะบคุคลอาจมีเป็นพิเศษสามารถใช้เสริมการท างานเพื่อพฒันาผู้ เรียนโดยรวมได้  

3. เสริมพลงัอ านาจ เน่ืองจากการเป็นหุ้นสว่นเป็นการผสานจดุแข็ง เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาผู้ เรียน แต่การท่ีจุดแข็งจะได้รับการน าออกมาใช้ได้นัน้ ต้องเปิดโอกาสให้
แต่ละฝ่ายได้น าจุดแข็งท่ีมีอยู่ออกมาใช้ การให้อ านาจแก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการเป็นหุ้นส่วนจึง
เป็นสิ่งส าคญั การมีส่วนร่วมในระดบัพืน้ฐานท่ีโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมตดัสินใจด าเนินการ
และเปิดโอกาสเพียงให้ผู้ ปกครองเข้ามาส่วนร่วมในกิจกรรมแบบเป็นผู้ สนับสนุนไม่สามารถ
ก่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนได้ เพราะความรับผิดชอบมาพร้อมกับอ านาจท่ีได้รับ หรืออ านาจท่ี
ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน ดงันัน้การสร้างความรับผิดชอบของ
ครอบครัวต่อการพัฒนาคณุภาพของผู้ เรียนจึงต้องให้อ านาจผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมตดัสินใจ 
ด าเนินการ ซึ่งต้องได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายอ านาจนัน้  จึงต้องมีการพัฒนา
ความสามารถให้ผู้ ท่ีได้รับอ านาจนัน้ด าเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเช่นกนั การเป็นหุ้นสว่น
ของผู้ปกครองจงึต้องมาพร้อมกบัการให้อ านาจ การไว้ใจ การพฒันาความรู้ความสามารถหรือการ
เป็นพี่เลีย้งเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมาย อีกทัง้ผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนัอาจ
มีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั จึงต้องได้รับการกระตุ้นเสริมแรง การเสริมพลงัอ านาจ
ให้กบัผู้ปกครองจึงได้หลายระดบั ผู้ปกครองท่ีมีความพร้อมทัง้ร่างกาย จิตใจ สงัคม สามารถเป็น
แกนน าในการกระตุ้นผู้ปกครองอ่ืนๆ ให้เข้ามาเป็นหุ้นสว่นได้มากขึน้ โดยปัจจบุนัพบวา่มีผู้ปกครอง
ท่ีสามารถเป็นผู้ ริเร่ิมด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อพฒันาผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี โดยได้
มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองทัง้ในระดบัโรงเรียน ระดบัท้องถ่ิน ภมูิภาคและระดบัประเทศท าให้
เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้ในวงกว้างโดยไม่ได้จ ากัดเพียงใน   
บริบทโรงเรียนของตนเองเท่านัน้ 

4. ตอบสนองความคาดหวงั  ความเป็นหุ้นส่วนเป็นการท างานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกนั ซึ่งการบรรลเุป้าหมใยนัน้ไม่อาจเกิดขึน้ได้โดยการกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เท่านัน้ ดงันัน้จึงต้องมีการตอบสนองต่อความคาดหวงัของกันและกัน การตอบสนองต่อความ
คาดหวงัในระดบัต ่าสุด คือ การแสดงความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง แต่หากการ
ตอบสนองท่ีได้รับนัน้เกินกวา่ความคาดหวงัจะกลายเป็นความพงึพอใจท่ีจ าท าให้ความเป็นหุ้นสว่น



  68 

นัน้ยัง่ยืนได้ การรับรู้ความต้องการและความคาดหวงัของกนัจึงเป็นสิ่งส าคญัของการเป็นหุ้นส่วน 
ซึง่ต้องมีการประเมินติดตามผลวา่ความหวงัท่ีแตล่ะฝ่ายมีอยู่นัน้ได้รับการตอบสนองหรือไม่ เพราะ
หากความคาดหวังไม่ได้รับการตอบสนองจะกลายเป็นความผิดหวังท่ีน าไปสู่การหลีกเลี่ยง         
การมีส่วนร่วม หรือกลายเป็นความสมัพันธ์ท่ีไม่ดีระหว่างกัน และขยายผลไปสู่วงกว้างหรือเป็น           
ข้อขดัแย้งระหวา่งโรงเรียนและผู้ปกครองได้ 

5. รับผิดชอบร่วมกัน เน่ืองจากความเป็นหุ้ นส่วนเป็นการให้อ านาจแต่ละฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด าเนินการ ดังนัน้ความรับผิดชอบในผลแห่ง             
การกระท าจึงต้องเกิดขึน้ร่วมกันด้วยเช่นกัน เพราะการมีความรับผิดชอบร่วมกันจะน าไปสู่การ
แสวงหาบทเรียนรู้เพื่อการพฒันาปรับปรุงต่อไป การสร้างความตระหนกัและการเน้นย า้ถึงความ
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของกันและรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จะเป็น    
การสร้างความเก่ียวข้องผูกพันทางจิตใจท่ียึดโยงการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องในการพัฒนา
คุณภาพของผู้ เรียนให้ด าเนินต่อไปได้  เพราะหากความรับผิดชอบร่วมกันไม่เกิดขึน้แล้ว              
การกล่าวโทษอาจเกิดขึน้แล้ว การกล่าวโทษอาจเกิดขึน้ และกลายเป็นความขดัแย้งท่ีไม่สามารถ
ท าให้ความเป็นหุ้นส่วนด าเนินตอ่ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนซึง่ต้องอาศยั
การแสดงความรับผิดชอบร่วมกนั  

ซึง่สามารถกลา่วสรุปได้วา่ครอบครัวนัน้เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่ผู้ เรียนรู้ การมีสว่น
ร่วมของผู้ปกครองท่ีผ่านมายงัอยู่ในลกัษณะของการเป็นผู้สนบัสนุนมากกว่าการร่วมแสดงความ
รับผิดชอบ โรงเรียนมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการสร้างความเป็นหุ้ นส่วนของครอบครัวในการ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวตอ่การศกึษาควรปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์จากการเป็นผู้สนับสนุนหรือถูกจัดกระท าไปเป็นการเป็นหุ้นส่วนท่ีร่วมผิดชอบต่อ
กระบวนการและผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนร่วมกับสถานศึกษาโดยส่งเส ริมการเป็นหุ้ นส่วนของ
ผู้ปกครองอย่างเหมาะสมเพราะการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องเป็นความร่วมมือร่วม
ใจของผู้ปกครองทกุคนร่วมกบัโรงเรียนมากกวา่การด าเนินงานตามกระบวนการแบบผ่านตวัแทน  

รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวของระดบัชัน้อนบุาล 3  
ท่ี เส ริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและครอบคลุม กิจกรรมทั ง้หมดท่ี เก่ียวข้องกับ                      
การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น โดยผู้วิจยัได้เล็งเห็นความเป็นหุ้นส่วนในการพฒันาผู้ เรียน
ระหว่างครูและผู้ปกครอง โดยการผสานจุดแข็งของทัง้ 2 ฝ่าย ครูและผู้ปกครองจะปฎิบัติตาม
แนวทาง ข้อตกลงของรูปแบบท่ีร่วมกนัสร้างขึน้ มีความเป็นหุ้นส่วน มีความรับผิดชอบร่วมกนัใน
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การร่วมมือกนัช่วยฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหว รูปแบบกิจกรรมนีจ้ะน าพามาซึง่ประโยชน์สงูสดุกบั
ตวัผู้ เรียนท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่สงูสดุในการพฒันาประเทศ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

อรุณี จิระพลงัทรัพย์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดกิจกรรมพลศึกษาระดบัปฐมวยั 
กรณีศกึษา โรงเรียนสาธิตอนบุาลละอออทุิศและโรงเรียนอนบุาลเดน่หล้า มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา
การจัดกิจกรรมพลศึกษาระดบัปฐมวยัในโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศและโรงเรียนอนุบาล        
เด่นหล้า โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์ วิธีการสงัเกต เน้น
ศึกษาองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจัดกิจกรรมพลศึกษา คือแนวคิดและหลกัการจุดมุ่งหมาย       
การจดักิจกรรมพลศึกษาการประเมินผลการจดัการ 4 ด้านได้แก่การจดัการด้านบุคลากรการเงิน
หรืองบประมาณวสัดอุปุกรณ์และสถานท่ีและการจดัการเรียนการสอน  

ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนอนุบาลทัง้ 2 แห่งมีแนวคิดและหลกัการคือมีการจัดท า
หลกัสตูรพลศกึษาและแผนการเรียนการสอนเป็นของตนเองท่ียึดหลกัการของหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยัและแนวคิดตามทฤษฎีพฒันาการเด็กปฐมวยั ท่ีว่าการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยต้องให้เหมาะสมกับพัฒนาการและวัยของเด็ก  ค านึงถึงความแตกต่างของเด็กโดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย กล้ามเนือ้มัดเล็กและมดัใหญ่ พัฒนาจิตใจ
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา พัฒนาด้านทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพืน้ฐานของร่างกายและ
พฒันาการท างานประสานกนัระหว่างระบบประสาทกบักล้ามเนือ้ตา่งๆ ท าให้สามารถจดักิจกรรม
พลศึกษาได้อย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพลศึกษาแบ่งเป็นกิจกรรมพลศึกษาทั่วไป
และกิจกรรมพลศกึษาทางน า้ ทัง้ 2 กิจกรรมนี ้ใช้วิธีบูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่น มีวิธีการสอน
ตามขัน้ตอนของหลกัการสอนพลศกึษาและมีการประเมินผลพฒันาการเดก็จากกิจกรรมพลศกึษา
ทุกด้านตามทฤษฎีการประเมินผลทางพลศึกษาและน าผลประเมินไปเพื่อปรับปรุงการเรียน          
การสอนและให้ผู้ปกครองรับทราบผลพฒันาการด้านตา่งๆของเด็ก ครู พลศกึษาเป็นครูทัง้ท่ีมีและ
ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านพลศึกษา มีจ านวนวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีเพียงพอได้มาตรฐาน
ส าหรับการสอนพลศึกษาและมีงบประมาณไว้ใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซือ้อุปกรณ์การบ ารุงรักษา
และซอ่มแซมสนามการจดักิจกรรมเสริมการเรียนการสอนพลศกึษา  

ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั (2552) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบผู้ ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ส าหรับนักเรียนปฐมวัยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อ
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พัฒนาทักษะทางสงัคม ส าหรับนักเรียนปฐมวยัมีรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตวัอย่าง
ประกอบด้วย ผู้ ปกครองนักเรียนท่ีได้มาจากการอาสาสมัครและเจาะจงเลือก จ านวน 15 คน 
นกัเรียนปฐมวยัจากบตุรหลานของผู้ปกครอง จ านวน 15 คน ก าหนดเป็นกลุม่ทดลอง และนกัเรียน
ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน ก าหนดเป็นกลุม่เปรียบเทียบและครูผู้สอนจ านวน 4 
คน จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ช่ือ 3P die วตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคม 2 ด้าน ประกอบด้วยทกัษะทางสงัคมด้านการช่วยเหลือและทกัษะทาง
สังคมด้านการแบ่งปัน มีองค์ประกอบดังนี ้1.การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ 
(Participation in decision making :Pd) 2. การมี ส่ วน ร่วม ในการปฎิ บัติ  (Participation in 
implementation :Pi) 3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  (Participation in evaluation : Pe)        
ผลการศกึษาประสิทธิภาพของรูปแบบ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ภายหลงัการ
ใช้รูปแบบ ภายหลงัการใช้รูปแบบครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการน ารูปแบบไป
ใช้อยูใ่นระดบัดีมาก 

ยงยทุธ  ฮิน้เจริญ (2553) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมพลศึกษาเพื่อ
พฒันาสขุภาวะแบบองค์รวม ส าหรับเด็กอนบุาล มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม
พลศกึษา เพื่อพฒันาสขุภาวะแบบองค์รวม ส าหรับเด็กอนุบาล กลุ่มตวัอย่าง คือเด็กอนุบาล 3 ปี
การศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล 10 (เทศบาลอนุบาล) จงัหวดัสระบุรี จ านวน 40 คนได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจงจากจ านวนเด็กทัง้หมด 80 คนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แยกเป็น 2 กลุ่ม 
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน การทดสอบ สขุภาวะแบบ องค์รวม
ด้วยการทดสอบมิติทางด้านร่างกาย  มิติทางด้านจิตใจและปัญญา และมิติทางด้านสังคมไม่
แตกตา่งกนัใช้ระยะเวลาการจดักิจกรรม 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ 1 คาบ คาบละ 30 นาที 
ท าการ ทดสอบสขุภาวะแบบองค์รวมในมิติทางด้านร่างกายมิติทางด้านจิตใจและปัญญาและมิติ
ทางด้านสงัคมก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ โดย
การหาคา่เฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที (t-test) โดยทดสอบความมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมพลศกึษาโดยใช้กิจกรรม
พลศึกษาทัง้ 12 กิจกรรมมีการพฒันา สขุภาวะแบบองค์รวมในมิติทางด้านร่างกาย มิติทางด้าน
จิตใจและปัญญา และมิติทางด้านสงัคม ดีกวา่ก่อน การทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  2) กลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมพลศกึษาโดยใช้กิจกรรมพลศกึษาทัง้ 12 กิจกรรมมีการ
พฒันาสขุภาวะแบบองค์รวมในมิตทิางด้านร่างกาย มิติทางด้านจิตใจและปัญญา และมิติทางด้าน
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สงัคม ดีกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาตามปกติ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

สราวดี เพ็งศรีโคตร (2554) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดั
การศึกษาปฐมวยั มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวยั ของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานการพฒันารูปแบบโดย
สอบถามความคิดเห็น จากผู้ ให้ข้อมูล จ านวน 135 คน สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล จ านวน 18 คน 
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร และศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็น
จากกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 108 คน และสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลู จ านวน 19 คน 
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศกึษาพบวา่ 1) รูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา
ปฐมวยั มี 5 องค์ประกอบดงันี ้ 1) หลกัการและแนวคิด ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและ
การมีข้อตกลงร่วมกนัในการท างานระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง 2) วตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันาเด็ก 
พัฒนาผู้ปกครองและพัฒนาโรงรียน 3) ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มี 2 แบบ ได้แก่           
แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ ร่วมตดัสินใจ             
ร่วมด าเนินการ และร่วมประเมินผล 5) บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองมี 6 ด้าน ได้แก่           
ด้านการอบรมเลีย้งดใูนฐานะผู้ปกครอง ด้านการตดิตอ่สื่อสาร ด้านการอาสาสมคัร ด้านการเรียนรู้
ท่ีบ้าน ด้านการตดัสินใจ และด้านการร่วมมือกับชุมชน  2. ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า รูปแบบ การมีส่วนร่วม ของผู้ปกครองในการจัด
การศกึษาปฐมวยัมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

ดวงพร  โตทัพ  (2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน  
มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการพฒันาเดก็ปฐมวยัของศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน ประชากรท่ีศกึษาคือ ผู้ปกครองของ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 50 คน เคร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  สถิติ  ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  ผลการศึกษา
พบว่า 1) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสระพฒันา 
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อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 50  คน สว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 37 คน เป็นเพศชาย 13 คน มีอาย ุ26- 35 ปี จ านวน 24 คน วฒุิการศกึษาสว่นมาก จบชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 17 คน อาชีพส่วนมากคือ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
จ านวน 13 คนและอาชีพเกษตรกร 13 คน 2) การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ของศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด           
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกด้านเรียงล าดบัจากค่ามากไปหาน้อย
ดงันี ้ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจด้านสงัคมด้านสติปัญญา   

วราภรณ์ วงศ์ใหญ่ (2556) ได้วิจัยเก่ียวกับเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พฒันาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวดัพิษณุโลก 
ผลการวิจัย  พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศกึษาอยู่ ในระดบัมากและมีปัญหาน้อย สภาพและปัญหาการมีสว่นร่วมของชมุชนในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในชุมชนเมืองและนอกชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน ส่วนใน
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จก็ไม่แตกตา่งกนั มีความแตกตา่งในปัญหา
ด้านการได้มา ซึ่งคณะกรรมการศึกษาขาดความรู้เก่ียวกับการศึกษาใหม่ๆ คณะกรรมการ
การศึกษาไม่สามารถให้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน ไม่สามารถพัฒนา สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การท่ีโรงเรียนให้บริการแก่ชมุชน และการน าผลการประเมินไปใช้ ปัญหา
ของผู้น าชุมชนและคณะกรรมการศึกษา คือ การไม่เข้าใจบทบาทของตนและไม่มีความรู้เร่ือง
ปัญหาและนโยบาย การศึกษาใหม่ ๆ จึงเสนอแนะให้มีการจัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับบทบาท 
หน้าท่ีและความเคลื่อนไหว ทางการศกึษาและให้ชมุชนเลือกคณะกรรมการการศกึษาเอง 

เยาวนุช  ทานาม (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ PLAY เพื่อ
พฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั มีวตัถปุระสงค์ส าคญัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
PLAY ส าหรับพัฒนาทักษะทางสังคม ของเด็กปฐมวัย โดยสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบ         
การจัดการเรียนรู้ PLAY และศึกษาผลการส่งเสริมการ เรียนรู้ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย    
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ เป็นเด็กนักเรียนชัน้อนุบาล 2 อายุ 5-6 ปี ปีการศึกษา 2555 จ านวน 76 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 38 คน และกลุ่มควบคุม 38 คน ได้มาโดยวิธีการ สุ่มแบบเจาะจง ใช้เวลา
ทดลองจ านวน 10 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 4 วัน วันละ 45 นาที เคร่ืองมือทดลอง คือรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ PLAY เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัด้านการท างานเป็นกลุม่ ด้านการ
อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน  ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  และด้านการช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืน เคร่ืองมือวดั 
คือแบบประเมินพฤติกรรม ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั มีค่าความเช่ือมัน่ = .89 ผลการวิจยัพบว่า 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLAY ท่ีสร้างขึน้มี 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้วางแผน (P) ขัน้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (L) ขัน้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรม (A) และขัน้แสดงความยินดี (Y) ทุกขัน้ตอนมีความเหมาะสม 
เฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (M=4.51) และพบว่า หลงัการทดลอง รูปแบบการจดัการเรียนรู้ PLAY 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมีคะแนนทกัษะทางสงัคมรายด้านทุกด้านและโดยรวม สงูขึน้ อย่างชดัเจน 
(t=35.03, 29.95, 40.46, 27.17 และ 40.56; p= 0.0) และมีขนาดส่ งผลต่อ   (Effect Sizes) 
คะแนนทักษะทางสงัคมแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Cohen’s d=5.68, 4.86, 6.56, 
4.41 และ 6.58)    

ธานินทร์ ศรีชมภ ู(2557) การพฒันารูปแบบการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วตัถปุระสงค์  1) เพื่อศึกษาสภาพ
และแนวทางในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3) เพื่อประเมินความเป็นไปได้
และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมลู เชิงคณุภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจยัพบว่า 1. การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบ   
ทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และปัจจยัเง่ือนไขความส าเร็จ  2. รูปแบบ
การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบท่ีเป็นกลไกการขบัเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 1) 
คณะกรรมการบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศกึษา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1) 
คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.2) หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 7 หน้าท่ี  2) ขอบข่ายงานการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 8 ภารกิจ  3) 
กระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผนการจัดองค์กร การน าหรือการสัง่การ การลงมือปฏิบัติ  
การควบคุมตรวจสอบและประเมิน และการปรับปรุงและพัฒนา 4) สมรรถนะทางวิชาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาระบบ ทวิภาคี 3 สมรรถนะ และ 5) ปัจจยัเง่ือนไขความส าเร็จในการ
บริหารงานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี 3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบ       
ทวิภาคีในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาท่ีพฒันาขึน้มีความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากและมีประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
โคแกน (Kogan, 1989) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสอนด้าน       

พลศึกษามีประโยชน์แก่เด็กประถม ถ้าเร่ิมต้นได้เร็วเท่าใดก็จะเกิดผลกับเด็กเท่านัน้ แต่ไม่มีการ
ยืนยนัถึงผลการเคลื่อนไหวท่ีมีตอ่สมองสว่นกลาง ผลการกิจกรรมดงักลา่วจึงยงัอยูบ่นพืน้ฐานท่ีไม่
มั่นคงพอท่ีจะอธิบายว่าการเคลื่อนไหวสามารถใช้ในการบ าบัดความไม่ปกติทางปัญญาได้  
สมัพนัธ์กบัทกัษะทางกลไกและเนือ้หาสาระรวมทัง้ทกัษะทางสงัคม หากเด็กได้รับการสง่เสริมด้าน
การเคล่ือนไหวอยา่งเตม็ท่ีก็จะสง่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเดก็เป็นอยา่งดี 

โครว์ (Crowe. 2000) ได้ศึกษาการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
เพื่อช่วยเหลือในเร่ืองการเรียนของเด็กให้มีคณุภาพ โดยได้ทดลองศกึษาการติดตอ่สื่อสารระหว่าง
พอ่แม่ กบัทางโรงเรียน จากการสมัภาษณ์และการสงัเกต ได้ข้อค้นพบวา่ การติดตอ่สื่อสารระหวา่ง
โรงเรียนกับผู้ ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ทางด้านสติปัญญา 
ร่างกาย สามารถเพิ่มศกัยภาพด้านสงัคมได้อีกด้วย และเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วม
ในการพฒันาการเรียนของลกู 

ซีย ูและ คณะ (Zeyu Xu and Charisse A. Gulosino, 2006) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง
ผลของการมีส่วนร่วมของครูผู้ ปกครองกับการปฏิบัติในวัยเด็กใน โรงเรียนของรัฐและเอกชน 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการส ารวจวา่ครูมีความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของเดก็เลก็ในชัน้อนบุาล
ของอเมริกาอย่างไร ซึ่งเราพบว่าการกระท าหรือวิธีการปฏิบตัิของครูนัน้มีความส าคญัมากกว่า
ประกาศนียบัตรท่ีติดตัวมากับครู ต่างจากการวิจัยท่ีผ่านๆมาท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบระหว่าง
ประสิทธิภาพของครูกบัความส าเร็จของนกัเรียน เอกสารฉบบันีป้ฏิเสธการปฏิบตัิทัว่ไปในการใช้
ปริญญาของครูเป็นตัววัดความสามารถและประสิทธิภาพ ความรู้ในเนือ้หาของการศึกษาใน
ปฐมวยั อ้างอิงจากขอบข่าย ‘การซ้อนทับกัน’ การศึกษานีต้รวจสอบลกัษณะพฤติกรรมของครู 
โดยเฉพาะบทบาทของครูในการสร้างและสานต่อความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูและผู้ ปกครอง
การศกึษาของเราได้ข้อสรุปสอ่ให้เห็นวา่การปฎิสมัพนัธ์ของครูและผู้ปกครองเป็นปัจจยัในทางบวก
ตวัส าคญัในผลสมัฤทธ์ิทางศกัยภาพของนกัเรียน พฤติกรรมด้านการสอนดูเหมือนจะเปล่ียนรูป
จากการเป็นครูท่ีมีคุณวุฒิเป็นครูท่ีมีคุณภาพละควรได้รับความสนใจมากขึน้ในการศึกษาใน
อนาคตเก่ียวกบัคณุภาพของครู  

ซีอเูดีย กาลินโด (Ciaudia Galindo,2012) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนกับบ้านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน : บทบาทการมี          
ส่วนร่วมของ ครอบครัว พบว่า บ้านของเด็กและโรงเรียนท่ีเป็นบริบทมีอ านาจชกัจูงในการเรียนรู้
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และการพฒันาท่ี เกิดขึน้โดยเฉพาะในช่วงปฐมวยั งานวิจยันีส้ร้างจากแนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยา
ของ Bronfenbrenner และทฤษฎี Epstein ท่ีทบัซ้อนกนัของขอบเขตของอ านาจในการตรวจสอบ
โรงเรียนและครอบครัว ความสัมพันธ์ของพวกเขา การมีส่วนร่วมของครอบครัวและนักเรียน
เก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เราใช้กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นเด็กนกัเรียนอนบุาลทัง้ประเทศ (16,425 
คน จาก 864 โรงเรียน) พบว่า โรงเรียนมีความพยายามจะสื่อสารกับครอบครัวและให้มีส่วน
ร่วมกับโรงเรียนมากยิ่งขึน้ ระดับ  ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในการอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึน้ 
นอกจากนี ้    เรายังพบว่าในครอบครัวท่ีให้การ มีส่วนร่วมท่ีโรงเรียนและผู้ ปกครอง มีความ
คาดหวงัทางการศกึษาให้ดีขึน้ ในเร่ืองการอา่นและ คณิตศาสตร์ในระดบัชัน้อนบุาล 

ลาตอ รี โรแมน  (Latorre Roman, 2015) ความน่ า เช่ือ ถือในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของเด็กท่ีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อหาความ
น่าเช่ือถือในการสอบวัดความสามารถในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในเด็กอายุ 3-6 ปี       
การทดสอบมุง่เน้นการทดสอบองค์ประกอบพืน้ฐานของสภาพร่างกาย เช่น ความอดทน, ความแรง
, ความเร็ว, เวลาปฏิกิริยาและความสมดลุ (10 x 20 เมตร, ยืนกระโดดกว้าง, 20 เมตรความเร็วใน
การท างาน, การทดสอบการตกของไม้บรรทดัและความสมดลุ) ผลการทดสอบท่ีได้จากการศกึษา
นีแ้สดงให้เห็นว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้รับค่าความเช่ือมัน่ท่ีเพียงพอและสามารถ
แยกแยะอายรุะหวา่งการทดสอบท่ีแตกตา่งกนัของเด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 ถึง 6 ปี ได้ การทดสอบใช้
ปลอดภยัและง่ายตอ่การปฏิบตัิงานเด็ก ๆ ยอมรับได้และเข้าใจได้ง่าย  

ซีย์ เอลลี (Xie, Ailei, 2016) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ ปกครองกับ
โรงเรียนท่ีมีต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท าการวิจัยเชิงคุณภาพตัง้แต่เดือน
มกราคม 2009 – มกราคม 2010 ในหมู่บ้านชนบทของจีน โดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครู 
พบวา่ โรงเรียนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาร่วมกนั ผู้ปกครองจะมีสว่นร่วมในเร่ือง 
การช่วยงานโรงเรียน โรงเรียนจะมีสว่นร่วมในการช่วยจดัหางานให้แก่นกัเรียน โดยพบว่า รูปแบบ
ของการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนัแบบนีเ้รียกว่า Guanxi ซึง่เป็กหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
เสริมสร้างสายสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง ซึ่งเป็นวฒันธรรมของจีนตัง้แตด่ัง้เดิมท่ีช่วยท าให้โรงเรียน
และครอบครัวประสบผลส าเร็จร่วมกนั 

เท เบิ ล แมน  และคณ ะ  (Tableman and et al. 2016) ได้ ศึ กษ า เก่ี ย วกับ
ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อสถานศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน ประทศ
สหรัฐอเมริกา (Michigan State University) สรุปผลการวิจัยไว้ว่า เม่ือผู้ ปกครองสามารถเป็น
หุ้ นส่วนของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้กับเด็กแล้วจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง        
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การเรียนให้สูงขึน้ได้อย่างชัดเจนนอกจากนีย้ังช่วยให้สถานศึกษามีผลการด า เนินงานท่ีดีขึน้ 
ผู้ ปกครองมีความพอใจในผลการด าเนินงานและครูมีก าลังใจในการท างานสูงขึน้ ซึ่งสิ่งท่ีมา
ก าหนดความส าเร็จของนกัเรียนไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัรายได้หรือฐานะของครอบครัวนกัเรียนแตอ่ยา่งใด 

สรุปจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน พบว่า 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนท าให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ได้ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินการมีการติดต่อสื่อสารได้เสนอความคิดเห็นและร่วม
ปฎิบตัิเป็นผู้ตามท่ีดีซึง่น ามาสูก่ารแก้ไขและพฒันาในด้านตา่งๆ ให้ดียิ่งขึน้ไป 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจยัและพฒันา (Research and development) ครัง้นี ้ใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน 
(Mixed Method Research) แบบตวัหลกัตวัรองต่อเน่ืองตามล าดบั(Sequential Dominant and 
Less Dominant Design) มีความมุ่งหมายเพื่อการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้ วิจัยได้
ก าหนดระยะของการวิจยัเป็น 3 ระยะ 9 ขัน้ตอน ตามความมุง่หมายเฉพาะของการวิจยัดงันี ้

ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางของรูปแบบการ
จดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ
เด็กปฐมวยั ในระยะนีมี้วตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางใน
การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจบุกเบิก 
(Exploratory Survey Research) ด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method)  

ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ในระยะนีมี้วตัถุประสงค์ 
เพื่อสร้างและทดลองน าร่อง(pilot study) รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
สงัเคราะห์ (Synthesis Research) ด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) 
ร่วมกับการวิจัยเชิงก่อนทดลอง (Pre Experimental Research) และการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบการ
วิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded design) โดยมีวิ ธีการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research Method) เป็นการวิจัยหลักและวิ ธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research 
Method) เป็นการวิจยัยอ่ยภายใน 

ระยะที่  3 การทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย ในระยะนีมี้
วตัถปุระสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัและปรับปรุงรูปแบบ โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิง
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) และการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) 
ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Research Method) แบบการวิจัยแบบรองรับภายใน 
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(Embedded design) โดยมีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research Method) เป็นการ
วิจยัหลกัและวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) เป็นการวิจยัยอ่ยภายใน 

โดยในกระบวนการวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการขอใบรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E-175/2560 

ซึง่สามารถแสดงขัน้ตอนการวิจยั (Research flowchart) ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 แสดงขัน้ตอนการวิจยั 
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จากภาพประกอบ 2 สามารถแจกแจงรายละเอียดของขัน้ตอน ได้ดงันี ้

ระยะที่ 1  การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็
ปฐมวัย  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศกึษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการจดักิจกรรมแบบ

ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
2. เพื่อศกึษาแนวทางในการสร้างและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย

ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
ในระยะนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจบุกเบิก  (Exploratory Survey Research) ด้วย

วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) มีขัน้ตอนด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนที่  1 ศึกษาเอกสารและต าราที่ เกี่ ยวข้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรม                        

แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็
ปฐมวัย  

การด าเนินการในขัน้ตอนนีเ้ป็นการศกึษาเนือ้หาสาระจากการสงัเคราะห์เอกสารและ
ต ารา (Document synthesis) ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 การจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวยั การจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวและพลศกึษาของเด็กปฐมวยั บทบาทของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมสขุภาพและการออกก าลงักายของเด็ก หลกัการทวิภาคี การจดัการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคี แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม พฒันาการเด็กปฐมวยั สมรรถภาพทางกายของ           
เด็กปฐมวยั กระบวนการ coaching และ monitoring และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

ซึง่ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัจะศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้น 
แล้วด าเนินการสงัเคราะห์เอกสาร ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบตวัแปรท่ีต้องการศึกษาและแนวทางในการจดัสร้างเคร่ืองมือในขัน้ตอนท่ี 2 และ 3 
ของการวิจยัตอ่ไป 

ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาจากกรณีศึกษา 4 โรงเรียน  
ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยจะศึกษาสภาพ ความเป็นจริง ปัญหาและความต้องการในการ

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย จากกรณีศึกษา (Case study) ในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั ซึง่มีทัง้หมด 
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จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัย         
สวนดสุิต และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการ    
ส ามะโนประชากร (census population) 

อนึ่ง ในขัน้ตอนการวิจยันี ้ผู้วิจยัก าหนดแนวทางของการด าเนินการในขัน้ตอนย่อย 6 
ขัน้ตอน โดยเร่ิมจาก 1)ก าหนดข้อค าถามของแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง /แบบสงัเกตแบบ   
ไม่มีส่วนร่วม จากการสงัเคราะห์เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 2)ศึกษาสภาพความเป็น
จริงและปัญหาการจดักิจกรรมในปัจจุบนั 3)ทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กปฐมวยั  4)ก าหนด
กลุม่ผู้ให้การสมัภาษณ์  5)การรวบรวมข้อมลู  6)การวิเคราะห์ข้อมลู  ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ก าหนดข้อค าถามของแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง /แบบสงัเกตแบบไม่มี
สว่นร่วม จากการสงัเคราะห์เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในสว่นนีผู้้วิจยัด าเนินการ คือ 

2.1.1 น าผลจากการสงัเคราะห์เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีได้
จากขัน้ตอนท่ี 1 สรุปข้อมลูออกมาเป็นประเด็นค าถามเพื่อสร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง              
(แบบสมัภาษณ์ครูผู้สอน แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร และแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง) และแบบสงัเกต
การจดัการเรียนการสอน  ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม 

2.1.2 น าเสนอแบบสงัเกตการจดัการเรียนการสอน แบบสมัภาษณ์ครูผู้สอน 
แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร และแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากนัน้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

2.1.3 น าแบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน แบบสัมภาษณ์ครูผู้ สอน          
แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร และแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง ท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) 
เบือ้งต้นโดยทดลองเก็บข้อมลูสงัเกตการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ โดยสงัเกต
การสอนจ านวน 1 ห้องเรียนเป็นระยะเวลา 1 คาบเรียน ทดลองสมัภาษณ์ครูผู้สอนจ านวน 1 คน 
ทดลองสัมภาษณ์ผู้ บริหาร จ านวน 1 คน และทดลองสัมภาษณ์ผู้ ปกครอง จ านวน 2 คน               
เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของเคร่ืองมือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเก็บ          
ข้อมลูจริง จากนัน้น าข้อมลูมาสรุปอปุนยัเพื่อพิจารณาว่าค าตอบท่ีได้รับสามารถให้ข้อมลูท่ีตรงกบั
จุดมุ่งหมายของการวิจัยท่ีต้องการเก็บหรือไม่ ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อมูลท่ีไม่ตรงกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยตามข้อค าถามท่ีก าหนดในบางประเด็น จึงน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะแล้วด าเนินการปรับแก้ไข จากนัน้ทดลอง
เก็บข้อมลูซ า้อีกครัง้หนึ่ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างสามารถตอบค าถามตรงกบัจดุมุ่งหมายของการวิจยั
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ตามข้อค าถามท่ีก าหนดไว้ได้ แสดงว่าเคร่ืองมือมีคณุภาพด้านความเป็นปรนยั มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมลูจริง จงึน าไปใช้เก็บข้อมลูกบัตวัอยา่งอื่นๆ ตอ่ไป 

2.1.4 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน           
แบบสมัภาษณ์ครูผู้สอน แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร และแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง อีกครัง้หนึง่ เพื่อให้
ได้เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพสามารถน าไปใช้ได้จริง 

โดยสามารถแสดงตวัอยา่งของเคร่ืองมือในขัน้ตอนนี ้ได้ดงันี ้
 

ตวัอยา่ง แบบสงัเกตการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว )แบบสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง  )แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(  
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง แบบสมัภาษณ์ครูผู้สอน )แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(  

แบบสงัเกตการเรียนการสอน 
เรือ่ง: การจดัการเรยีนการสอนกจิกรรมการเคลื่อนไหว 

ชื่อโรงเรยีน .................................................................. สถานที ่  ............................. 
วนัที ่  ..............................................เวลา  .......................ระดบัชัน้ .........................  

ค าส าคญั บนัทกึเหตุการณ์ 

 

 

 
 
 

 

สรุปสิง่ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต ..........................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

 สิง่ทีต่อ้งศกึษาเพิม่เตมิ .............................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

 
 

แบบสมัภาษณ์ผูป้กครอง 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้กครอง  

ประเมนิจากสภาพ ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของรปูแบบกจิกรรมการเคลื่อนไหว 
 0. ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวมากน้อยแคไ่หนเพราะเหตุใด 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 00. ผูป้กครองมบีทบาทในการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวอยา่งไรบา้ง 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 000. ผูป้กครองจะมรีะยะเวลาในการฝึกการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวของบุตรหลานไดใ้นชว่งเวลาใด 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตวัอยา่ง แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร )แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2.2 ศึกษาสภาพความเป็นจริงและปัญหาการจดักิจกรรมในปัจจุบนั ในขัน้ตอน

ย่อยนี ้ผู้วิจยัสงัเกตการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชัว่โมงเรียน ใช้แบบสงัเกต
การจดัการเรียนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
โดยผู้ วิจัยเข้าไปสังเกตโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาทัง้ 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ครัง้ ซึ่งในการ
ด าเนินการดังกล่าวผู้ วิจัย    น าหนังสือของความร่วมมือในการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แนวการสมัภาษณ์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แบบสงัเกต   
การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว ไปติดต่อกับโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาทัง้               
4 โรงเรียน  

แบบสมัภาษณ์ครผููส้อน 
ขอ้มลูทัว่ไปของครผููส้อน  

ประเมนิจากสภาพ ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของรปูแบบกจิกรรมการเคลื่อนไหว 
 0. กจิกรรมการเรยีนการสอนในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มกีจิกรรมอะไรบา้ง  
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 00. บทบาทของผูค้รใูนการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวเป็นอยา่งไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 000. ระยะเวลาในการฝึกการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวของนกัเรยีน ด าเนินการในชว่งเวลาใด 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รหิาร 

ประเมนิจากสภาพ ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของรปูแบบกจิกรรมการเคลื่อนไหว 
 0. ปัจจุบนัโรงเรยีนยดึหลกัสตูรของหน่วยงานใด ในการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหว 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 00. ทา่นคดิวา่กจิกรรมการเคลื่อนไหวทีใ่ชใ้นโรงเรยีนมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด  
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 000. ทางโรงเรยีนพบปัญหาใดบา้ง ในการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและมวีธิกีารด าเนินการแกไ้ข   
                  อยา่งไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 ก าหนดกลุม่ผู้ให้การสมัภาษณ์ โดยผู้วิจยัจ าแนกเป็น 3 กลุม่ คือ 
2.3.1 กลุ่มผู้ปกครอง เกณฑ์ในการเลือกผู้ปกครองในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจยัเลือก

ผู้ปกครองโดยพิจารณาจากผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยั โดยผู้วิจยัได้
ด าเนินการร่วมกบัครูของโรงเรียนกรณีศกึษา ทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กปฐมวยั เพื่อใช้แบ่ง
เด็กออกเป็น 3 กลุม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบคือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยท าการ
ทดสอบทัง้หมด 5 ด้าน คือ 1) ลกุนัง่ 30 วินาที  2) ยืนกระโดดไกล  3) วิ่งเร็ว 20 เมตร 4) นัง่งอตวั 
5) ยืนเขย่งปลายเท้า เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางกาย เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี โดยแบ่งระดับสมรรถภาพทางกายออกเป็น           
3 กลุ่ม คือ ระดบัสมรรถภาพทางกายสงู ปานกลาง และต ่า จากนัน้ก าหนดผู้ปกครองท่ีให้ข้อมลู 
จ าแนกตามระดบัสมรรถภาพทางกายและเพศของนกัเรียน มีรายละเอียดดงันี ้ 

- ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยท่ีมีระดับสมรรถภาพทางกายสูงจ านวน 2 คน 
ผู้ปกครองเด็กผู้ชาย 1 คน และผู้ปกครองเด็กผู้หญิง 1 คน   

- ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัท่ีมีระดบัสมรรถภาพทางกายปานกลางจ านวน     
2 คน ผู้ปกครองเด็กผู้ชาย 1 คน และผู้ปกครองเด็กผู้หญิง 1 คน   

- ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยท่ีมีระดับสมรรถภาพทางกายต ่าจ านวน 2 คน 
ผู้ปกครองเด็กผู้ชาย 1 คน และผู้ปกครองเด็กผู้หญิง 1 คน   

ซึ่งผลจากการคัดเลือกแต่ละโรงเรียนจะได้ผู้ ปกครองท่ีผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนละ 6 คน รวมทัง้หมด  4 โรงเรียน จะมีผู้ปกครองทัง้หมดจ านวน 24 คน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง 

2.3.2 กลุ่มครูผู้ สอน ผู้ วิจัยก าหนดเป็นครูผู้ สอน ระดับชัน้อนุบาล 3 ท่ีมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี เลือกแบบเจาะจง โรงเรียนละ 2 คน รวมทัง้หมด 8 คน 

2.3.3 กลุ่มผู้ บริหารโรงเรียน ผู้ วิจัยก าหนดจากต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 4 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 4 คน และหวัหน้าระดบัปฐมวยั 4 
คน รวมทัง้หมดจ านวน 12 คน 

2.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยั 
ครูผู้ สอน และผู้ บริหารแต่ละโรงเรียน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึน้ในขัน้ตอนย่อยท่ี 2.2              
ในขัน้ตอนนี ้จะด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายบคุคล (Individual 
interview) และรายกลุ่มย่อย (Group Interview) ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละ
โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการนัดวันและ                 
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เข้าสมัภาษณ์ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียน จากนัน้เก็บรวบรวมข้อมลูมาจนครบ แล้วน ามาสรุป
เป็นข้อมลูเบือ้งต้น เพื่อน ามาสงัเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียน 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื อ้หา (Content analysis)          
การสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และการเปรียบเทียบความคงท่ีของข้อมูล (Constant 
comparative) เพื่อตีความและสร้างข้อค้นพบของการวิจยั 

ขัน้ตอนที่  3 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญสาขาพลศึกษา สาขาปฐมวัยและสาขาการ
บริหารการศึกษา  

ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนย่อยของการวจิยั โดยเร่ิมจาก 1)การสร้างเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยั 2)การคดัสรรผู้ เช่ียวชาญ 3)การรวบรวมข้อมลู และ 4)การวิเคราะห์ข้อมลู โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัมีวิธีการสร้างเคร่ืองมือ คือ 
3.1.1 น าข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร ต ารา งานวิจัย และการศึกษา

สภาพความเป็นจริงและปัญหาการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยัของโรงเรียน
กรณีศึกษา ในขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 สรุปข้อมลูออกมาเป็นประเด็นค าถามเพื่อสร้างแบบสมัภาษณ์
แบบกึ่ งโครงส ร้าง (Semi-Structured Interview) โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล 
(Individual interview) กบัผู้ เช่ียวชาญ  

3.1.2 น าเสนอแบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์เพื่อพิจารณา จากนัน้ด าเนินแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึน้ตามข้อเสนอแนะ 

3.1.3 น าแบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้         
(Try out) กับผู้ เช่ียวชาญจ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของข้อค าถาม ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการ จากนัน้น าข้อมลูมาสรุป
อปุนยัเพื่อพิจารณาว่าค าตอบท่ีได้รับสามารถให้ข้อมลูท่ีตรงกบัจดุมุ่งหมายของการวิจยัท่ีต้องการ
เก็บหรือไม่ ซึ่งพบว่ากลุ่มตวัอย่างสามารถตอบค าถามตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยตามข้อ
ค าถามท่ีก าหนดไว้ได้ จึงน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้
หนึง่ พบวา่ไมมี่การปรับแก้ แสดงวา่เคร่ืองมือมีคณุภาพด้านความเป็นปรนยั มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมลูจริง จงึน าไปใช้เก็บข้อมลูกบัตวัอยา่งอื่นๆ ตอ่ไป 

3.1.4 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญให้มีความครบถ้วน 
สมบรูณ์ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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ตวัอยา่ง แบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การคัดสรรผู้ เช่ียวชาญ โดยผู้ วิจัยท าการคัดเลือกผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 สาขา 
ได้แก่ สาขาพลศึกษาจ านวน 5 คน สาขาปฐมวยัจ านวน 2 คน และสาขาการบริหารการศึกษา
จ านวน 2 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการ       
คดัเข้า (Inclusion criteria)  คือ 

3.2.1 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตสาขาพลศึกษา  สาขา
ปฐมวยั และสาขาการบริหารการศกึษา  

3.2.2 ในกรณีท่ีไม่ได้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต จะต้องมี
ต าแหน่งทางวิชาการไมน้่อยกวา่รองศาสตราจารย์  

3.2.3 มีประสบการณ์การสอนในสาขา ไม่น้อยกวา่ 10 ปี  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนนีผู้้ วิจัยนัดหมายวันและเข้าสัมภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลเบือ้งต้นเพื่อน ามาสงัเคราะห์และ       
ใช้เป็นแนวทางในการจดัท ารูปแบบ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และ
การสรุปอปุนยั (Analytic Induction) เพื่อสร้างข้อสรุปจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
 

ขัน้ตอนที่  4 สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย จากกรณีศึกษาและจาก
ผู้เช่ียวชาญในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัด าเนินการสงัเคราะห์ (Synthesis) ข้อมลูสารสนเทศ สภาพปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1-3 แล้วสรุปเป็นภาพรวมของสภาพ ปัญหา และความ

แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั 
เรือ่ง: แนวทางการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
ชื่อ - นามสกุล ผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………………………………………………………  
ต าแหน่ง ……………………………………………สงักดั.…………………………………………  
วนัทีใ่หส้มัภาษณ์.………………………………สถานทีใ่หส้มัภาษณ์……………………………… 
ค าถาม 
1. ผูป้กครองและครคูวรมบีทบาทในการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวส าหรบัเดก็ปฐมวยัอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผูป้กครองจะเขา้มามบีทบาทในการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวไดอ้ยา่งไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ต้องการจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตอ่ไป 

ระยะที่  2  การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคล่ือนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
2. เพื่อตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม

การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั   
3. เพื่อทดลองน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้

กิจกรรม การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัยและปรับปรุง
รูปแบบ 

โดยในระยะนี ้เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Research) ด้วยวิธีการ
วิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ร่วมกับการวิจัย เชิงก่อนทดลอง (Pre 
Experimental Research) และการวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation Research) ด้วยวิธีการวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบการวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded design) 
โดยมีวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เป็นการวิจยัหลกัและวิธีการวิจยั
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) เป็นการวิจยัยอ่ยภายใน แบง่เป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขั ้นตอนที่  5 ร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย 

การด าเนินงานในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยศึกษา สงัเคราะห์ข้อมูลในขัน้ตอนท่ี 1-4 และได้
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม        
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักการพัฒนา
รูปแบบของทริปและใบเซอร์ เมเยอร์ (Tripp and B. Bichelmeyer, 1990 : p. 31.) คือการประเมิน
ความจ าเป็นและการวิเคราะห์เนือ้หา การก าหนดวตัถุประสงค์ การสร้างต้นแบบ การทดลองใช้
ต้นแบบ และการปรับปรุง โดยรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ประกอบด้วย 

1. หลกัการของรูปแบบ เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงความเช่ือและแนวคิดทฤษฎีท่ีเป็น
พืน้ฐานของรูปแบบ และจะเป็นตัวชีน้ าการก าหนดจุดประสงค์ เนือ้หา กิจกรรม และขัน้ตอน           
การด าเนินงานในรูปแบบการสอน 
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2. จุดประสงค์ของรูปแบบเป็นส่วนท่ีระบุถึงความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิดขึน้
จากการใช้รูปแบบการสอน 

3. สาระและกระบวนการเป็นส่วนท่ีระบุถึงเนือ้หาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลจุดุประสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงานเป็นส่วนท่ีระบุถึงวิธีการปฏิบตัิในขัน้ตอน
ตา่งๆ 

5. การวดัและประเมินผลของรูปแบบเรียนรู้ 
ผู้วิจยัก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบด้วย

แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐาน หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว บทบาทครู บทบาทผู้ปกครอง บทบาทนกัเรียน การวดัและประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
จ าแนกเป็น 2 สว่น คือ 

1.เคร่ืองมือทดลอง ได้แก่  
1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ตามรายละเอียดท่ีระบขุ้างต้น 
1.2 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ

เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ซึง่มีโครงสร้างดงันี ้
ส่วนท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการจัดกิจกรรม

แบบทวิภาคี โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
- หลกัการของรูปแบบ 
- จุดมุง่หมายของรปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้

ส่วนท่ี  2 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี  โดยใช้กิจกรรม          
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 

 - กระบวนการการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี  โดยใช้กิจกรรม          
การเคลื่อนไหว 

 - บทบาทหน้าท่ีครู บทบาทหน้าท่ีผู้ปกครองและบทบาทหน้าท่ี
ของนกัเรียน  

ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวไปใช้ 
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- ระยะเวลาในการด าเนินการ 
- การประเมินผล 
- แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

2. เคร่ืองมือวัดผลในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้กิจกรรม         
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบด้วย 

 2.1 แบบประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น  
2.2 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยทดสอบทัง้หมด 5 รายการ คือ 

1) ลกุนัง่ 30 วินาที 2) ยืนกระโดดไกล 3) วิ่งเร็ว 20 เมตร 4) นัง่งอตวั 5) ยืนเขยง่ปลายเท้า  
 2.3 แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจดักิจกรรม

แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั 
 2.4 แบบประเมินความพึงพอใจตอ่การใช้รูปแบบของครูผู้สอนในการจดั

กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั 
 2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้รูปแบบการจัด

กิจกรรมแบบ ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั 
อนึง่ ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ และแบบประเมิน

การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
1) ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความพงึพอใจตอ่การใช้

รูปแบบ และแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การสร้างแบบประเมินการจดักิจกรรมแบบ
ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว                  

2) วิเคราะห์ข้อมลูท่ีศึกษาเพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขต
ของเนือ้หา  

3) น าแบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น  แบบทดสอบสมรรถภาพ        
ทางกาย แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ และแบบประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและคา่ดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อจากนัน้น ามาหาค่าเฉลี่ย             
ซึ่งค่าเฉลี่ยท่ียอมรับได้ต้องมีค่ามากกว่า 0.50 ขึน้ไป ซึ่งในการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
ของเคร่ืองมือวัดผลทัง้ 5 ฉบับในครัง้นี ้ผู้ วิจัยก าหนดผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ จ านวน 5 คน (ดงัรายช่ือตามภาคผนวก ก-1) เพื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน
ทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และก าหนดผู้ เช่ียวชาญใน
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ จ านวน 9 คน (ดังรายช่ือตามภาคผนวก ก-1) เพื่อตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบของ
ครูผู้สอนในการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั และแบบ
ประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั โดยเคร่ืองมือแตล่ะฉบบัมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ดงันี ้

ตาราง 3 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือวดัผลในรูปแบบจากผู้ เช่ียวชาญ (n=9) 

เคร่ืองมือวดัผล จ านวนผู้ เช่ียวชาญ คา่ IOC แปลผล 
1. แบบทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหว
เบือ้งต้น 

5 0.80-1.00 ผา่นเกณฑ์ 

2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 0.80-1.00 ผา่นเกณฑ์ 

3. แบบประเมินการมีสว่นร่วม 
ของผู้ปกครอง 

9 0.78-1.00 ผา่นเกณฑ์ 

4. แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ 
การใช้รูปแบบของครูผู้สอน 

9 0.78-1.00 ผา่นเกณฑ์ 

5. แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ 
การใช้รูปแบบของผู้ปกครอง 

9 0.78-1.00 ผา่นเกณฑ์ 

 

ขัน้ตอนที่  6 ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญสาขาพลศึกษา สาขา
ปฐมวัย สาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ
คณุภาพของรูปแบบด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ 
โดยมีวิธีการด าเนินการดงันี ้

6.1. สร้างเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ  ด าเนินการ
โดย 

1) ผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารูปแบบ จากนัน้
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเพื่อก าหนดเป็นประเด็นการสอบถาม
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ผู้ เช่ียวชาญ โดยลักษณะของเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความถูกต้อง             
ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัตวัอยา่ง 
 
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

รายการประเมิน 

ด้านความ 

ถกูต้อง 

ด้านความ

เหมาะสม 

ด้านความ       

เป็นประโยชน์ 

ด้านความ        

เป็นไปได้ 

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

0. หลกัการของรูปแบบ                     

00. จดุมุ่งหมายของรูปแบบ                     

000.กระบวนการการจดักิจกรรม                     

 

โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดงันี ้(บญุชม  ศรีสะอาด. 2553) 
5 หมายถึง รายการดงักลา่วมีความถกูต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/เป็นไป

ได้ ในระดบัมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง รายการดงักลา่วมีความถกูต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/เป็นไป

ได้ ในระดบัมาก  
3 หมายถึง รายการดงักลา่วมีความถกูต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/เป็นไป

ได้ ในระดบัปานกลาง  
2 หมายถึง รายการดงักลา่วมีความถกูต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/เป็นไป

ได้ ในระดบัน้อย 
1 หมายถึง รายการดงักลา่วมีความถกูต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/เป็นไป

ได้ ในระดบัน้อยท่ีสดุ  
ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนตามความ

คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 2553) 
 ช่วงคะแนน   4.51 ถึง 5.00    หมายถึงความถูกต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/

เป็นไปได้ มากท่ีสดุ 
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 ช่วงคะแนน   3.51 ถึง 4.50     หมายถึงความถูกต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/
เป็นไปได้ มาก 

 ช่วงคะแนน   2.51 ถึง 3.50     หมายถึงความถูกต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/
เป็นไปได้ปานกลาง 

 ช่วงคะแนน   1.51 ถึง 2.50     หมายถึงความถูกต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/
เป็นไปได้ น้อย  

 ช่วงคะแนน   1.00 ถึง 1.50     หมายถึงความถูกต้อง/เหมาะสม/เป็นประโยชน์/
เป็นไปได้ น้อยท่ีสดุ 

และก าหนดเกณฑ์ในการตดัสินใจ คือ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
มีคา่ตัง้แต ่3.50   ขึน้ไป โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ( X ≥ 3.50 ,S.D ≤ 1.00) ขึน้ไป
จงึถือวา่รูปแบบมีความถกูต้อง/เหมาะสม /เป็นประโยชน์/เป็นไปได้สามารถน าไปใช้ได้ 

จากนัน้ ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยน าเสนอต่ออาจารย์        
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

2) ผู้ วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้     
ของรูปแบบ ผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญสาขาพลศึกษา และสาขาปฐมวยั และสาขา    
การบริหารการศกึษาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

6.2 วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบฯ ในแต่ละด้าน โดยใช้สถิติพืน้ฐาน สถิติ
ทดสอบค่าที  แบบ One-Sample t-test เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ท่ีก าหนด คือ 3.50 จากนัน้
ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบตามข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  

 
ขัน้ตอนที่ 7 ทดลองน าร่องรูปแบบและปรับปรุง 

วัตถุประสงค์  
เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม

การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัและปรับปรุงรูปแบบโดยใช้
การวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre-experimental research) ด้วยแบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลัง  (One group pretest posttest design) ในลักษณะของการทดลองน าร่อง 
(Pilot Study) โดยมีระยะเวลาในการทดลองน าร่อง 4 สปัดาห์ดงัแบบแผนการทดลองตอ่ไปนี ้
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แบบแผนการทดลองท่ีใช้ในการทดลองน าร่อง 
 

       W0              W4 
Ep T1  X  T2 

   

Ep คือ กลุม่ทดลองน าร่อง 
T1 คือ การวดัก่อนการทดลอง โดยทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน

ชัน้ อนบุาล 3, ประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3  
T2 คือ การวดัหลงัการทดลอง โดยทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน

ชัน้อนบุาล 3, ประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3, ประเมินความพงึพอใจของ
ครูและผู้ปกครองตอ่การใช้รูปแบบ, ประเมินการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบ 

W0 และ W4 คือ สปัดาห์เร่ิมต้น และสปัดาห์ท่ี 4 หลงัการทดลองน าร่อง 
X คือ การทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม            

การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
จากแบบแผนการวิจัย ผู้ วิจัยก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมทดลองน าร่องโดย

เลือกจากกลุ่มท่ีเป็นกรณีศึกษาในระยะท่ี 1 จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง   (ฝ่ายประถม) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 โดยมีผู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย (Participants) ประกอบด้วย นักเรียนชัน้อนุบาล 3 
จ านวน 20 คน ผู้ปกครองนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 จ านวน 20 คน และครูผู้สอนวิชาพลศกึษานกัเรียน
ชัน้อนบุาล 3 จ านวน 1 คน โดยมีเกณฑ์คดัเข้า (Inclusion criteria) จ าแนกตามกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

1. กลุม่นกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ก าหนดเกณฑ์การคดัเข้า คือ  
1.1 ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
1.2 ไม่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย จนเป็นอุปสรรคต่อการฝึกกิจกรรม

การเคลื่อนไหว 
1.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาของการวิจัย     

จนการวิจยัสิน้สดุ 
2. กลุม่ผู้ปกครองนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ก าหนดเกณฑ์การคดัเข้า คือ 

2.1 เป็นผู้ปกครองของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ในข้อ 1 
2.2 สมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
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2.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาของการวิจัย    
จนการวิจยัสิน้สดุ 

3. กลุม่ครูผู้สอนวิชาพลศกึษานกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ก าหนดเกณฑ์การคดัเข้า 
คือ 

3.1 เป็นครูผู้สอนนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ในข้อ 1.  
3.2 สมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
3.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาของการวิจัย     

จนการวิจยัสิน้สดุ 
โดยผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การคดัออก (Exclusion criteria) ดงันี ้

1. นกัเรียนชัน้อนบุาล 3 เกิดการบาดเจ็บระหว่างการทดลองและไม่สามารถ
เข้าร่วมการวิจยักระบวนวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง จนเสร็จสิน้กระบวนการวิจยัได้ 

2. ผู้ปกครองนักเรียนชัน้อนุบาล 3 ไม่มีเวลาฝึกกิจกรรมนอกชัน้เรียนให้กับ
นกัเรียน 

3. ผู้ ปกครองนักเรียนชัน้อนุบาล 3 แสดงความประสงค์ท่ีจะออกจาก
กระบวนการวิจยัในระหวา่งที่ด าเนินการวิจยัอยู่ 

การด าเนินการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการโดยประยุกต์ใช้หลักการวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988)  โดยใช้วงจร PAOR  4 ขัน้ตอนคือ 
ขัน้วางแผนงาน (Plan) ขัน้ฝึกปฏิบัติ (Act) ขัน้สังเกตการณ์/ก ากับควบคุม (Observe) และขัน้
สะท้อนผลการปฎิบตัิ (Reflect) เพื่อวางแผนในการปฎิบตัิแต่ละขัน้ตอนของการน าร่องใช้รูปแบบ 
โดยสรุปตามขัน้ตอนดงันี ้ 

7.1 วางแผนงาน (Plan) การทดลองน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบโดยด าเนินการดงันี ้
7.1.1 วางแผนการจัดประชุมเพื่อชีแ้จงความส าคัญ ประโยชน์ของรูปแบบ

กิจกรรมทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก
ปฐมวยั และรายละเอียดการด าเนินการระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยง
ทางความคิดและแนวทางปฏิบตัิเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

7.1.2 วางแผนในการจัดท าคู่มือส าหรับครูผู้ สอน และผู้ปกครอง โดยรวบรวม
ข้อมลูสารสนเทศจากขัน้ตอนท่ี 4 น ามาจดัท ารายละเอียดของแผนการจดักิจกรรมแบบทวิภาคโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวในแต่ละรายชั่วโมง จากนัน้สรุปเป็นกิจกรรมท่ีครูและผู้ปกครองของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองจะต้องปฏิบตัิ 
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7.2 ฝึกปฏิบตัิ (Act) โดยด าเนินการดงันี ้
7.2.1 ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบทักษะการ

เคลื่อนไหวเบือ้งต้น ของการวิจยัครัง้นี ้ไปด าเนินการทดสอบนกัเรียนกลุม่ทดลองน าร่อง  
7.2.2 ด าเนินการทดลองน าร่องตามรูปแบบ/กิจกรรมท่ีก าหนด ภายในระยะเวลา 

4 สปัดาห์  
7.3 สงัเกตการณ์/ก ากบัควบคมุ (Observe) โดยด าเนินการดงันี ้

7.3.1 ผู้วิจยัสงัเกตการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวของครูผู้สอนโดยเข้าไปสงัเกต
ในชัว่โมงเรียนกิจกรรมการเคลื่อนไหว ว่ามีรายละเอียดการฝึกปฎิบตัิเป็นไปตามแผนและถกูต้อง
ตามหลกัการเคลื่อนไหวหรือไม่ และผู้วิจยัจะให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเป็นระยะๆ 

7.3.2 ผู้ วิจยัสงัเกตการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของผู้ปกครองโดยการสงัเกต
จากภาพถ่ายท่ีผู้ปกครองสง่เข้ามาทาง Line ของกลุม่ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ว่ารายละเอียดของภาพการ
ฝึกท่ีส่งมานัน้ปฏิบตัิเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามหลกัการเคลื่อนไหวหรือไม่ และผู้วิจยัจะให้
ค าแนะน าเพิ่มเติมเป็นระยะๆ 

