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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 14 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอน วัยเรียน การจัดทํา
ชดุกจิกรรมในการพฒันาการทางดานรางกายของเดก็กอนวยัเรียน และ การประเมินพัฒนาการทางดานรางกายของ
เดก็กอนวัยเรยีน ศนูยพฒันาเดก็เลก็ เทศบาลตาํบลฟาฮาม อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ประชากรท่ีใชในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ไดแกเด็กกอนวัยเรียน อายุระหวาง 3-4 ป ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม แบงเปนเด็กชายจํานวน 17 คน และเด็กหญิงจํานวน 13 คน รวมจํานวน 30 คนและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
วจิยัประกอบดวย แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กกอนวัยเรยีน และการปฏิบตัชิดุกจิกรรม สปัดาหละ 2 วนั 
เปนเวลา 8 สัปดาห

สรุปผลการวิจัยพบวา หลังจากการปฏิบัติชุดกิจกรรม ในสัปดาหที่ 8 การพัฒนาทางดานรางกายของเด็ก
กอนวัยเรียนในดานตางๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งเด็กสามารถตอบสนองตอการออกคําสั่งพรอมทั้งปฏิบัติตามคําสั่ง
ของครูไดดีขึ้น อีกทั้งสามารถจัดทําชุดกิจกรรมฯ ที่ดึงดูดความสนใจและเหมาะสําหรับกลุมประชากรไดเปนอยางดี 
และสมรรถภาพทางกายหลังจากไดมีการทดสอบกอน และหลังการฝก ปรากฏวาสมรรถภาพทางกายดีขึ้นกวากอน
การฝกอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

 The research was to study the physical development of the preschool children. This physical 
development collection and the evaluation of the physical development of the preschool children in the 
preschool children of Child Development Center in Fhaham District Amphur Muang, Chiang Mai Province . 
The population in this research were the 3-4 years of age in the preschool children of Child Development 
Center in Fhaham District Amphur Muang, Chiang Mai Province. divided into two groups that were 17 boys 
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ทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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and 13 girls, totally 30 persons. The instrument in this research were the physical capability of preschool 
test and activity set which the students exercise two days per week, totally eight weeks.

The result of the research found that there is the good physical development of pre-study students 
after the eight weeks of exercise. They can be better response through the teacher’s instruction and they 
can do the activity set which attracted their interesting and suitable with the population. The physical 
capability after the pre-test and post-test was found that the students’ capability is better. There are the 
signifi cant at .05 

º·¹íÒ

เด็กนับเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2550-2554) ไดเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เด็กจะตองเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนาจึงเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคาที่สุด เด็กในทางจิตวิทยา หมายถึง ผูที่มีอายุ 1-12 ขวบ ซึ่งเด็กในวัยระยะ 6 ขวบแรก เปนระยะท่ีสําคัญ
ที่สุด (The First Six Years of Life are Most Important) เปนชวงระหวางการเจริญเติบโต เด็กจะตองไดรับการ
เลีย้งดูอยางดีเปนพเิศษจากครอบครัว คร ูอาจารย ทัง้ทางรางกาย จติใจ อารมณ สงัคม และสติปญญา และสอดคลอง
กบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) กลาววา การศึกษา คอืกระบวนการเรียนรูเพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู การสืบทอดทางวัฒนธรรมสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูที่เกิดจากสภาพแวดลอมของสังคมการเรียนรูที่เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

