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The purpose of the experimental design research was to study the effects of body movement and
creative play training on the ball-throwing accuracy of pre-school children (kindergarten students). The subjects
included sixty students in the 2018 academic year. They were purposely selected and divided into two groups
by random sampling, with an experimental group and a control group. The only experimental subjects trained in body
movement and creative play training program using two created research instruments: the first trained gross muscles
by the body movement training program and the second trained the fine muscles by creative play training program
with a content validity value of 1.00. The control subjects performed activities according to their teacher. The two
groups were tested by two created researcher instruments, with ball-throwing accuracy tests for fine muscles and
a four skills test for gross muscles, with reliability values of .76 and .73. The data from the test were
also analyzed. The mean, percentage, standard deviation, and t-test were also taken into account. The results
revealed the following: (1) the activities in the teaching program effected the ball-throwing accuracy of students. The
control group showed statistically significant differences between and after ten weeks before treatment at a level of
.05 ; (2) after ten weeks of treatment, the experimental and control groups had significant differences at a level of .05 ;
(3) the body movement training program for gross muscles and the creative play training programs for fine muscles
effected the ball-throwing accuracy of the students. The experimental group showed statistically significant difference
between and after ten weeks treatment with a level of .05 before treatment; (4) after ten weeks treatment (
and 73.00% and at a good level), the body movement and the creative play training program effected to the fine
muscle of the experimental group was better than before treatment (
= 27.50, 91.67% and very good level), the body movement and the creative
play training program effected the gross muscles of the experimental group
= 19.25, 64.17% and at a moderate level).
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การเตรี ย มเด็ ก ไทยสู่ค วามเป็ นประชาคมอาเซี ย น ใน พ.ศ.2558 รวมทัง้ การเตรี ย ม
คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ทาให้ การจัดการศึกษาต้ องพัฒนาเด็กให้ เจริ ญ เติบโตเป็ น
ผู้ใหญ่ ที่ดีของสังคม มี ทกั ษะชี วิตที่สง่ เสริ มศักยภาพสูงสุดของเด็ก ทาให้ เด็กเป็ นคนดี เก่ง และมี
ความสุข ภายใต้ บริ บทสังคมไทยที่เด็กอาศัยอยู่ และเน้ นให้ ค นไทยได้ เรี ยนรู้ ตลอดชี วิตอย่างมี
คุณภาพ ทัง้ นีก้ ารพัฒนาควรพัฒนาการเรี ยนรู้ ตงแต่
ั ้ ช่วงของเด็ กตังแต่
้ แรกเกิดถึง 6 ปี ที่เป็ นช่วง
อายุที่มีอตั ราการพัฒนาสูง จึงมีความสาคัญเพื่อที่จะปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพตังแต่
้ ช่วงปฐมวัย
เด็กปฐมวัย ในช่วงอายุระหว่าง 0-6 ปี ถื อ ว่าเป็ นช่วงที่สาคัญ ที่ สุดของการเรี ยนรู้ ในวัยนี ้สมอง
เติบ โตอย่างรวดเร็ ว ถ้ าเด็ก ได้ รับ การพัฒ นาและได้ รับ การกระตุ้น ด้ วยวิธีการที่ถูกต้ อ ง จะช่ว ย
เสริ มสร้ างให้ มีความพร้ อมสมบูรณ์ ทงร่
ั ้ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม และสติปัญญา (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) เด็กต้ องได้ รับการจัดประสบการณ์ ที่เหมาะสมเปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ เรี ยนรู้และนาประสบการณ์ไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตนเองในอนาคต การที่เด็กเกิดความ
อยากรู้ อยากเห็ น ได้ เล่น สารวจ ทดลอง หยิ บ จั บ เขย่า โยน หรื อ ขว้ างปา คื อ การเรี ย นรู้ และ
พัฒนาการทางด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ในแผนพั ฒ นากี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 6 (สมทบ ฐิ ต ะฐาน, 2561) ได้ มี ก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ในการส่งเสริ มให้ เกิ ดความรู้ และตระหนักด้ านการออกกาลังกายและการกี ฬาขัน้
พื ้นฐาน เพื่อให้ เด็กและเยาวชนทังในระบบและนอกระบบการศึ
้
กษา ได้ รับการศึกษาด้ านพลศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงจากครู พลศึกษาที่มีคุณภาพและจานวนเพียงพอต่อความต้ องการ มีการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาขันพื
้ น้ ฐานได้ อย่างถูกต้ อ ง รู้ กฎและกติกา จนสามารถถึงขันดู
้ กีฬาเป็ นเล่น
กี ฬาได้ มี ทัศนคติที่ดี มี ระเบียบวินัยและมี น ้าใจนักกี ฬ า รวมถึงมี การจัดวางระบบโครงข่ายใน
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้ างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัวในการผลักดันให้
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็ นส่วนหนึง่ ของวิ ถีชีวิตตังแต่
้ ปฐมวัย (เอี ้ยวถาวร กาจบัณฑิต,
2560) โดยในวัยเด็กหากมีการออกกาลังกายโดยสม่าเสมอแล้ วนอกจากจะช่วยให้ สขุ ภาพดีแล้ วยัง
สามารถส่งผลถึงปั จจัยด้ านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตที่สมบูรณ์ เช่น อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ดังนันพั
้ ฒนาการทักษะด้ านร่างกายจึงมีความสาคัญยิ่งในเด็กปฐมวัย กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (2547) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายในเด็กทังกิ
้ จกรรมทาง
กายและการออกกาลังกาย ไม่เพียงแค่เป็ นเครื่ องป้องกันภาวะอ้ วนหรื อเครื่ องมือในการลดน ้าหนัก
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เท่านัน้ แต่ยงั สามารถสอนให้ เด็กมี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพร่ างกายที่ดีไปตลอดช่วงชี วิต และ
เหตุผลสาคัญที่เด็กควรให้ ความสาคัญกับการออกกาลังกายเป็ นอย่างมาก ซึง่ สถาบันด้ านการออก
กาลังกายของประเทศสหรัฐอเมริ กา The New York Times (2013) ได้ ระบุไว้ คือ เด็กที่ออกกาลัง
กายเป็ นประจาจะคงไว้ ซงึ่ พฤติกรรมการออกกาลังกายเมื่อเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ การออกกาลังกายทา
ให้ เด็กสามารถรักษาน ้าหนักตัวที่เหมาะสมกับวัยได้ การมีกิจกรรมทางกายที่สม่าเสมอช่วยสร้ าง
และรักษาสุขภาพและความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ กระดูก และข้ อต่อ และที่สาคัญ การออกกาลัง
กายจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทางานของระบบประสาทที่ดีขึ ้น เช่น การส่งและการรับข้ อมูล
การตอบสนองต่อสิ่งเร้ า ที่จะนาไปสูค่ วามสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบกลไกการเคลื่อนไหวให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิตประจาวัน และเพื่อความสามารถทางกีฬาต่อไป
ถ้ าเด็กปฐมวัยได้ รับการส่งเสริ มพัฒนาการด้ านร่ างกายอย่างถูกวิธีให้ เด็กใช้ กล้ ามเนื ้อใน
การทางานได้ คล่องแคล่วขึน้ จะส่งผลให้ เด็กสามารถร่ วมและปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ ได้ อ ย่างมี
คุณภาพ พัฒนาการด้ านร่างกายที่สาคัญสาหรับเด็กปฐมวัย คือ พัฒนาการด้ านกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
และพัฒนาการด้ านกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก ทักษะกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยประกอบด้ วย การ
เคลื่อนไหวอย่างสมดุล เช่น การเดิน การวิ่ง การปี นป่ าย การทรงตัวอยูก่ ับที่ จะทาให้ เด็กสามารถยืน
ด้ วยเท้ าข้ างเดียวได้ การทรงตัวเป็ นทักษะที่ใช้ ในการกระโดด และการกระโดดแบบเขย่ง การขว้ าง
และการรับ สาหรับ การเปลี่ยนแปลงของเด็กในช่วง 3–4 ปี เด็กจะเดินขึ ้นบันไดได้ ด้วยการใช้ เท้ า
ก้ าวแบบสลับได้ เด็กสามารถขว้ างปาของบางอย่างได้ ปี นขึ ้นกระดานลื่นและไถลต่อลงมาได้ ใน
ความสูง 6 ฟุต แต่ต้องมีคนช่วย และสามารถแสดงความสามารถได้ ครัง้ แล้ วครัง้ เล่าอย่างไม่มีที่
สิ ้นสุด เด็กสามารถวิ่งโดยมีความสัมพันธ์ กันดีกับมือ (แขน) และแขนแกว่งสวิงกับเท้ า เด็กสามารถ
เดินด้ วยปลายเท้ าโดยต้ องมีผ้ คู อยช่วยเหลือ สามารถเดินเป็ นแถวได้ อย่างมีระเบียบกับเพื่อนจริ ง ๆ
หรื อเพื่อนในจิ นตนาการ ได้ เรี ยนรู้ ที่จ ะถีบจักรยานและชอบไปเที่ยวกับผู้ใหญ่ นอกบ้ าน สามารถ
แกว่งเท้ าเตะลูก บอลได้ ใช้ มื อ ข้ า งเดี ยวปาลูก บอลและรั บ ลูก บอลที่ โยนมาโดยใช้ มื อ รั บ ไว้ กับ
หน้ าอกได้ เดินทรงตัวบนแท่นไม้ โดยสลับเท้ าได้ สิ่งเหล่านี ้ปรากฏให้ เห็นเมื่อ เด็กมี วุฒิภาวะและ
เป็ นไปอย่างธรรมชาติ โดยปราศจากการเรี ยนรู้ จ ากประสบการณ์ และการฝึ กฝนแต่การที่ได้ เล่น
กีฬา เช่น เกมต่าง ๆเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ซึง่ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่จะมีอัตรา
การพัฒนาเป็ นไปตามวัย การพัฒนาด้ านร่างกายให้ ได้ ผลดีนนเด็
ั ้ กวัยนี ้ควรได้ วิ่งเล่นออกกาลังกาย
อย่างเพียงพอเพื่อช่วยพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2553, 124-128) การฝึ ก
ทักษะทางกายให้ เด็ กควรค่อยท าไปที ละน้ อย เด็ กยิ่ งเจริ ญ เติ บโตขึน้ ทักษะในการเคลื่อนไหวยิ่งมี
ความสาคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กมากยิ่งขึ ้น ผู้ปกครองต้ อ งช่วยให้ เด็กมี พัฒ นาการด้ านร่ างกาย
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สามารถเคลือ่ นไหวในระดับที่ตรงกับพัฒนาการตามวัย สาหรับความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อ
มัดเล็ก จะมีความสาคัญและจาเป็ นต่อ การดารงชีวิตประจาวันโดยกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก เป็ นอวัยวะ
หนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจาวันของตนเอง เช่น การใส่หรื อถอดกระดุม การรูดซิป การแปรง
ฟั น ผูกเชือกรองเท้ า งานศิลปะรวมทังการขี
้
ดเขียนถ้ าเด็กใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กได้ คล่องแคล่ว จะช่วย
ส่งเสริ มพัฒนาการด้ านต่าง ๆ (อธิ ษฐาน พูลศิลป์ ศักดิ์กุล, 2546, 111) และการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
เล็กของเด็ก ปฐมวัย ควรส่งเสริ มให้ ใช้ ก ล้ ามเนื ้อสายตาร่ วมกับมื อ เพราะการประสานงานของ
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กยังไม่พร้ อมเท่าที่ควร (ลลิตพรรณ ทองงาม, 2540, 32) การเล่นและการจัด
กิจกรรมสร้ างสรรค์ ต่าง ๆ จะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ เด็กได้ พฒ
ั นาความพร้ อมทางมื อและตามาก
ที่สดุ เด็กจะเรี ยนรู้ อย่างสนุกสนานเด็กจะใช้ มือในการหยิบจับวัสดุ ต่าง ๆทาให้ เข้ าใจวิธีการใช้ นิ ้ว
จับดินสอได้ อย่างถูกวิธี (พัฒนา ชัชพงศ์, 2541, 122) สอดคล้ องกับ (เยาวพา เดชะคุปต์ , 2542)
กล่าวว่า การพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดเล็กให้ แข็งแรง เด็กก็พร้ อมที่จะลากลีลามือซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญ
ของการเขียน เพราะความคล่องแคล่วของกล้ ามเนื ้อนิ ้วมือมีความสัมพันธ์ อย่างมากกับการเขียน
ของเด็ก ซึง่ กิจกรรมหรื ออุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริ มการใช้ กล้ ามเนื ้อมือกับสายตาให้ ประสานสัมพันธ์ กัน
ได้ แก่ การร้ อยลูกปั ด ร้ อยเชือก ร้ อยดอกไม้ เย็บกระดุม รู ดซิป เรี ยงสี เรี ยงไม้ หนีบ ปั กหมุด ตอก
ตะปู เป็ นต้ น ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ทักษะที่แสดงถึงความสามารถในการทางานประสานกันระหว่างระบบประสาท และ
ระบบกล้ ามเนื ้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนี ้ อาจจะเรี ยกว่าเป็ นทักษะการเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ นของส่วน
ต่าง ๆ ของร่ างกายได้ (วิลเลียมส์ เจสซี ไฟริ ง, 2540, 26) ซึ่งประกอบด้ วย ทักษะการเคลื่อนไหว
เบื อ้ งต้ น ที่ ร่า งกายอยู่กับ ที่ ทัก ษะการเคลื่อ นไหวเบื อ้ งต้ น ที่ ร่ า งกายเคลื่ อ นที่ และทัก ษะการ
เคลือ่ นไหวเบื ้องต้ นประกอบการใช้ อุปกรณ์ อื่น ๆ เช่น การขว้ างลูกบอล การปาลูกบอล เป็ นต้ น ซึ่ง
นับเป็ นพื น้ ฐานของทักษะที่สาคัญ มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรั บ ผู้ที่อ ยู่ในวัยเด็ก เล็ก จะเป็ น
ทักษะพืน้ ฐานที่จะนาไปสู่การเคลื่อนไหวในกิ จกรรมต่าง ๆ ในความเป็ นอยู่ในชี วิตประจาวันให้
เป็ นไปด้ วยดี มีความปลอดภัยและมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น และทักษะการเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ นเหล่านี ้
เองที่มีบทบาทอันสาคัญในการจะนาไปสูท่ กั ษะการเล่นกีฬาต่าง ๆ
ดังนัน้ ถ้ าเด็กปฐมวัยได้ รับ การพัฒ นากล้ ามเนื ้อมัด เล็กให้ มีความพร้ อ ม สมบู รณ์ และ
แข็งแรง เชื่อว่าน่าจะส่งผลดีตอ่ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ที่จะนาไปใช้ ปฏิบตั ิกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการ
ทางานประสานกันระหว่างระบบประสาทและระบบกล้ ามเนื ้อ นัน่ คือ ความสามารถในการขว้ าง
บอลได้ อย่างแม่นยา เพราะทักษะการขว้ างบอลเป็ นทักษะการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นที่จาเป็ นประการ
หนึง่ ทักษะการขว้ างลูกบอลมีอยู่หลายแบบ ขึ ้นอยูก่ ับโอกาสที่จะใช้ ว่าสถานการณ์ใดควรจะใช้ วิธี
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ขว้ างแบบใด ส่วนใหญ่ จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ฝึ กความรวดเร็ ว แม่นยา สามารถควบคุมทิศทางได้
หรื อ เพื่ อให้ ผ้ ูรับ สามารถรั บ ลูกได้ ง่ายที่สุด ตลอดจนการฝึ กท่าทางขณะจับบอล และระยะทางที่
จะต้ องขว้ างไปสูเ่ ป้าหมาย ซึ่งในชีวิตประจาวันก็ต้องใช้ ทกั ษะด้ านนี ้ในการหยิบ จับ รับ ส่งของด้ วย
เช่นกัน ด้ วยความสาคัญ ตามเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยเห็นว่า ถ้ ากล้ ามเนื ้อมัดเล็กได้ รับการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าน่าจะส่งผลให้ การทางานของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ มีประสิทธิ ภาพ
มากขึ ้น และส่งผลดีตอ่ การขว้ างบอลของเด็กปฐมวัยให้ สามารถควบคุมความรวดเร็ ว และแม่นยา
มากขึ ้นด้ วยเช่นกัน ดังนันจึ
้ งสนใจที่จะศึกษา ผลของการฝึ กการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการเล่น
อย่างสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย ในลักษณะการจัดการเรี ยนรู้
รู ปแบบบูรณาการผ่าน กิ จกรรมการเคลื่อ นไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อ ให้ เด็ก
ปฐมวัยได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งและ สามารถใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กเพิ่มมากขึ ้น ในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็ นการสร้ างเสริ มพัฒนาการในการใช้ ประสาทสัมผัสและกล้ ามเนื ้อต่าง ๆ
รวมทัง้ สร้ างเสริ มทักษะด้ านร่ างกายในการที่จ ะพัฒ นากล้ ามเนื ้อต่าง ๆ เพื่อนาไปสูก่ ารเล่นกี ฬา
ประเภทอื่น ๆ ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อ ศึกษาและเปรี ยบเที ย บผลของการฝึ ก การเคลื่อ นไหวร่ างกายและการเล่น อย่า ง
สร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์กับเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การเคลือ่ นไหวร่างกายแบบปกติ
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแนวทางในการประยุกต์ ใช้ กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่ างกายและการเล่น
อย่างสร้ างสรรค์ ที่สนับสนุนให้ ใช้ ศักยภาพทางร่ างกายของเด็กปฐมวัยให้ เป็ นไปตามจุดประสงค์
ของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะด้ านร่างกาย
ของเด็กปฐมวัยให้ มีความแข็งแรง สมบูรณ์ พร้ อมสาหรับการเข้ าร่วมกิจกรรมในระดับสูงขึ ้นต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นเด็ก ปฐมวัยชายและหญิ ง ระดับ อายุ 3-4ปี ที่
กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ อนุบ าลศึกษา ปี การศึก ษา 2561 กรุ งเทพมหานคร จ านวน 272,936 คน
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชายและหญิง ที่กาลังศึกษา
อยู่ ใ นชั น้ อนุ บ าลศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นเธี ย รประสิ ท ธิ์ ศ าสตร์ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จานวน 190 คน มี 7 ห้ องเรี ยน ทาการเลือกแบบเจาะจงได้ จานวน 2 ห้ องเรี ยนที่
มี จ านวนนัก เรี ยนห้ อ งละ 30 คน น ากลุ่ม ตัวอย่า งจานวน 60 คน มาทดสอบขว้ า งบอลโดยใช้
แบบทดสอบวัด ความแม่นยาในการขว้ างบอล และทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และ
การกระโดด แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ โดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย ได้ กลุม่ ทดลองจานวน
30 คน ได้ รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น
และกลุม่ ควบคุมจานวน 30 คน ได้ รับการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายแบบปกติ
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย สาหรับวัดความสามารถใน
การใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กโดยใช้ แบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2.2 แบบทดสอบวัด ทัก ษะการยื น การเดิ น การวิ่ง และการกระโดดของเด็ ก
ปฐมวัยสาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ โดยใช้ แบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้ดาเนินการใน ปี การศึกษา 2561 ตามแผนกิจกรรม
การเรี ยนรู้ รวม 10 กิจกรรม ในแต่ละกิจ กรรมการเรี ยนรู้ จะใช้ เวลา 50 นาที จะปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชัว่ โมงพลศึกษาตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามปกติ ยกเว้ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนขันสอนและ
้
ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิที่มีรายละเอียดต่างกัน ในแต่ละวันนอกจากกิจกรรมที่ผ้ วู ิจัยจัดขึ ้น กลุ่มตัวอย่างยัง
ได้ รับการจัดกิจกรรมอื่น ๆตามตารางกิจกรรมประจาวันตามปกติเหมือนเดิมทุกประการ

6
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชายและเด็กหญิ งที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันอนุ
้ บาลศึกษา
ปี การศึกษา 2561
2. กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายแบบปกติ หมายถึง กิ จกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย
กิจกรรม (พลศึกษา) ที่เป็ นเกมที่เน้ นการฝึ กพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ที่ เพื่อให้ เด็กปฐมวัยได้ พฒ
ั นา
ทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ประกอบด้ วยกิจกรรม 10 กิจกรรม
ได้ แก่ เกมส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะ เกมมาช่วยกันส่งน ้าที เกมให้ อาหารเจ้ านัน่ ที เกมกลิ ้งบอลรับ -ส่ง
เกมตีลกู โป่ ง เกมจับเชือกเดินตามเส้ น เกมกระต่ายกระโดดข้ ามฝั่ง เกมขว้ างหอก เกมบีบขวด ปิ ด
เปิ ดฝาขวด และเกมจานอวกาศ โดยออกแบบกิจกรรมตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ซึง่ มีหลักการสาคัญตามกระบวนการคือ การเน้ นการพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ที่
ส่งผลต่อการเคลือ่ นไหวร่างกาย
3. กิ จ กรรมการเคลื่อ นไหวร่ า งกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึ ง กิ จกรรมการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย (พลศึกษา)ที่เน้ น การฝึ ก พัฒ นากล้ ามเนื อ้ มัดใหญ่ กับกิ จ กรรมการเล่นอย่าง
สร้ างสรรค์ (ศิล ปศึกษา) ที่ เน้ นการฝึ กความสัมพัน ธ์ ระหว่างการรั บรู้ ทางการมองเห็น กับ การ
เคลื่อนไหวร่ างกายโดยการใช้ ก ล้ ามเนื อ้ มัดเล็ก โดยออกแบบกิ จ กรรมตามแนวทางของ(สานัก
วิช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา, 2560) ซึ่ งมี ห ลัก การส าคัญ ตามกระบวนการคื อ การเน้ น
ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ทางสายตากับการเคลื่อนไหวร่ างกายที่สง่ ผลไปสู่ความแม่นยาใน
การควบคุมน ้าหนักและทิศทางในการขว้ างบอล มีดงั นี ้
3.1 กิ จกรรมการเคลื่อ นไหวร่ างกาย หมายถึง กิจ กรรมทางพลศึกษาที่เป็ นเกม
เพื่ อ ให้ เด็ ก ปฐมวัย ได้ พัฒ นาทัก ษะการเคลื่ อ นไหวร่ า งกายเพื่ อ พัฒ นาการกล้ า มเนื อ้ มัด ใหญ่
ประกอบด้ วยกิจกรรม 10 กิจกรรม ได้ แก่ เกมส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะ เกมมาช่วยกันส่งน ้าที เกมให้
อาหารเจ้ านัน่ ทีเกมกลิ ้งบอลรับ -ส่ง เกมตีลกู โป่ งเกม จับเชือ กเดินตามเส้ น เกมกระต่ายกระโดด
ข้ ามฝั่ง เกมขว้ างหอก เกมบีบขวด เปิ ดปิ ดฝาขวด และเกมจานอวกาศ
3.2 การเล่นอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึง กิ จกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ที่นามาให้ เด็ก
ปฐมวัยได้ ฝึกหัดทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็กให้ มีความแข็งแรงขึ ้นเป็ นการ
ฝึ กการทางานประสานสัมพันธ์ กันระหว่างปราสาทตากับประสาทกล้ ามเนื ้อ ประกอบด้ วยกิจกรรม
10 กิ จกรรม ได้ แก่ กิ จกรรมนวดดินน ้ามัน กิ จกรรมบอลล่องหน กิ จกรรมบอลกระดาษ กิจ กรรม
สนามกีฬาของหนู กิจกรรมเป่ าสีบอลสีร้ ุง กิจกรรมบอลกระดุม กิจกรรมประดิษฐ์ ลกู หึง่ กิจกรรมจุด
สีกิจกรรมร้ อยลูกปั ด และกิจกรรมตัดแปะภาพลูกบอล
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4. แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความสามารถ
ในการขว้ างลูกบอลของเด็กปฐมวัยระดับอนุบาลศึกษา ที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา 2561 ให้ เข้ า
เป้าตามแบบทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย สาหรับวัดความสามารถใน
การใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
5. แบบทดสอบวัด ทัก ษะการยื น การเดิ น การวิ่ ง และการกระโดดของเด็ ก ปฐมวัย
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ ทัก ษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็ ก
ปฐมวัยระดับอนุบาลศึกษา ปี การศึกษา 2561 สาหรั บวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
ใหญ่
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย และ
การเล่นอย่างสร้ างสรรค์

1. ความแม่นยาในการขว้ างบอลของ
เด็กปฐมวัย
2. พัฒ นาการทัก ษะการยื น การเดิ น
การวิ่ง และกระโดดของเด็กปฐมวัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
หลังการทดลองด้ วยการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
กลุม่ ทดลองมีคะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลและคะแนนทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และ
การกระโดดสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้
นาเสนอหัวข้ อ ต่อไปนี ้
1. การพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
1.1 ความหมายของความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
1.2 ความสาคัญของความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
1.4 พัฒนาการและความสามารถทางทักษะที่ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
1.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
1.6 การประเมินพัฒนาการทางทักษะร่างกายที่เกี่ยวข้ องกับกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
2. การพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย
2.1 ความหมายและความสาคัญของการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
2.2 การประเมินพัฒนาการทางทักษะร่างกายที่เกี่ยวข้ องกับกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี
3.1 จุดหมาย
3.2 มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
3.3 สาระการเรี ยนรู้
3.4 การจัดประสบการณ์
4. ศิลปะสร้ างสรรค์
4.1 ความหมายและความสาคัญของศิลปะสร้ างสรรค์
4.2 การจัดกิจกรรมประจาวัน
5. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการเคลือ่ นไหว
และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
6. ทักษะและความแม่นยาในการขว้ างลูกมือเดียวเหนือศีรษะ
7. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
7.1 งานวิจยั ในประเทศ
7.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ

9
1. การพัฒนาการกล้ ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย
1.1 ความหมายของความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
จากการศึกษาพบว่าได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัย สรุปได้ ดงั นี ้
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2560) กล่าวว่า กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก ได้ แก่ นิ ้ว
มื อ นัน้ เด็กควบคุม ได้ ขึน้ สามารถท างานประสานกัน ได้ ดี ขึ ้นเช่น กัน โดยเฉพาะนิ ้วมื อ แต่ละนิ ว้
สามารถเคลือ่ นไหวได้ อย่างอิสระ
นิ ติ ธ ร ปิ ลวาสน์ (2560) กล่า วว่า กล้ า มเนื อ้ มั ด เล็ ก ของเด็ ก ปฐมวัย ได้ แ ก่
กล้ ามเนือ้ นิ ว้ มื อ และกล้ ามเนื อ้ ตา กล้ ามเนื ้อทังสองส่
้
วนมี ความเกี่ ยวข้ องกับความสามารถในการ
เขียนของเด็กเนื่องจากกล้ ามเนื ้อมัดเล็กเป็ นกล้ ามเนื ้อที่ใช้ ในการหยิบจับสิง่ ของ เช่น ตุ๊กตา และของ
เล่นรวมทังทั
้ กษะการดึง การกด การหยอดบล็อก ตลอดจนการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน เช่น การ
ติดกระดุม การผูกเชือกรองเท้ า การจับช้ อ นส้ อมในการรับประทานอาหาร การอาบน ้าแปรงฟั น
เด็กที่มีสายตาดีจะเที่ยวมอง ค้ นหา สารวจสิ่งต่าง ๆ ด้ วยความอยากรู้ อยากเห็น เมื่อพบสิ่งของที่
น่าสนใจเด็ ก จะหยิ บ จับ สิ่งนัน้ การใช้ ต าดูสิ่งของและจับ สิ่งนัน้ ได้ เป็ น ความสามารถในการใช้
ประสาทตาและประสาทมืออย่างประสานสัมพันธ์ พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็กจึงเป็ นพื ้นฐานของ
การเขียน ก่อนที่ครู จะให้ เด็กเขียนจึงต้ อ งพิจ ารณาถึง พัฒ นาการทางกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและการ
ประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตาของเด็กเป็ นสาคัญ
รวิ พ ร ผาด่า น (2557, 8) กล่า วว่า ความสามารถในการใช้ ก ล้ ามเนื อ้ มัด เล็ ก
หมายถึง กล้ ามเนื ้อที่ใช้ ในการทางานที่มีความละเอี ยด ที่ไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของร่ างกาย
เป็ นความสามารถในการบังคับควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อมื อ นิ ้วมื อ ไหล่ให้ ประสาน
สัมพันธ์ กับสายตามและประสาทสัมผัส ทาให้ สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ และช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวันได้ อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2553, 99) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
คือการใช้ มือในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน หรื อการเล่นต่าง ๆ ซึ่งเรี ยกโดยรวมว่าเป็ น
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
สมศรี เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา (2551, 23) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อ
มัดเล็ก หมายถึง กล้ ามเนื ้อที่ใช้ ในการทางานละเอี ยด ที่ไม่ต้องอาศัยการเคลือ่ นที่ของร่างกาย เป็ น
ความสามารถในการบังคับควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อมือ นิ ้วมือ ให้ ประสานสัมพันธ์ กับ
สายตาและประสาทสัมผัส ทาให้ สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
ได้ อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพตามความถนัด
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วรรณี อยู่คง (2547) กล่าวว่า ความหมายของความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อ
มัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการใช้ อวัยวะเพียงบางส่วนโดยเฉพาะมือและนิ ้วมือในการทา
กิ จ กรรม เช่ น การตัด การเขีย น หลัก การท างานส าคัญ คื อ ความสามารถในการควบคุม การ
ประสานสัมพันธ์ กนั ของมือ นิ ้วมือ และตา
Forman George E. (1980, 3) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื อ้ มัด
เล็ก หมายถึง ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อแขน มือ และนิ ้วมือ ในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ โดยสัมพันธ์ กบั การใช้ สายตา
จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ ความว่า ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมกล้ ามเนื ้อ ให้ เกิดประสิทธิภาพในการเคลือ่ นไหวอย่างอิสระ
และเป็ นไปตามเป้า หมายได้ อ ย่า งคล่อ งแคล่วและแม่ น ย าเกิ ด การประสานสัม พัน ธ์ กัน ดี ข อง
กล้ ามเนือ้ มื อ การใช้ มือทัง้ สองข้ าง และนิ ้วมือ รวมทังกล้
้ ามเนื ้อตา สามารถประสานสัมพันธ์ กัน
อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยา และปรับตัวในการเคลือ่ นไหวจนสามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และ
ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจาวันได้ เช่น ทากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือและตาเกี่ยวข้ อง
กับทักษะต่าง ๆ ในการช่วยเหลือตนเอง การสร้ างเสริ มความสามารถในการหยิบ จับ คัดเขียน และ
ทากิจกรรมที่ต้องใช้ กล้ ามเนือ้ นิว้ มื อ ฝามือ และข้ อมื อ ได้ แก่ การวาดภาพ การลากเส้ น การตัด
กระดาษ การร้ อยลูกปั ด และการลากเส้ นตามรอยปะ การติดกระดุม การรูดซิป การรับลูกบอลเป็ น
ต้ น
1.2 ความสาคัญของความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
จากการศึกษาพบว่าได้ มีผ้ ใู ห้ ความสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัย สรุปได้ ดงั นี ้
นิติธร ปิ ลวาสน์ (2560) กล่าวถึง กิจกรรมพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดเล็กมีความสาคัญ
ต่อการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย
ดังนี ้
1. การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดเล็กมีความสาคัญต่อการเตรี ยมความ
พร้ อ มในการเขียนซึ่งต้ องอาศัยประสาทสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุม
กล้ ามเนื ้อมือและแขน
2. ช่วยให้ เด็ก ได้ พัฒ นาสมองและความฉับ ไวในการคิ ด ซึ่งสอดคล้ อ งกับ
แนวคิดของเพียเจี ยท์ (Piaget) ที่กล่าวว่า สติปัญหากับการเคลือ่ นไหวมีความสัมพันธ์ กนั เมื่อเด็ก
ได้ เคลื่อ นไหว สมองก็ จ ะท างานไปพร้ อม ๆ กัน การฝึ กฝนความคล่อ งแคล่วว่อ งไวของการใช้
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กล้ ามเนื ้อมือที่ประสานสัมพันธ์ กันอย่างมากกับการคิดอันฉับไวของเด็ก และในทางตรงกันข้ าม เด็ก
ที่ไม่มีความสามารถเคลือ่ นไหวนิ ้วมือได้ อย่างคล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้ าด้ วย
3. เป็ นการส่ ง เสริ ม เด็ ก ในด้ านการแสดงออกทางด้ านความรู้ สึ ก และ
จินตนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก ประเภทกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตา่ ง ๆ
การวาดภาพระบายสี การปั น้ ดินน ้ามัน การทดลองด้ วยสี การตัด พับ ฉีกปะกระดาษ การทาศิลปะ
ประดิษฐ์
4. เพื่อพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อมื อ
และตาให้ สมั พันธ์ กัน การบังคับกล้ ามเนื ้อทังสองส่
้
วนนี ้จะพัฒนาเด็กให้ มีความสามารถในการ
หยิบจับสิง่ ของต่าง ๆ ได้ อย่างมัน่ คง เช่น เมื่อเด็กได้ รับการฝึ กฝนจนกล้ ามเนื ้อประสานสัมพันธ์ กัน
ดีแล้ ว เด็กจะจับดินสอได้ อย่างมั่นคง มีความพร้ อมในการเขียน หรื อการใช้ มือในการทากิจกรรม
อื่น ๆ
5. ส่งเสริ มให้ เด็กมี ความพร้ อมในการอ่ าน การทางานประสานสัมพันธ์ ที่ ดี
ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือและตาจะช่วยให้ เด็กสามารถที่จะใช้ สายตาในการมองตัวหนังสือ การหยิบจับ
หนังสือ และมองตัวอักษรในหนังสือจากซ้ ายไปขวา อันเป็ นพื ้นฐานในการฝึ กอ่านอย่างคล่องแคล่ว
ในระดับต่อไป
6. ส่งเสริ ม ให้ เด็ก เรี ย นรู้ ในการสารวจ เปรี ยบเที ย บ และแบ่งประเภทของ
สิง่ ของต่าง ๆ รอบตัว
7. เด็กได้ สร้ างภาพพจน์ของตนเองและทักษะทางสังคม ทาให้ ร่วมเล่นและ
ทากิจกรรมร่วม กับเพื่อนได้
8. สามารถนาสิง่ ที่เรี ยนรู้ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ได้
รวิพร ผาด่าน (2557, 9) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก มี
ความสาคัญต่อเด็ก คือ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กเป็ นอวัยวะที่สาคัญ การเคลือ่ นไหวกล้ ามเนื ้อตา มือ นิ ้ว
มือ และแขนที่มีความสัมพันธ์ กันจะทาให้ เด็กสามารถทากิจวัตรประจาวัน ต่าง ๆ ได้ คล่อ งแคล่ว
ว่องไว ซึ่งการบริ หารกล้ ามเนือ้ เล็กให้ แข็งแรงจะช่วยในการพัฒนาการรับรู้ และส่งผลให้ เกิดการ
พัฒนาด้ านสติปัญญาที่ดี ตลอดจนเป็ นพื ้นฐานด้ านความสามารถในการเขียนของเด็กต่อไป
ผกากานต์ น้ อยเนียม (2556, 23) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
เล็กมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเด็ก กล่าวคือ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กเป็ นอวัยวะที่สาคัญ การเคลื่อนไหว
กล้ ามเนือ้ ตา มื อ นิ ้วมื อและแขนที่สมั พันธ์ กัน ช่ วยในการพัฒนาการรับรู้ และสติปัญญาที่ว่อ งไว
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และสามารทากิจวัตรประจาวันได้ อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนพื ้นฐานความสามารถในการเขียน
ของเด็กต่อไป
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551, 101) กล่าวถึง การส่งเสริ มพัฒนาการกล้ ามเนื ้อเล็ก
เป็ นการพัฒนากล้ ามเนื ้อนิ ้วมือที่มีความสาคัญต่อเด็กมาก เพราะเด็กต้ องใช้ มือในการทากิจกรรม
ที่สาคัญได้ แก่ การเขียนหนังสือ การจัดกระทาหยิบจับ การปั น้ การตกแต่งสิง่ ต่าง ๆ
สมศรี เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา (2551, 25) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้
มัดเล็กมีความสาคัญต่อเด็ก คือ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กเป็ นอวัยวะที่สาคัญ การเคลื่อนไหวกล้ ามเนื ้อตา
มือ นิ ้วมือและแขน ที่มีความสัมพันธ์ กันจะทาให้ เด็กสามารถทากิจ วัตรประจาวันได้ คล่องแคล่ว
ว่อ งไว ซึ่งการบริ หารกล้ ามเนือ้ เล็กให้ แข็งแรงช่วยในการพัฒนาการรับรู้ และสติปัญญาที่ ว่อ งไว
ตลอดจนพื ้นฐานด้ านความสามารถในการเขียนของเด็กต่อไป
วรรณี อยู่คง (2547, 28) กล่าวว่า ความสาคัญของความสามารถของกล้ ามเนื ้อ
มือว่าจะต้ องมีการวางแผนและจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นาทางด้ านการใช้ มือแก่เด็ก การทางานร่วมกัน
เป็ นกลุม่ โดยมีกิจกรรมทางศิลปะเข้ าไปมีสว่ นช่วยจาทาให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ทางด้ านการเขียนได้
ง่ายขึ ้นนอกจากนี ้การบังคับมือและนิ ้วมือในการวาดภาพระบายสี การปั น้ ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้
เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านการเขียนได้ ดียิ่งขึ ้น
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, 123) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างกล้ ามเนื ้อมื อ
และสายตา ความสามารถของเด็กในการใช้ มือ นิ ้วมือ และแขน ซึ่งเป็ นการทางานของกล้ ามเนื ้อ
มัดเล็กในการประสานงานระหว่างกลไกทางสมองและร่ างกาย นับว่ามี ความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การทากิจกรรมหรื อเขียน และอื่น ๆ เด็กจะสามารถเขียนสิ่งใดได้ ก็ตอ่ เมื่อมีความสามารถในการใช้
กล้ ามเนือ้ มื อและสายตาให้ ท างานประสานสัม พันธ์ กัน ได้ ดี ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็ น การ
เตรี ยมความพร้ อมที่จะนาไปสูก่ ารเขียนในชันประถมศึ
้
กษา การเขียนมิได้ หมายถึงการเขียนตัวอักษร
ตามความหมายของผู้ใหญ่ แต่ก ารที่ เด็ กสามารถบังคับ ควบคุม การท างานของกล้ ามเนื อ้ และ
สายตาให้ ขีดเขียนเส้ นไปมาในลักษณะต่าง ๆ ได้ ถื อเป็ นความสามารถขันเริ
้ ่ มต้ นที่จะนาไปสู่การ
เขียนที่แท้ จริ งซึ่งการเขียนที่ดีต้องอาศัยการประสานงานที่ดีระหว่างสายตากับมื อ ตลอดจนการ
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและแขน นอกจากนี ้ยังต้ องอาศัยความแม่นยาการรับรู้รูปร่ างและสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ได้ ถกู ต้ อง
จรัล คาภารัตน์ (2541, 14) กล่าวถึง ความสาคัญของทักษะด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อ
เล็กไว้ ดงั นี ้คือ ในขณะที่เด็กกาลังลากเส้ นในลักษณะขีดเขี่ยไปมานันสมองของเด็
้
กได้ จิตนาการที่ไร้
ขอบเขตและทาให้ กล้ ามเนื ้อและประสาทตามีความสัมพันธ์ กนั
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เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539, 64) กล่าวถึง ความสาคัญของทักษะด้ านการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กไว้ ดงั นี ้ มือของคนเรา คือ ฐานของสมองผู้ที่ได้ รับการบริ หารมือมาตังแต่
้ เด็ก จะ
เป็ นผู้ที่มีสมองดี มีความคิดฉับไวในการฝึ กฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้ กล้ ามเนื ้อนิ ้วมือมี
ความสัม พั น ธ์ อ ย่ า งมากกั บ ความคิ ด อั น ฉั บ ไวของเด็ ก และในทางตรงกั น ข้ ามเด็ ก ที่ ไ ม่ มี
ความสามารถเคลือ่ นไหวนิ ้วมือได้ คล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้ าไปด้ วย
ชัยณรงค์ เจริ ญพานิช ย์กุล (2533, 92-93) ได้ กล่าวถึง ความสาคัญของทักษะ
ด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กไว้ วา่ ไม่ได้ หมายถึงเพียงการเขียนตัวอักษรตามความหมายของผู้ใหญ่
แต่การเขียนของเด็กอนุบาลเพียงแค่ขีดเขียนไปมาก็เป็ นการเขียนในขันเริ
้ ่ มต้ นแล้ ว ซึ่งประโยชน์ของ
การเขียนก็เพื่อสือ่ ความคิดเห็นและแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นเป็ นสือ่ ในการแสดงออกที่ตามองเห็น
โดยต้ องใช้ ความสัมพันธ์ ระหว่างตากับมือในการบังคับควบคุมการทางาน
จากความสาคัญที่กล่าวมา สรุปได้ ความว่า ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
ของเด็กนันมี
้ ความสาคัญยิ่ง เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมที่จะนาไปสูก่ ารทากิจกรรมต่าง ๆ และการ
ประกอบกิจวัตรประจาวันด้ วยตนเองกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก จึงเป็ นอวัยวะที่สาคัญประการหนึ่งสาหรับ
ในการประกอบกิจวัตรประจาวันด้ วยตนเอง ถ้ าเด็กฝึ กความพร้ อมใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก ด้ านกล้ ามเนื ้อ
มือ นิ ้วมือ ให้ แข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่ว และการฝึ กความสัมพันธ์ ระหว่างตากับมือช่วยให้ เด็ก
ได้ ออกกาลังกล้ ามเนือ้ เล็กและเด็กก็ พร้ อมที่จ ะใช้ ในการเขียน ขีดเขียน ลากลีลามื อ รวมทังการ
้
หยิบจับหรื อถือสิง่ ของ การใส่ – ถอดกระดุม รู ดซิป การแปรงฟั น ผูกเชือกรองเท้ า งานศิลปะ เล่น
ดนตรี ได้ ดีพิมพ์ดีดได้ คล่อง เย็บปั กถักร้ อยได้ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญของการเขียน การเขียนที่ดีต้อง
มีการประสานกันอย่างดีระหว่างสายตา มือ และการควบคุมกล้ ามเนื ้อ อีกทังถ้
้ าเด็กใช้ กล้ ามเนื ้อ
เล็ก ได้ ค ล่อ งแคล่ว จะช่ ว ยส่งเสริ ม พัฒ นาการด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ านสติ ปั ญ ญาให้ ดี ขึน้ เพราะ
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กมีสว่ นทาให้ เด็กได้ ใช้ มือสารวจ สังเกต จากการสัมผัสจับต้ องในทุก กิจกรรม ใน
ชีวิตประจาวันได้
1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการกล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
สิริม า ภิ ญ โญอนัน ตพงษ์ (2553) กล่าวถึงทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ เด็ก ปฐมวัย และ
พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็กไว้ ดงั นี ้
ทฤษฎี พัฒ นาการของ กี เซล ( Gesell.1940 ) นักจิ ตวิ ทยาพัฒ นาการ ได้ ศึกษา
ความสามารถของเด็กตามแบบธรรมชาติ โดยสังเกตพฤติกรรมของเด็กตังแต่
้ แรกเกิ ดจนเติบโต
เต็มที่ ผลการศึกษาของ กีเซลสรุ ป ได้ ว่า ทักษะด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กสามารถแบ่ง
ออกเป็ นระยะ และมีขนตอน
ั้
ซึง่ พัฒนาการกล้ ามเนื ้อแต่ละช่วงอายุจะมีความสาคัญแก่ชีวิต เพราะ
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เป็ นรากฐานของบุคคลเมื่อเจริ ญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ พฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพร้ อมทางร่างกาย ได้ แก่ กล้ ามเนื ้อ ต่อมต่าง ๆ กระดูก และระบบประสาทต่าง ๆ สิง่ แวดล้ อม
เป็ นเพียงส่วนประกอบของการเปลีย่ นแปลงโดยที่ กีเซลได้ แบ่งพัฒนาการเด็กออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1. พฤติกรรมด้ านการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) เป็ นความสามารถของ
ร่ างกายที่ ค รอบคลุม ถึ ง การบัง คับ อวัย วะต่ าง ๆ ของร่ า งกายและความสัม พัน ธ์ ท างด้ านการ
เคลือ่ นไหวทังหมด
้
2. พฤติ กรรมการปรั บตัว (Adaptive Behavior) เป็ นความสามารถในด้ าน
การประสานงานระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกับระบบความรู้ สึก (Motor Sensory Coordination)
เช่น ประสานงานระหว่างตากับมือ (Eye - Hand Coordination) ซึง่ ดูได้ จากความสามารถด้ านการ
ใช้ มือของเด็ก (Manipulative) เช่น ในการตอบสนองต่อสิ่งที่เป็ นลูกบาศก์ การสัน่ กระดิ่ง การแกว่ง
กาไล ฯลฯ ฉะนันพฤติ
้
กรรมด้ านการปรับตัวจึงสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมทางการเคลือ่ นไหว
3.พฤติ ก รรมทางด้ า นภาษา (Language Behavior) ประกอบด้ ว ยวิ ธี ก าร
สื่อ สารทุ ก ชนิ ด เช่ น การแสดงออกทางหน้ า ตา ท่ า ทาง การเคลื่ อ นไหวท่ า ทางของร่ า งกาย
ความสามารถในการเปล่งเสียงและภาษาพูดเข้ าใจในการสือ่ สารกับผู้อื่น
4.พฤติ กรรมทางด้ านนิ ส ัย ส่วนตัวและสังคม (Personal - Social Behavior)
เป็ นความสามารถในการปรับตัวของเด็กระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ภายใต้ ภาวะแวดล้ อมและสภาพ
ความเป็ นจริ ง นับเป็ นการปรับตัวที่ต้องอาศัยความเจริ ญ เติบโตของสมองและระบบเคลื่อ นไหว
ประกอบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก กีเซลพบว่า ก่อนที่คนเราจะ
ทาอะไรง่ายๆ เช่น หยิบอาหารใส่ปากได้ นนั ้ มีการเรี ยนรู้ หลายขัน้ ขัน้ แรกทารกใช้ มือ ตะปบ ขัน้
ต่อมาจับของด้ วยมือ 4 นิว้ ติดกันกับฝ่ ามื อ โดยเริ่ มใช้ ฝ่ามื อตอนใกล้ ๆ สันมื อ ต่อมาจะเลื่อนไปใช้
กลางมือ แล้ วใช้ หวั แม่มือค่อยๆ เลื่อนมาจับ ขันสุ
้ ดท้ าย คือการหยิบของด้ วยนิ ้วหัวแม่มือกับปลาย
นิ ว้ ยิ่ ง ไปกว่า นัน้ กี เซลได้ ตัง้ ข้ อ สัง เกตว่า การควบคุ ม ปฏิ บัติ ก ารของกล้ า มเนื อ้ ของคนเรา มี
พัฒนาการเริ่ มจากศีรษะจรดเท้ า เรี ยกว่า Cephalo - Caudal Sequence คือ หันศีรษะได้ ก่อนชัน
คอ แล้ วจึงคว่า คืบ นั่ง คลาน ยืน เดิน และวิ่ง ตามลาดับ ส่วนพัฒนาการควบคุม การปฏิบัติของ
กล้ ามเนื ้อ เริ่ มจากใกล้ ตวั ก่อนเรี ยกว่า Proximodistal Sequence เช่น ที่แขน ขา ทารกย่อมบังคับ
การเคลือ่ นไหว แกว่งแขน ขาได้ ก่อนมือและเท้ า เด็กใช้ แขนได้ คล่องก่อนใช้ มือและนิ ้วดังกล่าว ถ้ า
จะให้ เด็กเล็ก ๆ เขียนหนังสือมักจะได้ ตวั โต เพราะกล้ ามเนื ้อมือยังทาได้ ไม่คล่อง ได้ แต่กวาดแขน
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ไปกว้ างๆ ต่อมาเมื่ อการบังคับกล้ ามเนื ้อบรรลุวุฒิภาวะแล้ วจึงสามารถเขียนตัวหนังสือ เล็ก ๆ ได้
เพราะสามารถบังคับกล้ ามเนื ้อและนิ ้วได้
เคปฮาร์ ท ( Kephart, N.C. 1971) ได้ กล่าวถึงพัฒนาการเป็ นลาดับของเด็ก คือ
เริ่ ม จากการรั บ ข่าวสารข้ อ มูล ของเด็ ก ( Information Processing stage ) เรี ย กว่า Innate หรื อ
Stimulus - Respond reflex period ระยะที่มีอยูเ่ ดิมแต่กาเนิดหรื อระยะของปฏิกิริยาการกระตุ้นการ
ตอบสนองโดยอั ตโนมั ติ ระยะนี เ้ ด็ กจะมองกระพริ บตา สะดุ้งตัว หมุ นตัว และท าอะไรตามแบบ
อัตโนมัติ ระบบประสาทและกล้ ามเนื อ้ จะค่อยๆเจริ ญ เติ บ โตขึน้ มาที ล ะน้ อ ย ปฏิ กิ ริย าอัต โนมั ติ
บางอย่า งจะมี ก ารปรั บ ให้ เข้ าตามสถานการณ์ จากนัน้ ขัน้ การรั บ รู้ (Perceptual Stage ) จะ
เชื่ อมโยงหรื อปรับให้ เด็กแยกภาพและพื ้นได้ โดยอาศัยประสบการณ์ ของเด็ก เมื่ อเด็กมีกิจกรรม
จะต้ องอาศัยการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก เช่น การจับวัตถุเล็ก ๆ เด็กจะกระตุ้นนิ ้วหัวแม่มือและนิ ้วชี ้ให้ บีบ
เข้ ามาในทิศทางตรงข้ ามเพียงอย่างเดียว โดยไม่ออกแรงกระตุ้นส่วนอื่น ๆ เมื่อเด็กเรี ยนรู้ บรรลุการ
ควบคุม จะท าให้ เด็ กสามารถบังคับ มื อให้ เขียนหนังสือ แยกมุมมองที่ เ หมาะสมและเคลื่อ นไหว
กล้ ามเนื ้อไปสูส่ ิ่งนันได้
้ และเริ่ มพัฒนาไปสูก่ ารค้ นหาโดยอาศัยตา และประสาทสัมผัสต่าง ๆ เพื่อให้
เรี ยนรู้และสัมพันธ์ กบั การใช้ กล้ ามเนื ้อในการเคลือ่ นไหวได้ อย่างถูกต้ องและคล่องแคล่ว
ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ เวิร์ด
ได้ เสนอ “ทฤษฎีพหุปัญญา” The Theory of Multiple Intelligences ซึง่ มีแนวคิดว่าความฉลาดของ
มนุษย์ แบ่งได้ 8 ด้ า น ประกอบด้ วยความฉลาดด้ านภาษา ( Linguistic ) ความฉลาดด้ านมิ ติ
สัมพันธ์ (Spatial) ความฉลาดด้ านคณิตศาสตร์ และตรรกะ (Logical-Mathematical ) ความฉลาด
ด้ านมนุษย์ สมั พันธ์ (Intrapersonal ) ความฉลาดด้ านดนตรี (Musical ) ความฉลาดด้ านเข้ าใจ
ตนเอง (Interpersonal ) ความฉลาดด้ านร่ างกาย (Bodily –Kinesthetic ) ความฉลาดด้ านรู้ จัก
ธรรมชาติ (Naturalistic ) ส่วนในด้ านความฉลาดด้ านร่างกาย (Bodily-Kinesthetic ) ความฉลาด
ด้ านนี ้มี ความหมายตรงกับชื่อ คือ เป็ นเด็กที่แข็งแรง สามารถทากิจกรรมและเคลื่อนไหวได้ อย่าง
แคล่วคล่องว่องไว ชอบแสดงออก และสนุกกับกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและงานฝี มือจุดเด่นของเด็ก
ที่มีความฉลาดด้ านร่ างกาย คือ จะตอบสนองต่อสิง่ เร้ าทางกายภาพได้ ดี ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ และ
กล้ ามเนือ้ มัดเล็กได้ อย่างยอดเยี่ยม มักเคลื่อ นไหวตลอดเวลาที่เรี ยนรู้ ทาให้ อาจดูเหมื อนนัง่ นิ่งๆ
ไม่ได้
จากทฤษฎีข้างต้ นที่ศกึ ษามาจาก (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2553) สรุปได้ ความว่า
เด็กจะมีพฒ
ั นาการของความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กได้ ต้ องเริ่ มมาจากการเคลื่อนไหว
อวัยวะในส่วนต่าง ๆ เกิดจากการพัฒนาการด้ านร่างกายในส่วนของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ก่อน แล้ ว
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จึงค่อยๆ พัฒนามาเป็ นการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กไปตามลาดับขันตอนของพั
้
ฒนาการ ซึ่งจะเป็ นไป
ตามวุฒิ ภาวะและการเรี ยนรู้ ของเด็ ก ดังนัน้ การพัฒ นาการด้ า นร่ า งกายที่ ส าคัญ ของเด็ ก คื อ
พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และกล้ ามเนื ้อมัดเล็กให้ มีการเคลือ่ นไหว และเด็กจะพัฒนาได้ ดีมาก
น้ อ ยเพี ยงใดขึน้ อยู่กับ ความพร้ อมของร่ า งกาย ความแข็งแรง โอกาสหรื อ ประสบการณ์ ในการ
เคลื่ อ นไหวและสิ่ งแวดล้ อ ม โดยที่ ก ารรั บ รู้ ด้ า นประสาทสัม ผัส ให้ ท างานประสานกั น ได้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่วของกล้ ามเนือ้ มัดเล็ก จะอาศัยความรู้ สึกและประสบการณ์ ของเด็ ก ช่วยให้ ควบคุม
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาการและความสามารถทางทักษะที่ใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
จากการศึกษาพบว่าได้ มีผ้ ใู ห้ นิยามเกี่ยวกับพัฒนาการและความสามารถในการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สรุปได้ ดงั นี ้
รวิพร ผาด่าน (2557, 10) อ้ างอิงจาก สานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้ วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เลส์ตาช อังเดร (2529, น.23-27) ได้ กล่าวถึง ความสามารถในการ
ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก โดยแบ่งความสามารถตามช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบนัน้ มีความสามารถใน
การใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กดังนี ้
อายุ 2 – 3 ขวบ รู้ จักแต่งตัวและเลือ กเสื ้อผ้ าได้ เอง เขียนรู ปหัวและตัวหรื อ
อาจจะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย สามารถทางานง่ายๆ ได้
อายุ 4 – 5 ขวบ เขียนรู ปมี หัว มี ตัว มี ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายที่สาคัญ ๆ ได้
เขียนรูปสีเ่ หลีย่ มหรื อสามเหลีย่ มตามแบบได้
อายุ 6 ขวบ สารถรับลูกบอลที่โยนมาจากระยะไกล 1 เมตร เขียนรู ปหัว มีตวั
มีขา แขน และมือได้
รวิพร ผาด่าน (2557, 13) อ้ างอิงจาก สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2531 : 38 – 40) กล่าวถึงความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กไว้ ดงั นี ้
การใช้ มือทัง้ 2 ของทารกแรกคลอดจะเอาหัวแม่มือเข้ าปากได้ แต่สว่ นมากจะ
เข้ าไปไม่ตรงปากจนกว่าจะอายุ 2 – 3 เดือน และเวลาเข้ ามักจะเข้ าไปทังก
้ าปั น้ ระยะนี ้เด็กมักจะ
กามืออยูเ่ สมอ ต้ องใช้ เวลานานจึงจะแยกเอาหัวแม่มือออกได้ ดังนันจุ
้ ดประสงค์ของการใช้ มือของ
เด็กเพื่อนาอาหารสูป่ ากด้ วยสัญชาตญาณ แต่ถ้าสังเกตให้ ดีก่อนใช้ มือเด็กจะต้ องใช้ ตาจ้ องดูสิ่งที่
อยากจะได้ ก่อน และทาท่าพยายามจะจับต้ อง
วัย 3 – 6 เดือน ในวัยนี ้ เด็กจะหยิบของได้ แต่ใช้ มือ ทัง้ 4 นิ ้วแทนที่จะใช้ หัว
แม่มือกับนิ ้วชีแ้ ละจะใช้ ปากเป็ นเครื่ องเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ เด็กจะเริ่ มจับยืดและคว้ าของต่าง ๆ ได้ ใน
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ระยะใกล้ ถ้ ายื่นของเล่นที่เขย่ามีเสียงและมีด้ามจับ เด็กจะคว้ าตรงด้ ามแล้ วเขย่าได้ บางครัง้ ก็จะ
เอาใส่ปาก รู้จกั ที่จะมองหาของเล่นเมื่อทาหลุดหายไป
วัย 6 – 9 เดือน เด็กสามารถส่งของจากมื อหนึ่งไปยังอี กมื อ หนึ่งได้ และจับ
ของได้ ทงั ้ 2 มือ สามารถหยิบจับของเล็ก ๆ โดยใช้ นิ ้วหัวแม่มือกับนิ ้วชี ้ ชอบที่จะโยนของเล่นเมื่อมีผ้ ู
ส่งให้ ด้วยความสนุก สนานสามารถเดินเกมตบแปะ
วัย 9 – 12 เดือน เด็กสามารถใช้ มือ เหนี่ยวเกาะโต๊ ะเพื่อยืนและเดิน เด็กจะ
แสดงความสนใจที่สารวจโลกรอบ ๆ ตัว โดยการมองรอบ ๆ และต้ องสัมผัสของรอบ ๆ และนาของ
ทุกอย่างเข้ าปาก
วัย 1 – 1 ปี ครึ่ง ในระยะก่อ นหน้ านี ้เด็กจะใช้ มือได้ ทงั ้ 2 มือเท่าๆ กัน แต่พอ
อายุ 1 ปี เด็กเริ่ มแสดงว่าถนัดมื อขวาหรื อมื อ ซ้ าย เด็กในวัยนี ้มี ความสามารถที่จ ะเอาไม้ มาวาง
ซ้ อนๆ กันได้ 2 – 3 ชิ ้น หยิบของใส่ภาชนะได้ เช่นหยิบกรวด หรื อขนมชิ ้นเล็ก ๆ ใส่ถ้วย
วัย 1 ปี ครึ่ ง – 2 ปี เด็ กสามารถจับไม้ เรี ยงซ้ อ นกัน ได้ ถึง 6 ชิ น้ ชี ส้ ่วนต่าง ๆ
ของร่างกายตามคาบอกได้ เช่น ชีต้ า ชี จ้ มูก สามารถใช้ ช้อนป้อนอาหารให้ ตนเองได้ แต่ยงั ไม่ดีนกั
เปิ ดหนังสือเป็ น เปิ ดประตูได้ ปิ ดหรื อหมุนปุ่ มต่าง ๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์ หรื อของเล่น หมุนปิ ด – เปิ ด
ฝาเกลียวที่มีขนาดใหญ่ 3 นิ ้ว ได้ สามารถขีดเส้ นจากเส้ นบนกระดาษหรื อบนพื ้นทรายได้ ตามแบบ
วัย 2 – 3 ปี เด็ก สามารถจัด เรี ย งไม้ ซ้ อ น 3 ชัน้ เป็ น สะพานได้ แกะห่อ ของ
ขนาดเล็กที่ผกู ไว้ หลวมๆ ได้ หมุนลูกบิดเพื่อเปิ ดประตู ป้อนอาหารตัวเองได้ ดีขึ ้น เริ่ มหัดแต่งตัวเอง
ยังไม่ดีนกั ตัดดินนา้ มันนุ่มๆ ได้ ด้วยมี ดทาเนยหรื อ ไม้ บรรทัดได้ ร้ อ ยลูกปั ดที่มีขนาดใหญ่ 1 นิ ้ว
ชอบฉีกกระดาษ เล่นกับนิ ้วมื อโดยมีเพลงประกอบ สามารถเขียนรู ปวงกลมบนกระดาษหรื อพื ้น
ทรายได้ ตามแบบ สามารถจับกรรไกรได้
วัย 3 – 4 ปี เป็ นวัยที่เด็กเริ่ มเข้ าโรงเรี ยน เด็กวัยนี ้มีความสามารถดังต่อไปนี ้
1. ต่อแท่งไม้ ลกู บาศก์ได้ 9 – 10 ก้ อน
2. วาดรูป วงกลม สามเหลีย่ ม และสีเ่ หลีย่ ม ลงในแผ่นไม้ ตามมุมได้
3. ใช้ ค้อนตอกตะปูบนไม้ หรื อตอกหมุดไม้ ลงในช่องแบบ 5 – 6 ตัว
4. หมุนเปิ ด – ปิ ด ฝาเกลียวที่มีขนาดใหญ่ 1 นิ ้ว
5. การวาดภาพรู้ จัก น า้ หนัก เส้ น ที่ ล ากดี ขึน้ เขี ย นรู ป หัว และตัว หรื อ
อาจจะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และเขียนรูปกางเกงตามแบบได้
6. รู้จกั พับกระดาษ
7. ไขลานของเล่นได้
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8. ร้ อยลูกปั ดขนาดเล็กครึ่งนิ ้ว ได้ อย่างน้ อย 5 เม็ด
9. หยิบเข็มกลัดขนาดยาว 2 เซนติเมตร ได้ โดยใช้ นิ ้วหัวแม่มือกับนิ ้วชี ้
10. คัดแยกวัตถุที่ไม่เหมือนกับของในกองออกได้
11. รู้จกั แต่งตัวใส่ – ถอดเสื ้อผ้ าได้ เอง
12. สามารถใช้ กรรไกรตัดกระดาษเป็ นเส้ นยาวๆ ได้
13. ต่อภาพตัดต่อ 4 – 5 ชิ ้นเข้ าด้ วยกันลงในกรอบได้
14. ปั น้ ดินน ้ามันแล้ วคลึงเป็ นเส้ นยาว ปั น้ เป็ นรูปกลมแล้ วแผ่นกลม
15. จับดินสอได้ ถกู ต้ อง
16. เลียนแบบเขียนเส้ นต่าง ๆ ได้
17. เลียนแบบเขียนรูป X และรูปฟั นปลา
18. ระบายสีได้ โดยออกนอกเส้ นของรูปไม่เกิน 1 – 2 เซนติเมตร
วัย 5 – 6 ปี เด็กจะมีความสามารถในการใช้ ทกั ษะกล้ ามเนื ้อเล็กดังนี ้
1. สามารถรับลูกบอลที่โยนมาจากระยะไกล 1 เมตร
2. ใช้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ประกอบการเล่นดินน ้ามัน เช่น ขวด และอื่น ๆ
3. กรอกน ้า – ทราย ลงในภาชนะและเทออกได้
4. ไขและหมุนลูกบิดประตูด้วยกุแจ
5. เปิ ดปิ ดเข็มกลัดที่มีขนาดใหญ่
7. ร้ อยด้ ายขึ ้นลงผ่านรูที่เจาะบนกระดาษฝึ กการเย็บ
8. ต่อแท่งไม้ ได้ เป็ นรูปต่าง ๆ ได้
9. ประกอบภาพตัดต่อจานวนไม่เกิน 12 ชิ ้นเข้ าด้ วยกัน (ไม่มีกรอบ)
10. ประกอบภาพตัดต่อ 16 – 20 ชิ ้นเข้ าด้ วยกันลงในกรอบ
11. ใช้ กรรไกรได้ คล่อง ตัดกระดาษตามรอยเป็ นภาพต่าง ๆ ได้
12. ปั น้ ดินน า้ มัน เป็ นรู ปสิ่งของที่มี รายละเอี ย ดสื่อ ความหมายให้ ผ้ ูอื่ น
เข้ าใจได้
13. เขียนรูปมีหวั มีตวั มีขาแขน และมือได้
14. เขียนรูป สามเหลีย่ มตามคาสัง่ โดยไม่มีแบบ
15. ลองแบบตัวพยัญชนะขนาดสูง 2 – 4 เซนติเมตร
16. เขียนตัวพยัญชนะตามรอยประได้
17. เขียนชื่อตัวเองได้
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18. ระบายสีภาพที่มีความละเอียด เล็ก โดยอยูใ่ นขอบเขต
รวิพร ผาด่าน (2557, 10) อ้ างอิงจาก สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ แห่งประเทศไทย
(2525 : 124) กล่าวถึง พัฒนาการความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก ดังนี ้ เมื่ ออายุ 3 – 4
ขวบ จะเริ่ มใช้ ช้อนป้อนอาหารเอง เมื่ออายุ 5 – 6 ขวบ จะขว้ างและรับลูกบอลได้ คล่องแคล่ว
สุมนา พานิช (2531, 24) กล่าวถึง การส่งเสริ มทักษะด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยไว้ คือ การฝึ กให้ เด็กใช้ นิ ้วมือวาดภาพระบายสี ปั น้ ตัดกระดาษ เขียนหนังสือ ทา
กิจกรรมอื่นๆ ในเรื่ องการช่วยเหลือตนเอง เช่น ติดกระดุม รูดซิป เป็ นต้ น
รวิพร ผาด่าน (2557, 10) อ้ างอิงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช (2543 :
249) กล่าวถึง พัฒนาการความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ดังนี ้
เด็กวัย 3 ขวบ ต่อแท่งไม้ สี่เหลี่ยมได้ สงู ถึง 9 – 10 อัน เขียนวงกลมได้ แต่ยัง
วาดรูปคนไม่ได้
เด็กวัย 4 – 6 ขวบ การใช้ มือก็มีความละเอียดขึ ้น เด็กวัยนี ้จึงมีความสามารถ
แต่งตัวเองได้ หวีผม แปรงฟั น ล้ างหน้ า ใส่รองเท้ า ผูกเชือ กรองเท้ าได้ เมื่ อปลายวัย ช่วยทางาน
เล็กๆ น้ อยๆ ได้ ความสามารถในการเรี ยนดีขึ ้น
เด็กวัย 5 ขวบ เขียนรูปสามเหลีย่ มได้
เด็กวัย 6 ขวบ เขียนรู ปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนได้ การวาดรู ปคนก็ ต่อ เติม มี
รายละเอียดเพิ่มมากขึ ้นจนเป็ นรูปร่างคนครบบริ บูรณ์ขึ ้น
อแวร์ เนส ( Awareness. 2003: Online) กล่าวถึง พัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก 4 อย่างคือ
1. การคว้ าของ
2. การเอื ้อมมือไปหาวัตถุ
3. การปล่อยวัตถุ
4. หมุนข้ อมือไปมาหลายๆ ทาง
แอนเดอร์ สนั และแลพพ์ (Anderson and Lapp. 1979: 102) ได้ แยกวิธีการฝึ ก
ความพร้ อมทางการใช้ กล้ ามเนื ้อเป็ น 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 ฝึ กกล้ ามเนื ้อและฝึ กการบังคับเครื่ องมือที่ ใช้ เขียน ให้ เด็กได้ พฒ
ั นา
กล้ ามเนื ้อเล็กของมือด้ วยการเล่นต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ จัดโต๊ ะ เปลี่ยนเสื ้อผ้ าตุ๊กตา ตัดกระดาษด้ วย
กรรไกร เขียนภาพด้ วยนิ ้วมือ ปั น้ ดินเหนียว ถักสาน และฝึ กการใช้ ชอล์กเขียนบนกระดานดา หรื อ
ใช้ สเี ทียนในกระดาษแผ่นใหญ่ๆ
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แบบที่ 2 เพิ่มความสามารถของเด็กในการใช้ ภาษา พวกที่ฝึกแบบนี ้เชื่ อว่าเป็ น
การหาประโยชน์ไม่ได้ ให้ เด็กเรี ยนเขียนก่อนที่จะสามารถอธิบายสิง่ ที่เขาคิดได้ เด็กเริ่ มเรี ยนจะต้ องมี
ประสบการณ์อย่างมากเพื่อที่จะสามารถแสดงความคิดด้ วยตนเองได้ เมื่อเด็กได้ ฟังเรื่ องราวต่าง ๆ
เด็กจะต้ องได้ รับการกระตุ้นให้ มีโอกาสวิพากษ์ วิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี การ
เขียนจึงเป็ นเครื่ องมืออันวิเศษสาหรับขยายคาพูด ความเข้ าใจ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สกึ นึกคิด
ให้ ผ้ อู ื่นทราบ
แบบที่ 3 ให้ การฝึ กฝนเกี่ยวกับพื ้นฐานในการเขียนโดยตรง เริ่ มแรกใช้ เขียน
บนกระดานดาก่อนเพื่อให้ เด็กได้ ใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ เข้ าใจรู ปร่างตัวอักษรที่แท้ จริ ง และรู้จักวิธีการ
เขียน เด็กจะได้ รับการเขียนวงกลมเป็ นอันดับแรกๆ โดยมีการกาหนดทิศทางที่เริ่ มต้ นให้ เช่น เขียน
รูปนาฬิกา ขนมกลมๆ ลูกบอล ฟองสบู่ เป็ นต้ น ต่อจากนั ้นก็เชื่อมโยงวงกลมกับเส้ นตรง เช่น ให้
วาดภาพไก่งวง มีขนไก่ที่หาง วาดภาพไม้ ตะพดมีหวั กลม
จากพัฒนาการและความสามารถทางทักษะที่ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก ที่กล่าวมา สรุปได้
ความว่า การส่งเสริ มทักษะด้ านการใช้ กล้ ามมัดเล็กของเด็กปฐมวัย คือ ทาได้ โดยการฝึ กฝนการ
ทางานโดยการใช้ มือ นิ ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ กนั ระหว่างมือกับตา โดยให้ เด็กทากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ให้ เด็กได้ ฝึกฝนจากง่ายไปหายากตามความต้ องการและความสนใจของเด็ก
เป็ นรายบุคคล กิจกรรมที่สาคัญ ได้ แก่ การหยิบจับสิ่งของ การพับ ฉีก ตัด ปะกระดาษ การพิมพ์
ภาพ การขยา การร้ อยลูกปั ด การรูดซิ ป การติดกระดุม เป็ นต้ น การให้ เด็กได้ มีโอกาสทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในการใช้ มือวาดรูป ระบายสีด้วยนิ ้วมือ ปั น้ ถัก สาน ฉีก ตัด ปะ และการเล่นของเล่น เล่น
กลางแจ้ ง วาดภาพและทางานหัตถศึกษา จะช่วยให้ เด็กมีการประสานงานของกล้ ามเนื ้อได้ เป็ น
อย่างดี
1.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาการกล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
กิ จ กรรมพั ฒ นากล้ ามเนื อ้ เล็ ก (Fine-Motor Development Activities)หมายถึ ง
กิจกรรมที่สง่ เสริ มความสามารถในการควบคุมการทางานของกล้ ามเนื ้อมือและตาให้ ทางานอย่าง
ประสานสัมพันธ์ ที่ดี ได้ แก่ กิจกรรมที่เด็กได้ หยิบจับสิ่งของ ตุ๊กตา เครื่ อ งเล่น ตลอดจนการช่วย
ตัวเองในการแต่งตัว ทาความสะอาดร่ างกาย การรับประทานอาหาร กิจกรรมศิลปะต่างๆ ที่เด็กได้
ทาในโรงเรี ยน เพื่อการพัฒนากล้ ามเนื ้อของกล้ ามเนื ้อเล็ก ซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงความสามารถ
ในการควบคุมและการทางานประสานสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกล้ ามเนื ้อมือและตา ในการทากิ จกรรม
ต่างๆ ที่ต้องใช้ มือและตาในการบังคับควบคุม เช่น การหยิบจับสิง่ ของ การหิ ้วหรื อการถือของ เป็ น
ต้ น (นิติธร ปิ ลวาสน์ , 2561) ดังนัน้ การจัดกิ จ กรรมที่ส่งเสริ มพัฒ นาการด้ านกล้ ามเนื ้อเล็กจึงมี
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จุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเคลือ่ นไหวของกล้ ามเนื ้อมือ ตา เพื่อ
วางรากฐานในการใช้ มือที่ถนัดและเตรี ยมความพร้ อมที่จะเขียนและอ่านต่อไป การผลักดันให้ เด็ก
ฝึ กเขียนในขณะที่เด็กยังไม่พร้ อม กล้ ามเนื ้อเล็กยังไม่พัฒนา ทาให้ เด็กเกิดความเครี ยดและไม่มี
ความสุขในการเขียนและอาจมีผลเชิงลบต่อการเรี ยนรู้ทกั ษะภาษาในอนาคต
พัฒนาทางด้ านร่างกายควรครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ 5 ส่วนดังนี่
1. การเจริ ญเติบโตทางกายภาพ ( Physical Growth )
2. วุฒิภาวะ ( Maturation )
3. ประสาทสัมผัสและการรับรู้ ( Sensation and Perception )
4. การเคลือ่ นไหวของกล้ ามเนื ้อใหญ่ ( Gross Motor )
5. การเคลือ่ นไหวของกล้ ามเนื ้อเล็ก ( Fine Motor )
กิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อเล็กให้ กบั เด็กปฐมวัยมีดงั นี ้
1. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ได้ แก่ การปั น้ การวาดภาพระบายสี การพิมพ์
ภาพ การทดลองด้ วยสี งานกระดาษ เป็ นต้ น
2. กิจกรรมเล่นตามมุมหรื อกิจกรรมเสรี ได้ แก่ มุมเครื่ องเล่นสัมผัส ร้ อยลูกปั ด
ร้ อยดอกไม้ การเย็บกระดุม การปั กหมด หรื ออื่นๆ มุมบล็อก การต่อบล็อกต่างๆ หรื อการต่อตัวต่อ
พลาสติก มุมดนตรี การเขย่าลูกแซ็ค การตีกลอง ฉาบ ฉิ่ง ระนาด เป่ าปี่ ดีดเปี ยโน กีตาร์ การเล่น
ดนตรี พื ้นบ้ าน หรื อประดิษฐ์ เครื่ องดนตรี จากเศษวัสดุเหลือใช้ มุมช่างไม้ การต่อไม้ การสร้ างบ้ าน
จาลอง มุมวิทยาศาสตร์ การเล่นแท่งแม่เหล็ก การจาแนกเปลือ กหอย รู ปร่ าง สี ขนาด การจับ
สัมผัสอุปกรณ์ อื่นๆ มุมหนังสือ การเปิ ดปิ ดหนังสือ การอ่านภาพหรื อตัวหนังสือ และมุมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. กิ จกรรมกลางแจ้ ง ได้ แก่ เกมพลศึกษา เช่ น การแข่งขันโยนลูกบอลลง
ตะกร้ า การแข่งขันคีบลูกปิ งปองด้ วยไม้ ตะเกียบ เกมขี ้ม้ าส่งเมือง การโยนรับลูกบอล เกมโยงถุงถั่ว
ลงตะกร้ า เป็ นต้ น การละเล่นพืน้ บ้ าน เช่น การโยนห่วงยางหรื อ ลูกช่วง การเล่นกาทาย การทอย
ราว การเล่นหมากเก็บ การเล่นหมากขุม การเล่นอีตกั การทอยลูกสะบ้ า เป็ นต้ น การเล่นดินหรื อ
เล่นทรายในสนาม เช่น การใช้ ไม้ ขีดเขียนเล่นบนดิน การใช้ มือขีดเขียนเล่นบนทรายเปี ยก การขุด
อุโมงค์หรื อก่อเจดีย์ทราย เป็ นต้ น
4. กิ จกรรมเคลื่อ นไหวและจังหวะ ประกอบด้ วย การเคลื่อ นไหวประกอบ
เพลง การเคลือ่ นไหวประกอบคาคล้ องจอง หรื ออื่นๆ
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5. กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ เช่ น การประกอบอาหาร การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ เป็ นต้ น
6. เกมการศึก ษา เช่น เกมจับ คู่ภาพที่ เหมื อ นกัน การจับ คู่ภาพกับ คา การ
จับคูแ่ บบอื่นๆ เกมเรี ยงลาดับภาพหรื ออื่นๆ เกมโดมิโน เป็ นต้ น
7. กิจกรรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น การเดินแบบปูด้วยมือ การสัมผัสอวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย การจับลูกโป่ งหรื อฟองสบูใ่ ห้ อยู่ในมือ การลากเส้ นจากซ้ ายไปขวา หรื อจากบน
ลงล่าง การลากเส้ นประกอบภาพ และอื่นๆ เป็ นต้ น
อแวร์ เนส (Awareness. 2003: Online) กล่าวถึง การส่งเสริ มความสามารถในการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก โดยการจัดกิจกรรมให้ มือทัง้ 2 มือประสานสัมพันธ์ กนั ได้ แก่
1. การปรบมือ เพื่อ กระตุ้นกล้ ามเนื ้อมือและแขน โดยสามารถใช้ ประกอบเพลง
และการเล่นเกม
2. การจัดกิจกรรมการสัมผัส ได้ แก่ การใช้ อุปกรณ์ครี มโกนหนวด น ้า ทราย เมล็ด
ข้ าว หรื อมักกะโรนี และวาดภาพด้ วยนิ ้วมือ เช่น การตักทรายขึ ้นลง การละเลงสีด้วยนิ ้วมือ เป็ นต้ น
3. การจัดกิจกรรมที่ให้ มือได้ กาและจับดังนี ้
3.1 ถือที่ใส่ไว้ ในมือหนึง่ ใช้ อีกมือหนึง่ หยิบของใส่หรื อหยิบของออกจากที่ใส่
3.2 ถือแท่งไว้ ที่มือหนึง่ ใช้ มือสวมแหวนหรื อถอดแหวนออกจากแท่ง
3.3 เอาแหวนออกจากเสา
3.4 ถือกระดาษด้ วยมือหนึง่ อีกมือใช้ ขีดเขียน
3.5 ร้ อยของเล่นโดยใช้ ไม้ แทนเข็ม
3.6 หมุนกล่องของเล่นที่มีต๊ กุ ตาโผล่ออกมา
3.7 ตักน ้าจากถ้ วยหนึง่ ไปอีกถ้ วยหนึง่
4. การจัดกิจกรรมที่ให้ มือได้ เคลือ่ นไหว
4.1 หยิบสิง่ ของลงในกล่อง
4.2 เล่นของเล่นเครื่ องมือช่าง
4.3 วางลูกปั ดรวมกัน
4.4 ร้ อยลูกปั ดเม็ดใหญ่
4.5 หมุนถังน ้า
ฟิ ชเชอร์ และเทอร์ รี่ ( Fisher and Terry. 1997: 284) กล่าวถึง การจัดประสบการณ์
ให้ แก่เด็กเพื่อส่งเสริ มกล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กก่อนเรี ยนเขียนไว้ ดงั นี ้
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1. การวาดรูประบายสี จัดที่ให้ วาดบนพื ้นหรื อกระดานที่ใช้ ขาตัง้ เส้ นต่างๆ ที่เด็ก
ต้ องใช้ ในการเขียนอักษร เช่น เส้ นตรง วงกลม หรื อเส้ นพื ้นฐานต่างๆ นันจะพบได้
้
จากการวาดของ
เด็ก
2. การออกแบบให้ เด็กได้ ออกแบบเอง เช่น ลวดลายที่ขอบรู ปภาพของจุลสารที่
ห่อหนังสือ รู ปทรงของถุงกระดาษของถั่ว ความคิดการออกแบบของเด็กจะมาจากลีลาเส้ นและ
อื่นๆ
3. ถาดทรายทาได้ งา่ ยและเด็กๆ จะรู้สกึ สนุกสนานมากในการใช้ นิ ้ววาดเส้ น
4. ระบายสีด้วยนิ ้วมือ
พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ (2539, 41-42) กล่าวถึง การเสริ มทักษะด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย ไว้ ดงั นี ้
1. ให้ เล่นโยน – รับลูกบอล โยน – รับห่วงยางหรื อลูกช่วง
2. ให้ เล่นเกมและการละเล่นที่ใช้ มือนัง่ เล่นอยูก่ บั ที่ เช่น หมากเก็บ อีตกั หมากขุม
เป็ นต้ น
3. ให้ ใช้ ไม้ ขีดเขียนเล่นบนดิน ใช้ นิ ้วมือ ขีดเขียนเล่นบนทรายและขุดอุโมงค์ ก่อ
เจดีย์ทราย ใช้ ชอล์กขีดเขียนกระดานเล่น
4. ให้ เล่นกับงานศิลปะ เช่นวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนหรื อ สีไม้ ให้ วาดภาพ
ด้ วยพูก่ ันหรื อแปรงทาสีอนั เล็กๆ และใช้ สีน ้า สีฝนุ่ หรื อสีโปสเตอร์ ให้ วาดภาพด้ วยนิ ้วมือด้ วยแป้ง
มันผสมสีหรื อโคลน ให้ วาดภาพด้ วยกาวโรยทรายสีหรื อโรยด้ วยขี ้เลือ่ ยป่ นผสมสี หรื อกาบมะพร้ าว
ป่ นผสมสี ให้ วาดภาพด้ ว ยเชื อ กหรื อ หลอดด้ าย ให้ พิ ม พ์ ภ าพด้ ว ยเศษวัส ดุ หรื อ ฟองน า้ หรื อ
กระดาษขยุ้ม หรื อใบไม้ ก้านกล้ วย ให้ เล่นสีบนกระดาษหยดสี เทสี เป่ าสี ทับสี ลูบสี ให้ ทางาน
กระดาษด้ วยการเล่นปั น้ แป้งที่ผสมสีใส่อาหาร ดินน ้ามัน ดินเหนียว ปั น้ ทรายผสมน ้า ให้ ประดิษ ฐ์
สิง่ ของจากเศษวัสดุ
5. ให้ เล่นของเล่นที่ใช้ มือ นิ ้วมือ เช่นเล่นโทรศัพท์ เล่นเปลี่ยนเสื ้อผ้ าตุ๊กตา รูดซิป
ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้ า เล่นใส่ของลงกรอบหรื อ ใส่ช่อ งที่มีรูปคล้ ายของนัน้ เช่นใส่หมุดลงใน
ช่องกระดานหมุดใส่รูปทรงลงในกล่องหยดรู ปทรง สวมลูกกลมแท่งไม้ เล่ นร้ อยลูกปั ด เล่นเย็บผ้ า
บนแผ่นหนังตอกตาไก่เล่นถักสานด้ วยกระดาษเส้ นหรื อพลาสติกเส้ น เล่นต่อไม้ บล็อก ต่อเลโก้ เล่น
ภาพตัดต่อ เล่นกรองน ้า เล่นก่อเจดีย์
6. ให้ เล่นเครื่ องดนตรี สาหรับเด็ก เช่น เขย่าลูกแซค ตีกลอง ตีฉาบ ตีฉิ่ง ตีระนาด
เป่ าปี่ ดีด เปี ยโน ดีดกีตาร์ เป็ นต้ น เครื่ องดนตรี เหล่านี ้ทาด้ วยวัสดุที่เหลือใช้ ก็ได้
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เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, 22-24) กล่าวถึง อุปกรณ์ ที่สง่ เสริ มการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
เล็กได้ แก่
. อุ ป กรณ์ ประเภทที่ ส่ ง เสริ ม การใช้ กล้ ามเนื อ้ มื อ กั บ สายตา (Eye Hand
Coordination) เช่น การร้ อยลูกปั ด ร้ อยเชือ ก ร้ อยดอกไม้ เย็บกระดุม รู ดซิป เรี ยงสี เรี ยงไม้ หนีบ
ปั กหมุด ตอกตะปู เป็ นต้ น
2. อุปกรณ์ ประเภทหนึ่งที่จัดกระทาต่อ วัตถุ (Manipulative) เช่น การต่อบล็อ ก
ต่างๆ ได้ แก่ บล็อกไม้ บล็อกพลาสติก บล็อกกลวง ตัวต่อพลาสติกต่างๆ เป็ นต้ น
กุล ยา ตัน ติ ผลาชี วะ (2551, 104) กล่าวถึ ง กิ จ กรรมที่พัฒ นากล้ ามเนื อ้ มัด เล็ก มี
หลายกิจกรรมดังนี ้
1. กิจกรรมการปั น้ เป็ นงานส่งเสริ มการทางานของกล้ ามเนื ้อฝ่ ามือ ข้ อมือ และนิ ้ว
มือในการบีบ บิ ดึงนวด ทุบ และประดิษฐ์ ซึ่งส่งผลให้ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อมือ มีทกั ษะ
ทางการใช้ มื อ การใช้ นิ ว้ ในการท างานคล่อ งตัวขึน้ วัส ดุที่ น ามาใช้ ได้ แ ก่ ดิ น เหนี ย ว ดิ น น า้ มั น
ปั จจุบนั นิยมใช้ แป้งหรื อแป้งโด (Play Dough)
2. กิ จ กรรรมการฉี ก กระดาษ การตัด การปะติ ด กระดาษบนภาพ โดยเน้ น
ความสามารถของการจับ การถือ และการกะประมาณ โดยแตกต่างกันดังนี ้
เด็กอายุ 4 – 5 ปี
1. แปะกระดาษตามรูปรอยได้
2. ตัดกระดาษตามรูปรอยได้
เด็กอายุ 5 – 6 ปี
1. ใช้ กรรไกรได้ ค ล่อ ง ตัด กระดาษตามรอยพับต่างๆ ได้ ปะติดตกแต่ง
ภาพในกรอบได้
2. การวาดภาพระบายสี
เด็กอายุ 4 – 5 ปี
1. จับดินสอด้ วยท่าทางที่ถกู ต้ องได้ ดี
2. เขียนรูปตามแบบได้
3. วาดรูปสิง่ ที่ค้ นุ เคยได้
4. วาดรูปคนครบส่วนประกอบของร่างกายได้
5. วาดรูปบ้ านได้
6. ระบายสีรูปทรงและแบบอิสระได้ ในกรอบรูป
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เด็กอายุ 5 – 6 ปี
1. วาดรูปคนและเสื ้อผ้ าให้ ละเอียด
2. เขียนรูปตามจิตนาการหรื อตามคาสัง่ ได้ โดยไม่มีแบบ
3. ระบายสีได้ สวยงาม ในภาพที่ มี ค วามละเอี ยดขนาดเล็กโดยอยู่ใน
กรอบรูป
3. การพับ การพับเป็ นกิจกรรมเพิ่มความสามารถในการควบคุมกล้ ามเนื ้อนิ ้วมือ
ข้ อมือและการใช้ สายตาให้ สมั พันธ์ กับมือ การพับแต่ละอายุต่างกัน ซึง่ ความสามารถแตกต่างกัน
ตามวัยดังนี ้
เด็กอายุ 4 – 5 ปี
1. พับกระดาษซ้ อนกัน 3 ทบได้
2. ใช้ นิ ้วรัดรอบพับได้
3. พับเป็ นรูปร่างอย่างง่ายได้ เช่น จรวด เรื อปั น้
เด็กอายุ 5 – 6 ปี
1. เรี ยนผับกระดาษรูปต่างๆ ได้
2. พับกระดาษเป็ นรูปที่มีรายละเอียดได้
4. การฝึ กความคล่องของกล้ ามเนื ้อเล็กเป็ นกิจกรรมที่ฝึกการเคลื่อนไหวพื ้นฐาน
ของกล้ ามเนื ้อเล็ก ได้ แก่ การต่อไม้ บล็อกการร้ อยลูกปั ด รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการหยิบจับ
การใช้ นิว้ เช่น การเล่นเปี ยโน การดีดพิณ เป็ นต้ นซึ่งกิจ กรรมฝึ กความคล่องแคล่วแบ่งตามอายุ
ดังนี ้
เด็กเล็กมากอายุ 1 – 3ปี
1. ร้ อยลูกปั ด
2. รูดซิป
3. ติดกระดุม
4. ต่อไม้ บล็อก
5. แกะห่อของที่ผกู เชือกหลวม
เด็กอนุบาลอายุ 3 – 6 ปี
1. ต่อไม้ บล็อก
2. จัดแยกสิง่ ของ
3. ร้ อยด้ าย
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4. ผูกเชือก
รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี (2529) กล่าวถึง การส่งเสริ มความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
เล็ก นอกจากกิจกรรมการระบายสียังมีกิจกรรมอีกหลายรู ปแบบ ที่สามารถพัฒนากล้ ามเนื ้อมื อ
และตา เช่น กิ จกรรมปั น้ กิ จ กรรมการร้ อ ยลูก ปั ด ร้ อ ยหลอดกาแฟ กิ จ กรรมการเล่น เครื่ อ งเล่น
พลาสติกสร้ างสรรค์ที่ต้องมีไม้ เสียบต่อ ส่งเสริ มการช่วยเหลือตนเองเริ่ มตังแต่
้ การแต่งตัว ใช้ มือจับ
ช้ อ นส้ อมกิ นอาหาร หรื อแม้ แต่การทางานบ้ าน เช่น การใช้ ไม้ หนีบหนีบผ้ าที่ตาก การพับผ้ า การ
กรอกน ้าใส่ขวด การซักผ้ า บิดผ้ า การทาอาหาร เด็ดผัก หัน่ ผักด้ วยมีดพลาสติก ปอกไข่ต้ม หรื อปั น้
ขนมบัวลอย เป็ นต้ น
นลินี เชื ้อวณิชชากร (2555) กล่าวถึง วิธีการสร้ างกล้ ามเนื ้อมือให้ แข็งแรงไว้ ดงั นี ้
1. บริ ห ารข้ อ มื อ ข้ อ มื อ ก็ มี ส่ว นส าคัญ ในการมี พั ฒ นาการกล้ า มเนื อ้ มื อ ที่ ดี
เช่นเดียวกันโดยกิจกรรมที่เด็กๆ จะต้ องใช้ ข้อมือ ที่แข็งแรงคือ การเขียน เด็กบางคนอาจจะเขียน
ไม่ได้ ส่วนหนึ่งมาจากพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมือที่ไม่แข็งแรงตังแต่
้ เล็กๆ จึงควรฝึ กให้ ใช้ ข้อมือโดย
การวาดภาพบนกระดาษที่ติดอยูท่ ี่ฝาผนังบ้ าน เพราะจะช่วยข้ อมือได้ กระดกขึ ้น เป็ นการฝึ กข้ อมือ
ให้ เคลือ่ นไหวมากขึ ้นกว่าการเขียนบนโต๊ ะเพียงอย่างเดียว
2. ฝึ กใช้ นิ ้วให้ สนุก ควรหากิจ กรรมที่เด็กได้ สนุกกับการขยับและเคลื่อนไหวนิ ้ว
เช่น ร้ องร้ อยนิ ้วโป้งอยู่ไหน หรื อฝึ กให้ ลกู ใช้ ปลายนิ ้วโป้งแตะกับปลายนิ ้วชี ้ กลาง นาง ก้ อย ซึ่ง ใน
ช่วงแรกๆ เด็กจะทาได้ ไม่คอ่ ยถนัด ก็อาจฝึ กให้ ทาไปพร้ อมๆ กับการเปิ ดเพลงให้ เข้ าจังหวะ การใช้
นิว้ ได้ อย่างแข็งแรง จะทาให้ เด็ กๆ สามารถหยิบจับสิ่งของชิ น้ เล็กๆ ได้ อ ย่างมั่น คง และยังเป็ น
พื ้นฐานของการจับดินสอเขียนเมื่อเข้ าโรงเรี ยนด้ วย
3. ฝึ ก ช่ ว ยเหลื อ ตนเอง การฝึ ก ให้ เด็ ก ช่ ว ยเหลือ ตนเองตามความสามารถที่
เหมาะสมกับวัยจะช่วยให้ ลกู ได้ ฝึกฝนพัฒนาการด้ านต่างๆ ซึง่ เด็กในวัยนี ้พัฒนาการของกล้ ามเนื ้อ
มือส่วนใหญ่ที่ทาได้ คือ ถอดกางเกง ใส่เสื ้อ ติดกระดุม เปิ ดฝาขวด เปิ ดประตู บิดล็อก ถือช้ อนและ
ส้ อม ถือแก้ วน ้า เป็ นต้ น
เลิ ศ อานั น ทนะ (2535, 179-183) กล่า วถึ ง วิ ธี ก ารส่ง เสริ ม ความสามารถของ
กล้ ามเนื ้อมือไว้ ดงั นี ้
1. การฝึ กด้ วยมือเปล่า
1.1. พ่อแม่หรื อครูแนะนาให้ เด็กยกมือทัง้ 2 ข้ างขึ ้นเหนือศีรษะเสร็ จแล้ วสัง่ ให้
เด็ก “แบมือ”และ“กามือ” สลับซ ้าๆ กันหลายๆ ครัง้
1.2 แบมือทัง้ 2 ข้ างแล้ วกามือทีละข้ างสลับกันอย่างช้ าๆ
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1.3 แบมือทัง้ 2 ข้ างแล้ วให้ กระดิกนิ ้วมือทีละนิ ้ว เริ่ มต้ นจากนิ ้วหัวแม่มือ นิ ้วชี ้
นิว้ นาง และนิว้ ก้ อยเรี ยงตามลาดับ โดยเริ่ มจากมื อ ขวาก่อ นแล้ วจึงไปฝึ กมื อ ซ้ ายขณะที่ฝึก การ
บังคับนิ ้วมืออยูน่ ี ้ควรให้ เด็กใช้ สายตามองดูที่นิ ้วมือตามไปด้ วยทุกครัง้
2. การฝึ กด้ วยกิจกรรมศิลปะ
2.1 เริ่ ม ต้ น ด้ วยทางโรงเรี ย นและบ้ านจัด เตรี ย มสนามทรายให้ เด็ ก ได้ เล่น
ตามใจชอบ เพื่อฝึ กการใช้ กล้ ามเนื ้อนิ ้วมือทังซ้
้ ายและขวาให้ คล่องแคล่ว
2.2 จัดเตรี ยมดินเหนียวหรื อ ดินน ้ามันให้ เด็กได้ พัฒนากล้ ามเนื ้อนิ ้วมือ และ
ประสาทตาให้ มีความแม่นยาและแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ ้น ด้ วยการแนะนาให้ เด็กใช้ มือทัง้ 2 ข้ าง บีบ
ขยา นวด คลึง ทุบ กด ขีด ขูด ดึง ต่อ ปะดินเหนียวหรื อดินน ้ามันให้ เป็ นรูปทรงอิสระ โดยต้ องไม่กังวล
ว่ารูปทรงที่ปรากฏออกมาจะเหมือนของจริ งหรื อไม่
สรุ ป การจัด กิ จกรรมพัฒ นากล้ ามเนื ้อมัดเล็ก สามารถทาได้ โดยการฝึ กฝนการ
ทางานโดยการใช้ มือ นิ ้วมือและประสานสัมพันธ์ กันระหว่างมือกับตา โดยให้ เด็กทากิจกรรมต่างๆ
ที่หลากหลายให้ เด็กได้ ฝึกฝนจากง่ายไปยากตามความถนัด ความต้ องการและความสนใจของเด็ก
เป็ นรายบุคคล กิจกรรมต่างๆ ที่สาคัญ ได้ แก่ การหยิบจับสิ่งของ หรื อลูกบอล การพับ ฉีก ตัด ปะ
กระดาษ การพิมพ์ภาพ การขยา การร้ อยลูกปั ด การรูดซิป การติดกระดุม เป็ นต้ น
1.6 การประเมินพัฒนาการทางทักษะร่ างกายที่เกี่ยวข้ องกับกล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560) ได้ กล่าวถึงขอบข่ายของการประเมิน
พัฒนาด้ านร่างกายของเด็กปฐมวัย ไว้ ดงั นี ้
1. การใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ แบ่งออกเป็ น
1.1 การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่
1.2 การเคลือ่ นไหวเคลือ่ นที่
1.3 การเคลือ่ นไหวพร้ อมวัสดุอุปกรณ์
1.4 การเคลือ่ นไหวที่ใช้ การประสานสัมพันธ์ ของการใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ในการ
ขว้ าง การจับ การโยน การเตะ
1.5 การเล่นเครื่ องเล่นสนามอย่างอิสระ
2. การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก แบ่งออกเป็ น
2.1 การเล่นเครื่ องเล่นสัมผัสและการสร้ างจากแท่งไม้ บล็อก
2.2 การเขียนภาพและการเล่นกับสี
2.3 การปั น้
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2.4 การประดิษฐ์ สงิ่ ต่างๆ ด้ วยเศษวัสดุ
2.5 การหยิบจับ การใช้ กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้ อยวัสดุ
3. การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน แบ่งออกเป็ น
3.1 การปฏิบตั ิตนตามสุขอนามัย สุขนิสยั ที่ดีในกิจวัตรประจาวัน
4. การรักษาความปลอดภัย แบ่งออกเป็ น
4.1 การปฏิบตั ิตนให้ ปลอดภัยในกิจวัตรประจาวัน
4.2 การฟั งนิทาน เรื่ อ งราว เหตุการณ์ เกี่ ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย
4.3 การเล่นเครื่ องเล่นอย่างปลอดภัย
4.4 การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ตา่ งๆ
5. การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง แบ่งออกเป็ น
5.1 การเคลือ่ นไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื ้นที่
5.2 การเคลือ่ นไหวข้ ามสิง่ กีดขวาง
นภเนตร ธรรมบวร (2549, 84-85) กล่าวถึง วิธีการประเมิ นพัฒ นาการด้ านการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็กของเด็กปฐมวัย ดังต่อไปนี ้
1. การสังเกต การสังเกตอาจใช้ ควบคูไ่ ปกับแบบบันทึกพฤติกรรม โดยอาจสังเกต
ทักษะด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็กของเด็กในขณะที่เด็กทากิจ กรรมต่างๆ เช่นการวาดภาพ การปั น้
การตัดกระดาษ การร้ อยลูกปั ด การต่อ ไม้ บล็อ ก การต่อภาพตัดต่อ การเททรายใส่ขวด เป็ นต้ น
กิ จ กรรมเหล่านี อ้ าจจัด ให้ เด็ กได้ ลงมื อ กระท าในสถานการณ์ เหมื อ นให้ เด็ กเล่น ตามธรรมชาติ
จากนันท
้ าการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้ านกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและ
ประสาทสัมผัสเป็ นอย่างไร
2. การใช้ แฟ้มผลงานเด็ก การประเมิ นพัฒนาการด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
และประสาทสัมผัสของเด็กได้ โดยจากผลงานที่เด็กทาขึ ้น ผลงานดังกล่าวได้ แก่ การวาดรู ประบาย
สี การวาดภาพตามแบบ การติดกระดุม การรู ดซิป การผูกเชื อ ดรองเท้ า การร้ อ ยลูกปั ด การใช้
กรรไกรตัดตามแนวเส้ นที่กาหนด
3. การสัม ภาษณ์ พู ด คุ ย กั บ ผู้ ป กครอง อาจพู ด คุ ย กั บ ผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่บ้านว่า สามารถทาได้ มากน้ อ ยเพียงใด เช่น การ
แต่งตัว การติดกระดุม การใส่ถอดรองเท้ า การใช้ ช้อนส้ อมในการรับประทานอาหาร
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4. การใช้ แบบทดสอบชนิดต่างๆ ซึ่งมีทงชนิ
ั ้ ดที่ครู สร้ า งขึ ้นเองและแบบทดสอบ
มาตรฐานแบบทดสอบที่ใช้ ประเมิ นพัฒ นาการด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กและประสาทสัมผัส
ส่วนมากจะเป็ นแบบทดสอบที่ให้ เด็กลากเส้ นชนิดต่างๆ หรื อวาดรูปตามแบบ
ทิ พ วรรณ and ชมรมพั ฒ นาการและพฤติ ก รรมเด็ ก (2556) กล่ า วว่ า ในการ
ประเมินผลพัฒนาการด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็ก ควรสังเกตสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ความคล่องแคล่ว (Dexterity) โดยรู้ ระดับความชานาญในการใช้ มือ และนิ ้ว
เด็กควรจะสามารถใช้ นิว้ ได้ อย่างคล่องแคล่ว มือข้ างใดข้ างหนึ่งหรื อนิ ้วใดนิ ้วหนึ่งอาจจะมีความ
คล่องแคล่วมากกว่ามืออีกข้ างหนึง่ หรื อนิ ้วอื่นๆ
2. ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวนิ ้วและมือ
ได้ เต็มขีดจากัดของการเคลือ่ นไหวนันๆ
้ นิ ้วและมือควรจะเคลือ่ นไหวได้ อย่างคล่องแคล่ว ไม่ควรที่
จะแข็งขยับยาก
3. ความถู ก ต้ องและสามารถควบคุ ม (Precision and control) เด็ ก ควรจะ
สามารถควบคุมการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดนิ ้วและมือได้ ทังนี
้ ้โดยขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ ที่กาหนดให้ เช่น
การระบายสีในภาพใหญ่และการระบายสีในภาพเล็กเป็ นต้ น
4. การประสานงานกัน (Coordination) การใช้ กล้ ามเนื ้อนิ ้วและมื อ ทังสองข้
้
าง
ควรมีการประสานสัมพันธ์ กัน เช่น ในการตัดกระดาษ มือข้ างที่ถือกระดาษและมือข้ างที่ถือกรรไกร
ควรทางานประสานสัมพันธ์ กนั
5. การรวมกันของการรับรู้ ด้านประสาทสัมผัส (Sensory perceptual integration)
หมายถึงการประสานกันระหว่างการรับรู้ ด้านประสาทสัมผัสและการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก เช่น การ
ตัดรูปภาพ การวาดรูปตามแบบหรื อการวาดรูปตามรอยปะ
สรุ ปได้ วา่ การประเมินความสามารถการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยควรใช้
การสังเกตและการทดสอบ โดยการสังเกตสามารถกระทาได้ จากความสามารถในการปฏิ บัติ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อประเมินว่าเด็กมีความคล่องแคล่ว มีความอ่อนตัว มีความถูกต้ องและสามารถ
ควบคุมการประสานงานกันของกล้ ามเนื ้อและระบบประสาทต่างๆ ได้ ในระดับใด ส่วนการทดสอบ
ควรทดสอบด้ วยกิจกรรมง่ายๆ เช่น การทดสอบความสามารถในการคว้ าจับ หรื อการขว้ างบอล
อย่างง่ายๆ เพื่อทดสอบการประสานสัมพันธ์ กนั ระหว่างประสาทมือกับประสาทตา เป็ นต้ น
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2. การพัฒนาการกล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัย
2.1 ความหมายและความสาคัญของการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่
ด าริ สุข (2525, 18-20) อ้ า งถึ งใน ละไม สีห าอาจ. 2541: 11 กล่า วว่า การพัฒ นา
กล้ ามเนื ้อใหญ่ที่ใช้ ในการเคลือ่ นไหว กิจกรรมที่น่าสนใจของเด็กปฐมวัยอายุไม่เกิน 6 ปี ที่ลกั ษณะ
ของตายังไม่ เจริ ญ สูงสุด สายตายังยาวอยู่มีก ารงานประสานกัน ไม่ ดีนัก เพราะพัฒ นาการของ
กล้ ามเนือ้ มีไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งไม่ควรให้ เด็กใช้ กล้ ามเนื ้อทางานที่ประณี ตหรื อใช้ งานมากเกินไป
เพราะอาจทาให้ เด็กเครี ยดหรื อพิการภายหลังได้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กองวิช าการ (2535) ได้ กล่าวถึ ง
เป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5 – 6 ปี การพัฒนาการใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ เช่น รับลูก
บอลที่กระดอนขึ ้นด้ วยมือทังสอง
้
เดินขึ ้นลงบันได้ สลับเท้ าได้ อย่างคล่องแคล่ว เดินต่อเท้ าถอยหลัง
บนกระดานไม้ ทรงตัวได้ วิ่งได้ เร็ วและหยุดได้ ทนั ที และกระโดดขาเดียวไปข้ างหน้ าอย่างต่อเนื่อง
มหาวิ ท ยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิ ราช. บัณ ฑิ ต ศึก ษาสาขาวิช าศึก ษาศาสตร์ (2543) ได้
กล่าวถึง พัฒนาการด้ านร่ างกายของเด็กปฐมวัยจะปรากฏในรูปการใช้ อวัยวะต่างๆ ได้ ชัดเจนขึ ้น
ทังด้
้ านกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กและประสาทสัมพันธ์ ความสามารถของกล้ ามเนื ้อมัด
ใหญ่ ได้ แก่ การใช้ ร่างกาย แขน ขา เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด ส่วนความสามารถของ
กล้ ามเนื อ้ มัดเล็กประสาทสัมพันธ์ ได้ แก่ การใช้ มือ การนั่ง การประสานระหว่างมื อ กับตา เช่น
ลากเส้ น วาดภาพ ปั น้ ตัด ฉีก แปะ ร้ อยลูกปั ด เป็ นต้ น
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553) ความสามารถในการทางานของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ที่ใช้
ในการเคลื่อนไหว จะประกอบด้ วย การทรงตัว การยืน การวิ่ง สาหรั บการใช้ กล้ ามเนื อ้ มัดเล็ก
ประสาทสัมพันธ์ ประกอบด้ วย การหยิบของ การขีดเขียน การพับกระดาษ ซึ่งถ้ ากล้ ามเนื ้อมัด
ต่างๆ มี ความแข็งแรงและทางานประสานกันอย่างมีประสิทธิ ภาพ จาทาให้ ร่างกายเคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่วสามารถทรงตัวได้ ดีขึ ้น
ละไม สีหาอาจ (2551, 10) กล่าวว่า การพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
จะมีผลต่อการพัฒนาทางด้ านร่างกายของเด็กปฐมวัย เป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงลักษณะหรื อ
ทาหน้ าที่ ของระบบอวัย วะต่างๆ ทังภายในและภายนอกร่
้
า งกายซึ่งมี ผ ลต่อ เนื่ อ งมาจากการ
เจริ ญเติบโตที่สามารถวัดได้ จากความสูง น ้าหนัก ความแข็งแรงของร่ างกายตลอดจนพัฒนาการ
ของการเคลือ่ นไหวลักษณะต่างๆ
ละไม สีหาอาจ (2551) อ้ างถึงใน ซิงเกอร์ (Singer. 1976: 238) กล่าวว่า ในการส่งเสริ ม
การเคลือ่ นไหวเชิงสร้ างสรรค์ ควรคานึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย ด้ านกล้ ามเนื ้อใหญ่ดงั นี ้
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1. อายุ 2 – 3 ขวบ เด็กสามารถเดินได้ อย่างแข็งแรงและมัน่ คง เดินถอยหลังได้ ยืนขา
เดียวได้ โยนลูกบอลโดยใช้ อ้ งุ มือ และขาทาท่าเคลื่อนไหวเมื่อได้ ยินจังหวะเพลง วิ่งไปข้ างหน้ าได้
คล่อง ใช้ เท้ ากระโดดอยูก่ บั ที่ได้ เดินเขย่งเท้ าได้
2. อายุ 3 – 4 ขวบ ขึ ้นลงบันได้ สลับเท้ าได้ ยืนขาเดียวได้ นานขึ ้น กระโดดขาเดียวได้
โยนลูกบอลระยะไกล 1 เมตร รับลูกบอลด้ วยมือทังสองข้
้
าง แกว่งแขนและขาไปตามจังหวะเพลง
3. อายุ 4 – 5 ขวบ กระโดดสลับเท้ า กระโดดข้ ามสิ่งกีดขวางที่ไม่สงู นัก เดินต่อเท้ า
ถอยหลัง ขว้ างหรื อโยนลูกบอลและรับลูกบอล รับลูกบอลกระดอนจากพื ้น แสดงท่าทางเคลือ่ นไหว
ตามจังหวะได้
4. อายุ 5 – 6 ขวบ เมื่อวิ่งอย่างรวดเร็ วสามารถหยุดได้ ทนั ที รับลูกบอลที่กระดอนขึ ้น
ได้ ด้วยมือทังสอง
้
กระโดดขาเดียวตรงไปข้ างหน้ า เดินต่อเท้ าถอยหลังบนขอนไม้ หรื อกระดานแผ่น
เดียว เดินตามจังหวะเพลงหรื อจินตนาการ
สรุ ปได้ ว่า พัฒนาการทางด้ านกล้ ามเนื ้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็ นความสามารถในการ
เคลื่อนไหวร่ างกายที่ มีความหลากหลาย เป็ นกิ จ กรรมประจาวันที่ เด็กจะปฏิ บัติได้ เมื่ อ มี ค วาม
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ที่พร้ อม รวมทังการมี
้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กและประสาทสัมพันธ์ ที่พร้ อม
ด้ วยเช่นกัน การสังเกตความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่จึงประกอบด้ วย การยืน การวิ่ง
และการกระโดดในลักษณะต่างๆ
2.2การประเมินพัฒนาการทางทักษะร่ างกายที่เกี่ยวข้ องกับกล้ ามเนือ้ มัดใหญ่
(ละไม สีหาอาจ, 2551) ได้ สร้ างแบบสังเกตเพื่อประเมินพัฒนาด้ านร่ างกายของเด็ก
ปฐมวัยที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการด้ านกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ประกอบด้ วย
1. ทักษะการยืน 3 ข้ อ ได้ แก่ ยืนขาเดียวกางแขน 2 ข้ าง ยืนย่อ เข่าตัวตังตรง
้
5
วินาที และยืนบิดลาตัวไปข้ างซ้ าย-ขวา
2. ทักษะการเดิน 4 ข้ อ ได้ แก่ เดิ นเป็ น เส้ น ตรงบนไม้ กระดานเป็ น ระยะทาง 2
เมตร เดินสลับเท้ าบนเชือกที่วางอยู่บนพื ้นระยะทาง 2 เมตร เดินถอยหลังต่อ เท้ าเป็ นเส้ นตรงได้
ระยะทาง 2 เมตร และเดินเขย่งปลายเท้ า
3. ทักษะการวิ่ง 4 ข้ อ ได้ แก่ วิ่งเป็ นทางตรง วิ่งอ้ อมหลัก/สิง่ ของ วิ่งแล้ วหยุดทันที
วิ่งถอยหลังเส้ นตรงระยะ 1 เมตร
4. ทักษะการกระโดด 4 ข้ อ ได้ แก่ กระโดดสองขาคูใ่ ห้ ตรงเป้า 3 ครัง้ กระโดดข้ าม
หนังยางที่ความสูงห่างจากพื ้น 10 นิ ้ว กระโดดขาเดียวเป็ นระยะทาง 20 -40 เซนติเมตร และ ย่อ
ตัวกระโดดทาท่ากบเข้ าออกจากกระดาษหนังสือพิมพ์อย่างน้ อย 3 ครัง้
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โดยสัง เกตความสามารถในการปฏิ บัติ ต ามทั ก ษะที่ ก าหนดได้ ถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้ วนจะได้ รายการละ 2 คะแนน ถ้ าปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องครบถ้ วน ได้ 1 และ 0 คะแนน ตามลาดับ
ซึง่ สามารถนามาปรับปรุงใช้ สาหรับในการสร้ างเป็ นแบบทดสอบทางพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ได้
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็ก
อายุ 3 – 6 ปี เป็ นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี ้ยงดูและให้ การศึกษา เด็กจะได้ รับ
การพัฒนาทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่
ละบุคคล
3.1 จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งให้ เด็กมีพฒ
ั นาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมี
ความพร้ อมในการเรี ยนรู้ตอ่ ไป จึงกาหนดจุดหมายเพื่อให้ เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาปฐมวัย ดังนี ้
1. ร่างกายเจริ ญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสขุ นิสยั ที่ดี
2. สุขภาพจิตดี มีสนุ ทรี ยภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
3. มีทกั ษะชีวิตและปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินยั
และอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
4. มีทกั ษะการคิด การใช้ ภาษาสือ่ สาร การแสวงหาความรู้ได้ เหมาะสมกับวัย
3.2 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกาหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์จานวน 12
มาตรฐาน ประกอบด้ วย
1. พัฒนาการด้ านร่างกาย ประกอบด้ วย 2 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริ ญเติบโตตามวัยและมีสขุ นิสยั ที่ดี
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 น ้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 มีสขุ ภาพอนามัย สุขนิสยั ที่ดี
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานฐานที่ 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรง ใช้ ได้ อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้
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ตัวบ่งชี ้ที่ 2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์ กนั
2. พัฒนาการด้ านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้ วย 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 3 มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 แสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหว
ตัวบ่งชี ท้ ี่ 1 สนใจ มี ค วามสุขและแสดงออกผ่านงานศิล ปะ ดนตรี
และการเคลือ่ นไหว
มาตรฐานที่ 5 มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 มีความเมตตา กรุณา มีน ้าใจและช่วยเหลือแบ่งปั น
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ตัวบ่งชี ้ที่ 4 มีความรับผิดชอบ
3. พัฒนาการด้ านสังคม ประกอบด้ วย 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 6 มีทกั ษะชีวิตและปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 มีวินยั ในตนเอง
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 ประหยัดและพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม และความเป็ นไทย
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็ นไทย
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่ ว มกับ ผู้อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข และปฏิ บัติ ต นเป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตับบ่งชี ้ที่ 2 มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกบั ผู้อื่น
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 ปฏิบตั ิตนเบื ้องต้ นในการเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. พัฒนาการด้ านสติปัญญา ประกอบด้ วย 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 9 ใช้ ภาษาสือ่ สารได้ เหมาะสมกับวัย
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ตัวบ่งชี ้ที่ 1 สนทนาโต้ ตอบและเล่าเรื่ องให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 มีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ทางานศิลปะตามจิตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 แสดงท่าทาง/เคลือ่ นไหวตามจินตนาการอย่างสร้ างสรรค์
มาตรฐานที่ 12 มี เ จตคติ ต่ อ การเรี ย นรู้ และมี ค วามสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้ เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3.3 สาระการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู้ เป็ นสื่อ กลางในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ให้ กับเด็ ก เพื่ อ
ส่งเสริ มพัฒ นาการเด็ ก ทุก ด้ า น ให้ เป็ น ไปตามจุ ด หมายของหลัก สูต รที่ ก าหนด ประกอบด้ ว ย
ประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรเรี ยนรู้ ดังนี ้
1. ประสบการสาคัญ
1.1 ประสบการส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ านร่ า งกาย เป็ นการ
สนับสนุนให้ เด็กได้ มีโอกาสพัฒนาการใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ กล้ ามเนื ้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์
ระหว่า งกล้ า มเนื อ้ และระบบประสาทในการท ากิ จ วัต รประจ าวัน หรื อ ท ากิ จ กรรมต่า งๆ และ
สนับสนุนให้ เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสยั และการรักษาความปลอดภัย ดังนี ้
ด้ านร่างกาย ประกอบด้ วย การใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน การรักษาความปลอดภัย และการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
1.2 ประสบการสาคัญที่สง่ เสริ มพัฒ นาการด้ านอารมณ์ จิตใจ เป็ นการ
สนับสนุนให้ เด็กได้ แสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สกึ ของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึง
ลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เป็ นอัตลักษณ์ ความเป็ นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริ งแจ่ม ใส การเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น ได้ พฒ
ั นาคุณธรรมจริ ยธรรม สุนทรี ยภาพ ความรู้สกึ ที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นใน
ตนเองขณะปฏิบัติกิ จกรรมต่างๆ ดังนี ด้ ้ านอารมณ์ ประกอบด้ วย สุนทรี ย ภาพ ดนตรี การเล่น
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คุณ ธรรม จริ ยธรรม การแสดง ออกทางอารมณ์ การมี อัต ลักษณ์ เฉพาะตนและเชื่ อ ว่าตนเองมี
ความสามารถ และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
1.3 ประสบการณ์ ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ านสัง คม เป็ นการ
สนับสนุนให้ เด็กได้ มีโอกาสปฏิ สมั พันธ์ กับ บุคคลและสิ่งแวดล้ อ มต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติ
กิ จ กรรมต่างๆ ผ่า นการเรี ย นรู้ ทางสังคม เช่ น การเล่น การท างานกับ ผู้อื่ น การปฏิ บั ติ กิ จ วัต ร
ประจาวัน การแก้ ปัญหาข้ อขัดแย้ งต่างๆ ด้ านสังคม ประกอบด้ วย การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน การ
ดูแลรัก ษาธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม การปฏิ บัติ ตามวัฒนธรรมท้ องถิ่ นและความเป็ นไทย การมี
ปฏิสมั พันธ์ มีวินยั มีสว่ นร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม การเล่นและทางานแบบร่ วมมื อร่ วมใจ
การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง และการยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.4 ประสบการณ์ สาคัญ ที่ส่งเสริ มพัฒ นาการด้ านสติปัญ ญา เป็ นการ
สนับสนุนให้ เด็กได้ รับรู้และเรี ยนรู้ สงิ่ ต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม บุคคลและ
สื่อ ต่ า งๆ ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ เด็ ก พั ฒ นาการใช้ ภาษา
จินตนาการความคิดสร้ างสรรค์ การแก้ ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ที่เป็ นพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ในระดับที่สงู ขึ ้น
ต่อไปการพัฒนา ประกอบด้ วย ด้ านการใช้ ภาษา การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัด สินใจ
และแก้ ปัญหา จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ เจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้
3.4 การจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัยอายุ 3 – 6 ปี เป็ น การจัด กิ จ กรรมใน
ลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น การลงมื อกระทาจากประสบการณ์ ตรงอย่างหลากหลาย เกิ ด
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทังเกิ
้ ดการพัฒนาทังด่
้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไม่จดั เป็ นรายวิชา โดยมีหลักการจัดดังนี ้
1. จัดประสบการณ์ การเล่นและการเรี ยนรู้ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็ก
โดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง
2. เน้ น เด็ ก เป็ นส าคัญ สนองความต้ อ งการ ความสนใจ ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลและบริ บทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
3. จัดให้ เด็กได้ รับการพัฒนา โดยให้ ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาการของเด็ก
4. จัดการประเมินพัฒนาการให้ เป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็ นส่วน
หนึง่ ของการจัดประสบการณ์ พร้ อมทังน
้ าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
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5. ให้ พอ่ แม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
เด็ก
4. ศิลปะสร้ างสรรค์
4.1 ความหมายและสาคัญของศิลปะสร้ างสรรค์
ศิลปะสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการถ่ายทอดความคิดสร้ างสรรค์ จิ นตนาการธรรมชาติ
ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้ สกึ เพื่อสือ่ สารและแสดงออกผ่านสื่อวัสดุเพื่อให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจเกิดเป็ น
ผลงานที่ออกมา ซึ่งการจัดศิลปะจะไม่มีการบังคับให้ เด็กทา แต่จะเป็ นกิ จกรรมเสรี ที่เด็กทุกคน
สามารถทาได้ เมื่ อตัวเองเกิ ดความต้ องการ พอใจ และสนใจ โดยใช้ ศิลปะหรื อ วิธีการต่างๆ เป็ น
เครื่ องมือในการจัดกิจกรรม เช่น การวาดภาพ การระบายสี พิมพ์ภาพ ปั น้ ฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์
เป็ นต้ น โดยเด็กจะใช้ ประสาทสัมผัสในการรับรู้ และการเคลื่อ นไหวร่ างกายในการควบคุมลาตัว
แขน นิ ้วมื อ ให้ ประสานสัมพันธ์ กันกับการใช้ เครื่ องมื อต่างๆ เพื่อสร้ างผลงานตามความต้ องการ
ของตน (สรวงพร กุศลส่ง, 2554)
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กองวิชาการ (2535) กิจ กรรม
ศิลปะสร้ างสรรค์ช่วยพัฒนากล้ ามเนื ้อจากการตัดกระดาษ ประดิษฐ์ ภาพ วาดภาพด้ วยนิ ้วมือ การ
ต่อภาพ ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้จะส่งเสริ มให้ เด็กแสดงความคิดสร้ างสรรค์และความสัมพันธ์
ระหว่างมือกับสายตาควบคูก่ นั ไปด้ วย
วิลเลียมส์ เจสซี ไฟริ ง (2540) ศิลปะสร้ างสรรค์เป็ นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กได้
หลายด้ าน เช่น ทางด้ านกล้ ามเนื ้อมือ ซึง่ จะช่วยให้ เด็กพร้ อมที่จะจับดินสอเขีย นหนังสือได้ เมื่อไป
เรี ย นชัน้ ประถมศึกษา นอกจากนี ้ยังช่วยพัฒ นาอารมณ์ จิ ตใจ สังคมและสติ ปัญ ญา เด็กจะมี
โอกาสท างานตามล าพั ง และท างานเป็ นกลุ่ม รู้ จั ก ปรั บ ตัว ที่ จ ะท างานด้ ว ยกั น และส่ง เสริ ม
จินตนาการความคิดสร้ างสรรค์และสนองความสนใจของเด็กในวัยนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
พี ร ะพงษ์ กุ ล พิ ศ าล (2545, 38-39) กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ เป็ น กิ จ กรรมทาง
ความรู้ สึก ที่ มี วัส ดุที่ ใช้ แ ละกลวิธี ต่า งๆ เป็ น สิ่งที่ ท าให้ เกิ ด ผลงานออกมา โดยระหว่างการท า
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ การมองและการเคลื่อนไหวของร่ างกายจะประสานงานกันตลอดเวลา
เด็กจะต้ องควบคุมลาตัว แขน นิ ้วมือและส่วนอื่นๆ จนกลายเป็ นความชานาญและทักษะเฉพาะตัว
ไปในที่สดุ
สมศรี เมฆไพบู ล ย์ วัฒ นา (2551, 20) กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ หมายถึ ง การ
ถ่ายทอดความ คิดสร้ างสรรค์ จิตนาการ ธรรมชาติ ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้ สกึ เพื่อสื่อสาร
และแสดงออกผ่านสือ่ และวัสดุให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจเกิดเป็ นผลงานออกมา ซึง่ กิจกรรมจะไม่มีการบังคับให้
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เด็กทาแต่เป็ นกิจกรรมเสรี ที่เด็กทุกคนสามารถจะทาได้ เมื่อเด็กเกิดความต้ องการ พอใจหรื อสนใจ
โดยใช้ ศิลปะหรื อวิธีการต่างๆ เป็ นเครื่ อ งมือในการจัดกิ จกรรม เช่น การวาดภาพ ระบายสี พิมพ์
ภาพ ปั น้ ฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์ ฯลฯ โดยเด็กจะใช้ ประสาทสัมผัสในการรับรู้ และการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในการควบคุมลาตัว แขน นิ ้วมือให้ ประสานสัมพันธ์ กนั กับการใช้ เครื่ องมือต่างๆ
ผกากานต์ น้ อ ยเนี ย ม (2556, 30-31) กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ มี คุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับเด็กปฐมวัย ช่วยพัฒ นาเด็กหลายด้ าน เช่น พัฒนากล้ ามเนื ้อมื อให้
พร้ อ มสาหรั บการเขียนหนังสือส่งเสริ มทักษะทางภาษาเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงออกทางด้ าน
ความคิดและความรู้ สกึ ส่งเสริ มจินตนาการ เด็กสามารถแสดงออกได้ อย่างอิสระ ช่วยผ่อนคลาย
ความคับข้ องใจ นอกจากนี ้ยังเป็ นการส่งเสริ มให้ เด็ก รู้ จักการแบ่งปั น สามารถเรี ยนรู้ การเข้ าสังคม
รู้ จักการทางานได้ ด้วยตนเอง และความสาเร็ จในการสร้ างสรรค์ ผ ลงานจะช่วยให้ เด็ กเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจ
สรุ ปได้ ว่า ศิลปะสร้ างสรรค์เป็ นกิ จกรรมที่ใช้ ศิลปะเป็ นสื่อ เช่น การวาดภาพ ระบายสี
พิมพ์ภาพ ปั น้ ฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์ ฯลฯ เพื่อฝึ กให้ เด็กเกิดคิดสร้ างสรรค์ จิตนาการ รวมทังการ
้
สร้ างประสบการณ์ ให้ เด็กได้ ใช้ ประสาทสัมผัสในการรับรู้ การเคลื่อ นไหวร่ างกายในการควบคุม
ล าตัว แขน นิ ว้ มื อ ให้ ป ระสานสัม พัน ธ์ กั น กั บ การใช้ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ เป็ นสื่อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง
พัฒ นาการทางด้ านกล้ ามเนื อ้ มัดเล็ก ของเด็ กปฐมวัยได้ ดังนัน้ ถ้ าน าเอาศิ ล ปะสร้ างสรรค์ ม า
ประยุกต์ผสมผสานเข้ ากับการเล่นหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมทางพลศึกษา เชื่อว่าจะสามารถวัดผล
ทางพลศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทางกล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้ องการเรี ยนการ
สอนวิชาพลศึกษาได้
4.2 การจัดกิจกรรมประจาวันสาหรับเด็กปฐมวัย
สานัก วิช าการและมาตรฐานการศึก ษา (2560) กิ จ กรรมส าหรั บ เด็ ก อายุ 3–6 ปี
บริ บูรณ์ สามารถนามาจัดเป็ นกิจกรรมประจาวันได้ หลายรูปแบบ เป็ นการช่วยให้ ผ้ สู อนหรื อผู้จัด
ประสบการณ์ ท ราบว่า แต่ล ะวันจะท ากิ จ กรรมอะไร เมื่ อ ใด และอย่างไร ทัง้ นี ก้ ารจัดกิ จ กรรม
ประจาวันสามารถจัดได้ หลายรูปแบบ ขึ ้นอยูก่ ับความเหมาะสมในการนาไปใช้ ของแต่ละหน่วยงาน
และสภาพชุมชน ที่สาคัญผู้สอนต้ องคานึงถึงการจัดกิจกรรมให้ ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้ าน การ
จัดกิจกรรมประจาวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจาวัน ดังนี ้
1. หลักการจัดกิจกรรมประจาวัน
1.1 กาหนดระยะเวลาในการจัดกิ จกรรมแต่ละกิจ กรรมให้ เหมาะสมกับวัย
ของเด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุน่ ได้ ตามความต้ องการและความสนใจของเด็ก เช่น
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วัย 3 – 4 ปี มีความสนใจประมาณ 8 – 12 นาที
วัย 4 – 5 ปี มีความสนใจประมาณ 12 – 15 นาที
วัย 5 – 6 ปี มีความสนใจประมาณ 15 – 20 นาที
1.2 กิ จกรรมที่ ต้อ งใช้ ค วามคิดทังในกลุ
้
่ม เล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้ เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที
1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้ เด็กรู้ จกั เลือกตัดสินใจ คิด
แก้ ปัญหา คิดสร้ างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ ง ฯลฯ ใช้ เวลาประมาณ 40 – 60
นาที
1.4 กิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้ องและนอกห้ อง กิจกรรมที่ใช้
กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็ก กิจกรรมที่เป็ นรายบุคคล กลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่ กิจกรรมที่เด็ก
เป็ นผู้ริเริ่ มและผู้สอนหรื อผู้จัดประสบการณ์ เป็ นผู้ริเริ่ ม และกิจกรรมที่ใช้ กาลังและไม่ใช้ กาลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ทังนี
้ ้กิจกรรมที่ต้องออกกาลังกายควรจัดสลับกับกิ จกรรมที่ไม่ต้อ งออกกาลังกาย
มากนัก เพื่อเด็กจะได้ ไม่เหนื่อยเกินไป
2. ขอบข่ายของกิจกรรมประจาวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้ หลายรูปแบบ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ ับความเหมาะสมในการนาไปใช้ ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สาคัญผู้สอนต้ อง
คานึงถึงการจัดกิจกรรมให้ ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้ าน ดังต่อไปนี ้
2.1 การพัฒนากล้ ามเนื ้อใหญ่ เป็ นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การ
ยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้ อ วัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้ กล้ ามเนื ้อ
ใหญ่ โดยจั ด กิ จ กรรมให้ เด็ ก ได้ เล่น อิ ส ระกลางแจ้ ง เล่น เครื่ อ งเล่น สนาม ปี นป่ ายเล่น อิ ส ระ
เคลือ่ นไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี
2.2 การพัฒนากล้ ามเนื ้อเล็ก เป็ นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อเล็ก
กล้ ามเนื ้อมือ-นิว้ มื อ การประสานสัมพันธ์ ระหว่างกล้ ามเนื ้อมื อและระบบประสาทตามือได้ อย่าง
คล่อ งแคล่วและประสานสัม พัน ธ์ กัน โดยจัด กิ จ กรรมให้ เด็ ก ได้ เล่น เครื่ อ งเล่น สัม ผัส เล่น เกม
การศึกษา ฝึ กช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้ อนส้ อม และใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ศิลปะ เช่น สี
เทียน กรรไกร พูก่ นั ดินเหนียว ฯลฯ
2.3 การพัฒ นาอารมณ์ จิ ต ใจ และปลูก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น การ
ปลูกฝั งให้ เด็กมีความรู้ สกึ ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้ าแสดงออก มีวินยั รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุ ณา เอื ้อเฟื อ้ แบ่งปั น มีมารยาทและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมไทยและ
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ศาสนาที่ นับ ถื อโดยจัด กิ จ กรรมต่า งๆ ผ่า นการเล่น ให้ เด็ ก ได้ มี โอกาสตัดสิน ใจเลือ ก ได้ รับ การ
ตอบสนองตามความต้ องการ ได้ ฝึกปฏิบตั ิโดยสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม อย่างต่อเนื่อง
2.4 การพั ฒ นาสั ง คมนิ ส ั ย เป็ นการพั ฒ นาให้ เด็ ก มี ล ัก ษณ ะนิ ส ั ย ที่ ดี
แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตร
ประจ าวัน มี นิ ส ัย รั ก การท างาน ระมั ด ระวัง ความปลอดภัย ของตนเองและผู้อื่ น โดยรวม ทัง้
ระมั ด ระวัง อั น ตรายจากคนแปลกหน้ า ให้ เด็ ก ได้ ปฏิ บั ติ กิ จ วัต รประจ าวัน อย่ า งสม่ า เสมอ
รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทาความสะอาดร่างกาย เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
ปฏิบตั ิตามกฎกติกาข้ อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้ าที่เมื่อเล่นหรื อทางานเสร็ จ
2.5 การพัฒ นาการคิ ด เป็ นการพัฒ นาให้ เด็ ก มี ค วามสามารถในการคิ ด
แก้ ปัญหา ความ คิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรม
ให้ เด็กได้ ส นทนาอภิป รายแลกเปลี่ยนความคิด เห็น เชิ ญ วิทยากรมาพูดคุยกับเด็ ก ศึกษานอก
สถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึ กการแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึ กออกแบบและสร้ างชิ ้นงาน และ
ทากิจกรรมทังเป็
้ นกลุม่ ย่อย กลุม่ ใหญ่ และรายบุคคล
2.6 การพั ฒ นาภาษา เป็ นการพั ฒ นาให้ เด็ ก ใช้ ภาษาสื่ อ สารถ่ า ยทอด
ความรู้ สกึ นึกคิด ความรู้ความเข้ าใจในสิง่ ต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตังค
้ าถามในสิ่ง
ที่สงสัยใคร่ ร้ ู จัดกิจกรรมทางภาให้ มีความหลากหลายในสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อ การเรี ยนรู้ มุ่ง
ปลูกฝั งให้ เด็กได้ กล้ าแสดงออกในการฟั ง พูด อ่าน เขียน มี นิสยั รักการอ่าน และบุคคลแวดล้ อ ม
ต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ภาษา ทังนี
้ ้ต้ องคานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสม
กับเด็กเป็ นสาคัญ
2.7 การส่งเสริ มจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นการส่งเสริ มให้ เด็กมี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ได้ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึ และเห็ นความสวยงามของสิง่ ต่างๆ โดยจัด
กิ จกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อ นไหวและจังหวะตามจิ นตนาการ ประดิษฐ์ สิ่งต่างๆ
อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน ้า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้ าง
สรุ ป ได้ ว่า การจัดกิ จ กรรมส าหรั บ เด็ กปฐมวัย ควรจัด กิ จ กรรมที่ ส่งเสริ ม ให้ มี การ
พัฒ นากล้ ามเนือ้ ใหญ่ กล้ ามเนื อ้ เล็ก อารมณ์ จิ ตใจ คุณ ธรรม จริ ยธรรม สังคม ทักษะการคิ ด
ภาษา และจิตนาการความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาเด็กให้ มีความพร้ อมครอบคลุมในทุกๆ ด้ าน
เพื่ อ เด็ ก จะเจริ ญ เติ บ โตไปสู่วัย ต่า งๆ การพัฒ นาขัน้ พื น้ ฐานทางด้ านร่ างกาย คื อ การพัฒ นา
กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็ก จะมีผลต่อการพัฒนาทักษะอื่นๆ ค่อนข้ างมาก เพราะถ้ าร่างกาย
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แข็งแรงแล้ ว เชื่อว่าจะช่วยให้ เด็กมีความพร้ อมและปฏิบตั ิทกั ษะอื่นๆ ตามมาได้ เต็มตามศักยภาพที่
ตนมี
5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเล่ นอย่ างสร้ างสรรค์
แนวคิดและรูปแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการ
เล่ นอย่ างสร้ างสรรค์
กิ จ กรรมการจัด การเรี ย นรู้ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวและการเล่น อย่า งสร้ างสรรค์
หมายถึ ง กิ จกรรมการเคลื่อ นไหวทางร่ างกาย(พลศึกษา)กับ กิ จ กรรมการเล่นอย่างสร้ า งสรรค์
(ศิ ลปศึก ษา) ที่ เน้ น การฝึ ก ความสัม พัน ธ์ ระหว่างการรั บ รู้ ทางการมองเห็ น กับ การเคลื่อ นไหว
กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก โดยการออกแบบระหว่าง กิจกรรมการเคลือ่ นไหวทางร่างกายกับกิจกรรมศิลปะนี ้
ออกแบบขัน้ ตอนตามแนวทางของหลัก สูต รการศึ ก ษาปฐมวัย (ส านักวิ ช าการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2560) ซึ่งมี หลักการส าคัญ ตามกระบวนการคื อ การบู รณาการที่ เน้ น ความสัม พัน ธ์
ระหว่างการรับรู้ทางสายตากับการเคลือ่ นไหวที่สง่ ผลทางด้ านร่างกายนาไปสูค่ วามแม่นยาในการ
ควบคุมน ้าหนัก ทิศทางในการขว้ างบอล ที่มีองค์ประกอบสาคัญคือ
1. ด้ านร่างกาย การพัฒนากล้ ามเนื ้อใหญ่ จัดประสบการณ์สาคัญ 6 รูปแบบดังนี ้
1.1 การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่
1.2 การเคลือ่ นไหวเคลือ่ นที่
1.3 การเคลือ่ นไหวพร้ อมวัสดุอุปกรณ์
1.4 การเคลือ่ นไหวที่ใช้ การประสานสัมพันธ์ ของการใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ในการ
ขว้ าง การจับ การโยน การเตะ
1.5 การเล่นเครื่ องเล่นสนามอย่างอิสระ
2. ด้ านร่างกาย การพัฒนากล้ ามเนื ้อเล็ก จัดประสบการณ์ สาคัญ 5 รูปแบบ
ดังนี ้
2.1 การเล่นเครื่ องเล่นสัมผัสและการสร้ างจากแท่งไม้ บล็อก
2.2 การเขียนภาพและการเล่นกับสี
2.3 การปั น้
2.4 การประดิษฐ์ สงิ่ ต่างๆ ด้ วยเศษวัสดุ
2.5 การหยิบจับ การใช้ กรรไกร การฉีก การตัด การปะ การร้ อยวัสดุ
สาหรับกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้กิจกรรมการเคลือ่ นไหวและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
จะเน้ น การการสนับ สนุน ให้ เด็ ก มี โอกาสใช้ ก ล้ า มเนื อ้ เล็ก เป็ น สาคัญ ฝึ ก การประสานสัม พัน ธ์
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ระหว่างกล้ ามเนื ้อและระบบประสาท โดยใช้ ตามหลักการดาเนินชีวิตประจาวันหรื อกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมจะช่วยให้ เกิดการกระตุ้นระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อ และเคลื่อนไหวกล้ ามเนื ้อไปสู้สิ่ง
หนึ่งได้ ส่งเสริ มให้ เด็กได้ ใช้ กล้ ามเนื ้อในการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อมือ นิ ้วมือที่จะหยิบจับ
ฝึ กการทางานอย่างสัมพันธ์ กนั ระหว่างมือและตา รวมทังฝึ
้ กให้ เด็กรู้จักคาดคะเน หรื อกะระยะทาง
ของสิง่ ของต่างๆที่อยู่รอบตัว เปรี ยบเทียบกับตัวเองในลักษณะใกล้ และไกล จนเด็กสามารถบังคับ
กล้ ามเนื อ้ มื อ และนิ ว้ มื อ ได้ อ ย่างคล่อ งแคล่ว และเริ่ ม พัฒ นาไปสู่การค้ น หาโดยอาศัย ตา และ
ประสาทสัมผัสต่างๆ เพื่อให้ เรี ยนรู้ และสัมพันธ์ กับการใช้ กล้ ามเนื ้อในการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้ อง
และคล่องแคล่ว ตอบสนองต่อสิ่งเร้ าทางกายภาพได้ ดี โดยผลการฝึ กกล้ ามเนื ้อเล็กนี ้ผู้วิจัยเชื่อว่า
จะส่งผลดีตอ่ กล้ ามเนื ้อใหญ่
รู ป แบบกิ จ กรรมการจัด การเรี ย นรู้ ในกิ จ กรรมการเคลื่อ นไหวและการเล่น อย่ า ง
สร้ างสรรค์ประกอบด้ วยกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ และเกมการฝึ กการเคลือ่ นไหว ดังนี ้
กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ และเกมการฝึ ก การเคลื่อ นไหวและการเล่น อย่า ง
สร้ างสรรค์ ที่มี ต่อ ความแม่น ยาในการขว้ างบอลของเด็ก ปฐมวัย โรงเรี ย นเธี ยรประสิท ธิ์ ศาสตร์
จานวน 10 กิจกรรม/เกม
1. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “นวดดินน ้ามัน” ให้ เด็กใช้ มือนวด บีบดินน ้ามัน
ให้ นิ่มและปั น้ เป็ นก้ อนกลมเล็กๆ
เกม “ส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะ” วางดินน ้ามันที่ปัน้ เป็ นก้ อ นกลมวางบนไม้
ปิ งปอง ให้ เด็กเคลือ่ นไหวจะจุดเริ่ มต้ นไปยังจุดสิ ้นสุด
2. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “ตัดแปะภาพลูกบอล” ให้ เด็กตัดแปะกระดาษ
ด้ วยกาวให้ เป็ นลูกบอล จากนันให้
้ ตดั กระดาษสีมาแปะทับอีกเพื่อให้ ลกู บอลมีความสวยงาม
เกม “ขว้ างบอลให้ เข้ าประตู” เด็กยืนห่างประตู 2.5 เมตร ขว้ างบอลให้ เข้ า
ประตูมีรางวัลให้
3. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “สีเทียน+สีน ้า” ให้ เด็กใช้ สเี ทียนวาดเป็ นวงกลม
เริ่ มจากจุดกลางกระดาษและขยายวงให้ เต็มกระดาษ จากนันใช้
้ สนี ้าระบายให้ เต็มหน้ ากระดาษ
เกม “มาช่วยกันส่งน ้าที” เด็กช่วยกันนาฟองน ้าไปจุ่มน ้าในกะละมังเพื่อ
นามาบีบใส่ในกะละมังเปล่าอีกฝั่งหนึง่
4. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “บอลกระดาษ” ให้ เด็กนากระดาษที่ไม่ใช้ แล้ วมา
ขยาให้ เป็ นก้ อนและห่อประกอบกันด้ วยการติดแถบกาวให้ เป็ นทรงกลมแบบลูกบอล
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เกม “ให้ อ าหารเจ้ านั่นที ” ให้ เด็กโยนบอลกระดาษที่ประดิษฐ์ มาให้ เข้ า
เป้าหมายที่กาหนด
5. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “สนามกีฬาของหนู” ให้ เด็กใช้ ดินสอสีระบายสี
รูปสนามกีฬาโดยให้ ระบายสีเกินเส้ นสนามกีฬาที่กาหนด
เกม “ส่งหมอนไปข้ างหลัง” ให้ เด็กส่งหมอนข้ ามศีรษะให้ เพื่อ นที่นั่งอยู่
ด้ านหลัง
6. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “เป่ าสี” หยดสีลงบนกระดาษและให้ เด็กเป่ าลม
ให้ สกี ระจายเป็ นภาพตามต้ องการ
เกม “ตีลกู โป่ ง” เด็กตีลกู โป่ งด้ วยไม้ เทนนิสเล็กสาหรับเด็ก
7. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “ประดิษฐ์ ลูกหึ่ง” ให้ เด็กร้ อยเชือ กรู กระดุม 2 รู
และผูกปลายเชื อกบรรจบกันให้ เชื อ กมี ค วามยาวพอประมาณที่จะเหวี่ยงหมุนดึง-หย่อนเพื่อให้
กระดุมหมุนได้
เกม “กระต่ายกระโดดข้ ามฝั่ ง” เด็กกระโดดสปริ งสองเท้ าข้ ามเส้ น 4 เส้ น
แต่ละเส้ นห่างกัน 1 ฟุต จานวน 2 – 3 เที่ยว
8. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “จุดสี” ให้ เด็กใช้ คตั เตอร์ บทั จุ่มสีและจุดสีลงบน
กระดาษให้ เป็ นภาพที่ต้องการ
เกม “กลิ ง้ บอลรั บ -ส่ง ” ให้ เด็ ก นั่งเป็ นวงกลมกลิ ง้ บอลไป-มาภายใน
วงกลมไม่ออกนอกวง จากนันให้
้ จบั คูก่ บั เพื่อนกลิ ้งบอลส่งไปและกลับให้ กนั และกันจานวน 10 ครัง้
9. กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ “แปะกระดุม ” ให้ เด็ ก วาดภาพระบายสีใ น
กระดาษเสร็ จแล้ วให้ ทากาวที่กระดุมเสื ้อและนามาติดบนภาพตามที่กาหนด
เกม “จับเชือกเดินตามเส้ น” ให้ เด็กจับคูแ่ ต่ละคู่จะได้ เชือกคู่ละ 1 เส้ น จับ
และวางเชือกบนพื ้นและให้ เพื่อนเดินเหยียบเชือกจากจุดเริ่ มต้ นไปจนสุดปลายเชือก
10. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ “ร้ อยลูกปั ด” ให้ เด็กใช้ ลวดกามะหยี่ร้อยลูกปั ด
เสร็ จแล้ วให้ มดั ลวดกามะหยี่ให้ พอดีกบั ข้ อมือเพื่อทาเป็ นกาไลข้ อมือ
เกม “ขว้ างหอก” ให้ เด็กพุ่งหอกที่ทาด้ วยแท่งโฟมยาว 100 เซนติเมตร (1
เมตร)ให้ เข้ าเป้า (ห่วงฮูลาฮูป)ที่กาหนด
สรุ ปได้ วา่ รู ปแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ในรู ปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น เป็ นการผสมผสานระหว่างทักษะศิลปะ
สร้ างสรรค์กบั ทักษะการเล่น รวมกับทักษะการเคลือ่ นไหว ที่นากิจกรรมศิลปะและเกมพลศึกษามา
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ประยุกต์ให้ เด็กปฐมวัยได้ ฝึกการทางานของกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและประสาทตาให้ สมั พันธ์ กัน และ
กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อร่ างกายที่จะส่งผลความแม่นยาใน
การขว้ างบอลเข้ าเป้าหมายของเด็กปฐมวัยต่อไป
6. ทักษะและความแม่ นยาในการขว้ างลูกมือเดียวเหนือศีรษะ
ลักษณะของการขว้ างบอลให้ ไกลและแรง มีพื ้นฐานเช่นเดียวกับการพุง่ แหลน คือ ให้ แขน
เหยียดเหนือศีรษะ อาจจะขว้ างได้ ระยะทางไกล แต่จะขาดความแม่นยาดังนันการฝึ
้
กขว้ างบอล
เหนือศีรษะ ที่จะทาให้ ลกู บอลไปได้ ไกลและแม่นยา ควรให้ แขนข้ างที่ถือลูกบอล ( แขน ขวา ) เหยียด
ตึง มือจับลูก มือซ้ ายยกขึ ้นมางอเกือบ 90 องศา คล้ ายกับท่าทางของการพุง่ แหลน ในขณะที่กาลัง
จะขว้ างบอล ขาซ้ ายจะก้ าวยาวมากเป็ นพิเศษ เพื่อสร้ างจังหวะเพิ่มพลัง ถ่ายโยงจากเท้ าขึ ้นไป
จนถึงแขนที่ใช้ ขว้ างเท้ าซ้ ายของผู้ขว้ างจะต้ องมัน่ คง ไม่ขยับเขยื ้อน ส่งแรงออกเหนือแนวศีรษะ แรง
ทังหมดจะได้
้
ส่งไปยังแขน ก่อให้ เกิ ดพลังในการขว้ างบอลได้ ไกล ส่งแรงไปให้ สดุ หากแขนข้ างที่
ขว้ าง ( แขนขวา ) สามารถเหยียดตึงได้ มากเท่าไร ระยะทางในการขว้ างก็จะไกลขึ ้นอีก หากแขนงอ
พลังที่สง่ ไปจะหายไปพอสมควร