7.3.3 ผู้วิจยัสงัเกตการเคลื่อนไหวของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ
ของแต่ละเดือน โดยจดบนัทึกพฒันาการการเคลื่อนไหวท่ีเกิดขึน้ในแต่ละครัง้ และเปิดโอกาสให้
ส าหรับผู้ปกครองท่ีมีข้อสงสยัในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหว สามารถเข้าสอบถามผู้วิจยัได้ 

7.4 สะท้อนผลการปฎิบตัิ (Reflect) โดยด าเนินการดงันี ้
7.4.1 น าข้อมูลท่ีได้จากการจดบนัทึกของผู้ วิจัยเอง และการบันทึกท้ายชั่วโมง

กิจกรรมการเคลื่อนไหวของนกัเรียน จากครูผู้สอนและผู้ปกครอง น ามาวิเคราะห์เพื่อน าผลท่ีได้มา
ปรับปรุงแก้ไขจดุท่ีบกพร่องให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

7.4.2 ประเมินรูปแบบ โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู เพื่อวิเคราะห์สมมติฐาน
ท่ีก าหนด คือ  

1) นักเรียนชัน้อนุบาล 3 มีทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายหลัง   
การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที แบบ Dependent Samples t- test  

2) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจตอ่การใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อยู่ในระดบัมากหรือสงูกวา่ โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย 
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3) ผู้ปกครองมีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อยู่ในระดบัมากหรือสงูกวา่ โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย 

4) ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อยูใ่นระดบัมากหรือสงูกวา่ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 

จากนัน้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้รูปแบบฯ ท่ีมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้  

ระยะที่  3 การทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้
กิจกรรมการเคล่ือนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย 

วัตถุประสงค์  
เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัยและปรับปรุงรูปแบบ และด าเนินการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบก่อนและหลงัการทดลองในกลุ่มทดลอง ตลอดจนด าเนินการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ในระยะนีเ้ป็นการวิจยัเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) และการ
วิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Research 
Method) แบบการวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded design) โดยมีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Method) เป็นการวิจัยหลักและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research Method) เป็นการวิจยัยอ่ยภายใน 

โดยแบง่เป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 8 ทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง     

วตัถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย และประเมินผลรูปแบบใน
สถานการณ์จริงเต็มรูปแบบ โดยใช้การวิจยัแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบ
มีกลุม่ควบคมุ เปรียบเทียบก่อน-หลงั (Control group pretest posttest design) โดยมีระยะเวลา
ในการทดลอง 8 สปัดาห์  

แบบแผนการทดลองท่ีใช้ในการทดลองในสถานการณ์จริง 
  

  W0     W8 
 Et T1      X   T2  
 C T1     ~X            T2 
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Et  คือ กลุม่ทดลองในสถานการณ์จริง 
C   คือ กลุม่ควบคมุ 
T1 คือ การวดัก่อนการทดลอง ครัง้ท่ี 1 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน

ชัน้ อนบุาล 3, ประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3  
T2 คือ การวัดหลังการทดลอง ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชัน้

อนบุาล 3, ประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ประเมินความพงึพอใจ
ของครูและผู้ปกครองต่อการใช้รูปแบบ, ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบ ในกลุ่ม
ทดลอง และ ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3, ประเมินทกัษะการเคลื่อนไหว
เบือ้งต้นของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ในกลุม่ควบคมุ 

W0 และ W8 คือ สปัดาห์เร่ิมต้น และสปัดาห์ท่ี 8 หลงัด าเนินการทดลอง 
X คือ การทดลองใช้รูปแบบรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม

การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
~X คือ การเรียนการสอนตามปกต ิ

ผู้วิจยัก าหนดแหล่งข้อมลูในการทดลองในสถานการณ์จริง เพื่อยืนยนัการใช้รูปแบบ 
คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดย
เก็บข้อมลูจากการเลือก 2 ห้องเรียน โดยเป็นคนละกลุม่กบักลุม่ทดลองน าร่อง ประกอบด้วย 

กลุ่มทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่อนบุาล 3/2  โดยจ าแนกเป็นกลุม่ยอ่ย ดงันี ้
1.นกัเรียนชัน้อนบุาล 3 จ านวน 30 คน ก าหนดเกณฑ์คดัเข้า (Inclusion criteria) 

ดงันี ้ 
1.1 มีความพร้อมท่ีเข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบ 
1.2 ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
1.3 ไม่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย จนเป็นอปุสรรคต่อการฝึกกิจกรรมการ

เคลื่อนไหว 
1.4 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้ตลอดระยะเวลาของการวิจยั จนการ

วิจยัสิน้สดุ 
2. กลุม่ผู้ปกครองนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมทดลอง จ านวน 30 คน 

ก าหนดเกณฑ์คดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้ 
2.1 เป็นผู้ปกครองนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ในข้อ 1 
2.2 สมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
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2.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้ตลอดระยะเวลาของการวิจยั จนการ
วิจยัสิน้สดุ 

3. ครูผู้สอนวิชาพลศกึษานกัเรียนชัน้อนบุาล 3 (ท่ีไม่ใช่กลุม่การศกึษาน าร่องการ
ใช้รูปแบบ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) จ านวน 1 คน โดยก าหนดเกณฑ์
คดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้  

3.1 เป็นครูผู้สอนของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 ในข้อ 1  
3.2 สมคัรใจเข้าร่วมสมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 
3.3 สามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้ตลอดระยะเวลาของการวิจยั จนการ

วิจยัสิน้สดุ 
กลุ่มควบคุม จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่อนุบาล 3/1 ประกอบด้วยนกัเรียน จ านวน 

26 คน   
โดยผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การคดัออก (Exclusion criteria) ดงันี ้

1. นกัเรียนชัน้อนบุาล 3 เกิดการบาดเจ็บระหว่างการทดลองและไม่สามารถ
เข้าร่วมการวิจยักระบวนวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง จนเสร็จสิน้กระบวนการวิจยัได้ 

2. ผู้ปกครองนักเรียนชัน้อนุบาล 3 ไม่มีเวลาฝึกกิจกรรมนอกชัน้เรียนให้กับ
นกัเรียน 

3. ผู้ ปกครองนักเรียนชัน้อนุบาล 3 แสดงความประสงค์ท่ีจะออกจาก
กระบวนการวิจยัในระหวา่งท่ีด าเนินการวิจยัอยู่และมีวิธีการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบมีขัน้ตอน
ดงันี ้(น าไปเขียนในแนวทางของการปรับกิจกรรมจากน าร่อง เป็นรูปแบบจริง) 

1. การด าเนินการในสปัดาห์แรกก่อนการทดลอง ผู้วิจยัประสานงานกับ
ครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีและความส าคญัของครูผู้สอนตอ่รูปแบบฯ พร้อม
ทัง้เสริมแรงจูงใจให้ครูผู้ สอนในบทบาทของเป็นผู้ ฝึกกิจกรรมในชัน้เรียน และร่วมกับผู้ วิจัยเป็น       
ผู้ก ากบั ติดตาม สนบัสนนุกิจกรรมนอกชัน้เรียนท่ีด าเนินการโดยผู้ปกครองนกัเรียน จากนัน้ผู้วิจัย
ร่วมกับครูผู้ สอนด าเนินการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้กับผู้ปกครอง ในลักษณะของ      
การจัดประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการน ารูปแบบการจัด กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวไปใช้ และผู้วิจยัด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนกลุ่มทดลองโดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
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2. การด าเนินการในสัปดาห์ ท่ี  1 ถึง 8 ผู้ วิจัยร่วมกับครูผู้ สอนและ
ผู้ ปกครองด าเนินการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีพฒันาขึน้เป็นเวลา 8 สปัดาห์  

ซึ่งการด าเนินการวิจัยตลอดระยะเวลา 8 สปัดาห์นัน้ ผู้ วิจัยด าเนินการ

โดยประยุก ต์ ใช้หลักการวิจัย เชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart 
(1988)  โดยใช้วงจร PAOR  4 ขั น้ ตอนคื อ  ขั น้ วางแผน งาน  (Plan) ขัน้ ฝึ กปฏิบัติ  (Act)                       
ขัน้สงัเกตการณ์/ก ากับควบคุม (Observe) และขัน้สะท้อนผลการปฏิบตัิ (Reflect) เพื่อวางแผน    
ในการปฏิบตัิแตล่ะขัน้ตอนของการน าร่องใช้รูปแบบ โดยสรุปตามขัน้ตอนดงันี ้ 

8.1 วางแผนงาน (Plan) ด าเนินการดงันี ้
8.1.1 ผู้ วิจัยร่วมกับครูผู้ สอนร่วมวางแผนการจัดประชุมเพื่อชีแ้จง

ความส าคญั ประโยชน์ของรูปแบบกิจกรรมทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั และกระตุ้นเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความส าคญัของกิจกรรม
ต่างๆ และผลลพัธ์ท่ีพึงเกิดขึน้กบันกัเรียนในปกครองของตวัเอง ตลอดจนวางแผนในการแจกแจง
บทบาทหน้าท่ี และรายละเอียดการด าเนินการระหว่างผู้ ปกครองและครูผู้ สอนเพื่อให้เกิด            
การเช่ือมโยงทางความคิดและแนวทางปฏิบตัิเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

8.1.2 ผู้วิจยัวางแผนในการจดัท าคูมื่อส าหรับครูผู้สอนและผู้ปกครอง 
โดยใช้สารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยในระยะท่ี 2 มาวิเคราะห์ ปรับแก้ และจดัท ารายละเอียดของ
แผนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวในแต่ละรายชั่วโมง จากนัน้สรุป    
เป็นกิจกรรมท่ีครูและผู้ปกครองของนกัเรียนกลุม่ทดลองจะต้องปฏิบตัิ 

8.2 ฝึกปฏิบตัิ (Act) โดยด าเนินการดงันี ้
8.2.1 ผู้ วิจัยร่วมกับครูผู้ สอนน าแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

แบบทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น ของการวิจยัครัง้นี ้ไปด าเนินการทดสอบนกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง  

8.2.2 ครูผู้ สอน และผู้ ปกครองนักเรียนด าเนินการทดลองตาม
รูปแบบ/กิจกรรมท่ีก าหนด ภายในระยะเวลา 8 สปัดาห์  

8.3 สงัเกตการณ์/ก ากบัควบคมุ (Observe) โดยด าเนินการดงันี ้
8.3.1 ผู้ วิจยัสงัเกตการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวของครูผู้สอน โดย

เข้าไปสงัเกตในชัว่โมงเรียนกิจกรรมการเคลื่อนไหว ว่ามีรายละเอียดการฝึกปฏิบตัิเป็นไปตามแผน
และถกูต้องตามหลกัการเคลื่อนไหวหรือไม่ และผู้วิจยัจะให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเป็นระยะๆ 
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8.3.2 ผู้ วิจัยร่วมกับครูผู้ สอนสังเกตการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ของผู้ปกครองโดยการสงัเกตจากภาพถ่ายท่ีผู้ปกครองสง่เข้ามาทาง Line ของกลุม่ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
ว่ารายละเอียดของภาพการฝึกท่ีส่งมานัน้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามหลักการ
เคลื่อนไหวหรือไม่ และผู้ วิจัยร่วมกับครูผู้สอนให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเป็นระยะๆ  พร้อมทัง้กระตุ้น      
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างกลุม่ผู้ปกครอง ในขณะเดียวกนัจะมีการเสริมแรงจงูใจ
ในลกัษณะของการให้ค าชมเชย  

8.3.3 ผู้วิจยัร่วมกบัครูผู้สอนสงัเกตการเคลื่อนไหวของนกัเรียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมบรูณาการ โดยจดบนัทึกพฒันาการการเคลื่อนไหวท่ีเกิดขึน้ในแต่ละครัง้ และเปิด
โอกาสให้ส าหรับผู้ปกครองท่ีมีข้อสงสยัในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว สามารถเข้าสอบถาม
ผู้วิจยัและครูผู้สอนได้ 

8.4 สะท้อนผลการปฎิบตัิ (Reflect) โดยด าเนินการน าข้อมลูท่ีได้จากการ
จดบนัทึกของผู้วิจยั และ/หรือครูผู้สอนเอง และการบนัทึกท้ายชัว่โมงกิจกรรมการเคลื่อนไหวของ
นกัเรียน จากครูผู้สอนและผู้ปกครอง มาวิเคราะห์ผลร่วมกันเป็นระยะๆ ซึ่งในการวิจยันี ้ก าหนด
ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดงันี ้

8.4.1 การสะท้อนป้อนกลับระหว่างผู้ วิจัยและครูผู้ สอน ก าหนด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลกัษณะของการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ทุก 2 
สปัดาห์เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขจดุท่ีบกพร่องให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

8.4.2 การสะท้อนป้อนกลับระหว่างผู้ วิจัย ครูผู้ สอนและผู้ปกครอง
นกัเรียน ก าหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลกัษณะของการถอดบทเรียน (After Action Review 
: AAR) ทกุ 4 สปัดาห์เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขจดุท่ีบกพร่องให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

3. การด าเนินการในสัปดาห์สุดท้ายหลังการทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินการ
ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัในทกุตวัแปรท่ีศกึษา ดงัรายละเอียดในขัน้ตอนท่ี 9 

ขัน้ตอนที่ 9 ประเมินรูปแบบและปรับปรุง  
วตัถปุระสงค์ เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้เป็นฉบบัสมบรูณ์  

ผู้วิจยัประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทกัษะ
การเคลื่อนไหวเบือ้งต้น ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยัท่ีได้จากการทดลอง 
แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบฯ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบ ฯ ของครูผู้สอนและผู้ปกครองนกัเรียน เพื่อวิเคราะห์สมมติฐานท่ีก าหนด คือ  
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9.1 กลุ่มทดลองมีทักษะการเคลื่อนไหวเบื อ้งต้นและสมรรถภาพทางกาย         
หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที แบบ Dependent Samples t-test 

9.2 กลุ่มทดลองมีทักษะการเคลื่อนไหวเบื อ้งต้นและสมรรถภาพทางกาย             
หลงัการทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที แบบ Independent Samples t-test  

9.3 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย 
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในระดบัมากหรือสงูกว่า โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย 

9.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ในระดบัมากหรือสงูกว่า โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย     

9.5 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางในระดบัมากหรือสงูกวา่ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 

จากนัน้สรุปผลท่ีได้ และน ามาปรับปรุง แก้ไขให้เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ        
ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยัท่ีสมบรูณ์
และท าการเผยแพร่รายงานวิจยัตอ่ไป  
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ตาราง 4 สรุปขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั  

ขัน้ตอน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 
แนวทางการ

วเิคราะห์ข้อมูล 
ผลผลติ 

ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการจัดกจิกรรม 
แบบทวภิาคีโดยใช้กจิกรรมการเคล่ือนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ขัน้ตอนที ่1 
   ศกึษาเอกสารและต ารา   
ที่เก่ียวข้องกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับเดก็ปฐมวยั  

- 
 

 

 

 

 

 

- เอกสาร ต ารา และ

งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

- การวิเคราะห์

เนือ้หา (Content 

analysis)  

 - กรอบข้อมลูพืน้ฐาน

ในการน าไปสร้างแบบ

สมัภาษณ์ในขัน้ตอน 

ท่ี 2 และ 3 

ขัน้ตอนที ่2  
   ศกึษาจากรณีศกึษา     
4 โรงเรียน  
 

- แบบสงัเกตสภาพการเรียน

การสอน 

- แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง  

- แบบสมัภาษณ์ครูผู้สอน  

- สมัภาษณ์แบบผู้บริหาร   

- แบบทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายของเด็กปฐมวยั 

 

- กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวของ

เดก็ปฐมวยั  

- เดก็ปฐมวยั 

- ผู้ปกครอง 

- ครูผู้สอน 

- ผู้บริหารแตล่ะโรงเรียน 

ได้แก่ รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการและหวัหน้า

ระดบัปฐมวยั 

- การวิเคราะห์

เนือ้หา (Content 

analysis)  

- สรุปอปุนยั   

(Analytic 

induction) 

- เปรียบเทียบความ

คงที่ของข้อมลู   

(constant 

 comparative) 

 

 - สภาพ ความต้องการ

จ าเป็นของรูปแบบ 

 - ปัญหาการจดัการเรียน

การสอน 

- แนวทางในการสร้าง

แบบสมัภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง 

ขัน้ตอนที ่3  
    สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
สาขาพลศกึษา  
สาขาปฐมวยั  
สาขาการบริหารการศกึษา  
 

-  แบบสมัภาษณ์แบบ

กึ่งโครงสร้าง โดยใช้

วิธีการสมัภาษณ์ 

เป็นรายบคุคล 

(Individual interview) 

กบัผู้ เช่ียวชาญ 

- ผู้ เช่ียวชาญ 
สาขาพลศกึษา  
สาขาปฐมวยั  
สาขาการบริหารการศกึษา  
 

- การวิเคราะห์

เนือ้หา  

(Content analysis) 

- สรุปอปุนยั    

(Analytic   

Induction) 

- แนวทางในการสร้าง

และพฒันารูปแบบ    

การจดักิจกรรมแบบ   

ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม

การเคลื่อนไหวเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายส าหรับเดก็ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ขัน้ตอน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 
แนวทางการ

วเิคราะห์ข้อมูล 
ผลผลติ 

ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการจัดกจิกรรม 
แบบทวภิาคีโดยใช้กจิกรรมการเคล่ือนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย (ต่อ(  

ขัน้ตอนที ่4     
    สงัเคราะห์ข้อมลู 
จากเอกสาร งานวิจยั 
กรณีศกึษาและ 
จากผู้ เช่ียวชาญ 

- - ข้อมลูสารสนเทศ  

สภาพปัญหา  

ความต้องการจ าเป็นที่ได้

จากขัน้ตอนที ่1-3 

การสงัเคราะห์ 

(Synthesis)  

 

 

 

สารสนเทศข้อมลู                     

ในการจดัท าร่าง

รูปแบบ 

ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กจิกรรมการเคล่ือนไหว 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ขัน้ตอนที ่5  
   ร่างรูปแบบการจดั
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดย 
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับเดก็ปฐมวยั 

- ศกึษาสงัเคราะห์ข้อมลูใน

ขัน้ตอนที ่1 - 4 

 - 

 

 

รูปแบบการจดักิจกรรม

แบบทวิภาคีโดยใช้

กิจกรรมการ

เคลื่อนไหว เพือ่

เสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายส าหรับเดก็

ปฐมวยั 

ขัน้ตอนที ่6  
   ตรวจสอบรูปแบบ 
โดยผู้ เช่ียวชาญสาขา 
พลศกึษา สาขาปฐมวยั 
สาขาการบริหารการศกึษา
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

- เคร่ืองมือตรวจสอบ

คณุภาพของรูปแบบโดย

ผู้ เช่ียวชาญ 

 

ผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ 

- สาขาพลศกึษา  

- สาขาปฐมวยัและ 

- สาขาการบริหาร   

  การศกึษาหรือสาขาที่ 

  เก่ียวข้อง  

 

 

การวิเคราะห์สถิติ

พืน้ฐาน คือ 

 - ค่าเฉลี่ย 

 - ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 - การทดสอบ

สมมติฐาน โดยใช้

สถิติทดสอบค่าที

แบบ One sample 

t-test 

  คณุภาพของรูปแบบ 

ได้แก่  

ความถกูต้อง  

ความเหมาะสม      

ความเป็นประโยชน์

และ ความเป็นไปได้             

ของรูปแบบที่ใช้ได้จริง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ขัน้ตอน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 
แนวทางการ

วเิคราะห์ข้อมูล 
ผลผลติ 

ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กจิกรรมการเคล่ือนไหว  
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย (ต่อ(  

ขัน้ตอนที ่7  
   ทดลองน าร่องรูปแบบ 
และปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการจดักิจกรรม

แบบทวิภาคีโดยใช้

กิจกรรมการเคลื่อนไหว              

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายส าหรับเดก็

ปฐมวยั 

- นกัรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

(ฝ่ายประถม)  

โครงการภาค

ภาษาองักฤษ 20 คน              

- ผู้ปกครองของเด็ก

ปฐมวยั 20 คน 

- ครูที่สอนนกัเรียนห้องนี ้

1 คน 

- การวิเคราะห์    

สถิติพืน้ฐาน คือ 

 - ค่าเฉลี่ย 

 - ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 - การทดสอบ

สมมติฐาน โดยใช้

สถิติทดสอบค่าที

แบบ Dependent 

sample t-test 

ประสิทธิผลของรูปแบบ 
   - ความถกูต้องของรูปแบบ 
   - ความเหมาะสมของ 
รูปแบบ 

-  - ความเป็นไปได้ของ 
   รูปแบบ 
   - ความเป็นประโยชน์ 
  ของรูปแบบ 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบ 

ขัน้ตอนที ่8   
   ทดลองใช้รูปแบบ 
ในกลุม่กรณีศกึษา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

การเคลื่อนไหวแบบทวิภาคี

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายส าหรับเดก็ปฐมวยั

ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

จ าแนกเป็น 2 กลุม่ คือ 

กลุม่ทดลอง  

- นกัเรียนชัน้อนบุาล 3/2 

จ านวน 30 คน  

- ผู้ปกครองนกัเรียนชัน้

อนบุาล 3/2 จ านวน 30 คน  

- ครูผู้สอนนกัเรียนชัน้

อนบุาล 3/2 จ านวน 1 คน 

กลุม่ควบคมุ 

- นกัเรียนชัน้อนบุาล 3/1 

จ านวน 26 คน  

- ครูผู้สอนนกัเรียนชัน้

อนบุาล 3/1 จ านวน 1 คน 

 

-   - ทกัษะการเคลือ่นไหว
เบือ้งต้นของเดก็ปฐมวยั 
  - สมรรถภาพทางกาย 
ของเดก็ปฐมวยั 
  - การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในรูปแบบ 
  - ความพงึพอใจต่อการ     
 ใช้รูปแบบของครูผู้สอน 
  - ความพงึพอใจต่อการ     
 ใช้รูปแบบของผู้ปกครอง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ขัน้ตอน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 
แนวทางการ

วเิคราะห์ข้อมูล 
ผลผลติ 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบ (ต่อ( 

ขัน้ตอนที ่9  
    ประเมินรูปแบบและ
ปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - ผลการทดสอบทกัษะ    

การเคลื่อนไหวเบือ้งต้นของ

นกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

- ผลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายของนกัเรียนกลุม่

ตวัอย่าง 

 - ผลการประเมินการมีส่วน

ร่วมในรูปแบบฯ ของ

ผู้ปกครอง 

 - ผลการประเมินความ   

พงึพอใจต่อการใช้รูปแบบ

ของครูผู้สอน 

 - ผลการประเมินความ 

พงึพอใจต่อการใช้รูปแบบ

ของผู้ปกครอง 

 - ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ของผู้วิจยั ครูผู้สอน และ 

ผู้ปกครอง 

 

 

- การวิเคราะห์

เนือ้หา (Content 

Analysis) 

-การสรุปอปุนยั 

(Analytic 

Induction) 

- การวิเคราะห์    

สถิติพืน้ฐาน คือ 

  - ค่าเฉลี่ย 

  - ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 - การทดสอบ

สมมติฐาน โดยใช้

สถิติทดสอบค่าที

แบบDependent 

Sample t-test 

และ Independent 

Sample t-test 

 

รูปแบบการจดักิจกรรม

แบบทวิภาคีโดยใช้

กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายส าหรับเดก็

ปฐมวยัที่สมบรูณ์และ

ท าการเผยแพร่

รายงานวิจยัตอ่ไป 
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บทที่ 4  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั มีวตัถปุระสงค์ทัว่ไป เพื่อพฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก
ปฐมวยั โดยก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและ
แนวทางในการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 2) สร้างและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย และ 3) ทดลองใช้และ
ประเมินผลการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัในสถานการณ์จริง ซึ่งการวิจัยครัง้นีน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ออกเป็น 3 ตอนตามวตัถปุระสงค์ทัว่ไปของการวิจยั ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

ตอนท่ี 2 ผลการสร้างและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 

ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้และผลการประเมินการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

ซึง่ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ คือ 
    แทน คา่เฉลี่ย 

 S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t-distribution) 

 d แทน คา่ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนหลงัการทดลองและก่อนการทดลอง 

 sig แทน คา่ความน่าจะเป็น 

 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ 
เดก็ปฐมวัย 

ในระยะนีผู้้ วิจยัได้ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันา
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่ อเสริมสร้างสมรรถภาพ      
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใช้การศึกษากรณีศึกษา (Case study)  ในโรงเรียนสาธิตสงักัด
มหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั ซึง่มีทัง้หมด 
จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม), โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม), โรงเรียนสาธิตละอออทุิศมหาวิทยาลยัสวนดสุติ และ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เก็บข้อมลูด้วยการสงัเกตกุารสอน การสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง จากครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง 

ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งมีดงันี ้
1. ครูผู้สอน ระดบัชัน้อนุบาล 3 ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เลือกแบบเจาะจง 

โรงเรียนละ 2 คน รวมทัง้หมด 8 คน 
2. ผู้ บ ริหารโรงเรียน  จากทั ง้  4 โรงเรียน  ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการ  4 คน                   

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 4 คน และหวัหน้าระดบัปฐมวยั 4 คน รวมทัง้หมดจ านวน 12 คน 
3. ผู้ปกครอง จากทัง้ 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวมทัง้หมด จ านวน 24 คน โดย

พิจารณาจากระดบัสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน ระดบัสงู 2 คน ปานกลาง 2 คน และต ่า 2 คน  
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

จากนัน้ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (content 
analysis) การสรุปอุปนัย (analytic induction) และการเปรียบเทียบความคงท่ีของข้อมูล 
(constant comparative) ได้ผล มีรายละเอียดดงันี ้

1. สภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหว ส าหรับ
เด็กปฐมวยั  

1.1 สภาพ ในส่วนนีพ้บว่า สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเด็นย่อย คือ ด้านของ
หลกัสตูรและด้านลกัษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 สภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจบุนัของโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศกึษา  

        ประเดน็                                                                      สถานการณ์ 

ด้านหลักสูตร พบว่าโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาทัง้ 4 แห่งใช้หลกัสูตรสถานศึกษาของตนเองท่ีจัดท าขึน้บน
พืน้ฐานหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พ.ศ.2560 ตามหลกัการของหลกัสตูรท่ีสง่เสริมกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลมุเด็กปฐมวยัทุกคน ยึดหลกัการให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ มีการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกบัวยั สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพฒันา
เด็กระหว่างสถานศึกษากบัพ่อแม่ ครอบครัว ชมุชน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั โดยก าหนดเปา้ประสงค์ของหลกัสตูรให้เน้นการจดักิจกรรมแบบบรูณาการเพ่ือสง่เสริม
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความทนัสมยัมากขึน้เพ่ือสอดรับกบับริบทสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป และ
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กบรรลมุาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตวับ่งชีแ้ละสภาพท่ีพึงประสงค์ 
ตามท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด  ซึ่งมีองค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย 
จุดหมายของหลกัสตูร มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทัง้ 4 ด้าน 12 มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้
สาระการเรียนรู้ แผนการจดัประสบการณ์ และการประเมินผล 

ด้านลักษณะของ
กจิกรรมการเรียน

การสอน 

ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการเล่น  การลงมือท าจาก
ประสบการณ์ตรงเพ่ือให้เกิดพฒันาการทกุๆด้าน จะไม่จดัเป็นรายวิชา กิจกรรมในแต่ละวนัจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ได้แก่ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศกึษา  ซึง่แตล่ะกิจกรรมมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้  
1. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้เด็กเล่นกบัสื่อและเคร่ืองเล่นอย่างอิสระตามมมุเล่น หรือ
มมุประสบการณ์ ท่ีจัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความ
ต้องการของเด็ก ทัง้เป็นรายบคุคลและเป็นกลุ่ม เช่น การเลน่บทบาทสมมติและเลน่เลียนแบบ 
เป็นต้น 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมท่ี เน้นให้ เด็ กได้แสดงออกทางอารมณ์ความ รู้สึก            
ความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปัน้ การฉีกปะ  
ตดัปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ เป็นต้น  

 
 
 
 



  109 

ตาราง 5 (ตอ่) 
 

      ประเดน็                                                               สถานการณ์ 

ด้านลักษณะ 
ของกจิกรรม 
การเรียน 
การสอน 

3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยา่งอิสระตามจงัหวะเสียงดนตรี เสียงเพลง เสียงตบมือ  
4. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพ่ือออกก าลงั 
เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ เช่น การเลน่เคร่ืองเลน่สนามท่ีเดก็ได้ปีนป่าย โยก
หรือไกว หมุน โหน เดินทรงตัว หรือ เล่นเคร่ืองเล่นล้อเลื่อน เล่นทราย เล่นน า้ เล่นประกอบ
อปุกรณ์กีฬา เล่นเกมการละเล่น อื่นๆ  เป็นต้นโดยเน้นให้ร่างกายทกุสว่นทัง้กล้ามเนือ้มดัใหญ่
และกล้ามเนือ้มดัเลก็ให้ท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ  
5. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง ฝึกการท างานและอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่ทัง้กลุม่ย่อยและ
กลุ่มใหญ่ โดยจดักิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษา
นอกสถานท่ี เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง เล่นเกม ประกอบอาหาร เชิญวิทยากรมาพูดคุย        
กบัเดก็ เป็นต้น 
6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพฒันาสติปัญญาเข้ามาประกอบ มีกฎเกณฑ์
กติกาง่ายๆ ช่วยให้เด็กรู้จกัสงัเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสี รูปร่าง 
จ านวน ประเภท และความสัมพันธ์เก่ียวกับพืน้ท่ี/ระยะ เช่น เกมจับคู่ เกมแยกประเภท               
จดัหมวดหมู ่เรียงล าดบั โดมิโน ภาพตดัตอ่ เป็นต้น กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นหนึง่ในกิจกรรม
หลกั ทัง้ 6 กิจกรรมของกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวนั และจดัในช่วงเช้า เวลา 10.30-
11.00 ก่อนท่ีนกัเรียนจะรับประทานอาหารกลางวนั โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที ส่วนใหญ่
จะจัดกิจกรรม 1 - 2 ครัง้ต่อสัปดาห์  ในชัน้เรียน ครูจัดกิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร 
ความหลากหลายของกิจกรรม มีความพร้อมในเร่ืองของอปุกรณ์ ครูมีความสนใจและมีความ
ถนัด จึงสามารถจัดกิจกรรมได้ดี แต่จะมีเพียงกิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมกลางแจ้งท่ี
ลกัษณะของการจดักิจกรรมสว่นใหญ่จะปลอ่ยให้เด็กเลน่สนาม เลน่เคร่ืองเลน่ บางครัง้อาจจะ
มีเล่นเกมท่ีครูจดัให้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมท่ีซ า้ๆ กนัยงัไม่หลากหลาย และไม่ได้เน้นการฝึกทกัษะ
การเคล่ือนไหวท่ีถกูต้องเทา่ท่ีควร ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีพบ เช่น วิ่งแข่ง วิ่งเก็บของ   
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1.2 ปัญหาท่ีพบในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ส าหรับนกัเรียนปฐมวยันัน้มีลกัษณะปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน โดยสามารถจ าแนกเป็น     
5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ปกครอง ด้านผู้บริหาร และด้านสถานท่ี ซึง่มีลกัษณะ
ปัญหาสามารถสรุปได้ดงัตาราง 5 