เด็กวัยนี้ ซึ่งอยูในชวงอายุ 2-6 ป เร่ิมรูจักบุคคล สิ่งแวดลอม สิ่งของ สามารถใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย
ไดหลากหลาย เริ่มเขาใจลักษณะการส่ือสาร และสามารถใชภาษาไดมากข้ึน จากส่ิงท่ีไดเรียนรูใหมและการมีความ
สามารถดังกลาวกระตุนใหเด็กตองการแสดงความสามารถท่ีมีอยู วัยนี้จึงมีลักษณะเดนคือชอบแสดงความสามารถ 
ชอบอาสาชวยเหลือ ชางประจบ ซุกซน อยากรูอยากเห็น ชางถาม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชอบปฏิเสธ 
คอนขางดื้อ ตองการมีอิสระ เปนตัวของตัวเอง เริ่มรูจักพึ่งพาตนเอง และไมยอมรับความชวยเหลือจากผูใหญ 
โดยเฉพาะในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การทํากิจกรรม การเรียนรูเหตุผล สิ่งใดผิดถูก การเรียนรูวิธีแกไขปญหา
ดวยตนเอง นอกจากน้ีเดก็จะแสดงความรูสกึนกึคดิของตนจากการพูดคุยการแสดงออก ความเฉลียวฉลาด ซึง่จะเปน
เอกลักษณของเด็กแตละคนดวย ดังนั้นจึงพบวาเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลิกภาพและมีพัฒนาการดาน
จรยิธรรมอยางชดัเจน พฒันาการของเดก็ในวยักอนเรยีนหรอืเดก็ท่ีอยูในระดบัอนบุาล เปนวยัพัฒนามาจากวยัทารก 
เริ่มจากอายุประมาณ 2-6 ป มีลักษณะเดนชัด คือ มีการพัฒนาการทางดานสวนสูง น้ําหนัก สรีระ สมอง สายตา 
และทักษะกลามเนื้อ ตองการเปนตัวของตัวเอง คอนขางดื้อ มีความสามารถดานภาษา เปนวัยระยะหวัเลี้ยวหัวตอ 
ตามทฤษฎขีองเพยีเจท เดก็จะอยูในขัน้กอนคดิแบบเหตผุล มกีารพฒันาการทางดานภาษา การใชสญัลักษณ การคดิ 
มีการเลียนแบบ การมีจินตภาพ และสิ่งที่มีผลตอพัฒนาการของเด็กในชวงนี้ คือ การรับรู ซึ่งจะเปนสื่อกลางสําคัญ
ใหเดก็เกดิประสบการณและเปนกระบวนการนําความคิดเขาสูสมอง เพ่ือเก็บรวบรวมและจดจาํสิง่ตางๆ เปนพืน้ฐาน
ในการสรางความคิดรวบยอดและใชความคิดนั้นในการแกปญหาหรือคนหาความรูอื่นๆ ตอไป โดยอาศัย
ความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งเด็กจะอาศัยการรับรูทางสายตาเปนสิ่งสําคัญ โดยเด็กกอนวัยเรียนมีพัฒนาการ
ดานการรับรูขนาดวัตถุตามเกณฑ การรับรูจะเพิ่มขึ้นตามระดับอายุ
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สําหรับการพัฒนาทางดานรางกาย มีกิจกรรมทางพลศึกษา อาทิเชนการยืดเหยียดกลามเนื้อการฝกความ
ออนตัว ความคลองแคลววองไวและปฏิกริยิาตอบสนอง ทีจ่ะชวยกอใหเกดิพฒันาการอยางหลากหลายและใชไดผล 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาลี วิทยาธรรัตน, จุไรรัตน วัชรอาสน และสุนทรี รักความสุข (2544) ท่ีไดทําการวิจัย
เรือ่ง การพฒันาโปรแกรมสงเสรมิสขุภาพดานภาวะสขุภาพของเดก็กอนวยัเรยีน ศนูยพฒันาเดก็เลก็ วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ชลบุรี ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน กอนและหลังการใชโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน  มีความแตกตางของความผิดปกติของสุขภาพรางกาย พัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาอยางมีนัยสําคัญสถิติระดับ .05 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดทําชุดกิจกรรมในการพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และเปนงานวิจัยที่ยังไมมีหนวยงานใด
ไดจัดทําการศึกษาวิจัยมากอน

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล
ฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อจัดทําชุดกิจกรรมในการพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน
3. เพื่อประเมินพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน 

ÇÔ Õ̧´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูมีสวนเกี่ยวของจะมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยกับผูวิจัยตลอดการดําเนินการวิจัย 
ซึ่งประกอบไปดวย ครูประจําศูนย ผูปกครอง และเด็กเล็กของศูนยพัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประชากร เปนเดก็กอนวยัเรียน ซึง่มีอายรุะหวาง 3-4 ป ของศนูยพฒันาเดก็เลก็ เทศบาลตาํบลฟาฮาม อาํเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม แบงเปนเพศชาย จํานวน 17 คน และเพศหญิง จํานวน 13 คน รวมจํานวน 30 คน 

ภาพที่ 1 สภาพทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งประกอบไปดวย 
1. ชุดกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม ในการพัฒนาการดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน 

ภาพที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรม

2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งมีดวยกัน 7 รายการ
2.1 นั่งงอตัว
2.2 วิ่งเก็บของ
2.3 โยนและรับลูกบอล    
2.4 ยืนทรงตัว      
2.5 แรงบีบมือ     
2.6 กลิ้งลูกบอลใหรับ ซาย-ขวา   
2.7 วิ่งขามสิ่งกีดขวาง

ขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม
ในการจัดสรางชุดกิจกรรมผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการทางทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทางดานรางกายของเด็ก

กอนวัยเรียน แลวนํามาเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรม โดยพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 ระยะเวลาในการฝกแตละคร้ัง
1.2 จํานวนครั้งในการฝกในแตละกิจกรรม
1.3 ความถี่ในการฝกในแตละสัปดาห
1.4 ระยะเวลาในการแตละสัปดาห
1.5 การอบอุนรางกายและการยืดเหยียดกลามเนื้อ 

2. การสรางชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยขั้นตอนในการฝกในแตละวัน จะเริ่มตนจากกิจกรรม
ดังนี้
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2.1 การอบอุนรางกายและกายบริหารยืดเหยียดกลามเน้ือสวนตางๆ ของรางกาย ใชเวลาประมาณ 
5-10 นาที 

2.2 การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาการดานรางกายดานตางๆ ใชเวลาประมาณ 40 นาที
2.3 หลังจากการฝกแลวก็จะเปนการผอนคลายกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย ใชเวลาประมาณ 

5-10 นาที 
3. นําชุดกิจกรรมการพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน นําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 

เพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และนํามาปรับปรุงแกไข
4. นําชุดกิจกรรมไปทดลองใช 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 แบบ 1:1 (3 คน) เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) พรอม

นํามาปรับปรุง และคร้ังที่ 2 แบบกลุมเล็ก (10 คน) เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) พรอมนํามาปรับปรุงหลังจากน้ัน
กน็าํไปทดลองใชภาคสนามกับประชากร ของศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 30 คน ทีมี่คณุสมบตัใิกลเคียงกบัประชากร 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟาฮาม เพื่อศึกษาปญหาและแกไขจุดบกพรองในข้ันตอนตางๆ ใหสมบูรณ 
พรอมกับหาประสิทธิภาพ (E1/E2) อีกครั้ง

อุปกรณที่ใชในการวิจัย 
ในการดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใชอุปกรณตางๆ ดังตอไปนี้
1. ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. นาิกาจับเวลาที่สามารถจับเวลาได 1/100 วินาที
3. เครื่องช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง
4. ลูกบอล
5. ไมบรรทัด
6. เทปกาว
7. ตะกรา
8. กรวยพรอมขาต้ัง
9. ตุกตา
10.  นกหวีด
 

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดคํานึงถึงความถูกตองแมนตรงในการจัดเก็บและผล

ของขอมูล จึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ทาํหนังสอืขอความรวมมือในการทําวจิยักบัศูนยพฒันาเด็กเลก็ เทศบาลตําบลฟาฮาม อาํเภอเมือง จงัหวัด

เชียงใหม
2. เก็บขอมูลประชากรและสํารวจศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
3. นําขอมูลประชากรมาศึกษาเพื่อจัดเตรียมขอมูลที่ใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูประจําศูนย

และผูปกครอง ในการจัดทําชุดกิจกรรมฯ
4. กําหนดการทําแผนงาน ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการฝกปฏิบัติการใชชุดกิจกรรม 

ทั้งขั้นตอนตางๆ ใหครูประจําศูนยและผูปกครอง ใหทราบและเขาใจตรงกันในการเก็บขอมูลการวิจัย
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5. สรางความคุนเคยกับเด็กและจัดกิจกรรมการพัฒนารางกาย
5.1 การอบอุนรางกาย การยืดเหยียดและการผอนคลายกลามเนื้อ 
5.2 การเคลื่อนไหว 
5.3 การออกกําลังกายโดยไมใชอุปกรณ 
5.4 การเลนเกม

6. การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทางดานรางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กกอน
วัยเรียน ใหครอบคลุมองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย อาทิเชนความออนตัว, ความแข็งแรงของกลามเน้ือ, 
ความสมดุลของรางกาย, ปฏิกิริยาตอบสนอง, การประสานงานของระบบประสาทและกลามเน้ือ ตั้งแตวันที่ 
29 มิ.ย.-3 ต.ค. 2554 

7. ศกึษาผลการใชชดุกจิกรรมเพือ่พฒันาการทางดานรางกายและผลการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายของ
เด็ก 

8. สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลีย่ (mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอายนุ้าํหนกั สวนสงู และคะแนน

การทดสอบสมรรถภาพทางกายแตละรายการของประชากรทั้งเพศชายและ เพศหญิง
2. กําหนดความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3. เสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตาราง ประกอบความเรียง แผนภูมิ และกราฟ

