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บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 

กกกกกกกกการวิจยัเร่ือง  ผลการจดักิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติที่มีต่อพฒันาการ        
4 ดา้น ของเด็กปฐมวยัโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดกิจกรรมทางกาย 
    1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมทางกาย (Physical activity) 
    1.2 ความหมายและความส าคญัของกิจกรรมทางกาย 
    1.3 ประเภทของกิจกรรมทางกาย 
    1.4 การแบ่งระดบักิจกรรมทางกาย 
    1.5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเล่น การออกก าลงักาย  และกีฬา 
    1.6 กิจกรรมทางกายกบัความสามารถทางดา้นวชิาการ 
    1.7 กิจกรรมทางกายกบัสมอง 
    1.8 กิจกรรมทางกายที่มีผลต่อสุขภาพ 
    1.9 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมทางกาย 
2. ส่ือวัสดุธรรมชาติ 
    2.1 ความหมายของส่ือวสัดุธรรมชาติ 
    2.2 แหล่งที่มาของส่ือวสัดุธรรมชาติ 
    2.3 หลกัการเลือกส่ือวสัดุธรรมชาติ 
    2.4 ประโยชน์ที่ไดรั้บจากส่ือวสัดุธรรมชาติ 
    2.5 ส่ือวสัดุธรรมชาติที่ใชใ้นการจดักิจกรรมทางกาย 
    2.6 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 
3. พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
    3.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 
    3.2 พฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ 
    3.3 พฒันาการดา้นสงัคม 
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    3.2 พฒันาการดา้นสติปัญญา 
 

1. การจัดกิจกรรมทางกาย 
 การจดักิจกรรมทางกาย มีนกัการศึกษาหลายท่านไดแ้สดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับการจดักิจกรรมทางกาย (Physical activity) ในปัจจุบนัความเจริญ
ทางเทคโนโลย ีและการเป็นสงัคมเมือง(Urbanization) โน้มน าใหผู้ค้นจ านวนมากมีวถีิชีวิตแบบนั่ง
อยูก่บัที่ (Sedentary) มากขึ้น และการออกแบบชุมชนที่มุ่งเน้นการเดินทางโดยยานยนตมี์ส่วนท าให้
กิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวนัลดลง แบบแผนชีวิตท่ีมีความเร่งรีบและมีความยุง่เหยงิ การให้
ความส าคญักบัการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัว และการขาดความเช่ือมโยงกัน
ทางสงัคมเป็นสาเหตุที่ท  าให้ขาดกิจกรรมทางกาย การที่ประชากรในประเทศส่วนใหญ่มีอตัราการ
ใช้ชีวิตแบบน่ิงเนือยอยูก่ ับที่เพิ่มขึ้น ไม่เพียงส่งผลลบต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ แต่การมี
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอยงัเป็นสาเหตุส าคญัอันดับท่ีส่ีของการเสียชีวิตจากโรคเร้ือรัง เช่น 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และมะเร็ง ซ่ึงมีส่วนท าให้เกิดการเสียชีวติจากโรคท่ีสามารถ
ป้องกันได้จ  านวนกว่า 3 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี (เกษม  นครเขตต์ 2554 : 33) ดังนั้ นจึงมี
หน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านเห็นความส าคญัของการจดักิจกรรมทางกาย จึงได้กล่าวถึง
ความหมายและความส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1.2 ความหมายและความส าคญัของกิจกรรมทางกาย องคก์ารอนามยัโลก ให้ค  านิยาม 
“กิจกรรมทางกาย” (Physical activity) หมายถึงการเคล่ือนไหวร่างกายในลกัษณะใด ๆ ที่เกิดจากการ
ท างานของกลา้มเน้ือโครงร่าง ซ่ึงตอ้งการใชพ้ลงังาน องคค์วามรู้ทางการแพทยใ์นปัจจุบนัช้ีให้เห็น
วา่การมีกิจกรรมทางกายอยา่งพอเหมาะนั้นช่วยส่งเสริมการอยูดี่มีสุข ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
อีกทั้งยงัส่งผลต่อการป้องกนัโรค พฒันาความเช่ือมโยงทางสงัคมและพฒันาคุณภาพชีวติ ก่อใหเ้กิด
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และมีคุณูปการต่อความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (เกษม  นครเขตต ์2554 : 
33) 

เจริญ  กระบวนรัตน์ (อา้งถึงใน เพิ่มศกัด์ิ  สุริยจนัทร์ 2558: 8-9 ) ไดก้ล่าวว่า กิจกรรม
ทางกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายทุกรูปแบบที่เกิดจากการหดตวั ของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ และ
ท าให้ร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะระบบกล้ามเน้ือ ระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบ
ประสาท 

เกษม นครเขตต ์(2553 : 33) นบัวา่การมีกิจกรรมทางกาย  มีความจ าเป็นยิง่ต่อสุขภาพของ
บุคคลและความเป็นอยูท่ี่ดี (Well-being) เป็นองค์ประกอบส าคญัของวิถีชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์
ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การไม่บริโภคสุราและยาสูบ และหลีกเล่ียงสาร   
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เสพติดทุกชนิด โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษท์างวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ของสังคมท่ีไดต้อกย  ้า
ถึงประโยชน์ของการออกก าลงักาย เล่นกีฬาเพือ่สุขภาพ และมีกิจกรรมทางกาย ท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนั
ในทุกกลุ่ม เพศ และวยั ยงัมีประโยชน์ทั้งดา้นสังคม อารมณ์จิตใจ และมีปฏิสัมพนัธก์บัการลดการสูบ
บุหร่ี แอลกอฮอล์ และการบริโภคอาหารที่เหมาะสม อีกทั้ งยงัช่วยลดความรุนแรงและเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) แนวคิดใหม่ขององค์การอนามัยโลก กล่าวถึงกิจกรรม     
ทางกาย (Physical Activity) ที่เอ้ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและมีคุณูปการต่อการพฒันาส่ิงแวดล้อม
อยา่งย ัง่ยนื ชุมชนใดที่สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดว้ยการผลกัดนักิจกรรมทางกายในหลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง (Accessible) และ ความสามารถด้านค่าใช้จ่าย (Affordable) ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายในภาคส่วนต่างๆตลอดช่วงชีวติของเขา ยอ่มประสบผลสมัฤทธ์ิในผลประโยชน์ท่ีกล่าว
มานั้น  