ตาราง 6 ปัญหาในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับนกัเรียนปฐมวยั  

 สถานการณ์ 

ด้านผู้เรียน 
 

ในด้านผู้ เรียนนัน้ พบว่าการปฎิบัติทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนยังไม่ถูกต้อง นักเรียน       
ไม่ค่อยได้รับการฝึกให้ปฎิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีถูกต้องหรือมีการฝึกแต่น้อยเกินไป             
ซึง่พบว่า นกัเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ครูจะเน้นให้นกัเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีต้องนัง่อยู่กบัท่ี หรือเป็นกิจกรรมท่ีฝึกกล้ามเนือ้มือมดัเลก็ ได้แก่ การเขียน การตดัปะ 
การประดิษฐ์ เป็นต้น ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของนักเรียนยังไม่ถูกต้องและการท างานของ
อวยัวะสว่นตา่งๆ ยงัไมส่มัพนัธ์กนัเทา่ท่ีควร 

ด้านครูผู้สอน  การขาดบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ท่ีจะมาสอนและสาธิตตวัอย่างทกัษะท่ีถกูต้องให้เด็กดแูละ
ปฎิบตัิตามได้ จึงท าให้การจดักิจกรรมยงัไมมี่ความหลากหลายและยงัไมพ่บการมีสว่นร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรียน ครูขาดการประสานงานเพ่ือให้
ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนสอน โดยเฉพาะในด้านการพฒันาทกัษะ
การเคลื่อนไหวของนกัเรียน  การเห็นความส าคญัของกิจกรรมท่ีต้องสง่เสริมเร่ืองของกล้ามเนือ้
มดัใหญ่และการเคลื่อนไหว ซึง่เป็นสิ่งส าคญัของเด็กในวยันีไ้ม่ตา่งกบัเร่ืองของสติปัญญาท่ีเด็ก
จะสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคตข้างหน้า 

ด้านผู้ปกครอง กิจกรรมการเคลื่อนไหวมักจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเท่าท่ีควร การตระหนักและ    
การเห็นความส าคญัของกิจกรรมการเคลื่อนไหวยงัมีไม่มากพอ บางคนเห็นความส าคญัและ
พร้อมท่ีจะช่วยครูฝึกบตุรหลานของตนเองแตไ่ม่รู้จะท าอย่างไร จึงไม่ได้สง่เสริมและจดักิจกรรม
เสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียนได้เท่าท่ีควร  ผู้ ปกครองส่วนใหญ่จะให้
ความส าคญั ในด้านของสติปัญญามากกว่าทกัษะการเคลื่อนไหวของนักเรียน อีกทัง้ปัญหา
จากสภาพปัจจบุนัของสงัคมเมืองที่มีข้อจ ากดัด้านเวลาและสถานท่ี 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 สถานการณ์ 

ด้านผู้บริหาร การเปลี่ยนผู้บริหารจะมีผลต่อนโยบายในการส่งเสริมผู้ เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อครูผู้สอนในเร่ือง
ของแนวทางในการจัดกิจกรรมและความต่อเน่ืองในการส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหว           
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

ด้านสถานที่ สถานท่ีมีจ านวนจ ากัด ท าให้จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มท่ีบางกิจกรรมสถานท่ีไม่เอือ้อ านวย               
บางโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนจ านวนมาก ซึง่ท าให้สถานท่ีไม่เอือ้อ านวยในการจดักิจกรรมพลศกึษา           
ซึง่จะต้องมีการบริหารจดัการสลบัตารางเรียนและเวลาท่ีดี ใช้ทกุสถานท่ีให้เป็นประโยชน์  

  

1.3 ความต้องการจ าเป็น แบ่งออกเป็นเร่ืองบทบาท และความส าคัญในการ
ท างานร่วมกนัของผู้ปกครองและครู ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 7 ความต้องการจ าเป็นในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับนกัเรียนปฐมวยั 

ประเดน็ สถานการณ์ 

การก าหนด 
บทบาทหน้าที่
ของครูและ

ผู้ปกครองในการ
พัฒนาทักษะ 
การเคล่ือนไหว
ของนักเรียน 

การเคลื่อนไหวและการเล่นของเด็กก็คือการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวและออกก าลังกายเป็น
ประจ าและสม ่าเสมอ จะช่วยให้อวยัวะต่างๆ ของร่างกายได้รับการกระตุ้นเป็นผลให้ร่างกายมี
ความแข็งแรง จะช่วยส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้ในการเคลื่อนไหว
ต่างๆ จะท างานประสานกัน ได้เป็นอย่างดี  การส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีโรงเรียนครู   
จะเป็นผู้วางแผนถอดเปา้หมายของหลกัสตูรและออกแบบกิจกรรมประจ าวนัให้เด็กได้มีโอกาส
เคลื่อนไหวร่างกาย อีกทัง้ยงัเป็นผู้ปลกูฝังนิสยัการรักการออกก าลงักายให้กบัเด็กและสื่อสาร
กบัผู้ปกครองให้เข้าใจและเห็นความส าคญัของกิจกรรมการเคลื่อนไหวซึ่งบางครัง้การปฎิบตัิ   
แค่ในชัน้เรียนยงัไม่เพียงพอเพราะทกัษะจะเกิดจากการท าซ า้ๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในส่วนของ
ผู้ปกครอง จะสามารถจดักิจกรรมท่ีช่วยสนบัสนนุส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ตา่งๆในการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีนอกเหนือจากในชัน้เรียนได้ อีกทัง้ยงัช่วยสานตอ่กิจกรรมจากครู
เพิ่มเติมจากในชัน้เรียน ดงันัน้ทัง้ครูและผู้ปกครองจึงมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญั ในการท่ีจะช่วย
พฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวของเดก็ให้ดีขึน้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ประเดน็ สถานการณ์ 

 
แนวทางการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างครูกับ

ผู้ปกครองพัฒนา
ทักษะการเคล่ือน 
ไหวของนักเรียน 

การท างานร่วมกนัของครูและผู้ปกครองเป็นหลกัการหนึ่งของหลกัสตูรปฐมวยั คือการท างาน
ร่วมกันบ้านกับโรงเรียน ครูปฐมวัยจะท างานค่อนข้างล าบากถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากผู้ปกครอง เพราะครูก็จะได้ทราบพืน้ฐานของนกัเรียนและผู้ปกครองจะเกิดความ
เข้าใจและการท างานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับครู และยังจะช่วยให้พ่อแม่ได้ใช้เวลา         
อยู่ร่วมกบัลกูมากขึน้การท างานร่วมกนั คิดร่วมกนั การร่วมมือกบัระหว่างครูและผู้ปกครองจะ
มีผลประโยชน์โดยตรงต่อเด็ก คือ เด็กจะได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เกือ้หนนุกนัหรือผู้ปกครองสามารถน ามาต่อยอดในฐานความรู้
เดิมให้มีกิจกรรมอะไรท่ีหลากหลายแต่ครู จะต้องอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินการ และสิ่งท่ี  จะต้องปฏิบตัิให้ผู้ปกครองทราบเสียก่อนจึงจะสามารถเข้ามาร่วม
ได้อยา่งถกูต้อง และเป็นไปตามแผนท่ีด าเนินการได้    

ระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ส าหรับเด็กปฐมวยั เวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิกิจกรรมการเคลื่อนไหว คือ  
ครัง้ละ 20-30 นาที  สปัดาห์ละ 3-5 ครัง้  

 
2. แนวทางการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ

เคล่ือนไหว  
จากการข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้า และข้อมูลจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

ผู้ปกครอง ครูผู้สอน ผู้บริหาร และจากผู้ เช่ียวชาญสาขาพลศึกษา สาขาปฐมวยั สาขาการบริหาร
การศกึษา ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์และน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาโครงร่างรูปแบบการจดักิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
โดยยึดหลกัการพฒันารูปแบบของ  ทริปและใบเซอร์เมเยอร์ (Tripp and B. Bichelmeyer, 1990: 
p. 31.) คือการประเมินความจ าเป็น การวิเคราะห์เนือ้หา การก าหนดวัตถุประสงค์ การสร้าง
ต้นแบบ การทดลองใช้ต้นแบบและการปรับปรุงโดยรูปแบบท่ีพัฒนา  ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวซึง่ประกอบด้วย 

1. หลกัการของรูปแบบ เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานของหลกัการ การมี
สว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา หลกัการการจดัการศกึษาปฐมวยั และการจดักิจกรรม
การเคลื่อนไหวและพลศกึษาของเดก็ปฐมวยั  
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2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ เป็นส่วนท่ีระบุถึงความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิดขึน้
จากการใช้รูปแบบการสอน 

3. กระบวนการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เป็นสว่นท่ี
ระบถุึงวิธีการปฏิบตัิในขัน้ตอนตา่งๆเมื่อน ารูปแบบไปใช้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

3.1 ประชุมร่วมกันระหว่างครู ผู้ ปกครองและผู้ วิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกนั  

3.2 ครู ผู้ปกครองและผู้วิจยั ร่วมกันพิจารณาและก าหนดบทบาท ท าความ
เข้าใจและฝึกปฏิบตัิกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีถกูต้อง 

3.3 การประเมินความสามารถของนกัเรียน ก่อนการทดลอง 
3.4 นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 
3.5 การประเมินความสามารถของนกัเรียน หลงัการทดลอง 

4. การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของครู ของผู้ปกครอง และของนกัเรียน  
5. การวัดและประเมินผลก่อนการทดลองและหลกัการทดลอง โดยจะท าการ

ประเมิน 3 สว่นคือ นกัเรียน ครู และผู้ปกครอง 
สรุปแนวทางในการสร้างรูปแบบมีดงันี ้ 

1. ควรท าให้ผู้ปกครองตระหนกัถึงความส าคญัของเคลื่อนไหว ผู้ปกครองอาจเห็นว่า
การพฒันาสมองส าคญักว่า แต่แท้จริงแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กเล็กส าคญักว่า เพราะ
การเคลื่อนไหวท าให้สมองเกิดการท างานและท าให้เกิดการพฒันาของทกัษะการเคลื่อนไหว 

2. ก าหนดบทบาทของ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง  
- ครู มีบทบาทในการสอนการจดักิจกรรม   
- ผู้ปกครอง มีบทบาทในการต่อยอดการท ากิจกรรมของเด็กท่ีบ้าน เพื่อให้เป็น

พืน้ฐานชีวิตประจ าวนัหรือตอ่ยอดโดยการเลน่กีฬา      
- ผู้ บริหาร มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและอ านวยความสะดวก เช่น จัดหา

อปุกรณ์และสถานท่ี   
3. ควรเป็นกิจกรรมท่ีไม่ยุ่งยาก ใช้อุปกรณ์ไม่มากและหาได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้เวลา

มาก ไม่ต้องมีการเดินทาง เน่ืองด้วยสภาพปัจจุบันท่ีมีพืน้ท่ีจ ากัด และพ่อแม่เองก็มีภาระงาน
คอ่นข้างมาก  

4. ควรฝึกทักษะการเคลื่อนไหวท่ีส าคัญของเด็กวัยนี ้คือ การเคลื่อนไหวเบือ้งต้น       
ซึง่แบง่เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้ 
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- การเคลื่อนไหวแบบอยูก่บัท่ี (Non-Locomotive Movement) 
- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ี (Locomotive Movement) 
- การเคลื่อนไหวแบบท่ีมีการใช้อุปกรณ์หรือวัตถุอ่ืนประกอบ (Manipulative 

Movement) 
ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเคลื่อนไหวท่ีถกูต้องเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข็งแรง 

ความคล่องตัวและความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนือ้ในการเคลื่อนไหวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึง่เป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับเด็กอนบุาล 

ตอนที่  2 ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม 
การเคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ผู้วิจยัน าเสนอใน 2 สว่น ดงันี ้
ตอนที่ 2.1 ผลการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม

การเคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัยก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 

1. หลกัการของรูปแบบ 
2. จดุมุง่หมาย 
3. กระบวนการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  
4. บทบาทหน้าท่ีของครู บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง และบทบาทหน้าท่ีของ

นกัเรียน  
5. การวดัและประเมินผล 

ซึง่มีรายละเอียด คือ 
 

รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย 

1.หลักการของรูปแบบ 

การฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น มีความส าคญัและจ าเป็นตอ่เด็กปฐมวยัอย่างมาก 
เพราะวยันีเ้ป็นวยัเร่ิมต้นแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหากเด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนือ้ และการท างาน
ประสานสมัพนัธ์ของมือ กับตา หรือ เท้ากบัตาท่ีดี จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมท่ีมากกว่า    
ในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการรับรู้ ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน การเขียน เป็นต้น         
จึงกล่าวได้ว่าการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นนัน้เป็นพืน้ฐานส าคัญในการส่งเสริมทักษะ     
การเรียนรู้ท่ีดีของเด็กปฐมวยั รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว
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เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน 
(Basic Movement) ของระดับชัน้อนุบาล 3 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและ
ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน โดยเล็งเห็นความส าคัญของการมี        
สว่นร่วมระหว่างครูและผู้ปกครองในการพฒันานกัเรียน โดยมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการช่วย
ฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหว บทบาทของครู คือ จดักิจกรรมการเคลื่อนไหวให้กับนกัเรียน แนะน า
การปฎิบตัิท่ีถกูต้องให้กบันกัเรียน ติดตามผลการฝึกปฎิบตัิกบัผู้ปกครอง และสื่อสารกบัผู้ปกครอง
ให้เข้าใจในเร่ืองของกิจกรรม ร่วมถึงปลกูฝังนิสยัรักการออกก าลงักายให้กบันกัเรียน บทบาทของ
ผู้ ปกครอง คือ เป็นผู้ สนับสนุน และสานต่อกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆอย่างต่อเน่ืองจาก              
ท่ีโรงเรียน โดยฝึกเพิ่มเติมท่ีบ้านและรายงานผลการปฎิบตัิกบัครู ดงันัน้ทัง้ครูและผู้ปกครองจึงมี
ความส าคญัในการท่ีจะพฒันาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก และจะเป็นเร่ืองท่ีดีหากผู้ปกครอง
และครูจะร่วมกนัจดักิจกรรมท่ีพฒันาการเคลื่อนไหวพืน้ฐานของเด็ก โดยการด าเนินการในขัน้ตอน
นีเ้ป็นการศึกษาเนือ้หาสาระจากการสงัเคราะห์เอกสารและต ารา (Document synthesis) ได้แก่ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและพลศึกษาของเด็กปฐมวยั บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพและการ   
ออกก าลังกายของเด็ก หลักการ ทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี แนวคิดและ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม พฒันาการเด็กปฐมวยั สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยั และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง  
 

2.จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั มีจดุมุง่หมาย 3 ระดบั ดงันี ้

1. ระดบัของนักเรียน คือนักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกาย     
ท่ีดีขึน้ 

2. ระดบัของครูผู้ สอน คือครูสามารถจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามตารางการฝึก    
ได้อยา่งถกูต้อง 

3. ระดบัของผู้ปกครอง คือผู้ปกครองสามารถฝึกกิจกรรมตามตารางให้กับนักเรียน   
ได้นอกเหนือเวลาเรียน  
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3.กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว  

1. ประชุมร่วมกนัระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้วิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกนั โดยการ
สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองในการพูดคยุแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างความตระหนักและความส าคญั
ของการเห็นคณุคา่ร่วมกนัระหวา่งครูกบัผู้ปกครอง  

2. ครู ผู้ ปกครองและผู้ วิจัย ร่วมกันพิจารณาและก าหนดบทบาทท่ีชัดเจนของครู 
ผู้ ปกครองและนักเรียน จากนัน้ร่วมกันท าความเข้าใจและฝึกปฎิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว            
ท่ีถกูต้องแตล่ะขัน้ตอนในทกุแบบฝึก 

3. ประเมินความสามารถของนกัเรียน ก่อนการฝึกกิจกรรม 
3.1 ทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น โดยใช้แบบทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหว 
3.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

4. กิจกรรมของรูปแบบ 
ลักษณะของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย กิจกรรมท่ีฝึกโดยครู 

กิจกรรมท่ีฝึกโดยผู้ปกครอง และกิจกรรมท่ีฝึกโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง ซึง่สรุปได้ดงันี ้

ตาราง 8 ลกัษณะของกิจกรรม 

กิจกรรม แบบฝึก ลักษณะการฝึก 

1.กิจกรรมการฝึกโดยครู T1-T24 ประกอบด้วย 24  กิจกรรมยอ่ย 

ระยะเวลาในการปฎิบตัิ วนัละ 30 นาที  

โดยจะท าการฝึก สปัดาห์ละ 3 วนั  

ทัง้หมดจ านวน 8 สปัดาห์ 

2.กิจกรรมท่ีฝึกโดยผู้ปกครอง P1-P16 ประกอบด้วย 16  กิจกรรมยอ่ย 

ระยะเวลาในการปฎิบตัิ วนัละ 15-20 นาที  

โดยจะท าการฝึกนอกเหนือจากเวลาเรียน  

สปัดาห์ละ 2 วนั ทัง้หมดจ านวน 8 สปัดาห์ 

3.กิจกรรมท่ีฝึกโดยความ

ร่วมมือของครูและผู้ปกครอง 

TPS* ติดตามผลการฝึกโดยมีการประชมุครูและ

ผู้ปกครองร่วมกนั และมีการจดักิจกรรม 

การเคลื่อนไหวตามแบบฝึก TPS จ านวน 1 ครัง้ ใน

ระยะเวลาของการฝึกทัง้หมด 
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โดยลกัษณะของกิจกรรมการฝึกในแตก่ลุม่ มีรายละเอียดดงัตาราง 9-11 

ตาราง 9 รายละเอียดกิจกรรมการฝึกโดยครูผู้สอน (T1 - T24) 

กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม รายละเอียด 

การฝึกการ

เคลื่อนไหว 

แบบอยูก่บัท่ี 

T1  ก้มตวั ยืดตวั บดิตวั เอียงตวั นัง่ ยืน 

T2  หมนุตวั การเหวี่ยง การผลกัดนั การดงึ ฝึกการทรงตวั 

T3  ก้มตวั ยืดตวั บดิตวั เอียงตวั นัง่ ยืน หมนุตวั แกวง่ ดนั ดงึ การทรงตวั 

การฝึกการ

เคลื่อนไหว 

แบบเคลื่อนท่ี 

T4  การเดนิ (WALKING) การวิ่ง (RUNNING) การทรงตวั (BALANCE) 

T5  การกระโดด (JUMPING)  

T6   การเดนิ การวิ่ง การทรงตวั การกระโดด 

T7 การกระโดด (JUMPING) กระโดดเขย่ง (HOPPING) 

T8 การสไลด์ (SLIDING) 

T9  การกระโดด ก้าวกระโดดเขยง่ การสไลด์ 

T10 การวิ่งกระโดดสลบัเท้า (SKIPPING) 

T11 การควบม้า (GALLOPING) การท าก้าวชิดก้าว (TWO-STEP) 

T12  การวิ่งกระโดดสลบัเท้า การควบม้า การท าก้าวชิดก้าว 

การฝึกการ

เคลื่อนไหว

ประกอบ

อปุกรณ์ 

T13 การกลิง้ การโยนและรับด้วยตวัเอง 

T14 การสง่ การรับลกูบอล กบัคู ่ 

T15 การสง่ การรับลกูบอลกลางอากาศและแบบกระดอนจากพืน้ 
ด้วยมือทัง้สองข้าง 

T16 การทุ่ม  

T17 การขว้าง การปา 

T18  การทุ่ม การขว้าง การปา 

T19 ฝึกความสมัพนัธ์เท้ากบัตา 1 การเตะลกูบอลและหยดุลกูบอล 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม รายละเอียด 

การฝึกการ

เคลื่อนไหว

ประกอบ

อปุกรณ์และ

เกม 

T20 ฝึกความสมัพนัธ์เท้ากบัตา 2 การใช้เท้าเลีย้งลกูบอล 

T21  ฝึกความสมัพนัธ์เท้ากบัตา 3 การเตะลกูบอลและหยดุลกูบอล 
การใช้เท้าเลีย้งลกูบอล 

T22 เกมเบด็เตล็ด พฒันาการทรงตวั 

T23 เกมเบด็เตล็ด พฒันาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา  

T24 เกมเบด็เตล็ด พฒันาความคลอ่งแคลว่วอ่งไว 
 

ตาราง 10 รายละเอียดกิจกรรมการฝึกโดยผู้ปกครอง (P1 – P16) 

กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม รายละเอียด 

การฝึกการ
เคลื่อนไหว 
แบบอยูก่บัท่ี 

P1 การนัง่ / ยืน ก้มตวั ยืดตวั บดิตวั เอียงตวั   

P2 หมนุตวั การเหว่ียง การผลกัดนั ดงึและการยืนทรงตวั 

การฝึกการ
เคลื่อนไหว 
แบบเคลื่อนท่ี 

P3 การเดนิ (WALKING) การวิ่ง (RUNNING) การทรงตวั (BALANCE) 

P4 การกระโดด (JUMPING) 

P5 การกระโดด (JUMPING) กระโดดเขย่ง (HOPPING) 

P6 การสไลด์ (SLIDING) 

P7 การวิ่งกระโดดสลบัเท้า (SKIPPING) 

P8 การควบม้า (GALLOPING) การท าก้าวชิดก้าว (TWO-STEP) 

การฝึกการ
เคลื่อนไหว
ประกอบ
อปุกรณ์ 

P9 การโยน การรับ ลกูบอล  

P10 การโยน การรับลกูบอล กบัคู ่ 

P11 การทุ่ม  

P12 การขว้าง การปา 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม รายละเอียด 

การฝึกการ

เคลื่อนไหว

ประกอบ

อปุกรณ์ 

P13 ฝึกความสมัพนัธ์เท้ากบัตา 1 การเตะลกูบอลและการหยดุลกูบอล 

P14 ฝึกความสมัพนัธ์เท้ากบัตา 2 การใช้เท้าเลีย้งลกูบอล 

P15 ฝึกพฒันาการทรงตวั  

P16 ฝึกพฒันาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาและความคลอ่งแคลว่วอ่งไว 

 

ลกัษณะของกิจกรรมการฝึกโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง TPS จะแบง่กิจกรรม
ออกเป็นทัง้หมด 4 ฐาน ใช้เวลาในการท ากิจกรรม ฐานละ 7-10 นาที โดยมีรายละเอียดดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้

ตาราง 11 รายละเอียดกิจกรรมการฝึกโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง (TPS) 

กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม รายละเอียด 

ฐานท่ี 1 การเดนิและวิ่ง - เดินเป็นเส้นตรง  เดนิถอยหลงั เดินก้าวชิดก้าวไปข้างหน้า/ 
ด้านข้าง / ด้านหลงั  
- การวิ่งรอบวงกลมใหญ่ )ฮลูาฮปุ  (วิ่งถอยหลงั วิ่งบนบนัไดลิง   
วิ่งเร็ว วิง่ซกิแซก 

ฐานท่ี 2 การทรงตวั - เดินบนเส้น  เดนิบนเชือก เดนิบนคานทรงตวั 
 วางหนงัสือไว้บนศีรษะแล้วเดนิ  กระโดดเขยง่ข้ามเส้น 

ฐานท่ี 3 การกระโดด   - กระโดดเท้าคู ่ไปข้างหน้า  กระโดดข้ามเส้น  กระโดดข้ามหว่ง 
 กระโดดซิกแซก  กระโดดถอยหลงั  วิ่งกระโดดข้ามรัว้ 20 ซม. 

ฐานท่ี 4 การเคลื่อนท่ี
แบบตา่งๆ 

  - การสไลด์  การควบม้า  การท าก้าวชิดก้าว  
 การวิ่งกระโดดสลบัเท้า 
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5. การประเมินหลงัการฝึกกิจกรรมทัง้หมด โดยจะท าการประเมิน 3 สว่นคือ นกัเรียน ครู 
และผู้ปกครอง 

5.1 ประเมินนกัเรียน นกัเรียนจะทดสอบหลงัการฝึกตามแบบฝึก T1 คือ แบบทดสอบ
ทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

5.2 ประเมินจากครูผู้สอน คือ แบบประเมินความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 
5.3 ประเมินจากผู้ปกครอง คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบและ

ประเมินการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบ 
 

4.  บทบาทหน้าที่ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
1. บทบาทของครู คือ จดักิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนของครูท่ีก าหนดใว้ (T1-T24) 

แนะน าการปฎิบตัิท่ีถูกต้องให้กับนกัเรียน สื่อสารกับผู้ปกครองในเร่ืองของกิจกรรม และประเมิน
โดยสังเกตทักษะการปฎิบัติกิจกรรมของนักเรียน ติดตาม  สนับสนุนการฝึกปฎิบัติผู้ ปกครอง       
ผ่านระบบการติดตอ่สื่อสาร/กลุม่ชมุชนท่ีสร้างขึน้ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ และเสริมจงูใจ
ในการฝึกปฏิบตัิของผู้ปกครอง 

2. บทบาทของผู้ปกครอง คือ จัดกิจกรรมฝึกการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียนในปกครอง
ตวัเองท่ีบ้าน ตามแผนการฝึกของผู้ปกครองท่ีก าหนดไว้ (P1-P16) น าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การฝึกปฏิบตัิของนกัเรียนในปกครองของตวัเองกบัครูผู้สอน และ/หรือผู้ปกครองคนอ่ืนๆ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร/กลุม่ชมุชนท่ีสร้างขึน้ ตลอดจนปรับแก้ไขเทคนิคการฝึก/รูปแบบการฝึกท่ีไม่ถกูต้อง
ตามค าแนะน าของครูผู้สอน 

3. บทบาทของนกัเรียน คือ ปฎิบตัิกิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหว (T1-T24) ท่ีด าเนินการ
ฝึกโดยครูผู้ สอนท่ีโรงเรียน กิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหวโดยผู้ปกครองท่ีบ้าน (P1-P16) และ
กิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหวร่วมท่ีด าเนินการโดยครูผู้สอนและผู้ปกครอง (TPS) ด้วยความตัง้ใจ 

 

5. การวัดและประเมินผล 

แบง่เป็น 2 ครัง้ ดงันี ้ 
ครัง้ท่ี 1 ก่อนการฝึกกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินผู้ เรียนดงันี ้

1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. แบบทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น 

ครัง้ท่ี 2 หลงัการฝึกกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน 3 สว่น ดงันี ้
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1. ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นและสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
โดยนักเรียนจะได้รับการทดสอบหลงัจากท่ีได้รับการฝึกตามแบบฝึก T1-T24, P1-P16 และPTS 
เรียบร้อยแล้ว ด้วยแบบทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

2. ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั  โดยประเมินจากผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง 2 กลุม่ คือ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 

3.ประเมินการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ออกมาเป็นโมเดล
ได้ดงัภาพประกอบ 
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รปูแบบกิจกรรม                         
การเคล่ือนไหวแบบทวิภาคี 

(TIPOS MODEL) 
   

ผูป้กครอง 

P:Parents 
 

นักเรียน 

S:Students 
 

คร ู

T:Teachers 

กิจกรรม 
นอกชัน้เรียน 
O:Out-class  

Activities 
 

กิจกรรม 
ในชัน้เรียน 
I:In-class  
 Activities 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั (TIPOS MODEL) 

ตอนที่ 2.2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  

ในสว่นนีผู้้วิจยั น าเสนอใน 2 สว่นยอ่ย คือ  
2.1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดย

ใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยผู้เช่ียวชาญ ปรากฏผล
ดังตาราง 12 
 

การประสานงาน 

การบรูณาการกิจกรรม 

การก ากบั ตดิตาม สนบัสนุน 
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จากตาราง 12 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดย
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้าง  สมรรถภาพทางกายในภาพรวม มีความถูกต้อง  
ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ สูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดอย่าง                
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

2.2 ผลการทดลองน าร่อง  
ผู้ วิจัยทดลองน าร่องในนักเรียนระดับชัน้อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหง (ฝ่ายประถม) จ านวน 20 คน ได้ผลดงัตาราง 12 – 21 

ตาราง 13 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ทดลองน าร่องใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคโีดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (n=20) 

ข้อมลูทัว่ไป (เพศ) จ านวน ร้อยละ 

ชาย 10 50.00 

หญิง 10 50.00 

รวม 20 100.00 

จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างในการทดลองน าร่องใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบ ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีจ านวนนกัเรียน
ชายและหญิงอยูใ่นสดัสว่นท่ีเท่ากนั คือ ร้อยละ 50.  

