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บทที่  1 

บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
    ในปัจจุบนัเราจะพบวา่การศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาคุณภาพชีวติของ “คน” และ
มุ่งให้ทุกคนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท  าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยเร่ิมตั้งแต่เด็ก
ปฐมวยั โดยส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ
ดา้นสังคม และสติปัญญา (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งใหเ้ด็กมีพฒันาการที่เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เม่ือเด็กจบการศึกษาระดับ
ปฐมวยั เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมาย 12 ขอ้ และ
แต่ละช่วงอายผุูส้อนจะตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะตามวยัของเด็กดว้ย (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 9) 
และสอดคลอ้งกบั พชัรี  ผลโยธิน (2551 : 25) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น
ร่างกาย เด็กปฐมวยัตอ้งการเคล่ือนไหว เพื่อพฒันาร่างกายให้สามารถใช้กล้ามเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็ก 
อย่างคล่องแคล่ว มีสุขอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่อาศยัอยู่ โดยผ่าน
ประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกบัวยั ดา้นอารมณ์ จิตใจ เด็กตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นอารมณ์ 
จิตใจ อยา่งต่อเน่ือง ประสบการณ์และการเรียนรู้ในชีวติประจ าวนั ควรช่วยให้เด็กปฐมวยัตระหนัก
ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ่ื้น พร้อมทั้งแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวยั      
ดา้นสงัคม ประสบการณ์ การเล้ียงดู สภาพแวดลอ้ม และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้กลชิ้ดกบัเดก็ในช่วง
ปฐมวัย มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางสังคม และบุคลิกภาพของเด็ก และด้านสติปัญญา            
องค์ความรู้เก่ียวกับสมองและการคิดของมนุษย ์ช่วยให้เขา้ใจพฒันาการและการเจริญเติบโต        
ทางสติปัญญา และจิตใจของเด็กปฐมวัย น าไปสู่ความชัด เจนในการจัดสภาพแวดล้อม 
ประสบการณ์ และการเรียนรู้ ที่จะช่วยพฒันาภาษา และการคิดใหเ้หมาะกบัเด็กปฐมวยัยิง่ขึ้น 
    กิจกรรมทางกาย ถือเป็นรากฐานที่ส าคญัของชีวิต ท าให้ร่างกายมีการท างานเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะระบบกลา้มเน้ือ ระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบประสาท เด็กที่มีกิจกรรมทางกาย
ในชั้นเรียน 30 นาที/วนั เป็นเวลา 3 วนั/สปัดาห์มีผลการทดสอบความสามารถทางปัญญาหรือความ
ฉลาด (IQ) และผลทางวิชาการเพิ่มขึ้ น เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีขาดกิจกรรมทางกาย การมี
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กิจกรรมทางกายเป็นประจ าในช่วงวยัเด็กและวยัรุ่นมีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของ
ร่างกาย การหลัง่ฮอร์โมน การสสมเกลือแร่ในกระดูกการพฒันาระบบหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงจะ
เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงมากในช่วงวยัเด็กและวยัแรกรุ่น รวมไปถึงทางด้านสุขภาพจิต นอกจากน้ี
สมองจะถูกกระตุน้ ขณะที่มีกิจกรรมทางกายโดยการเพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดไปยงัสมอง
ส่วนที่เป็นความจ า ความเขา้ใจ อารมณ์ และความสามารถในการตดัสินใจของเด็ก ตลอดจนส่วนท่ี
จ าเป็นต่อการกระตุน้การเรียนรู้ (เจริญ  กระบวนรัตน์ อา้งถึงใน เพิ่มศกัด์ิ   สุริยจนัทร์ 2558: 8-9 )                 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ (2551 : 4) ไดก้ล่าววา่ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่สุขภาพกาย
ที่แข็งแรงน าไปสู่สุขภาพที่สมบูรณ์ จึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาด้าน
ร่างกายตั้งแต่ปฐมวยั เพราะการส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกายท่ีเหมาะสมและอยา่งมีประสิทธิภาพ
ในเด็กปฐมวยัจะเป็นพื้นฐานของพฒันาการในวยัต่อมา และมีผลต่อเน่ืองกบัพฒันาการดา้นอ่ืนอยา่ง
เป็นองคร์วม คือ ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์-จิตใจ และดา้นสงัคม  
  การจดักิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมทางกายที่ใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติในการจดักิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเคล่ือนไหวร่างกายทุกรูปแบบท่ีกระตุน้การหดตวัของกลา้มเน้ือมดัใหญ่และ  
มดัเล็ก ผ่านส่ืออุปกรณ์จากวสัดุธรรมชาติ ไดแ้ก่ ไมไ้ผ่ ท่อนไม ้ไม้แผ่น เชือกป่าน และใบไม ้กับ
วัสดุธรรมชาติที่ มีการเปล่ียนแปลงสภาพ ได้แก่  ไซดักปลา กระด้ง หวดข้าว ข้องใส่ปลา             
ปลาตะเพียน-ใบมะพร้าว และวสัดุธรรมชาติจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้แก่ หิน ดิน ทราย มาใช้ในการ      
จดักิจกรรมที่มีความเหมาะสมกบัวยั สนองความตอ้งการของเด็ก วสัดุที่ใชเ้ป็นวสัดุที่ช่วยส่งเสริม
พฒันาการของเด็กปฐมวยั หาง่าย อยูใ่กลต้วั แข็งแรง ออกแบบไดง่้ายไม่ยุง่ยาก เร้าใจให้เด็กไดใ้ช้
จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ และราคาประหยดั  ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ            
จัดกิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือธรรมชาติเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย            
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซ่ึงข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
แนวทางส าหรับครู ผูบ้ริหาร และตลอดจนผูท่ี้ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั ได้
น าไปใชเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวยัต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
  เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ก่อนและหลังการจดั
กิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 
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3.  สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 
   เด็กปฐมวยัที่ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติมีพัฒนาการ        
ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญาสูงขึ้น 
 
4. กรอบแนวควำมคดิของโครงกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
5.  ขอบเขตวิจัย 
 
    5.1  ด้ำนเน้ือหำ 
                          ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ของเด็กปฐมวยั
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุ
ธรรมชาติ  
    5.2  ด้ำนประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง 
             ประชากร ไดแ้ก่ เด็กปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี ศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน  2 ห้อง รวม 55 คน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ เด็กปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี ศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน 27 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
    5.3  ด้ำนตัวแปร 
             ตวัแปรตน้ คือ การจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 
        ตวัแปรตาม คือ พฒันาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา 

ตัวแปรต้น     

การจดักิจกรรมทางกายโดยใช ้

ส่ือวสัดุธรรมชาติ 

 

        

ตัวแปรตำม   

พฒันาการดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสงัคม  

และดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยั  
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6.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 6.1  กำรจัดกิจกรรมทำงกำยโดยใช้ส่ือธรรมชำติ หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายทุก

รูปแบบที่เกิดจากการหดตวัของกล้ามเน้ือมัดใหญ่ ได้แก่ การเดิน การคลาน การวิ่ง การกระโดด 

เพื่อท าให้ร่างกายมีพลังเพิ่มมากขึ้ น โดยเคล่ือนไหวร่างกายผ่านส่ือวัสดุธรรมชาติที่ มีการ

เปล่ียนแปลงสภาพ ได้แก่ สะพานไม้สัก ท่อนไม้สักต่างระดับ ราวไม้ไผ่ หลังคาไม้ยูคาลิปตัส      

สานดว้ยเชือกป่าน ไซดกัปลาไมไ้ผ ่กระดง้ไมไ้ผ ่หวดขา้วไมไ้ผ ่ขอ้งใส่ปลาไมไ้ผ ่และปลาตะเพยีน

สานดว้ยใบมะพร้าว ตามกิจกรรมดังน้ี 1) กิจกรรมสะพานพาเพลิน 2) กิจกรรมวิ่งจบัปลาใส่ขอ้ง           

3) กิจกรรมกบกระโดดบนกระดง้ 4) กิจกรรมคลานลอดอุโมงคป์ลา 5) กิจกรรมเดินเหินฟ้าถลาลม 

6) กิจกรรมเล้ือยหรรษา 7) กิจกรรมกระต่ายนอ้ยหาเพือ่น และ8) กิจกรรมแมงมุมขยุม้หลงัคา 

 6.2 พัฒนำกำร 4 ด้ำน หมายถึง พฒันาการ 4 ดา้น ของเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ 1) พฒันาการ
ด้านร่างกาย 2) พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พฒันาการด้าน
สติปัญญา 
 6.3 เด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กชายและเด็กหญิง จ  านวน 27 คน อาย ุ5-6 ปี ศึกษาอยูช่ั้น
อนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
7.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจยั 
 7.1. เด็กปฐมวยัไดร่้วมกิจกรรมทางกายอยา่งเต็มศกัยภาพ จากการจดักิจกรรมทางกาย
โดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 
 7.2. ครูหรือผูเ้ก่ียวขอ้งได้แนวทางการจดักิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติ    
ของเด็กปฐมวยั 
 7.3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัเห็นคุณค่าจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวยั และไดแ้นวทางการส่งเสริมพฒันาการ 4 ดา้น ของเด็กปฐมวยั 
  

  

 
 