นอกจากน้ี กฎบตัรโตรอนโต มีหลกัส าคญัอยูท่ี่การเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรม
การนั่งอยู่กับที่ (Sedentary behavior) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ 4 ด้าน อันมีพื้นฐานจากแนวทางหลัก 4
ประการ ดงัน้ี 

1) น าแนวทางเร่ืองความเป็นธรรม มาผสมผสานเพื่อลดความไม่เท่าเทียมทางสงัคมและ
สุขภาพ รวมทั้งการขาดโอกาสในการเขา้ถึงการมีกิจกรรมทางกาย 

2) ให้ความส าคัญกับปัจจยัทางสภาพแวดล้อม สังคม และปัจเจกบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการมี
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 

3) ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งย ัง่ยนืในการปฏิบติัในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัประเทศ 
ระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงครอบคลุมทุกภาคส่วน เพือ่ผลส าเร็จที่ยิง่ใหญ่ 

4) เสริมสร้างศกัยภาพ และสนบัสนุนการฝึกอบรม  การท าวจิยั การน าแผนสู่การปฏิบติั 
นโยบายการประเมินผล และการเฝ้าระวงั  

5) ใช้แนวทางการส่งเสริมตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและ
พฒันาการของเด็ก ครอบครัว ผูใ้หญ่ และผูสู้งวยั  

6) ขบัเคล่ือนและผลกัดนัเพื่อใหผู้มี้อ  านาจในการตดัสินใจและชุมชนเพิ่มพนัธะสัญญา
ทางการเมืองและการจดัสรรทรัพยากรเพือ่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

7) การค านึงถึงความอ่อนไหวทางวฒันธรรม และไดรั้บการปรับใชส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริงที่หลากหลาย บริบทและทรัพยากรของชุมชน 

8) ส่งเสริมทางเลือกสุขภาพส่วนบุคคล ท าให้ทางเลือกของกิจกรรมทางกายนั้นเป็นทางเลือกที่
ปฏิบติัไดง่้าย 

9) พฒันาความร่วมมือเพือ่การลงมือปฏิบติัร่วมกนั 
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เจริญ  กระบวนรัตน์  (อา้งถึงใน เพิม่ศกัด์ิ   สุริยจนัทร์ 2558: 8) ไดก้ล่าววา่ กิจกรรมทาง
กาย ถือเป็นรากฐานที่ส าคญัของชีวติ ท  าใหร่้างกายมีการท างานเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะระบบกลา้มเน้ือ 
ระบบหวัใจ ระบบหายใจ และระบบประสาท 

กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบนั สงัคมรีบเร่ง มีการแข่งขนัสูง และใชเ้ทคโนโลยกีนัมากขึ้นจึง
ท าให้ผู ้คนนั่งอยู่กับที่  และการเดินทางใช้ยานยนต์ ท  าให้ผูค้นขาดกิจกรรมทางกาย เช่น การ
เคล่ือนไหวร่างกายทุกรูปแบบ ของกล้ามเน้ือใหญ่ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังงานมากขึ้น จึง
ส่งผลให้คนในปัจจุบนั มีโรคที่เป็นภยัเงียบ เช่น โรคความดนั เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง เป็นตน้  

1.3 ประเภทของกิจกรรมทางกาย แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ คือ   
            1) กิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวนั เช่น การท างานบา้น การประกอบอาชีพ และ
วถีิการด ารงชีวติของแต่ละคน 
            2) กิจกรรมทางกายในยามว่าง อาทิ เช่น การเล่น ( Play) ซ่ึงหมายถึง การเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยความสมคัรใจ มีอิสระ สนุกสนาน เน้นการแข่งขนัน้อย การออกก าลงักาย (Exercise) 
เป็นกิจกรรมทางกายที่มีแบบแผน มีระบบ มีการปฏิสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
สุขภาพหรือสมรรถภาพทางกาย ดา้นใดดา้นหน่ึง กีฬา (Sport) เป็นกิจกรรมทางกายที่ตอ้งใชท้กัษะ 
และมีการแข่งขนัสูง มีกติกฎกติกา มีรูปแบบวิธีการ และความเฉพาะเจาะจง มากกวา่การออกก าลงั-
กาย (เจริญ  กระบวนรัตน์ อา้งถึงใน เพิม่ศกัด์ิ   สุริยจนัทร์ 2558: 8) 
 กล่าวโดยสรุป กิจกรรมทางกายแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น การท างานบา้น การประกอบอาชีพของแต่ละคน และกิจกรรมทางกายในยาม
วา่ง เช่น การเล่นกีฬา การออกก าลงักายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 
 1.4 การแบ่งระดบักิจกรรมทางกาย องคก์ารอนามยัโลก จดัแบ่งระดบักิจกรรมทางกาย
ของประชากรทุกกลุ่มวยั ดงัน้ี  
 กิจกรรมทางกายระดับหนัก (Vigorous physical activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีมีการ
เคล่ือนไหวติดต่อกนัอยา่งน้อย 3 วนั/สัปดาห์ ส่งผลให้อตัราการเตน้ของหัวใจเตน้เร็วขึ้นอยา่งมาก จน
รู้สึกเหน่ือยหอบ ท าให้เกิดการเผาผลาญพลังงานอยา่งน้อย 1,500 met-minutes/week หรือ กิจกรรม
ติดต่อกนั 7 วนั/สปัดาห์  
  กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง (Moderate physical activity) หมายถึง กิจกรรมระดบั
ปานกลางที่ปฏิบติัติดต่อกันอย่างน้อย 3 วนั และอย่างน้อย 20 นาทีต่อ วนั หรือ กิจกรรมระดับ    
ปานกลางที่ปฏิบติัต่อกันอย่างน้อย 5 วนั หรือการเดินติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที ท  าให้เกิด
การเผาผลาญพลงังานอยา่งนอ้ย 600 met - minutes/week 
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กิจกรรมระดับเบา (Low physical activity) หมายถึง  กิจกรรมที่เกิดการเผาผลาญพลังงานใน
ระดับต ่า ซ่ึงมีกิจกรรมเคล่ือนไหวน้อยกว่า 3 วนั/สัปดาห์ และเผาผลาญพลังงานน้อยกว่า 600 met -
minutes/week อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกและ ASCM ช้ีแนะไวว้่า ผูสู้งอายุควรมีกิจกรรม     
ปานกลางถึงหนัก (Moderate-vigorous physical activity ; MVPA) คือการมีกิจกรรมทางกายใน
ระดบัปานกลางอยา่งน้อย 150 นาที/สัปดาห์ หรือมีกิจกรรมระดบัหนักอยา่งน้อย 75 นาที/สัปดาห์ 
(เจริญ  กระบวนรัตน์ อา้งถึงใน เพิม่ศกัด์ิ  สุริยจนัทร์ 2558: 8) 
  กล่าวโดยสรุป กิจกรรมทางกายระดับหนักเป็นการออกก าลังกายที่เผาผลาญพลังงาน
อยา่งน้อย 1,500 met-minutes/week กิจกรรมทางกายระดบัปานกลางท าให้เกิดการเผาผลาญพลงังาน
อย่างน้อย 600 met - minutes/week และกิจกรรมระดับเบาเผาผลาญพลังงานน้อยกว่า 600 met -
minutes/week 