 

ตาราง 14 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบการนัง่งอตวั     

ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองน าร่อง (n=20) 

ระดับสมรรถภาพ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สงูมาก - - - - 
สงู - - 1 5.00 

ปานกลาง 3 15.00 8 40.00 
ต ่า 12 60.00 9 45.00 

ต ่ามาก 5 25.00 2 10.00 
รวม 20 100.00 20 100.00 

ผลการทดสอบเฉล่ีย x = .00 S.D = 3.28 x = 2.45 S.D = 2.98 
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จากตาราง 14 พบว่า ก่อนทดลอง กลุม่ทดลองน าร่องมีระดบัสมรรถภาพทางกายใน
รายการทดสอบการนั่งงอตัวโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 60.00 และพบว่าหลัง
ทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการนั่งงอตวัดีขึน้ โดยมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้าน     
การนั่งงอตวัในระดบัต ่า ลดลงเหลือร้อยละ 45.00 ในขณะท่ีระดบัสมรรถภาพทางกายในระดบั
ปานกลาง เพิ่มขึน้จากร้อยละ 15.00 เป็นร้อยละ 40.00 

ตาราง 15 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบการยืนเขยง่ 
ปลายเท้าก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองน าร่อง (n=20) 

ระดับสมรรถภาพ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สงู 16 80.00 20.00 100.00 

ปานกลาง 4 20.00 - - 

ต ่า - - - - 

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 กลุ่มทดลองน าร่องมีระดบัสมรรถภาพทางกาย    
ในรายการทดสอบการยืนเขย่งปลายเท้า โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงู คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ
พบว่า หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายดีขึน้ โดยร้อยละ 100.00 มีระดับสมรรถภาพ       
ทางกายในรายการทดสอบการยืนเขยง่ปลายเท้าในระดบัสงู 
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ตาราง 16 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบ 
การลกุ - นัง่ 30 วินาที ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองน าร่อง (n=20) 

ระดับสมรรถภาพ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สงูมาก - - - - 
สงู 3 15.00 6 30.00 

ปานกลาง 16 80.00 14 70.00 
ต ่า 1 5.00 - - 

ต ่ามาก - - - - 
รวม 20 100.00 20 100.00 

ผลการทดสอบเฉลี่ย x = 11.95 S.D = 1.19 x = 13.60 S.D = 1.39 

จากตาราง 16 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองน าร่องมีระดบัสมรรถภาพทางกาย    
ในรายการทดสอบการลกุ-นัง่ 30 วินาที โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 80.00 
และ พบว่า หลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการลุก-นั่ง 30 วินาทีดีขึน้ โดยมี ระดบั
สมรรถภาพทางกายในระดับปานกลางลดลง เหลือร้อยละ 70.00 ในขณะท่ีระดับสมรรถภาพ     
ทางกายในระดบัสงู เพิ่มขึน้จากร้อยละ 15.00 เป็นร้อยละ 30.00 

ตาราง 17 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพทางกาย ในรายการทดสอบการยืนกระโดดไกล 

ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองน าร่อง (n=20) 

ระดับสมรรถภาพ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สงูมาก - - - - 
สงู - - 4 20.00 

ปานกลาง 13 65.00 14 70.00 
ต ่า 7 35.00 2 10.00 

ต ่ามาก - - - - 
รวม 20 100.00 20 100.00 
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ผลการทดสอบเฉลี่ย x = 78.6 S.D = 10.92 x = 88.70 S.D = 12.30 

จากตาราง 17 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองน าร่องมีระดบัสมรรถภาพทางกาย    
ในรายการทดสอบการยืนกระโดดไกล โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.00 
และพบวา่ หลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการยืนกระโดดไกลดีขึน้ โดยร้อยละ 70.00 
มีระดบัสมรรถภาพทางกายในระดบัปานกลางและร้อยละ 20 อยูใ่นระดบัสงู 

ตาราง 18 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพทางกาย  ในรายการทดสอบการวิ่ง 20 เมตร 
ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองน าร่อง (n=20) 

ระดับสมรรถภาพ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สงูมาก - - - - 
สงู 9 45.00 15 75.00 

ปานกลาง 11 55.00 5 25.00 
ต ่า - - - - 

ต ่ามาก - - - - 
รวม 20 100.00 20 100.00 

ผลการทดสอบเฉลี่ย x = 5.45 S.D = .59 x = 5.08 S.D = .47 

 

จากตาราง 18 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองน าร่องมีระดบัสมรรถภาพทางกาย    
ในรายการทดสอบการวิ่ง 20 เมตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 55.00 และ
ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 45 พบว่า หลังทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายดีขึน้ โดยมีระดับ
สมรรถภาพทางกายด้านการวิ่ง 20 เมตร ในระดบัปานกลางลดลงเหลือร้อยละ 25.00 ในขณะท่ี
ระดบัสมรรถภาพทางกายในระดบัสงู เพิ่มขึน้จากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 75.00 
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบทกัษะ      
การเคลื่อนไหว ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองน าร่อง  (n=20) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

1.เดนิบนกระดานกว้าง 10 ซ . ม
ระยะทาง 3 เมตร 

2.30 .47 1.45 .51 .85 .37 10.38* <.01 

2.เดนิถอยหลงัเป็นเส้นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร 

2.45 .51 1.75 .44 .70 .47 6.66* <.01 

3.วิ่งได้ตรงและหยดุได้ทนัที 2.35 .49 1.60 .50 .75 .44 7.55* <.01 

4.วิ่งถอยหลงัโดยไม่เสียการ   
ทรงตวั 10 เมตร 

2.45 .51 1.60 .50 .85 .37 10.38* <.01 

5.วิ่งหลบหลีกสิง่กีดขวางได้  
อยา่งคลอ่งแคลว่ 

2.50 .51 1.70 .47 .80 .41 8.72* <.01 

6.กระโดด 2 เท้าข้ามรัว้สงู 1 ฟตุ 

ได้โดยไม่เสียการทรงตวั 
2.45 .51 1.50 .51 .95 .22 19.00* <.01 

7.กระโดด 2 เท้าพร้อมกนัไป
ข้างหน้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 2 เมตร 

2.55 .51 1.70 .47 .85 .37 10.38* <.01 

8.กระโดดขาเดียว 
อยา่งตอ่เน่ืองได้ไกล 1 เมตร 

2.50 .51 1.55 .51 .95 .22 19.00* <.01 

9.วิ่งแบบควบม้า  
ระยะทาง 5 เมตร 

1.55 .51 1.45 .51 .10 .31 1.45 .16 

10.สไลด์เท้าไปด้านข้าง  
ซ้าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร 

1.60 .50 1.40 .50 .20 .41 2.18* .04 

11.ขว้างลกูบอลไปข้างหน้า        
 ได้อยา่งแม่นย า 

1.80 .41 1.60 .50 .20 .41 2.18* .04 
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ตาราง 19 (ตอ่)  

ทกัษะการเคล่ือนไหว 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

12.กลิง้ลกูบอลไปข้างหน้าได้ 
อยา่งแม่นย า 

1.70 .47 1.60 .50 .10 .31 1.45 .16 

13.โยน-รับลกูบอล 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

1.40 .50 1.30 .47 .10 .31 1.45 .16 

14.โยน-รับลกูบอลกระดอนพืน้ 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

1.35 .49 1.30 .47 .05 .22 1.00 .33 

15.เตะลกูบอลท่ีตัง้อยูไ่ปข้างหน้า 
ได้อยา่งแม่นย า 1.65 .49 1.55 .51 .10 .31 1.45 .16 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

 
จากตาราง 19 พบว่า ในกลุม่ทดลองน าร่อง มีทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้ โดยพบว่า

ในทักษะกระโดด 2 เท้าข้ามรัว้สูง 1 ฟุต ได้โดยไม่เสียการทรงตัว และกระโดดขาเดียวอย่าง
ตอ่เน่ืองได้ไกล 1 เมตร มีพฒันาการสงูท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉลี่ยของพฒันาการเท่ากบั .95 (S.D.=.22) ซึง่
เม่ือทดสอบทางสถิติพบวา่มีพฒันาการท่ีดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เม่ือพิจารณาในทกัษะอ่ืนๆ พบว่าทกัษะการเดินบนกระดานกว้าง 10 ซ.ม ระยะทาง 
3 เมตร ทกัษะการเดินถอยหลงัเป็นเส้นตรงโดยไม่กางแขน ระยะทาง 3 เมตร ทกัษะการวิ่งได้ตรง
และหยุดได้ทันที ทักษะการวิ่งถอยหลังโดยไม่เสียการทรงตัว 10 เมตร ทักษะการวิ่งหลบหลีก        
สิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว ทักษะการกระโดด 2 เท้าพร้อมกันไปข้างหน้าได้อย่างต่อเน่ือง        
2 เมตร และทกัษะการขว้างลกูบอลไปข้างหน้าได้อย่างแม่นย า ดีขึน้มากกว่าก่อนการฝึกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีทักษะการวิ่งแบบควบม้า ระยะทาง 5 เมตร ทักษะการ
กลิง้ลูกบอลไปข้างหน้าได้อย่างแม่นย า  ทักษะการโยน-รับลูกบอล ด้วยมือ 2 ข้าง ทักษะการ       
โยน-รับลกูบอลกระดอนพืน้ด้วยมือ 2 ข้าง และทกัษะการเตะลกูบอลท่ีตัง้อยู่ไปข้างหน้าได้อย่าง
แม่นย า พบวา่ก่อนและหลงัการฝึกไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองน าร่อง  (n=20) 

รายการทดสอบ 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

1. นัง่งอตวัไปข้างหน้า 2.45 2.98 .00 3.28 2.45 1.05 10.43* <.01 

2. ยืนเขยง่ปลายเท้า 32.47 11.19 18.74 8.11 13.74 7.27 8.45* <.01 

3. ลกุ –  นัง่ 30 วินาที 13.60 1.39 11.95 1.19 1.65 .81 9.08* <.01 

4. ยืนกระโดดไกล 88.70 12.30 78.6 10.92 10.10 5.52 8.18* <.01 

5. วิ่ง 20 เมตร 5.08 .47 5.45 .59 -.36 .18 9.15* <.01 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

 
จากตาราง 20 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการ

เปรียบเทียบผลการทดสอบการนั่งงอตวัไปข้างหน้า ของกลุ่มทดลองน าร่อง พบว่า ก่อนการฝึก
ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  .00 (S.D.=3.28) และหลังการฝึกมีเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  2.45 (S.D.=2.95)         
ซึง่คา่เฉลี่ยหลงัการฝึกของกลุม่ทดลองน าร่อง ดีขึน้มากกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

คา่เฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
การยืนเขย่งปลายเท้า  ของกลุ่มทดลองน าร่อง  พบว่า ก่อนการฝึกค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  18.74 
(S.D.=8.11) และหลงัการฝึกมีเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 32.47 (S.D.=11.19) ซึ่งค่าเฉลี่ยหลงัการฝึกของ
กลุม่ทดลองน าร่อง ดีขึน้มากกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คา่เฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบ        
ลุก–นั่ง 30 วินาที  ของกลุ่มทดลองน าร่อง  พบว่า  ก่อนการฝึกค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  11.95 
(S.D.=1.19) และหลงัการฝึกมีเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 13.60 (S.D.=1.39) ซึ่งค่าเฉลี่ยหลงัการฝึกของ
กลุม่ทดลองน าร่อง ดีขึน้มากกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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คา่เฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบ        
การยืนกระโดดไกล  ของกลุ่มทดลองน าร่อง  พบว่า  ก่อนการฝึกค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  78.60 
(S.D.=10.92) และหลงัการฝึกมีเฉลี่ยมีคา่เท่ากบั 88.70 (S.D.=12.30) ซึง่คา่เฉลี่ยหลงัการฝึกของ
กลุม่ทดลองน าร่อง ดีขึน้มากกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คา่เฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบ       
การวิ่ง 20 เมตร ของกลุ่มทดลองน าร่อง พบว่า ก่อนการฝึกค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  5.45 (S.D.=.59) 
และหลงัการฝึกมีเฉลี่ยมีคา่เท่ากบั 5.08 (S.D.=.47) ซึง่คา่เฉลี่ยหลงัการฝึกของกลุม่ทดลองน าร่อง
ดีขึน้มากกวา่ก่อนการฝึกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตาราง 21 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจดั

กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก

ปฐมวยั ของกลุม่ทดลองน าร่อง (n=20) 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง x  S.D. 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 

1. การมีสว่นร่วมในการประชมุเพ่ือเตรียมการจดักิจกรรมให้กบันกัเรียน 4.50 0.51 มากท่ีสดุ 

2. การปฎิบตัิกิจกรรมกบันกัเรียนตามแผนท่ีครูมอบหมายให้มาท าที่บ้าน 4.65 0.49 มากท่ีสดุ 

3. การสง่เสริมกิจกรรมการออกก าลงักายให้กบันกัเรียน โดยการเลน่ 
   ด้วยกนั 

4.60 0.50 มากท่ีสดุ 

4. การมีสว่นร่วมในการพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน 4.50 0.51 มากท่ีสดุ 

5. ความร่วมมือกบัครูในการพฒันาการเคลื่อนไหวของนกัเรียน 4.70 0.47 มากท่ีสดุ 

6. การตดิตอ่แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารระหวา่งบ้านและโรงเรียน 4.40 0.60 มาก 

7. การจดักิจกรรมไปในแนวทางเดียวกนักบัครูผู้สอน 4.55 0.51 มากท่ีสดุ 

8. การมีสว่นร่วมในการประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียน 4.35 0.59 มาก 

9. การจดัหาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

4.60 0.50 มากท่ีสดุ 

10. การมีสว่นร่วมในทกุกิจกรรมของรูปแบบ 4.50 0.61 มากท่ีสดุ 

รวม 4.54 0.53 มากท่ีสดุ 
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จากตาราง 21 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน รูปแบบการจดักิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
ของกลุ่มทดลองน าร่อง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.54 (S.D.=.53) โดย
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ความร่วมมือกบั
ครูในการพฒันาการเคลื่อนไหวของนกัเรียน มีคา่เฉลี่ย 4.70 (S.D.=.47) 

ตาราง 22 คา่เฉล่ีย คา่เบีย่งเบนมาตราฐานและระดบัพงึพอใจของผู้ปกครองและครูตอ่การใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ 
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ของกลุม่ทดลองน าร่อง (n=21) 

ความพงึพอใจในรูปแบบ 
ผู้ปกครอง (n=20) ครู (n=1) 

x  S.D. แปลค่า x  S.D. แปลค่า 

1. แผนการจดักิจกรรมเข้าใจง่ายและอธิบายได้ชดัเจน 4.30 .47 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 

2. ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกบันกัเรียน 4.40 .50 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 

3. เนือ้หาเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 4.35 .59 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 

4. รูปแบบสามารถพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวของนกัเรียน 4.40 .68 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 

5. จ านวนครัง้ท่ีให้ฝึกทบทวนกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.45 .69 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 

6. ระยะเวลาท่ีก าหนดให้ เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม 4.30 
 

.66 
 

มาก 5 
 

.00 มากท่ีสดุ 

7. สง่เสริมให้ผู้ปกครองเป็นหุ้นสว่นในการพฒันาการ
เคลื่อนไหวของนกัเรียน 

4.45 .60 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 

8. แบบทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานของเดก็
สอดคล้องกบั หลกัสตูรและพฒันาการของนกัเรียน 

4.40 .60 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 

9. กิจกรรม TPS (Teacher Parent and Student) 4.50 .61 มากท่ีสดุ 5 .00 มากท่ีสดุ 

10. ระยะเวลาทัง้หมดของรูปแบบ 4.40 .68 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 

รวม 4.40 .61 มาก 5 .00 มากท่ีสดุ 
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จากตาราง 22 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       
เด็กปฐมวัย ของกลุ่มทดลองน าร่อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 (S.D.=.61) 
ในขณะท่ีระดบัความพึงพอใจของครูต่อการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม             
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย ของกลุ่มทดลองน าร่อง               
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  มีคา่เฉลี่ย 5.00 (S.D.=.00) 

จากผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลงัการทดลอง 
ของกลุม่ทดลองน าร่อง พบวา่มีบางทกัษะท่ีผลก่อนฝึกและหลงัการฝึกไมแ่ตกตา่งกนั 

ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบดงันี ้ 
1. เน่ืองจากเวลาในการฝึกกิจกรรมน้อยเกินไป จึงขยายเวลาในการทดลอง         

จาก 4 สัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ให้เต็มรูปแบบมากขึน้ การด าเนินการในสัปดาห์ท่ี 1 ถึง 8 
ผู้ วิจัยร่วมกับครูผู้ สอนและผู้ ปกครองด าเนินการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีพฒันาขึน้เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 

2. พบว่าผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาในการท ากิจกรรมไม่สม ่าเสมอ ไม่ต่อเน่ือง 
จึงต้องมีการพดูคยุกนัเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ค าแนะน า โดยการด าเนินการ         
ในสปัดาห์แรกก่อนการทดลอง ผู้วิจยัประสานงานกบัครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนกัในบทบาท
หน้าท่ีและความส าคญัของครูผู้สอนต่อรูปแบบฯ พร้อมทัง้เสริมแรงจูงใจให้ครูผู้สอน ในบทบาท
ของเป็นผู้ ฝึกกิจกรรมในชัน้เรียน และร่วมกบัผู้วิจยัเป็นผู้ก ากบั ติดตาม สนบัสนนุกิจกรรมนอกชัน้
เรียนท่ีด าเนินการโดยผู้ปกครองนักเรียน จากนัน้ผู้ วิจัยร่วมกับครูผู้ สอนด าเนินการสร้างความ
ตระหนกัและแรงจงูใจให้กบัผู้ปกครอง ในลกัษณะของการจดัประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการน ารูปแบบ
การจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวไปใช้ และผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนกลุ่มทดลองโดยมีครูผู้ สอนเป็นผู้ ช่วยเพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนั 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้และผลการประเมินการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคล่ือนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ในส่วนนี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กบันกัเรียนชัน้อนุบาล 3/2 จ านวน 30 
คน โดยมีกลุม่ควบคมุคือ นกัเรียนชัน้อนบุาล 3/1 จ านวน 26 คน  
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ตาราง 23 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งในการทดลองใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (n=56) 

ข้อมลูทัว่ไป (เพศ) 
กลุม่ทดลอง(n=30) กลุม่ควบคมุ(n=26) รวม (n=56) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

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 
  

จากตาราง 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ      
ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  ซึ่งในกลุ่มทดลองมี
จ านวนนักเรียน 30 คน เป็นนักเรียนชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เป็นนักเรียนหญิง 16 คน             
คิดเป็นร้อยละ 28.58 และในกลุ่มควบคุมมีจ านวนนักเรียน 26 คน เป็นนักเรียนชาย 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.21 เป็นนกัเรียนหญิง 13 คน คดิเป็นร้อยละ 23.21 

หลังจากการทดลองใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี โดยใช้กิจกรรม               
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแล้ว ปรากฏผลดงัตาราง 23 – 37 
ตาราง 24 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย               

ในรายการทดสอบการนัง่งอตวั ของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ  (n=56) 

ระดับสมรรถภาพ 
กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=26) 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สงูมาก - - - - - - - - 

สงู - - 2 6.70 - - - - 

ปานกลาง 5 16.70 14 46.70 3 11.50 5 19.20 

ต ่า 12 40.00 7 23.30 9 34.60 12 46.20 

ต ่ามาก 13 43.30 7 23.30 14 53.90 9 34.60 

รวม 30 100.00 30 100.00 26 100.00 26 100.00 

ผลการทดสอบเฉลี่ย X = .87 S.D = 
4.45 

X = 1.98 S.D = 
4.58 

X = 2.15 S.D = 
3.79 

X = .69 S.D = 
3.79 
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จากตาราง 24 พบว่าในกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกาย             
ในรายการทดสอบการนัง่งอตวั โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 40.00 และระดบัต ่า
มากร้อยละ43.30 พบว่าหลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการนัง่งอตวัดีขึน้ โดยมีระดบั
สมรรถภาพทางกายด้านการนัง่งอตวัในระดบัต ่าและต ่ามาก ลดลงเหลือร้อยละ 23.30  ในขณะท่ี
ระดบัสมรรถภาพทางกายในระดบัปานกลาง เพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.70 เป็นร้อยละ 46.70 

ในขณะท่ีในกลุม่ควุบคมุ ก่อนทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การนั่งงอตวั โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 34.60 และระดบัต ่ามากร้อยละ 53.90 
พบว่าหลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการนั่งงอตวัเพิ่มขึน้ โดยมีระดบัสมรรถภาพ    
ทางกายด้านการนัง่งอตัวในระดบัต ่า ลดลงเหลือร้อยละ 46.20 และระดบัต ่ามากลดเหลือร้อยละ 
34.60 ในขณะท่ีระดับสมรรถภาพทางกายในระดับปานกลาง เพิ่มขึน้จากร้อยละ 11.50 เป็น 
ร้อยละ 19.20 

ตาราง 25 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย              
ในรายการทดสอบการยืนเขยง่ปลายเท้า ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (n=56) 

ระดับสมรรถภาพ 
กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=26) 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สงู 25 83.30 30.00 100.00 18 69.20 24 92.40 

ปานกลาง 5 16.70 - - 8 30.80 1 3.80 

ต ่า - - - - - - 1 3.80 

รวม 30 100.00 30.00 100.00 26 100.00 26.00 100.00 

ผลการทดสอบ
เฉลี่ย 

X = 

18.02 
S.D = 

18.02 

X = 

51.28 
S.D = 

25.89 

X = 

22.58 
S.D = 

33.71 

X = 

22.90 
S.D = 

10.27 

 

จากตาราง 25 พบว่าในกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายใน
รายการทดสอบการยืนเขยง่ปลายเท้าโดยสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัสงู คิดเป็นร้อยละ 83.30 และพบวา่    
หลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายดีขึน้ โดยร้อยละ 100.00 มีระดบัสมรรถภาพทางกายใน
รายการทดสอบการยืนเขยง่ปลายเท้าในระดบัสงู 
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ในขณะท่ีในกลุม่ควุบคมุ ก่อนทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การยืนเขย่งปลายเท้าโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงู คิดเป็นร้อยละ 69.20 และพบว่า หลงัทดลอง           
มีระดบัสมรรถภาพทางกายดีขึน้ โดยร้อยละ 92.40 มีระดบัสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การยืนเขยง่ปลายเท้าในระดบัสงู 

ตาราง 26 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบการลกุ -นัง่  30 วินาที ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (n=56) 

ระดับสมรรถภาพ 
กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=26) 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สงูมาก - - 1 3.3 - - - - 
สงู 3 10.00 12 40.00 1 3.80 3 11.50 

ปานกลาง 25 83.30 17 56.70 18 69.30 17 65.40 
ต ่า 2 6.70 - - 7 26.90 6 23.10 

ต ่ามาก - - - - - - - - 
รวม 30 100.00 30 100.00 26 100.00 26 100.00 

ผลการทดสอบ
เฉลี่ย 

X = 
11.83 

S.D = 
1.12 

X = 

13.87 
S.D = 
1.89 

X = 
11.04 

S.D = 
1.64 

X = 

11.73 
S.D = 
1.99 

 

จากตาราง 26 พบว่า ในกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกายใน
รายการทดสอบการลุก-นั่ง 30 วินาที โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 83.30 
และ พบว่า หลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการลุก-นั่ง 30 วินาทีดีขึน้ โดยมี ระดบั
สมรรถภาพทางกายในระดับปานกลางลดลง เหลือร้อยละ 56.70 ในขณะท่ีระดับสมรรถภาพ      
ทางกายในระดบัสงู เพิ่มขึน้จากร้อยละ 15.00 เป็นร้อยละ 40.00  

ในขณะท่ีในกลุม่ควุบคมุ ก่อนทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การลุก-นั่ง 30 วินาที โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.30 และ พบว่าหลงั
ทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการลกุ-นัง่ 30 วินาทีดีขึน้ โดยมี ระดบัสมรรถภาพทางกาย
ในระดับปานกลางลดลง เหลือร้อยละ 65.40 ในขณะท่ีระดับสมรรถภาพ ทางกายในระดับสูง 
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 11.00 เป็นร้อยละ 40.00  
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ตาราง 27 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบการยืนกระโดดไกล ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (n=56) 

ระดับสมรรถภาพ 
กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=26) 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สงูมาก - - 1 3.3 - - - - 
สงู - - 7 23.30 - - 1 3.80 

ปานกลาง 16 53.30 15 50.00 11 42.30 15 57.70 
ต ่า 12 40.00 7 23.30 13 50.00 10 38.50 

ต ่ามาก 2 6.70 - - 2 7.70 - - 
รวม 30 100.00 30 100.00 26 100.00 26 100.00 

ผลการทดสอบ
เฉลี่ย 

X = 
74.90 

S.D = 
14.44 

X = 

89.97 
S.D = 
16.84 

X = 
70.65 

S.D = 
12.00 

X = 

76.88 
S.D = 
9.41 

 

จากตาราง 27 พบว่า ในกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกาย               
ในรายการทดสอบการยืนกระโดดไกล โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.30 
และพบวา่ หลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการยืนกระโดดไกลดีขึน้ โดยร้อยละ 50.00 
มีระดับสมรรถภาพทางกายในระดับปานกลาง  ร้อยละ 23.30 อยู่ในระดับสูงและ 3.30 อยู่ใน
ระดบัสงูมาก 

ในขณะท่ีในกลุม่ควุบคมุ ก่อนทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การยืนกระโดดไกล โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 50.00 และพบว่า หลังทดลอง        
มีระดบัสมรรถภาพทางกายด้านการยืนกระโดดไกลดีขึน้ โดยร้อยละ 38.50 มีระดบัสมรรถภาพ   
ทางกายในระดบัต ่า ร้อยละ 57.70 อยูใ่นระดบัปานกลางและ 3.80 อยูใ่นระดบัสงู 
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ตาราง 28 จ านวนและร้อยละของระดบัสมรรถภาพจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบการวิ่ง 20 เมตร ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (n=56) 

ระดับสมรรถภาพ 
กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=26) 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สงูมาก - - 1 3.30 - - - - 
สงู 14 46.70 27 90.00 18 69.20 22 84.60 

ปานกลาง 14 46.70 2 6.70 8 30.80 4 15.40 
ต ่า 2 6.6 - - - - - - 

ต ่ามาก - - - - - - - - 
รวม 30 100.00 30 100.00 26 100.00 26 100.00 

ผลการทดสอบ
เฉลี่ย 

X = 
5.56 

S.D = 
.72 

X = 

4.71 
S.D = 

.53 

X = 
5.40 

S.D = 
.44 

X = 

5.15 
S.D = 

.36 

 
จากตาราง 28 พบว่า ในกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองมีระดับสมรรถภาพทางกาย           

ในรายการทดสอบการวิ่ง 20 เมตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 46.70 และ
ระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 46.70 พบว่า หลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายดีขึน้ โดยมีระดับ
สมรรถภาพทางกายด้านการวิ่ง 20 เมตร ในระดบัปานกลางลดลงเหลือร้อยละ 6.70 ในขณะท่ี
ระดบัสมรรถภาพทางกายในระดบัสงู เพิ่มขึน้จากร้อยละ 46.70 เป็นร้อยละ 90.00 

ในขณะท่ีในกลุม่ควุบคมุ ก่อนทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายในรายการทดสอบ
การวิ่ง 20 เมตร โดยสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัสงูคิดเป็นร้อยละ 69.20 และระดบัปานกลางคิดเป็นร้อย
ละ 30.80 พบว่า หลงัทดลองมีระดบัสมรรถภาพทางกายดีขึน้ โดยมีระดบัสมรรถภาพทางกาย    
ด้านการวิ่ง 20 เมตร ในระดับปานกลางลดลงเหลือร้อยละ 15.40 ในขณะท่ีระดับสมรรถภาพ        
ทางกายในระดบัสงู เพิ่มขึน้จากร้อยละ 84.60  
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ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบทกัษะ
การเคลื่อนไหว ก่อนการทดลอง ของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง (n=56) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=26) 

d 
t Sig. 

x  S.D x  S.D x  S.D 

1.เดนิบนกระดานกว้าง 10 ซ.ม 
ระยะทาง 3 เมตร 

1.53 .51 1.50 .51 .03 .14 .24 .81 

2.เดนิถอยหลงัเป็นเส้นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร 

1.77 .43 1.81 .40 -.04 .11 .37 .72 

3.วิ่งได้ตรงและหยดุได้ทนัที 1.67 .48 1.69 .47 -.03 .13 .20 .84 

4.วิ่งถอยหลงัโดยไม่เสียการ   
ทรงตวั 10 เมตร 

1.60 .50 1.62 .50 -.02 13 .12 .91 

5.วิ่งหลบหลีกสิง่กีดขวางได้  
อยา่งคลอ่งแคลว่ 

1.73 .45 1.77 .43 -.04 .12 .30 .76 

6.กระโดด 2 เท้าข้ามรัว้สงู 1 ฟตุ  

ได้โดยไม่เสียการทรงตวั 
1.57 .50 1.62 .50 -.05 13 .36 .72 

7.กระโดด 2 เท้าพร้อมกนัไป
ข้างหน้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 2 เมตร 

1.70 .47 1.77 .43 -.07 .12 .57 .57 

8.กระโดดขาเดียว 
อยา่งตอ่เน่ืองได้ไกล 1 เมตร 

1.60 .50 1.65 .49 -.05 .13 .41 .68 

9.วิ่งแบบควบม้า  
ระยะทาง 5 เมตร 

1.50 .51 1.50 .51 .00 .14 .00 1.00 

10.สไลด์เท้าไปด้านข้าง  
ซ้าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร 

1.43 .50 1.38 .50 .05 .13 .36 .72 

11.ขว้างลกูบอลไปข้างหน้า        
ได้อยา่งแม่นย า 

1.63 .49 1.62 .50 .02 .13 .14 .89 

12.กลิง้ลกูบอลไปข้างหน้าได้ 
อยา่งแม่นย า 

1.70 .47 1.65 .49 .05 .13 .36 .72 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=26) 

d 
t Sig. 

x  S.D x  S.D x  S.D 

13.โยน-รับลกูบอล 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

1.43 .50 1.27 .45 .16 .13 1.28 .20 

14.โยน-รับลกูบอลกระดอนพืน้ 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

1.40 .50 1.27 .45 .13 .13 1.02 .31 

15.เตะลกูบอลท่ีตัง้อยูไ่ปข้างหน้า 
ได้อยา่งแม่นย า 1.60 .50 1.46 .51 .14 .13 1.03 .31 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

จากตาราง 29 พบว่า จากการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหว
ก่อนการทดลอง  ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีทักษะการเคลื่อนไหวในทุกทักษะ                     
ไม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบทกัษะ 
การเคลื่อนไหวก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลอง (n=30) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

1.เดนิบนกระดานกว้าง 10 ซ.ม 
ระยะทาง 3 เมตร 

2.77 .43 1.53 .51 1.23 .57 11.89* <.01 

2.เดนิถอยหลงัเป็นเส้นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร 

2.80 .41 1.77 .43 1.03 .41 13.68* <.01 

3.วิ่งได้ตรงและหยดุได้ทนัที 2.63 .49 1.67 .48 .97 .32 16.55* <.01 
4.วิ่งถอยหลงัโดยไม่เสียการ   
ทรงตวั 10 เมตร 