ภาพประกอบ 2มุม/องศา ของการขว้ างบอลให้ ไกล องศาใดไกลที่สดุ ( Montfort College Primary
Section. Online: 2561)
วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง (2546, 25-26) ได้ อธิ บายวิธีการขว้ างมือเดียวเหนือศีรษะไว้ วา่ คนที่
ถนัดมือขวาให้ จับบอลด้ วยมือขวาแล้ วเงื ้อแขนออกไปด้ านหลัง ศอกจะงอเล็กน้ อย ให้ ก้าวเท้ าซ้ าย
ไปข้ างหน้ า ลาตัวบิดไปทางขวาตามลักษณะของการเงื ้อแขน การขว้ างทาโดยการกระตุกศอกนามา
ข้ างหน้ าแล้ วเหยียดตรงไปข้ างหน้ า ในขณะที่ขว้ างให้ บิดไหล่และเอวตาม พร้ อมกับถ่ายน ้าหนักตัว
ไปยังเท้ าหน้ า คือเท้ าซ้ าย ในการขว้ างลูกบอลข้ อมือมีความสาคัญมาก เมื่อขว้ างไปแล้ วจะต้ องส่ง
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แขนไปข้ างหน้ าให้ สุด เพื่อให้ การขว้ างลูกบอลผิดเป้าน้ อยลงหรื อ มี ความแม่นยาขึ ้น ผู้ขว้ างควร
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ตามองอยูท่ ี่เป้า
2. ก้ าวเท้ าซ้ ายนาไปในทิศทางที่จะขว้ าง
3. ขณะปล่อยลูกบอลให้ คว่ามือลงเล็กน้ อย
4. ทุกส่วนของร่างกายไม่ควรเกร็ ง
เกรแฮมและคนอื่นๆ (Graham, George.; et al. 1993: 372) กล่าวว่าการขว้ างมือเดียว
เหนือศีรษะจะยากหรื อง่ายขึ ้นอยูก่ ับระยะห่างของเป้าหมายกับผู้ขว้ างและวิธีการปฏิบตั ิในการขว้ าง
โดยจะขว้ างอะไรก็ตามนัน้ จะต้ องถูกขว้ างมาจากด้ านหลังหูและมีการผ่อนแรงตาม
สรุ ปการขว้ างลูกบอลให้ ได้ ไกลและมี พลัง ควรขว้ างแบบมือ เดียวเหนือศีรษะ ในกรณี ที่
สามารถจับลูกบอลด้ วยมือเดียวได้ โดยต้ องใช้ มือที่ถนัดในการจับและขว้ างบอล ทักษะการขว้ าง
บอลเพื่อให้ แม่นยาควรจะจับตามองอยู่ที่เป้าหมายที่จะขว้ าง ก้ าวเท้ าซ้ าย( เท้ าข้ างที่ตรงข้ ามกับ
มือขว้ างบอล ) นาไปในทิศทางที่จะขว้ างขณะปล่อยลูกบอลควรคว่า มือลงเล็กน้ อย และทุกส่วน
ของร่างกายไม่ควรเกร็ ง
7เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความแม่นยา
อรรถวิช สุวรรณโชติ (2549, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง เปรี ยบเทียบผลการ
สอนทักษะการขว้ างมื อเดียวเหนือ ศีรษะโดยการใช้ คิวและไม่ใช้ คิว จุดมุ่งหมายเพื่อ เปรี ยบเทียบ
วิธีการสอนทักษะการขว้ างลูกซอฟท์บอลมือเดียวเหนือศีรษะสองแบบ คือแบบใช้ คิวกับไม่ใช้ คิว
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 60 คน ได้ มากจาการสุม่ อย่างง่าย แบ่งเป็ น 2
กลุ่ม เครื่ องมื อเป็ นแบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างลูกซอฟท์ บอลมื อ เดียวเหนือ ศีรษะ
ของคีเทล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความแม่นยาในการขว้ าง
ลูกซอฟท์ บอลหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองที่ใช้ คิวแตกต่างและสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ คิว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุรเดช อธิคม (2550, บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่าความแม่นยาในการยิงประตู
ฟุตบอลด้ วยการเตะลูกโทษแบบสปิ นณจุดโทษนอกเขตโทษระยะ 25 หลาของมุมที่ต่างกันมีความ
แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลด้ วยการ
เตะลูกโทษแบบสปิ นณจุดโทษนอกเขตโทษระยะ 25 หลาของมุมที่ต่างกันด้ านซ้ ายและด้ านขวา
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ของสนามพบว่ามุม 45 องศา, 60 องศา, และ 75 องศามีความแม่นยามากทังนี
้ ้เพราะว่าเป็ นมุมที่
ไม่แคบและไม่กว้ างเกินไปจึงทาให้ การเตะลูกสปิ นออกไปลูกจะหมุนเข้ าเป้าหมายได้ มากการวิจัย
ครัง้ นี ้เพื่อทราบผลการฝึ กความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอล 2 รู ปแบบและเปรี ยบเทียบผลการ
ฝึ กความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลทัง้ 2 รู ปแบบกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือนักฟุตบอล
ชายที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีปี
การศึกษา 2549 จานวน 30 คนจากการเลือกแบบเจาะจงแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ ๆละ
15 คนโดยการเรี ยงสลับลาดับผลการทดสอบความสามารถในการยิงประตูฟุตบอลเพื่อให้ 2 กลุม่
ไม่แตกต่างกันทางสถิตินกั กีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 1 ฝึ กความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลรูปแบบที่
1 และนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 2 ฝึ กความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลรู ปแบบที่ 2 โดยทาการฝึ ก
ทังสิ
้ ้น 8 สัปดาห์ทาการทดสอบวัดความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลโดยใช้ แบบทดสอบความ
แม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลของทูรย์มีกุดเวียนกับกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ก่อนการฝึ กและหลัง
การฝึ ก สัป ดาห์ ที่ 4 และหลัง การฝึ ก สัป ดาห์ ที่ 8 โดยใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ แ บบที
ผลการวิจยั พบว่า
คะแนนการทดสอบความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลก่อนการฝึ กหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ของนักกีฬาฟุตบอลทังสองกลุ
้
ม่ มีดงั นี ้
1.1 นักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 6.93, 9.47 และ 11.80 คะแนนและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.73, 3.09 และ 2.73 คะแนนตามลาดับ
1.2 นักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 2 มีคา่ เฉลีย่ 6.80, 11.40 และ 15.13 คะแนนและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.51, 3.94 และ 3.46 คะแนนตามลาดับ
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความแม่นยาใน
การยิงประตูฟุตบอลภายในกลุม่ ของนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 1 และนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 2 ก่อ น
การฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ สถิติแบบที
2.1 ความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 1 ก่อ น
การฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกัน
2.2 ความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 1 ก่อ น
การฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 2 ก่อ น
การฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.4 ความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 2 ก่อ น
การฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความแม่นยาใน
การยิงประตูฟุตบอลระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 1 และนักกี ฬาฟุตบอลกลุ่มที่ 2 ก่อนการฝึ ก
และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และ 8 โดยใช้ สถิติแบบที
3.1 ความแม่นยาในการยิงประตูฟุ ตบอลระหว่างนักกี ฬาฟุ ตบอลกลุม่ ที่ 1
และนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 2 ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกัน
3.2 ความแม่นยาในการยิงประตูฟุ ตบอลระหว่างนักกี ฬาฟุ ตบอลกลุม่ ที่ 1
และนักกีฬาฟุตบอลกลุม่ ที่ 2 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
จี ร วัฒ น์ สัท ธรรม (2555, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาความแม่ น ย าการยิ ง ประตู
บาสเกตบอลของนักกี ฬาบาสเกตบอลชายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 40 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลในระยะ ทิศทาง ลักษณะการยิงประตู ตาแหน่งของ
ผู้เล่น ทีมแพ้ ทีมชนะ และช่วงเวลาของการแข่งขัน กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลชายที่ยิง
ประตูในการแข่งขัน กี ฬ าแห่ง ชาติ ค รั ง้ ที่ 40 จ านวน 10 ที ม ที่ ได้ ม าจากการเจาะจงเลือ ก ผล
การศึกษาพบว่า ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอล ระยะใกล้ มีความแม่นยามากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 49.41 ระยะกลางมีความแม่นยา คิดเป็ นร้ อยละ 44.22 และระยะไกลมีความแม่นยา
น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 27.23 ลักษณะการยิงประตูที่มีความแม่นยามากที่สดุ คือ การยิงประตู
แบบยืนยิง คิดเป็ นร้ อยละ 52.83 และการยิงประตูแบบกระโดยยิงน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 35.36
ทิศทางของการยิงประตูที่มีความแม่นยามากที่สุด คือ ทิศทางด้ านหน้ าของห่วงประตู มี ความ
แม่นยาคิดเป็ นร้ อยละ 46.07 ทางด้ านขวาของห่วงประตู มีความแม่นยาคิดเป็ นร้ อยละ 40.74 และ
ทางด้ านซ้ ายของห่วงประตู มีความแม่นยาน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 37.98
ศิขร โล่ห์พงศ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง ผลของการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้ ามเนือ้ แขนท่อนล่างโดยวิธีการฝึ กด้ วยดัม เบลที่มีต่อ ความแม่น ยาในการตีลูก เปตอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อแขนท่อนล่างโดยวิธีฝึกด้ วยดัมเบลที่
มีต่อความแม่นยาในการตีลกู เปตอง กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ จานวน 50 คน โดยการสุม่ แบบแบ่งกลุม่ แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองฝึ กด้ วยดัมเบล และกลุ่ม
ควบคุมฝึ กด้ วยวิธีปกติ ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 1 ชัว่ โมง เครื่ องมือเป็ น
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แบบทดสอบความแม่นยาในการตีลกู เปตอง ผลการศึกษาพบว่า นักกีฬาเปตองในกลุม่ ทดลองกับ
กลุม่ ควบคุมมีความแม่นยาในการตีลกู เปตองไม่แตกต่างกัน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อของเด็กปฐมวัย
กรวิภา สรรพกิจจานง (2532) ได้ ศึกษาความสามารถในการใช้ มัดกล้ ามเนื ้อของ
เด็กปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิตอนุบาลละอออุทิศที่ได้ รับการฝึ กกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แตกต่างกันผล
การศึกษาพบว่าเด็กที่ได้ รับการฝึ กกิ จกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ แบบอิสระมี ความสามารถในการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็กสูงกว่ากลุม่ เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการฝึ กกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แ บบชี ้นาทังนี
้ ้เด็กเด็ก
ที่ได้ มีโอกาสฝึ กประสบการณ์การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็กอย่างอิสระตามความสามารถความสนใจของแต่
ละบุคคลอย่างเต็มที่น อกจากนีย้ ัง ค้ นพบว่าการทากิ จกรรมศิ ลปะสร้ างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยนัน้
นอกจากส่งผลถึงความพร้ อมทางด้ านกล้ ามเนื ้อเล็กแล้ วยังส่งผลร่ วมถึงทักษะต่างๆเช่นการมองเห็น
การสังเกตการฟั งการปฏิบตั ิตามคาสัง่ การคิดจินตนาการและการแก้ ปัญหาซึง่ นับว่าเป็ นพื ้นฐานที่
สาคัญในการเรี ยนรู้ของเด็กในระดับต่อไป
รัชนี รัตนา (2533) ได้ ศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัยที่ผ้ ปู กครองใช้ กิจกรรมชุดให้ ความรู้แก่ผ้ ปู กครองกับเด็กปฐมวัยที่ผ้ ปู กครองใช้ กิจกรรม
ในชี วิ ตประจ าวัน ผลการศึก ษาพบว่าความสามารถในการใช้ ก ล้ า มเนื อ้ เล็ก ของเด็ ก ปฐมวัย ที่
ผู้ปกครองใช้ กิจกรรมจากชุดให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู กครองสูงกว่าความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัยที่ผ้ ปู กครองใช้ กิจกรรมในชีวิตประจาวันและเมื่อเปรี ยบเทียบภายในกลุม่ พบว่าทัง้
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมต่างก็มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็กสูงขึ ้นกว่าการทดลอง
วิลาวัณย์ เผือกพ่วง (2536) ได้ ศึกษาพฤติกรรมความเอื อ้ เฟื ้อความมี ระเบียบวินัย
และความสามารถในการใช้ กล้ า มเนื อ้ มัดเล็ก ของเด็ กปฐมวัยที่ ได้ รับประสบการณ์ ส ร้ า งสรรค์
(ศิลปศึกษา)โดยใช้ คาถามประกอบมีพฤติกรรมทางสังคมด้ านความเอื ้อเฟื ้อความมีระเบียบวิ นยั
และความสามารถในการใช้ ก ล้ ามเนื ้อมัด เล็ก สูงกว่าเด็ก ปฐมวัย ที่ ได้ รับ การจัด ประสบการณ์
สร้ างสรรค์(ศิลปศึกษา) แบบปกติ
นิวฒ
ั น์ บุญสม (2560) ได้ ศึกษาผลการฝึ กแบบผสมผสานที่มีต่อพลังกล้ ามเนื ้อ
และเปรี ยบเที ย บผลการฝึ กแบบผสมผสานที่ มี ต่อ พลังงานกล้ ามเนื ้อในระยะที่ ต่างกัน ในกลุ่ม
สถาบัน โรงเรี ย นนายร้ อยต ารวจจั งหวัด นครปฐมปี การศึ ก ษา 2544 จ านวน 20 คนแบ่ง กลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ ๆละ 10 คนคือกลุม่ ที่ฝึกการเล่นฟุตบอลตามปกติและกลุ่มที่ฝึกการเล่น
ฟุตบอลและเสริ มด้ วยการฝึ กแบบผสมผสานโดยใช้ ระยะเวลาในการฝึ ก 10 สัปดาห์ๆละ 3 วันๆละ
60-70 นาทีและทาการวัตพลังกล้ ามเนื ้อหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4 , 8 และ 10 โดยใช้ เครื่ องมือ วัด
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พลังกล้ ามเนื ้อ (Margaria Kalamen Power test) ผลการวิจัยพบว่าพลังกล้ ามเนื ้อระหว่างกลุม่ ที่
ฝึ กการเล่นกี ฬาฟุต บอลตามปกติและกลุ่มที่ฝึกการเล่นกี ฬาฟุตบอลและเสริ มด้ วยการฝึ กแบบ
ผสมผสานก่อนการฝึ ก,หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4,8 และ 10 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่
ระดับ .01
เบญจมาศ วิไล (2544) ได้ ศึกษาการส่งเสริ มพัฒนาการด้ านกล้ ามเนื ้อเล็กของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ประกอบการประเมินสภาพจริ งผลการศึกษาพบว่าเด็ก
ปฐมวัยก่อนการจัดกิ จกรรมและระหว่างการจัดกิ จ กรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ประกอบการประเมิ น
สภาพจริ งในแต่ล ะสัป ดาห์ มี พัฒ นาการด้ า นกล้ ามเนื อ้ เล็ก โดยเฉลี่ย รวมแตกต่า งกัน อย่า ง มี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่าคะแนะเฉลี่ย
พัฒ นาการด้ านกล้ ามเนือ้ เล็ก โดยเฉลี่ยรวมมี การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่ม ขึ ้นตลอดเวลา 6
สัปดาห์
สมศรี เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา (2551) ได้ ศึกษาเรื่ องความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ การจัด กิ จ กรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ร้อยดอกไม้ โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่ อ
ศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิ จ
กรรศิลปะสร้ างสรรค์ร้อยดอกไม้ และกิจกรรมสร้ างสรรค์ปกติ กลุม่ ตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชายและ
หญิง อายุ 4 – 5 ปี ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับอนุบาล 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2550 โรงเรี ยนวัดราช
บูรณะ เขตพระนคร สังกัดกรุงเทพฯ จานวน 2 ห้ องเรี ยน กลุม่ ทดลองมีจานวน 18 คน กลุม่ ควบคุม
มีจานวน 21 คน ได้ มาจากการสุม่ แบบกลุม่ ทดลองสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวมระยะเวลา
8 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบทดสอบวัดความ สามารถการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก มีความเชื่อมัน่ .80
และแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ร้อยดอกไม้ ผล การวิจยั พบว่า ความสามารถในการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็กของเด็กปฐมวัยหลังจากได้ รับกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ร้อยดอกไม้ สงู ขึ ้นและสูงกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กิ ต ติ ม า เฟื่ องฟู (2550) ได้ ศึก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการส่ง เสริ ม พัฒ นาการทางด้ า น
ร่างกายของเด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงแอโรบิก พบว่า การพัฒนาด้ านร่ างกายของ
เด็ ก ปฐมวัย ที่ ได้ รั บ กิ จ กรรมเคลื่อ นไหวเชิ ง แอโรบิ ก มี พัฒ นาการเปลี่ย นแปลงเพิ่ ม ขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทานองเดียวกันกับทักษะการเดิน ทักษะการเขียน ทักษะการวิ่ง
ทักษะการกระโดด มีพฒ
ั นา การที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้ วยเช่นกัน
ดวงพร พันธ์ แสง (2551) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อ งผลการจัดกิ จกรรมเคลื่อ นไหวเชิ ง
โยคะที่มีตอ่ ผลการพัฒนาการทางด้ านร่างกายของเด็กปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่า ก่อนและหลังการ
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จัด กิ จ กรรมเชิ ง โยคะ เด็ ก ปฐมวัย มี ระดับ คะแนนพัฒ นาการด้ า นร่ า งกายแตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทัง้ โดยรวมและรายด้ านทักษะ คือ ทักษะการเดิน ทักษะการยืน
ทักษะการกระโดด โดยการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวเชิงโยคะส่งผลต่อพัฒนาการด้ านร่างกายโดยรวม
ร้ อยละ 41.10 และส่งผลต่อพัฒนาการทักษะการเดิน ร้ อ ยละ 47.00 ทักษะการยืนร้ อยละ 26.40
และทักษะการกระโดยร้ อยละ 29.60 ตามลาดับ
ละไม สี ห าอาจ (2551) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ งการส่งเสริ ม พัฒ นาการทางด้ า น
ร่างกายของเด็กโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้ างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ก่อนและหลังการ
จัด กิ จ กรรมเคลื่อนไหวเชิ งสร้ างสรรค์ เด็ กปฐมวัยมี ระดับ คะแนนพัฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย
(กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังโดยรวม
้
และด้ านทักษะ
การยืน ด้ านทักษะการเดิน ด้ านทักษะการวิ่ง และด้ านทักษะการกระโดด โดยการจัดกิจกรรมการ
เคลือ่ นไหวเชิงสร้ างสรรค์สง่ ผลต่อพัฒนาการด้ านร่างกายโดยรวมคิดเป็ นร้ อยละ 99.20 ด้ านทักษะ
การยืนร้ อยละ 96.80 ด้ านทักษะการเดินร้ อยละ 97.80 ด้ านทักษะการวิ่งร้ อยละ 97.80 และด้ าน
ทักษะการกระโดดร้ อยละ 97.50 ตามลาดับ
ทวิช ไกลถิ่น (2552) การวิจัยครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผล
การฝึ กแบบผสมผสานที่มีต่อความเร็ วและความคล่อ งแคล่วว่องไวของนักฟุตบอลกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักกีฬาฟุตบอลชายทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจานวน 20 คนแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 10 คน
และกลุม่ ควบคุม 10 คนอายุระหว่าง 19-23 ปี ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจงกลุม่ ควบคุมฝึ กซ้ อม
กีฬาฟุตบอลตามปกติและกลุม่ ทดลองฝึ กโปรแกรมการฝึ กแบบผสมผสานและฝึ กซ้ อมกีฬาฟุตบอล
ตามปกติโดยใช้ ระยะเวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์สปั ดาห์ละ 2 วันผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการทดสอบค่ า เฉลี่ ย เวลาการทดสอบวิ่ ง เร็ ว 50 เมตร (50-Meters
Sprint) ของกลุ่ม ควบคุมก่ อนการฝึ ก หลังการฝึ ก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ คือ 7.40
วินาที 7.19 วินาทีและ 7.15 วินาทีตามลาดับและกลุม่ ทดลองก่อนการฝึ กหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์
และหลังการฝึ ก 8 สัป ดาห์ คื อ 7.40 วิ น าที 7.18 วิ น าที แ ละ7.08 วิน าที ต ามล าดับ และผลการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยเวลาการทดสอบวิ่ง 40 หลา (40 Yards Technical test) ของกลุ่ม ควบคุม ก่อ น
การฝึ กหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์คือ 10.44 วินาที10.55 วินาทีและ 10.12
วินาทีตามลาดับและกลุม่ ทดลองก่อนการฝึ กหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ คือ
10.50 วินาที 10.36 วินาทีและ 9.83 วินาทีตามลาดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ย เวลาการทดสอบความเร็ ว 50 เมตร (50Meters Sprint) ของกลุ่มควบคุม และกลุ่ม ทดลองพบว่าก่อ นการฝึ กและหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์
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แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และหลัง การฝึ ก 8 สัป ดาห์ แ ละผลการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ เวลาการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 40 หลา (40 Yards Technical test)
ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองพบว่าก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ค่าเฉลี่ยเวลาการทดสอบความเร็ ว 50 เมตร (50-Meters Sprint) และการ
ทดสอบความคล่อ งแคล่วว่อ งไว 40 หลา (40 Yards Technical test) ก่ อ นการฝึ ก หลัง การฝึ ก
สัปดาห์ที่4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 ของกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ค่าเฉลี่ยเวลาการทดสอบความเร็ ว 50 เมตร (50-Meters Sprint) และการ
ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 40 หลา (40 Yards Technical test) ก่อ นการฝึ กหลังการฝึ ก 4
สัปดาห์หลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ของกลุม่ ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของค่า เฉลี่ย เป็ นรายคู่พ บว่าหลังการฝึ ก สัป ดาห์ ที่ 4 และ
สัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปริ ศนา รัตนะ (2553) ได้ ศึกษาผลการออกกาลังกายโดยใช้ แนวการฝึ กแบบ พลัย
โอเมตริ กและการฝึ กทักษะพื ้นฐานกีฬา ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็ก
และการประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตาของเด็กปฐมวัยชันอนุ
้ บาล 2/2 โรงเรี ยนบ้ านเปะหมอ (
พรหมเทพราษฎร์ บารุ ง) อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตาของ
เด็กปฐมวัยชันอนุ
้ บาล 2/2 โรงเรี ยนบ้ านเปะหมอ ( พรหมเทพราษฎร์ บารุ ง )ก่อนและหลังการออก
กาลังกายโดยใช้ แนวการฝึ กแบบ พลัยโอเมตริ กและการฝึ กทักษะพื ้นฐานกีฬา กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
เด็ก ปฐมวัยชัน้ อนุบ าล 2/2 โรงเรี ย นบ้ า นเปะหมอ ( พรหมเทพราษฎร์ บ ารุ ง ) ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 38 คน ได้ จ ากการเจาะจงเลือ ก เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ เป็ น โปรแกรมการออก
กาลังกายตามแนวการฝึ กแบบพลัยโอเมตริ กและการฝึ กทักษะกีฬาพื ้นฐาน แบบทดสอบความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อใหญ่ ยืนกระโดดไกล วิ่งระยะสัน้ 2 เมตร วิ่งอย่างรวดเร็ วและหยุดได้ โดยไม่
เสียการทรงตัว กระโดดขาเดียวไปข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง เดินขึ ้นลงบันไดสลับเท้ า และเดินต่อ
เท้ าถอยหลังตามแนว แบบทดสอบความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือ
กับตา กิจกรรมประกอบด้ วย การลากเส้ นตามรอยเส้ นประรูปสามเหลี่ยม สีเ่ หลีย่ ม รูปดาว วงกลม
แนวซิกแซก และแนวคลืน่ การใช้ กรรไกรตัดกระดาษตามรอยเส้ นเส้ นประรู ปสามเหลี่ยม สี่เหลีย่ ม รู ป
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ดาว วงกลม แนวซิกแซก และแนวคลื่น การระบายสีในกรอบรู ปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม รู ป ดาว
วงกลม แนวซิกแซก และแนวคลื่น การร้ อยลูกปั ด และการแกะและติด กระดุม เสื ้อ ผลการวิจัย
พบว่า ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อใหญ่ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลีย่ 1.17 หลังการทดลอง มีคา่ เฉลี่ย
2.76 ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตาในภาพรวม ก่อน
การทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.71 และหลังการทดลองมีค่าเฉลีย่ 2.74 ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลัง
การทดลอง ทังกล้
้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตที่
ระดับ .05
ผกากานต์ น้ อยเนียม (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ องความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
เล็กของเด็ กอายุ 4-5 ปี ที่ ได้ รับ กิ จ กรรมศิ ลปะสร้ างสรรค์ ด้ วยดิ น มี จุ ดมุ่งหมายเพื่ อ ศึกษาและ
เปรี ยบเทียบระดับความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4 – 5 ปี ก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยดิน กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเด็กปฐมวัยชายและหญิ งอายุ 4 – 5 ปี ชัน้
อนุบาลศึกษาที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนศรี สาโรงวิทยา อาเภอศรี สาโรง จังหวัด
สุโขทัย จ านวน 1 ห้ องเรี ย น รวม15 คน ที่ ได้ ม าจากการสุ่ม อย่างง่า ยจากจ านวน 5 ห้ อ งเรี ย น
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแผนการจัดกิ จ กรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ด้วยดินและแบบทดสอบวัด
ความสามารถการใช้ กล้ ามเนื อ้ มั ด เล็ ก วิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ สถิ ติ ที ผลการวิ จั ย พบว่ า
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของกลุม่ ตัวอย่างหลังได้ รับการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์ด้วย
ดินโดยภาพรวมมี คะแนนเฉลี่ย 47.13 อยู่ในระดับดี ความคล่อ งแคล่ว ด้ านความยืดหยุ่น ด้ าน
ความสามารถในการควบคุมในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 11.86, 11.60 และ
12.07 ตามลาดับ และด้ านการประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.60 อยู่ใน
ระดับ ดี ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการใช้ ก ล้ ามเนื ้อมัดเล็กทัง้ ภาพรวมและรายด้ าน
พบว่า หลังการทดลองสูงก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รวิพร ผาด่าน (2557) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อ งความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ โดยมี ความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้ ใช้ กล้ ามเนื ้อเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้ รับการจัดกิ จกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กชายและหญิ ง
ปฐมวัย อายุ 4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ระดับอนุบาล 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนบ้ าน
พุบ่องป่ าขี ตาบลห้ วยขมิน้ อาเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 13 คน ที่ได้ มาจากการสุม่
อย่ า งง่า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เป็ นแผนการจัด กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ ฉี ก ตัด ปะเศษวัส ดุ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็กของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัย

52
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
หลังการทดลองอยูใ่ นระดับดี และสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สายพิณ มะโนรัตน์ (2560) ได้ วิจยั เรื่ อง การส่งเสริ มพัฒนาการของกล้ ามเนื ้อเล็ก
เด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการพัฒนากล้ ามเนื ้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล
ที่ 2 โรงเรี ยนหนองข่าป่ าหวาย สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริ ญ ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ได้ มาจากการสุม่ อย่างง่าย จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ น
แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ มีคุณภาพเหมาะสมมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.44 )และแบบทดสอบ
วัด พั ฒ นาการกล้ า มเนื อ้ เล็ ก จ านวน 10 ข้ อ มี ค่ า IOC ตั ง้ แต่ .67 ขึ น้ ไป ผลการวิ จั ย พบว่ า
พัฒ นาการกล้ ามเนือ้ มัดเล็กโดยใช้ กิจ กรรมศิลปะสร้ างสรรค์ โดยรวมและรายด้ าน หลังการจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.2 งานวิจัยในต่ างประเทศ
เซีย วาย (Xia Wei, 2016) วัฒ นธรรมดังเดิมของจี น เกมพื ้นบ้ านนัน้ มี คุณ ค่าทาง
การศึกษาที่สามารถส่งเสริ มและพัฒ นาทักษะใช้ กล้ ามเนื ้อมัด เล็กของเด็กเล็ก จากการสารวจ
ทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัยในจังหวัด Nanchang มณฑล Sichuan ผู้วิจัยได้
เลือกกลุม่ ตัวอย่างจากนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาล A ที่มีคะแนนสารวจต่ากว่าเกณฑ์ ที่มีทกั ษะการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม เพื่อดาเนินการศึกษา 3 เดือน เกี่ยวกับเกมพื ้นบ้ าน
ในระหว่างกระบวนการวิจัย คุณภาพการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากระบวนการศึกษากิจกรรม
เกี่ยวกับเกมพื ้นบ้ าน ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็ก
เล็ก โดยการสังเกตและติดตาม วิเคราะห์ร่างกายของงานวาดเขียน และงานประดิษฐ์ ผลการวิจัย
พบว่า มีการพัฒนาทักษะกล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กของกลุม่ ทดทดลองในโรงเรี ยนเรี ยนอนุบาล A
และ ผลการจับ การสัมผัส การวาด และการตัด สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
เนลลี โคลีวา (Nelly Koleva, 2016) ที่ศึกษาวิจัยเรื่ อง อิทธิ พลของเกมที่ใช้ สอนและ
เกมสร้ างสรรค์ที่มีต่อทักษะกลไกของกล้ ามเนื ้อมัดเล็กในเด็ก ผลการวิจัยพบว่ากลุม่ ทดลองเป็ น
เด็กอายุ 6-7 ปี ได้ รับการจัดกิ จกรรมเกมในชัน้ เรี ยน (Didactic game) และเกมสร้ างสรรค์ “หนัง
ยางถักซีลีโคนสี” (Rainbow-Loom: knitting silicone rubber bands) มี การประสานสัมพันธ์ กัน
ระหว่างตากับมื อ และมื อกับมื อ ซึ่งเป็ นทักษะกลไกการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กอย่างชานาญและ
คล่องแคล่วว่องไว มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ กนั ระหว่างมือกับตา และมือกับมือ
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โมนิกา และคนอื่นๆ (Monika Haga et al., 2018) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การพัฒนาทักษะ
กลไกในเด็กปฐมวัยชาวอิตาลีที่ใช้ กิจกรรมแบบมีโครงสร้ างในการเล่นในสนามเด็กเล่น ผลการวิจัย
พบว่ า การให้ เด็ ก ปฐมวัย ท ากิ จ กรรมแบบมี แ บบแผนเป็ นเวลา 30 นาที และเล่น อิ ส ระเป็ น
เวลา 30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ทาให้ เกิดพัฒนาการในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัด
ใหญ่ 4 ทักษะจาก 6 ทักษะ ส่วนการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก 3 ทักษะพบว่าไม่มีพฒ
ั นาการ
อเล็ ก ซานเดอร์ คาโรลี น ราเซล และเบลิ น ดา (Alexander Engel, Carolyn
Broderick, Rachel Ward, & Belinda Parmenter, 2018) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ งผลของการเสริ ม
กิ จ กรรมทั ก ษะกลไกพื น้ ฐานในชั น้ เรี ย นอนุ บ าลที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมทางกายและทั ก ษะกลไก
พื ้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเกมการเล่นที่
สนุก สนาน (Play fun games) เป็ นเวลา 12 สัป ดาห์ สัป ดาห์ ล ะ 2-5 ครั ง้ ครั ง้ ละ30 นาที เป็ น
กิ จ กรรมทัก ษะกลไกพื น้ ฐานที่ เป็ นกิ จ กรรมจัด เสริ ม ให้ กับ เด็ ก ปฐมวัย ในชั น้ เรี ย นท าให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับของกิ จกรรมทางกาย และช่วยให้ มีการเรี ยนรู้ การปฏิบัติ และการพัฒ นา
ทักษะกลไกพื ้นฐานของเด็กปฐมวัยได้
เนอร์ วานา ไลลา และมิ ฟ ทาเฮอ (Nirwana, Laila Maharani, & Miftahul Jannah,
2018) ศึก ษาเรื่ อ ง ผลของการเล่น ที่ ส ร้ างสรรค์ ด้ วยสื่ อ ดิ น เหนี ย วที่ มี ต่อ ทัก ษะกลไกในการใช้
กล้ ามเนือ้ มัดเล็กของเด็ก การวิจัยครั ง้ นี ม้ ี วตั ถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มทักษะกล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย วิธีการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบเดิมมากกว่าการใช้ วิธี การเล่นเชิงสร้ างสรรค์ ในการวิจัย
ครัง้ นีค้ าดว่าจะกระตุ้นวิธีการเล่นเชิงสร้ างสรรค์ ที่กระตุ้นให้ เด็กเกิ ดแรงจูงทาง และสนใจในการ
เรี ย นรู้ ดัง นัน้ จุ ด ประสงค์ ในการศึ ก ษาครั ง้ นี เ้ พื่ อ น ามาประกอบค าอธิ บ ายของทัก ษะการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการเรี ยนรู้ ในรูปแบบวิธีการเล่นดินอย่างสร้ างสรรค์ ที่มีผล
ต่อทักษะการปรับกล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยการวิจยั ครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากร
ที่ใช้ ในการศึกษาคือเด็กปฐมวัยเป็ นกลุม่ ทดลอง 11 คน และกลุม่ ควบคุม 11 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจัยคือแบบทดสอบเทคนิคการสังเกตการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการทดสอบ ผลของการ
วิธีพบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนทักษะสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการวิจยั จากผลทางสถิติพบว่าการทดสอบระหว่างสองกลุม่ ความแตกต่างกัน
ฮย์ เรททิน (Hayrettin Gümüsdag, 2019) ที่ศึก ษาวิจัยเรื่ อ ง ผลของการเล่น ในชัน้
เรี ยนอนุบาลที่มีต่อเด็กปฐมวัย ทักษะการเคลื่อนไหวถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการพัฒนาทักษะด้ าน
ร่างกายสังคมและจิตใจของเด็กปฐมวัย มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาทักษะ การเคลื่อนไหวความมุ่ง
หมายของการวิจยั ครัง้ นี ้คือ ผลของการฝึ กการเล่นเกมการศึกษา 12 สัปดาห์เพื่อการพัฒนาทักษะ
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การเคลื่อนไหวของเด็ กปฐมวัยอายุ 4-6 ปี ในการวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ วิธี การทดลอง Pretest posttest
Control Group Design เปรี ยบเทียบ 2 กลุม่ มีนักเรี ยนชาย 30 คนและนักเรี ยนหญิ ง 30 คนรวม
ทัง้ หมด 60 คนที่กาลังศึกษาอยู่ชัน้ ปฐมวัยโดยเลือ กกลุ่ม ตั วอย่างจากการสุ่มอย่างง่ายท าการ
ดาเนินการทดลองโดยให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบการเคลื่อ นไหวprotocol ที่พัฒนามาจาก
Morris,Atwater williams และ Willmore ในปี 1980 ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล 12 สัปดาห์กับกลุม่
ทดลองและกลุม่ ตัวอย่างเพื่อที่จะวัดผลประสิทธิ ภาพของการเคลื่อนไหวเปรี ยบเทียบผลการเล่น
เกมการศึกษาอายุ 2 สัปดาห์และนาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลมาคานวณหาผลการวิจยั โดยการ
หาค่าเฉลี่ย X และ SD จากข้ อมูลการขว้ างของเด็กการจับการกระโดดไกลการกระโดดสูงการวิ่ง
และทักษะการหยุด โดยการคานวณจากข้ อมูลเพื่อหาค่า mean และ SD จากการคานวณค่าสถิติ
พบว่าผลการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมี
ความแตกต่างกันอย่างมี นัยยะสาคัญทางสถิ ติและเป็ นไปตามเงื่อ นไขและผลการเปรี ยบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการทดลองในกลุม่ ทดลองพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติในการเปรี ยบเทียบ
หลังการทดลองพบว่าสูงกว่าก่อนการทดลองเป็ นไปตามผลการวิจัยที่การเล่น เกมพื ้นบ้ านเกม
การศึกษา 12 สัปดาห์ ทาให้ ทกั ษะการเคลื่อนไหวพื ้นฐานอยู่ในระดับที่ดีมากสามารถพัฒนาการ
เคลื่อนไหวในเด็กอายุ 4-6 ปี ได้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ งพอสรุ ปได้ ว่า กิ จกรรม
ศิลปะสร้ างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาการกล้ ามเนื ้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ ระหว่างประสาทมือ
กับ ตา ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ าวัน ของเด็ ก ปฐมวัย ซึ่ ง การน า
กระบวนการทางศิลปศึกษามาใช้ เป็ นสื่อจะช่ วยพัฒนากล้ ามเนื ้อเล็กได้ ดี สาหรับ กิจกรรมการเล่น
อย่างสร้ างสรรค์เป็ นกิจกรรมทางพลศึกษาที่ใช้ สาหรับการพัฒนาการความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อของ
เด็กนัน้ สามารถจัดกิ จกรรมได้ อย่างหลากหลาย ทังการเคลื
้
่อ นไหวร่ างกาย การยืน การวิ่ง การ
กระโดด และอื่ น ๆ เป็ น การพัฒ นากล้ ามเนื ้อมัด ใหญ่ ค วบคู่ไปกับ การพัฒ นากล้ า มเนื ้อมัด เล็ก
สาหรับการจะวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็กได้ อย่างมีคุณภาพ อาจจะใช้ การทดสอบ
ความแม่น ยาในการขว้ างหรื อ โยนบอลของเด็ก เพราะถ้ าเด็ กมี กล้ ามเนื ้อที่ แข็งแรงจะสามารถ
ปฏิบัติทักษะการขว้ างได้ ถูกต้ องและแม่นยามากขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ป้ ั จ จัยสาคัญ คือ ระยะทางระหว่าง
เป้าหมายกับ ผู้ข ว้ าง และขนาดเป้าหมายจะมี ผ ลต่อ ความแม่ นย าด้ วยเช่ น กัน สาหรั บ การวัด
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ควรใช้ แบบทดสอบที่เกี่ยวกับทักษะการยืน การเดิน การ
วิ่ง และการกระโดด มาเป็ นแนวทางในการวัด และประเมิ นผล ในส่วนของกิ จ กรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ ในรู ปแบบบูรณาการการผ่านกิจ กรรมการเคลื่อนไหวและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจัย
สร้ างขึ ้น จะประกอบด้ วยกิจกรรมศิลปะและเกมทางพลศึกษาจึงน่าจะสามารถนามาใช้ สาหรับการ
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พัฒนากล้ ามเนื ้อมัดเล็กรวมทังกล้
้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยได้ และแบบทดสอบความแม่นยา
ในการขว้ างบอลโดยนาแบบทดสอบการขว้ างลูกซอฟท์บอลของคีเทลมาใช้ เป็ นแนวในการสร้ าง
เชื่ อ ว่าจะวัดและประเมิ น ผลความสามารถในการใช้ ก ล้ ามเนื อ้ เล็ก ของเด็ กปฐมวัย ได้ รวมทัง้
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ ก ล้ ามเนื อ้ มัด ใหญ่ ของเด็ กปฐมวัย ที่ น าแบบสังเกตการ
เคลื่อนไหวร่ างายกายของ ละไม สีห าอาจ มาใช้ เป็ น แนวทางในการสร้ าง จะสามารถวัด และ
ประเมินผลความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยได้ ด้วยเช่นกัน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัย เชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาเรื่ อง ผลของการฝึ กการเคลือ่ นไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ที่มีต่อความแม่นยา
ในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. กาหนดแบบแผนการทดลอง
2. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
- สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- เกณฑ์การประเมินและการแปลผล
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1. กาหนดแบบแผนการทดลอง
การวิจัยครัง้ นี ้ เป็ น การศึกษาผลของการฝึ กการเคลื่อ นไหวร่ างกายและการเล่นอย่าง
สร้ างสรรค์ ที่ มีต่อความแม่ นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยใช้ แบบแผนการวิจัยเชิ ง
ทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ ดาเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองตามแบบแผนการวิจัย
แบบ No-Treatment Control Group Design(Kerlinger Fred N., 2000, 537)ตามตาราง ดังนี ้
ตาราง 1แบบแผนการทดลอง No-Treatment Control Group Design
Y2
Y2

