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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น
BBL ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 7 – 8 ปี จานวน 30 คนโดยแบ่ง
เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม เรี ยนวิชาพลศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้สนามเด็กเล่น BBL จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 5 คาบ
คาบละ 60 นาที โดยใช้โปรแกรมการเล่นที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์
กับ สุ ข ภาพ 5 รายการ และแบบวัดความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence
Quotient : PQ) ก่อนและหลังการทดลอง
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภายหลัง จากการใช้ โ ปรแกรมการเล่ น ในสนามเด็ ก เล่ น BBL
สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองในรายการ ลุกนัง่ 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที นัง่ งอ
ตัวไปข้างหน้า และวิ่งอ้อมหลัก ดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง (p < .05) และผลการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม
พบว่า การลุกนัง่ 60 วินาที และวิ่งอ้อมหลัก ดี กว่ากลุ่มควบคุ ม (p < .05) ในนักเรี ยนหญิ งกลุ่มทดลอง
มีค่าดัชนี มวลกาย ลุกนัง่ 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที นัง่ งอตัวไปข้างหน้า และวิ่งอ้อมหลัก ดีข้ ึนกว่า
ก่ อ นการทดลอง (p <. 05) และผลการเปรี ย บเที ย บระหว่า งกลุ่ ม พบว่า การวิ่ ง อ้อ มหลัก ดี ก ว่า
กลุ่มควบคุม (p <. 05)
ผลการศึกษาด้านความฉลาดทางการเคลื่อนไหว จากการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหว
ร่ างกาย (PQ) พบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของเวลาการวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ อง
ตามคาสั่งและการวิ่งวิบากดี ข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง (p < .05) และผลการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม

ค
พบว่า นัก เรี ยนหญิ งกลุ่ ม ทดลองมี ค่ าเฉลี่ ย ของเวลาการวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามค าสั่ งและ
การวิง่ วิบากดีกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ทั้งก่อนและหลังการทดลอง
สรุ ปได้ว่าการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทาให้เด็กนักเรี ยนมีสมรรถภาพทางกายดี ข้ ึ น
และมีผลต่อความฉลาดทางการเคลื่อนไหว ทาให้มีความฉลาดในการเคลื่อนไหวร่ างกายที่สัมพันธ์
กับทักษะดี ข้ ึน ทั้งการเคลื่ อนไหวร่ างกายพื้นฐาน และโดยเฉพาะทักษะทางกลไกทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
ปฏิกิริยาการตอบสนองการรับรู ้และการควบคุมการเคลื่อนไหวร่ างกายตามคาสั่ง
คาสาคัญ : สนามเด็กเล่น BBL, สมรรถภาพทางกาย, ความฉลาดทางการเคลื่อนไหว
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ABSTRACT

This study aimed to investigate and compare the effects of playing in a BBL
playground on the physical fitness and Physical Intelligence Quotient of elementary school
students. Subjects were 30 elementary school students between the ages of 7 and 8 years from
Wat Theparam School and Wat Nantaram School which were divided into two groups of equal
number. Students from Wat Nantaram School (the control group) took the PE program following
the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 while a BBL playground was used as a teaching
method for students from Wat Theparam School (the experimental group), 5 sessions a week,
with each session lasting 60 minutes, for the duration of 8 weeks. The playing program developed
by the researcher was used to test the physical fitness which was related to students’ health and
the Physical Intelligence Quotient (PQ) test was used before and after the experiment.
The results showed that after using the playing program in BBL playground, the
physical fitness of male students in the experimental group measured by doing sit ups for a
duration of 60 seconds, push – ups for a duration of 30 seconds, sit and reach, and zig – zag runs
was improved (p < .05). The physical fitness of the experimental group after the experiment
which was measured by doing sit ups for a duration of 60 seconds and zig – zag runs was better
compared with the control group (p < .05). In female students, the Body Mass Index and the
physical fitness measured by doing sit ups for a duration of 60 seconds, push – ups for a duration
of 30 seconds and zig – zag runs of the experimental group were improved (p < .05). The physical

จ
fitness of the experimental group after the experiment which was measured by doing zig – zag
runs was better than the control group (p < .05).
In terms of Physical Intelligence Quotient measured by the Physical Intelligence
Quotient test, it was found that the average time that the students in both groups made in putting
coins in cans and obstacle racing after the experiment were improved (p < .05). It was also found
that the average time that female students in the experimental group made in putting coins in cans
and obstacle racing was better than the average time the students in the control group made
(p < .05) before and after the experiment.
In conclusion, playing in a BBL playground can improve the students’ physical fitness.
It also helped improve students’ Physical Intelligence Quotient in terms of fundamental
movement skills and especially generally motor skills involving cognitive response and body
control following the orders.