1.5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเล่น การออกก าลงักาย  และกีฬา 
           1) กิจกรรมทางกายทั้ ง 3 กลุ่ม ดังกล่าวขา้งต้นน้ี ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันใน
รูปแบบ วิธีการ และความหนักเบา เพื่อเป้าหมายสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายก็ตามแต่ก็มี
ความสมัพนัธต่์อกนั ดงัน้ี  

      - การเล่น : เป็นศิลปะ 
      - การออกก าลงักาย : เป็นวทิยาศาสตร์ 
      - กีฬา : เป็นทั้งศิลปะและวทิยาศาสตร์ 
     2) เด็กที่มีกิจกรรมทางกายในชั้นเรียน 30 นาที/วนั เป็นเวลา 3 วนั/สปัดาห์มีผล   

การทดสอบความสามารถทางปัญญาหรือความฉลาด ( IQ) และผลทางวิชาการเพิ่มขึ้ น เม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มที่ขาดกิจกรรมทางกาย 
      3) จ  านวนชั่วโมงเรียนพลศึกษา และผลงานทางวิชาการในเด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกัน โดยท่ีเด็กผูห้ญิงมีจ  านวนชั่วโมงเรียนพละสูง จะมีการ
เพิ่มขึ้นของผลงานทางวิชาการ หรือในดา้นการเรียนรู้ ในดา้นการคิด ค  านวณ และการอ่าน ดงันั้น
เด็กและเยาวชนที่มีกิจกรรมทางกายเป็นประจ า และมีสมรรถภาพทางกายดี ค่อนขา้งจะมีผลงานทาง
วชิาการ หรือการเรียนรู้ รับรู้ดี (เจริญ  กระบวนรัตน์ อา้งถึงใน เพิม่ศกัด์ิ  สุริยจนัทร์ 2558:8) 
 1.6 กิจกรรมทางกายกับความสามารถทางด้านวิชาการ (Academic performance)
กิจกรรมทางกายส่งผลดีทางดา้นวิชาการ ดงัน้ี ท  าให้เด็กและวยัรุ่นมีสมาธิ ช่วยพฒันาความจ าและ
สติปัญญา ในขณะเดียวกันมีงานวิจยัจ  านวนมากที่พบว่า กิจกรรมทางกายมีความสัมพนัธ์ที่ดีกับ
ผลงานวชิาการ และความคิดสร้างสรรค ์และความตอ้งการในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่ให้
ความส าคญักิจกรรมทางกาย ไม่ไดท้  าให้ความสามารถในการเรียนรู้ทางดา้นวิชาการของเด็กต ่าลง 
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ตรงกนัขา้ม กิจกรรมทางกายหรือการออกก าลงักายมีผลเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้และพฒันาสติปัญญา
ในเด็กและเยาวชนดงันั้น การจดัให้เด็กมีกิจกรรมทางกายในชั้นเรียน จะท าให้เด็กนักเรียนมีความ
กระตือรือร้น กระปร้ีกระเปร่า และมีผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก (เจริญ  กระบวนรัตน์ อ้างถึงใน    
เพิม่ศกัด์ิ   สุริยจนัทร์ 2558:9 ) 

1.7 กิจกรรมทางกายกบัสมอง (Physical activity and brain)  
     1) กิจกรรมทางกาย ช่วยเพิม่ระดบัปัจจยับ ารุงเล้ียงเน้ือประสาท 
     2) กิจกรรมทางกาย ช่วยเพิม่การเรียนรู้และการรับรู้ 
     3) กิจกรรมทางกาย ช่วยกระตุน้และควบคุมการเจริญเติบโตของเชลลป์ระสาท 
     4) กิจกรรมทางกาย มีความส าคญัส าหรับการพฒันาความเขา้ใจและความจ า 
     5) กิจกรรมทางกาย ช่วยเพิม่เสน้ใยประสาท (Dendrite) 

      6) กิจกรรมทางกาย ช่วยเพิม่จุดประสานประสาท (Synapse) ทั้งในระบบประสาท  
ระดับปัจจัยบ ารุงเน้ือประสาทซีร่ัม (Serum) จะเพิ่มขึ้นขณะที่ออกก าลังกาย ท่ีมีหนักระดับสูง          
( High intensity) และจะลดลงหลังการออกก าลงักาย ซ่ึงจะมีผลในการช่วยปรับปรุงความจ าและ
ช่วยป้องกนัการลดลงของการรับรู้ เรียนรู้ ท่ีเส่ือมลงตามอายทุี่เพิ่มมากขึ้น หรือช่วยป้องกนัโรค
ความจ าเส่ือม (อลัไซเมอร์) (เจริญ  กระบวนรัตน์  อา้งถึงใน เพิม่ศกัด์ิ  สุริยจนัทร์ 2558 : 9) 