X
~X

Ya
Ya

( Experimental )
( Control )

สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแบบแผนการวิจยั
Experimental
แทน กลุม่ ทดลอง
Control
แทน กลุม่ ควบคุม
Y2
แทน การประเมิน ก่อนการทดลอง (Pre-test)
Ya
แทน การประเมิน หลังการทดลอง (Post-test)
X
แทน กลุม่ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้กิจกรรมการเคลือ่ นไหว
ร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
~X
แทน กลุม่ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้กิจกรรมการเคลือ่ นไหว
แบบปกติ
2. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชายและหญิ ง ระดับ อายุ 3-4 ปี ที่
กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ อนุบ าลศึกษา ปี การศึก ษา 2561 กรุ งเทพมหานคร จ านวน 272,936 คน
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
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กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชายและหญิง ที่กาลังศึกษา
อยู่ ใ นชั น้ อนุ บ าลศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นเธี ย รประสิ ท ธิ์ ศ าสตร์ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จานวน 190 คน มี 7 ห้ องเรี ยน ทาการเลือกแบบเจาะจงได้ จานวน 2 ห้ องเรี ยนที่
มี จ านวนนัก เรี ย นห้ อ งละ 30 คน น ากลุ่ม ตัว อย่างจานวน 60 คน มาทดสอบขว้ างบอลโดยใช้
แบบทดสอบวัด ความแม่นยาในการขว้ างบอล และทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และ
การกระโดด แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ โดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย ได้ กลุม่ ทดลองจานวน
30 คน ได้ รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น
และกลุม่ ควบคุมจานวน 30 คน ได้ รับการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายแบบปกติ
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ เครื่ องมือในการวิจยั ดังนี ้
1. กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบวัด ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัยที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นใช้
สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยปรับปรุงจาก แบบทดสอบ
ความแม่นยาในการขว้ างลูกซอฟท์บอลมือเดียวเหนือศีรษะของคีเทล Kehtel (อรรถวิช สุวรรณโชติ,
2549)
3. แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัยที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น ใช้ สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยปรับปรุ ง
จาก แบบสังเกตพัฒนาทางด้ านร่างกายของ ละไม สีหาอาจ (ละไม สีหาอาจ, 2551, 94-97)
4. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือ มีดงั นี ้
1. กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ โดยนาแนวคิดศิลปะ
สร้ างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดเล็กผสมผสานกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย
สาหรับเด็กปฐมวัย และหลักการฝึ กความแม่นยาในการใช้ มือและแขนในการขว้ างบอล มาศึกษา
พร้ อมกันโดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.1 ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ จากเอกสาร ต ารา และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ให้ สอดคล้ องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
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1.2 กาหนดกรอบในการสร้ างกิ จกรรมและแผนการจัดกิ จ กรรมการเคลื่อ นไหว
ร่างกาย จานวน 10 กิจกรรม และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ จานวน 10 กิจกรรม ประกอบด้ วย
ตาราง 2 การจัดกิจกรรมการสอน ศิลปะสร้ างสรรค์ การเคลือ่ นไหวร่างกาย และแบบทดสอบ
กิจกรรม กิจกรรมการสอน ศิลปะสร้ างสรรค์
กิจกรรมเคลือ่ นไหว แบบทดสอบ
กิจกรรมที่ 1 นิทานเคลือ่ นไหว
นวดดินน ้ามัน
ส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะ
กิจกรรมที่ 2
ตักน ้าใส่ขวด
บอลล่องหน
มาช่วยกันส่งน ้าที
แบบทดสอบ
กิจกรรมที่ 3
คีบของ
บอลกระดาษ
ให้ อาหารเจ้ านัน่ ที
วัดความ
กิจกรรมที่ 4
นิทานส่งต่อ
สนามกีฬาของหนู
กลิ ้งรับ ส่งบอล
แม่นยาใน
กิจกรรมที่ 5 ตักลูกปิ งปอง
เป่ าสีบอลสีร้ ุง
ตีลกู โป่ ง
การขว้ าง
กิจกรรมที่ 6
ต่อเลโก้
บอลกระดุม
จับเชือกเดินตามเส้ น
กิจกรรมที่ 7
เล่นบับเบิ ้ล
ประดิษฐ์ ลกู หึง่
กระต่ายกระโดดข้ ามฝั่ง บอลของเด็ก
ปฐมวัย
กิจกรรมที่ 8
เล่นผ้ าสี
จุดสี
ขว้ างหอก
กิจกรรมที่ 9
หนีบไม้ หนีบ
ร้ อยลูกปั ด
บีบขวด เปิ ดปิ ดฝาขวด
กิจกรรมที่ 10
ติดกระดุม
ตัดแปะภาพลูกบอล
จานอวกาศ
1.3 เมื่ อกรรมการหลักเห็นชอบแล้ ว จึงนากิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ 5
ท่านตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ของชุดกิจ กรรมการเคลื่อ นไหวร่ างกาย และการเล่น
อย่างสร้ างสรรค์ที่อยูใ่ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 10 แผน พบว่า สามารถนาไปทดลองใช้ ได้
1.4 น ากิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย และการเล่น อย่ า งสร้ างสรรค์ ที่ ผ่า น
ความเห็นชอบของผู้เชี่ ยวชาญมาปรึ กษากับอาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ หลักและร่ วม เพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาให้ มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น จากนันน
้ าไปทดลองใช้ (Try out)
กับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) (วาโร เพ็ง
สวัสดิ์, 2557) ของกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ จากคะแนนผลการ
ทดสอบความแม่ น ย าในการขว้ า งบอล ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กับ .76 สามารถน าไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ได้
1.5 จากนัน้ นากิจ กรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมปริ ญญานิพนธ์ พิจารณาอีกครัง้ แล้ วจึงนามาใช้ กับกลุม่ ตัวอย่าง
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2. แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
แบบทดสอบวัด ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นใช้
สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยปรับปรุงจาก แบบทดสอบ
ความแม่นยาในการขว้ างลูกซอฟท์บอลมือเดียวเหนือศีรษะของคีเทล Kehtel (อรรถวิช สุวรรณโชติ,
2549)และหลักการฝึ กความแม่นยาในการใช้ มือและแขนขว้ างบอลที่เกี่ยวข้ อง มาเป็ นแนวทางใน
การศึกษาพัฒนา พร้ อมกันจนได้ แบบทดสอบซึ่งจะเป็ นเป้าฮูลา่ ฮูปพร้ อมฐาน จานวน 5 เป้า เรี ยง
เป็ นแนวหน้ ากระดาน เป้าที่ 1 สูงจากพื ้น 40 เซนติเมตร เป้าที่ 2 สูงจากพื ้น 20 เซนติเมตรเป้าที่ 3
สูงจากพืน้ 100 เซนติเมตรเป้าที่ 4 สูงจากพื น้ 60 เซนติเมตร และ เป้าที่ 5 ความสูงจากพื ้น 80
เซนติเมตร ระยะที่ผ้ ูทดสอบยืนห่างจากเป้าเท่ากับ 2 เมตร ใช้ ลูกเทนนิสขว้ างเป้าละ 2 ลูก รวม
ทังหมด
้
10 ลูก เรี ยงตามลาดับ เข้ าเป้าโดยตรงจะได้ ลกู ละ 1 คะแนน ดังปรากฏในหน้ าภาคผนวก
โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างแบบทดสอบดังนี ้
2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอล
ของเด็ กปฐมวัย ที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ เพื่ อ ลงความเห็ น และให้ คะแนนแบบประเมิ น แล้ วน าผลการ
ประเมินของผู้เชี่ ยวชาญ ทัง้ 5 ท่านโดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อ ง (IOC: Index of Item Objective
Congruence) โดยใช้ เกณฑ์ IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557) พบว่า รูปแบบ
ผังการทดสอบการขว้ างลูกบอล อุปกรณ์ วิธีทดสอบ วิธีคิดคะแนน และเกณฑ์ การประเมิ นการ
ขว้ างบอล ทุก รายการมี ค่า IOC อยู่ระหว่าง .67 – 1.00 แสดงว่ามี ความเที่ ยงตรงตามเกณฑ์ ที่
กาหนด
2.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็ก
ปฐมวัย โดยพิจารณาตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ด้ วยวิธีการคานวณจากสูตรสัมประสิท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบาช (วาโร เพ็ ง สวัส ดิ์ , 2557)ได้ ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ที่ .76 ซึ่ ง ใกล้ เคี ย งกั บ
แบบทดสอบการขว้ างลูกซอฟท์บอลมือเดียวเหนือศีรษะของคีเทล (อรรถวิช สุวรรณโชติ, 2549)ที่
ได้ คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ .72 แสดงว่าแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีความเชื่อมัน่ ตามเกณฑ์
3. แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย
แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็ กปฐมวัย ที่
ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นใช้ สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยปรับปรุ ง
จาก แบบสังเกตพัฒนาทางด้ านร่ างกายของ ละไม สีหาอาจ (ละไม สีหาอาจ, 2551) และอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง มาศึกษาและประยุกต์ใช้ ดังปรากฏในหน้ าภาคผนวก โดยมี ขนตอนการสร้
ั้
างแบบวัด
ดังนี ้
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3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัด ทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง
และการกระโดดของเด็กปฐมวัยที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อลงความเห็นและให้ คะแนนแบบประเมิน แล้ ว
นาผลการประเมินของผู้เชี่ ยวชาญ ทัง้ 5 ท่านโดยใช้ ดัชนีความสอดคล้ อ ง IOC (วาโร เพ็งสวัสดิ์,
2557) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 พบว่า ทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ทุกรายการมี
ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง .67 – 1.00 แสดงว่ามีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการ
กระโดดของเด็ ก ปฐมวัย โดยพิ จ ารณาตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ด้ วยวิ ธี ก ารค านวณจากสู ต ร
สัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาช (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557) ได้ ค่าสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ที่ .73
แสดงว่าแบบทดสอบมีความเชื่อมัน่ ตามเกณฑ์
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1. ขอหนังสือจากบัณ ฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เพื่ อ ขอความ
ร่วมมือผู้บริ หารสถานศึกษาให้ ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. ผู้วิจยั นากิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ จานวนอย่าง
ละ 10 กิจกรรม แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบ
วัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย ไปเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยผู้วิจัย
ด าเนิ น การทดลองด้ ว ยตนเองในปี การศึ ก ษา 2561 โดยมี ขัน้ ตอนในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี ้
2.1 สร้ างความคุ้ นเคยกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นเวลา 1 ครั ง้ พร้ อมจั ด เตรี ย ม
สภาพแวดล้ อมภายในสถานที่ทาการทดลองให้ เหมาะสม
2.2 ขันตอนก่
้
อนการทดลองทาการประเมินความสามารถก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้ แบบทดสอบวัด ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย เป็ นเวลา 1 ครัง้ และ
แบบทดสอบวัด ทั ก ษะการยื น การเดิ น การวิ่ ง และการกระโดด เป็ นเวลา 1 ครั ง้ เพื่ อ วั ด
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กและกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
แล้ วตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.3 ขัน้ ตอนดาเนิน การทดลอง ดาเนิน การทดลองด้ วยตนเองโดยน ากิ จ กรรม
การเคลื่อนไหวร่ า งกายและการเล่น อย่า งสร้ างสรรค์ จ านวน 10 กิ จ กรรม มาทดลองกับ กลุ่ม
ตัวอย่าง
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2.4 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย จานวน 1 คน รวมผู้ประเมิน 2 คน ดาเนินการทดลอง
โดยให้ กลุ่ม ทดลองได้ รับ กิ จกรรมการเคลื่อ นไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ และกลุ่ม
ควบคุมได้ รับกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายแบบปกติ ในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง
กับกลุม่ ตัวอย่างเป็ นจานวน 10 กิจกรรม เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน/ กิจกรรม กิจกรรมละ
50 นาที ในการดาเนินการทดลองในแต่ละวัน กลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมจะปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชัว่ โมงพลศึกษาตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามปกติ ยกเว้ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนขันสอนและ
้
ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิที่มีรายละเอียดต่างกันในแต่ละวัน นอกจากกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั จัดแล้ วที่กลุม่ ตัวอย่างยัง
ได้ ทากิจกรรมอื่น ๆ ตามตารางกิจกรรมประจาวันเหมือนเดิมทุกประการ
2.5 ขันหลั
้ งการทดลอง เมื่อสิ ้นสุดการทดลองผู้วิจยั ทาการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ม ตัว อย่างหลังการทดลอง (Post-test) แล้ วตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด โดยใช้
แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัยเป็ นเวลา 1 ครัง้ และแบบทดสอบวัด
ทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย เป็ นเวลา 1 ครัง้ พร้ อมบันทึกผลการ
ทดลองเช่นเดียวกับการทดลองก่อนการทดลอง
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั วิเคราะห์ผลดังนี ้
1. คานวณหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้ อยละ (%)
ของคะแนน แบบทดสอบวัด ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัยและแบบทดสอบวัด
ทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ก่อน การทดลองและหลังการทดลอง
2. เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ าง
บอลของเด็กปฐมวัยที่เป็ นความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก และคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย ที่เป็ นความสามารถในการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ระหว่างกลุม่ และภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติคา่ ที (t-test dependent)
3. ทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นาเสนอข้ อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
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1. สถิติที่ใช้ การวิเคราะห์คุณภาพเครื่ องมือ การคานวณค่าความเที่ยงตรง คานวณ
จากสูตรค่าดัชนีความสอดคล้ อง การคานวณค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยการคานวณจากสูตร สัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาช
2. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั
2.1 สถิติบรรยาย ประกอบด้ วย ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ
2.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้ วย การทดสอบค่าที เพื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ระหว่างก่ อ นการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่ม และสถิ ติ
ทดสอบค่าทีเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุม่
เกณฑ์ การประเมินและการแปลผล
1. เกณฑ์ ก ารประเมิ น ของแบบทดสอบวัด ความแม่น ยาในการขว้ างบอลของเด็ ก
ปฐมวัย ซึง่ เป็ นความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก มีเกณฑ์ดงั นี ้
0 – 1 หมายถึง
ไม่มีความแม่นยา/มีความสามารถน้ อยที่สดุ
2 – 3 หมายถึง
มีความแม่นยาน้ อย/มีความสามารถน้ อย
4 – 6 หมายถึง
มีความแม่นยาพอใช้ /มีความสามารถปานกลาง
7 – 8 หมายถึง
มีความแม่นยาดี/มีความสามารถดี
9 – 10 หมายถึง
มีความแม่นยาดีมาก/มีความสามารถดีมาก
2. เกณฑ์ การประเมิ น ของแบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการ
กระโดด ของเด็กปฐมวัย ซึง่ เป็ นความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ มีเกณฑ์ดงั นี ้
1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
2 - 3 หมายถึง
น้ อย
4 – 5 หมายถึง
ปานกลาง
6 – 7 หมายถึง
ดี
8
หมายถึง
ดีมาก
3. เกณฑ์การแปรผลค่าร้ อยละ
ต่ากว่า ร้ อยละ 50.00
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
ร้ อยละ 50.00 – 59.99
หมายถึง
น้ อย
ร้ อยละ 60.00 – 69.99
หมายถึง
ปานกลาง
ร้ อยละ 70.00 - 79.99
หมายถึง
ดี
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ตังแต่
้ ร้ อยละ 80.00 ขึ ้นไป

หมายถึง

ดีมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จ ากการทดลองและการแปลความหมายของการวิเคราะห์
ข้ อมูลดังต่อไปนี ้
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
X̅
แทน ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน สถิติการทดสอบค่าที (t-test)
df
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ
Sig
แทน นัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากทดสอบเรื่ อ งผลของการฝึ ก การ
เคลื่อนไหวร่ างกาย และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ที่มีต่อ ความแม่ นยาในการขว้ างบอลของเด็ ก
ปฐมวัย ดังนี ้
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ตาราง 3 คะแนนจากการทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอล ของกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้ แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอล
ของเด็กปฐมวัย สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุม่ ทดลอง
ก่อน หลัง
4
8
3
7
2
7
4
7
4
7
2
8
2
7
2
8
1
8
4
8
4
7
3
7
2
6
2
7
2
6

กลุม่ ควบคุม
ก่อน หลัง
4
6
4
5
2
6
4
5
4
5
2
6
2
5
0
5
1
5
4
5
5
5
3
5
1
5
2
6
2
5
X̅
S.D.
%

ลาดับที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
ก่อน หลัง ก่อน หลัง
4
8
4
5
2
7
0
6
2
7
1
5
2
7
2
5
4
8
4
7
4
7
4
6
2
7
2
5
2
8
2
5
2
8
1
5
3
8
3
5
1
7
2
6
3
8
4
6
2
7
2
4
4
8
4
5
2
6
1
4
2.67 7.30 2.53 5.27
0.99 0.65 1.38 0.64
26.70 73.00 25.30 52.70

จากตาราง 3 แสดงให้ เห็นว่าคะแนนจากการทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอล
ของกลุ่ม ทดลอง ก่อนการทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.67 คะแนน และหลังการทดลอง มี
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.30 คะแนน และกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.53
คะแนน และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 5.27 คะแนน
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็ก
ปฐมวัย ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
10
9

7.3

8
7

5.27

6

กลุม่ ทดลองก่อนได้ รับการฝึ ก

5

กลุม่ ทดลองหลังได้ รับการฝึ ก

2.53

3

2.67

4

0.64
1.38
0.65
0.99

2
1

กลุม่ ควบคุมก่อนได้ รับการฝึ ก
กลุม่ ควบคุมหลังได้ รับการฝึ ก

0
X

SD

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภาพประกอบ 3 แผนผังเปรี ยบเทียบแสดง พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
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ตาราง 4 คะแนนจากการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ของกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้ แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การ
เดิน การวิ่ง และการกระโดด ของเด็กปฐมวัย สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุม่ ทดลอง
ก่อน หลัง
5
8
4
6
5
7
4
8
4
8
5
7
3
6
5
7
5
7
5
7
4
8
5
7
4
8
4
7
4
7

กลุม่ ควบคุม
ก่อน หลัง
5
6
4
6
6
6
4
7
5
6
5
5
3
5
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
4
6
5
6
4
5
X̅
S.D.
%

ลาดับที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
ก่อน หลัง ก่อน หลัง
5
8
6
6
5
7
5
5
5
7
5
6
5
8
5
5
5
8
6
6
5
7
5
6
6
7
5
6
5
8
5
6
5
7
5
5
5
7
5
5
6
8
6
6
5
7
5
6
5
8
3
5
5
7
5
6
6
8
6
6
4.80 7.33 4.90 5.77
0.66 0.61 0.76 0.50
60.00 91.63 61.25 72.13

จากตาราง 4 แสดงให้ เห็นว่าคะแนนจากการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และ
การกระโดด ของกลุม่ ทดลองก่อนการทดลอง มี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 คะแนน และหลังการ
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ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.33 คะแนน และกลุม่ ควบคุมก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.90 คะแนน และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 5.77 คะแนน
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนคะแนนการทดสอบทักษะการยืน การ
เดิน การวิง่ และการกระโดดของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

10
9

7.33

8

กลุม่ ทดลองก่อนได้ รับการฝึ ก

4.9

5

4.8

6

5.77

7

กลุม่ ทดลองหลังได้ รับการฝึ ก

4
3

0.5
0.76
0.61
0.66

2
1

กลุม่ ควบคุมก่อนได้ รับการฝึ ก
กลุม่ ควบคุมหลังได้ รับการฝึ ก

0
X

SD

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพประกอบ 4 แผนผังเปรี ยบเทียบแสดง พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

68
ตาราง 5 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของคะแนนเฉลีย่ ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็ก
ปฐมวัย ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
การทดสอบ
ก่อนการทดลอง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
หลังการทดลอง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

n

X̅

S.D.

30
30

2.67
2.53

0.99
1.38

30
30

7.30
5.27

0.65
0.64

df

t

Sig

58

.429

.670

58

12.200 <.001

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 5 แสดงให้ เห็นว่าหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
แม่ นยาในการขว้ างบอล แตกต่างกับ กลุ่มควบคุม อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดย
พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนของกลุ่มทดลอง (X̅ = 7.30 คะแนน) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (X̅ = 5.27
คะแนน) ส่วนก่อนการทดลองไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลีย่ คะแนนการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การ
วิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง
การทดสอบ
ก่อนการทดลอง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
หลังการทดลอง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

n

X̅

S.D.

30
30

4.80
4.90

0.66
0.76

30
30

7.33
5.77

0.61
0.50

df

t

Sig

58

.543

.589

58

10.882* <.001

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 6 แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ ทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะการยืน
การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่ากลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง
และการกระโดด หลังการทดลอง (X̅ = 7.33 คะแนน) สูงกว่าก่อนการทดลอง (X̅ = 5.77 คะแนน)
ส่วนก่อนการทดลองไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลีย่ คะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็ก
ปฐมวัย ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุม่
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

การทดสอบ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

n
S.D.
X̅
30
2.67
0.99
30
7.30
0.65
30
2.53
1.38
30
5.27
0.64
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

t

Sig

29

24.559* <.001

29

10.598* <.001

จากตาราง 7 แสดงให้ เห็ นว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี ค่า เฉลี่ยคะแนนความ
แม่นยาในการขว้ างบอล ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยพบว่ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีค่าเฉลีย่ คะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอล
หลังการทดลอง (X̅ = 7.30 คะแนน และ 5.27 คะแนน ตามลาดับ) สูงกว่าก่อนการทดลอง (X̅ =
2.67 คะแนน และ 2.53 คะแนน ตามลาดับ)
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ตาราง 8 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลีย่ คะแนนการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การ
วิ่ง และการกระโดด ของเด็กปฐมวัย ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ระหว่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง
กลุม่
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

การทดสอบ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

n
S.D.
X̅
30
4.80
0.66
30
7.33
0.61
30
4.90
0.76
30
5.77
0.50
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

t

Sig

29

17.879 <.001

29

6.117* <.001

จากตาราง 8 แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม มีคา่ เฉลีย่ คะแนนการทดสอบ
ทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลอง อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยพบว่ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีค่า เฉลี่ยคะแนนการ
ทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด หลังการทดลอง (X̅ = 7.33 คะแนน และ
5.77 คะแนน ตามล าดั บ ) สู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง (X̅ = 4.80 คะแนน และ 4.90 คะแนน
ตามลาดับ)
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ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลของ
เด็กปฐมวัย และทักษะการยืน การเดิน การวิง่ และการกระโดด ภายในกลุม่ ทดลอง
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

10

7.3

7.33

9
8

ก่อนได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก

7

หลังได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก

6

4.08

5

ก่อนได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่

2.67

4
3

หลังได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่

0.61
0.66
0.65
0.99

2
1
0
X

SD

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพประกอบ 5 แผนผังเปรี ยบเทียบแสดง ผลความแตกต่างของ พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและ
พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลของ
เด็กปฐมวัยและทักษะการยืน การเดิน การวิง่ และการกระโดด ภายในกลุม่ ควบคุม
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

10
9
8

ก่อนได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก

5.77
4.9
5.27

7
6

หลังได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก

5

0.5
0.76
0.64
1.38

3

ก่อนได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่

2.53

4
2
1

หลังได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่

0
X

SD

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพประกอบ 6 แผนผังเปรี ยบเทียบแสดง ผลความแตกต่างของ พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและ
พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
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ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลของ
เด็กปฐมวัย ภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

52.67

น้ อย
25.33

ก่อนการทดลอง

น้ อยที่สุด

หลังการทดลอง
ค่าร้ อยละ

ระดับความสามารถ

ภาพประกอบ 7 แผนผังเปรี ยบเทียบแสดง ผลความแตกต่างของ พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
ภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลของ
เด็กปฐมวัย ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
100
90
80

ดี

73.33

70
60

ก่อนการทดลอง

50
40
30

27.33

20

น้ อยที่สุด

หลังการทดลอง

10
0
ค่าร้ อยละ

ระดับความสามารถ

ภาพประกอบ 8 แผนผังเปรี ยบเทียบแสดง ผลความแตกต่างของพัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
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100

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คะแนนความความสามารถในการใช้ ทกั ษะ
การยืน การเดิน การวิง่ และการกระโดด ของเด็กปฐมวัย ภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง

90

80
70

ดี

73.33

61.25

60

ปานกลาง

ก่อนการทดลอง

50
40
30

หลังการทดลอง

20
10
0
ค่าร้ อยละ

ระดับความสามารถ

ภาพประกอบ 9 แผนผังเปรี ยบเทียบแสดง ผลความแตกต่างของ พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
ภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการใช้ ทกั ษะการยืน
การเดิน การวิง่ และการกระโดด ของเด็กปฐมวัย ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง
100

91.67

ดีมาก

90
80
70

64.17

60

ปานกลาง

ก่อนการทดลอง

50
40

หลังการทดลอง

30
20
10
0
ค่าร้ อยละ

ระดับความสามารถ

ภาพประกอบ 10 แผนผังเปรี ยบเทียบแสดง ผลความแตกต่างของ พัฒนาการกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

75
ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ ร้ อยละ คะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลจานวน 5 เป้า ที่มีความสูงของเป้า
ที่ตา่ งกัน
ลาดับ เป้าหมายและระยะ

ก่อนการทดลอง
ร้ อยละ
ระดับ
X̅

หลังการทดลอง
ร้ อยละ ระดับ
X̅

กลุม่ ควบคุม
1 เป้าที่ 1 สูง 40 ซ.ม.
2 เป้าที่ 2 สูง 20 ซ.ม.
3 เป้าที่ 3 สูง 100 ซ.ม.
4 เป้าที่ 4 สูง 60 ซ.ม.
5 เป้าที่ 5 สูง 80 ซ.ม.
รวมเฉลีย่

15.00
11.00
2.50
5.50
4.00
7.60

50.00
36.67
8.33
18.33
13.33
25.33

น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ

25.50
22.00
7.00
12.50
12.00
15.80

85.00 ดีมาก
73.33
ดี
23.33 น้ อยที่สดุ
41.67 น้ อยที่สดุ
40.00 น้ อยที่สดุ
52.67 น้ อย

กลุม่ ทดลอง
1 เป้าที่ 1 สูง 40 ซ.ม.
2 เป้าที่ 2 สูง 20 ซ.ม.
3 เป้าที่ 3 สูง 100 ซ.ม.
4 เป้าที่ 4 สูง 60 ซ.ม.
5 เป้าที่ 5 สูง 80 ซ.ม.
รวมเฉลีย่

14.50
12.50
3.00
7.00
4.00
8.20

48.33
41.67
10.00
23.33
13.33
27.33

น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ

28.50
26.50
15.50
21.00
18.00
21.90

95.00 ดีมาก
88.33 ดีมาก
51.67 น้ อย
70.00
ดี
60.00 ปานกลาง
73.00
ดี

จากตาราง 9 แสดงให้ เห็นว่า การฝึ กการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
ทาให้ ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของกลุ่มทดลองหลังการฝึ กเป็ นเวลา10 สัปดาห์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.90 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 73.00 มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
อยู่ในระดับดี) มีพฒ
ั นาการดีขึ ้นกว่าก่อนได้ รับการฝึ ก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 คะแนน คิดเป็ นร้ อย
ละ 27.33 มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ) และกลุม่ ควบคุมหลัง
การฝึ กเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 15.80 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 52.67 มีความสามารถ
ในการใช้ ก ล้ ามเนือ้ มัด เล็ก อยู่ในระดับ น้ อ ย) มี พัฒ นาการดีขึ น้ กว่าก่อ นได้ รับการฝึ ก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.60 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 25.33 มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กอยูใ่ นระดับ
น้ อยที่สดุ )

76
ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ร้ อยละ และคะแนนในการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการ
กระโดด
ลาดับ

ทักษะ

X̅

ก่อนการทดลอง
ร้ อยละ
ระดับ

หลังการทดลอง
ร้ อยละ
ระดับ
X̅

กลุม่ ควบคุม
1
2
3
4

ทักษะการยืน
ทักษะการเดิน
ทักษะการวิ่ง
ทักษะการกระโดด
รวมเฉลีย่
กลุม่ ทดลอง
1 ทักษะการยืน
2 ทักษะการเดิน
3 ทักษะการวิ่ง
4 ทักษะการกระโดด
รวมเฉลีย่