Keywords : BBL Playground, Physical Fitness, Physical Intelligence Quotient
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ด้วยดี ตลอดมา ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ทุ ก ท่ านที่ ได้ก รุ ณ าให้ ค วามอนุ เคราะห์
ในการตรวจสอบ ให้คาแนะนา และแก้ไขเครื่ องมือที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ น รวมถึ งการให้ขอ้ เสนอแนะ
ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทาเครื่ องมืองานวิจยั ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของทุกท่าน
เป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิ จ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ นายจัก รพัน ธ์ เทพคุ ณ ผู้อ านวยการโรงเรี ย นในฐานะ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ที่ เมตตาอนุ เคราะห์ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น จุ ด ประกายท าให้ ผูว้ ิจยั ได้แรงบัน ดาลใจ
ที่จะทาการศึกษา ขอกราบขอบพระคุ ณนางสังวาลย์ เก่งกาจ ในการช่ วยจัดทาสนามเด็กเล่น BBL
และเป็ นผูส้ นับ สนุ น ด้านการศึ ก ษา รวมถึ งให้ ก าลังใจแก่ ผูว้ ิจยั ด้วยดี เสมอมา นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
ขอขอบคุณผูช้ ่วยนักวิจยั กลุ่มตัวอย่างทุกคน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรี ยนวัดเทพารามและบุคลากร
โรงเรี ยนวัดนันทารามที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ จนการวิจยั สาเร็ จลุล่วง
ด้วยดี
คุ ณ ค่ าและประโยชน์ อนั เกิ ดจากวิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ อ งบู ช าแด่
คุ ณพ่ อสิ งห์ ค า พุ ทธเกิ ด (บิ ดา) คุ ณแม่ ผ่องศรี สั มมาวิจิตร (มารดา) ครอบครั ว บูรพาจารย์และผูม้ ี
พระคุ ณที่ ให้การอบรมสั่ งสอน ให้ความรู้ ความรัก ความเมตตา เป็ นกาลังใจและคอยสนับสนุ น
การศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เด็กมีพฒั นาการด้านต่าง ๆ ผ่านการเล่นนั้น เป็ นสิ่ งที่มี
การพูดถึงอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ในวงการศึกษาเท่านั้น ในสังคมอื่น ๆ ก็ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้
เช่ นกัน ตามความคิดที่วา่ การสนับสนุ นให้เด็กได้เล่นนั้นทาให้เด็กได้เรี ยนรู้ อย่างถูกต้องเหมาะสม
ในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) เด็กได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ
ขั้นตอน กฎ กติกาของการเล่น ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เด็กได้เกิ ดความรู ้ สึกนึ กคิดทางจิตใจ
อารมณ์ เจตคติ การรับรู้และการตอบสนอง วัยเด็กเป็ นวัยที่อยากรู ้อยากลอง การที่เด็กได้เล่นได้ออก
กาลังกายจะช่วยให้ร่างกายมีพฒั นาการอย่างรวดเร็ ว มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งในด้านส่ วนตัวเองก็จะมี
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มี จิตใจปลอดโปร่ ง ร่ าเริ งแจ่ม ใส เพราะเป็ นการเพิ่ ม ออกซิ เจนให้ส มอง
ทาให้เด็กรู ้จกั การปรับตัวและสามารถตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ใกล้ตวั ได้ดีข้ ึน และด้านทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) เป็ นการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะการเคลื่ อนไหวและใช้อวัยวะต่ าง ๆ ของ
ร่ างกาย ฝึ กให้เด็กได้ใช้มือและสายตาให้สัมพันธ์กนั และสามารถที่จะแก้ไขปั ญหาพาตัวเองพ้นจาก
อุ ป สรรคต่ าง ๆ ได้อ ย่างปลอดภัย และใช้เป็ นประสบการณ์ ในการเคลื่ อนไหวร่ างกายได้อย่า ง
ถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมี งานวิจยั ที่ กล่ าวถึ งความเกี่ ยวข้องกับสมรรถภาพทางกายที่ มีผลต่อการ
เรี ยนรู้ของเด็ก ซึ่ งพอสรุ ปได้ว่าเด็กที่ มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี กว่า
เด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่ า ดังนั้น การออกกาลังกายผ่านกิ จกรรมกลางแจ้งในเด็ก จึงส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วย ทั้งยังเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับเด็ก เป็ นพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ ส าคัญ ส าหรั บ พัฒ นาการด้า นต่ าง ๆ ทั้ง ทางร่ างกาย อารมณ์ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551) สรุ ปได้ว่า “กิ จกรรมกลางแจ้งเป็ นกิ จกรรม
ที่ เปิ ดโอกาสให้ เด็ ก ได้เล่ น ได้ท ากิ จกรรมนอกห้องเรี ยนเพื่ อออกก าลัง เคลื่ อนไหวร่ างกายและ
แสดงออกโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน ซึ่ งกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ จดั ให้น้ ัน