1.8 กิจกรรมทางกายที่มีผลต่อสุขภาพ (Physical activity for health) 
                 1) การมีกิจกกรมทางกายเป็นประจ าในช่วงวยัเด็กและวยัรุ่นมีผลต่อการเจริญเติบโต
และพฒันาการของร่างกาย การหลัง่ฮอร์โมน การสสมเกลือแร่ในกระดูกการพฒันาระบบหวัใจและ
หลอดเลือด ซ่ึงจะเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงมากในช่วงวยัเด็กและวยัแรกรุ่น รวมไปถึงทางด้าน
สุขภาพจิต นอกจากน้ีสมองจะถูกกระตุ้น ขณะที่ มีกิจกรรมทางกายโดยการเพิ่มปริมาณการ
ไหลเวียนเลือดไปยงัสมองส่วนที่ เป็นความจ า ความเข้าใจ อารมณ์ และความสามารถในการ
ตดัสินใจของเด็ก ตลอดจนส่วนที่จ  าเป็นต่อการกระตุน้การเรียนรู้ 

     2) การออกก าลงักาย ส่งผลต่อสุขภาพของหวัใจและหลอดเลือด 
     3) ช่วยลดการสะสมไขมนัในร่างกาย 
     4) เพิม่สมรรถภาพระบบหวัใจและระบบหายใจ 
     5) ลดความดนัโลหิตและอินซูลิน 
     6) ป้องกนัอาการภูมิแพแ้ละหอบหืด 
     7) ลดความวติกกงัวล ความซึมเศร้า ความเครียด 
     8) เพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง คุณภาพการนนอน และการมี

สมาธิ (เจริญ  กระบวนรัตน์ อา้งถึงใน เพิม่ศกัด์ิ   สุริยจนัทร์ 2558: 8-9 ) 



11 
 

กล่าวโดยสรุป กิจกรรมทางกายส่งผลให้เด็กหรือวยัรุ่นมีสมาธิในการเรียนมีพฒันาการ
ดา้นสติปัญญาที่ดีขึ้น และมีผลต่อสุขภาพท าให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มสมรรถภาพระบบหัวใจและ
ระบบหายใจ ลดความเครียด ความกงัวล เป็นตน้ 

9.1 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมทางกาย   
       เพิ่มศกัด์ิ  สุริยจนัทร์ และคณะ (2558 : 64-65) ไดก้ล่าวถึงผลการจดักิจกรรมทาง

กายสมวยัส าหรับนกัเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร 
             1) ผลการสร้างคู่มือการจดักิจกรรมทางกายสมวยัและสนามเด็กเล่นกลางแจง้ตาม

แนวคิดฐานปัญญาส าหรับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร 

เน้ือหาประกอบดว้ย ความเป็นมาของโครงการ กิจกรรมทางกาย สนามเด็กเล่นกลางแจง้ตามแนวคิด

ฐานปัญญา แนวทางการด าเนินงานส าหรับโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปใชป้ฏิบติัได้

จริง  

              2) แนวทางการจดักิจกรรมทางกายในการส่งเสริมการออกก าลงักายและกีฬาเพื่อ

สุขภาพของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนถ่ินทุรกนัดาร ไดแ้ก่ รูปแบบของสนาม

เด็กเล่นกลางแจง้ตามแนวคิดฐานปัญญามีการจดัฐานเคร่ืองเล่นของสนามเด็กเล่นกลางแจง้ตาม

แนวคิดฐานปัญญาที่มีหลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา  มีการสร้างสรรคล์ักษณะของฐาน

แตกต่างกนัออกไป ทั้งช่ือฐาน วิธีการเล่น และวสัดุที่ใช ้แต่ยงัยดึอยูบ่นหลกัการแนวคิดฐานปัญญา 

ส่วนการจดักิจกรรมทางกายให้แก่นักเรียน โดยจดัในชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา บูรณาการกับ

โครงการอ่ืน และเล่นอิสระนอกเวลา รวมทั้งการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของเครือข่าย 

       3) ผลการศึกษาความสามารถดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที1่-6  
ก่อนและหลงัไดรั้บการพฒันาดว้ยกิจกรรมทางกาย พบวา่  
     - หลังได้รับการจัดกิจกรรมทางกาย นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียทักษะการคิด
วเิคราะห์สูงสุดทุกสงักดั ส่วนทกัษะการคิดสงัเคราะห์ มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดทุกสงักดั  
     - พฒันาการก่อนและหลังได้รับการจดักิจกรรมทางกาย นักเรียนทุกสังกัดมี
คะแนนเฉล่ียทกัษะการคิดวเิคราะห์เพิม่ขึ้นทุกดา้น 
     - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกือบทุกสังกัด มีคะแนนเฉล่ียพฒันาการด้าน

ทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าชั้นอ่ืน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกอง บงัคบัการ

ต ารวจตระเวนชายแดนมีคะแนนเฉล่ียพฒันาการดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์สูงกวา่ชั้นอ่ืน 
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  4) ผลการศึกษาเจตคติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีต่อการจดักิจกรรม

ทางกาย พบวา่ 

     - นกัเรียนทุกสงักดัมีคะแนนเฉล่ียก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมทางกายสมวยั 

อยูใ่นระดบัมากและหลงัไดรั้บกิจกรรมทางกายสมวยั มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

     - นักเรียนทุกสังกัด มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมทางกาย แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

  5) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพนัธ์กบัสุขภาพที่ผา่นเกณฑร์ะดบัดีขึ้น

ไปของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ก่อนและหลงัไดรั้บการพฒันาดว้ยกิจกรรมทางกาย พบวา่ 

     - นักเรียนชายที่มีพ ัฒนาการสูงสุด คือ สังกัด กองก ากับการต ารวจตระเวน

ชายแดน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และสงักดัโรงเรียนกลุ่มมูลนิธิไทยรัฐวทิยา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

     - นักเรียนหญิงที่มีพฒันาการสูงสุด คือ สังกัด กองก ากับการต ารวจตระเวน  

ชายแดน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 และสงักดัโรงเรียนกลุ่มมูลนิธิไทยรัฐวทิยา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

     - โดยรวมของนักเรียนชายทุกสังกัดท่ีมีพัฒนาการสูงสุด คือ นักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 6 รองลงมา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนนักเรียนหญิงท่ีมีพฒันาการ

สูงสุดคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รองลงมา คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