24.50
13.50
17.50
18.00
18.38

81.67 ดีมาก
45.00 น้ อยที่สดุ
58.33
น้ อย
60.00 ปานกลาง
61.25 ปานกลาง

26.00
19.00
19.50
22.00
21.63

86.67 ดีมาก
63.33 ปานกลาง
58.33
น้ อย
65.00 ปานกลาง
73.33
ดี

24.50
18.50
15.50
18.50
19.25

81.67 ดีมาก
61.67 ปานกลาง
51.67
น้ อย
61.67 ปานกลาง
64.17 ปานกลาง

30.00 100.00
26.00 86.67
25.50 85.00
28.50 95.00
27.50 91.67

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 10 แสดงให้ เห็นว่า การฝึ กการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่าง
สร้ างสรรค์ทาให้ ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของกลุม่ ทดลองหลังการฝึ กเป็ นเวลา 10
สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.50 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 91.67 มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อ
มัดใหญ่อยู่ในระดับดีมาก) มีพฒ
ั นาการดีขึ ้นกว่าก่อนได้ รับการฝึ ก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 19.25 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 64.17 มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ อยูใ่ นระดับปานกลาง) และกลุม่
ควบคุมหลังการฝึ กเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.63 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 73.33 มี
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ อ ยู่ในระดับดี) มีพัฒนาการดีขึน้ กว่าก่อ นได้ รับการฝึ ก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.38 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 61.25 มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
อยูใ่ นระดับปานกลาง)
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บทที่ 5
บทย่ อ สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
บทย่ อ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อ ศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กการเคลื่อ นไหวร่ างกายและการเล่น
อย่างสร้ างสรรค์ที่มีต่อความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ กับเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชายและหญิง ที่กาลังศึกษา
อยู่ ใ นชั น้ อนุ บ าลศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นเธี ย รประสิ ท ธิ์ ศ าสตร์ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จานวน 190 คน มี 7 ห้ องเรี ยน ทาการเลือกแบบเจาะจงได้ จานวน 2 ห้ องเรี ยนที่
มี จ านวนนัก เรี ย นห้ อ งละ 30 คน น ากลุ่ม ตัว อย่างจานวน 60 คน มาทดสอบขว้ างบอลโดยใช้
แบบทดสอบวัด ความแม่นยาในการขว้ างบอล และทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และ
การกระโดด แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ โดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย ได้ กลุม่ ทดลองจานวน
30 คน ได้ รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น
และกลุม่ ควบคุมจานวน 30 คน ได้ รับการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายแบบปกติ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สร้ างเครื่ องมือในการวิจยั ดังนี ้
1. ชุดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัยที่ผ้ วู ิจัย
สร้ างขึ ้นใช้ สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยปรับปรุ งจาก
แบบทดสอบความแม่นยาในการขว้ างลูกซอฟท์บอลมือเดียวเหนือศีรษะของคีเทล Kehtel (อรรถ
วิช สุวรรณโชติ, 2549)
3. แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็ก
ปฐมวัย ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นใช้ สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัย
โดยปรับปรุงจาก แบบสังเกตพัฒนาทางด้ านร่างกายของ ละไม สีหาอาจ (ละไม สีหาอาจ, 2551)
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1.ขอหนังสือจากบัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัย ศรี นคริ น ทรวิโรฒ เพื่ อ ขอ
ความร่วมมือผู้บริ หารสถานศึกษาให้ ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.ผู้วิจัย น ากิ จ กรรมการเคลื่อ นไหวร่ า งกายและการเล่น อย่ างสร้ างสรรค์
จ านวน 10 กิ จกรรม แบบทดสอบวัดความแม่นย าในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย และแบบ
สังเกตพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดดของเด็กปฐมวัย ไปเก็บรวบรวมข้ อมูล โดย
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองด้ วยตนเองใน ปี การศึกษา 2561 โดยมีขนตอนในการเก็
ั้
บรวบรวมข้ อมูล
ดังต่อไปนี ้
2.1 สร้ างความคุ้นเคยกับกลุม่ ตัวอย่างเป็ นเวลา 1 ครัง้ พร้ อมจัดเตรี ยม
สภาพแวดล้ อมภายในสถานที่ทาการทดลองให้ เหมาะสม
2.2 ขัน้ ตอนก่ อ นการทดลองท าการประเมิ น ความสามารถก่ อ นการ
ทดลอง (Pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย เป็ นเวลา
1 ครัง้ และแบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย เป็ นเวลา
1 ครัง้ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กและกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม แล้ วตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.3 ขัน้ ตอนด าเนิ น การทดลอง ด าเนิ น การทดลองด้ ว ยตนเองโดยน า
กิจ กรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ จานวน 10 กิ จกรรมมาทดลองกับ
กลุม่ ตัวอย่าง
2.4 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย จานวน 1 คน รวมผู้ประเมิน 2 คน ดาเนินการ
ทดลองโดยให้ กลุม่ ทดลองได้ รับการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
และกลุม่ ควบคุมได้ รับการจัด กิ จกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายแบบปกติ ในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัย
ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 10 กิ จกรรม เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 1 วัน/
กิจกรรม กิจกรรมละ 50นาที ในการดาเนินการทดลองในแต่ละวัน กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
จะปฏิบตั ิกิจกรรมในชัว่ โมงพลศึกษาตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามปกติ ยกเว้ นกิจกรรมการเรี ยน
การสอนขันสอนและขั
้
นฝึ
้ กปฏิบัติที่มีรายละเอียดต่างกัน ในแต่ละวันนอกจากกิ จกรรมที่ผ้ วู ิจัยจัด
แล้ วที่กลุม่ ตัวอย่างยังได้ ทากิจกรรมอื่น ๆ ตามตารางกิจกรรมประจาวันเหมือนเดิมทุกประการ
2.5 ขัน้ หลัง การทดลอง เมื่ อ สิ ้นสุด การทดลองผู้ วิ จั ย ท าการประเมิ น
ความสามารถของกลุม่ ตัวอย่างหลังการทดลอง (Post-test) แล้ วตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
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โดยใช้ แบบทดสอบวัด ความแม่ น ย าในการขว้ า งบอลของเด็ ก ปฐมวัย เป็ น เวลา 1 ครั ง้ และ
แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย เป็ นเวลา 1 ครั ง้
พร้ อมบันทึกผลการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองก่อนการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. คานวณหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้ อยละของคะแนนความแม่นยาใน
การขว้ างบอล และคะแนนจากการทดสอบวัดทักษะการยืน เดิน วิ่งและกระโดด ของกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุมก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
2. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลที่เป็ นความสามารถใน
การใช้ กล้ า มเนื อ้ มั ด เล็ ก และคะแนนทัก ษะการยื น การเดิ น การวิ่ ง และการกระโดดที่ เป็ น
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ระหว่างกลุม่ และภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติคา่ ที
สรุปผล
1. กลุม่ ทดลองที่ได้ รับกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ มี
ค่า เฉลี่ยของคะแนนความแม่ นยาในการขว้ างบอล ก่ อ นการทดลองเท่ากับ 2.67 คะแนน หลัง
ทดลองเท่ากับ 7.30 คะแนนและมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง
และการกระโดด ก่อนการทดลองเท่ากับ 4.80 คะแนน หลังการทดลองเท่ากับ 7.33 คะแนน และ
กลุม่ ควบคุมที่ได้ รับกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายตามปกติมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความแม่นยาใน
การขว้ างบอล ก่ อ นการทดลองเท่า กับ 2.53 คะแนน หลังทดลองเท่า กับ 5.27 คะแนนและมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ก่อนการทดลอง
เท่ากับ 4.90 คะแนน หลังการทดลองเท่ากับ 5.77 คะแนน
2. กลุม่ ทดลองมีความแม่นยาในการขว้ างบอลและมี ทกั ษะการยืน การเดิน การวิ่ง
และการกระโดด หลังการฝึ กเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ดีกว่าก่อนการฝึ ก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. กลุม่ ควบคุมมีความแม่นยาในการขว้ างบอลและมีทกั ษะการยืน การเดิน การวิ่ง
และการกระโดด หลังการฝึ กเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ดีกว่าก่อนการฝึ ก อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
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4. หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 10 กลุม่ ทดลองมีความแม่นยาในการขว้ างบอลและมี
ทักษะ การยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ดีกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. การฝึ กการเคลื่ อ นไหวร่ า งกายและการเล่ น อย่ า งสร้ างสรรค์ ท าให้
ความสามารถในการใช้ ก ล้ า มเนื อ้ มั ด เล็ ก ของกลุ่ม ทดลองหลัง การฝึ ก เป็ นเวลา 10 สัป ดาห์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.90คะแนนคิด เป็ น ร้ อ ยละ 73.00 อยู่ในระดับดี) มี พัฒ นาการดี ขึน้ กว่าก่อ น
ได้ รับการฝึ ก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 27.33 อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ) และกลุม่
ควบคุมหลังการฝึ กเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.80 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 52.67 อยู่
ในระดับน้ อย) มีพฒ
ั นาการดีขึ ้นกว่าก่อนได้ รับการฝึ ก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 คะแนน คิดเป็ นร้ อย
ละ 25.33 อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ )
6. การฝึ กการเคลื่ อ นไหวร่ า งกายและการเล่ น อย่ า งสร้ างสรรค์ ท าให้
ความสามารถใน การใช้ ก ล้ ามเนื อ้ มัด ใหญ่ ของกลุ่มทดลองหลังการฝึ ก เป็ น เวลา 10 สัป ดาห์
(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 27.50คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 91.67 อยู่ในระดับดีมาก) มีพฒ
ั นาการดีขึ ้นกว่าก่อน
ได้ รับการฝึ ก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 19.25 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 64.17 อยู่ในระดับปานกลาง)และกลุม่
ควบคุมหลังการฝึ กเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.63 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 73.33 อยู่
ในระดับดี) มี พฒ
ั นาการดีขึน้ กว่าก่อนได้ รับการฝึ ก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.38คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ
61.25 อยูใ่ นระดับปานกลาง)
อภิปรายผล
ผลของการฝึ กการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ที่มีต่อความแม่นยาใน
การขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ประการที่ 1 การศึกษาผลของการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ที่มีต่อความแม่นยาในการ
ขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอล
พบว่ากลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอล หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
ทดลองอย่างมี นยั สาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับ สมมติฐ านของการวิจัยข้ อ ที่ 1 ที่ว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลของกลุม่ ทดลองที่ได้ รับกิจกรรมการเล่ นอย่าง
สร้ างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 3 ที่วา่ ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความแม่นยาในการขว้ างบอลหลังการทดลองของกลุม่ ทดลองที่ได้ รับ กิจกรรมการเล่น
อย่างสร้ างสรรค์สงู กว่ากลุม่ ควบคุมที่ได้ รับการฝึ กการเคลือ่ นไหวร่ างกายแบบปกติ ทังนี
้ ้เนื่องจาก
กิจกรรมการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นช่วยให้ เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการในการใช้ กล้ ามเนื ้อ
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มั ด เล็ ก ของกลุ่ม ทดลองดี ก ว่า กลุ่ม ควบคุ ม ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะผู้ วิ จัย ใช้ กิ จ กรรมการเล่น อย่ า ง
สร้ างสรรค์ กิจกรรมที่ 1 เป็ นกิจกรรมประเภทที่ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กอย่างง่าย ได้ แก่ การนวดดิน
น ้ามัน และการทาบอลกระดาษ เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ เด็กปฐมวัยได้ เคลือ่ นไหวนิ ้วมือ ซึง่ เป็ นการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กในการบีบ ปั น้ นวดดินน ้ามัน และขยากระดาษเป็ นก้ อนกลมๆ คล้ ายลูกบอล ทา
ให้ ข้อต่อของนิ ้วมื อได้ ออกแรงและใช้ งานเฉพาะส่วนที่เป็ น กล้ ามเนื ้อมัดเล็กโดยตรง ซึ่งส่งผลต่อ
การควบคุม การท างานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของนิ ว้ มื อ ดัง ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึก ษาแห่งชาติ กองวิชาการ (2535) ได้ กล่าวถึ ง กิ จ กรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ช่วยพัฒ นา
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กจาก การนวดดินน ้ามันและขยาบอลกระดาษ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้จะส่งเสริ ม
ให้ เด็ ก มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ และมี ก ารประสานสัม พัน ธ์ ระหว่า งมื อ และตาควบคู่กัน ไปด้ ว ย
สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ เซี ย วาย (Xia Wei, 2016) ที่ ศึก ษาเรื่ อ ง การวิ จัย ที่ส นับ สนุน การ
พัฒนากล้ ามเนื ้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัยด้ วยเกมพื ้นบ้ าน ผลการวิจัยพบว่า การสัมผัส นวดบีบ และ
ปั น้ ทาให้ เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้ านทักษะกลไกของกล้ ามเนื ้อมัดเล็กดีขึ ้น ดังนัน้ จึงกล่าวได้ ว่า
กิจกรรมการนวดดินน ้ามัน และการขยาบอลกระดาษช่วยให้ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้
นิ ้วมือพื ้นฐานได้ ดีและมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เนอร์ วานา และคนอื่นๆ
(Nirwana et al., 2018) ที่ได้ ศึกษาเรื่ อง ผลของการเล่นที่สร้ างสรรค์ด้วยสื่อดินเหนียวที่มีต่อทักษะ
กลไกในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็ก ผลการวิจัยพบว่า การเล่นที่สร้ างสรรค์ด้วยสื่อดินเหนียว
ทาให้ เด็กกลุม่ ทดลองจานวน 11 คน มีพฒ
ั นาการด้ านทักษะกลไกของกล้ ามเนื ้อมัดเล็กดีกว่ากลุม่
ควบคุม และยังพบว่าสื่อดินเหนียวช่วยกระตุ้นเด็กให้ สนใจในการเรี ยนมากขึ ้นได้ กิจกรรมการ
เล่นอย่างสร้ างสรรค์ กิจกรรมที่ 2 เป็ นกิ จกรรมที่ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กในการหยิบจับและระบายสี
ได้ แก่ กิจกรรมสนามกีฬาของหนู บอลล่องหน และจุดสี เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ เด็กปฐมวัยได้ มีการ
ควบคุมนิ ้วมือและมือซึง่ เป็ นการฝึ กการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กโดยตรงส่งผลต่อการควบคุมการทางาน
ของมือและนิ ้วมืออย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในกิจกรรมสนามกีฬาของหนู ให้ เด็กปฐมวัยได้ หยิบจับ
เลือกสีไม้ เพื่อใช้ ระบายสีในใบงานรูปสนามกีฬา กิจกรรมบอลล่องหน ให้ เด็กปฐมวัยจับสีเทียนสี
ขาววาดรูปลูกบอลลงบนกระดาษ เมื่อวาดเสร็ จแล้ วให้ เดินไปต่อแถวเพื่อให้ ครู ช่วยระบายสีน ้าลง
บนกระดาษให้ เต็มหน้ ากระดาษ และกิจกรรมจุดสี โดยใช้ คตั เติลบัตจุ่มสีน ้า ไปสร้ างลวดลายบน
กระดาษในใบงานรูปลูกบอลด้ วยการใช้ วิธีจุดสีให้ เต็มลูกบอล เมื่อเสร็ จแล้ วให้ นาใบงานไปผึ่ง แดด
ในจุดที่กาหนดไว้ ให้ และกลับมานัง่ ที่เพื่อทากิจกรรมต่อไป ตรงกับคากล่าวของ กุลยา ตันติผลา
ชี วะ (2551) ที่ ได้ กล่าวถึงความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กว่าหมายถึง การสร้ างเสริ ม
ความสามารถในการหยิบ จับ คัดเขียน และทากิจกรรมที่ต้องใช้ กล้ ามเนื ้อนิ ้วมือ ฝามือ และข้ อมือ
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สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เบญจมาศ วิไล (2544, 64-65) ที่ศกึ ษาเรื่ องการส่งเสริ มพัฒนาการด้ าน
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ประกอบ การประเมินสภาพจริ ง
ผลการวิ จั ย พบว่า เด็ ก ปฐมวัย มี พัฒ นาการของกล้ า มเนื อ้ มั ด เล็ก หลัง การจัด กิ จ กรรมศิ ล ปะ
สร้ างสรรค์ประกอบการประเมินสภาพจริ งในแต่ละสัปดาห์แตกต่างกับก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่าคะแนนเฉลี่ย
พัฒนาการของกล้ ามเนื ้อมัดเล็กโดยเฉลีย่ รวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ ้น กิจกรรมการ
เล่นอย่างสร้ างสรรค์ กิจกรรมที่ 3 เป็ นกิจกรรมที่ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กในการควบคุม และประสาน
สัมพันธ์ อย่างง่ายได้ แก่ การประดิษฐ์ ลกู หึง่ และการร้ อยลูกปั ด เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ เด็กปฐมวัยได้
มีการประสานสัมพันธ์ กันระหว่างนิ ้วมื อและตาเป็ นการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กโดยตรงส่งผลต่อการ
พัฒ นาทางด้ า นการประสานสัม พัน ธ์ กัน ระหว่างนิ ว้ มื อ และตาให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ่งกิ จ กรรม
ประดิ ษฐ์ ลูกหึ่ง ให้ เด็กปฐมวัยร้ อยเชื อ กเข้ ารู กระดุมเม็ ดใหญ่ และผูกเชื อ กโดยให้ ค รู ผ้ ูสอนช่วย
จากนันให้
้ ลองทาการเล่นด้ วยการหมุนลูกหึ่งและดึงให้ ลกู หึ่งหมุน และกิจกรรมร้ อยลูกปั ดให้ เด็ก
ปฐมวัยหยิบลูกปั ดร้ อยลวดกามะหยี่ให้ เต็มและผูกลวดเข้ าหากันให้ เป็ นกาไล ดังที่ กรมวิชาการ วิล
เลียมส์ เจสซี ไฟริ ง (2540, 106) ได้ กล่าวถึงศิลปะสร้ างสรรค์เป็ นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กได้
หลายด้ าน เช่น การพัฒนากล้ ามเนื ้อมือช่วยให้ เด็กพร้ อมที่ จะจับดินสอเขียนหนังสือได้ เมื่อไปเรี ยน
ชัน้ ประถมศึกษา นอกจากนีย้ งั ช่วยพัฒนาอารมณ์ จิ ตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กจะมี โอกาส
ทางานตามลาพังและทางานเป็ นกลุม่ รู้จักปรับตัวที่จะทางานด้ วยกันส่งเสริ มจินตนาการความคิด
สร้ างสรรค์และสนองความสนใจของเด็กในวัยนี ้ได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สมศรี
เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา สมศรี เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา (2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ ศึกษาเรื่ องความสามารถใน
การใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ร้อยดอกไม้ โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ร้อยดอกไม้ และกิจกรรมสร้ า งสรรค์ปกติ ใช้ เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ
5 วัน วันละ 30 นาที รวมเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถ
การใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก มีค่าความเชื่ อมั่น เท่ากับ .80 และแผนการจัดกิจ กรรมศิลปะสร้ างสรรค์
ร้ อยดอกไม้ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังได้ รับ
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ร้อยดอกไม้ สงู ขึ ้น และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 กิ จ กรรมที่ 4 เป็ น กิ จ กรรมที่ ใช้ กล้ ามเนื อ้ มัด เล็กในการควบคุม และประสานงานที่
ซับซ้ อน ได้ แก่ กิจกรรมเป่ าสีบอลสีร้ ุง บอลกระดุม ตัดแปะภาพลูกบอล เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ เด็ก
ปฐมวัยได้ มีการประสานสัมพันธ์ การระหว่างนิ ้วมือและตาที่มีความซับซ้ อนหลากหลายขันตอน
้
ซึ่ง
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เป็ นการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กใน การตัดกระดาษ ทากาว แปะภาพและกระดุม เพื่อให้ เกิดผลงาน
ศิลปะที่สร้ างสรรค์และยังส่งผลในการทางานของกล้ ามเนื ้อมัดเล็กให้ มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเป่ าสี
บอลสีร้ ุง โดยให้ เด็กปฐมวัยใช้ หลอดกาแฟจุ่มสีน ้าและมาหยดลงบนใบงานของตนเองและเป่ าสีให้
ไปในทิศทางต่างๆ เพื่อทาให้ เกิดลวดลาย กิจกรรมบอลกระดุมเป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กปฐมวัยหยิบ
กระดุม และทากาวที่กระดุม แปะตกแต่งลงในใบงาน และกิ จกรรมตัดแปะภาพลูกบอลให้ เด็ก
ปฐมวัยได้ ใช้ กรรไกรเด็กตัดกระดาษสี ทากาว และแปะตกแต่งลงในใบงานรู ปลูกบอล ตรงกับ คา
กล่าวของ (พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2545) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์เป็ นกิจกรรมทาง
ความรู้ สึกที่ มี ต่อ การเคลื่อนไหวอวัย วะของร่ างกายกับ วัส ดุที่ ใช้ เช่น การใช้ มื อ จับ กรรไกรตัด
กระดาษ จะต้ องใช้ การประสานสัมพันธ์ กัน เด็กจะต้ องควบคุมนิ ้วมือ แขน ลาตัวและส่วนอื่นๆ จน
กลายเป็ นความชานาญและเป็ นทักษะเฉพาะตัวไปในที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ (รวิพร ผา
ด่าน, 2557) ที่ศึกษาเรื่ องความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้ รับกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ เป็ นแผน การจัด กิ จ กรรมศิ ลปะสร้ างสรรค์ แ ละแบบวัด ความสามารถในการใช้
กล้ า มเนื อ้ มัด เล็ก ของเด็ก ปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็ กปฐมวัย ที่ได้ รับ การจัดกิ จ กรรมศิล ปะ
สร้ างสรรค์ ฉี ก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กหลังการทดลองอยู่ใน
ระดับดี และสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ เนลลี โคลีวา (Nelly Koleva, 2016) ที่ ศึก ษาวิจัย เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของเกมที่ ใช้ ส อนและเกม
สร้ างสรรค์ที่มีต่อทักษะกลไกของกล้ ามเนื ้อมัดเล็กในเด็ก ผลการวิจัยพบว่ากลุม่ ทดลองเป็ นเด็ก
อายุ 6-7 ปี ได้ รับการจัดกิจกรรมเกมในชัน้ เรี ยน (Didactic game) และเกมสร้ างสรรค์ “หนังยาง
ถั ก ซี ลี โ คนสี ” (Rainbow-Loom: knitting silicone rubber bands) มี ก ารประสานสัม พั น ธ์ กั น
ระหว่างตากับมื อ และมื อกับมื อ ซึ่งเป็ นทักษะกลไกการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กอย่างชานาญและ
คล่องแคล่วว่องไว มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ กนั ระหว่างมือกับตา และมือกับมือ
ในส่วนของการวัดความสามารถในการใช้ ก ล้ า มเนื อ้ มัด เล็ก ด้ วยแบบทดสอบวัด
ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจยั ให้ เด็กปฐมวัยขว้ างบอลเข้ าเป้าฮูลาฮูปที่
มีขนาดเส้ นผ่านศูน ย์กลาง 65 เซนติเมตร ซึ่งมีจุดขว้ างบอลระยะห่างจากเป้า 2 เมตร และมี จุด
ขว้ างทุกๆ เป้าจานวน 5 เป้า ในแต่ละเป้ามีความสูงของเป้าที่แตกต่างกัน ดังนี ้คือ เป้าที่ 1 สูงจาก
พื ้น 40 เซนติเมตร เป้าที่ 2 สูงจากพื ้น 20 เซนติเมตร เป้าที่ 3 สูงจากพื ้น 100 เชนติเมตร เป้าที่ 4
สูงจากพืน้ 60 เซนติเมตร และเป้าที่ 5 สูงจากพื ้น 80 เซนติเมตร ตามลาดับ ลูกที่ใช้ ขว้ างเป็ นลูก
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เทนนิส โดยในการทดสอบให้ เด็กปฐมวัยขว้ างบอลจานวน 2 ลูกต่อ หนึ่งเป้า ขว้ างบอลทัง้ 5 เป้า
เป็ นจ านวนทังหมด
้
10 ลูก ขว้ างอย่างต่อ เนื่องจากเป้าที่ 1 ถึงเป้าที่ 5 บันทึกคะแนนที่ทาได้ เมื่ อ
บอลเข้ าผ่านด้ านในเป้าฮูลาฮูปให้ 1 คะแนน หากไม่เข้ าเป้าฮูลาฮูป ให้ บันทึก 0 คะแนน ทาการ
ทดสอบทังก่
้ อนและหลังได้ รับการฝึ กกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
ในการขว้ างบอลเป็ นการทดสอบความแม่นยาและความสัมพันธ์ ของมือและตา จาก การใช้ แบบ
ฝึ กกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ที่เน้ นพัฒนาการของกล้ ามเนื ้อมัด
เล็กที่เป็ นการนวดดินน ้ามัน ขย ้าบอลกระดาษ การหยิบจับดินสอระบายสี การประดิษฐ์ ลกู หึ่ง การ
ร้ อ ยลูกปั ด การใช้ คัต เติ ลบัต จุด สีน า้ การใช้ กรรไกรตัดกระดาษ และการติด กาวแปะกระดาษ
ผู้วิจยั เห็นว่าพฤติกรรมในการทากิจกรรมที่กล่าวนี ้ช่วยให้ เด็กปฐมวัยมีการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กและ
ใช้ สายตาควบคู่ไปด้ วยกัน ส่งผลให้ เด็กปฐมวัยมี ค วามสามารถในการขว้ างบอลได้ ดีขึ ้น ดังที่
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึก ษา (2560) ได้ ก ล่าวว่ากล้ ามเนื ้อมัด เล็ก ได้ แก่ นิ ้วมื อ นันเด็
้ ก
สามารถควบคุม ให้ ดี ขึน้ ได้ สามารถท างานได้ ดีขึน้ เช่ น กัน โดยเฉพาะนิ ว้ มื อ แต่ล ะนิ ว้ สามารถ
เคลือ่ นไหวได้ อย่างอิสระ ตรงกับคากล่าวของ ฟอแมน (Forman George E., 1980, 3) ที่กล่าวว่า
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของ
กล้ ามเนื ้อแขน มือ และนิ ้วมือ ในการทากิจกรรมต่างๆ โดยสัมพันธ์ กั บสายตา และคากล่าวของ
สมศรี เมฆไพบู ลย์ วัฒ นา (2551, 25) ที่กล่าวถึ ง ความสามารถในการใช้ ก ล้ า มเนื อ้ มัดเล็กเป็ น
อวัยวะที่สาคัญ เช่น การเคลือ่ นไหวกล้ ามเนื ้อตา มือ นิ ้วมือ และแขน ที่มีความสัมพันธ์ กนั จะทาให้
เด็กสามารถทากิ จวัต รประจ าวัน ได้ อย่างคล่อ งแคล่วว่อ งไว ซึ่งการบริ หารกล้ ามเนื ้อมัดเล็กให้
แข็งแรงช่วยในการพัฒนาการรับรู้ และสติปัญญาที่ว่องไว ตลอดจนพื ้นฐานด้ านความสามารถใน
การเขียนของเด็กต่อไป สอดคล้ องกับ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2553) ที่ได้ อ้างถึงแนวคิดของ กี
เซลล์ (Gesell. 1940) นักจิตวิทยาพัฒนาการ ที่ได้ ศึกษาความสามารถของเด็กตามแบบธรรมชาติ
โดยสังเกตพฤติกรรมของเด็กตังแต่
้ แรกเกิ ดจนเติบโตเต็มที่ ผลการศึกษาของ กี เซลล์ สรุ ปได้ ว่า
ทัก ษะด้ า นการใช้ ก ล้ า มเนื อ้ มั ด เล็ ก ของเด็ ก สามารถแบ่ ง ออกเป็ นระยะๆ และมี ขัน้ ตอน ซึ่ ง
พัฒนาการของกล้ าม เนื ้อแต่ละช่วงอายุ และมีความสาคัญต่อชีวิตเพราะเป็ นรากฐานของบุคคล
ในการเจริ ญ เติบโตเป็ น ผู้ใหญ่ พฤติกรรมของบุคคลจะมี อิ ทธิ พลมาจากสภาพความพร้ อ มทาง
ร่ างกาย ได้ แ ก่ กล้ ามเนื อ้ ต่อ มต่างๆ กระดูก และระบบประสาทต่า งๆ สิ่งแวดล้ อ มเป็ น เพี ย ง
ส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลง โดยมี พัฒนาการต่างๆ ดังนี ้ 1. พฤติกรรมทางกลไก (Motor
Behavior )เป็ นความสามารถของร่างกายในการบังคับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์
ของอวัยวะที่ใช้ ในการเคลื่อ นไหวทัง้ หมด 2. พฤติ กรรมการปรั บตัว (Adaptive Behavior) เป็ น
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ความสามารถในด้ านการประสานสัมพันธ์ กันระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกับความรู้ สกึ (Motor
Sensory Coordination) เช่ น การป ระสาน สั ม พั น ธ์ กั น ระ หว่ า งมื อ และตา (Eye - Hand
Coordination) ซึง่ ดูได้ จากการใช้ มือของเด็ก (Manipulative)
ประการที่ 2 การศึกษาผลของการฝึ กการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีตอ่ คะแนนทักษะการ
ยืน เดิน วิ่ง และกระโดดของเด็กปฐมวัย ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ของคะแนนทักษะการยืน เดิน
วิ่ง และกระโดด พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดด หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับสมมติฐานของ
การวิจยั ข้ อที่ 2 ที่วา่ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดดของกลุม่ ทดลองที่ ได้ รับ
การฝึ กการเคลื่อนไหวร่ างกายหลัง การทดลองสูงกว่าก่อ นการทดลอง และสมมติฐานของการ
วิจัยข้ อที่ 4 ที่วา่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดดหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับกิจกรรม การเล่นอย่างสร้ างสรรค์สงู กว่ากลุม่ ควบคุมที่ได้ รับการฝึ กการเคลื่อนไหว
ร่ า งกายแบบปกติ ทัง้ นี เ้ นื่ องจากกิ จ กรรมการเคลื่อ น ไหวร่ า งกายที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นช่ว ยให้ เด็ ก
ปฐมวัยมี พัฒนาการในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ของกลุม่ ทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม เป็ นเพราะ
ผู้วิจัยใช้ กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย กิจกรรมที่ 1 เป็ นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายประเภท
การขว้ างวัตถุ ได้ แก่ กิจกรรมให้ อาหารเจ้ านัน่ ที กลิ ้งรับส่งบอล และขว้ างหอก เป็ นกิจกรรมที่ช่วย
ให้ เด็กปฐมวัยได้ เคลือ่ นไหวร่างกายโดยใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และกล้ ามเนื ้อมัดเล็กซึง่ ในกิจกรรมให้
อาหารเจ้ านัน่ ทีจะใช้ การขว้ างบอลให้ เข้ าเป้าโดยมีเป้าเป็ นรูปหน้ าของสัตว์ประเภทต่างๆ เสมือน
ว่าเป็ นการให้ อาหารสัตว์ ในกิจกรรมรับกลิ ้งส่งบอลจะให้ เด็กปฐมวัยได้ ออกแรงกลิ ้งลูกบอลรับส่ง
กับเพื่อน นัง่ ส่งบอล ยืนส่งบอลเป็ นการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก เมื่อส่งแล้ วให้ วิ่งไปต่อท้ ายแถวจึงเป็ น
กิจกรรมที่ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ และยังมี กิจกรรมขว้ างหอกโดยให้ เด็กปฐมวัยถือแท่งโฟมลอยน ้า
(Soft stick) ยืนห่างจากเป้าหมายที่จะขว้ างประมาณ 2 เมตรที่มีความสูงของแต่ละ่ เป้าสูงจากพื ้น
1 เมตร ขว้ างไปให้ เข้ าเป้าฮูลาฮูปครัง้ ละ 5 คน คนละเป้า แล้ วให้ ตามไปเก็บแท่งโฟมลอยน ้าที่ขว้ าง
ไป มาส่งให้ เพื่อนคนต่อไป กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กปฐมวัยได้ ออกแรงและใช้
งานเฉพาะส่วนที่เป็ นกล้ ามเนือ้ มัดเล็กผสมกับการวิ่งที่เป็ นการใช้ กล้ าม เนื ้อมัดใหญ่ ให้ ทางาน
ร่วมกันอย่างมีอย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังคากล่าวของ ละไม สีหาอาจ (2551, 10) ที่กล่าวไว้ ว่าการ
พัฒนากล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ และกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก จะมี ผ ลต่อ การพัฒ นาทางด้ านร่ างกายของเด็ก
ปฐมวัย เป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงลักษณะหรื อทาหน้ าที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ทังภายในและ
้
ภายนอกร่ างกายซึ่งมี ผลต่อเนื่ องมาจากการเจริ ญเติบ โตที่สามารถวัดได้ จ ากความสูง น ้าหนัก
ความแข็งแรงของร่ างกาย ตลอดจนการพัฒ นาการเคลื่อ นไหวลักษณะต่า งๆ สอดคล้ อ งกับ
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งานวิจัยของ (กิตติมา เฟื่ องฟู, 2550) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ องการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้ านร่าง กายของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเชิงแอโรบิก ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาด้ าน
ร่ างกายของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ กิ จกรรมการเคลื่อ นไหวร่ างกายเชิงแอโรบิก มี การเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านร่างกายเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทาให้ ทกั ษะการยืน เดิน วิ่ง และ
กระโดด มี พัฒ นาการที่ แตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ด้ วยเช่นกัน และยัง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ โมนิกา และคนอื่นๆ (Monika Haga et al., 2018) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การ
พัฒนาทักษะกลไกในเด็กปฐมวัยชาวอิ ตาลีที่ใช้ กิจกรรมแบบมี โครงสร้ างในการเล่นในสนามเด็ก
เล่น ผลการวิจัยพบว่า การให้ เด็กปฐมวัยทากิจกรรมแบบมี แบบแผนเป็ นเวลา 30 นาที และเล่น
อิสระเป็ นเวลา 30 นาที สัปดาห์ ละ 1 ครั ง้ เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ทาให้ เกิ ดพัฒ นาการในการใช้
กล้ า มเนื อ้ มั ด ใหญ่ 4 ทัก ษะจาก 6 ทัก ษะ ส่ว นการใช้ กล้ า มเนื อ้ มั ด เล็ ก 3 ทัก ษะพบว่ า ไม่ มี
พัฒนาการ กิ จกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายกิจ กรรมที่ 2 เป็ นกิ จกรรมการเคลื่อ น ไหวร่ างกาย
ประเภทการควบคุมร่างกายทัว่ ๆ ไป ได้ แก่ กิจกรรมจับเชือกเดินตามเส้ น และกระต่ายกระโดดข้ าม
ฝั่ง เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ เด็กปฐมวัยได้ เคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ออกแรงในการ
ทากิจกรรม การจับเชือกเดินตามเส้ นโดยให้ เด็กปฐมวัยควบคุมร่ างกายด้ วยการจับปลายเชือกที่มี
ความยาวประมาณ 60 เซนติ เมตร คู่กับ เพื่ อ น เดิ น ตามเส้ น สลับ ฟั น ปลาอยู่ต รงข้ า มกัน จาก
จุดเริ่ มต้ นไปยังจุดสิ ้นสุดระยะทางประมาณ 3 เมตร และกิจกรรมกระต่ายกระโดดข้ ามฝั่ งเป็ นการ
ใช้ กล้ ามเนือ้ ขาซึ่งเป็ นกล้ ามมัดใหญ่ สว่ นหลักๆ ของร่ างกายที่ มีผลต่อทักษะการยืน เดิน วิ่ง และ
ก ระ โด ด ส่ ง ผ ล ให้ มี ก า รพั ฒ น า ก ล้ า ม เนื ้อ มั ด ให ญ่ ได้ อ ย่ า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ ดั ง ที
มหาวิท ยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิ ราช. บัณ ฑิ ต ศึก ษาสาขาวิ ช าศึก ษาศาสตร์ (2543) ได้ ก ล่า วถึ ง
พัฒนาการด้ านร่างกายของเด็กปฐมวัยจะปรากฏในรูปแบบของการใช้ อวัยวะต่างๆ ได้ ชัดเจนขึ ้น
ทังด้
้ านกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ และการประสานสัมพันธ์ กนั ความสามารถของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ได้ แก่
การใช้ ร่างกาย แขน ขา เช่น การเดิน การวิ่ง และการกระโดด นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ (ดวงพร พันธ์ แสง, 2551) ที่ศึกษาเรื่ องผลของการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่ างกายเชิงโยคะ
ที่มีตอ่ พัฒนาการด้ านร่ างกายของเด็กปฐมวัย พบว่า ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหว
ร่างกายเชิงโยคะ เด็กปฐมวัยมีระดับคะแนนพัฒนาการด้ านร่ างกายแตกต่างกันอย่ างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทังโดยรวมและรายด้
้
านทักษะ คือ ทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดด การใช้
กิจกรรมเคลื่อนไหวร่าง กายเชิงโยคะส่งผลต่อพัฒนาการด้ านร่ างกายโดยรวมร้ อยละ 41.10 และ
ส่งผลต่อพัฒนาการด้ านทักษะการเดิน ร้ อยละ 47.00 ทักษะการยืนร้ อยละ 26.40 และทักษะการ
กระโดดร้ อยละ 29.00 ตามลาดับ และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อเล็กซานเดอร์ และคนอื่นๆ
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(Alexander Engel et al., 2018) ที่ได้ ศึกษาเรื่ องผลของการเสริ มกิ จกรรมทักษะกลไกพื ้นฐานใน
ชันเรี
้ ยนอนุบาลที่มีตอ่ กิจกรรมทางกายและทักษะกลไกพื ้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่มี
อายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ได้ รับการจัดกิจ กรรมเกมการเล่นที่สนุกสนาน (Play fun games) เป็ นเวลา
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-5 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที เป็ นกิจกรรมทักษะกลไกพื ้นฐานที่เป็ นกิจกรรมจัด
เสริ มให้ กับเด็กปฐมวัยในชัน้ เรี ยนทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงในระดับของกิจกรรมทางกาย และช่วย
ให้ มีการเรี ยนรู้ การปฏิบัติ และการพัฒนาทักษะกลไกพื ้นฐานของเด็กปฐมวัยได้ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่ างกายกิ จกรรมที่ 3 เป็ นกิจ กรรมการเคลื่อ นไหวร่ างกายประเภทควบคุมวัตถุโดยใช้
อุปกรณ์ ได้ แก่ กิจกรรมส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะ ตีลกู โป่ ง และจานอวกาศ กิจกรรมประเภทนี ้เป็ นการ
ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ออกแรงเคลือ่ นไหวร่ างกายร่วมกับการใช้ อุปกรณ์ และมีเรื่ องของทักษะ การ
ทรงตัวมาเกี่ยวข้ อง โดยลักษณะกิจกรรมส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะใช้ การจับอุปกรณ์ ไม้ ปิงปอง นาดิน
น ้ามันที่ปัน้ เป็ นลูกกลมๆ วางบนไม้ ปิงปอง และเคลือ่ นที่ไปจากจุดเริ่ มต้ นโดยนาดินน ้ามันไปวางลง
ตะกร้ าที่จุดสิ ้นสุดระยะห่างกันประมาณ 5 เมตร แล้ ววิ่งกลับมาส่งไม้ ปิงปองให้ เพื่อนคนต่อไปที่
จุดเริ่ ม ต้ น กิ จ กรรมตี ลูก โป่ งเป็ น กิ จ กรรมที่ ใช้ การออกแรงแขนและลาตัว ตี ลูกโป่ ง โดยให้ เด็ ก
ปฐมวัยจับไม้ เทนนิสพลาสติก ตีลกู โป่ งที่วางอยู่บนพื ้นให้ ลกู โป่ งกระดอนขึ ้น ตีลกู โป่ งหลายๆ ครัง้
ให้ ลอยในอากาศ และให้ ลูกโป่ งอยู่บนไม้ เทนนิสพลาสติกให้ นานที่สดุ โดยเคลื่อนไหวร่ างกายไป
ทางซ้ ายและขวา ไปทางหน้ าและหลัง และกิจกรรมจานอวกาศเป็ นกิจกรรมที่รับรู้ความสมดุลของ
วัตถุ โดยใช้ จานกระดาษเจาะรู ตรงกลางที่มีขนาดเท่ากับลูกเทนนิส ให้ เด็กปฐมวัยถือจานและทา
ให้ ลกู บอลพลาสติกที่มีขนาดใกล้ เคียงกับลูกเทนนิสกลิ ้งลงรู ตรงกลาง กิจกรรมเหล่านี ้ สามารถ
พัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ให้ แก่เด็กปฐมวัยได้ ดังคากล่าวของ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553) ที่
กล่าวไว้ ว่า ความสามารถในการทางานของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ที่ใช้ ในการเคลื่อ นไหวร่ างกายจะ
ประกอบด้ ว ย การทรงตัว การยื น และการวิ่ ง ถ้ า กล้ า มเนื อ้ ต่า งๆ มี ค วามแข็ งแรงและท างาน
ประสานสัมพันธ์ กนั อย่างมีประสิทธิภาพจะทาให้ ร่างกายเคลือ่ นไหวได้ อย่างคล่องแคล่วว่องไวและ
สามารถทรงตัวได้ ดี สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ละไม สีหาอาจ (2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ ทาการวิจัย
เรื่ อ ง การส่งเสริ ม พัฒ นาการด้ านร่ า งกายของเด็ ก โดยใช้ กิ จ กรรมการเคลื่อ นไหวร่ างกายเชิ ง
สร้ างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายเชิงสร้ างสรรค์
ทาให้ เด็กปฐมวัยมี ระดับคะแนนพัฒนาการทางด้ านร่ างกายของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังโดยรวมและรายด้
้
าน ได้ แก่ ทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง
และ การกระโดด การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเชิงสร้ างสรรค์สง่ ผลต่อพัฒนาการด้ าน
ร่างกายโดยรวมคิดเป็ นร้ อยละ 99.20 ส่งผลต่อพัฒนาการด้ านทักษะการยืน ร้ อยละ 96.80 การ
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เดิน ร้ อยละ 97.80 การวิ่ง ร้ อยละ 97.80 และการกระโดด ร้ อยละ 97.50 ตามลาดับ กิจกรรม การ
เคลื่อนไหวร่างกายกิจกรรมประเภทที่ 4 เป็ นกิจกรรมการเคลือ่ น ไหวร่ากายแบบผสมผสาน ได้ แก่
กิจกรรมมาช่วยส่งน ้าที และบีบขวด เปิ ดปิ ดฝาขวด กิจกรรมประเภทนี ้เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กปฐมวัย
ได้ ฝึกการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และกล้ ามเนื ้อมัดเล็กให้ สามารถออกแรงควบคู่กันไป กิจกรรมมา
ช่วยส่งนา้ ทีเป็ นกิ จกรรมที่ให้ เด็กปฐมวัยทุกคนในทีมใช้ มือ จับฟองน ้า นาฟองน ้าจุ่มน ้าโดยเด็ก
จะต้ องท าให้ ฟ องน า้ อุ้ม น า้ มากที่ สุด เพื่ อ น าน า้ จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ไปถึ งจุ ด สิ ้นสุด ที่ มี ระยะห่า งกัน
ประมาณ 5 เมตร แล้ วบีบน ้าลงในกะละมังใบเล็ก ให้ ทุกคนในทีมช่วยกันจนกว่าน ้าในกะละมังจะ
เต็ม และกิจกรรมบีบขวด เปิ ดปิ ดฝาขวด เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กปฐมวัยสัมผัสขวดน ้าพลาสติกเปล่า
บีบขวด นาขวดไปแตะอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายตามที่ครู กาหนด จากนันให้
้ เคาะขวดกับพื ้น
เปิ ดและปิ ดฝาขวด และให้ ขว้ างขวดไปข้ างหน้ าให้ ไกลที่สดุ แล้ ววิ่งไปเก็บขวดของตนเองกลับมานัง่
ต่อ ท้ ายแถว กิ จกรรมต่างๆ เหล่านี ้ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยเรื่ องการมองเห็น การสังเกต การฟั ง
และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ดังที่ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กองวิชาการ
(2535) ได้ กล่าวถึง เป้าหมายในการพัฒ นาเด็กปฐมวัยที่มีอ ายุ 5 – 6 ปี คือการพัฒ นา การใช้
กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ เช่น เดินขึ ้นลงบันไดสลับเท้ าได้ อย่างคล่องแคล่วว่องไว เดินต่อเท้ าถอยหลังบน
กระดานไม้ ทรงตัวได้ วิ่งได้ เร็ วและหยุด ได้ ทัน ที และกระโดดขาเดี ยวไปข้ า งหน้ าอย่างต่อ เนื่อ ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปริ ศนา รัตนะ (2553, บทคัดย่อ) ที่ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง ผลการออกกาลัง
กายโดยใช้ การฝึ กพลัยโอเมตริ กและการฝึ กทักษะพื ้นฐานกีฬาที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
มัดใหญ่และกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตาของเด็กปฐมวัย ทดสอบ
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ด้วยการยืนกระโดดไกล วิ่งระยะสัน้ 20 เมตร วิ่งอย่างรวดเร็ ว
และหยุดได้ โดยไม่เสียการทรงตัว กระโดดขาเดียวไปข้ างหน้ าได้ อย่างต่อเนื่อง เดินขึ ้นลงบันไดสลับ
เท้ า และเดินต่อเท้ าถอยหลังตามแนว ทดสอบความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและการประสาน
สัมพันธ์ กันระหว่างมือกับตาด้ วยการลากเส้ นตามรอยเส้ นประ รู ปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รู ปดาว
วงกลม แนวสลับฟั นปลา และแนวคลื่น การใช้ กรรไกรตัดกระดาษตามรอยเส้ นประ รูปสามเหลีย่ ม
สี่เหลี่ยม รู ป ดาว วงกลม แนวสลับฟั นปลา และแนวคลื่น การระบายสีในกรอบรู ปสามเหลี่ย ม
สี่เหลี่ยม รู ป ดาว วงกลม แนวสลับ ฟั น ปลาและแนวคลื่น การร้ อยลูก ปั ด และการแกะและติ ด
กระดุม เสื ้อ ผลการวิจัยพบว่า ความแข็งแรงของกล้ าม เนื ้อมัดใหญ่ ก่อ นการทดลองมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.17 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและการ
ประสานสัมพันธ์ กนั ระหว่างมือกับตาในภาพรวม ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.71 และหลัง
การทดลองมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ผลการเปรี ยบเทียบก่อ นและหลังการทดลอง ทังกล้
้ ามเนื ้อมัด
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ใหญ่ และกล้ ามเนือ้ มัดเล็กพบว่าแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ตที่ระดับ .05 นอกจากนี ้
อย่างสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นานซัง โมฮัมมัด ไฮชุน ซูเวน บิงเซียง และซานเกา (Nan Zeng,
Mohammad, Haichun, Xu Wen, Ping Xiang and Zan Gao. 2017) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลของ
กิจ กรรมทางกายที่มีต่อการพัฒ นาองค์ ความรู้ และทักษะกลไกในเด็กก่อ นวัยเรี ยน ผลการวิจัย
พบว่า กิจกรรมทางกายมีผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะกลไกในเด็กปฐมวัย การศึกษาใน
ครั ง้ นี อ้ าจไม่ เพี ย งพอในอนาคต การวิ จัย ในกลุ่ม ตัว อย่า งที่ ม ากขึน้ จะยื น ยัน ใน การส ารวจ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งกิ จ กรรมทางกาย และพุ ท ธิ พิ ส ัย หรื อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ
สติปัญญาได้ ดีขึ ้นและรับรองการประเมินผลกระทบที่มีตอ่ สุขภาพได้ เป็ นอย่างดี
ผู้วิจัยใช้ การทดสอบความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ด้ วยแบบทดสอบทักษะ
การยืน เดิน วิ่ง และกระโดด โดยมี การฝึ กการเคลื่อ นไหวร่างกายและการเล่นอย่าง สร้ างสรรค์ ที่
เน้ นพัฒนาการของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ กิจกรรมที่มีการหยิบ จับ ตี ถืออุปกรณ์ และ เคลื่อนไหวจาก
จุดเริ่ มต้ นไปอย่างจุดสิ ้นสุด การขว้ างสิ่งของลักษณะต่างๆ ให้ เข้ าเป้าหมาย การกลิ ้งรับส่งบอล
ร่วมกับเพื่อน และการทากิจกรรมเป็ นทีม ผู้วิจัยเห็นว่าพฤติ กรรมในการทา กิ จกรรมที่กล่าวมานี ้
ช่วยให้ เด็ กปฐมวัย มี การใช้ ก ล้ ามเนื อ้ มัด ใหญ่ และการควบคุมร่ า งกาย ส่งผลให้ เด็ก ปฐมวัย มี
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ ได้ ดีขึ ้น ดังที่ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(2560) ได้ กล่าวว่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรั บเด็ กอายุ 3 – 6 ปี มี การจัดการศึกษาใน
ลักษณะของการอบรมเลี ้ยงดูและให้ การศึกษา เด็กจะได้ รับการพัฒนาทังด้
้ านร่ างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญ ญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล และ คากล่าวของ เก
รแฮม และคนอื่น (Graham George, 1992) ที่กล่าวว่าการขว้ างบอลมือเดียวเหนือศีรษะจะยาก
หรื อง่ายขึ ้นอยู่กบั ระยะห่างของเป้าหมายกับผู้ขว้ างและวิธีการปฏิบตั ิในการขว้ าง โดยจะขว้ างอะไร
ก็ตามนัน้ จะต้ องถูกขว้ างมาจากด้ านหลังหูและมีการผ่อนแรงตาม และยังสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ อรรถวิช สุวรรณโชติ (2549) ที่ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อ ง การเปรี ยบเทียบผลการสอนทักษะการ
ขว้ างมือเดียวเหนือศีรษะโดยการใช้ คิวและไม่ใช้ คิว จุดมุ่งหมายเพื่อ เปรี ยบเทียบวิธีสอนทักษะการ
ขว้ างลูกซอฟท์ บอลมื อ เดียวเหนือ ศีรษะสองแบบ คือ แบบใช้ คิวกับไม่ใช้ คิว ผลการวิจัย พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความแม่ นย าในการขว้ างลูกซอฟท์ บอลหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองที่ ใช้ คิ ว
แตกต่ า งและสูง กว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ ไม่ ใ ช้ คิ ว อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และยัง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เฮย์เรททิน (Hayrettin Gümüsdag, 2019) ที่ศึกษาวิจัยเรื่ อง ผลของ
การเล่นในชัน้ เรี ยนอนุบาลที่มีต่อเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่ากลุม่ ทดลองเป็ นเด็กอายุ 4-6 ปี ที่
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ได้ รับการใช้ กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและเกมในชันเรี
้ ยนมีความสามารถทางกลไกในทักษะ
การขว้ าง การจับ การวิ่ง การเคลือ่ น ไหวและหยุด สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
ทังนี
้ ้ แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัยสาหรับวัด
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่นนั ้ ผู้วิจยั ปรับปรุงแบบทดสอบมาจากแบบสังเกตพัฒนา
ทางด้ า นร่ า งกายของ ) ละไม สี ห าอาจ, 2551, (97-94 โดยผู้ วิ จั ย ให้ เด็ ก ปฐมวัย ทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื อ้ มั ด ใหญ่ จ านวน 8 ทั ก ษะ ประกอบด้ วย การยื น ขา
เดียว ทัง้ 2 ข้ างๆ ละ 5 วินาที การย่อเข่าตัวตังตรง
้ 5 วินาที การเดินบนเชือกสลับเท้ าซ้ าย ขวา ไป
ด้ านหน้ าและด้ านหลั ง ระยะทาง 5 เมตร การวิ่ ง อ้ อมหลั ก จากจุ ด เริ่ ม ต้ นไป จุ ด สิ น้ สุ ด
ระยะทาง 2 เมตร ไม่ชนหลักและต้ องอ้ อมหลักครบทุกหลัก การวิ่งถอยหลังระยะทาง 1 เมตร ต้ อง
ไม่ออกนอกช่องและเส้ นที่กาหนดไว้ ที่มีความกว้ างของช่องเท่ากับ 50 เซนติเมตร การกระโดดข้ าม
หนังยางที่มีความสูงจากพื ้น 10 นิว้ ข้ ามโดยไม่ให้ ร่างกายโดนหนังยาง และการกระโดดขาเดียว
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ไปจุ ด สิ ้นสุด ระยะทาง 40 เซนติเมตร ให้ เด็ กปฐมวัย ทดสอบทัก ษะที่ ก ล่า วมานี ้
ตามลาดับอย่างต่อเนื่อง วิธีบันทึกคะแนน หากทาได้ ตามที่กาหนดไว้ ให้ บันทึก 1 คะแนน หาก
กระทาไม่ได้ หรื อกระทาผิดตามที่กาหนดไว้ ให้ บันทึก 0 คะแนน ทาการทดสอบทังก่
้ อ นและหลัง
ได้ รับการฝึ กกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
ดังนัน้ ผู้วิจัยสรุปได้ ว่า การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและ
การเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ให้ กับเด็กปฐมวัยมี ความสาคัญ อย่างยิ่งกับเด็กปฐมวัยด้ วยเหตุผลว่า
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์เป็ นกิจกรรมที่มีความหลากหลายใน
เนื ้อหาวิชาที่สามารถพัฒนาทังกล้
้ ามเนื ้อมัดเล็ก และกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ เหมาะสาหรับเด็กอายุ 5-4
ปี ซึ่งกิ จ กรรมแต่ล ะกิ จกรรมมี ความง่ายที่เหมาะสมกับ เด็ กวัย นี ้ สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชี วิตประจ าวัน และยังสร้ างความพร้ อมทางร่ างกาย เพื่อ ที่จ ะสามารถต่อ ยอดในการเล่น กี ฬ า
ประเภทอื่นๆ หรื อศึกษาต่อไปในอนาคตได้
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยในครัง้ นี ้
1. การทดลองครั ง้ นี ้ มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายในคาบเรี ย นเดี ยว ผู้ส อนต้ อ งมี ก าร
วางแผน และเตรี ยมอุปกรณ์ ลว่ งหน้ า แบ่งเวลาให้ พร้ อมต่อการทดลองทุกครัง้ เพื่อให้ ได้ ทากิจกรรม
ทันและไม่ให้ กระทบต่อเวลาเรี ยนคาบอื่น ๆ
2. ควรมีผ้ ชู ่วยครูในการเตรี ยมการสอนอย่างน้ อย 2 คน ในการจัดและเก็บอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วง และ ระหว่างที่ครู ดาเนินกิจกรรม เพื่อช่วยครูผ้ สู อน สัง เกตดูแลเด็ก คอยควบคุมความ
สนใจและความตังใจของเด็
้
กปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะมีความสนใจในช่วงสันๆ
้ ประมาณ
8-12 นาที ดังนันในการทดสอบอาจจะมี
้
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นได้ เสมอ
3. ในช่วงระยะเวลาที่ทาการวิจัยมีเหตุการณ์ ภาวะฝุ่ น PM 2.5 จึงมีการปรับสถานที่
เรี ยนเป็ นห้ องเรี ยนที่อยูใ่ นชันเรี
้ ยนแทนการใช้ สนามกีฬาหรื อลานกิจกรรมเพื่อหลีกเลีย่ งฝุ่ น
ข้ อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้
1. ตัวเครื่ องมือที่ใช้ วดั ความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย ควรแยกแต่ละ
เป้าให้ ห่างกันเล็กน้ อยเพราะเด็กบางคนสับสนในการขว้ างให้ ตรงเป้าหมายที่ได้ บอกไว้ อาจต้ อ ง
เตรี ยมสิง่ จูงใจ เช่น เป้าตุ๊กตาสีสวยๆ เป็ นตัวสัตว์ ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กให้ เด็กตังใจ
้
ขว้ าง หรื ออาจใช้ วิธีอื่น ๆ ได้ เช่น อาจจะมีการปรับเปลีย่ นลักษณะเป้าจาก 5 เป้า เป็ นลักษณะเป้า
เดี่ยวแล้ วเลือ่ นขึ ้นลงตามระดับที่ต้องการแทนได้
2. การบูรณาการกิจกรรมประยุกต์ใช้ กิจกรรมพลศึกษากับศาสตร์ อื่น ๆ เพิ่มเติม
3. การศึกษาความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กและกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของเด็ก
ปฐมวัย อาจใช้ แบบทดสอบในลัก ษณะอื่ น ๆ ที่ มี ความใกล้ เคี ยงกับ การศึก ษาวิจัย ในครั ง้ นี ม้ า
ประยุกต์ เพื่อให้ มีความเที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ มากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยในครัง้ ต่ อไป
1. การศึกษาพัฒนาการทักษะด้ านร่างกาย ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
และกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย
2. การพัฒนาแบบทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
3. การศึกษาความสามารถในการทางานประสานกั นระหว่างระบบประสาท และ
ระบบกล้ ามเนื ้อส่วนต่าง ๆ ทางร่างกาย
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ภาคผนวก ก.
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1.อาจารย์ ดร. ประพิมพ์ พงศ์ วัฒนะรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แพทย์ หลักฟ้ า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจยั คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3.อาจารย์ ดร. นภัสวรรณ เจริญชัยภินันท์
อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4.อาจารย์ อุดมพร ถาวรเศษ
อาจารย์ประจาวิชาพลศึกษา โรงเรี ยนเธียร์ ประสิทธิ์ศาสตร์
5.นาง ศิริรัตน์ คอยเกษม
ศึกษานิเทศก์ วิทยาฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ หัวหน้ าหน่วยงาน ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 จังหวัดสระบุรี
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ภาคผนวก ข.
แบบตรวจให้ คะแนนเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ของผู้เชี่ยวชาญ