2.87 .35 1.60 .50 1.27 .45 15.43* <.01 

5.วิ่งหลบหลีกสิง่กีดขวางได้  
อยา่งคลอ่งแคลว่ 

2.83 .38 1.73 .45 1.10 .40 14.97* <.01 
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ตาราง 30 (ตอ่) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

6.กระโดด 2 เท้าข้ามรัว้สงู 1 ฟตุ  

ได้โดยไม่เสียการทรงตวั 
2.70 .47 1.57 .50 1.13 .51 12.23* <.01 

7.กระโดด 2 เท้าพร้อมกนัไป
ข้างหน้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 2 เมตร 

2.77 .43 1.70 .47 1.07 .37 16.00* <.01 

8.กระโดดขาเดียว 
อยา่งตอ่เน่ืองได้ไกล 1 เมตร 

2.93 .25 1.60 .50 1.33 .55 13.36* <.01 

9.วิ่งแบบควบม้า  
ระยะทาง 5 เมตร 

2.67 .48 1.50 .51 1.17 .38 16.86* <.01 

10.สไลด์เท้าไปด้านข้าง  
ซ้าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร 

2.60 .50 1.43 .50 1.17 .46 13.86* <.01 

11.ขว้างลกูบอลไปข้างหน้า        
ได้อยา่งแม่นย า 

2.57 .50 1.63 .49 .93 .69 7.39* <.01 

12.กลิง้ลกูบอลไปข้างหน้าได้ 
อยา่งแม่นย า 

2.60 .50 1.70 .47 .90 .40 12.24* <.01 

13.โยน-รับลกูบอล 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

2.57 .50 1.43 .50 1.13 .43 14.30* <.01 

14.โยน-รับลกูบอลกระดอนพืน้ 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

2.53 .51 1.40 .50 1.13 .51 12.23* <.01 

15.เตะลกูบอลท่ีตัง้อยูไ่ปข้างหน้า 
ได้อยา่งแม่นย า 

2.50 .51 1.60 .50 .90 .31 16.16* <.01 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 

จากตาราง 30 พบว่า ในกลุ่มทดลอง มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้ โดยพบว่า           
ในทักษะกระโดดขาเดียวอย่างต่อเน่ืองได้ไกล 1 เมตร มีพัฒนาการสูงท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ
พัฒนาการเท่ากับ 1.33 (S.D.=.55) ซึ่งเม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามีพัฒนาการท่ีดีขึน้อย่าง              
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาในทกัษะอ่ืนๆ พบว่า ทุกทกัษะมีพฒันาการท่ีดี
ขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นเดียวกนั 

ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบทกัษะ       
การเคลื่อนไหว ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ควบคมุ (n=26) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

1.เดนิบนกระดานกว้าง 10 ซ.ม 
ระยะทาง 3 เมตร 

2.31 .47 1.50 .51 .81 .4 10.25* <.01 

2.เดนิถอยหลงัเป็นเส้นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร 

2.31 .47 1.81 .40 .50 .51 5.00* <.01 

3.วิ่งได้ตรงและหยดุได้ทนัที 2.31 .47 1.69 .47 .62 .50 6.32* <.01 

4.วิ่งถอยหลงัโดยไม่เสียการ   
ทรงตวั 10 เมตร 

2.38 .50 1.62 .50 .77 .43 9.13* <.01 

5.วิ่งหลบหลีกสิง่กีดขวางได้  
อยา่งคลอ่งแคลว่ 

2.35 .49 1.77 .43 .58 .50 5.84* <.01 

6.กระโดด 2 เท้าข้ามรัว้สงู 1 ฟตุ  

ได้โดยไม่เสียการทรงตวั 
2.31 .47 1.62 .50 .69 .47 7.50* <.01 

7.กระโดด 2 เท้าพร้อมกนัไป
ข้างหน้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 2 เมตร 

2.35 .49 1.77 .43 .58 .50 5.84* <.01 

8.กระโดดขาเดียว 
อยา่งตอ่เน่ืองได้ไกล 1 เมตร 

2.35 .49 1.65 .49 .69 .47 7.50* <.01 

9.วิ่งแบบควบม้า  
ระยะทาง 5 เมตร 

1.58 .50 1.50 .51 .08 .27 1.44 .16 

10.สไลด์เท้าไปด้านข้าง  
ซ้าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร 

1.73 .45 1.38 .50 .35 .49 3.64* <.01 

11.ขว้างลกูบอลไปข้างหน้า        
ได้อยา่งแม่นย า 

2.00 .40 1.62 .50 .38 .50 3.95* <.01 

12.กลิง้ลกูบอลไปข้างหน้าได้ 
อยา่งแม่นย า 

1.92 .48 1.65 .49 .27 .45 3.03* .01 
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ตาราง 31 (ตอ่) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 
หลงัทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

13.โยน-รับลกูบอล 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

1.50 .51 1.27 .45 .23 .43 2.74* .01 

14.โยน-รับลกูบอลกระดอนพืน้ 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

1.31 .47 1.27 .45 .04 .20 1.00 .33 

15.เตะลกูบอลท่ีตัง้อยูไ่ปข้างหน้า 
ได้อยา่งแม่นย า 

1.69 .47 1.46 .51 .23 .43 2.74* .01 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

 

จากตาราง 31 พบว่า ในกลุ่มควบคุม มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้ โดยพบว่า           
ในทักษะเดินบนกระดานกว้าง 10 ซม. ระยะทาง 3 เมตร มีพัฒนาการสูงท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ
พัฒนาการเท่ากับ  .81 (S.D.=.40) ซึ่งเม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามีพัฒนาการท่ีดีขึน้อย่าง                     
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาในทกัษะอ่ืนๆ พบวา่เกือบทกุทกัษะมีพฒันาการ
ท่ีดีขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้นทักษะวิ่งแบบควบม้าระยะทาง 5 เมตร และ
ทกัษะโยน-รับลกูบอลกระดอนพืน้ด้วยมือ 2 ข้าง ท่ีพบวา่ก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการทดสอบทกัษะ

การเคลื่อนไหวหลงัการทดลอง ของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง (n=56) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม
(n=26) d 

t Sig. 

x  S.D x  S.D x  S.D 

1.เดนิบนกระดานกว้าง 10 ซ.ม 
ระยะทาง 3 เมตร 

2.77 .43 2.31 .47 .46 .12 3.81* <.01 

2.เดนิถอยหลงัเป็นเส้นตรงโดยไม่
กางแขน ระยะทาง 3 เมตร 

2.80 .41 2.31 .47 .49 .12 4.20* <.01 

3.วิ่งได้ตรงและหยดุได้ทนัที 2.63 .49 2.31 .47 .33 .13 2.53* <.01 
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ตาราง 32 (ตอ่) 

ทกัษะการเคล่ือนไหว 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม
(n=26) 

d 
t Sig. 

x  S.D x  S.D x  S.D 

4.วิ่งถอยหลงัโดยไม่เสียการ   
ทรงตวั 10 เมตร 

2.87 .35 2.38 .50 .48 .12 4.16* <.01 

5.วิ่งหลบหลีกสิง่กีดขวางได้  
อยา่งคลอ่งแคลว่ 

2.83 .38 2.35 .49 .49 .12 4.14* <.01 

6.กระโดด 2 เท้าข้ามรัว้สงู 1 ฟตุ  

ได้โดยไม่เสียการทรงตวั 
2.70 .47 2.31 .47 .39 .13 3.13* <.01 

7.กระโดด 2 เท้าพร้อมกนัไป
ข้างหน้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 2 เมตร 

2.77 .43 2.35 .49 .42 .12 3.44* <.01 

8.กระโดดขาเดียว 
อยา่งตอ่เน่ืองได้ไกล 1 เมตร 

2.93 .25 2.35 .49 .59 .10 5.55* <.01 

9.วิ่งแบบควบม้า  
ระยะทาง 5 เมตร 

2.67 .48 1.58 .50 1.09 .13 8.28* <.01 

10.สไลด์เท้าไปด้านข้าง  
ซ้าย ขวา ระยะทาง 5 เมตร 

2.60 .50 1.73 .45 .87 .13 6.79* <.01 

11.ขว้างลกูบอลไปข้างหน้า        
ได้อยา่งแม่นย า 

2.57 .50 2.00 .40 .57 .12 4.69* <.01 

12.กลิง้ลกูบอลไปข้างหน้าได้ 
อยา่งแม่นย า 

2.60 .50 1.92 .48 .68 .13 5.15* <.01 

13.โยน-รับลกูบอล 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

2.57 .50 1.50 .51 1.07 .14 7.86* <.01 

14.โยน-รับลกูบอลกระดอนพืน้ 
ด้วยมือ 2 ข้าง 

2.53 .51 1.31 .47 1.23 .13 9.37* <.01 

15.เตะลกูบอลท่ีตัง้อยูไ่ปข้างหน้า 
ได้อยา่งแม่นย า 

2.50 .51 1.69 .47 .67 .81 6.17* <.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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จากตาราง 32 พบว่า หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้กว่า
กลุ่มควบคุมในทุกทักษะ โดยพบว่าในทักษะโยน -รับลูกบอลกระดอนพื น้ ด้วยมือ  2 ข้าง   
มีพฒันาการสงูท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉลี่ยของพฒันาการเท่ากบั 1.23 (S.D.=.13)   ซึง่เมื่อทดสอบทางสถิติ
พบว่ามีพฒันาการท่ีดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาในทกัษะอ่ืนๆ พบว่า 
กลุม่ทดลองมีทกัษะท่ีดีกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นเดียวกนั 

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพทางกาย            
ก่อนการทดลอง  ของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง (n=56) 

รายการทดสอบ 
กลุ่มทดลอง 

(n=30) 
กลุ่มควบคุม 

(n=26) 
d 

t Sig. 

x  S.D x  S.D x  S.D 

1. นัง่งอตวัไปข้างหน้า -.87 4.45 -2.15 3.79 1.29 1.11 1.16 .25 

2. ยืนเขยง่ปลายเท้า 18.02 7.18 22.58 33.71 -4.56 6.31 .72 .47 

3. ลกุ – นัง่ 30 วินาที 11.83 1.12 11.04 1.64 .79 .38 2.09* .04 

4. ยืนกระโดดไกล 74.90 14.44 70.65 12.00 4.24 3.58 1.19 .24 

5. วิ่ง 20 เมตร 5.56 .72 5.40 .44 .16 .16 .96 .34 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

 

จากตาราง 33 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีสมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกัน ยกเว้นใน
ด้านของ ลุก- นั่ง 30 วินาที พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ       
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

  
 
 
 
 



  147 

ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพทางกาย 

ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลอง (n=30) 

รายการทดสอบ 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

1. นัง่งอตวัไปข้างหน้า (ซม.) 1.98 4.58 -.87 4.45 2.85 4.27 3.66* <.01 

2. ยืนเขยง่ปลายเท้า (วนิาที) 51.28 25.89 18.02 7.18 33.26 23.20 7.85* <.01 

3. ลกุ – นัง่ 30 วินาที (ครัง้) 13.87 1.89 11.83 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 .53 5.56 .72 -.84 .44 10.52* <.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

จากตาราง 34 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่ม
ทดลองหลงัการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายในทกุรายการดีขึน้กว่า
ก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพทางกาย       
ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุม่ควบคมุ (n=26) 

รายการทดสอบ 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง d 

t Sig. 
x  S.D x  S.D x  S.D 

1. นัง่งอตวัไปข้างหน้า -.69 3.79 -2.15 3.79 1.46 2.56 2.91* .01 

2. ยืนเขยง่ปลายเท้า 22.90 10.27 22.58 33.71 .32 32.63 .05 .96 

3. ลกุ – นัง่ 30 วินาที 11.73 1.99 11.04 1.64 .69 1.41 2.51* .02 

4. ยืนกระโดดไกล 76.88 9.41 70.65 12.00 6.23 12.82 2.48* .02 

5. วิ่ง 20 เมตร 5.15 .36 5.40 .44 -.25 .40 3.11* <.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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จากตาราง 35 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่ม
ควบคุมหลงัการเรียนการสอนตามปกติ  กลุ่มควบคุมมีสมรรถภาพทางกายในเกือบทุกรายการ      
ดีขึน้กว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นยืนเขย่งปลายเท้าท่ี
พบว่าก่อนและหลังการเรียนการสอนตามปกติ กลุ่มควบคุมมีสมรรถภาพทางกายในด้านนีไ้ม่
แตกตา่งกนั 

ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของสมรรถภาพทางกาย      
หลงัการทดลอง ของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง (n=56) 

รายการทดสอบ 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=26) 

d 
t Sig. 

x  S.D x  S.D x  S.D 

1. นัง่งอตวัไปข้างหน้า 1.98 4.58 -.69 3.79 2.68 1.13 2.36* .02 

2. ยืนเขยง่ปลายเท้า 51.28 25.89 22.90 10.27 28.38 5.14 5.52* <.01 

3. ลกุ – 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 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

 

จากตาราง 36 พบว่า  ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลัง               
การทดลองของกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม             
การเคลื่อนไหว เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวัย  ดีกว่าผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการเรียนการสอนตามปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ    
ท่ีระดบั .05 ในทกุรายการ 
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ตาราง 37 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบ 

การจดักิจกรรมแบบทวิภาคโีดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ส าหรับเด็กปฐมวยั ของกลุม่ทดลอง (n=30) 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง ระดับการมีส่วน

ร่วม x  S.D 

1. การมีสว่นร่วมในการประชมุเพื่อเตรียมการจดักิจกรรมให้กบั    
    นกัเรียน 

4.63 .56 
มากท่ีสดุ 

2. การปฎิบตัิกิจกรรมกบันกัเรียนตามแผนท่ีครูมอบหมายให้มา 
    ท าท่ีบ้าน 

4.73 .45 
มากท่ีสดุ 

3. การสง่เสริมกิจกรรมการออกก าลงักายให้กบันกัเรียนโดยการ 
   เลน่ด้วยกนั 

4.77 .43 
มากท่ีสดุ 

4. การมีสว่นร่วมในการพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน 4.67 .48 มากท่ีสดุ 
5. ความร่วมมือกบัครูในการพฒันาการเคลื่อนไหวของนกัเรียน 4.77 .43 มากท่ีสดุ 
6. การติดตอ่แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารระหวา่งบ้านและโรงเรียน 4.57 .50 มากท่ีสดุ 
7. การจดักิจกรรมไปในแนวทางเดียวกนักบัครูผู้สอน 4.63 .49 มากท่ีสดุ 
8. การมีสว่นร่วมในการประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวของ 
   นกัเรียน 

4.60 .50 
มากท่ีสดุ 

9. การจดัหาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุ 
   การเรียนรู้ของนกัเรียน 

4.60 .62 
มากท่ีสดุ 

10. การมีสว่นร่วมในทกุกิจกรรมของรูปแบบ 4.63 .49 มากท่ีสดุ 
รวม 4.66 .49 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 37 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในรูปแบบการจดักิจกรรม

แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั  
ของกลุ่มทดลอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (S.D.=.53) โดยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ การส่งเสริมกิจกรรม
การออกก าลังกายให้กับนักเรียนโดยการเล่นด้วยกัน และความร่วมมือกับครูในการพัฒนา         
การเคลื่อนไหวของนกัเรียน มีคา่เฉลี่ย 4.77 (S.D.=.43) 
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ตาราง 38 คา่เฉล่ีย คา่เบีย่งเบนมาตราฐานและระดบัความพงึพอใจของผู้ปกครองและครู           
ตอ่การใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลือ่นไหวเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ของกลุม่ทดลอง (n=31) 

ความพงึพอใจในรูปแบบ 
ผู้ปกครอง (n=30) ครู (n=1) 

x  S.D. แปลค่า x  S.D. แปลค่า 

1. แผนการจดักิจกรรมเข้าใจง่ายและอธิบาย
ได้ชดัเจน 

4.43 0.57 มาก 4.00 .00 มาก 

2. ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสม         
กบันกัเรียน 

4.53 0.57 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

3. เนือ้หาเรียงล าดบัจากงา่ยไปหายาก 4.57 0.57 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

4. รูปแบบสามารถพฒันาทกัษะการ
เคลื่อนไหวของนกัเรียน 

4.67 0.48 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

5. จ านวนครัง้ท่ีให้ฝึกทบทวนกิจกรรม          
มีความเหมาะสม 

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

6. ระยะเวลาท่ีก าหนดให้เหมาะสมกบั         
การจดักิจกรรม 

4.57 0.57 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

7. สง่เสริมให้ผู้ปกครองเป็นหุ้นสว่นในการ
พฒันาการเคลื่อนไหวของนกัเรียน 

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

8. แบบทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน
ของเด็กสอดคล้องกบัหลกัสตูรและ
พฒันาการของนกัเรียน 

4.53 0.57 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

9. กิจกรรม TPS  
(Teacher Parent and Student) 

4.70 0.47 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

10. ระยะเวลาทัง้หมดของรูปแบบ 4.67 0.48 มากท่ีสดุ 5.00 .00 มากท่ีสดุ 

รวม 4.59 0.53   มากท่ีสดุ 4.90 .32 มากท่ีสดุ 
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จากตาราง 38 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้ ปกครองต่อการใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ       
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวัยของกลุ่มทดลอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 
(S.D.=.53) ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยของระดบัความพึงพอใจของครูต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั
ของกลุ่มทดลองภาพรวมของความพึงพอใจของครู มีค่าเฉลี่ย 4.90 (S.D.=.32) อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุเช่นเดียวกนั   
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้

กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.เพื่อศกึษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจดักิจกรรมแบบ       

ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั  
2.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
3.เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัในสถานการณ์จริง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ด าเนินการวิจยัโดยก าหนดระยะของการวิจยัเป็น 3 ระยะ 
9 ขัน้ตอน ตามความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางของรูปแบบ    
การจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับเด็กปฐมวยั ในระยะนีมี้วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและ
แนวทางในการสร้างและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจบุกเบิก 
(Exploratory Survey Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 
จ าแนกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและต าราท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการจดักิจกรรมแบบ      
ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัแล้ว
ด าเนินการสงัเคราะห์เอกสาร ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 

ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาจากกรณีศึกษา 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
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จนัทรเกษม โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการสมัมะโนประชากร (census population)  ด าเนิน
สงัเกตการจัด การเรียนการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชั่วโมงเรียน ใช้แบบสงัเกตแบบไม่มี    
ส่วนร่วม โดยจะเข้าไปสงัเกตโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาทัง้ 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ครัง้ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเด็กปฐมวยั 5 ด้าน คือ 1) ลกุนัง่ 30 วินาที  2) ยืนกระโดดไกล  3) วิ่งเร็ว 20 
เมตร 4) นัง่งอตวั 5) ยืนเขย่งปลายเท้า เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางกายเป็นเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กไทย อาย ุ4-6 ปี สมัภาษณ์ผู้ปกครองโรงเรียนละ 6 คน 
รวมทัง้หมด  4 โรงเรียน จะมีผู้ ปกครองทัง้หมดจ านวน 24 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
สัมภาษณ์ครูผู้ สอน ระดับชัน้อนุบาล 3 ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เลือกแบบเจาะจง 
โรงเรียนละ 2 คน รวมทัง้หมด 8 คน สมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 4 คน 
รองผู้ อ านวยการฝ่ายวิชาการ 4 คน และหัวหน้าระดบัปฐมวยั 4 คน รวมทัง้หมดจ านวน 12 คน 
จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) การสรุปอปุนยั (Analytic Induction) และ
การเปรียบเทียบความคงท่ีของข้อมลู (Constant comparative)  

ขัน้ตอนท่ี 3 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญสาขาปฐมวยั สาขาพลศกึษา สาขาการบริหาร
การศึกษา 3 สาขา ได้แก่ สาขาพลศึกษาจ านวน 5 คน สาขาปฐมวัยจ านวน 2 คน และสาขา       
การบริหารการศึกษาจ านวน 2 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และการสรุปอุปนัย (Analytic 
Induction)  

ขัน้ตอนท่ี 4 สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย จากกรณีศึกษาและ            
จากผู้ เช่ียวชาญแล้วสรุปเป็นภาพรวมของสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็น เพื่อน าไปสู่     
การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายตอ่ไป 

ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิง
สงัเคราะห์ (Synthesis Research) ด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) 
ร่วมกับการวิจัยเชิงกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Research) และการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) จ าแนก
เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
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ขัน้ตอนท่ี  5 ร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบด้วย  หลกัการของ
รูปแบบ  จดุประสงค์ของรูปแบบ  สาระและกระบวนการ กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน  

ขัน้ตอนท่ี 6 ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญสาขาพลศึกษา สาขา
ปฐมวัย สาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 9 คน เพื่อพิจารณาคุณภาพ    
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ โดยก าหนดเกณฑ์      
ในการตัดสินใจ คือ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ มีค่าตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ( X  ≥ 3.50 ,S.D ≤ 1.00) ขึน้ไปจึงถือว่ารูปแบบมีความถกูต้อง/
เหมาะสม /เป็นประโยชน์/เป็นไปได้สามารถน าไปใช้ได้ วิเคราะห์คณุภาพของรูปแบบฯ ในแต่ละ
ด้าน โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที แบบ One-Sample t-test  

ขัน้ตอนท่ี 7 ทดลองน าร่องรูปแบบและปรับปรุง โดยใช้การวิจยัแบบกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental research) ด้วยแบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน -หลัง       
(One group pretest posttest design) ในลักษณะของการทดลองน าร่อง (Pilot Study) โดยมี
ระยะเวลาในการทดลองน าร่อง 4 สปัดาห์ ในกลุม่ท่ีเป็นกรณีศกึษาในระยะท่ี 1 จ านวน 1 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ      
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย (Participants) 
ประกอบด้วย นกัเรียนชัน้อนบุาล 3 จ านวน 20 คน ผู้ปกครองนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 จ านวน 20 คน 
และครูผู้ สอนวิชาพลศึกษานักเรียนชัน้อนุบาล  3 จ านวน 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติทดสอบคา่ที แบบ Dependent Samples t- test  

ระยะที่  3 การทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ     
การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) และการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation 
Research) ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Method) จ าแนกเป็น 2 ขัน้ตอน 
คือ 

ขัน้ตอนท่ี 8 ทดลองใช้รูปแบบในกลุ่ม โดยใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-
experimental research) แบบมีกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบก่อน -หลัง (Control group pretest 
posttest design) โดยมีระยะเวลาในการทดลองน าร่อง 8 สัปดาห์ ผู้ วิจัยก าหนดแหล่งข้อมูล        
ในการทดลองในสถานการณ์จริง เพื่อยืนยันการใช้รูปแบบ คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายประถม) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเก็บข้อมูลจากการเลือก              
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2 ห้องเรียน ก าหนดกลุ่มทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่อนุบาล 3/2  ประกอบด้วยนักเรียน 
จ านวน 30 คน ผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 30 คน ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จ านวน 1 คน และกลุ่ม
ควบคมุ จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่อนบุาล 3/1 ประกอบด้วยนกัเรียน จ านวน 26 คน   

ขัน้ตอนท่ี  9 ประเมิน รูปแบบและปรับปรุง  โดยวิเคราะห์ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยัท่ีได้จากการทดลอง  แบบประเมินคู่มือการจดักิจกรรมแบบ    
ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว และแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองและครูในการ
ใช้รูปแบบ เพื่อวิเคราะห์สมมติฐานท่ีก าหนด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบค่าที  แบบ 
Dependent Samples t-test และสถิติทดสอบคา่ที แบบ Independent Samples t-test  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัสามารถสรุปเป็น 3 สว่นหลกั คือ 1) สภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและ

แนวทางในการจดักิจกรรมแบบ ทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 2) รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย  และ 3) ผลการทดลองใช้กิจกรรมและ      
การประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัในสถานการณ์จริง ซึง่รายละเอียดของผลการวิจยัเป็นดงันี ้         

1) ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับเดก็ปฐมวัย เกิดข้อค้นพบดงันี ้

1.1 สภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั   
ด้านหลกัสตูร ในสถานศกึษา เน้นการจดักิจกรรมแบบบรูณาการ เพื่อสง่เสริม

พฒันาการทัง้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญา กิจกรรมการเรียนการสอน
ใน 1 วนัประกอบด้วย  6 กิจกรรมหลกั คือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งบาง
โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมทกัษะเฉพาะเจาะจง เช่น ดนตรี วา่ยน า้ พลศกึษา เพิ่มเติมเข้ามา กิจกรรม          
การเคลื่อนไหวจะถูกจัดในช่วงเช้า เวลา 10.30-11.00 น. ก่อนท่ีนักเรียนจะรับประทานอาหาร
กลางวนั โดยใช้เวลาอยา่งน้อย 30 นาที สว่นใหญ่จะจดักิจกรรม 1 - 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 

ลักษณะของกิจกรรมในชัน้เรียน  ครูจัดกิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษาได้บรรลุวตัถุประสงค์ตามหลกัสูตร คือ        
มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นไปตามพัฒนาการตามวัย ตรงกับวตัถุประสงค์ มีความหลากหลายของ
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กิจกรรม มีความพร้อมในเร่ืองของอปุกรณ์ ครูมีความสนใจและมีความถนดัจงึสามารถจดักิจกรรม
ได้ดี แต่จะมีเพียงกิจกรรมเคลื่อนไหว และกิจกรรมกลางแจ้งท่ีลักษณะของการจัดกิจกรรม         
ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เด็กเล่นสนาม เล่นเคร่ืองเล่น บางครัง้อาจจะมีเล่นเกมท่ีครูจดัให้ ซึ่งจะเป็น
กิจกรรมท่ีซ า้ๆ กนั ยงัไม่หลากหลาย และไม่ได้เน้นการฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีถกูต้องเท่าท่ีควร 
ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีพบ เช่น วิ่งแข่ง วิ่งเก็บของ   

1.2 ปัญหาในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหว 
ด้านผู้ เรียน พบว่า การปฏิบตัิทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียนยงัไม่ถกูต้อง

และการท างานของอวยัวะส่วนต่างๆ ยงัไม่สมัพนัธ์กนัเท่าท่ีควร และนกัเรียนไม่ค่อยได้รับการฝึก   
ให้ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีถูกต้องหรือมีการฝึกแต่น้อยเกินไป ซึ่งในปัจจุบันเด็กมีการ
เคลื่อนไหวท่ีใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่น้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม ท่ีต้องนั่งอยู่กับท่ีหรือ             
เป็นกิจกรรมท่ีฝึกกล้ามเนือ้มือมดัเล็ก 

ด้ านค รูผู้ สอน  พบว่า  ค รูยังขาดประสบการณ์ ในการจัด กิจกรรม                      
การเคลื่อนไหวท่ีจะมาสอนและสาธิตตวัอย่างทักษะท่ีถกูต้องให้เด็กดแูละปฏิบตัิตามได้ จึงท าให้
การจดักิจกรรมยงัไม่มีความหลากหลาย และยงัไม่พบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสง่เสริม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวของนกัเรียน ซึ่งมีความส าคญัในการพฒันาและส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของกล้ามเนือ้มดัใหญ่และการเคลื่อนไหวของเด็กอย่างแท้จริง การเห็นความส าคญัของกิจกรรม    
ท่ีต้องสง่เสริม เป็นสิ่งส าคญัของเด็กในวยันีไ้ม่ตา่งกบัเร่ืองของสติปัญญาท่ีเด็กจะสามารถน าไปใช้
ได้ในอนาคตข้างหน้า 

ด้านผู้ ปกครอง พบว่า กิจกรรมการเคลื่อนไหวมักจะไม่ได้รับความสนใจ     
จากผู้ปกครองเท่าท่ีควร การตระหนักและการเห็นความส าคญัของกิจกรรมการเคลื่อนไหวยงัมี     
ไม่มากพอ บางคนเห็นความส าคัญและพร้อมท่ีจะช่วยครูฝึกบุตรหลานของตนเองแต่ไม่รู้จะ         
ท าอย่างไรจึงไม่ได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียน        
ได้เท่าท่ีควร ผู้ ปกครองส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในด้านของสติปัญญามากกว่าทักษะการ
เคลื่อนไหวของนกัเรียน อีกทัง้ปัญหาจากสภาพปัจจบุนัของสงัคมเมืองท่ีมีข้อจ ากดัด้านเวลาและ
สถานท่ี 

ด้านผู้บริหาร พบว่า การเปลี่ยนผู้ บริหารและนโยบายนัน้ มีผลกระทบต่อ     
การจดักิจกรรมให้กบัเด็ก  

ด้านสถานท่ี พบว่า มีข้อจ ากดัของสถานท่ีในการจดักิจกรรม เช่น ขนาดของ
พืน้ท่ี และลกัษณะของสถานท่ีบางส่วนท่ีไม่เอือ้อ านวย ไม่เหมาะสมต่อการจดักิจกรรมพลศึกษา 
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สถานท่ีไม่เพียงพอ มีผลท าให้ไม่สามารถจดักิจกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่จะต้องมีการบริหาร
จดัการสลบัตารางเรียนและเวลาท่ีดี ใช้ทกุสถานท่ีให้เป็นประโยชน์ 

1.3 ความต้องการจ าเป็นในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหว 
ความส าคญัและบทบาทหน้าท่ี 

การเคลื่อนไหวและการเล่นของเด็กก็คือการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวและ      
ออกก าลงักายเป็นประจ าและสม ่าเสมอ จะช่วยให้อวยัวะต่างๆ ของร่างกายได้รับการกระตุ้นเป็น
ผลให้ร่างกายมีความแข็งแรง จะช่วยส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้ในการ
เคลื่อนไหวตา่งๆ ให้ท างานประสานกนัได้เป็นอยา่งดี  

การส่งเส ริม กิจกรรมการเคลื่ อนไหวท่ี โรงเรียนครูจะเป็นผู้ วางแผน               
ถอดเปา้หมายของหลกัสตูรและออกแบบกิจกรรมประจ าวนัให้เด็ก ได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
อีกทัง้ยงัเป็นผู้ปลกูฝังนิสยัการรักการออกก าลงักายให้กับเด็ก และสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจ
และเห็นความ ส าคัญของกิจกรรมการเคลื่อนไหว ซึ่งบางครัง้การปฎิบัติแค่ในชัน้เรียนยังไม่
เพียงพอเพราะทกัษะจะเกิดจากการท าซ า้ๆ อย่างต่อเน่ือง ซึง่ผู้ปกครองมีสว่นส าคญัท่ีจะสามารถ
จัดกิจกรรมท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ  ในการใช้
ชีวิตประจ าวนัท่ีนอกเหนือ 