       อภิสิทธ์ิ ชัยมงั (2555  : บทคดัยอ่) ไดก้ล่าวถึงผลการวิจยั พบว่าหลงัจากการฝึกใน

สปัดาห์ ที่ 8 การพฒันาการทางดา้นร่างกายของเด็กก่อนวยัเรียนในดา้นต่างๆ มีพฒันาการที่ดีขึ้น ซ่ึง

เด็กสามารถตอบสนองต่อการออกค าสั่งพร้อมทั้งปฏิบติัตามค าสั่งของครูได้ดีขึ้น อีกทั้งสามารถ

จัดท าชุดกิจกรรมฯที่ ดึงดูดความสนใจและเหมาะส าหรับกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี และ

สมรรถภาพทางกายหลงัจากไดมี้การทดสอบก่อน ระหว่าง และหลงัการฝึกปรากฏว่าสมรรถภาพ

ทางกายดีขึ้นกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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2. ส่ือวัสดุธรรมชาติ 
 2.1 ความหมายของส่ือวสัดุธรรมชาติไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายท่ีน ามาสร้างสรรค์
ช้ินงาน ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 ทิศนา  แขมณี (2535) วสัดุธรรมชาติ คือวสัดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถน ามา
ประกอบขึ้นเป็นงานศิลปะได ้เศษวสัดุธรรมชาติ เช่นส่วนประกอบของพืชและสัตว ์เช่น ใบไม ้ก่ิง
ไม ้ราก ดอก ขนนก ขนไก่ เปลือกไข่ เศษวสัดุ เช่น แร่ หิน ดิน ทราย เป็นตน้  
 มะลิฉัตร  เอ้ืออานันท ์ (2545) วสัดุธรรมชาติ คือวสัดุท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น 
ตน้กก หรือหญา้แฝกแห้ง ทราย กระดูก เศษไมท้ี่ตากแดดตากฝน  สาหร่ายตากแห้ง ก่ิงไม ้เศษหิน 
ซากหิน เปลือกไม ้ลูกสน และเมล็ดพชืนานาชนิด ฝักของพชื ใบไมด้อกไมแ้หง้ เปลือกไข่ ลว้นเป็น
วสัดุที่สามารถน ามาใชส้ร้างงานศิลปะ 
 ประเสริฐ  ศีลรัตนา (2545) กล่าววา่ วสัดุธรรมชาติ คือ วสัดุท่ีเกิดขึ้นเองที่ไม่ใช่เกิดจาก
การสร้างของมนุษย ์วสัดุธรรมชาติจะมีสีสันพื้นผิว รูปลักษณ์ ฯลฯ ท่ีหลากหลายแตกต่างกัน 
ออกไปตามคุณลกัษณะทางกายภาพเม่ือมนุษยพ์บเห็นและก าหนดช่ือเรียกทางกายภาพเหล่านั้น เพื่อ
ความเขา้ใจร่วมกันว่า ดิน แร่ หิน พืช สัตว ์โลหะ ฯลฯ และจากส่ิงที่ปรากฏขึ้นเองเหล่าน้ี มนุษย์
มองเห็นคุณค่าในคุณสมบติัทางกายภาพของวสัดุ จึงไดน้ ามาปรับประยกุตใ์ชส้ร้างสรรคใ์หมี้รูปร่าง
ลกัษณะทางกายภาพใหม่ โดยมีความสวยงามเป็นจุดมุ่งหมายหลกั รูปลกัษณะที่ถูกสร้างสรรคข์ึ้น
ใหมี้ความสวยงามเหล่าน้ี ถูกก าหนดเรียกเพือ่ความเขา้ใจร่วมกนัวา่เป็นศิลปกรรม 
 เกสร  ธิตะจารี (2543) วสัดุธรรมชาติ คือวสัดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็นวสัดุที่ยงั
ไม่ไดแ้ปรสภาพให้เป็นของใหม่ ไดแ้ก่ พืช สัตว ์หิน ดิน เปลือกหอย ฯลฯ การสร้างและประดิษฐ์
งานของมนุษยม์กัจะอาศยัธรรมชาติ เป็นแรงดล บนัดาลใจในเร่ืองของรูปทรง สี และอ่ืน ๆ ผนวก
กับความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถที่มนุษยมี์อยู่ จึงท าให้สร้างและประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ที่
ธรรมชาติไม่สามารถอ านวยให้ได ้ผลงานที่สร้างประดิษฐไ์ม่เพยีงแต่ใหป้ระโยชน์ใชส้อยเท่านั้น ยงั
สร้างประดิษฐใ์หง้ดงามอีกดว้ย เพือ่ใหน่้าดูน่าใช ้และน่าเก็บรักษาต่อไป 
 กล่าวโดยสรุป วสัดุธรรมชาติ จึงหมายถึง วสัดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่เกิดจาก
การสร้างของมนุษย ์และมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมมาก
นกั หากจะมีการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมผนวกกบัความคิดสร้างสรรค ์ก็เพื่อเพิม่คุณค่าทั้งความ
งาม ความคงทน สีสัน และการใช้งาน วสัดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ในแต่ละทอ้งถ่ินสามารถที่จะน ามา
ประดิษฐส์ร้างสรรคเ์ป็นของเล่น ของใช ้ของประดบัตกแต่งได ้วสัดุธรรมชาติ เป็นวสัดุที่ไดม้าจาก
ธรรมชาติที่มีอยูม่ากมายหลายชนิด แต่ละชนิดสามารถน ามาประดิษฐ์เป็นส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ได้
อีกมากมาย ซ่ึงวสัดุธรรมชาติที่สามารถพบเห็นในชีวติประจ าวนั มาจากพชื ไดแ้ก่ ใบไม ้ก่ิงไม ้ราก 