ได้คดั สรรแล้ว เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการเรี ยนรู้ให้เกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ”
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ในปี พ.ศ. 2560 สมัชชาสุ ขภาพ 10 มีมติว่า แนวทางสาคัญในการส่ งเสริ มให้คนไทยมี
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการความรู้ สร้า งนวัตกรรมและ
การสื่ อสาร การพัฒนาความสามารถของคน องค์กร เครื อข่ายการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรม
ทางกาย การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและพื้นที่ โดยสนับสนุนให้
มี ก ลไกความร่ วมมื อขององค์กร หน่ วยงาน เครื อข่ ายผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และกลไกระดับ พื้ น ที่
โดยใช้พ้ืนที่ เป็ นตัวตั้ง ซึ่ งต้องอาศัยกระบวนการมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วนในการเข้ามาร่ วมคิ ด
ร่ วมทาในทุกขั้นตอน โดยการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนื อยนิ่ ง จะทาให้คนไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ส่ งผลให้สังคมไทยเป็ นสังคมที่มีความกระฉับกระเฉง นาประเทศ
ไปสู่ การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่ยงั่ ยืนต่อไป
การจัดกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ ม ความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวนั้นมีหลายประเภท แต่ใน
การศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้สนามเด็กเล่ น ผ่านการออกก าลังกาย ผ่านประสาทสัม ผัสทั้ง 5
เพื่อสร้างศักยภาพสู งสุ ดในการเรี ยนรู้ ของเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 – 8 ปี ซึ่ งถื อว่าเป็ นวัยที่ อยู่ในช่ วง
โอกาสทองของการเรี ยนรู้ที่เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนของพัฒนาการ ขณะที่เด็กเล่น เด็กสามารถเล่น
ด้วยตนเองหรื อเล่ นแบบเป็ นกลุ่ มและเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ จริ ง จนเกิ ดประสบการณ์ ทกั ษะองค์
ความรู้ได้อย่างถู กต้องเหมาะสม ซึ่ งสัมพันธ์ กบั แนวคิ ด ทฤษฎี ของโฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ (Howard
Gardner) ที่ได้กล่าวไว้ในการประชุ ม เรื่ องทฤษฎีพหุ ปัญญา (Gardner, 1987) และผลงานศึกษาวิจยั
เรื่ อง “ขอบเขตของจิต” (Frames of Mind ค.ศ. 1983) ส่ วนทฤษฎี แนวคิดของ จอห์น ดิ วอี้ (John Dewey)
กล่าวไว้ในหนังสื อ Democracy and Education (Dewey, 1901) การเรี ยนรู้จากการกระทา (Learning
by Doing) ทาให้นกั เรี ยนได้มีพฒั นาการอย่างมีข้ นั ตอน เป็ นระบบ
จากสภาพจริ งที่ผา่ นมา ผูว้ ิจยั มองเห็ นว่า นักเรี ยนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็ ก ที่ มี ช่ ว งอายุ 7 – 8 ปี (ระหว่างชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3) ซึ่ งเป็ นวัย ที่
เหมาะสมอย่างยิ่งในการเรี ยนรู ้ แต่ยงั ไม่ได้รับการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่ อง จึ งท าให้นักเรี ยนขาดทัก ษะและกระบวนการคิด อันจะนาไปสู่ ก ารพัฒนาทางด้านการ
เรี ยนรู้ อีกทั้งโครงสร้างของหลักสู ตร กาหนดให้การเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษามีจานวนเวลาเรี ยน
ต่อสัปดาห์นอ้ ยมาก เพียง 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึ่ งไม่เพียงพอต่อการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรี ยน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจและต้องการศึก ษาผลของการเล่ นในสนามเด็กเล่ น BBL
ที่มี ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวในนักเรี ยนระดับประถมศึ กษาที่
อยูใ่ นช่วงวัยดังกล่าว และใช้เป็ นข้อมูลเสนอแก่ครู ผสู ้ อนวิชาพลศึกษา เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถภาพ
ทางกายและและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวว่า จากการศึกษาผลของการใช้สนามเด็กเล่นที่มีผล
ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของเด็ก แล้วได้ผลในระดับใดและจะใช้
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เป็ นแนวทางวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักเรี ยน โดยจัดทาเป็ นรู ปแบบของกิ จกรรมในระดับของการศึกษาที่สูงขึ้น อันเป็ นแนวทางหนึ่ ง
ในการแก้ไขปั ญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพของนักเรี ยนให้สมบูรณ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อสมรรถภาพทาง
กายของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อความฉลาดทาง