จากในชัน้ เรียนได้ อีกทั ง้ยังช่วยสานต่อกิจกรรมจากครูเพิ่มเติมจาก               
ในชัน้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายได้เป็นอย่างดี  ดังนัน้ทัง้ครูและผู้ปกครองจึงมีบทบาท
หน้าท่ีท่ีส าคญัในการท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวของเด็กให้ดีขึน้ 

การท างานร่วมกนัระหวา่งครูกบัผู้ปกครอง   
การท างานร่วมกันของครูและผู้ ปกครองเป็นหลักการหนึ่งของหลักสูตร

ปฐมวัย คือการท างานร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ครูปฐมวัยจะท างานค่อนข้างล าบาก          
ถ้าไมไ่ด้รับการสนบัสนนุและสง่เสริมจากผู้ปกครอง เพราะครูก็จะได้ทราบพืน้ฐานของนกัเรียนและ
ผู้ปกครองจะเกิดความเข้าใจและการท างานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับครู ช่วยให้ครูพฒันา
นกัเรียนได้รวดเร็ว และยงัจะช่วยให้พอ่แม่ได้ใช้เวลาอยูร่่วมกบัลกูมากขึน้  

การท างานร่วมกัน คิดร่วมกัน การร่วมมือกับระหว่างครูและผู้ปกครองจะมี
ผลประโยชน์โดยตรงต่อเด็ก คือ เด็กจะได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านโดย
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เกือ้หนนุกนัหรือผู้ปกครองสามารถน ามาตอ่ยอดในฐานความรู้เดิมให้มี
กิจกรรมอะไรท่ีหลากหลาย  แต่ครูจะต้องอธิบายให้ผู้ ปกครองเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ
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ด าเนินการ และสิ่งท่ีจะต้องปฏิบตัิให้ผู้ปกครองทราบเสียก่อน จึงจะสามารถเข้ามาร่วมได้อย่าง
ถกูต้อง และเป็นไปตามแผนท่ีด าเนินการได้       

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจดักิจกรรม 
ส าหรับเด็กวยันี ้เวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิกิจกรรมการเคลื่อนไหว คือ

ครัง้ละ 20-30 นาที  จ านวน 3-5 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ 
1.4 แนวทางการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม           

การเคลื่อนไหวพบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหว ควรประกอบด้วย          
1) หลกัการของรูปแบบ 2) จดุมุ่งหมายของรูปแบบ 3) กระบวนการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว 4) การบทบาทหน้าท่ีของครู ของผู้ ปกครอง และของนักเรียนและ               
5) การวดัและประเมินผลก่อนและหลังการใช้รูปแบบ โดยมีสิ่งท่ีควรค านึงถึงในกระบวนการของ
รูปแบบมีดงันี ้ 

1.4.1 ควรท าให้ผู้ปกครองตระหนกัถึงความส าคญัของเคลื่อนไหว ผู้ปกครอง
อาจเห็นว่าการพฒันาสมองส าคญักว่า แต่แท้จริงแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กเล็กส าคญั
กว่า เพราะการเคลื่อนไหวท าให้สมองเกิดการท างานและท าให้เกิดการพัฒนาของทักษะการ
เคลื่อนไหว 

1.4.2 ควรเป็นกิจกรรมท่ีไม่ยุง่ยาก ใช้อปุกรณ์ไม่มากและหาได้ไม่ยาก ไม่ต้อง
ใช้เวลามาก ไม่ต้องมีการเดินทาง เน่ืองด้วยสภาพปัจจุบนัท่ีมีพืน้ท่ีจ ากดั และพ่อแม่เองก็มีภาระ
งานคอ่นข้างมาก  

1.4.3 บทบาทของ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ควรจะชดัเจนโดยครูมีบทบาทใน
การสอนการจดักิจกรรม ผู้ปกครอง มีบทบาทในการต่อยอดการท ากิจกรรมของเด็กท่ีบ้าน เพื่อให้
เป็นพืน้ฐานชีวิตประจ าวนัหรือต่อยอดโดยการเลน่กีฬา และผู้บริหาร มีบทบาทในการช่วยสง่เสริม
และอ านวยความสะดวก เช่น จดัหาอปุกรณ์และสถานท่ี   

1.4.4 ต้องมีการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีส าคญัของเด็ก 3 ประเภท คือ
การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับ ท่ี  (Non-Locomotive Movement) การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ี 
(Locomotive Movement) และการเคลื่อนไหวแบบท่ีมีการใช้อุปกรณ์หรือวัตถุอ่ืนประกอบ 
(Manipulative Movement) 

2 ผลการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั พบวา่รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั  
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2.1 หลกัการของรูปแบบ การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นนัน้เป็นพืน้ฐาน
ส าคญัในการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ท่ีดีของเด็กปฐมวยั โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูและ
ผู้ปกครองในการพฒันานกัเรียน  

2.2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ก าหนดจุดมุ่งหมาย 3 ระดบั คือระดบัของนกัเรียน 
ต้องมีทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึน้  ระดบัของครูผู้สอน ต้องสามารถจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามตารางการฝึกได้อยา่งถกูต้อง และระดบัของผู้ปกครอง ต้องสามารถฝึก
กิจกรรมตามตารางให้กบันกัเรียนได้นอกเหนือเวลาเรียน  

2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ต้อง
เร่ิมต้นจากประชมุร่วมกนัระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้วิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกนั จากนัน้ครู 
ผู้ปกครองและผู้วิจยั ร่วมกนัพิจารณาและก าหนดบทบาทท่ีชดัเจนของครู ผู้ปกครองและนกัเรียน 
และฝึกปฎิบตัิกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีถูกต้องแต่ละขัน้ตอนในทุกแบบฝึก  ก่อนการฝึกกิจกรรม     
มีการประเมินความสามารถของนักเรียน ทัง้การทดสอบทักษะการเคลื่อนไหว และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  กิจกรรมของรูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย กิจกรรมท่ีฝึกโดยครู 
ประกอบด้วย 24  กิจกรรมย่อย ระยะเวลาในการปฎิบตัิ วนัละ 30 นาที โดยจะท าการฝึกสปัดาห์
ละ 3 วนั ทัง้หมดจ านวน 8 สปัดาห์ กิจกรรมท่ีฝึกโดยผู้ปกครอง ประกอบด้วย 16 กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาในการปฎิบตัิ วนัละ 15-20 นาที โดยจะท าการฝึกนอกเหนือจากเวลาเรียน สปัดาห์ละ     
2 วนั ทัง้หมดจ านวน 8 สปัดาห์ และกิจกรรมท่ีฝึกโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง ติดตาม
ผลการฝึกโดยมีการประชุมครูและผู้ปกครองร่วมกัน และมีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตาม    
แบบฝึก TPS จ านวน 1 ครัง้ ในระยะเวลาของการฝึกทัง้หมด 

2.4 บทบาทหน้าท่ีของครู ผู้ปกครองและนกัเรียน จะต้องมีบทบาทท่ีชดัเจน 
2.5 การวัดและประเมินผล  แบ่งเป็น 2 ค รัง้  คือ 1) ก่อนการฝึกกิจกรรม 

ประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหว 2) หลงัการ
ฝึกกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน 3 ส่วน คือ ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพของ
นักเรียน ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 2 กลุม่ คือครูผู้สอน และผู้ปกครอง  

3.ผลการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พบวา่  

3.1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยผู้ เช่ียวชาญ แสดงให้เห็นว่า



  160 

ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นวา่รูปแบบท่ีสร้างขึน้มีความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ 
และความเป็นไปได้ สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด (คา่เฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ มีคา่ตัง้แต ่3.50 
ขึน้ไป โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ( X  ≥ 3.50 , S.D ≤ 1.00) อย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.2 ผลการทดลองน าร่อง ในนักเรียนระดับชัน้อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) จ านวน 20 คน พบว่า นกัเรียนมีทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีดี
ขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เกือบทุกทักษะ ยกเว้นทักษะการวิ่งแบบควบม้า 
ระยะทาง 5 เมตร ทักษะการกลิง้ลูกบอลไปข้างหน้าได้อย่างแม่นย า  ทักษะการโยน-รับลูกบอล 
ด้วยมือ 2 ข้าง ทักษะการโยน-รับลูกบอลกระดอนพืน้ด้วยมือ 2 ข้าง และทักษะการเตะลูกบอล   
ท่ีตัง้อยูไ่ปข้างหน้าได้อยา่งแมน่ย า พบวา่ก่อนและหลงัการฝึกไมแ่ตกตา่งกนั  ใน ขณ ะ ท่ี ผ ล ก า ร
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทุกด้านดีขึน้มากกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเม่ือพิจารณาถึงระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั  ของกลุ่ม
ทดลองน าร่อง  พบว่า อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ในขณะท่ีครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ 

4. ผลการทดลองใช้และผลการประเมินการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พบวา่ 

4.1 กลุม่ทดลอง มีทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

4.2 กลุม่ควบคมุ มีทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในเกือบทุกทักษะ ยกเว้นทักษะวิ่งแบบควบม้าระยะทาง  5 เมตร และทักษะโยน-รับลูกบอล
กระดอนพืน้ด้วยมือ 2 ข้าง ท่ีพบวา่ก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกตา่งกนั 

4.3 หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้กว่ากลุ่มควบคมุ
ในทกุทกัษะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4.4 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทดลองหลงัการใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ส าหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายในทุกรายการดีขึน้กว่าก่อนการใช้
รูปแบบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.5 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มควบคุมหลัง        
การเรียนการสอนตามปกติ กลุ่มควบคมุมีสมรรถภาพทางกายในเกือบทุกรายการดีขึน้กว่าก่อน
การใช้รูปแบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้นยืนเขย่งปลายเท้า ท่ีพบกว่าก่อนและ
หลงัการเรียนการสอนตามปกต ิกลุม่ควบคมุมีสมรรถภาพทางกายในด้านนีไ้ม่แตกตา่งกนั 

4.6 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองท่ีใช้รูปแบบรูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวยั ดีกว่าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่ม
ควบคมุท่ีได้รับการเรียนการสอนตามปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทกุรายการ 

4.7 ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคี
โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัยของกลุ่ม
ทดลอง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

4.8 ค่าเฉลี่ยของระดบัความพึงพอใจของผู้ปกครองและครูต่อการใช้รูปแบบการ
จดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ
เด็กปฐมวยัของกลุม่ทดลอง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

อภปิรายผล 
จากผลการวิจยั ผู้ วิจยัด าเนินการอภิปรายผลการวิจยัตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

ดงันี ้
1.จากผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการจัด

กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ     
เด็กปฐมวัย พบว่า สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันของแต่ละโรงเรียนได้ใช้
หลกัสตูรสถานศึกษา ซึ่งเน้นการจดักิจกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมพฒันาการทัง้ 4 ด้านคือ 
ด้านร่างกาย อารมณ์  สงัคม และสติปัญญา โดยกิจกรรมการเรียนการสอนใน 1 วนัประกอบด้วย 
6 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึง่บางโรงเรียนมีกิจกรรมเสริม
ทกัษะเฉพาะเจาะจง เช่น ดนตรี วา่ยน า้ พลศกึษา เพิ่มเติมเข้ามา กิจกรรมการเคลื่อนไหวจะถกูจัด
ในช่วงเช้า โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที ซึง่ส่วนใหญ่จะจดักิจกรรม 1 - 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ โดยครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้บรรลุวตัถุประสงค์ตามหลกัสูตร คือ มีการจัดกิจกรรม      
ท่ีเป็นไปตามพัฒนาการตามวัย ตรงกับวตัถุประสงค์ มีความหลากหลายของกิจกรรม มีความ
พร้อมในเร่ืองของอุปกรณ์ แต่ในส่วนของกิจกรรมเคลื่อนไหว และกิจกรรมกลางแจ้งครูยังจัด



  162 

กิจกรรมได้ไม่หลากหลาย โดยลกัษณะของการจดักิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการปล่อยให้เด็ก
เล่นสนาม เล่นเคร่ืองเล่น บางครัง้อาจจะมีเล่นเกมท่ีครูจดัให้ แต่จะเป็นกิจกรรมท่ีซ า้ๆ และไม่ได้
เน้นการฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวท่ีถกูต้องเท่าท่ีควร ตวัอย่างกิจกรรมท่ีพบ เช่น วิ่งแข่ง วิ่งเก็บของ
โดยปัญหาในการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีพบนัน้ สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ 

1.1 ด้านผู้ เรียน พบว่าการปฏิบตัิทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียนยงัไม่ถกูต้อง 
นกัเรียนไม่ค่อยได้รับการฝึกให้ปฏิบตัิกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีถกูต้องหรือมีการฝึกแต่น้อยเกินไป 
ซึ่งพบว่านักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ครูจะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีต้องนั่งอยู่กับท่ี หรือเป็นกิจกรรมท่ีฝึกกล้ามเนือ้มือมดัเล็ก ได้แก่ การเขียน การตดัปะ 
การประดิษฐ์ เป็นต้น ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของนกัเรียนยงัไม่ถกูต้องและการท างานของอวยัวะ
สว่นตา่งๆ ยงัไมส่มัพนัธ์กนัเท่าท่ีควร 

1.2. ด้านครูผู้สอน พบว่าในโรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท่ีจะมาสอน
และสาธิตตวัอย่างทกัษะท่ีถกูต้องให้เด็กดแูละปฏิบตัิตามได้ จึงท าให้การจดักิจกรรมยงัไม่มีความ
หลากหลายและยงัไม่พบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวของ
นกัเรียน ครูขาดการประสานงานเพื่อให้ผปูกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนสอน 
โดยเฉพาะในด้านการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียน การเห็นความส าคญัของกิจกรรม   
ท่ีต้องสง่เสริมเร่ืองของกล้ามเนือ้มดัใหญ่และการเคลื่อนไหว ซึง่เป็นสิง่ส าคญัของเดก็ในวยันีไ้ม่ตา่ง
กบัเร่ืองของสติปัญญาท่ีเด็กจะสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคตข้างหน้า 

1.3. ด้านผู้ปกครอง พบว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวมกัจะไม่ได้รับความสนใจจาก
ผู้ปกครองเท่าท่ีควร การตระหนกัและการเห็นความส าคญัของกิจกรรมการเคลื่อนไหวยงัมีไม่มาก
พอ บางคนเห็นความส าคญัและพร้อมท่ีจะช่วยครูฝึกบุตรหลานของตนเองแต่ไม่รู้จะท าอย่างไร     
จึงไม่ได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียนได้เท่าท่ีควร  
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัในด้านของสติปัญญามากกว่าทักษะการเคลื่อนไหวของ
นกัเรียน อีกทัง้ปัญหาจากสภาพปัจจบุนัของสงัคมเมืองท่ีมีข้อจ ากดัด้านเวลาและสถานท่ี 

1.4. ด้านผู้บริหาร พบว่าเม่ือมีการเปลี่ยนผู้บริหาร จะมีผลต่อนโยบายในการ
สง่เสริมผู้ เรียน ท่ีขาดความต่อเน่ือง ซึง่จะสง่ผลต่อครูผู้สอนในเร่ืองของแนวทางในการจดักิจกรรม
และความตอ่เน่ืองในการสง่เสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวการเรียนรู้ของนกัเรียน 

1.5. ด้านสถานท่ี พบว่าในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ มีสถานท่ีจ ากัด ท าให้จัด
กิจกรรมได้ไม่เต็มท่ี สถานท่ีไม่เอือ้อ านวยในการจดักิจกรรมบางกิจกรรม โดยโรงเรียนท่ีมีนกัเรียน
จ านวนมาก จะพบว่ามีสถานท่ีไม่เพียงพอหรือเหมาะสมในการจัดกิจกรรมพลศึกษา ส่งผลให้
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จะต้องมีการบริหารจดัการสลบัตารางเรียนและเวลาท่ีดี เพื่อให้ใช้ทุกสถานท่ีให้เป็นประโยชน์ได้
มากท่ีสุด ประเด็นดงักล่าว จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถก่อให้เกิดการบรรลุ
ประสิทธิภาพสงูสดุได้        

จากปัญหาดังกล่าวท าให้การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวไม่เพียงพอส าหรับเด็ก       
ซึ่งการเคลื่อนไหวและการเล่นของเด็กก็  คือการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวและออกก าลังกายเป็น
ประจ าและสม ่าเสมอ จะช่วยให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้รับการกระตุ้นเป็นผลให้ร่างกาย          
มีความแข็งแรง จะช่วยส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนือ้ในการเคลื่อนไหว 
ต่างๆ จะท างานประสานกนัได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ข้อจ ากดัในเร่ืองของเวลาและวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบของ
สงัคมเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึน้ ท าให้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวของเด็กในยุคนีล้ดลง มีตวัเลขจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ เคยส ารวจและ
ประมาณการเก่ียวกบัสดัส่วนของเด็กไทยท่ีอาจจะเข้าสู่สภาวะเป็นเด็กอ้วนไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2558 
เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูง มีรายงานว่า เฉพาะช่วง
ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา จ านวนเด็กก่อนวยัเรียนอ้วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 36 (สง่า ดามาพงษ์, 2558) 
สาเหตเุพราะขาดการออกก าลงักายหรือมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีพอเพียง วิถีชีวิตในปัจจุบนันี ้
เด็กมกัอยู่หน้าทีวี หน้าคอมพิวเตอร์ มากกว่าจะเลน่กีฬาหรือวิ่งเลน่ หากจะแก้ปัญหาดงักลา่วต้อง
สง่เสริมให้เด็กมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้มากขึน้ ซึง่เด็กวยันีเ้ป็นวยัท่ียงัต้องมีผู้ ใหญ่คอยแนะน า
และจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสมตามพัฒนาการ เพื่อให้เกิดทักษะการเคลื่อนไหว            
ท่ีถูกต้อง โดยบุคคลท่ีใกล้ชิดกับเด็กวัยนีม้ากท่ีสุดก็คือครูและผู้ปกครอง ดังนัน้ความต้องการ
จ าเป็นของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กวัยนีก็้คือ ความร่วมมือระหว่างครูและ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยท่ีโรงเรียนครูจะเป็นผู้วางแผน และออกแบบ
กิจกรรมประจ าวนัให้เด็กได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย อีกทัง้ยงัเป็นผู้ปลกูฝังนิสยัการรักการออก
ก าลังกายให้กับเด็ก และสื่อสารกับผู้ ปกครองให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว และท่ีบ้านซึง่ผู้ปกครองจะจดักิจกรรมท่ีช่วยสนบัสนนุส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ต่อเน่ืองจากกิจกรรมในชัน้เรียน รวมทัง้การเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ี
นอกเหนือจากในชัน้เรียน เพราะทักษะจะเกิดจากการฝึกซ า้ๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งการปฏิบัติแค่         
ในชัน้เรียนนัน้ไมเ่พียงพอ  

การท างานร่วมกันของครูและผู้ปกครองเป็นหลกัการหนึ่งของหลกัสตูรปฐมวยั คือ
การท างานร่วมกนับ้านกบัโรงเรียน ครูปฐมวยัและผู้ปกครองจะเกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัและมีการ
ท างานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังจะช่วยให้พ่อแม่ได้ใช้เวลาร่วมกับลูกมากขึน้ 



  164 

Christenson (1995) ได้กลา่วว่า การท างานร่วมกนัของผู้ปกครองและบคุลากรในโรงเรียนมีผลตอ่
ความส าเร็จของผู้ เรียน โดยต้องตระหนกัว่า โรงเรียนก็ต้องจดักิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
มากกว่าปกติ เพราะจะท าให้เกิดการสื่อสารทางบวก ท่ีมีความต่อเน่ือง เป็นระบบ และได้
แลกเปลี่ยนความคิดกัน ถึงแม้ว่ากระบวนการจะซับซ้อน แต่ก็ส่งผลดีกับเด็ก การประเมินผล
ร่วมกนัระหว่างบ้านและโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ซีย์ เอลลี 
(Xie, Ailei, 2016) ท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองกบัโรงเรียนนัน้มีผลต่อความส าเร็จ
ในการจดัการศกึษาของโรงเรียน   

2.จากผลการสร้างและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั  พบว่ารูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
ควรประกอบด้วย 

2.1 หลกัการของรูปแบบ ท่ีจะต้องเน้นการฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นโดย
สร้างการมีสว่นร่วมระหว่างครูและผู้ปกครองในการพฒันานกัเรียน เน่ืองจากทกัษะการเคลื่อนไหว
เบือ้งต้น มีความส าคญัท่ีจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเด็กแข็งแรง พัฒนาอวัยวะทุกส่วนใ ห้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างดีในการเคลื่อนไหว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการคิดท่าทาง            
การเคลื่อนไหว เสริมความมั่นใจในตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญาได้อย่างรอบด้าน (สุพาพร เทพยสุวรรณ ,2559)  การเคลื่อนไหวร่างกายตาม
กระบวนการพฒันาเป็นการฝึกฝนให้ระบบประสาทและกล้ามเนือ้ได้ท าหน้าท่ีสมัพนัธ์กนั เม่ือเกิด
การกระตุ้ นบ่อยๆ หรือท าซ า้ตัง้แต่วัยเด็กก็จะส่งผลให้สมรรถภาพทางกายสมบูรณ์ แข็งแรง            
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีควรในแตล่ะวยั และครู ผู้ปกครอง ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการ
ส่งเสริม จดักระบวนการเพื่อพฒันาเด็กตามเป้าหมายดงัท่ี วิวรรณ สารกิจปรีชา (2553) ได้กล่าว
วา่ การเรียนรู้จะต้องเช่ือมตอ่และเช่ือมโยงระหวา่งสถานศกึษาและครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของ
เด็กนัน้ตอ่เน่ืองและท าให้การเรียนรู้มีความหมาย เพราะสามารถเช่ือมโยงสูชี่วิตจริงท่ีบ้านได้ด้วย  

2.2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ท่ีมีการก าหนดใน 3 ระดบัท่ีลดหลัน่กัน คือระดับ
ของนกัเรียน ต้องมีทกัษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึน้ ระดบัของครูผู้สอน ต้อง
สามารถจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวตามตารางการฝึกได้อยา่งถกูต้อง และระดบัของผู้ปกครอง ต้อง
สามารถฝึกกิจกรรมตามตารางให้กบันกัเรียนได้นอกเหนือเวลาเรียน  เน่ืองจากหากมีการก าหนด
จดุมุ่งหมายท่ีชดัเจน จะส่งผลให้เกิดเปา้หมายในการท างานท่ีชดัเจน สง่ผลให้สามารถน าไปสูก่าร
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัจุดมุ่งหมายใน   
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แต่ละระดับนัน้ โดยจะพบว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัยนัน้ 
บทบาทความรับผิดชอบ ยงัคงเป็นบทบาทร่วมกนัระหว่างครูและผู้ปกครอง ด้วยสาเหตท่ีุวิถีชีวิต
ของการดแูลสขุภาพของนกัเรียน มิได้อยู่ภายในรอบรัว้ของโรงเรียนเท่านัน้ หากแต่บทบาทหรือวิถี
ของการดสูขุภาพในบริบทของครอบครัวก็เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็น ซึง่กระบวนการด ารงอยู่ของการ
มีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม รวมถึงการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น ในทัง้สองส่วน คือ   
ท่ีบ้าน และโรงเรียนนัน้ จะต้องเอือ้และประสานสมัพันธ์กัน การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ความสามารถของทัง้ครูผู้ สอน และผู้ปกครองจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ เพื่อท่ีจะเอือ้ประโยชน์      
ตอ่การจดัด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการฝึก เพื่อให้นกัเรียนสามารถบรรลเุปา้หมายของการมีทกัษะ
การเคลื่อนไหว และสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึน้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ  พิมพ์พรรณ        
เทพสุเมธานนท์ (2543) ท่ีระบุว่า ความสมัพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง     
ในการช่วยให้การศกึษาของเด็กด าเนินไปด้วยดี และสง่เสริมความเจริญก้าวหน้าของเด็กให้เป็นไป
อย่างสมบูรณ์ โรงเรียนหรือครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ ปกครองได้พบปะหารือกับครูอยู่เสมอ  โดย
แนวทางท่ีดีคือครูต้องสร้างความเข้าใจวตัถปุระสงค์ในการพฒันาเด็กให้ผู้ปกครองได้ทราบอย่าง
ชดัเจน ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาและแก้ปัญหาเก่ียวกับเด็ก โดยการให้ข้อมูล 
ข้อความรู้ วิธีการท่ีถกูต้อง และเสนอแนะวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง
ท่ีบ้านได้ด้วย  

2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ต้องมี
การก าหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน และมีช่วงเวลาการด าเนินงานท่ีแน่นอนให้กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะในสว่นของครูผู้สอน และผู้ปกครอง โดยในการด าเนินงานของกิจกรรมในรูปแบบต้องให้
น า้หนกัความส าคญักบักิจกรรมของครูผู้สอนมากกว่าผู้ปกครอง เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีสามารถบริหาร
จัดการเวลาของการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีกว่า และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมท่ีสูงกว่า ดังนัน้ในกระบวนการของการจัดกิจกรรม จึงต้องให้ความส าคัญต่อการ
ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงทกัษะของนกัเรียนให้ถกูต้องไปพร้อมกนั และจะได้ทราบข้อมลูผล
การฝึกของผู้ปกครอง อนัจะน าไปสู่การสะท้อนป้อนกลบัข้อมูลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขและพฒันา
กระบวนการจัดกิจกรรมของผู้ ปกครองได้อย่างถูกต้อง ทัง้ในลักษณะของการให้ผลสะท้อน
ปอ้นกลบัอย่างไม่เป็นทางการ ในลกัษณะของรายบคุคล และการให้ผลสะท้อนปอ้นกลบัอย่างเป็น
ทางการในกรณีของการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งครูผู้สอนและผู้ปกครอง สว่นท่ีรองลงมาของการ
จดักิจกรรม คือการส่งเสริมการจดักิจกรรมของผู้ปกครอง ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีการพฒันาทกัษะ
ของผู้ปกครองท่ีถกูต้อง และในขณะเดียวกนั จะต้องมีการก าหนด ตรวจสอบ ความสม ่าเสมอของ
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กระบวนการฝึกให้เป็นไปตามแผนของกิจกรรมในรูปแบบท่ีก าหนด เน่ืองจากการฝึกทักษะการ
เคลื่อนไหวเบือ้งต้นนัน้ จะต้องเน้นการกระท าท่ีถกูต้อง ซึ่งเป็นไปตามหลกัของการฝึกทกัษะการ
เคลื่อนไหว ท่ีวา่ด้วยการออกก าลงักายในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัวยั ในระยะเวลาที่เพียงพอ รวมถึง
ความหนกัของกิจกรรมท่ีท า และจ าเป็นท่ีจะต้องมีความถ่ีของการกระท า หรือมีพฤติกรรมการออก
ก าลงักายท่ีต่อเน่ือง เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนให้ดีขึน้ ดงันัน้ เม่ือพิจารณาใน
รูปแบบท่ีก าหนด จะเห็นได้วา่ การฝึกกิจกรรมของผู้ปกครองท่ีเป็นไปตามระยะเวลาหรือกรอบเวลา
ท่ีก าหนด นอกจากจะเป็นการพฒันาทกัษะแล้ว ยงัเปรียบเสมือนเป็นการทวนย า้ให้เกิดพฤติกรรม
การออกก าลงักายท่ีต่อเน่ือง ซึง่ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนให้ดีขึน้ด้วย       
การประสานความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครอง โดยครูท าหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ ฝึกทกัษะและให้
ข้อมลูความรู้ท่ีผู้ปกครองสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จึงจะเป็นผลดีต่อการพฒันานกัเรียนอย่าง
แท้จริง โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ หลกัการการมีส่วนร่วมหรือการเป็นหุ้นส่วนของครอบครัว
และโรงเรียน ท่ีครูควรเปิดโอกาสให้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมท่ี
ส าคญั คือ กิจกรรมท่ีฝึกโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง ซึ่งในประเด็นนี ้นับว่าเป็นหวัใจ
ส าคัญของรูปแบบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เน่ืองจากการท่ีผู้ปกครองและครูผู้ สอนได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนั จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดกระบวนการพฒันาทกัษะของ
การด าเนินงานร่วมกัน และเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียว ข้อง โดยมี
จดุมุง่หมายส าคญั คือศนูย์กลางของการพฒันา คือ นกัเรียนท่ีเป็นลกูหลานของผู้ปกครองดงักลา่ว 
จึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นในเร่ืองของผู้ เรียนเป็นส าคญั (Child Center) โดยใช้สภาพปัญหา 
(Problem-based) ท่ีแท้จริงในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในเร่ืองของการจัดการแลกเปลี่ยนรู้โดยใช้
แนวคิดของความร่วมมือและปฏิบัติการจริงนัน้ เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา        
การเรียนรู้ทางพลศึกษา ดงัสะท้อนจาก มาตรา 8 ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีระบุ
ถึงการจดัการศกึษาให้ยดึหลกัส าคญั 3 ประการ คือ (1) เป็นการศกึษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(2) ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  

2.4 บทบาทหน้าท่ีของครู ผู้ปกครองและนกัเรียน จะต้องมีการก าหนดบทบาทท่ี
ชัดเจน ซึ่งในเร่ืองนี ้เป็นไปตามหลักการของการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งในกระบวนการ
ด าเนินงานนัน้ จะต้องมีการก าหนดขอบข่ายของการด าเนินงาน (Job description) ท่ีชัดเจน 
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เน่ืองจากการก าหนดภาระงาน บทบาทหน้าท่ีท่ีชดัเจน จะส่งผลให้แต่ละบุคคล ด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของตวัเอง ไม่เกิดความทบัซ้อนในการท างาน และในขณะเดียวกนัก็ทราบถึงบทบาท
ของบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบ จึงสามารถท่ีจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการส่งทอดหรือ
ถ่ายโอนข้อมลูสารสนเทศท่ีถกูต้องเหมาะสมได้ เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมลูสารสนเทศท่ีมีอยู่
อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสดุ สอดคล้องกับท่ี พร้อมพิไล บวัสวุรรณ (2554) กล่าวถึง
หลกัการเป็นหุ้นส่วนของครอบครัวและโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์นกัเรียน ต้องเปิดโอกาสให้    
แต่ละฝ่ายได้น าจุดแข็งท่ีมีอยู่ออกมาใช้ การให้อ านาจแก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการเป็นหุ้นส่วนจึง
เป็นสิ่งส าคญั การมีส่วนร่วมในระดบัพืน้ฐานท่ีโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมตดัสินใจด าเนินการ
และเปิดโอกาสเพียงให้ผู้ ปกครองเข้ามาส่วนร่วมในกิจกรรมแบบเป็นผู้ สนับสนุน  ไม่สามารถ
ก่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนได้ เพราะความรับผิดชอบมาพร้อมกับอ านาจท่ีได้รับ หรืออ านาจท่ี
ยิ่งใหญ่มาพร้อมกบัความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญ่ด้วยเช่นกนั  