14 
 

ดอก  เมล็ดพืช เป็นตน้ มาจากสัตว ์ไดแ้ก่ เปลือกหอย เขาสัตว ์หนังสัตว ์ขนนก ขนไก่ เปลือกไข่ 
เป็นตน้ และอินทรียว์ตัถุ ไดแ้ก่ ดิน ทราย แร่ หิน เป็นตน้  
 2.2 แหล่งที่มาของส่ือวสัดุธรรมชาติ จากแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ เช่น จากตน้ไม ้ตน้ไผ ่
หิน ดิน ทราย เป็นตน้ 
 2.3 หลกัการเลือกส่ือวสัดุธรรมชาติ 
       - ส่ือตอ้งมีความสมัพนัธก์บัเน้ือหา และจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
       - เป็นส่ือที่เหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
       - เป็นส่ือที่ไม่อนัตรายต่อเด็ก 
       - มีราคาไม่แพงจนเกินไป 
 2.4 ประโยชน์ที่ไดรั้บจากส่ือวสัดุธรรมชาติ 
       - ช่วยใหน้กัเรียนสนใจในกิจกรรมที่จดัมากขึ้น 
       - ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความประทบัใจ 
       - ช่วยใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       - ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิด 
       - ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในชั้นเรียนสนุกสนานไปกบัการสอน 
 2.5 ส่ือวสัดุธรรมชาติที่ใชใ้นการจดักิจกรรมทางกาย 
       - ท่อนไมต่้างระดบั 
      -  ไมแ้ผน่  
       - ไมไ้ผ ่
       - กระดง้สาน  
       - ทราย 
       - ไซไมไ้ผ ่  
       - เชือกป่าน   
       - ขอ้งใส่ปลา 
       - ปลาตะเพยีนใบมะพร้าว 
       - หวดขา้ว 
 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส่ือธรรมชาติ 
             พรเพ็ญ  บัวทอง (2555 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลของการจัด กิจกรรมศิลปะ 

สร้างสรรค ์ดว้ยวสัดุธรรมชาติทอ้งถ่ินที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่า 
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เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดุธรรมชาติท้องถ่ินมีพฤติกรรมทาง

สังคมโดยรวมและรายดา้นประกอบด้วย การช่วยเหลือ การแบ่งปัน และความร่วมมือสูงกว่าก่อน

การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ อนุบาล 1 และจากการวดัพฤติกรรมศิลปะ

สร้างสรรคด์ว้ยวสัดุธรรมชาติทอ้งถ่ินทุกสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมทาง

สงัคมโดยรวมและรายดา้นสูงขึ้นตามล าดบั 

 

3. พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 3.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 

       สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ ์(2553) ไดก้ล่าววา่ พฒันาการทางร่างกาย หมายถึง   

การเจริญเติบโตของร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางร่างกายของเด็กก่อนปฐมวยัจะไม่รวดเร็วเหมือน
วยัทารก แต่จะเป็นในอัตราที่คงที่ ส่วนที่พ ัฒนามาก ได้แก่ วุฒิภาวะระบบประสาท กล่าวคือ 
กล้ามเน้ือมัดต่าง ๆ จะแข็งแรงและท างานประสานกัน ท าให้ร่างกายเคล่ือนไหวได้คล่องแคล่ว 
สามารถทรงตวัไดดี้ขึ้น  อาจกล่าวแยกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  
           1) กลา้มเน้ือใหญ่ เด็กวยัก่อนประถมศึกษาจะมีอตัราการพฒันาเป็นไปตามวยั เช่น
เด็กอาย ุ4 ปี จะสามารถเดินลงบนัไดแบบสลบัเทา้ไดดี้กวา่เด็กอาย ุ3 ปี หรือในการกระโดด เด็กอาย ุ
3 ปี จะกระโดดสองเทา้พร้อมกนั คร้ันอาย ุ4 ปี จะสามารถกระโดดดว้ยเทา้ขา้งเดียวและจะกระโดด
สลบัเทา้ได ้เม่ืออาย ุ5 ปีเป็นตน้ไป 
           2) กลา้มเน้ือเล็กโดยเฉพาะกลา้มเน้ือมือจะพฒันาอยา่งมากเช่นกัน ในการวาดภาพ
ตามแบบ เด็กจะวาดรูปวงกลมไดท้ี่ 3 ขวบ วาดรูปส่ีเล่ียมไดท้ี่อาย ุ4 ขวบ และวาดรูปสามเหล่ียมได้
ที่อาย ุ5 ขวบ เป็นตน้ การจะพฒันาดา้นร่างกายให้ไดผ้ลดีนั้น เด็กวยัน้ีควรไดว้ิง่เล่นออกก าลงักาย
อยา่งเพียงพอเพื่อช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ ส่วนกลา้มเน้ือเด็กควรส่งเสริมท ากิจกรรมที่ตอ้งใช้
มือหยบิจบั เช่น เล่นต่อไมบ้ล็อก ป้ันดินน ้ ามนั วาดรูป แปรงฟัน ช่วยท างานบา้นง่าย ๆ เป็นตน้ 
 ขอบข่ายของการประเมินพฒันาการดา้นร่างกาย ประกอบดว้ย 
 1. กลา้มเน้ือใหญ่ 
          1.1 การยนื 
          1.2 การเดิน 
          1.3 การวิง่ 
          1.4 การกระโดด 
          1.5 การโยน 
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          1.6 การรับลูกบอล 
          1.7 การเตะลูกบอล 
 2. กลา้มเน้ือเล็กและการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตา 

          2.1 การร้อย 

          2.2 การตดักระดาษ 

          2.3 การวาดภาพอยา่งอิสระ  

 3.2 พฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ และสงัคม 

       พฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ หมายถึง พฒันาการที่มีรากฐานมาจากการปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ในช่วงแรกเร่ิมของชีวิต เด็กเล็ก ๆ จะแสดงออกทางอารมณ์อย่างทนัทีและ

เปิดเผย โดยแสดงพฤติกรรมตามความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมา ปัจจยัท่ีท  าให้เด็กเกิดอารมณ์ต่าง ๆ 

นั้นเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก และท าให้เด็กแต่ละคนมีอารมณ์ผนัผวนและซับซ้อน

แตกต่างกัน การจดัประสบการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีดีสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการรับรู้

ความรู้สึกของตนเองไปสู่การรับรู้ความรู้สึกของคนอ่ืน และการแสดงออกทางอารมณ์ที่เปิดเผยสู่

การควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

       พฒันาการด้านสังคม หมายถึง พฒันาการเรียนรู้ทางสังคมจากความรู้สึกผูกพนั

ใกลชิ้ด ภายในครอบครัวที่ตอ้งการพึ่งพงิผูอ่ื้นไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น เด็ก

ระดับก่อนประถมศึกษามีความสามารถตามวยัที่จะช่วยเหลือตนเองได้ดี เด็กวยัน้ีเร่ิมพัฒนา

ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง ชอบอิสระ มีความมัน่ใจในตนเอง สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวัมากขึ้น และ

เรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แต่การแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระยะแรกอาจมีปัญหา

เก่ียวกบัการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น เพราะเด็กวยัน้ีจะยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีอารมณ์แปรปรวนง่าย ยงั

ไม่รู้จกัควบคุมอารมณ์และยอมรับความคิดความรู้สึกของคนอ่ืน แต่เม่ือเด็กมีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บั

เพือ่นวยัเดียวกนัหรือผูอ่ื้นมากขึ้น อีกทั้งไดรั้บการปลูกฝังลกัษณะพฤติกรรมท่ีเหมาะสมทางสงัคม 

เด็กยอ่มสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทของตนเองในสงัคมไดดี้ยิง่ขึ้น 

 ขอบข่ายของการประเมินพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ และสงัคม 

      1. การแสดงความรู้สึกและอารมณ์ 

          1.1 บอกหรือแสดงความรู้สึก ความตอ้งการ และอารมณ์ของตนเอง 

          1.2 รับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ และยอมรับผูอ่ื้น 
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          1.3 พึ่งพอใจในตนเอง 

          1.4 บอกหรือแสดงความพอใจผูอ่ื้น 

      2. การช่วยเหลือตนเอง 

          2.1 ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 

         2.2 ระมดัระวงัและดูแลตนเองใหป้ลอดภยั 

      3. การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

          3.1 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น 

          3.2 ปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผูต้าม 

      4. คุณธรรม จริยธรรม 

          4.1 ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 

          4.2 รับผดิชอบงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

          4.3 ช่วยเหลือและแบ่งปัน 

      5. มารยาทตามวฒันธรรม 

          - ปฏิบตัิตามวฒันธรรมไทยถูกตอ้งตามกาลเทศะ 

 3.3 พฒันาการดา้นสติปัญญา 

       พฒันาการดา้นสติปัญญา หมายถึง พฒันาการในระยะความคิดแบบก่อนกฎเกณฑ์

คือเด็กมีความคิดเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ ที่รับรู้ และใชค้วามคิดในการแกปั้ญหาได ้แต่ความเขา้ใจเหตุผล

นั้ นยงัไม่สมบูรณ์  ลักษณะที่ส าคัญของความคิดในเด็กวัยน้ี  มีความคิดฝันและจินตนาการ

ค่อนขา้งมาก จะถือตนเองเป็นศูนยก์ลาง คิดว่าคนอ่ืนจะคิดแบบเดียวกบัตน มีความสนใจใคร่รู้ ซ่ึง

เป็นส่ิงส าคญัที่ครูจะตอ้งช่วยพฒันาความคิดและสติปัญญา ของเด็กวนัน้ี 

 ขอบข่ายของการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 

 1. การรับรู้ดว้ยประสาทสมัผสัทั้ง 5 

 2. การจ าแนก เปรียบเทียบ 

 3.การจดัหมวดหมู่ 

 4. การเรียงล าดบั 

 5. การหาความสมัพนัธ ์
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 6. การแกปั้ญหา 

 7. การรู้ค่าจ  านวน 

 8. การใชภ้าษา 

 9. ความคิดสร้างสรรค ์

 กล่าวโดยสรุป เด็กปฐมวยัควรไดรั้บการพฒันาครบทั้ง 4 ดา้น ไปพร้อม ๆ กนั โดยจดั

ประสบการณ์หรือจดักิจกรรม และประเมินพฒันาการเด็กใหเ้หมาะสมวยั  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดก้ล่าวว่า  คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยั
หรือพฒันาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายถึุงวยันั้น ๆ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจคุณลกัษณะ
ตามวยัของเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อน าไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวยัได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ขณะเดียวกนัจะตอ้งสงัเกตเด็กแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพือ่น าขอ้มูลไป
ช่วย ในการพฒันาเด็กให้เตม็ตามความสามารถและศกัยภาพ พฒันาการเด็กในแต่ละช่วงอายอุาจเร็ว
หรือช้ากว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไวแ้ละการพฒันาจะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มี
ความกา้วหน้าอยา่งชดัเจนตอ้งพาเด็กไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือแพทยเ์พื่อช่วยเหลือและแกไ้ขได้
ทนัท่วงที คุณลกัษณะตามวยัที่ส าคญัของเด็กอาย3ุ-5 ปี มีดงัน้ี  
 เด็กอายุ 3 ปี 

 พฒันาการดา้นร่างกาย  

 • กระโดดขึ้นลงอยูก่บัที่ได ้

 • รับลูกบอลดว้ยมือและล าตวั   

 • เดินขึ้นบนัไดสลบัเทา้ได ้

 • เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้

 • ใชก้รรไกรมือเดียวได ้

 พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  

 • แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก  

 • ชอบที่จะท าให้ผูใ้หญ่พอใจและไดค้  าชม  

 • กลวัการพลดัพรากจากผูเ้ล้ียงดูใกลชิ้ดนอ้ยลง  

 พฒันาการดา้นสงัคม 

 • รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง  
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 • ชอบเลียนแบบคูข่นาน 

 • เล่นสมมติได ้ 

 • รู้จกัรอคอย 

 พฒันาการดา้นสติปัญญา  

 • สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง่าย ๆ  

 • อยากรู้อยากเห็นทุกอยา่งรอบตวั 

 เด็กอายุ 4 ปี  

 พฒันาการดา้นร่างกาย  

 • กระโดดขาเดียวอยูก่บัที่ได ้ 

 • รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทั้งสอง  

 • เดินขึ้นลงบนัไดสลบัเทา้ได ้ 

 • เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได ้ 

 • ตดักระดาษเป็นเสน้ตรงได ้

 • กระฉบักระเฉงไม่ชอบอยูเ่ฉย  

 พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  

 • แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับางสถานการณ์ 

 • เร่ิมรู้จกัช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  

 • ชอบท่าทายผูใ้หญ่ 

 • ตอ้งการใหมี้คนฟัง คนสนใจ พฒันาการดา้นสงัคม  

 • แต่งตวัไดด้ว้ยตนเองไป หอ้งสว้มไดเ้อง  

 • เล่นร่วมกบัคนอ่ืนได ้ 

 • รอคอยตามล าดบัก่อน-หลงั  

 • แบ่งของใหค้นอ่ืน • เก็บของเล่นเขา้ที่ได ้

 พฒันาการดา้นสติปัญญา  

 • จ  าแนกส่ิงต่าง ๆ ดว้ยประสาทสมัผสัทั้งหา้ได ้ 

 • บอกช่ือและนามสกุลของตนเองได ้
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 • พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บค าช้ีแนะ  