การเคลื่อนไหวของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้สนาม
เด็กเล่น BBLสาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
2. ผลการวิจยั ในการศึกษาผลของความฉลาดทางการเคลื่อนไหวสามารถนาไปต่อยอด
โดยจัดทาเป็ นรู ปแบบของกิจกรรมในระดับของการศึกษาที่สูงขึ้นไป
ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากร เป็ นนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 7 – 8 ปี โรงเรี ยนวัดเทพาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จานวน 125 โรง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเจาะ (Purposive Sampling)
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง
7 – 8 ปี โรงเรี ยนวัดเทพารามและโรงเรี ยนวัดนันทาราม โดยการเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการจัดเข้ากลุ่ม (Random Assignment)
ซึ่ งแบ่ งเป็ น กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ มควบคุ ม กลุ่ ม ละ 30 คน ท าการเล่ นในสนามเด็ก เล่ นที่ มี ผลต่ อ
สมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของเด็กนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
สนำมเด็กเล่ น หมายถึง สนามที่ออกแบบปรับปรุ งอย่างเหมาะสม ในการใช้เป็ นสถานที่
จัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็ก
สมรรถภำพทำงกำย หมายถึ ง การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายที่ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทาให้บุคคลนั้นสามารถกระทากิ จกรรมที่อยู่ในชี วิตประจาวันได้
อย่างคล่องแคล่วไม่เหนื่อยล้าและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ควำมฉลำดทำงกำรเคลื่อไหว หมายถึ ง กระบวนการพัฒ นาด้านการเคลื่ อนไหวของ
ร่ างกาย ซึ่ งเป็ นการพัฒนาโครงสร้ าง ทั้งระบบของร่ างกายที่ ใช้ในการควบคุ มสั่งการตัวเอง และ
การรับข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อม
นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ี่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้นช่ วงอายุ 7 – 8 ปี โรงเรี ยน
วัดเทพารามและโรงเรี ยนวัดนันทาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การจัดการเรี ยนการสอนทางพลศึกษาโดยใช้การจัดการเรี ยนการสอนด้วยสนามเด็กเล่น
ที่ มีผลต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวของเด็กนักเรี ยนระดับประถม
ศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนาเสนอ
ตามลาดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ พัฒนาการเรี ยนรู ้ และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั
ทักษะการเรี ยนรู้
1.1 พัฒนาการเรี ยนรู้
1.1.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)
1.1.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบลูม (Bloom)
1.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั ทักษะ
2. แนวคิ ดเกี่ ยวกับทฤษฎี หลักการเรี ยนรู ้ ของสมองเป็ นฐาน (Brain – Based Learning,
BBL)
2.1 พัฒนาการของสมองวัย 6 – 10 ปี
2.2 ความหมายของการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน
2.3 หลักการสาคัญของการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน
2.4 องค์ประกอบของการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน
2.5 แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้วชิ าพลศึกษาแบบ Brain Based Learning
2.6 ขั้นตอนการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจยั ในประเทศ
3.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
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แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพัฒนาการเรียนรู้ และสมรรถภาพทางกายทีส่ ั มพันธ์ กบั ทักษะ
การพัฒนาการเรียนรู้
โฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ กล่าวว่า ปั ญญาของมนุษย์หรื อความเก่งของมนุษย์ เรี ยกว่า พหุปัญญา
8 ประการ (Gardner, 1987) กล่าวไว้ ดังนี้
1. ปั ญญาด้านภาษา หมายถึ ง ความสามารถในการคิดเป็ นภาษาพูดและการใช้ภาษา
เพื่อแสดงออก และมี ความชื่ นชอบในความหมายที่ สลับซับซ้อนของภาษา กิ จกรรมเพื่ อพัฒนา
ปั ญญาด้านภาษา เช่ น การใช้สัญลักษณ์ การอ่านแผ่นพิมพ์คอมพิวเตอร์ การโต้วาที การประพันธ์
การเล่าเรื่ องขาขัน การกล่าวสุ นทรพจน์ การอ่าน การเล่าเรื่ อง การฟั ง การฟังเทป การเขียนเรี ยงความ
การเขียนรายงาน การเล่นเกมอักษรไขว้ การอ่านนิ ทานหรื อนิ ยาย การอ่านหนังสื อสารคดี การอ่าน