2.5 การวัดและประเมินผล ในกระบวนการวัดและประเมินผลนัน้ ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกบัรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นครูผู้สอน ผู้ปกครอง หรือตวันกัเรียนเอง จะต้องเกิดการรับรู้ข้อมลู
ซึ่งเป็นผลการประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรูปแบบอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นไปตาม
จดุมุง่หมายท่ีก าหนดในรูปแบบ เพราะการรับรู้ข้อมลู จะช่วยให้สามารถประเมิน หรือตดัสินใจท่ีจะ
กระท าการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ก่อให้เกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของรูปแบบ และกระบวนการวดัและประเมินผลนัน้ ควรจะต้อง
ด าเนินการทัง้ในลกัษณะของก่อนการฝึกกิจกรรม ซึง่ควรจะประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และการทดสอบทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียน เน่ืองจากการประเมินผลก่อนการฝึก 
จะท าให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบถึงสถานะทางสขุภาพ หรือความสามารถทางกายของนักเ รียน    
ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งในแต่ละบุคคลนัน้มีความแตกต่างกัน เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
จดัการเรียนรู้รายบุคคล ตามท่ีระบใุนหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 เน่ืองจากการ
ทราบพืน้ฐานท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน จะท าให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะครูและผู้ปกครอง 
สามารถจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน ตามขีดความสามารถหรือข้อจ ากดัของผู้ เรียนแต่ละคน
ได้สอดคล้องกับ  Christenson (1995) ได้กล่าวอีกว่า การท างานร่วมกันของผู้ ปกครองและ
บคุลากรในโรงเรียนมีผลต่อความส าเร็จของผู้ เรียน โดยต้องตระหนกัว่า โรงเรียนก็ต้องจดั กิจกรรม
ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมมากกว่าปกติ เพราะจะท าให้เกิดการสื่อสารทางบวก ท่ีมีความต่อเน่ือง 
เป็นระบบ และได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ถึงแม้ว่ากระบวนการจะซบัซ้อน แต่ก็ส่งผลดีกับเด็ก    
การประเมินผลร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึน้  ในขณะเดียวกันเม่ือ
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ด าเนินการกิจกรรมการฝึกในแต่ละส่วนไปแล้วนัน้  หลังการฝึกกิจกรรมจะต้องมีการประเมิน
ความสามารถของผู้ เรียน ซึ่งถือเป็นผลลพัธ์ท่ีส าคญัของรูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ คือจะต้องประเมิน
ทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพของนักเรียนว่ามีความก้าวหน้า หรือพัฒนาขึน้มากน้อย
เพียงใด เน่ืองจากการประเมินเม่ือสิน้สุดการด าเนินงาน จะเป็นสิ่งหนึ่งท่ีน าไปสู่การตดัสินท่ีจะ
ปรับปรุง แก้ไข พฒันา เพื่อด าเนินการต่อ หรือยตุิกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในกรณีท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จ และการประเมินผลท่ีตวัผู้ เรียนซึง่ถือว่าเป็นจดุศนูย์กลางของการเรียนรู้ นบัว่าเป็นสิ่ง
ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ดงัท่ีปรากฏในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีกล่าวถึง
การวดัการประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริง ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศกัยภาพ    
การวดัการประเมินผลจึงมีลกัษณะท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้ ปกครองและครู และ
สอดคล้องกบัการประเมินพฒันาการ ตามท่ีระบุในหลกัสตูรแกนกลางปฐมวยัพุทธศกัราช 2560 
ว่าการประเมินต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอ และ
ประเมินตามสภาพจริง ซึ่งในส่วนนี ้หากพิจารณาตามแนวทางการประเมินของสตฟัเฟิล บีมส์      
ท่ีกลา่วถึง รูปแบบการประเมิน CIPP Model จะพบว่าส่วนนี ้คือสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุของรูปแบบการ
ประเมินดงักล่าว นั่นคือ การประเมิน Product Evaluation ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลผลิต 
(Output Evaluation) ท่ีเน้นท่ีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ทัง้ในส่วนของกิจกรรมท่ีด าเนินการโดย
ครูผู้สอน กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยผู้ปกครอง และกิจกรรมท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครู การประเมินผลลพัธ์ (Outcome Evaluation) ซึ่งในส่วนนีเ้ป็นการประเมินผลต่อเน่ืองจาก
กิจกรรมท่ีด าเนินการ นัน่คือ ทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นของนกัเรียน ซึง่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาจากการใช้รูปแบบท่ีสร้างขึน้ และการประเมินผลกระทบ ( Impact 
Evaluation) นัน่คือผลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะสขุภาพของนกัเรียน ซึ่งในท่ีนีค้ือ สมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน ว่าดีขึน้มากน้อยเพียงใด จึงเห็นได้ว่ากระบวนการประเมินท่ีเกิดขึน้นัน้           
มีความครอบคลมุตอ่ผลลพัธ์ (Result) ท่ีเกิดขึน้ ทัง้หมด เป็นกระบวนการบริหารจดัการกิจกรรมท่ี
อิงแอบบนพืน้ฐานของการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Result Based Management :RBM) 
อย่างแท้จริง และนอกจากการประเมินในส่วนของ Product Evaluation แล้ว รูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก
ปฐมวยักิจกรรมนี ้ยงัให้ความส าคญักบัการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ท่ีเน้นการ
มีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการประเมินความพึงพอใจตอ่รูปแบบการจดักิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว จากผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 2 กลุ่ม คือครูผู้ สอนและ
ผู้ปกครอง เพราะการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดักิจกรรม และความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
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ร่วมกันนัน้ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้รูปแบบนี ้ เน่ืองจากการ
ด าเนินงานใดๆ ก็ตาม หากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีการร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมคัรใจ เต็มใจ และพึงพอใจต่อการท างานแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
มานะพยายาม และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองอย่างเคร่งครัด และรอบคอบ 
ส่งผลให้เกิดผลส าเร็จของงาน และในขณะเดียวกันย่อมส่งผลให้เกิดการน ารูปแบบดังกล่าวนี ้      
ไปขยายผลตอ่เน่ือง เกิดการปฏิบตัิในวงกว้างมากยิ่งขึน้ เกิดความยัง่ยืนของการพฒันาในอนาคต 
สอดคล้องกับวิวรรณ สารกิจปรีชา (2553) ท่ีกล่าวว่า เม่ือเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้วการ
เรียนรู้จะต้องเช่ือมตอ่และเช่ือมโยงระหวา่งสถานศกึษาและครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กนัน้
ตอ่เน่ืองและท าให้การเรียนรู้มีความหมายตอ่เด็ก เพราะสามารถเช่ือมโยงสูชี่วิตจริงท่ีบ้านได้ด้วย   

3. จากผลทดลองใช้และประเมินผลการจดักิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง  ท่ีพบว่า
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ           
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหว และสมรรถภาพ   
ทางกายท่ีสงูขึน้กว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสามารถท่ีจะ
พฒันาให้มีทกัษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายดีกว่ากลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้ใช้รูปแบบอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นัน้ สามารถอธิบายได้ว่า เน่ืองจากกิจกรรมในรูปแบบ มีการ
ก าหนดระยะเวลาของการฝึกกิจกรรมท่ีชดัเจน และมีล าดบัขัน้ของการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหว 
ท่ีเร่ิมต้นจากทักษะพืน้ฐานท่ีมีความง่ายก่อน จากนัน้ จึงพัฒนาขึน้สู่ทักษะท่ีซบัซ้อนมากยิ่งขึน้     
ซึ่งเป็นไปตามหลักการฝึก ท่ีระบุว่าการฝึกจะต้องเร่ิมต้นจากการปฏิบัติด้วยรูปแบบง่ายๆ             
ไม่ซบัซ้อน เมื่อประกอบกบัการท่ีมีความตอ่เน่ืองของกิจกรรม ทัง้ท่ีเกิดในโรงเรียน ท่ีด าเนินการโดย
ครูผู้สอน และท่ีเกิดในครอบครัว ที่ด าเนินการโดยผู้ปกครอง ความตอ่เน่ือง และความถ่ีท่ีเหมาะสม
ของกิจกรรมจึงสามารถท่ีจะช่วยพัฒนาการฝึกทักษะมีความคล่องแคล่วเช่ียวชาญมากยิ่งขึน้ 
ส่งผลให้ผลการประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวหลงัการฝึกของนกัเรียนดีขึน้กว่าก่อนการฝึกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการประเมินนีมี้ความสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เทเบิลแมน 
และคณะ (Tableman and et al. 2016) ท่ีได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัความส าคญัของการมีสว่นร่วม
ของผู้ปกครองต่อสถานศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Michigan State 
University) สรุปผลการวิจัยไว้ว่า เม่ือผู้ปกครองสามารถเป็นหุ้นส่วนของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาให้กับเด็ก โดยการร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้ เรียน ตามบริบทของตนเอง 
แล้วจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนีย้ังช่วยให้
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สถานศึกษามีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ผู้ ปกครองมีความพอใจในผลการด าเนินงานและครูมี
ก าลงัใจในการท างานสงูขึน้ จึงอธิบายได้ว่าการพฒันานกัเรียนให้มีประสิทธิภาพนัน้ บคุคลท่ีบ้าน
และโรงเรียนต้องท างานต่อเน่ืองกนั  และในประเด็นของสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนนัน้ เม่ือ
นักเรียนมีพฤติกรรมการฝึกท่ีต่อเน่ืองด้วยทักษะท่ีถูกต้อง จึงส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของ
นกัเรียนท่ีดีขึน้ในอตัราท่ีก้าวกระโดดมากกว่าผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายท่ีเกิดจาก
วฒุิภาวะ (Maturity) ดงัท่ีสะท้อนให้เห็นจากผลการวิจยัท่ีพบว่า ถึงแม้ในกลุ่มควบคมุท่ีเรียนด้วย
วิธีการจัดการเรียนการสอนปกติ จะท าให้นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดีขึน้ใน
หลายๆ ด้านก็ตาม แตเ่ม่ือน ามาเปรียบเทียบเพื่อศกึษาพฒันาการของสมรรถภาพทางกายกบักลุม่
ทดลองท่ีได้รับการฝึกด้วยรูปแบบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  ก็พบว่า กลุ่มทดลองมีพัฒนาการของ
สมรรถภาพทางกายสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้ยงัพบว่า
ในรูปแบบท่ีสร้างขึน้นี ้นอกจากจะสง่ผลตอ่การพฒันานกัเรียนแล้ว ยงัสง่ผลตอ่ความพงึพอใจของ
ผู้ปกครองและครูผู้สอนอีกด้วย เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และมีการฝึกปฏิบตัิท่ี
ชัดเจน มีการประสานสัมพันธ์กันทัง้ในระดับบุคคล และระดับกิจกรรมท่ีชัดเจน ส่งผลให้ผู้ มี       
สว่นเก่ียวข้องทัง้สองกลุม่มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ เพราะทัง้สองฝ่ายได้เกิดการมีสว่นร่วม
ในทุกระดบัท่ีชัดเจนทัง้ 5 ระดบัของการมีส่วนร่วม นับตัง้แต่ระดับของการให้ข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกบั ระดบัของการวางแผนด าเนินงานร่วมกนั ระดบัของการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนั ระดบัของ
การประเมินผลร่วมกัน และท่ีส าคัญท่ีสุดคือระดับของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน คือ การ
พฒันาทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้น และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนท่ีเป็นลูก
ศิษย์ และบุตร หลานของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยโดยภาพรวมนัน้ มีความสอดคล้องกับ Rickett 
(พร้อมพิไล บวัสวุรรณ, 2554 อ้างอิงจาก Rickett, 2002 ) ท่ีกลา่ววา่ การเป็นหุ้นสว่นนัน้ไมใ่ช่เพียง
การมีส่วนร่วมแบบเก่ียวข้องสัมพันธ์กันหรือมีความร่วมมือระหว่างกัน แต่ความร่วมมือเป็น
ส่วนประกอบของการเป็นหุ้นส่วนซึ่งจ าเป็นต้องมีการประสานจุดแข็งของกันและกันบนฐานของ
ความเข้าใจ และไว้วางใจในการด าเนินงานเพ่ือมุง่สูเ่ปา้หมายเดียวกนั ดงันัน้ความเป็นหุ้นสว่นทาง
การศกึษาจงึต้องเกิดขึน้บนฐานของการมีความเข้าใจ การมีเปา้หมายและการร่วมมือร่วมใจในการ
ด าเนินงานตามเปา้หมาย และการแสดงความรับผิดชอบเพื่อความส าเร็จร่วมกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าในการจัดกิจกรรมการคลื่อนไหวในนักเรียนปฐมวยันัน้      
ยังขาดรูปแบบการฝึกท่ีเหมาะสม และขาดการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในกิจกรรมการฝึก 
ตลอดจนการประสานสมัพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร สง่ผลให้นกัเรียนมีทกัษะ
การเคลื่อนไหวท่ีไม่ถกูต้อง และมีสมรรถภาพทางกายท่ีต ่า ดงันัน้ ในโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียน
การสอนในหลกัสตูรปฐมวยั ควรมีการเน้นกิจกรรมการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียน
อยา่งเป็นระบบมากขึน้ ดงันี ้

1.1 ควรมีการประเมินทกัษะการเคลื่อนไหว และสมรรถภาพของนกัเรียนอยา่ง 

สม ่าเสมอในทกุระดบัชัน้ และจะต้องมีการสะท้อนผลปอ้นกลบัให้ผู้ปกครองรับทราบด้วย 
1.2 ควรมีการพฒันาระบบการช่วยเหลือ ติดตามสนบัสนนุให้ครูผู้สอนมีทกัษะใน

การจดักิจกรรมการฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวของนกัเรียนปฐมวยั ด้วยกระบวนการฝึกอบรมเสริม
ทกัษะในเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงัและเป็นระบบ 

1.3 ควรมีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการประชุมผู้ ปกครองเพื่อสร้าง
ความตระหนกัในการจดักิจกรรมการเสริมสร้างทกัษะการเคลื่อนไหวและการพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายของนกัเรียนปฐมวยั เพื่อให้เกิดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั 

2.จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของเดก็ปฐมวยัท่ีพฒันาขึน้นี ้สามารถท่ีจะเสริมสร้างให้
นักเรียนปฐมวัยมีทักษะการเคลื่อนไหวท่ีดีขึน้ ตลอดจนมีสมรรถภาพทางกายท่ีสูงขึน้ ดังนัน้
โรงเรียนควรท่ีจะต้องมีการน ารูปแบบนีไ้ปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน โดย
มีข้อเสนอแนะส าคญัคือ 

2.1 ในกรณีของโรงเรียนท่ีมีความพร้อมทัง้ในสว่นของโรงเรียนเอง และผู้ปกครอง 
ควรมีการใช้รูปแบบนี ้เตม็รูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันานกัเรียน 

2.2 ในกรณีของโรงเรียนท่ีมีความพร้อมน้อย โดยอาจจะเกิดจากสว่นของโรงเรียน 
และ/หรือ ผู้ปกครองท่ีขาดความพร้อม โรงเรียนควรมีการประเมินความพร้อมในแต่ละส่วนก่อน 
หากมีความพร้อมในสว่นใด อาจด าเนินการปรับใช้รูปแบบบางสว่นจากรูปแบบทัง้หมด เช่น หากมี
ความพร้อมเฉพาะในสว่นของโรงเรียน ก็ควรเร่ิมใช้แบบฝึกส าหรับครูผู้สอนก่อน แล้วคอ่ยขยายไป
ยงัการมีสว่นร่วมของครูและผู้ปกครอง จากนัน้ จงึเน้นในสว่นของผู้ปกครองตอ่ไป  
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2.3 กระบวนการน ารูปแบบไปใช้ ควรมีการฝึกทกัษะของครูผู้สอนก่อนเป็นอนัดบั
แรก เน่ืองจากเป็นบคุคลท่ีมีความส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะของผู้ปกครอง และติดตามสนบัสนนุ
กิจกรรมของผู้ปกครองให้เกิดความช านาญและความเช่ียวชาญในการจดักิจกรรม 

2.4 ในกระบวนการใช้รูปแบบ ควรท่ีจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนหรือ
ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้ แกครอง โดยควรมีการวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและร่วมมือกันฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายท่ีเพิ่มขึน้อยา่งแท้จริง    

3.จากผลการวิจัยท่ีพบว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยั มีประสิทธิผลและก่อให้การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ โรงเรียนควรมีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาหรือเสริม     
สร้างทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายท่ีเป็นรูปธรรม และจะต้องมีการถ่ายทอด
นโยบายดงักลา่วไปยงัผุ้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายเพื่อสร้างการรับรู้และน าไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างพร้อม
เพรียงกนั 

4.ผู้ ท่ีสนใจสามารถน ารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวยั ท่ีพฒันาขึน้ไปเป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมเพ่ือให้กลุม่เปา้หมายมีพฤตกิรรมการออกก าลงักาย เพื่อให้มีสขุภาพท่ีดี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครัง้ต่อไป 
1.ควรมีงานวิจยัในเชิงการถ่ายทอดนวตักรรม เพื่อทดสอบผลของการใช้รูปแบบว่ามี

ประสิทธิภาพในเชิงกระบวนการและผลลพัธ์มากน้อยเพียงใด โดยอาจน ารูปแบบการจดักิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัท่ี
พฒันาขึน้นี ้ไปท าการวิจยัและพฒันาต่อกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ท่ีต่างจากการวิจยัครัง้นี ้
เช่น นกัเรียนชัน้ อนบุาล 1 และ 2 เป็นต้น 

2.ควรมีวิจยัในเชิงนโยบาย เพื่อศกึษาแนวโน้มหรือทิศทางในการก าหนดนโยบายใน
การพฒันานกัเรียนปฐมวยัในภาพรวม โดยอาจน าแนวคิดจากการวิจยัเร่ืองนีไ้ปต่อยอดเพื่อสร้าง
นโยบายสาธารณสขุเพื่อพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย (Physical Activities) และ
ความรอบรู้ทางกาย (Physical Literacy) ตลอดจนสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนในระดบัชาติ 

3.ควรมีงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการ โดยบูรณาการแนวคิดในเร่ืองของการพัฒนา
ความสามารถด้านสมองและกลไก ตลอดจนการพฒันาเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
กระตุ้นเร้าให้นกัเรียนปฐมวยัมีการพฒันาความสามารถของตวัเองได้มากขึน้ 
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4.ควรมีงานวิจยัในเชิงคณุภาพในลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อพฒันาระบบ หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องมากขึน้ ตลอดจนมีการ
ถอดบทเรียนสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางกาย 
(Physical Literacy) เพื่อสร้างต้นแบบของความส าเร็จ (Best Practice) ของการบริหารจดัการ 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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1. รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และค่าดชันีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบทกัษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นและแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
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2. รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และค่าดชันีความ
สอดคล้องของแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและแบบประเมินความพงึพอใจ
ต่อการใช้รูปแบบของครูผู้สอนและผู้ปกครอง 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบและวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเดก็ปฐมวัย 
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น่ังงอตัวไปข้างหน้า 

 

  

 

  

  
 วัตถุประสงค์การทดสอบ  

เพื่อวดัความออ่นตวัของกล้ามเนือ้หลงัและต้นขาด้านหลงั 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ  

กลอ่งเคร่ืองมือวดัความออ่นตวั ขนาดสงู 30 เซนตเิมตร มีสเกลของการวดัระยะทางตัง้แต่
คา่ลบถึงคา่บวกแป็นเซนติเมตร 

 วิธีการปฏิบัต ิ 
ให้ผู้ รับการทดสอบนัง่ตวัตรง เหยียดขาตรงไปข้างหน้า เข่าตงึ ให้ฝ่าเท้าตัง้ขึน้และวางราบ

ชิดกลอ่งวดัความออ่นตวั เหยียดข้อศอกทัง้สองข้างในท่าคว ่ามือแล้วยื่นแขนไปข้างหน้า โดยให้
ฝ่ามือทัง้สองข้างวางคว ่าซ้อนทับกันพอดี แล้วให้ผู้ รับการทดสอบค่อยๆก้มล าตวัไปข้างหน้า
พร้อมกับเหยียดแขนท่ีมือคว ่าทับซ้อนกันไปวางบนกล่องวดัความอ่อนตวัโดยให้ได้ไกลท่ีสุด     
จนไมส่ามารถก้มล าตวัลงไปได้อีก ให้ผู้ รับการทดสอบก้มล าตวัค้างไว้ 3 วินาที แล้วกลบัคืนสูท่่า
นัง่ตวัตรง ท าการทดสอบจ านวน 2 ครัง้ ติดตอ่กนั  
ระเบียบในการทดสอบ 

1. ในการทดสอบจะต้องถอดรองเท้า 
2. ในขณะท่ีก้มล าตวัเพื่อยื่นแขนไปข้างหน้าให้ได้ไกลท่ีสดุนัน้ เข่าต้องไมง่อ 

3. ห้ามผู้ เข้ารับการทดสอบโยกตวัช่วยขณะท่ีก้มล าตวัลง 
การบันทกึคะแนน  
 บนัทกึระยะทางท่ีท าได้เป็นเซนติเมตร โดยบนัทกึคา่ท่ีดีท่ีสดุจากการทดสอบ 2 ครัง้ 
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ยืนเขย่งปลายเท้า 

 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์การทดสอบ  

เพื่อวดัการทรงตวั 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ  

พืน้เรียบ และนาฬิกาจบัเวลา  
 วิธีการปฏิบัต ิ 

ให้ผู้ รับการทดสอบยืนตรงเท้าชิดยกแขนทัง้สองเหยียดตรงยกไปข้างหน้าขนานกับพืน้     

คว ่าฝ่ามือลง เขยง่เท้าทัง้สองขึน้จากพืน้ด้วยปลายเท้ายืนทรงตวัอยูใ่นลกัษณะนิ่งและนานท่ีสดุ 

โดยไม่ให้มือและเท้าเคลื่อนท่ีไปจากต าแหน่งเดิม หรือส้นเท้าลดลงแตะพืน้ แขนทัง้สองต้อง

เหยียดขนานกบัพืน้ตลอดเวลาท่ีจบัเวลา ทดสอบ หากส้นเท้าขยบัและลดลงให้หยดุจบัเวลา  
ระเบียบในการทดสอบ 

 ผู้ทดสอบจะต้องสงัเกตมือและส้นเท้าของผู้ รับการทดสอบว่าเคลื่อนท่ีไปจากต าแหน่งเดิม 

หรือลดลงแตะพืน้หรือไม่  
การบันทกึคะแนน  

 บนัทกึเวลาท่ีท าได้เป็นวนิาที โดยบนัทกึคา่ท่ีดท่ีีสดุจากการทดสอบ 2 ครัง้ 
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ยืนกระโดดไกล  

 

 

  

 

 

 วัตถุประสงค์การทดสอบ 

 เพื่อวดัความแข็งแรงและก าลงัของกล้ามเนือ้ขา  
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

 แผ่นยางส าหรับยืนกระโดดไกล มีสเกลบอกระยะทางเป็นเซนติเมตรและเทปวดัระยะทาง  
 วิธีการปฏิบัต ิ

1. ให้ผู้ รับการทดสอบยืนแยกเท้าห่างกนัประมาณความกว้างของช่วงไหล่ โดยปลายเท้า
ทัง้สองข้างเสมอกนัวางชิดด้านหลงัของเส้นเร่ิม 

2. ย่อเข่าพร้อมกับเหวี่ยงแขนไปด้านหลงัเพื่อหาจังหวะในการกระโดด เท้าทัง้สองข้าง      
ไม่เคลื่อนท่ี เม่ือได้จงัหวะให้กระโดดไปข้างหน้าให้ได้ระยะไกลท่ีสดุ และขณะลงสู่พืน้ให้ผู้ รับ
การทดสอบย่อเข่าทัง้สองข้างลงเล็กน้อยเพื่อปอ้งกนัการกระทบการเทือนของข้อเข่าและข้อเท้า 
ท าการทดสอบจ านวน 2 ครัง้ ไม่ติดตอ่กนั  

3. การวดัระยะทางการกระโดด ให้วดัจากจุดท่ีส้นเท้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย     
สูพ่ืน้ท่ีใกล้เส้นเร่ิมมากท่ีสดุ โดยให้ผู้ช่วยท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลและบนัทกึระยะทางท่ีกระโดดได้ลง
ในแบบบันทึกการทดสอบ คิดระยะทางท่ีกระโดดได้เป็นเซนติเมตร ถ้ามีเศษสูงกว่า 0.5 
เซนตเิมตร ให้ปัดเป็นจ านวนเต็มของคา่เซนติเมตรท่ีต ่าลง 
การบันทกึ 

  วัดระยะทางท่ีกระโดดได้เป็นจ านวนเต็มของเซนติเมตร และบันทึกผลการทดสอบครัง้ท่ี

กระโดดได้ไกลท่ีสดุ   
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วิ่งเร็ว 20 เมตร 

 

  

 

  

  
 
วัตถุประสงค์การทดสอบ  

เพื่อวดัความเร็วในการวิ่ง 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ  

1. นาฬกิาจบัเวลา 1/100 วินาที 

2. เทปวดัระยะทาง มีคา่เป็นเซนติเมตรและเมตร 

3. ทางวิ่งยาวไม่น้อยกวา่ 25 เมตร 
 วิธีการปฏิบัต ิ 

ให้ผู้ รับการทดสอบยืนอยู่หลงัเส้นเร่ิม ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้น เม่ือผู้ทดสอบให้สญัญาณ”เตรียม” 

ให้ผู้ รับการทดสอบยืนในลกัษณะเท้าน าเท้าตามอยู่ท่ีเส้นเร่ิมพร้อมกบัยอ่เข่าเลก็น้อย เมื่อได้ยิน

สญัญาณปลอ่ยตวั (เสียงนกหวีด) ให้วิ่งเร็วเต็มท่ีจนผ่านจดุสิน้สดุ ผู้ทดสอบหยุดเวลาเม่ือผู้ เข้า

รับการทดสอบวิ่งแตะจดุสิน้สดุ ให้ผู้ รับการทดสอบท าการทดสอบจ านวน 2 ครัง้ ไม่ติดตอ่กนั  
การบันทกึคะแนน  

 บนัทกึคา่เวลาท่ีดีท่ีสดุจากการทดสอบ 2 ครัง้ เป็นผลการทดสอบ โดยบนัทกึเวลาท่ีวิ่งได้

เป็นวนิาที ทศนิยมสองต าแหนง่ 
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ลุก-น่ัง 30 วินาที  

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์การทดสอบ 

  เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ท้อง 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ  

เบาะรองพืน้ หรือสนามหญ้านุ่มและนาฬกิาจบัเวลา 1/100 วินาที 
 วิธีการปฏิบัต ิ 

ให้ผู้ เข้ารับการทดสอบนอนหงาย ชนัเข่าทัง้สองข้างท ามมุ 90 องศา ฝ่าเท้าทัง้สองข้างวาง

ราบกบัพืน้ ห่างกนัประมาณ 1 ช่วงไหล ่พร้อมกบัมือวางแตะกนัไว้ท่ีหน้าขาทัง้สองข้าง ให้ผู้ช่วย

การทดสอบนัง่อยูท่ี่ปลายเท้าของผู้ รับการทดสอบแล้วมือจบัท่ีบริเวณข้อพบัเข่าทัง้สองข้าง  

เม่ือได้ยินสญัญาณ “เร่ิม ”ให้ผู้ เข้ารับการทดสอบยกล าตวั ขึน้ไปสู่ท่านัง่ แล้วก้มล าตวัให้

ศีรษะผ่านไประหว่างเข่า โดยใช้แขนทัง้สองเหยียดตรงไปให้ปลายนิว้แตะเส้นตรงท่ีพืน้ในระดบั

เดียวกับปลายเท้าทัง้สองข้าง แล้วนอนลงกลับสู่ท่าเร่ิมต้น โดยจะต้องให้สะบักทัง้สองข้า ง    

แตะพืน้ นบัเป็น 1 ครัง้ และปฎิบตัิตอ่เน่ืองกนัไปจนครบ 30  วินาที 
 ระเบียบในการทดสอบ 

  ในการทดสอบจะไมน่บัจ านวนครัง้ในกรณีตอ่ไปนี ้

  1. มือทัง้สองข้างไมไ่ด้วางแตะท่ีบริเวณขาทัง้สองข้างในขณะกลบัลงไปสูท่่าเร่ิมต้นสะบกั
ไม่แตะพืน้ 
  2. ปลายนิว้มือทัง้สองข้างไม่ได้ยื่นไปแตะเส้นตรงท่ีพืน้ในระดบัเดียวกบัปลายเท้า 
  3. ผู้ รับการทดสอบใช้มือหรือข้อศอกยนัพืน้ เพื่อดนัล าตวัลกุขึน้ 

การนับคะแนน  

 งนวนครั ้บนัทกึจ า ท่ีท าได้อยา่งถกูต้องภายในเวลา 30  วินาที ท าการทดสอบเพียงครัง้เดียว 
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ภาคผนวก ง 
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับเดก็ไทยอายุ 4-6 ปี 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินการใช้รูปแบบ 

- แบบทดสอบทกัษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นของเดก็ปฐมวัย 
- แบบบันทกึผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเดก็ปฐมวัย 
- แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบ 
- แบบประเมินความพงึพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการใช้รูปแบบ 
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ภาคผนวก ฉ 

- คู่มือครู 

      - คู่มือผู้ปกครอง 

- ขัน้ตอนการยืดเหยียดกล้ามเนือ้ 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวอรชลุี  นิราศรพ 
วัน เดอืน ปี เกิด 29  มิถนุายน  2526 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ) วิชาเอกพลศกึษา  

คณะพลศกึษา จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ    
พ.ศ. 2551 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม) วิชาเอกพลศกึษา            

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
พ.ศ. 2561 การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (กศ.ด.)   
สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา แขนงการจดัการเรียนรู้พลศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ที่อยู่ปัจจุบัน 665 ออ่นนชุ ประเวศ ประเวศ จงัหวดักรุงเทพ 10250   
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