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

ผลการวิจัย
การจดัทาํชดุกจิกรรมในการพฒันาการทางดานรางกายของเด็กกอนวยัเรียนของศนูยพฒันาเดก็เล็ก เทศบาล

ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาการพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียนในดานตางๆ มีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น อีกทั้งมีการตอบสนองตอการออกคําสั่ง พรอมทั้งปฏิบัติตามคําสั่งของครูไดดีขึ้น และเด็กสามารถยืนขาเดียว
ไดนานขึ้น กระโดดขาเดียวได สามารถยืนบนปลายเทาไดนานพอสมควร วิ่งไดเร็วกวาเดิม วิ่งเล้ียวมุมได หลบหลีก 
ควบคุมการวิ่งใหชาลงและเร็วขึ้นได สามารถหยุดไดทันที สามารถกระโดดไดไกลๆ กระโดดสองเทาใหตัวลอยสูงได 
กระโดดโดยใชเทาทีละขางได วิ่งและหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดเปนอยางดี สามารถโยนและรับลูกบอลได รวมท้ังรูจัก
การยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการเลนและออกกําลังกายไดเปนอยางดี 

จากการประเมินผลหลังการใชชุดกิจกรรม พบวา สามารถจัดทําชุดกิจกรรมฯ ที่ดึงดูดความสนใจ และเหมาะ
สําหรับกลุมประชากรซ่ึงไดแก กิจกรรมการสรางความคุนเคยกับเด็ก กิจกรรมการพัฒนารางกาย การยืดเหยียด
กลามเนื้อ การเคลื่อนไหว การออกกําลังกายโดยใชและ ไมใชอุปกรณ และการเลนเกม 

การประเมินสมรรถภาพทางกายทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียนกอน และ หลังการใชชุดกิจกรรมจะมี
คาเฉลีย่สงูขึน้ตามลาํดบั สมรรถภาพทางกายของเดก็กอนวยัเรยีนมคีวามใกลเคยีงกนั และไมมคีวามแตกตางในแตละ
ชวงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยไดมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอน ระหวาง และหลังการฝก ปรากฏวา 
สมรรถภาพทางกายดีขึ้นกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การอภิปรายผล
1. การพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน หลังจากการฝก 8 สัปดาห เด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 

ซึ่งสอดคลองกับ Ross (1970 : 2727-A) พบวา ชวงเวลาการฝก 6 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ก็จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
และพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรง กําลังมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลการฝก อาจเกิดจากความหนัก
ของงานที่แตกตางกัน รวมทั้งระยะการฝกในโปรแกรมการฝก ดังท่ี ธนิต ขําวัฒนพันธ (2519 : 88-89) ไดใหหลัก
ในการสรางโปรแกรมการฝกไวดงันี้ 1. จุดมุงหมายในการฝกจะสรางโปรแกรมใหตรงตามจุดประสงค 2. ระยะเวลา
ในการฝกจะตองกําหนดใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝก 3. หลักในการฝกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ตองเริ่มจากงาย
ไปหายาก นอกจากน้ี Alan และ Thomas (อางถึงใน สุจินตรัตน, 2537 : 26) ไดใหหลักในการสรางโปรแกรม
การฝกไวอีกวา ในการฝกตองมีสิ่งเราอยางเพียงพอ และตองคํานึงถึงปริมาณการฝกซอม ที่มีองคประกอบคือ 
ความหนักของงาน ระยะเวลาในการฝก ความบอยในการฝก ซึ่งสอดคลองกับ รําแพน พรเทพเกษมสันต (2529 : 
15) กลาวไววา การฝกที่พอเหมาะทําใหรางกายเกิดการปรับตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของรางกาย
ขึ้นอยูกับความแรง ความนาน (ระยะเวลา) และจํานวนครั้งของการฝก และถาฝกเบาเกินไปก็ไมเกิดการพัฒนา แต
ถาฝกหนกัเกนิไปกอ็าจทาํใหเกดิการบาดเจบ็ได และการเพิม่ความหนกัของงานอยางมรีะบบจะทาํใหระบบตางๆ ทาํ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

