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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ 
ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา ของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ก่อน
และหลงัทดลองการจดักิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติ กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษา    
คร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั อายุ 5-6 ปี ศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ  านวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัได้แก่ 1) แผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อ
วสัดุธรรมชาติ 2) แบบทดสอบและแบบประเมินพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 2.1) แบบทดสอบดา้น
ร่างกายจ านวน 6 รายการ เป็นแบบทดสอบและเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพนัธ์กบั
สุขภาพของเด็กไทย อาย ุ5-6 ปี ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
(พ.ศ.2549) จ  านวน 6 รายการ คือ (1) ดัชนีมวลกาย (2) นั่งงอตวัไปขา้งหน้า (3) ลุกนั่ง 30 วินาที    
(4) ยนืกระโดดไกล (5) วิ่งเก็บของ 3 จุด และ (6) วิ่งเร็ว 20 เมตร 2.2) แบบประเมินด้านอารมณ์
จิตใจ 10 ขอ้ 2.3) แบบประเมินด้านสังคม 10 ขอ้ 2.4) แบบประเมินด้านสติปัญญา 10 ข้อ การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา 
ของเด็กปฐมวยั ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยหาค่าร้อยละ น าเสนอข้อมูลตาราง
ประกอบการบรรยาย 
         
 1. ผลการวิจัย 
 ผลการวจิยัพบวา่ เด็กปฐมวยัที่ไดรั้บการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ มี
พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ของเด็กปฐมวยั มีคะแนน
เฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.81 และ 91.98 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พฒันาการด้านร่างกาย มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
61.11  และ 81.60  ตามล าดบั พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลอง                
จดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  75.55 และ 99.62 ตามล าดบั พฒันาการดา้นสังคม มีคะแนนเฉล่ียก่อนและ
หลังการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.07 และ 99.25 ตามล าดับ พฒันาการดา้นสติปัญญา มี
คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.34  และ 98.91 ตามล าดบั และเม่ือ
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เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้วสัดุธรรมชาติ พบว่า เด็กปฐมวยัมี
พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญาทีสู่งขึ้น 
 

2. อภปิรายผล  
 
กกกกกกกกผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า หลังการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้วสัดุธรรมชาติท่ีมีต่อ
พฒันาการ 4 ดา้น ของเด็กปฐมวยัมีพฒันาการ 4 ดา้นในภาพรวม และจ าแนกเป็นรายดา้นสูงขึ้นทุก
ด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้วสัดุ
ธรรมชาติสามารถส่งเสริมพฒันาการ 4 ดา้น ของเด็กปฐมวยัให้สูงขึ้น ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 
 2.1 เด็กปฐมวยัที่ไดรั้บการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติที่มีต่อพฒันาการ
ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ของเด็กปฐมวยั มีคะแนนเฉล่ียก่อน
และหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.81 และ 91.98 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าหลงัการจดั
กิจกรรมเด็กมีพฒันาการที่สูงขึ้น จึงกล่าวไดว้่าการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ เป็น
กิจกรรมที่ท  าให้เด็กไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย ไดใ้ชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ในการเคล่ือนไหวผา่นกิจกรรมที่
จดัขึ้ น เด็กได้เดิน คลาน กระโดด และวิ่ง จากการสังเกตขณะท่ีเด็กเล่นกิจกรรมทางกาย เด็กมี
กล้ามเน้ือมัดใหญ่ แขน ขา ไหล่แข็งแรง และมีความคล่องตวั ความอ่อนตวั การทรงตวัท่ีดีขึ้น มี
ความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลิน เล่นร่วมกบัเพือ่น ๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข รู้จกัการรอคอย ปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลง และคิดแกปั้ญหาตดัสินใจในการเล่น ซ่ึงสอดคล้องกับ เจริญ  กระบวนรัตน์ (อ้างถึงใน 
เพิ่มศกัด์ิ  สุริยจนัทร์ 2558: 8-9) ได้กล่าวว่า การมีกิจกกรมทางกายเป็นประจ าในช่วงวยัเด็กและ
วยัรุ่นมีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกาย การหลั่งฮอร์โมน การสสมเกลือแร่ใน
กระดูกการพฒันาระบบหวัใจและหลอดเลือด ซ่ึงจะเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงมากในช่วงวยัเด็กและวยั
แรกรุ่น รวมไปถึงทางดา้นสุขภาพจิต นอกจากน้ีสมองจะถูกกระตุน้ ขณะที่มีกิจกรรมทางกายโดย
การเพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดไปยงัสมองส่วนที่ เป็นความจ า ความเข้าใจ อารมณ์ และ
ความสามารถในการตดัสินใจของเด็ก ตลอดจนส่วนที่จ  าเป็นต่อการกระตุน้การ  
 2.2 การจดักิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติที่มีต่อพฒันาการด้านร่างกาย มี
คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  61.11 และ 81.60 ตามล าดบั แสดงให้
เห็นว่าหลงัการทดลองจดักิจกรรมเด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายท่ีสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ อภิสิทธ์ิ 
ชยัมงั (2555  : บทคดัยอ่) ผลการวิจยัพบว่าหลงัจากการฝึกในสัปดาห์ ที่ 8 การพฒันาการทางดา้น
ร่างกายของเด็กก่อนวยัเรียนในดา้นต่างๆ มีพฒันาการท่ีดีขึ้น ซ่ึงเด็กสามารถตอบสนองต่อการออก
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ค าสัง่พร้อมทั้งปฏิบติัตามค าสัง่ของครูไดดี้ขึ้น อีกทั้งสามารถจดัท าชุดกิจกรรมฯ ที่ดึงดูดความสนใจ
และเหมาะส าหรับกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี และสมรรถภาพทางกายหลงัจากไดมี้การทดสอบก่อน
ระหวา่ง และหลงัการฝึกปรากฏวา่สมรรถภาพทางกายดีขึ้นกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.3 การจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติที่มีต่อพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ 
มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.55  และ 99.62 ตามล าดบั แสดง
ให้เห็นว่าหลงัการทดลองจดักิจกรรม เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ ท่ีสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
เจริญ  กระบวนรัตน์ (อา้งถึงใน เพิ่มศกัด์ิ   สุริยจนัทร์ 2558: 8-9) ไดก้ล่าวว่า กิจกรรมทางกาย ช่วย
ลดความวิตกกงัวล ความซึมเศร้า ความเครียด เพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
คุณภาพการนอน และการมีสมาธิ  
 2.4 การจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติที่มีต่อพฒันาการดา้นสังคม มีคะแนน
เฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.07  และ 99.25 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า
หลังการทดลองจดักิจกรรม เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมที่สูงขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรเพญ็ บวัทอง 
(2555 บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค ์ดว้ยวตัถุธรรมชาติทอ้งถ่ินที่มีต่อ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรคด์ว้ยวสัดุธรรมชาติทอ้งถ่ินมีพฤติกรรมทางสงัคมโดยรวมและรายดา้นประกอบดว้ย การ
ช่วยเหลือ การแบ่งปัน และความร่วมมือสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ระดบั อนุบาล 1 และจากการวดัพฤติกรรมศิลปะสร้างสรรคด์ว้ยวสัดุธรรมชาติทอ้งถ่ินทุกสปัดาห์ 
รวม 8 สปัดาห์ พบวา่เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมทางสงัคมโดยรวมและรายดา้นสูงขึ้นตามล าดบั 

 2.5 การจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติทีมี่ต่อพฒันาการดา้นดา้นสติปัญญา 
มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.34  และ 98.91 ตามล าดบั แสดง
ให้เห็นว่าหลงัการทดลองจดักิจกรรมเด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาที่สูงขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เจริญ  
กระบวนรัตน์ (อา้งถึงใน เพิม่ศกัด์ิ   สุริยจนัทร์ 2558: 8-9) ไดก้ล่าววา่ เด็กท่ีมีกิจกรรมทางกายในชั้น
เรียน 30 นาที/วนั เป็นเวลา 3 วนั/สปัดาห์มีผลการทดสอบความสามารถทางปัญญาหรือความฉลาด 
(IQ) และผลทางวชิาการเพิม่ขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มที่ขาดกิจกรรมทางกาย ดงัน้ี ท  าใหเ้ด็กและ
วยัรุ่นมีสมาธิ ช่วยพฒันาความจ าและสติปัญญา ในขณะเดียวกันมีงานวิจยัจ  านวนมากที่พบว่า 
กิจกรรมทางกายมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผลงานวิชาการ และความคิดสร้างสรรค ์และความตอ้งการ
ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่ส าคญักิจกรรมทางกาย ไม่ไดท้  าให้ความสามารถในการเรียนรู้
ทางดา้นวิชาการของเด็กต ่าลง ตรงกนัขา้ม กิจกรรมทางกายหรือการออกก าลงักายมีผลเช่ือมโยงกบั
การเรียนรู้และพฒันาสติปัญญาในเด็กและเยาวชนดงันั้น การจดัใหเ้ด็กมีกิจกรรมทางกายใน         
ชั้นเรียน จะท าใหเ้ด็กนกัเรียนมีความกระตือรือร้น กระปร้ีกระเปร่า และมีผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก 



38 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 
กกกกกกกกข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                   1. การจดักิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติ มีเด็กบางคนเล่นไม่ได้ ควรให้
ก าลงัใจ อยูใ่กลชิ้ดเด็กขณะที่เล่นกิจกรรมเพือ่ลดความกงัวล ความกลวั  
 2. เพื่อให้เด็กเกิดการพฒันาในการเล่นกิจกรรมทางกาย ควรจดัให้เด็กไดเ้ล่นกิจกรรม
ครบทั้ง 8 กิจกรรมภายใน 1 คร้ัง 
                   3. เพือ่ป้องกนัอนัตรายที่จะเกิดขึ้นกบัเด็กขณะเล่นกิจกรรม ครูหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรดูแล
เด็กอยา่งใกลชิ้ด และกิจกรรมต่าง ๆ ควรจดัที่สนามหญา้  
                  4. เพื่อการเล่นกิจกรรมแต่ละคร้ังควรให้เด็กสวมเส้ือผา้ท่ีสะดวกเคล่ือนไหวร่างกายได ้
สวมรองเทา้ที่กระชบั ควรหลีกเล่ียงรองเทา้แตะ ร้องเทา้ส้น เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุขณะเล่น
กิจกรรม 
  5. เพือ่ใหท้ราบถึงพฒันาการของเด็ก ควรสงัเกตเด็กเล่นกิจกรรมทางกายทุกคร้ัง 
  6. ควรเพิม่ระยะเวลาในการเล่นกิจกรรมทางกาย 
กกกกกกกกข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
                   1. ควรมีการจดักิจกรรมทางกายในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมพฒันาการ 4 ด้าน ของเด็ก
ปฐมวยั 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติที่มีต่อพฒันาการ 
4 ดา้นในระดบัชั้นอนุบาล 1 – 2 
 3. ควรจดักิจกรรมทางกายใหค้รบทั้ง 8 กิจกรรม ภายใน 1 คร้ัง 
  
 
  