หนัง สื อ พิ ม พ์ การอ่ า นวารสาร การใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต การวิจ ัย การอ่ า นหนัง สื อ ทั่ว ไป การอ่ า น
อัตชีวประวัติ และการทาบรรณานุกรม เป็ นต้น
2. ปั ญญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ปั ญญาด้านนี้ ช่วยให้สามารถคิดตัวเลข คิดปริ มาณ
พิจารณาข้อสันนิ ษฐานและสมมติฐานต่าง ๆ และสามารถทาโจทย์คณิ ตศาสตร์ ที่สลับซับซ้อนได้
กิจกรรมเพื่อพัฒนาปั ญญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ เช่น การทายปั ญหา การทาเค้าโครงเรื่ องย่อ
การจัดลาดับ เหตุการณ์ การสร้ า งภาพหรื อ ลวดลายต่าง ๆ การหาเหตุและผล การหาข้อแตกต่า ง
การแก้สมการ การคิดคานวณ การเล่นเกม และการคิดเลขเศษส่ วน เป็ นต้น
3. ปั ญญาด้านมิติสัมพันธ์ ช่วยปลูกฝังความสามารถในการคิดเป็ นสามมิติ (กว้าง ไกล
และลึ ก) สามารถสร้ างภาพ เปลี่ยนภาพหรื อ ปรั บภาพได้ ทาให้สามารถพาตนเองและวัตถุ ต่าง ๆ
ผ่านไปในระยะทางหรื อที่วา่ งได้ และสามารถสร้างหรื อถอดรหัสหรื อแปลความ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในรู ป ของงานขีด เขีย น (งานกราฟฟิ ก) ได้จ ดั กิ จ กรรม เพื่อ พัฒ นาปั ญ ญาด้า นมิติสัม พันธ์ เช่ น
การเขียนภาพ การวาดภาพ การเขียนการ์ ตูน การแกะสลัก การต่อภาพ การเขียน แผนที่ การทาป้ าย
นิเทศเรื่ องราว การดูวีดิทศั น์ การใช้สัญลักษณ์ การใช้ภาพโปสเตอร์ การดูและศึกษาภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง การทาตุก๊ ตาล้มลุก การสร้างรู ปจาลอง การปะภาพกระดาษ การสเกตซ์ภาพ การทาโมบายล์
เป็ นต้น
4. ปั ญญาด้านการเคลื่อนไหวร่ างกาย ช่วยให้การจับต้อง หรื อจัดการกับวัตถุและทักษะ
ต่าง ๆ ทางกายภาพที่ละเอียดอ่อนได้ กิ จกรรมเพื่อพัฒนาปั ญญา ด้านการเคลื่ อนไหวร่ างกาย เช่ น
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การใช้ภาษาท่าทาง การเต้นราหรื อการฟ้ อนรา การแสดง
ละครใบ้ การทัศนศึกษา การทางานในห้องทดลอง การสัมภาษณ์ การเล่นกี ฬา การเล่ นเกม การแสดง
ออกบนใบหน้า เป็ นต้น
5. ปั ญญาด้า นดนตรี ช่ วยให้มีค วามรู ้ สึ กไวเกี่ ย วกับ เสี ย งสู งต่ า ท านองเพลง จังหวะ
ดนตรี และน้ า เสี ย ง กิ จกรรมเพื่อพัฒนาปั ญญาด้า นดนตรี เช่ น การแสดงบนเวที การร้ องเพลง
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การเล่ นดนตรี การใช้เครื่ องดนตรี การรู ้ จงั หวะดนตรี การแต่งเพลง การร้ องเพลงประสานเสี ยง
การเล่นดนตรี เครื่ องสาย การเล่นดนตรี สากลสอง สาม สี่ ชิ้น การทาจังหวะ การเต้นแร็ พ การเต้น
ตามจังหวะเพลง การอ่านเพลงสวด การสวดมนต์ การอ่านทานองเสนาะ เป็ นต้น
6. ปั ญญาด้านรู้ ผอู้ ื่น หมายถึ ง ความสามารถในการเข้าใจผูอ้ ื่น และการมีปฏิ สัมพันธ์
กับผูอ้ ื่นได้ดี กิ จกรรมเพื่อพัฒนาปั ญญาด้านรู ้ ผูอ้ ื่น เช่ น การทาโครงงานเป็ นกลุ่ ม การทางานกลุ่ ม
การทาแผนภูมิ การสังเกต การปฏิสังสรรค์ การสนทนาสองคน การสนทนาหลายคน การโต้วาที
การสื่ อสาร การปะภาพกระดาษ การวาดจิตรกรรมฝาผนัง การเล่นกีฬา การเล่นเกม เป็ นต้น
7. ปั ญญาด้านรู้ตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกั ตนเอง หรื อความสามารถใน
การสร้างและรับรู ้ตนเองอย่างถูกต้อง และใช้ความรู ้น้ ี ในการวางแผนและชี้ นาชี วิตตนเอง กิจกรรม
เพื่อพัฒนาปั ญญาด้านรู ้ตนเอง เช่น การอ่านวารสาร การนัง่ สมาธิ หรื อวิปัสสนา การประเมินตนเอง
การบันทึก การคิดทบทวน การคัดลอกข้อความ คาคม คากล่าวเกี่ยวกับตนเอง การเขียนคาประพันธ์
การแปลความ การคิดฉับพลัน การสร้างกรอบ ความคิด การวางเป้ าหมาย เป็ นต้น
8. ปั ญญาด้านรอบรู้ธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการสังเกตรู ปแบบการเป็ นอยู่
ของธรรมชาติ สามารถกาหนดและจัดหมวดหมู่ สิ่ งต่าง ๆ และเข้าใจระบบที่เป็ นธรรมชาติ และ
ระบบที่มนุ ษย์ทาขึ้ น กิ จกรรมเพื่อพัฒนาปั ญญาด้านรอบรู ้ ธรรมชาติ เช่ น การทัศนศึก ษา (ไปชม
สวนสัตว์ ฟาร์ ม และไร่ นา) การศึกษาภาคสนาม การดูนก การดูรังนก การปลูกต้นไม้ การถ่ายรู ป
การเดินชมธรรมชาติ (การเดินป่ า) การพยากรณ์อากาศ การดูดาว การตกปลา การสารวจถ้ า การแยก
ประเภทก้อนหิ น การศึกษาระบบนิ เวศ การจับผีเสื้ อ การเก็บเปลื อกหอย การศึกษาพืชและต้นไม้
ต่าง ๆ เป็ นต้น
จากข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า ปั ญญาด้านภาษาเกิ ดจากความสามารถที่มาจากความคิ ด
โดยแสดงออกมาเป็ นภาษาพูดและการใช้ภาษาเพื่อการแสดงออก ปั ญญาด้านตรรกะคณิ ตศาสตร์ น้ นั
เป็ นความสามารถเกี่ ย วกับ การใช้ ต ัว เลขที่ ส ลับ ซั บ ซ้ อ นเชิ ง ปริ ม าณมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การ