102
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เรื่ อ ง : ผลของการฝึ กการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ที่มีต่อความแม่นยาใน
การขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
ผู้วิจยั
นายธีรพงศ์ เจริ ญนาค คณะกรรมการควบคุม
รหัสประจาตัว 57199130297
อาจารย์ ดร.พิมพา ม่ วงศิริธรรม อาจารย์ ที่ป รึ กษา
หลัก ปริ ญญา การศึกษามหาบัณฑิต
อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สาขาวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา)
ปี การศึกษา 2561
ผลของการตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. ชุดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ 10 กิจกรรม
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. แบบสังเกตพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดดของเด็กปฐมวัย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(
)
........................................
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เรื่ อ ง : ผลของการฝึ กการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ ที่มีต่อความแม่นยาใน
การขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
ผู้วิจยั
นายธีรพงศ์ เจริ ญนาค คณะกรรมการควบคุม
รหัสประจาตัว 57199130297
อาจารย์ ดร.พิมพา ม่ วงศิริธรรม อาจารย์ ที่ป รึ กษา
หลัก ปริ ญญา การศึกษามหาบัณฑิต
อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สาขาวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา)
ปี การศึกษา 2561
ผลของการตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................... ................................................
...............................................................................................................................................

(
)
.......................................
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย และการเล่นอย่างสร้ างสรรค์ 10 กิจกรรม
2. แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
3. แบบสังเกตพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดดของเด็กปฐมวัย
โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเนือ้ หา
คาชีแ้ จง สาหรับท่านผู้เชี่ยวชาญ
ให้ ท่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาลักษณะหรื อพฤติกรรม ว่าสามารถวัดได้ ตามที่กาหนดหรื อไม่ โดยขีด
เครื่ องหมาย / ลงในช่องว่าง ตามเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
+1 = แน่ใจว่าวัดได้
0 = ไม่แน่ใจว่าวัดได้
-1 = แน่ใจว่าวัดไม่ได้
หากท่านมีความคิดเห็นนอกเหนือจากนี ้ ขอความกรุณาท่านเขียนข้ อคิดเห็นลงในช่องข้ อเสนอแนะ
ลาดับ
เนื ้อหา
แน่ใจว่าวัด ไม่แน่ใจ แน่ใจว่า ข้ อเสนอแนะ
ได้
ว่าวัดได้ วัดไม่ได้
+1
0
-1
1 ชุดกิ จกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย และ
การเล่นอย่างสร้ างสรรค์ 10 กิจกรรม
2 แบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ าง
บอลของเด็กปฐมวัย
3 แบบสังเกตพัฒนาการทักษะการยืน เดิน
วิ่ง และกระโดดของเด็กปฐมวัย
รวม
(
)
........................................
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
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การตรวจวัดค่ า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาดับ
1

แน่ใจว่า ไม่แน่ใจ แน่ใจว่า
เนื ้อหา
วัดได้ ว่าวัดได้ วัดไม่ได้ ข้ อเสนอแนะ
+1
0
-1
ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการเล่ นอย่ างสร้ างสรรค์ 10 กิจกรรม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 10
(
)
..........................................
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
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การตรวจวัดค่ า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาดับ
2

แน่ใจว่า ไม่แน่ใจ แน่ใจว่า
เนื ้อหา
วัดได้ ว่าวัดได้ วัดไม่ได้ ข้ อเสนอแนะ
+1
0
-1
แบบทดสอบวัดความแม่ นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย

รูปแบบผังการทดสอบการขว้ างลูกบอล
อุปกรณ์
เป้าฮูลา่ ฮูปพร้ อมฐาน จานวน 5 เป้า
ลูกเทนนิส จานวน 10 ลูก
วิธีทดสอบ
ให้ ผ้ ูรับ การทดสอบทดลองขว้ างก่ อ น 2 ครั ง้
ก่อนเริ่ มทาการทดสอบ
ผู้รับการทดสอบแต่ละคนจะมีลกู เทนนิสคนละ
10 ลูก ทาการขว้ าง ทีละ 1 เป้า จานวน 2 ลูก
ตามจุดที่กาหนดให้ ครบทัง้ 5 เป้าและบันทึก
คะแนนทุกครัง้ ที่ขว้ าง
ท่าทางในการขว้ างเป็ นการขว้ างมือเดียวเหนือ
หัวไหล่
วิธีคิดคะแนน
เมื่อผู้รับการทดสอบขว้ างเข้ าผ่านห่วงฮูลา่ ฮูป
ให้ บันทึกคะแนน 1 คะแนน หากไม่เข้ า หรื อ
กระทบพื ้นก่อนเข้ าให้ คะแนน 0 คะแนน
ท าการทดสอบ ครบ ทั ง้ 10 ลู ก แล้ ว แล้ ว
คะแนนม ารวม กั น คะแนนสู ง สุ ด คื อ 10
คะแนน และคะแนนต่าสุดคือ 0 คะแนน
เกณฑ์การประเมินการการขว้ างบอล
0 – 1 หมายถึง ไม่มีความแม่นยา
2 – 3 หมายถึง มีความแม่นยาน้ อย
4 – 6 หมายถึง มีความแม่นยาพอใช้
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7 – 8 หมายถึง มีความแม่นยาดี
9 – 10 หมายถึง มีความแม่นยาดีมาก
ใบบันทึกการให้ คะแนนการทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
เป้าที่ 1 ผูกฮูลา่ ฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของ
ฮูลา่ ฮูปมีความสูงจากพื ้น 40 เซนติเมตร
เป้าที่ 2 ผูกฮูลา่ ฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของ
ฮูลา่ ฮูปมีความสูงจากพื ้น 20 เซนติเมตร
เป้าที่ 3 ผูกฮูลา่ ฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของ
ฮูลา่ ฮูปมีความสูงจากพื ้น 100 เซนติเมตร
เป้าที่ 4 ผูกฮูลา่ ฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของ
ฮูลา่ ฮูปมีความสูงจากพื ้น 60 เซนติเมตร
เป้าที่ 5 ผูกฮูลา่ ฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของ
ฮูลา่ ฮูปมีความสูงจากพื ้น 80 เซนติเมตร
สร้ างจุดขว้ างในแต่ละเป้า ให้ มีความห่างจาก
เป้า 2 เมตร

(
)
.............................................
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
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การตรวจวัดค่ า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาดับ
3

แน่ใจว่า ไม่แน่ใจ แน่ใจว่า
เนื ้อหา
วัดได้ ว่าวัดได้ วัดไม่ได้ ข้ อเสนอแนะ
+1
0
-1
แบบสังเกตพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดดของเด็กปฐมวัย

การทดสอบทักษะการยืน
ยืนขาเดียวกางแขน 2 ข้ าง เป็ นเวลา 5 วินาที
เท้ าอี กข้ างหนึ่งต้ องไม่ แตะพื น้ ถ้ าท าได้ ต าม
เวลาที่กาหนดได้ 1 คะแนน
ยืนย่อ เข่าตัวตัง้ ตรง 5 วินาที เน้ น ต้ อ งย่อ เข่า
และให้ ลาตัวตังตรงหรื
้
อเกือบตรงถ้ าทาได้ ตาม
เวลาที่กาหนด ได้ 1 คะแนน
การทดสอบทักษะการเดิน
การเดินบนเชือกสลับเท้ าซ้ าย-ขวาไปข้ างหน้ า
ในเวลา 5 วิ น าที ต้ อ งเป็ นการเดิ น สลับ เท้ า
ซ้ าย-ขวา หรื อ ขวา-ซ้ ายไปเรื่ อย ๆ และทุกครัง้
ที่วางเท้ า ลงต้ องเหยีย บเชื อ กเสมอ ถ้ าท าได้
ถูกต้ องและทันเวลาได้ 1 คะแนน
การเดินบนเชือกสลับเท้ าซ้ าย-ขวาไปข้ างหลัง
( ถอยหลัง ) 10 วินาที ต้ องเป็ นการเดินสลับ
เท้ าซ้ าย-ขวา หรื อ ขวา-ซ้ ายไปเรื่ อย ๆ และทุก
ครัง้ ที่วางเท้ าลงต้ องเหยียบเชื อกเสมอ ถ้ าทา
ได้ ถกู ต้ องและทันเวลาได้ 1 คะแนน
การทดสอบทักษะการวิ่ง
วิ่งอ้ อมหลัก/หมุด จากจุดเริ่ มต้ นไปจุดสิ ้นสุด
ระยะทาง 2 เมตร เวลา 5 วิน าที ไม่ ช นหมุด
และต้ องอ้ อมครบทุกหมุด ถ้ าทาได้ ทนั เวลาได้
1 คะแนน
วิ่งถอยหลังทางตรงระยะทาง 1 เมตร เวลา 5
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วินาที ต้ องไม่ออกนอกเส้ นข้ างที่กาหนด และ
ถ้ าทาได้ ถกู ต้ องและทันเวลาได้ 1 คะแนน
การทดสอบทักษะการกระโดด
กระโดดข้ ามหนังยางที่ ความสูงห่างจากพื น้
10 นิ ว้ กระโดด 1 ครั ง้ สามารถท าได้ ถูกต้ อ ง
เท้ าหรื อร่ างกายไม่ถกู หนังยางและไม่ล้มลงได้
1 คะแนน
กระโดดขาเดียวเป็ นระยะทาง 40 เซนติเมตร
เวลา 10 วิน าที เป็ นการกระโดดเขย่งขาข้ า ง
เดียวกันตลอดการทดสอบ ห้ ามเปลี่ยนขา ถ้ า
ทาได้ ถกู ต้ องและทันเวลาได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การประเมินของแบบสังเกตพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดดของเด็กปฐมวัย
1
คะแนน หมายถึง น้ อยที่สดุ
2 – 3 คะแนน หมายถึง น้ อย
4 – 5 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
6 – 7 คะแนน หมายถึง ดี
8
คะแนน หมายถึง ดีมาก

(
)
..............................................
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
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(1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ
ผ่ าน ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการเล่ นอย่ างสร้ างสรรค์

กิจกรรมการสอน
กิจกรรม สวัสดียินดีที่พบเจอ

ทดสอบร่างกาย กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
ทดสอบร่างกาย กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
กิจกรรมที่ 1 นิทานเคลื่อนไหว
กิจกรรมที่ 2 ตักน ้าใส่ขวด
กิจกรรมที่ 3 คีบของ
กิจกรรมที่ 4 นิทานส่งต่อ
กิจกรรมที่ 5 ตักลูกปิ งปอง
กิจกรรมที่ 6 ต่อเลโก้
กิจกรรมที่ 7 เล่นบับเบิ ้ล
กิจกรรมที่ 8 เล่นผ้ าสี
กิจกรรมที่ 9 หนีบไม้ หนีบ
กิจกรรมที่ 10 ติดกระดุม
ทดสอบร่างกาย กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
ทดสอบร่างกาย กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
กิจกรรม บายบ๊ ายเอวี่บอดี ้

สัปดาห์ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กิจกรรมเคลื่อนไหว
กิจกรรมเล่นสนาม

ทดสอบพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิง่ และกระโดด
ทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอล
นวดดินน ้ามัน
ส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะ
บอลล่องหน
มาช่วยกันส่งน ้าที
บอลกระดาษ
ให้ อาหารเจ้ านัน่ ที
สนามกีฬาของหนู
กลิ ้งรับ ส่งบอล
เป่ าสีบอลสีร้ ุง
ตีลกู โป่ ง
บอลกระดุม
จับเชือกเดินตามเส้ น
ประดิษฐ์ ลกู หึ่ง
กระต่ายกระโดดข้ ามฝั่ง
จุดสี
ขว้ างหอก
ร้ อยลูกปัด
บีบขวด เปิ ดปิ ดฝาขวด
ตัดแปะภาพลูกบอล
จานอวกาศ
ทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอลและทักษะการยืน เดิน วิง่ และกระโดด
ทดสอบพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิง่ และกระโดด
กิจกรรมเล่นสนาม

-

ศิลปะสร้ างสรรค์

โครงสร้ างรายวิชา (กลุ่มทดลอง)
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในรูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้ างสรรค์
หมายเหตุ
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สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กิจกรรมการสอน
กิจกรรม สวัสดียินดีที่พบเจอ
ทดสอบร่างกาย กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
ทดสอบร่างกาย กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
กิจกรรมที่ 1 นิทานเคลื่อนไหว
กิจกรรมที่ 2 ตักน ้าใส่ขวด
กิจกรรมที่ 3 คีบของ
กิจกรรมที่ 4 นิทานส่งต่อ
กิจกรรมที่ 5 ตักลูกปิ งปอง
กิจกรรมที่ 6 ต่อเลโก้
กิจกรรมที่ 7 เล่นบับเบิ ้ล
กิจกรรมที่ 8 เล่นผ้ าสี
กิจกรรมที่ 9 หนีบไม้ หนีบ
กิจกรรมที่ 10 ติดกระดุม
ทดสอบร่างกาย กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
ทดสอบร่างกาย กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
กิจกรรม บายบ๊ ายเอวี่บอดี ้

กิจกรรมเคลื่อนไหว
หมายเหตุ
กิจกรรมเล่นสนาม
ทดสอบพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิง่ และกระโดด
ทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอล
ส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะ
มาช่วยกันส่งน ้าที
ให้ อาหารเจ้ านัน่ ที
กลิ ้งบอลรับ-ส่ง
ตีลกู โป่ ง
จับเชือกเดินตามเส้ น
กระต่ายกระโดดข้ ามฝั่ง
ขว้ างหอก
บีบขวด ปิ ดเปิ ดฝาขวด
จานทรงตัว
ทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอลและทักษะการยืน เดิน วิง่ และกระโดด
ทดสอบพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิง่ และกระโดด
กิจกรรมเล่นสนาม

โครงสร้ างรายวิชา (กลุ่มควบคุม)
กิจกรรมการเรี ยนรู้การเคลือ่ นไหวร่างกายตามปกติ
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 4
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 1 นิทานเคลือ่ นไหว)
เวลาเรียน 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และกล้ ามเนื ้อมัดเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1 เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ ม การพัฒ นาทักษะการเรี ย นรู้ ของเด็ กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ต ใจ
สังคม และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิดความสนุกสนาน และ
ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ กัน เสริ ม สร้ างทักษะการเคลื่อนไหวและใช้ ร่างกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิ บัติกิ จ กรรมต่าง ๆ ในชี วิต ประจาวันของมนุษ ย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลื่อนไหว ทังแบบอยู
้
่กับที่ เคลือ่ นที่และการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นักเรี ยนสามารถปฏิบัติตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลื่อ นไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัว
พัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เกิดความคล่องแคล่วว่องไว คล่องตัว การทรงตัวพัฒนา
กล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การ
ตัดสินใจ ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นาผู้ตาม และการปฏิบัติตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกาและ
ข้ อตกลง ทาให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ (skill) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
ด้ านคุณลักษณะ (characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
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2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ทักษะที่ ดีขึน้ การเคลื่อ นไหวร่ า งกายในชี วิต ประจาวัน การออกก าลัง กาย
ท่าทางการเคลื่อนไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมี การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ องเพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกาย การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่และการเคลือ่ นที่
ด้ านอารมณ์ จิตใจ การเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคม การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญา การทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และกล้ ามเนื ้อมัดเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และการ
ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆ
ตามได้ อย่างถูกต้ องตาม
ขันตอน
้
2.ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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การเคลือ่ นไหวพร้ อม
อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

3. หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
4. หมุนคอเป็ นวงกลม
5. หมุนหัวไหล่
6. วิ่งอยูก่ บั ที่
7. กระโดด
8. หมุนตัว
9. นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา
ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ ( 20 นาที)
- เมื่อทากิจกรรมอบอุ่นร่างกายเสร็ จแล้ วให้ นกั เรี ยนนัง่ ลง
- ครู อธิ บายและสาธิ ตถึงทักษะด้ านร่ างกายโดยใช้ ครู ผ้ ส
ู อนสาธิต
กิจกรรม “นิทานเคลื่อนไหว” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- เมื่อทากิจกรรมอบอุ่นร่างกายเสร็ จแล้ วให้ นกั เรี ยนนัง่ ลง
- นิทานลูกหมูสามตัวโดยผู้สอนจะเล่านิทานเมื่อนักเรี ยนได้ ยินเลขอะไรในระหว่าง
ฟั งนิทานให้ นกั เรี ยนและครูชูนิ ้วตามจานวนที่ได้ ยินจากนิทานที่ผ้ สู อนเล่าเรื่ อง
บวกกับ การเคลือ่ นไหวท่าทางต่าง ๆ ด้ วย
- เมื่อครูทาการสาธิตเสร็ จให้ นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกาย
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ครู =
นักเรี ยน =
กล่องใส่ดินน ้ามัน =
ครูอธิบายและสาธิตถึงทักษะการร่างกายโดยใช้ ครูผ้ สู อนสาธิตวิธีการนวดดินน ้ามันโดย
ใช้ ทงมื
ั ้ อและนิ ้วมือนวดดินน ้ามันจนกว่าจะนิ่มและให้ นกั เรี ยนปั น้ เป็ นวงกลมมีขนาด
พอประมาณตามที่กาหนดไว้ เมื่อนักเรี ยนนวดดินน ้ามันเสร็ จให้ นกั เรี ยนเดินนาดินน ้ามัน
ไปใส่ในกล่องตามที่กาหนดไว้

รูปแบบการจัดแถว

กิจกรรม “นวดดินนา้ มัน” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
- จัดกลุม่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม
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ครู =
นักเรี ยน =
กล่องใส่ดินน ้ามัน =
- สาธิตการเล่นเกม “ส่งดินน ้ามันให้ ถึงนะ” วิธีเล่นให้ ถือไม้ ลกั ษณะไม้ ปิงปองหงาย
ด้ านใดด้ านหนึง่ ยืนเตรี ยมพร้ อมจากนันให้
้ ครูช่วยวางดินน ้ามันที่ปัน้ เป็ นวงกลม
ไว้ แล้ ว มาวางบนไม้ และให้ เด็กนักเรี ยนค่อยๆ เดิน ประคอง ควบคุม ไม่ให้ ดิน
น ้ามันหล่นลงพื ้น หากตกให้ ครูหยิบขึ ้นมาวางให้ แล้ วเดินต่อไปวางจุดที่กาหนด

รูปแบบการจัดแถว

เกม “ส่ งดินนา้ มันให้ ถึงนะ”
- ให้ แบ่งเด็กนักเรี ยนเป็ น 2 กลุม่ เท่าๆ กัน นัง่ ต่อแถวตอน และสาธิตการเล่น

ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
- เมื่อครูทาการสาธิตเสร็ จให้ นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายโดยวางถาด
ดินน ้ามันไว้ ในวงให้ นกั เรี ยนเริ่ มปฏิบตั ิไปพร้ อมกับครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดินตรวจดู
นักเรี ยน และคอยช่วยเหลือ แนะนานักเรี ยน ทาอย่างน้ อย คนละ 2 ก้ อน

118

118

และกลับมาส่งไม้ ให้ เพื่อน โดยมีครูวางให้ ทงั ้ 2 กลุม่ ทาให้ ครบอย่างน้ อยคนละ 2
รอบ
ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ (10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน
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สื่อการเรียนการสอน
1. นิทานหมูสามตัว
2. ดินน ้ามัน
3. ไม้ ลกั ษณะคล้ ายไม้ ปิงปอง
4. กล่อง/ถาดใส่ดินน ้ามัน 3 ใบ
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................................ผู้สอน
(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 5
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 2 ตักน ้าใส่ขวด)
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม
และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิ ดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อ นไหวเบื ้องต้ น ได้ อ ย่าง
คล่อ งแคล่ว และ ประสานสัม พัน ธ์ กั น เสริ ม สร้ างทัก ษะการเคลื่ อ นไหวและใช้ ร่ า งกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลื่อนไหว ทังแบบอยู
้
่กับที่ เคลือ่ นที่และการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัว
พัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เกิดความว่องไว คล่องตัว การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนื ้อ
และระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การตัดสินใจ
ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกาและข้ อตกลง ทา
ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
ด้ านทักษะ (skill) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
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ด้ านคุณลักษณะ (characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ทักษะที่ ดีขึน้ การเคลื่อ นไหวร่ า งกายในชี วิต ประจาวัน การออกก าลัง กาย
ท่าทางการเคลื่อนไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมี การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่ อให้ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรเรียนรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ องเพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกายการเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่
ด้ านอารมณ์ จติ ใจการเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคมการเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญาการทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆ
ตามได้ อย่างถูกต้ องตาม
ขันตอน
้
2.ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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การเคลือ่ นไหวพร้ อม
อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรม “ตักนา้ ใส่ ขวด” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- ครู ผ้ ส
ู อนสาธิตถือขวดน ้าไว้ เหนือกะละมังแล้ วใช้ แก้ วกระดาษแข็งตักน ้าในกระลังใส่
ขวดให้ เต็ม จากนัน้ ให้ ปิดฝา เมื่อทาการสาธิตเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วให้ แจกอุปกรณ์ให้
นักเรี ยนโดยจะมี แก้ วกระดาษแข็ง กับ ขวดน ้าคนละ 1 ชุด
- จากนันให้
้ นกั เรี ยนอยูป่ ระจาจุดกะละมังที่จดั เตรี ยมใส่น ้าไว้ พอได้ เสียงนกหวีด ให้
นักเรี ยนเริ่ มตักได้

3. หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
4. หมุนคอเป็ นวงกลม
5. หมุนหัวไหล่
6. วิ่งอยูก่ บั ที่
7. กระโดด
8. หมุนตัว
9. นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา
ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ ( 20 นาที)
- เมื่อทากิจกรรมอบอุ่นร่ างกายเสร็ จแล้ วให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงแบ่งกลุม่ นักเรี ยนเป็ น 2 กลุม่
เท่าๆ กัน
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ครู =
นักเรี ยน =

รูปแบบการจัดแถว

ครู =
นักเรี ยน =
กะละมังใส่น ้า =
กิจกรรม “สีเทียน + สีนา้ ” (ใบงาน) (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
- จัดกลุม
่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม

รูปแบบการจัดแถว
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-

ครูผ้ สู อนสาธิตวิธีการใช้ สเี ทียนวนลงใบงานโดยเริ่ มจากตรงกลางกระดาษใบงาน
และวนเป็ นวงกลมให้ ขยายออกไปเรื่ อย ๆ จนเต็มกระดาษ จากนันให้
้ ใช้ สนี ้าระบาย
ให้ เต็มกระดาษ
- เมื่อครู ทาการสาธิ ตเสร็ จให้ นก
ั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายโดยวางอุปกรณ์
ประกอบไปด้ วยสีเทียนไว้ ในวงและแจกใบงานให้ นกั เรี ยนเริ่ มปฏิบตั ิไปพร้ อมกับ
ครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดินตรวจดูนกั เรี ยน และคอยช่วยเหลือ แนะนา
- เมื่อนักเรี ยนวาดสีเทียนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วจัดวางถามสีน ้าและพูก
่ นั ให้ ครูผ้ สู อนช่วย
ระบายสีน ้าไปพร้ อม ๆ กัน
ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
เกม “มาช่ วยกันส่ งนา้ ที”
สาธิตการเล่น
ให้ สมมุติบทบาทว่านักเรี ยนและครูจะต้ องเอาน ้าไปส่งแต่น ้าในกะละมังนันมั
้ นเยอะและหนัก
มากยกไม่ไหว ครูเลยทาการแจกฟองน ้าให้ คนละ 1 อัน และจะให้ นกั เรี ยนทุกคนช่วยกันนาไป
จุ่มน ้าในกะละมังและเดินไปบีบใส่ให้ เต็มกะละมังอีกฝั่งหนึง่ โดยนักเรี ยนทุกคนจะทาพร้ อม ๆ
กัน และเตือนอย่าให้ เดินชนกัน
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ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ ( 10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน

ครู =
นักเรี ยน =
กะละมัง =

รูปแบบการจัดแถว
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สื่อการเรียนการสอน
1. กะละมังสาหรับใส่น ้า
2. แก้ วกระดาษแข็ง
3. ขวดน ้าขนาดเล็ก
4. สีเทียน/สีน ้า/พูก่ นั
5. ใบงาน “บอลล่องหน”
6. ฟองน ้า
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น และสนทนา
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................................ผู้สอน
(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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ใบงาน กิจกรรม “บอลล่ องหน”
ชื่อ........................................................ชัน้ ...............................ลาดับที่.............................
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 6
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 3 คีบของ)
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม
และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิ ดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อ นไหวเบื ้องต้ น ได้ อ ย่าง
คล่อ งแคล่ว และ ประสานสัม พัน ธ์ กั น เสริ ม สร้ างทัก ษะการเคลื่ อ นไหวและใช้ ร่ า งกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลื่อนไหว ทังแบบอยู
้
่กับที่ เคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัว
พัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เกิดความว่องไว คล่องตัว การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนื ้อ
และระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การตัดสินใจ
ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกาและข้ อตกลง ทา
ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (Knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
ด้ านทักษะ (SKILL) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
4. ฝึ กความแม่นยา
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ด้ านคุณลักษณะ (Characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
เพื่อให้ เกิดทักษะที่ดีขึ ้นการเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย
ท่าทางการเคลือ่ นไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมีการเคลือ่ นไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรรู้
1.การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ องเพลง
ปะสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกายการเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่
ด้ านอารมณ์ จติ ใจการเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคมการเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญาการทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆ
ตามได้ อย่างถูกต้ องตาม
ขันตอน
้
2.ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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การเคลือ่ นไหวพร้ อม
อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กิจกรรม “บอลกระดาษ” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
- จัดกลุม่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม

กิจกรรม “คีบของ” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- แจกไม้ คีบคนละ 1 อัน ใช้ คีบบอลเบา สีตา่ ง ๆ นาไปใส่ในกล่องที่อยูต
่ รงกลางวง
จากนันให้
้ เปลีย่ นเป็ นครูผ้ สู อนระบุสี และให้ นกั เรี ยนและครูคีบไปพร้ อม ๆ กัน

3. หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
4. หมุนคอเป็ นวงกลม
5. หมุนหัวไหล่
6. วิ่งอยูก่ บั ที่
7. กระโดด
8. หมุนตัว
9. นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา
ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ ( 20 นาที)
- เมื่อทากิจกรรมอบอุ่นร่ างกายเสร็ จแล้ วให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงเป็ นวงกลม
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คนละ 2 ลูก

บอลลุกขึ ้นกระโดดทาท่าดีใจ และเดินไปใส่ในกล่องที่จดั วางไว้ ให้ ทาอย่างน้ อย

ครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดินตรวจดูนกั เรี ยน และคอยช่วยเหลือ เมื่อทาเสร็ จแล้ วให้ ถือ

ครู =
นักเรี ยน =
กล่องใส่ลกู บอล =
- ครูผ้ สู อนสาธิตวิธีการใช้ กระดาษรี ไซเคิลมาฉีกและ ห่อ ขยา ทีละแผนรวมกันให้
เป็ นลูกบอลและติดสก็อตเทป และใช้ มือจัดรูปร่างให้ เป็ นทรงกลม
- เมื่อครูทาการสาธิตเสร็ จให้ วางอุปกรณ์ไว้ ในวงให้ นกั เรี ยนเริ่ มปฏิบตั ิไปพร้ อมกับ

รูปแบบการจัดแถว
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ครู =
นักเรี ยน =
กล่องบอล =
เป้า =

รูปแบบการจัดแถว

ให้ ไปต่อท้ ายแถว

ห่าง 2 เมตร

โกรธหน่อยสิ” จากนันให้
้ นกั เรี ยนต่อแถวขว้ างทีละคน ขว้ างคนละ 2 ลูก จากนัน้

ก่อนโยนครูจะบอกให้ นกั เรี ยน ขว้ างเป้าไหน ยกตัวอย่างเช่น "ให้ อาหารเจ้ าตัวที่

สัตว์ชนิดหนึง่ มีหน้ าตาอารมณ์ที่ตา่ งกัน 3 แบบ คือ โกรธ เสียใจ และดีใจ โดย

ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
เกม “ให้ อาหารเจ้ านั่นที”
- ให้ สาธิตวิธีการถือบอลกระดาษที่นกั เรี ยนทามาโยนให้ เข้ าเป้าที่มีลกั ษณะเป็ นรูป
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ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ (10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน
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สื่อการเรียนการสอน
1. ไม้ คีบ
2. บอลเบา สีตา่ ง ๆ
3. กล่องใส่บอล
4. กระดาษรี ไซเคิล
5. สก็อตเทป
6. เป้าสัตว์อารมณ์ตา่ ง ๆ
7. กล่อง/ตะกร้ า
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น และสนทนา
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................................ผู้สอน
(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 7
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 4 นิทานเคลือ่ นไหว)
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม
และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิ ดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อ นไหวเบื ้องต้ น ได้ อ ย่าง
คล่อ งแคล่ว และ ประสานสัม พัน ธ์ กั น เสริ ม สร้ างทัก ษะการเคลื่ อ นไหวและใช้ ร่ า งกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลื่อนไหว ทังแบบอยู
้
่กับที่ เคลือ่ นที่และการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัว
พัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เกิดความว่องไว คล่องตัว การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนื ้อ
และระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การตัดสินใจ
ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกาและข้ อตกลง ทา
ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
3. มีความคิดสร้ างสรรค์ร้ ูจกั สนามกีฬาต่าง ๆ
ด้ านทักษะ (skill) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
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4. ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ (characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนานการเข้ าสังคม
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
เพื่อให้ เกิดทักษะที่ดีขึ ้นการเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย
ท่าทางการเคลือ่ นไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมีการเคลือ่ นไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ อง
เพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกาย การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่
ด้ านอารมณ์ จติ ใจ การเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคม การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญา การทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆ
ตามได้ อย่างถูกต้ องตาม
ขันตอน
้
2.ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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การเคลือ่ นไหวพร้ อม
อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

3. หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
4. หมุนคอเป็ นวงกลม
5. หมุนหัวไหล่
6. วิ่งอยูก่ บั ที่
7. กระโดด
8. หมุนตัว
9. นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา
ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ ( 20 นาที)
กิจกรรม “นิทานส่ งต่ อ” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- จัดให้ กลุม่ นักเรี ยนนัง่ รวมกลุม่ กันโดยครูผ้ สู อนเล่านิทานที่มีเนื ้อเรื่ องเกี่ยวกับการ
แบ่งของ,การแชร์ ของ,การแลกของ โดยใช้ หนังสือนิทาน ในระหว่างเล่านิทานครู
ผู้ช่วยจะแจกลูกบอลนักเรี ยนทีละคน ในขนาดที่ครูผ้ สู อนเล่านิทานให้ บอกก่อน
ว่า ถ้ าได้ ยินคาว่า “แบ่งกันนะ แบ่งกันนะ” ให้ นกั เรี ยนที่ถือบอล ส่งหรื อแลกกับ
เพื่อน
กิจกรรม “สนามกีฬาของหนู” (ใบงาน) (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
- จัดกลุม่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม
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- เมื่อครูทาการสาธิตเสร็ จให้ วางถาดดินสอสีไว้ ในวงและแจกใบงานให้ นกั เรี ยนเริ่ ม
ปฏิบตั ิไปพร้ อมกับครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดินตรวจดูนกั เรี ยน และคอยช่วยเหลือ แนะนา
นักเรี ยน
- เมื่อระบายสีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แจกสติกเกอร์ สตั ว์และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้
นักเรี ยนแปะลงไปในใบงานของตัวเอง
ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
เกม “กลิง้ บอลรับ ส่ ง”
- สาธิตการเล่น ขันแรก
้
ให้ นกั เรี ยนจับมือการและขยายยืนเป็ นวงกลมและนัง่ ลง ครูจะ
เทลูกบอลประมาณ 5 ลูกลงในวงให้ นกั เรี ยนกลิ ้งบอลไป – มา ให้ อยูใ่ นวงกลม ไม่ให้

เป็ นสนามกีฬา กาหนดไม่ให้ ระบายออกจากเส้ น

ครู =
นักเรี ยน =
- ครูผ้ สู อนสาธิตการระบายสีและวิธีจบั ดินสอสีที่ถูกต้ อง ภายในใบงานจะมีรูปภาพที่

รูปแบบการจัดแถว
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ครู =
นักเรี ยน =
ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ ( 10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน

รูปแบบการจัดแถว

ออกนอกวง ซักระยะเวลาหนึง่
- จากนัน่ ให้ นกั เรี ยนจับคูก่ นั นัง่ ห่างกันประมาณ 2 – 3 เมตร ให้ กลิ ้งบอล รับ – ส่ง กัน
จานวน 10 ครัง้ โดยนับเลขไปด้ วย เมื่อคูไ่ หนทาครบแล้ วให้ ช่วยกันนาบอลไปเก็บใน
จุดที่ตามกาหนดไว้
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สื่อการเรียนการสอน
1. นิทานเกี่ยวกับการแบ่งปั น
2. บอลเบา
3. ใบงาน “สนามกีฬาของหนู”
4. สีไม้
5. ลูกบอล
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น และสนทนา
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................................ผู้สอน
(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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ใบงาน กิจกรรม “สนามกีฬาของหนู”
ชื่อ........................................................ชัน้ ...............................ลาดับที่.............................
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 8
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 5 ตักลูกปิ งปอง)
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น ได้ อย่าง
คล่องแคล่วและ ประสานสัม พันธ์ กัน เสริ ม สร้ างทักษะการเคลื่อ นไหวและใช้ ร่างกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ การเคลื่อ นไหว ทัง้ แบบอยู่กับ ที่ เคลื่ อ นที่แ ละการเคลื่อ นไหวร่ างกายโดยใช้
อุ ป กรณ์ ที่ นัก เรี ย นสามารถปฏิ บัติ ต ามได้ และถูก ต้ อ ง จึ ง เป็ นการฝึ ก สร้ างพื น้ ฐานการ
เคลื่อนไหวเบือ้ งต้ น เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้ เกิ ดความยืดหยุ่น
ของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เ กิดความว่องไว คล่องตัว
การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนือ้ และระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง
เสริ มสร้ างการคิด การตัดสินใจ ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ เคารพกฎ กติกาและข้ อตกลง ทาให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
ด้ านทักษะ (skill) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
4. ฝึ กความแม่นยา
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ด้ านคุณลักษณะ (characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนานการเข้ าสังคม
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
เพื่อให้ เกิดทักษะที่ดีขึ ้นการเคลื่อนไหวร่ างกายในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย
ท่าทางการเคลื่อ นไหว ที่ร่างกายคนเราต้ อ งมี การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่ อให้ สามารถ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรเรียนรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ อง
เพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกาย การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่
ด้ านอารมณ์ จิตใจ การเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคม การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญา การทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1.นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2.นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3.นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4.นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆตาม
ได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2.ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ
การเคลือ่ นไหวพร้ อม

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
นักเรี ยน =
ตะกร้ า =

3. หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
4. หมุนคอเป็ นวงกลม
5. หมุนหัวไหล่
6. วิ่งอยูก่ บั ที่
7. กระโดด
8. หมุนตัว
9. นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา
ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ ( 20 นาที)
- เมื่อทากิจกรรมอบอุ่นร่างกายเสร็ จแล้ วให้ นกั เรี ยนนัง่ ลง
- ครู อธิ บายและสาธิ ตถึงทักษะด้ านร่ างกายโดยใช้ ครู ผ้ ส
ู อนสาธิต
กิจกรรม “ตักลูกปิ งปอง” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- จัดกลุม่ นักเรี ยนเป็ น 4 แถวตอน โดยแต่ละแถวจะมีช้อน,ลูกปิ งปองจานวนหนึง่
และ ตะกร้ า
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ครู =
นักเรี ยน =
-ครูผ้ สู อนสาธิตใช้ พกู่ นั จุ่มสีน ้า และหยดลงบนใบงานทีละ 1 – 2 หยดและให้ ใช้ หลอดเป่ า
สีบนกระดาษ คูก่ บั การยกกระดาษเอียงไปในทิศทางต่าง ๆ ให้ เป็ นลวดลายต่าง ๆ ตาม
จินตนาการ