 • สนทนาโตต้อบ / เล่าเร่ืองเป็นประโยคอยา่งต่อเน่ือง  

 • สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิม่ขึ้น  

 • รู้จกัใชค้  าถาม “ท าไม” 

 เด็กอายุ 5 ปี 

 พฒันาการดา้นร่างกาย  

 • กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองได ้ 

 • รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดด้ว้ยมือทั้งสอง  

 • เดินขึ้น ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  

 • เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได ้

 • ตดักระดาษตามแนวเสน้โคง้ท่ีก าหนด  

 • ใชก้ลา้มเน้ือเล็กไดดี้ เช่น ติดกระดุม ผกูเชือกรองเทา้ฯลฯ  

 • ยดืตวั คล่องแคล่ว  

 พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  

 • แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม  

 • ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  

 • ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง พฒันาการดา้นสงัคม  

 • ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง  

 • เล่นหรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมายรวมกบัผูอ่ื้นได ้ 

 • พบผูใ้หญ่รู้จกัไหวท้  าความเคารพ  

 • รู้จกัขอบคุณ เม่ือรับของจากผูใ้หญ่  

 • รับผดิชอบงานที่ไดรั้บมอบหมาย  

 พฒันาการดา้นสติปัญญา  

 • บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส รูปร่างจ าแนกและจดัหมวดหมู่ส่ิงของได ้

 • บอกช่ือ นามสกุลและอายขุองตนเองได ้ 

 • พยายามหาวิธแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  
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 • สนทนาโตต้อบ / เล่าเป็นเร่ืองราวได ้ 

 • สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิม่ขึ้นและ แปลกใหม่ 

 • รู้จกัใชค้  าถาม “ ท าไม” “ อยา่งไร ”  

 • เร่ิมเขา้ใจส่ิงที่เป็นนามธรรม  

 • นบัปากเปล่าไดถึ้ง 20 

 มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อายุ 3-5 ปี 
 พัฒนาการด้านร่างกาย   
 1. ร่างกายเจริญ เติบโตตามวยั และ มีสุขนิสยัที่ดี 
 ตวับ่งช้ีที่ 1. มีน ้ าหนกัส่วน สูง และเสน้รอบ ศีรษะตามเกณฑ ์
                   2. รู้จกัรักษา สุขภาพอนามยั และความ ปลอดภยั 
 2. กล้ามเน้ือใหญ่ และกล้ามเน้ือ-เล็ก แข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สมัพนัธก์นั 

 ตวับ่งช้ีที่   1. เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่วและทรงตวัไดดี้  

                        2. ใชมื้อไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  

 พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
  3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

 ตวับ่งช้ีที    1. แสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสมกบัวยั และสถานการณ์ 

                          2. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 4. มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 

      ตวับ่งช้ีที่  1. มีวนิยัในตนเอง และมีความรับผดิชอบ 

                          2. ช่ือสตัยแ์ละ ยอมรับความผดิพลาดของตนเอง และผูอ่ื้น 

                           3. รู้คุณผูอ่ื้นมีความเมตตากรุณา มีนา้ใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 

                            4. รู้จกัประหยดั 

                         5. รู้จกัอดทน รอคอย 

  5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 

    ตวับ่งช้ีที่  1. สนใจและมีความสุขกบัศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

                        2. แสดงออกทางดา้นศิลปะดนตรี และการเคล่ือนไหวตามจินตนาการ 
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                        3. รักการออกก าลงักาย  

 พัฒนาการด้านสังคม 

 6.  ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

     ตวับ่งช้ีที่ 1. ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 

 7. รักธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมและความเป็นไทย 

    ตวับ่งช้ีที่  1. ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

                          2. มีสมัมาคารวะและมารยาทตามวฒันธรรมไทย 

          3. ปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนาที่นบัถือ 

 8. อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมในระบอบ 

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

     ตวับ่งช้ีที่  1. เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

                                   2. ปฏิ บัติ ตน เบื้ อ งต้น ในการเป็นสม าชิกที่ ดี ข องสั งคม ใน ระบอ บ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

         3. รู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 

                                   4. เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 9. ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

      ตวับ่งช้ีที่  1.สนทนาโตต้อบเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

                                2. รักการอ่านเขียนภาพและสญัลกัษณ์ได ้ 

                                3.เขา้ใจและใชภ้าษาท่าทางและสญัลกัษณ์อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั 

 10. มีความ สามารถในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมตามวยั 

     ตวับ่งช้ีที่  1. มีความคิดรวบยอดในการเรียน รู้ส่ิงต่างๆ ได ้

          2. แกปั้ญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

 11. มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์

    ตวับ่งช้ีที่  1. ท  างานศิลปะตามความคิดของตนเอง  

                                   2. แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง  
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                                   3. เล่าเร่ืองราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง 

                             4. ทดลองวธีิการใหม่ ๆ ในการท าส่ิงต่าง ๆ 

 12. มีเจตคดีที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

 ตวับ่งช้ีที่   1. สนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

                                  2.แสวงหาค าตอบดว้ยวธีิการที่หลากหลาย 

           3. มีสมาธิในการเรียนรู้ 

 กล่าวโดยสรุป คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัของเด็กแต่ละช่วงอายแุละ
แต่ละบุคคลจะมีความสามารถที่ต่างกนั เพราะฉะนั้นผูท้ี่เก่ียวขอ้งควรศึกษาและสงัเกตเด็กก่อนที่จะ
จดัประสบการณ์หรือจดักิจกรรมใหก้บัเด็ก เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 