ตั้งสมมติฐาน ปั ญญาด้านมิติสัมพันธ์เป็ นความสามารถทางด้านการคิดเกี่ยวกับการสร้าง ถอดรหัส
รวมไปถึงการแปลความเพิ่มปั ญญาด้านมิติสัมพันธ์ ปั ญญาด้านการเคลื่ อนไหวร่ างกายจะใช้ภาษา
เกี่ยวกับท่าทาง ปั ญญาด้านดนตรี มักเกี่ ยวข้องกับทานองเพลง จังหวะ และการแสดงออกทางด้าน
การร่ ายรา ปั ญญาด้านรู ้ ผอู ้ ื่นเป็ นการมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เข้าใจและเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับผูอ้ ื่น ปั ญญา
ด้านรู้ตนเองเป็ นการแสดงถึ งการรู ้ จกั ตนเองอย่างถูกต้อง และปั ญญาด้านรอบรู้ธรรมชาติ สามารถ
จาแนกกาหนดเกี่ยวกับรู ปแบบสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ
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ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบลูม (Bloom)
(Bloom, 1976) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนที่จะประสบความสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพนั้น
ผูส้ อนจะต้องกาหนดจุ ดมุ่งหมายให้ชัดเจนและได้แบ่งประเภทของพฤติ กรรม โดยอาศัยทฤษฎี
การเรี ยนรู ้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุ ษย์จะเกิดการเรี ยนรู ้ใน 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่ างกาย
และด้า นจิ ต ใจ และน าหลัก การนี้ จ าแนกเป็ นจุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษาเรี ย กว่า Taxonomy of
Educational Objectives
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
พฤติกรรมด้านสมองเป็ นพฤติกรรมเกี่ ยวกับสติ ปัญญา ความคิด ความสามารถใน
การคิดเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได้แก่
1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็ นความสามารถในการจดจาแนกประสบการณ์ ต่าง ๆ
และระลึกเรื่ องราวนั้น ๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นยา
1.2 ความเข้า ใจ (Comprehension) เป็ นความสามารถบ่ง บอกใจความส าคัญของ
เรื่ องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได้ สรุ ปใจความสาคัญได้
1.3 การนาความรู้ไปประยุกต์ (Application) เป็ นความสามารถในการนาหลักการ
กฎเกณฑ์และวิธีดาเนินการต่าง ๆ ของเรื่ องที่รับรู้ นาไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการแยกแยะเรื่ องราวที่สมบูรณ์
ให้กระจายออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ ได้อย่างชัดเจน
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถในการผสมผสานส่ วนย่อยเข้าเป็ น
เรื่ องราวเดียวกันโดยปรับปรุ งของเก่าให้ดีข้ ึนและมีคุณภาพสู งขึ้น
1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นความสามารถในการวินิจฉัยหรื อตัดสิ นกระทา
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดลงไป การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์ คือ มาตรฐานในการวัดที่กาหนดไว้
2. จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมด้านจิตใจ) ค่านิ ยม ความรู ้สึก ความซาบซึ้ ง
ทัศนคติ ความเชื่ อ ความสนใจและคุ ณธรรม พฤติกรรมด้านนี้ อาจไม่เกิ ดขึ้ นทันที ดังนั้น การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยจัด สภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสม และสอดแทรกสิ่ ง ที่ ดี ง ามอยู่
ตลอดเวลา จะทาให้พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้จะประกอบด้วย
พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ คือ การรับรู ้ การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจัดระบบ และบุคลิกภาพ
3. ทักษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) (พฤติ กรรมด้านกล้ามเนื้ อประสาท) พฤติ กรรม
ที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องแคล่ว ชานิชานาญ ซึ่ งแสดงออกมาได้โดยตรง
โดยมี เวลาและคุ ณภาพของงานเป็ นตัวชี้ ระดับ ของทักษะ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คื อ การรั บรู ้
การกระทาตามแบบการหาความถูกต้อง การกระทาอย่างต่อเนื่ องหลังจากตัดสิ นใจและการกระทา
ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ
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ดังนั้น สรุ ปได้ว่าการที่ ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความ
กระตือรื อร้นตลอดเวลา ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในสิ่ งที่เราจะเรี ยนรู ้ เมื่อมีความเข้าใจแล้ว
ต้องวิเคราะห์ ใ ห้ได้ก่อน จากนั้นถึ งจะประเมิ นค่าจากทฤษฎี ดงั กล่ าว ว่ามนุ ษย์จะเกิ ดการเรี ยนรู ้
ใน 3 ด้าน คื อ ด้านสติ ปัญญา ด้านร่ างกาย และด้านจิตใจ ซึ่ งทุ กสิ่ งนี้ ตอ้ งดาเนิ นไปอย่างพร้ อม ๆกัน
ถึงจะเป็ นการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ
สมรรถภาพทางกายทีส่ ั มพันธ์ กบั ทักษะ
สุ พิตร สมาหิ โต (2534) กล่าวว่า การทดสอบสมรรถสภาพทางกลไก (Motor Fitness Test)
หมายถึง การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถและประสิ ทธิ ภาพในการทางานของอวัยวะส่ วนต่าง ๆ
ของร่ างกาย เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ ความสามารถในการทรงตัว ความแคล่วคล่องว่องไว ความอ่อนตัว
ความเร็ ว และพลังงานกล้ามเนื้ อ โดยมี วตั ถุ ประสงค์หลัก เพื่อต้องการทราบถึ งขี ดความสามารถ
ในการท างานของอวัย วะส่ วนต่า ง ๆ ของร่ างกายว่า มีความสามารถหรื อมี ความพร้ อมมากน้อย
เพียงใด มีจุดอ่อนหรื อจุดบกพร่ องที่จะต้องปรับปรุ งส่ วนไหนบ้าง ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ร่างกายส่ วนนั้น
ได้ป ระกอบกิ จ กรรมต่ า ง ๆ อย่า งมี ระบบ และจะเป็ นองค์ป ระกอบพื้ น ฐานที่ จ ะน าไปสู่ ก ารมี
สมรรถภาพทางกายที่ดีต่อไป
สุ พิ ต ร สมาหิ โ ต (2534) ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ (Muscle Strength) หมายถึ ง
ความสามารถของกล้า มเนื้ อ ซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความตึ ง ตัว เพื่ อ ใช้ แ รงในการยกหรื อ ดึ ง สิ่ ง ต่ า งๆ
ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อช่ วยท าให้ร่า งกายทรงตัว เป็ นรู ป ร่ า งขึ้ นมาได้ หรื อที่ เ รี ย กว่า ความ
แข็งแรงเพื่อรักษาทรวดทรง ซึ่ งจะเป็ นความสามารถของกล้ามเนื้ อที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับ
แรงศูนย์ถ่วงของโลกอยูไ่ ด้ไม่ลม้ ลง ส่ วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
เช่น การวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า เป็ นต้น
ความแข็งแรงอีกชนิ ดหนึ่ งของกล้ามเนื้ อ เรี ยกว่า ความแข็งแรงเพื่อเคลื่ อนไหวในมุมต่าง ๆ ได้แก่
การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมต่าง ๆ เพื่อเล่นเกมกีฬา หรื อใช้ในการปา การขว้าง การเตะ การตี
เป็ นต้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อในการเกร็ งเป็ นความสามารถของร่ างกายหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของร่ างกายในการต้านทานต่อแรงที่มากระทาจากภายนอกโดยไม่ลม้ หรื อสู ญเสี ยการทรงตัวไป
ความอดทนของกล้ามเนื้ อ (Muscle Endurance) หมายถึ ง ความสามารถของกล้ามเนื้ อ
ในการออกแรง ทาให้วตั ถุเคลื่ อนที่ติดต่อกันเป็ นเวลานาน ๆ หรื อหลายครั้งติดต่อกันได้ ความอดทน
ของกล้ามเนื้ อสามารถเพื่อได้มากขึ้น โดยการเพิ่มจานวนครั้ งในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมจะขึ้นอยู่กบั
ปั จจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ ระดับสมรรถภาพทางกลไกของเด็กและชนิดของการออกกาลังกาย
ความอดทนของระบบไหลเวีย นเลื อ ดและการหายใจ (Cardiorespiratory Endurance)
หมายถึง ความสามารถของหัวใจ ปอด และหลอดเลือดในการที่จะลาเลียงออกซิเจนและสารอาหาร
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ไปยังกล้ามเนื้ อที่ใช้ออกแรง และขณะเดี ยวกันก็นาสารที่ไม่ตอ้ งการ ซึ่ งเกิดขึ้นภายหลังการทางาน
ของกล้ามเนื้ อออกจากกล้ามเนื้ อที่ใช้ในการออกแรง ในการพัฒนาหรื อเสริ มสร้างความอดทนของ
ระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจนั้น เด็กจะต้องมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ เช่น การวิง่
การกระโดด โดยใช้ระยะเวลาติดต่อกัน ครั้งละประมาณ 10 – 15 นาที
ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวของส่ วนแขน ส่ วนขา
หรื อส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายให้เต็มขีดจากัดของการเคลื่อนไหวนั้น ๆ การพัฒนาทางด้านความอ่อนตัว
ทาได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้ อหรื อเอ็นหรื อการใช้แรงต้านทานให้กล้ามเนื้ อและเอ็นต้องทางาน
มากขึ้น การยืดเหยียดของกล้ามเนื้ อทาได้ท้ งั แบบอยู่กบั ที่หรื อมีการเคลื่ อนที่เพื่อให้ได้ประโยชน์
สู งสุ ด ควรใช้การเหยียดของกล้ามเนื้อในลักษณะอยูก่ บั ที่น้ นั ก็คือ อวัยวะส่ วนแขนและขาหรื อลาตัว
จะต้องเหยียดจนกว่ากล้ามเนื้ อจะรู ้สึกตึง และจะต้องอยูใ่ นท่าเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ
10 – 15 นาที
พลังของกล้ามเนื้อ (Muscle Power) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะเคลื่อนไหว
ได้อย่างพลันทันทีในเวลาอันสั้นที่สุด
ความเร็ ว (Speed) หมายถึง ความสามารถของร่ างกายในการเคลื่อนไหวจากที่หนึ่ งไปยัง
อีกที่หนึ่ง
ความแคล่วคล่องว่องไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางหรื อ
ตาแหน่งอย่างรวดเร็ วและได้ผลอย่างแท้จริ งในขณะที่กาลังเคลื่อนไหวโดยใช้ความเร็ วได้อย่างเต็มที่
การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการประสานงานระหว่างระบบประสาท
กับกล้ามเนื้อในขณะที่ร่างกายปฏิบตั ิงาน
ณรั ญ จริ ย วิจิ ต ร (2553, 1) กล่ า วว่า สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึ ง
ความสามารถของร่ างกายในการประกอบการงานหรื อกิจกรรมทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นอย่างดี
โดยไม่เหนื่ อยเร็ ว สมรรถภาพทางกายเป็ นส่ วนส าคัญต่อพัฒนาการทางด้านร่ างกายของมนุ ษย์
สมรรถภาพทางกายของบุ คคลทัว่ ไปจะเกิ ดขึ้นได้จากการเคลื่ อนไหวร่ างกายหรื อออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ แต่ถา้ หยุดออกกาลังกายหรื อเคลื่อนไหวร่ ายกายน้อยลงเมื่อใด สมรรถภาพทางกาย
จะลดลงทันที
ชวภรณ์ สุ ริยจันทร์ (2554, 56) สมรรถภาพทางกาย หมายถึ ง ความสามารถของร่ างกาย
ที่จะปฎิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันหรื อทางานอย่างใดอย่างหนึ่ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ติดต่อกันโดยไม่เหนื่อยเร็ ว อีกทั้งยังสามารถฟื้ นตัวสู่ ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ ว
ดัง นั้น สรุ ป ได้ว่า สมรรถภาพทางกายสั ม พัน ธ์ ก ับ สุ ข ภาพจะมุ่ ง ทดสอบระบบกลไก
เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการทางานของอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
เกิดเป็ นรู ปร่ างมากขึ้น เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว
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แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain – Based Learning ; BBL )
การเรี ย นรู้ โดยใช้ส มองเป็ นฐาน (Brain – Based Learning) นัก ประสาทวิท ยาเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญเกี่ ยวกับสมองและกระบวนการเรี ยนรู ้ ของสมอง ซึ่ งเป็ นความรู ้ เกี่ ยวกับสมองมนุ ษย์
ที่ไม่เคยรู ้ มาก่อน รวมถึ งกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในสมอง เช่ น การแปลความหมาย การเก็บ
ข้อมู ล ทฤษฎี การเรี ย นรู้ โดยใช้ส มองเป็ นฐาน ต้องการให้เปลี่ ยนความคิ ดเกี่ ย วกับ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้ใหม่ข้ ึนกว่าเดิม
พัฒนาการของสมองวัย 6 – 10 ปี
สถาบันส่ งเสริ มอัจฉริ ยภาพและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ (2550) ช่ วงอายุ 6 – 10 ปี หรื อวัย
ประถมต้นเป็ นการเชื่ อมโยงประสานการทางานระหว่างสมองซี กซ้าย – ขวา และส่ วนต่าง ๆ กาลัง
ก่อตัวอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นกระบวนการรับรู้เสี ยง แขนงประสาทในคอร์ ปัส แคลโลซัมของเด็กจะมี
ขนาดใหญ่ มีการพัฒนาเรื่ องจังหวะและดนตรี ช่วยให้เข้าใจยิง่ ขึ้นว่า เหตุใดโปรแกรมพัฒนาการอ่าน
และฟังบทคล้องจองและเพลงกล่อมเด็กที่มีจงั หวะ
เมื่อเด็กมีอายุ 9 ขวบมีความสามารถในการประจักษ์ เสี ยงในใจมีความสามารถในการนึกคิด
หรื อได้ยินท่วงทานอง และจังหวะในสมองนี้ เป็ นจุดตั้งต้นที่เด็กจะสร้ างท่วงทานองต่าง ๆ สมอง
ของเขาจะเป็ นกระดาษทด เด็กแต่งกลอนในอากาศโดยที่เขาไม่ตอ้ งเขียนลงไป ช่วงวัยนี้ จึงนับเป็ น
ช่วงแห่ งการมีมโนมิติ (Concept) เกี่ยวกับสุ นทรี ยภาพทางดนตรี เกี่ยวกับจังหวะและท่วงทานองนี้
คือ โอกาสทองของการวางรากฐานด้านภาษาและวรรณคดี พ้นจากวัยนี้ไปก็จะทาได้ยากขึ้น
ถ้าสัง เกตในวัยประถมต้นจะเห็ นได้ว่า เด็ก ๆ ชอบเพลงที่ มีการเคาะ เขย่า ตี พวกเขา
ชอบเพลงและบทคล้องจอง แสดงว่าสมองเริ่ มมีการพัฒนาการรับรู้และสร้างสรรค์ทางภาษาที่พอ
จะล้อเลี ยนและเล่ นคา เด็ก ๆ ชอบเล่ นคาสัมผัสอักษร เล่นเกมสัมผัสคา พร้ อมกับเปลี่ ยนท่าทาง
ของมือและเท้าอย่างรวดเร็ ว
เด็ก ๆ คิดจังหวะประกอบการเล่นเอง บางคนอาจใช้เครื่ องดนตรี ง่าย ๆ เช่น กลอง ไม้ตี
และอัง กะลุ ง มาช่ วยกันท าจังหวะให้น่าสนใจ บางคนก้าวไปไกลถึ งการใช้คี ยบ์ อร์ ด ด้วยเหตุ น้ ี
จึงควรจัดหาหนังสื อ บทเพลงและเกมที่กระตุน้ ให้สมองเรี ยนรู้ภาษา โดยใช้บทคล้องจองประเภท
ต่าง ๆ มาเป็ นตัวกระตุน้ ให้สมองเรี ยนรู้
เด็กอายุ 7 – 9 ขวบ มีการพัฒนาการสมองซี กซ้ายที่ชดั เจนมาก เช่ นเดี ยวกับการมีทกั ษะ
ในการสะกดคา เด็กวัยนี้เริ่ มสนใจรายละเอียดต่าง ๆ ของมวลประสบการณ์แบบรวม ๆ (Big Picture)
ด้วยเหตุผลนี้ เด็กวัย 7 – 9 ขวบ จึงเป็ นวัยแห่ งความพร้ อมที่จะเข้าสู่ การเรี ยนรู ้ จากรู ปธรรมต่าง ