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หัวข้อวิจัยในช้ันเรียน ผลการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติท่ีมีต่อพฒันาการ 4 ดา้น      
                                        ของเด็กปฐมวยั โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ผู้วิจัย                                       นางสาววรรณวไิล  เม็งทอง 
 

บทคัดย่อ 
 

                      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สงัคม และดา้นสติปัญญา ของเด็กปฐมวยัใน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ กลุ่มทดลองที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี 
ศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
จ  านวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่                
1. แผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 2. แบบทดสอบและแบบประเมินพฒันาการ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 2.1 แบบทดสอบด้านร่างกายจ านวน 6 รายการ เป็นแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายที่สมัพนัธก์บัสุขภาพของเด็กไทย อาย ุ5-6 ปี ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) พ.ศ.2549 จ านวน 6 รายการ คือ 1) ดัชนีมวลกาย 2) นั่งงอตวัไปขา้งหน้า 3) ลุกนั่ง 30 
วนิาที 4) ยนืกระโดดไกล 5) วิ่งเก็บของ 3 จุด และ 6) วิ่งเร็ว 20 เมตร 2.2 แบบประเมินดา้นอารมณ์-จิตใจ 10 
ข้อ 2.3 แบบประเมินด้านสังคม 10 ข้อ 2.4 แบบประเมินด้านสติปัญญา 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ของเด็กปฐมวยั ก่อน
การทดลองและหลงัการจดักิจกรรม โดยหาค่าร้อยละ น าเสนอขอ้มูลตารางประกอบการบรรยาย 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติ มี
พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา ของเด็กปฐมวยั มีคะแนนเฉล่ียก่อน
และหลังการทดลองจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.81 และ 91.98 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พฒันาการดา้นร่างกาย มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 61.11  และ 81.60  
ตามล าดบั พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  
75.55 และ 99.62 ตามล าดบั พฒันาการดา้นสังคม มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 84.07 และ 99.25 ตามล าดับ พฒันาการดา้นสติปัญญา มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการทดลองจดั
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.34  และ 98.91 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองจัด
กิจกรรมทางกายโดยใช้วสัดุธรรมชาติ พบว่า เด็กปฐมวยัมีพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ด้าน
สงัคม และดา้นสติปัญญาที่สูงขึ้น 
ค ำส ำคญั การจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาต ิ    พฒันาการ 4 ดา้น     เด็กปฐมวยั       
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Abstract 
 

 This research aims to compare emo tional, sociol and intellectual development in 
preschool children by doing physical activities using natural materials. The tests were carried out 
at Chiang Mai Rajabhat University Demonstration School, 27 preschool children aged 5-6 years 
f r o m  kindergarten i n  3/1 of t h e  academic year 2560.  were acquired by p urposive Sampling. 
Physical activity tests using natural materials for 1) body mass index 2) forward movement was  
3) 30 seconds of sit ups 4) standing long jump 5) 3 point shuttle race 6) timed 20 metres run  
 The findings revealed that :  the preschool children who had been given physical 
activities using natural materials have emotional social and intellectual development, the average 
percentage scores take before and after testing were as follows.  physical development was 
70.81% and 91.98%. Physical development was 61.11% and 81.60%.Emotional development was 
75.55 %  and 99.62 % . Social development was 84.07 and 99.25 Intellectual  development was 
74.34 %  and 98.91 % .  In conclusion the research found that p reschool children who had been 
given physical activity u s i n g  Natural ma t e r i a l s  improves Physical Emotional Social and 
Intellectual development. 
            Natural materials  improves Physical Emotional Social and Intellectual development. 
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