2. ชุดกิจกรรมท่ีใชพัฒนารางกายของเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งหลังจากที่ผูเชี่ยวชาญไดมีการปรับและแกไข
ชุดกิจกรรมใหมีการดึงดูดความสนใจและใหเหมาะสําหรับประชากร ซึ่งไดแกกิจกรรมการสรางความคุนเคยกับเด็ก
กจิกรรมการพัฒนารางกาย การยดืเหยยีดกลามเนือ้ การเคลือ่นไหว การออกกาํลังกายโดยใชและไมใชอปุกรณ และ
การเลนเกม มีผลทําใหประชากรเกิดเปล่ียนแปลงตามองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย ดานความออนตัว, 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ, ความสมดุลของรางกาย, ปฏิกิริยาตอบสนอง, การประสานงานของระบบประสาทและ
กลามเนื้อ มีผลทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหลังการใชชุดกิจกรรมดีขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้อาจเพราะวาการฝกดวย
ชุดกิจกรรมทําใหมีผลตอการพัฒนาของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบการทํางานของรางกาย ดังเชนที่ Klafs 
และ Arnheim (1977 : 20-27) กลาววา ในการฝกถาตองการพัฒนากลามเนื้อสวนใด จะตองใหกลามเนื้อสวนนั้นได
ทาํงานหรอืออกกาํลงักาย เนือ่งจากกลามเนือ้ทีไ่ดรบัการฝกนัน้จะมกีารเปลีย่นแปลงทางเคมเีกดิขึน้ภายในกลามเนือ้ 
ซึ่งการฝกกลามเนื้อเพียง 2-3 สัปดาห สามารถเพ่ิมไกลโคเจน สารนอนไนโตรเจน มัยโอโกลบินขึ้นเปนจํานวนมาก 
สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนสารที่จําเปนที่จะทําใหกลามเนื้อทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อกลามเนื้อทํางานได
อยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้กจ็ะทาํใหรางกายมสีมรรถภาพสงูขึน้ตามไปดวยและจะสงผลใหมคีวามสามารถและทกัษะ
ทางกีฬาเพ่ิมขึ้นอีกดวย

3. การประเมินสมรรถภาพทางกายทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน กอนและหลังการใชชุดกิจกรรม
จะมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นตามลําดับ และมีความใกลเคียงกัน และไมมีความแตกตางในแตละชวงอายุทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ซึ่งในรายการนั่งงอตัว วิ่งเก็บของ ยืนทรงตัว และกล้ิงลูกบอลใหรับซาย-ขวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวา
เพศชาย สวนในรายการ โยนและรับลูกบอลแรงบีบมือและ วิ่งขามสิ่งกีดขวาง เพศชายมีคาเฉลี่ยมากวาเพศหญิง 
และสมรรถภาพทางกายไดมกีารทดสอบกอนและหลัง การใชชดุกจิกรรมปรากฏวาสมรรถภาพทางกายดีขึน้กวากอน
การฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษิณี มนัสศิลป (2535 : บทคัดยอ) 
พบวา หลังจากฝกกระโดดเทาคูขามร้ัวกับการฝกวิ่งลากเครื่องถวงน้ําหนกัครบ 8 สัปดาห กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้นกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดกจิกรรมในการพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน จาํเปนจะตองศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับ

เด็กกอนวัยเรียนและสรางความคุนเคยเพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เพื่อท่ีจะทําใหการจัดกิจกรรมตางๆ เปน
ไปดวยดี

2. การนําชดุกจิกรรมไปใช ควรใหทางศนูยพฒันาเด็กเลก็ฯ จดักจิกรรมใหกบัเด็กอยางนอยสปัดาหละ 2 วนัๆ 
ละ ประมาณ 50-60 นาที

3. ควรมีผูเชี่ยวชาญ นักพลศึกษา ซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหกับเด็กกอนวัยเรียน รวมทั้ง
การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ มาชวยในการสอนและเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก

4. สามารถนาํเกณฑมาตรฐานทีไ่ดจากการศกึษาวจิยัไปใชในการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายของเดก็กอน
วัยเรียนตอไป

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. หาวิธีสงเสริมการพัฒนาการทางดานรางกาย โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กกอนวัยเรียน

ที่เหมาะสมกับชวงอายุของเด็กและใหครบทุกองคประกอบของสมรรถภาพรางกาย 
2. ควรจัดทําชุดกิจกรรมที่ใชพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียนใหมีลักษณะที่นาสนใจ ดึงดูด

ความสนใจ และไมมีขั้นตอนที่ยุงยากสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
3. ควรมีการนําไปชุดกิจกรรมไปศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชวงอายุและรูปแบบ

ของการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายของเด็กกอนวัยเรียน ใหครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อนําขอมูลมาสรางเกณฑ
มาตรฐานใหกับเด็กกอนวัยเรียนในระดับประเทศตอไป 
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2. แบบทดสอบวิ่งเก็บของ

วัตถุประสงค เพื่อวัดความคลองแคลววองไว (วินาที)
อุปกรณ 1.  ตะกรา  2. ลูกบอลยาง ขนาดเล็ก
 3.  เทปกาว 4. นาิกาจับเวลา
 5. นกหวีด
วิธีการทดสอบ 1. ใหผูทดสอบยืนอยูที่เสนเริ่ม 
 2. หลังจากน้ันใหผูทดสอบฟงสัญญาณเพ่ือเริ่ม

ทําการทดสอบ โดยวิ่งไปหยิบลูกบอลท่ีอยูใน
ตะกราที่หางออกไป 3 เมตร

 3. หลังจากน้ันนําลูกบอลวางลงในตะกราที่จุดเริ่มตน
 4. แลวจากนั้นก็วิ่งไปหยิบลูกบอลอีกลูกมาใสตะกราอีกครั้ง
 5. นับเวลาที่ผูทดสอบทําได 

1. แบบทดสอบนั่งงอตัว

วัตถุประสงค เพื่อวัดความออนตัว (เซนติเมตร)
อุปกรณ 1.  เบาะรองน่ัง  
 2. ไมบรรทัดหรือสายวัด (เซนติเมตร) 
 3. เทปกาว
วิธีการทดสอบ 1. ใหผูทดสอบนั่งเหยียดขาไปขางหนา ขาของ

ผูทดสอบหามงอ
 2. ผูทดสอบเหยียดแขนไปขางหนาใหไดมากท่ีสดุ

ÃÒÂ¡ÒÃ·´ÊÍºÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Ò§¡ÒÂ¢Í§à´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕÂ¹

การทดสอบสมรรถภาพทางกายน้ีทางผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเพ่ือนํามาทดสอบสมรรถภาพของเด็กกอนวัยเรียน
และจัดทําเกณฑสมรรถภาพของเด็กกอนวัยเรียน อายุ 3-4 ป โดยมีรายการทดสอบ 7 รายการดังนี้

1. นั่งงอตัว 2. วิ่งเก็บของ 3. โยนและรับลูกบอล 4. ยืนทรงตัว
5. แรงบีบมือ 6. กลิ้งลูกบอลใหรับ ซาย-ขวา 7. วิ่งขามสิ่งกีดขวาง
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4. แบบทดสอบยืนทรงตัว 

วัตถุประสงค เพื่อวัดความสมดุลของรางกายในเรื่องของการ
 ทรงตัว (วินาที)
อุปกรณ 1. นาิกาจับเวลา 2. นกหวีด
วิธีการทดสอบ 1. ใหผูทดสอบยืนในทาเตรียมพรอมขาเดียว 

(ขาขางที่ถนัด)
 2. หลังจากน้ันใหผูทดสอบฟงสัญญาณเพ่ือเร่ิม

ทําการทดสอบ
 3.  ผูทดสอบจะตองยืนและกางแขนออกขนาน

ลําตัวและนิ่ง 
 4. ผูทดสอบจะตองยืนใหไดนานท่ีสุดโดยนับ

เวลาที่ทําได 

3. แบบทดสอบโยนและรับลูกบอลสองมือ (30 วินาที)

วัตถุประสงค เพื่อวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและการทํางานประสานกันของ
 ระบบประสาทและกลามเนื้อ (นับจํานวนคร้ัง)
อุปกรณ 1. ลูกบอล  2. ตะกรา  3. นาิกาจับเวลา  
 4. นกหวีด  5. เทปกาว
วิธีการทดสอบ  1. ใหผูทดสอบยืนอยูลักษณะทาเตรียม และจับบอลไวในระดับอก
 2. หลังจากน้ันใหผูทดสอบฟงสัญญาณเพ่ือเริ่มทําการทดสอบ
 3. โดยผูทดสอบจะตองโยนลูกบอลลงในตะกราที่หางออกไป 1.50 เมตร
 4. หลังจากน้ันตองรับลูกบอลกลับหลังจากการโยนลูกบอลลงตะกราดวย 
 5. โดยนับจํานวนท่ีโยนลงตะกราและรับลูกบอลได
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5. แบบทดสอบแรงบีบมือ (30 วินาที)

วัตถุประสงค เพื่อวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน 
 (นับจํานวนคร้ัง)
อุปกรณ 1. ตุกตายาง  2. นาิกาจับเวลา 
 3.  นกหวีด
วิธีการทดสอบ  1. ใหผูทดสอบยืนอยูลักษณะทาเตรียม 

และจับตุกตาจับไวในมือขางที่ถนัด
 2. หลังจากน้ันใหผูทดสอบฟงสัญญาณ เพื่อเริ่มทําการทดสอบ
 3. โดยผูทดสอบจะตองบีบตุกตายางใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
 4. โดยนับจํานวนท่ีบีบตุกตายางได

6. แบบทดสอบกลิ้งรับลูกบอลซาย-ขวา (1 นาที)

วัตถุประสงค เพื่อวัดปฏิกิริยาตอบสนองและการทํางานประสานกันของระบบ
 ประสาทและกลามเนื้อ (จํานวนคร้ัง)
อุปกรณ 1. ลูกบอล  2. นกหวีด  3. เทปกาว 
วิธีการทดสอบ  1. ใหผูทดสอบนั่งในทาเตรียม หลังจากนั้นใหผูทดสอบฟงสัญญาณ
 2.  ผูทดสอบจะตองน่ังอยูจุดเริ่มตรงกลางหางจากผูที่ทําการทดสอบ 1.50 ม.
 3.  จากนั้นจะกลิ้งบอลไปทาง ซาย-ขวา สลับกัน (หางขางละ .50 ม.) 
 4.  โดยใหผูเขาทดสอบเอื้อมไปรับลูกบอลใหไดและตองกลับมายังจุดเริ่ม เพื่อรอรับลูกบอลครั้ง

ตอไป (จะกลิ้งบอลไปซายละขวา สลับกันไปนับจํานวนครั้งท่ีรับได) 
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7.  แบบทดสอบวิ่งขามสิ่งกีดขวาง (วินาที)

วัตถุประสงค เพื่อวัดการทํางานประสานกันของระบบประสาทและกลามเนื้อขา (วินาที)
อุปกรณ 1.  กรวยพรอมเสาและหลัก  2. นาิกาจับเวลา 
 3. นกหวีด    4. เทปกาว 
วิธีการทดสอบ  1.  ใหผูทดสอบน่ังในทาเตรียม หลังจากน้ันใหผูทดสอบฟงสัญญาณ
 2.  โดยกรวยและหลักจะหางกันกรวยละ 50 ซม.
 3.  ใหผูเขาทดสอบลอดแลววิ่งไปกระโดดขามส่ิงกีดขวาง ลอดและกระโดดขามส่ิงกีดขวางและ

เขาเสน ซึ่งผูทดสอบจะตองวิ่งไปใหเร็วที่สุด 
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โดย อาจารย ดร.ไพรัช โกศัลยพิพัฒน
อาจารยประจําสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

พัฒนาการของเด็กวัยตางๆ จะมีความแตกตางกัน ซึ่งนับไดวาเปนลักษณะเฉพาะวัยที่
สามารถจําแนกใหเห็นเปนลักษณะเดนประจําวัยได และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นเปน
พื้นฐานในการเขาใจพฤติกรรมที่เปนปกติธรรมดาของเด็กวัยนี้ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
พฒันาการทางกาย เดก็วยันีน้บัวาเปนเด็กวยัตอนตนทีม่สีวนสูงและนํ้าหนักเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็ว 
แตจะขยายออกทางสวนสูงมากกวาดานขางกลามเนื้อและกระดูกจะเร่ิมแข็งแรงขึ้นแต
กลามเน้ือที่เกี่ยวกับการเคล่ือนไหวยังเจริญไมเต็มที่การประสานงานของอวัยวะตางๆ ยังไมดี
พอ พัฒนาการทางอารมณ เด็กวัย 3-5 ขวบ มักจะเปนเด็กเจาอารมณ และจะแสดงอารมณ
ตางๆ ออกมาอยางเปดเผยและมีอิสระเต็มที่ เด็กวัยนี้มักมีความกลัวอยางสุดขีด อิจฉาอยาง
ไมมีเหตุผล โมโหราย การท่ีเด็กมีอารมณเชนนี้อาจจะเปนเพราะเด็กมีประสบการณกวางข้ึน
เพราะเง่ือนไขทางสังคมต้ังแตสังคมภายในบาน จนกระท่ังถึงสังคมภายนอกบาน เด็กเคยไดรับ
แตความรักความเอาใจใสจากพอแมและผูที่ใกลชิด เมื่อตองพบกับคนนอกบานซ่ึงไมสามารถ
เอาใจใสเด็กไดเทาคนในบานและไมสามารถท่ีจะเอาใจใสไดเหมือนเม่ือเด็กเล็กๆ อยู เด็กจึง
รูสึกขัดใจเพราะคิดวาตนเปนคนที่มีความสามารถกวาคนอื่น เด็กจะยกยองบูชาตนเองและ
พยายามปรับตัวเพื่อตองการใหเปนท่ีรักและเปนท่ียอมรับของบุคคลขางเคียง ในวัยนี้มักจะใช
คําพูดแสดงอารมณตางๆ แทนการรุกรานดวยกําลังกายเพราะพัฒนาการทางรางกายยังไม
โตเต็มที่ เด็กแตละคนมีอารมณไมเหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดูจากพอแม
และสภาพแวดลอมทางสังคม พัฒนาการทางสังคม เด็กปฐมวัยหรือวัยกอนเขาเรียนไดเรียนรู
เขาใจ และใชภาษาไดดีขึ้นพอแมและผูที่อยูใกลชิด ตลอดจนครูที่อยูในชั้นอนุบาลไดอบรม
สั่งสอนเพื่อใหเด็กเขาใจถึงวัฒนธรรมคานิยมและศีลธรรมทีละนอย โดยเริ่มจากสิ่งที่งาย และ
พัฒนาการทางสติปญญา เด็กวัยนี้มีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดี เด็กจะเรียนรูศัพท
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ควรจัดใหเด็กไดมีโอกาสพูดใหเพื่อนฟง เพื่อนก็ตองเปนผูฟงท่ีดีดวย และ
ควรหมุนเวียนกันออกมาพูดทุกคน การจินตนาการและการสรางเรื่องจะพบมากในเด็กวัยนี้ 
จึงเปนโอกาสเหมาะท่ีควรจะไดสนับสนุนและสงเสริมจินตนาการของเด็กใหมากท่ีสุด แตเด็กวัยน้ี
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ไมมีพัฒนาการที่เกี่ยวกับการจัดประเภทของส่ิงของเปนหมวดหมู ไมมีพัฒนาการในเรื่องความ
คงตัว ในเรื่องขนาดนํ้าหนักและปริมาตร ทั้งนี้เปนเพราะเด็กยังไมมีความเขาใจ ยังไมมีเหตุผล
และประเมินคาสิ่งตางๆ ตามท่ีเห็นดวยตาเทานั้น จะเห็นไดวา เด็กกอนวัยเรียนนี้มีพัฒนาการ
ทางรางกายทีก่าํลงัเจรญิเตบิโต ภาวะอารมณทีม่กีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูกบัสภาพแวดลอม และ
สงัคมรอบดาน เริม่มสีงัคม มกีารเรียนรูสิง่ทีค่วรทํา ไมควรทํา ฝกการเปนผูใหและเปนผูรบั และ
มีพัฒนาการทางสติปญญาที่ดี อยูในวัยที่อยากรู อยากเห็น อยากทํา เรียนรูเร็วเปนแนวทางท่ี
ครูผูสอนควรจะสังเกต และเขาใจในพฤติกรรมของเด็ก กอนจะดําเนินการสอนและใหความรู
ตางๆ กับเด็กกอนวัยเรียนเหลานี้ 

งานวิจัยเรื่องการจัดทําชุดกิจกรรมในการพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัย
เรยีน ศนูยพฒันาเดก็เลก็ เทศบาลตาํบลฟาฮาม อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ของอาจารยวาที่
เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง นับเปนงานวิจัยท่ีเปนประโยชนกบัหนวยงานตางๆ ที่จัดการศึกษาใหกับ
เด็กกอนวัยเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลก็ตาม สามารถนําชุด
กิจกรรมพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียนไปใชจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการทาง
ดานรางกาย ซึง่เปนหน่ึงในสีข่องพฒันาการท่ีสาํคญัของเด็กปฐมวยั ดงัท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
คอื หลงัการฝกในสปัดาหที ่8 การพฒันาการทางดานรางกายของเดก็กอนวยัเรยีนในดานตางๆ 
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งเด็กสามารถตอบสนองตอการออกคําสั่ง พรอมทั้งปฏิบัติตามคําสั่งของ
ครไูดดขีึน้ อกีทัง้ยงัสามารถจดัทาํชดุกิจกรรมฯ ทีด่งึดดูความสนใจและเหมาะสมสาํหรบัประชากร
ไดเปนอยางดี รวมถึงสมรรถภาพทางกายดีขึ้นกวากอนการฝกกิจกรรมในครั้งนี้ จะชวยสงเสริม
ใหเด็กกอนวัยเรียน มีพัฒนาการทางดานรางกายที่ดีขึ้นตามวัยอยางเหมาะสมตอไป
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