รูปแบบการจัดแถว

-จัดกลุม่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม

- สาธิตวิธีการเล่นโดยให้ เริ่ มจากหัวแถวให้ จบั ช้ อนตักลูกปิ งปองและเดินนาลูกปิ งปองที่
อยูใ่ นช้ อนเดินไปใส่ในตะกร้ าที่กาหนดไว้ และพยายามอย่าทาให้ ลกู ปิ งปองตกลงพื ้น
หากตกให้ ก้มเก็บมาวางบนช้ อนเองและเดินต่อไป จากนันให้
้ เดินกลับนาช้ อนมาให้ คน
ต่อไปและไปต่อท้ ายแถว
กิจกรรม “บอลสีร้ ุง” (ใบงาน) (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
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ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ ( 10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน

- เมื่อครูทาการสาธิตเสร็ จให้ วางถาดสีน ้าพูก่ นั ไว้ กลางวงและแจกใบงานให้ นกั เรี ยนเริ่ ม
ปฏิบตั ิไปพร้ อมกับครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดินตรวจดูนกั เรี ยน และคอยช่วยเหลือ แนะนา
นักเรี ยน
ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
เกม กิจกรรม “ตีลูกโป่ ง”
- ขันแรก
้
ให้ สาธิตวิธีการจับมือและวิธีการเล่นโดยใช้ ไม้ เทนนิสขนาดเล็กสาหรับเด็ก ตี
ลูกโป่ ง ในท่าทางต่าง ๆ คือ ตีขึ ้น ตีลง ตีหน้ ามือ ตีหลังมือ และ วางลูกโป่ งไว้ บนไม้
ไม่ให้ ตกพื ้น
- ขันปฏิ
้ บตั ิแจกไม้ เทนนิสให้ นกั เรี ยนทุกคน และปล่อยลูกโป่ งจานวนหนึง่ ลงพื ้น ให้
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามคาสัง่ ครูผ้ สู อนโดยการตีลกู โป่ งในท่าทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ครู
ผู้ช่วยเดินดูนกั เรี ยน และแนะนา
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สื่อการเรียนการสอน
1. ช้ อน
2. ลูกปิ งปอง
3. ตะกร้ า
4. สีน ้า/พูก่ นั
5. หลอดดูดน ้า
6. ใบงานกระดาษ “บอลสายรุ้ง”
7. ไม้ เทนนิสพลาสติกขนาดเล็ก
8. ลูกโป่ ง
การวัดประเมินผล
1.ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................................ผู้สอน

(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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ใบงาน กิจกรรม “เป่ าสีบอลสีร้ ุง”
ชื่อ........................................................ชัน้ ...............................ลาดับที่.............................
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 9
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 6 ต่อเลโก้ )
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม
และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิ ดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อ นไหวเบื ้องต้ น ได้ อ ย่าง
คล่อ งแคล่ว และ ประสานสัม พัน ธ์ กั น เสริ ม สร้ างทัก ษะการเคลื่ อ นไหวและใช้ ร่ า งกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลื่อนไหว ทังแบบอยู
้
่กับที่ เคลือ่ นที่และการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัว
พัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เกิดความว่องไว คล่องตัว การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนื ้อ
และระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การตัดสินใจ
ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกาและข้ อตกลง ทา
ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (Knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ และการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
ด้ านทักษะ (Skill) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
4. มีความแม่นยาในการกะระยะ
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ด้ านคุณลักษณะ (Characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความเป็ นผู้นาและผู้ตาม
สาระการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ทักษะที่ ดีขึน้ การเคลื่อ นไหวร่ า งกายในชี วิต ประจาวัน การออกก าลัง กาย
ท่าทางการเคลื่อนไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมี การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรเรียนรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ องเพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกายการเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่ และการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
ด้ านอารมณ์ จติ ใจการเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคมการเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญาการทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆ
ตามได้ อย่างถูกต้ องตาม
ขันตอน
้
2.ใช้ อุปกณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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การเคลือ่ นไหวพร้ อม
อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
หมุนคอเป็ นวงกลม
หมุนหัวไหล่
วิ่งอยูก่ บั ที่
กระโดด
หมุนตัว
นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา

กิจกรรม “ต่ อเลโก้ ” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- รอบแรกให้ นกั เรี ยนหยิบต่อเลโก้ เองก่อนตามอัธยาศัย จากนันให้
้ แกะออกให้
หมด และเริ่ มให้ ตอ่ ตามครูผ้ สู อนทีละชิ ้นในอันดับต่อมา

ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ ( 20 นาที)
- เมื่อทากิจกรรมอบอุ่นร่างกายเสร็ จแล้ วให้ นกั เรี ยนนัง่ ลงเป็ นวงกลม

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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รูปแบบการจัดแถว

จัดกลุม่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม

ขัน้ ฝึ กปฏิบัติ /ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
เกม “จับเชือกเดินตามเส้ น”
- ขันแรก
้
ให้ สาธิตวิธีการเล่น โดยให้ นกั เรี ยนจับคูก่ นั แต่ละคูจ่ ะได้ เชือกคนละ 1 อัน
เมื่อได้ ยินสัญญาณ นกหวีด ให้ แต่ละคู่ เดินเหยียบเส้ นที่กาหนดไว้ จนไปถึงเป้าหมาย

ครู =
นักเรี ยน =
- ครู ผ้ ส
ู อนสาธิตเริ่ มจากการจับดินสอสีระบายสีตกแต่งก่อน จากนันให้
้ ทากาวที่
กระดุม และแปะลงในใบงานตามจุดที่กาหนด

-

กิจกรรม “บอลกระดุม” (ใบงาน) (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
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ครู =
นักเรี ยน =
เส้ น =
ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ ( 10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน

รูปแบบการจัดแถว

และนัง่ ลง ทากิจกรรมนี ้หลาย ๆ รอบ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และสลับจับคูเ่ ปลีย่ นไป
เรื่ อย ๆ โดยมีครู แนะนา และช่วยเหลือ
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สื่อการเรียนการสอน
1. ตัวต่อเลโก้
2. ใบงาน”บอลกระดุม”
3. เชือก
4. เทปกาว
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)

ผู้สอน

(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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ใบงาน กิจกรรม “บอลกระดุม”
ชื่อ........................................................ชัน้ ...............................ลาดับที่.............................
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 10
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 7 เล่นบับเบิ ้ล)
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิ ดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น ได้ อย่าง
คล่อ งแคล่วและ ประสานสัม พัน ธ์ กัน เสริ ม สร้ างทัก ษะการเคลื่ อ นไหวและใช้ ร่ า งกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิบตั ิกิจ กรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลือ่ นไหว ทังแบบอยู
้
ก่ ับที่ เคลือ่ นที่และการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรง
ตัว พัฒ นากล้ ามเนื อ้ และระบบประสาท ท าให้ เกิ ด ความว่อ งไว คล่อ งตัว การทรงตัวพัฒ นา
กล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การ
ตัดสินใจ ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกาและ
ข้ อตกลง ทาให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (Knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
ด้ านทักษะ (Skill) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
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ด้ านคุณลักษณะ (Characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
เพื่อให้ เกิ ดทักษะที่ดี ขึน้ การเคลื่อ นไหวร่ างกายในชี วิตประจาวัน การออกก าลังกาย
ท่าทางการเคลื่อนไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ องเพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกาย การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่
ด้ านอารมณ์ จิตใจ การเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคม การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญา การทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆ
ตามได้ อย่างถูกต้ องตาม
ขันตอน
้
2.ใช้ อุปกณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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การเคลือ่ นไหวพร้ อม
อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
หมุนคอเป็ นวงกลม
หมุนหัวไหล่
วิ่งอยูก่ บั ที่
กระโดด
หมุนตัว
นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา

กิจกรรม “ประดิษฐ์ ลูกหึ่ง” กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
- จัดกลุม่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม

ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ (20 นาที)
กิจกรรม “เล่ นบับเบิล้ ” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- จัดนักเรี ยนยืนกระจายตามพื ้นที่วา่ งให้ มีระยะห่างกันเล็กน้ อย ครูผ้ สู อนเป่ าบับเบิ ้ล ให้
นักเรี ยนใช้ นิ ้วมือและมือ แตะบับเบิ ้ลตามที่ครูผ้ สู อนกาหนดขึ ้น เช่น ใช้ นิ ้วทาเป็ นกรรไกร
ตัดบับเบิ ้ล,ใช้ มือกาบับเบิ ้ลแล้ วใส่กระเป๋ ากางเกง เป็ นต้ น

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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-

โดยจะมีเส้ นประมาณ 4 เส้ น แต่ละเส้ นห่างกันประมาณ 1 ฟุต และกระโดดข้ ามเส้ น
(กระโดดสองเท้ า) ทีละเส้ นไม่ให้ โดดหรื อเหยียบเส้ น เมื่อกระโดดข้ ามครบทัง้ 4 เส้ นให้

ครู =
นักเรี ยน =
- ครูผ้ สู อนสาธิตถือกระดุมและร้ อยเชือกที่มีความยาวพอประมาณสาหรับเด็กผ่าน 2 รู และ
สาธิตวิธีการผูกเชือกที่ปลายเชือกให้ ติดกัน
- เมื่อครูทาการสาธิตเสร็ จให้ แจกกระดุมและเชือกให้ กบั นักเรี ยนและลงมือปฏิบตั ิไปพร้ อม
กับครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดินดูช่วยเหลือนักเรี ยนและแนะนา
- เมื่อทาลูกหึง่ เสร็ จแล้ วให้ ครูผ้ สู อนสาธิตวิธีการเล่นลูกหึง่ เช่น หมุน ,ดึง และให้ นกั เรี ยนฝึ ก
ทาตาม
ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
เกม “กระต่ ายกระโดดข้ ามฝั่ ง”
สาธิตการเล่น

รูปแบบการจัดแถว
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รูปแบบการจัดแถว
ครู =
นักเรี ยน =
เส้ น =
ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ (10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน

-

นักเรี ยนนัง่ ลงในฝั่งที่กระโดดมาถึง
ขันปฏิ
้ บตั ิให้ นกั เรี ยนนัง่ เป็ นแถวหน้ ากระดาน และให้ กระโดดทีละคน ถ้ านักเรี ยนคนใด
เหยียบเส้ นให้ ไปเริ่ มใหม่ ทาอย่างน้ อย 2 – 3 รอบ หากใครทาไม่ได้ ให้ ครูช่วย
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สื่อการเรียนการสอน
1. น ้ายาบับเบิ ้ลพร้ อมที่เป่ า
2. เชือก
3. กระดุมใหญ่
4. เทป
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)

ผู้สอน

(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 11
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 8 เล่นผ้ าสี)
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม
และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิ ดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อ นไหวเบื ้องต้ น ได้ อ ย่าง
คล่อ งแคล่ว และ ประสานสัม พัน ธ์ กั น เสริ ม สร้ างทัก ษะการเคลื่ อ นไหวและใช้ ร่ า งกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลื่อนไหว ทังแบบอยู
้
่กับที่ เคลือ่ นที่และการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัว
พัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เกิดความว่องไว คล่องตัว การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนื ้อ
และระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การตัดสินใจ
ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติ กาและข้ อตกลง ทา
ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (Knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
ด้ านทักษะ (Skill) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
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ด้ านคุณลักษณะ (Characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
เพื่อให้ เกิดทักษะที่ดีขึ ้นการเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย
ท่าทางการเคลือ่ นไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมีการเคลือ่ นไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรเรียนรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ อง
เพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกาย การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่
ด้ านอารมณ์ จิตใจ การเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคม การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญา การทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆตาม
ได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2.ใช้ อุปกณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ
การเคลือ่ นไหวพร้ อม

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

3. หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
4. หมุนคอเป็ นวงกลม
5. หมุนหัวไหล่
6. วิ่งอยูก่ บั ที่
7. กระโดด
8. หมุนตัว
9. นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา
ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ (20 นาที)
กิจกรรม “เล่ นผ้ าสี” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- เมื่ออบอุ่นร่ างกายเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วครู ผ้ ส
ู อนแจกผ้ าสีที่มีน ้าหนักเบาคนละ 1 ผืนยืน
ห่างกันเล็กน้ อยและ เปิ ดเพลงประกอบกับทากิจกรรมการเคลือ่ นไหวต่าง ๆ ไปพร้ อม ๆ
กับครูผ้ สู อนโดยให้ นกั เรี ยนทาตาม เมื่อเพลงจบให้ นงั่ ลงทากิจกรรมพับผ้ าตาม
ครูผ้ สู อนไปอย่างช้ าๆ ครูผ้ ชู ่วยให้ เดินดูนกั เรี ยน และช่วยเหลือ แนะนาการทากิจกรรม
กิจกรรม “จุดสี” (ใบงาน) (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
- จัดกลุม
่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม
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-

ขันแรก
้
ให้ นกั เรี ยนจับมือการและขยายยืนเป็ นวงกลมและนัง่ ลง ครูจะเทลูกบอล
ประมาณ 5 ลูกลงในวงให้ นกั เรี ยนกลิ ้งบอลไป – มา ให้ อยูใ่ นวงกลม ไม่ให้ ออกนอกวง

ครู =
นักเรี ยน =
- ครูผ้ สู อนสาธิตการใช้ คตั เตอร์ บตั จุดสีเพื่อสร้ างรู ปภาพให้ สวยงามตามความต้ องการ
- เมื่อครูทาการสาธิตเสร็ จให้ วางถาดสีน ้าและคัตเตอร์ บตั ไว้ ในวงและแจกใบงานให้
นักเรี ยนเริ่ มปฏิบตั ิไปพร้ อมกับครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดินตรวจดูนกั เรี ยน และคอยช่วยเหลือ
แนะนานักเรี ยน
- เมื่อทาเสร็ จให้ นกั เรี ยนถือใบงานเดินนาไปตากในจุดที่กาหนดไว้
ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
เกม “กลิง้ บอลรับ ส่ ง”
สาธิตการเล่น

จุดวางงาน
รูปแบบการจัดแถว
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รูปแบบการจัดแถว
ครู =
นักเรี ยน =
ทิศทางในการส่งบอล =
ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ ( 10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน

-

ซักระยะเวลาหนึง่
จากนัน่ ให้ นกั เรี ยนจับคูก่ นั นัง่ ห่างกันประมาณ 2 – 3 เมตร ให้ กลิ ้งบอล รับ – ส่ง กัน
จานวน 10 ครัง้ โดยนับเลขไปด้ วย เมื่อคูไ่ หนทาครบแล้ วให้ ช่วยกันนาบอลไปเก็บในจุด
ที่ตามกาหนดไว้
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สื่อการเรียนการสอน
1. ผ้ าสีมีน ้าหนักเบา
2. ลาโพง/เพลงประกอบ
3. คัตเตอร์ บตั
4. สีน ้า
5. ใบงาน “จุดสี”
6. หอกโฟม
7. เป้าฮูลาฮูป
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น และสนทนา
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)

ผู้สอน

(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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ใบงาน กิจกรรม “จุดสี”
ชื่อ........................................................ชัน้ ...............................ลาดับที่.............................
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 12
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 9 หนีบไม้ หนีบ)
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม
และสติปัญ ญา ผ่านกระบวนการบู รณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิ ดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อ นไหวเบื ้องต้ น ได้ อ ย่าง
คล่อ งแคล่ว และ ประสานสัม พัน ธ์ กั น เสริ ม สร้ างทัก ษะการเคลื่ อ นไหวและใช้ ร่ า งกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลื่อนไหว ทังแบบอยู
้
่กับที่ เคลือ่ นที่และการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัว
พัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เกิดความว่องไว คล่องตัว การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนื ้อ
และระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การตัดสินใจ
ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกาและข้ อตกลง ทา
ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (Knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ และการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
ด้ านทักษะ (Skill) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
4. ฝึ กความแม่นยา
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ด้ านคุณลักษณะ (Characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ทักษะที่ ดีขึน้ การเคลื่อ นไหวร่ า งกายในชี วิต ประจาวัน การออกก าลัง กาย
ท่าทางการเคลื่อนไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมี การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรเรียนรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ องเพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกาย การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่
ด้ านอารมณ์ จติ ใจ การเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคม การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญา การทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆตาม
ได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2.ใช้ อุปกณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ
การเคลือ่ นไหวพร้ อม

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

รูปแบบการจัดแถว

3. หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
4. หมุนคอเป็ นวงกลม
5. หมุนหัวไหล่
6. วิ่งอยูก่ บั ที่
7. กระโดด
8. หมุนตัว
9. นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา
ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ (20 นาที)
กิจกรรม “หนีบไม้ หนีบ” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- แบ่งกลุม่ นักเรี ยนนัง่ รวมกลุม่ เป็ นวงกลม3 กลุม่ ครูกองไม้ หนับผ้ าขนาดเล็กให้
นักเรี ยนช่วยกันต่อให้ มากที่สดุ และสูงที่สดุ
กิจกรรม “ร้ อยลูกปั ด” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
- จัดกลุม่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม
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ครู =
นักเรี ยน =
- ครูผ้ สู อนสาธิตเริ่ มจากการถือลวดกามาหยี่ และหยิบลูกปั ดร้ อยเข้ ากับลวดกามาหยี่ที
ละ 1 ลูก ให้ เต็มและเหลือปลายลวดทังสองด้
้
านไว้ จากนันผู
้ กลวดเข้ าหากันตามขนาด
ข้ อมือของแต่ละคน
- เมื่อครูทาการสาธิตเสร็ จให้ วางถาดลูกปั ดไว้ ในวงและแจกลวดกามาหยี่ให้ นกั เรี ยนเริ่ ม
ปฏิบตั ิไปพร้ อมกับครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดินตรวจดูนกั เรี ยน และคอยช่วยเหลือ แนะนา
นักเรี ยน
ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
กิจกรรม “บีบขวด ปิ ด – เปิ ด ฝาขวด”
- จัดนักเรี ยนนัง่ เป็ นวงกลม แจกขวดเปล่าพร้ อมฝาให้ กบั นักเรี ยนคนละ 1 ชุด จากนันท
้ า
กิจกรรมตามครูผ้ สู อน ยกตัวอย่างเช่น บีบขวด บิดขวด เคาะขวด ปิ ด – เปิ ดฝา เป็ นต้ น
ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ (10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน
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สื่อการเรียนการสอน
1. ไม้ หนีบผ้ า
2. ลูกปั ด
3. ลวดกามะหยี่
4. ขวดน ้าพร้ อมฝาเปิ ด
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น และสนทนา
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)

ผู้สอน

(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ ี 13
เรื่อง การเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน (กิจกรรมที่ 10 ติดกระดุม)
เวลา 1 คาบ (50 นาที)
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ ี 2 กล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กแข็งแรงใช้ ได้ อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์ กนั
ตัวชีว้ ัด 2.1เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ ดี
2.2 ใช้ มือ-ตาประสานสัมพันธ์
สาระสาคัญ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม
และสติปัญญา ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรี ยนรู้ ที่ให้ เด็กเกิ ดความสนุกสนาน และช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนือ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก โดยเน้ นการเคลื่อ นไหวเบื ้องต้ น ได้ อ ย่าง
คล่อ งแคล่ว และ ประสานสัม พัน ธ์ กั น เสริ ม สร้ างทัก ษะการเคลื่ อ นไหวและใช้ ร่ า งกาย สร้ าง
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย หรื อ การปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของมนุษย์ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ การเคลื่อนไหว ทังแบบอยู
้
่กับที่ เคลือ่ นที่และการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
ที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ และถูกต้ อง จึงเป็ นการฝึ กสร้ างพื ้นฐานการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ การทรงตัว
พัฒนากล้ ามเนื ้อและระบบประสาท ทาให้ เกิดความ ว่องไว คล่องตัว การทรงตัวพัฒนากล้ ามเนื ้อ
และระบบประสาท ส่งเสริ มการแสดงออกทางกาย วาจา ท่าทาง เสริ มสร้ างการคิด การตัดสินใจ
ไหวพริ บ เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นา ผู้ตาม และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกาและข้ อตกลง ทา
ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (Knowledge) K
1. มีความรู้ความเข้ าใจการเคลือ่ นไหวร่างกายกล้ ามเนื ้อใหญ่ การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก
2. บอกลักษณะหน้ าที่สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อของมือและนิ ้วมือได้
ด้ านทักษะ (SKILL) P
1. ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าทางต่าง ๆตามได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2. ใช้ อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
3. มีพฒ
ั นาการการประสานงานระหว่างมือและตา
4. มีความแม่นยาในการกะระยะ
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ด้ านคุณลักษณะ (Characteristic) A
1. ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการเคลือ่ นไหวและมีความพยายามในหน้ าที่ของตนเอง
2. ร่วมทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน
3. รู้จกั การฟั ง มีวินยั และการรอคอยตามลาดับ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความเป็ นผู้นาและผู้ตาม
สาระการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ทักษะที่ ดีขึน้ การเคลื่อ นไหวร่ า งกายในชี วิต ประจาวัน การออกก าลัง กาย
ท่าทางการเคลื่อนไหว ที่ร่างกายคนเราต้ องมี การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาระที่ควรเรียนรู้
1. การเคลือ่ นไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ และสัญญาณ
2. การทาท่าทางประกอบท่าทางประกอบคาบรรยายการเคลือ่ นไหวและการร้ องเพลง
ประสบการณ์ สาคัญ
ด้ านร่ างกาย การเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นที่ และการเคลือ่ นไหวพร้ อมอุปกรณ์
ด้ านอารมณ์ จติ ใจ การเล่นอิสระ การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
ด้ านสังคม การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ ปัญหาในการเล่น
ด้ านสติปัญญา การทาท่าทางตามจินตนาการและการแสดงความรู้สกึ ด้ วยการพูด
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. นักเรี ยนรู้และเข้ าใจเรื่ องทักษะการเคลือ่ นไหวขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างตังใจ
้
2. นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเคลือ่ นไหวที่ถกู วิธี
3. นักเรี ยนสามารถใช้ กล้ ามเนื ้อกล้ ามเนื ้อใหญ่และกล้ ามเนื ้อเล็กทากิจกรรมได้
4. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
เคารพสิทธิและกติกาในการร่วมกิจกรรมได้

วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม
จุดประสงค์/ ทักษะการ
เรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1.มีความรู้ความเข้ าใจการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย
กล้ ามเนื ้อใหญ่และการใช้
กล้ ามเนื ้อเล็ก
2.บอกลักษณะหน้ าที่
สามารถควบคุมกล้ ามเนื ้อ
ของมือและนิ ้วมือ
ด้ านทักษะ
1.ปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหว
ร่างกายในท่าทางต่าง ๆตาม
ได้ อย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
2.ใช้ อุปกณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
ควบคุมกล้ ามเนื ้อมือและ
การเคลือ่ นไหวพร้ อม

กิจกรรม / หลักฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้
และร่องรอยการเรี ยนรู้
-เคลือ่ นไหว และ
ขัน้ เตรียม (10 นาที)
จังหวะ
- ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวตอน 2แถว
-เสริ มประสบการณ์
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการแต่งกายของนักเรี ยน
-วงกลม
-สร้ างสรรค์
-เสรี
-กลางแจ้ ง
รูปแบบการจัดแถว
-เกมการศึกษา
ครู =
นักเรี ยน =
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
กายบริ หารให้ นกั เรี ยนทากายบริ หารวิ่งอบอุ่นร่างกาย และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทา
กิจกรรมการเคลือ่ นไหว อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อท่าประกอบไปด้ วยดังนี ้
1. ท่ายืดก้ มแตะปลายเท้ า
(ครูนากายบริ หาร ท่าแรกยืนแยกเท้ าเท่าช่วงไหล่ ก้ มแตะปลายเท้ า ข้ างละ 10 วินาที)
2. ท่ายืดกางแขนบิดลาตัว
(กางแขนทัง้ 2 เอียงตัวไปทางซ้ าย,ขวา,หน้ า,หลังทาต่อเนื่องนับ 10 ครัง้ )
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อุปกรณ์
3.มีพฒ
ั นาการการประสาน
งานระหว่างมือและตา
4.ฝึ กความแม่นยา
ด้ านคุณลักษณะ
1.ตังใจปฏิ
้
บตั ิการเรี ยนการ
เคลือ่ นไหวและมีความ
พยายามในหน้ าที่ของ
ตนเอง
2.ร่วมทากิจกรรมด้ วยความ
สนุก
3.รู้จกั การฟั ง มีวินยั และ
การรอคอยตามลาดับ
สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

หมุนแขนไปข้ างหน้ า,ข้ างหลัง
หมุนคอเป็ นวงกลม
หมุนหัวไหล่
วิ่งอยูก่ บั ที่
กระโดด
หมุนตัว
นัง่ แตะเท้ า ขาชิด,กางขา

ขัน้ สอนและขัน้ ฝึ กปฏิบัติ ( 20 นาที)
กิจกรรม “ติดกระดุม” (กลุม่ ทดลอง 10 นาที และกลุม่ ควบคุม 20 นาที)
- จัดให้ กลุม่ นักเรี ยนนัง่ รวมกลุม่ เป็ นวงกลมแจกผ้ าฝึ กติดกระดุมให้ กบั นักเรี ยนคนละ 1
ชุด ให้ ฝึกแกะและติดกระดุมไปพร้ อมกับครูผ้ สู อน ทาซ ้ากันหลาย ๆ รอบ โดยมีครู
ผู้ช่วย เดินดูและช่วยแนะนานักเรี ยน ต่อมาให้ ลองติด – แกะ กระดุมที่เสื ้อของตนเองดู
กิจกรรม “ตัด แปะ ภาพลูกบอล” (ใบงาน) (กลุม่ ทดลอง 10 นาที)
- จัดกลุม่ นักเรี ยนให้ นงั่ เป็ นวงกลม

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ครู =
นักเรี ยน =
อุปกรณ์ =
- ครูผ้ สู อนสาธิตวิธีฉีกกระดาษให้ มีขนาดเล็กพอประมาณไม่ให้ ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไป
และทากาวจากนันให้
้ แปะกระดาษสีที่ทากาวลงในใบงานที่เป็ นรูปวงกลม ให้ เป็ นลูก
บอลที่มีสสี นั สวยงาม
- เมื่อครู ทาการสาธิ ตเสร็ จให้ นก
ั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเคลือ่ นไหวร่างกายโดยแจก, กระดาษ
สี,ถาดกาว และแจกใบงานให้ นกั เรี ยนเริ่ มปฏิบตั ิไปพร้ อมกับครูผ้ สู อน ครูผ้ ชู ่วยเดิน
ตรวจดูนกั เรี ยน และคอยช่วยเหลือ แนะนานักเรี ยน
ขัน้ นาไปใช้ (10 นาที)
เกม “จานทรงตัว”
- ให้ สาธิ ตวิธีการเล่นเกม จานทรงตัวโดยให้ ถือจานกระดาษที่ทาการเจาะรู ตรงกลางด้ วย
มือทัง้ 2 มือ จากนันให้
้ วางลูกบอลเบาลงบนจานกระดาษและให้ เอียงจานกระดาษให้

รูปแบบการจัดแถว
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ขัน้ สรุปและสุขปฏิบัติ ( 10 นาที)
- ครู นานักเรี ยนคลายกล้ ามเนื ้อ (cool - down)
- สรุ ปบทเรี ยนครู ให้ นก
ั เรี ยนนัง่ ลงครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปเรื่ องที่เรี ยนในวันนี ้
- ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยนที่ทากิจกรรมได้ ดี
- ครู ปล่อยนักเรี ยนไปทาความสะอาดร่ างกายแล้ วขึ ้นชันเรี
้ ยน

-

ลูกบอลลงในหลุมบนจานกระดาษ
ให้ นกั เรี ยนออกมาทาทีละ 4 คน คนละ 4 ลูกพร้ อม ๆ กัน หากลูกบอลตกออกด้ านข้ าง
ให้ หยิบขึ ้นมาทาใหม่
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สื่อการเรียนการสอน
1. ผ้ าฝึ กติดกระดุมรูปลูกบอล และกระดุมขนาดต่าง ๆ
2. ใบงานภาพลูกบอล
3. กระดาษสีตา่ ง ๆ
4. กาว
5. สติ๊กเกอร์
6. ลูกบอลพลาสติก
7. จานกระดาษเจาะรูตรงกลาง
การวัดประเมินผล
1. ครูสงั เกตพฤติกรรมเด็กการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการแสดงออกและความสนุกสนาน
3. การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น และสนทนา
4. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และข้ อตกลง
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการดาเนินการสอน
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
2. สภาพบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ – วิธีแก้ ปัญหา
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)

ผู้สอน

(……….....…….............……..………………).
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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ใบงาน กิจกรรม “ฉีกแปะ ภาพลูกบอล”

ชื่อ........................................................ชัน้ ...............................ลาดับที่.............................
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(2.) แบบทดสอบความแม่ นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ปรับปรุงจาก แบบทดสอบความแม่ นยาในการขว้ างลูกซอฟท์ บอลมือเดียวเหนือ
ศีรษะของคีเทล Kehtel (อรรถวิช สุวรรณโชติ, 2549)
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แบบทดสอบความแม่ นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย
จุดประสงค์ : เพื่อวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลมือเดียว
อุปกรณ์
1. เป้าฮูลาฮูปพร้ อมฐาน จานวน 5 เป้า มีอปุ กรณ์ดงั ต่อไปนี ้
1.1 ฮูลาฮูปขนาดมีเส้ นผ่านศูนย์กลางของห่วงเท่ากับ 65 เซนติเมตร จานวน 5 ห่วง
1.2 ฐานพร้ อมเสา จานวน 6 เสา
2. ลูกเทนนิส จานวน 10 ลูก ( ใส่กล่องหรื อตะกร้ า )
3. ตลับเมตร
4. เทปกาว
5. ใบบันทึกคะแนนการทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอล
การเตรียมอุปกรณ์
1. ติดตังเป้
้ าฮูลาฮูปจานวน 5 เป้า โดยเริ่ มจากวางฐานเป้าแต่ละเสาจานวน 6 เสา ให้ มี
ระยะห่างกัน 70 เซนติเมตร เรี ยงกันเป็ นแนวหน้ ากระดาน พร้ อมผูกฮูลาฮูปเข้ ากับฐานเสาให้ มี
ความสูงในแต่ละเป้าดังต่อไปนี ้
เป้าที่ 1 ผูกฮูลาฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของฮูลาฮูปมีความสูงจากพื ้น 40 เซนติเมตร
เป้าที่ 2 ผูกฮูลาฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของฮูลาฮูปมีความสูงจากพื ้น 20 เซนติเมตร
เป้าที่ 3 ผูกฮูลาฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของฮูลาฮูปมีความสูงจากพื ้น 100
เซนติเมตร
เป้าที่ 4 ผูกฮูลาฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของฮูลาฮูปมีความสูงจากพื ้น 60 เซนติเมตร
เป้าที่ 5 ผูกฮูลาฮูปกับฐานให้ สว่ นล่างสุดของฮูลาฮูปมีความสูงจากพื ้น 80 เซนติเมตร
2. สร้ างจุดขว้ างในแต่ละเป้า จานวน 5 จุด ให้ มีระยะห่างจากเป้า 2 เมตร
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วิธีทดสอบ
1. ให้ ผ้ รู ับการทดสอบทดลองขว้ างก่อน 2 ครัง้ ก่อนเริ่ มทาการทดสอบ
2. ผู้รับการทดสอบแต่ละคนจะมีลกู เทนนิสคนละ10 ลูก ทาการขว้ าง ทีละ 1 เป้า แต่ละ
เป้าให้ ขว้ างได้ จานวน 2 ลูกตามจุดที่กาหนดให้ ครบทัง้ 5 เป้าและบันทึกคะแนนทุกครัง้ ที่ขว้ าง
3. ท่าทางในการขว้ างเป็ นการขว้ างมือเดียวเหนือหัวไหล่
วิธีคิดคะแนน
1. เมื่อผู้รับการทดสอบขว้ างบอลเข้ าเป้าผ่านกลางห่วงฮูลาฮูปให้ บนั ทึกคะแนน 1
คะแนน หากไม่เข้ า หรื อกระทบพื ้นก่อนเข้ าให้ คะแนน 0 คะแนน
2. ทาการทดสอบครบทัง้ 10 ลูกแล้ ว แล้ วคะแนนมารวมกัน คะแนนสูงสุดคือ 10 คะแนน
และคะแนนต่าสุดคือ 0 คะแนน
เกณฑ์ การประเมินการการขว้ างบอล
1. เกณฑ์การประเมินของแบบทดสอบวัดความแม่นยาในการขว้ างบอลของเด็ก
ปฐมวัย ซึง่ เป็ นความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก มีเกณฑ์ดงั นี ้
0 – 1 หมายถึง
ไม่มีความแม่นยา/มีความสามารถน้ อยที่สดุ
2 – 3 หมายถึง
มีความแม่นยาน้ อย/มีความสามารถน้ อย
4 – 6 หมายถึง
มีความแม่นยาพอใช้ /มีความสามารถปานกลาง
7 – 8 หมายถึง
มีความแม่นยาดี/มีความสามารถดี
9 – 10 หมายถึง
มีความแม่นยาดีมาก/มีความสามารถดีมาก
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ใบบันทึกการให้ คะแนนแบบทดสอบความแม่ นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัยรายบุคคล
ชื่อ...........................................................................................(กลุ่มควบคุม / กลุ่มทดลอง)
เป้ าที่

ก่ อนรับกิจกรรม
ก่ อนรับกิจกรรม
หมายเหตุ
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
…../…../….. …../…../….. …../…../….. …../…../…..

1
2
3
4
5
ผลรวม
แต่ ละครัง้
ผลรวมทัง้ หมด
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
ผู้ประเมิน
(……………………………………………………….)
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….

ใบรวมผลการให้ คะแนนแบบทดสอบความแม่ นยาในการขว้ างบอลของเด็กปฐมวัย
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สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย
(กลุ่มควบคุม / กลุ่มทดลอง)
การ
ลาดับที่ สอบ
/ลูกที่
ก่อน
1
หลัง
ก่อน
2
หลัง
ก่อน
3
หลัง
ก่อน
4
หลัง
ก่อน
5
หลัง
ก่อน
6
หลัง
ก่อน
7
หลัง
ก่อน
8
หลัง
ก่อน
9
หลัง
ก่อน
10
หลัง

1
1

2
2

1

2

เป้ าที่
3
1 2

4
1

2

การทดสอบ/ สรุป
5
คะแนน
คะแนน
1 2 ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่2 เฉลีย่

ต่อหน้ าถัดไป

ลาดับที่ การ

เป้ าที่

การทดสอบ/

สรุป
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สอบ
/ลูกที่
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

1
1

2
2

1

3
2

1

4
2

1

5
2

1

คะแนน
คะแน
2 ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่2 นเฉลีย่
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การ
ลาดับที่ สอบ
/ลูกที่
ก่อน
23
หลัง
ก่อน
24
หลัง
ก่อน
25
หลัง
ก่อน
26
หลัง
ก่อน
27
หลัง
ก่อน
28
หลัง
ก่อน
29
หลัง
ก่อน
30
หลัง

1
1

2
2

1

2

เป้ าที่
3
1 2

4
1

2

การทดสอบ/ สรุป
5
คะแนน
คะแน
1 2 ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่2 นเฉลีย่

รวมคะแนน
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
ผู้ประเมิน
(……………………………………………………….)
วันที…
่ ……เดือน ……………………. พ.ศ.………….

80 cm

60 cm

20 cm

40 cm

100 cm
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ระยะห่างจากจุดขว้ างถึงเป้า 2 เมตร

จุดขว้ าง
ภาพประกอบที่ 10 ผังการทดสอบการขว้ างบอล

209

(3.) แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย
สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัย
ปรับปรุงจาก แบบสังเกตพัฒนาทางด้ านร่ างกายของ (ละไม สีหาอาจ, 2551)
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แบบสังเกตพัฒนาการทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดด ของเด็กปฐมวัย
สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัย
จุดประสงค์ : เพื่อวัดความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด
อุปกรณ์
1. เชือกเส้ นเล็ก 1 เส้ น ยาว 2 เมตร
2. หมุดหลัก 4 หลัก
3. หนังยางยืดยาว 1 เส้ น ยาก 1.50 เมตร
4. ใบบันทึกคะแนนการทดสอบความแม่นยาในการขว้ างบอล
การเตรียมอุปกรณ์
1. ทักษะการเดิน วางเชือกเส้ นเล็ก 1 เส้ น ยาว 2 เมตร ลงบนพื ้นราบ ดังนี ้
ระยะทาง 2 เมตร
จุดเริ่ มต้ น
จุดสิ ้นสุด
2. ทักษะการวิ่ง วางหมุด 4 หมุด ห่างกัน 50 เซนติเมตรลงบนพื ้นราบ ดังนี ้
ระยะทางจากหมุดที่ 1 – 4 เท่ากับ 2 เมตร
จุดเริ่ มต้ น
ระยะระหว่างหมุด 50 เซนติเมตร

จุดสิ ้นสุด

3. ทักษะการกระโดด ใช้ หนังยางยืด 1 เส้ น (เส้ นสีแดง) ผูกติดเสา 2 เสา ระยะ 2 เมตร
ระยะห่าง 2 เมตร
สูงจากพื ้น 10 นิ ้ว
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วิธีทดสอบ
1. การทดสอบทักษะการยืน
1.1 ยืนขาเดียวกางแขน 2 ข้ าง เป็ นเวลา 5 วินาที

1.2 ยืนย่อเข่าตัวตังตรง
้ 5 วินาที

2. การทดสอบทักษะการเดิน
2.1 การเดินบนเชือกสลับเท้ าซ้ าย-ขวาไปข้ างหน้ าในเวลา 5 วินาที
2.2 การเดินบนเชือกสลับเท้ าซ้ าย-ขวาไปข้ างหลัง (ถอยหลัง) ในเวลา 10 วินาที
จุดเริ่ มต้ น

จุดสิ ้นสุด

3. การทดสอบทักษะการวิ่ง
3.1 วิ่งอ้ อมหลัก/หมุด จากจุดเริ่ มต้ นไปจุดสิ ้นสุดระยะทาง 2 เมตร เวลา 5 วินาที
จุดเริ่ มต้ น
จุดสิ ้นสุด
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3.2 วิ่งถอยหลังทางตรงระยะทาง 1 เมตร เวลา 5 วินาที
ระยะทาง 1 เมตร
ติดแถบกระดาษกาวย่นห่างกัน 50 เซนติเมตร
4. การทดสอบทักษะการกระโดด
4.1 กระโดดข้ ามหนังยางที่ความสูงห่างจากพื ้น 10 นิ ้ว

4.2 กระโดดขาเดียวเป็ นระยะทาง 40 เซนติเมตร เวลา 10 วินาที

จุดเริ่ มต้ น

ระยะ 40 เซนติเมตร จุดสิ ้นสุด

5. ให้ ผ้ รู ับการทดสอบได้ ทดลองกับอุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยก่อนเริ่ มทาการ
ทดสอบ
6. เริ่ มทดสอบจากรายการที่ 1 ถึงรายการที่ 4 เรี ยงตามลาดับ จนครบ 8 รายการ
เกณฑ์ การประเมินการทดสอบการยืน เดิน วิ่ง และกระโดด
เกณฑ์การประเมินของแบบสังเกตพัฒนาการทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และ
การกระโดดของเด็กปฐมวัย ซึง่ เป็ นความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ มีเกณฑ์ดงั นี ้
1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
2-3
หมายถึง
น้ อย
4–5
หมายถึง
ปานกลาง
6–7
หมายถึง
ดี
8
หมายถึง
ดีมาก
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วิธีคิดคะแนน
1. การทดสอบทักษะการยืน
1.1 ยืนขาเดียวกางแขน 2 ข้ าง เป็ นเวลา 5 วินาที เท้ าอีกข้ างหนึง่ ต้ องไม่แตะพื ้น
ถ้ าทาได้ ตามเวลาที่กาหนดได้ 1 คะแนน
1.2 ยืนย่อเข่าตัวตังตรง
้ 5 วินาที เน้ นต้ องย่อเข่าและให้ ลาตัวตังตรงหรื
้
อเกือบตรง
ถ้ าทาได้ ตามเวลาที่กาหนด ได้ 1 คะแนน
2. การทดสอบทักษะการเดิน
2.1 การเดินบนเชือกสลับเท้ าซ้ าย–ขวาไปข้ างหน้ าในเวลา 5 วินาที
2.2 การเดินบนเชือกสลับเท้ าซ้ าย-ขวาไปข้ างหลังในเลา 5 วินาที
3. การทดสอบทักษะการวิ่ง
3.1 วิ่งอ้ อมหลักจากจุดเริ่ มต้ นไปจุดสิ ้นสุดระยะทาง 2 เมตร เวลา 5 วินาที ไม่ชน
หมุด และต้ องอ้ อมครบทุกหมุด ถ้ าทาได้ ทนั เวลาได้ 1 คะแนน
3.2 วิ่งถอยหลังทางตรงระยะทาง 1 เมตร เวลา 5 วินาที ต้ องไม่ออกนอกเส้ นข้ าง
ที่กาหนด และถ้ าทาได้ ถกู ต้ องและทันเวลาได้ 1 คะแนน
4. การทดสอบทักษะการกระโดด
4.1 กระโดดข้ ามหนังยางที่ความสูงห่างจากพื ้น 10 นิ ้ว กระโดด 1 ครัง้ สามารถ
ทาได้ ถกู ต้ องเท้ าหรื อร่างกายไม่ถกู หนังยางและไม่ล้มลงได้ 1 คะแนน
4.2 กระโดดขาเดียวเป็ นระยะทาง 40 เซนติเมตร เวลา 10 วินาที เป็ นการ
กระโดดเขย่งขาข้ างเดียวกันตลอดการทดสอบ ห้ ามเปลีย่ นขา ถ้ าทาได้ ถกู ต้ องและ
ทันเวลาได้ 1 คะแนน
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ใบรวมผลการให้ คะแนนการประเมินของ (กลุ่มควบคุม / กลุ่มทดลอง)
แบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่งและการกระโดด
สาหรับวัดความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัย

ลาดับที่ ครัง้ ที่
ก่อน
หลัง
ก่อน
2
หลัง
ก่อน
3
หลัง
ก่อน
4
หลัง
ก่อน
5
หลัง
ก่อน
6
หลัง
ก่อน
7
หลัง
ก่อน
8
หลัง
ก่อน
9
หลัง
ก่อน
10
หลัง
ต่อหน้ าถัดไป
1

รายการทดสอบความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
ทักษะ
ทักษะ
ทักษะการยืน
ทักษะการวิ่ง
การเดิน
การกระโดด
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2
4.1
4.2

รวม
คะแนน
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ลาดับที่ ครัง้ ที่
ก่อน
หลัง
ก่อน
12
หลัง
ก่อน
13
หลัง
ก่อน
14
หลัง
ก่อน
15
หลัง
ก่อน
16
หลัง
ก่อน
17
หลัง
ก่อน
18
หลัง
ก่อน
19
หลัง
ก่อน
20
หลัง
ก่อน
21
หลัง
ก่อน
22
หลัง
ต่อหน้ าถัดไป
11

รายการทดสอบความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
ทักษะการ
ทักษะการ
ทักษะการยืน
ทักษะการวิ่ง
เดิน
กระโดด
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2
4.1
4.2

รวม
คะแนน
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ลาดับที่ ครัง้ ที่

23
24
25
26
27
28
29
30

รายการทดสอบความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
ทักษะการ
ทักษะการ
ทักษะการยืน
ทักษะการวิ่ง
เดิน
กระโดด
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2
4.1
4.2

รวม
คะแนน

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

รวมคะแนน
รวมคะแนน
ทังหมด
้
(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน

(……………………………………………………………….)
วันที่………เดือน ……………………. พ.ศ.………….
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ภาคผนวก ค.
ประมวลภาพกิจกรรมการทดลอง

218

219

ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ธีรพงศ์ เจริ ญนาค
22 กันยายน 2531
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2549 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนสายศิลปะ
โรงเรี ยนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
พ.ศ.2555 ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต คณะพลศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ.2561 ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณะพลศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เอกการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
215/10 หมู่บ้านสัมมากร ซ.รามคาแหง112 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

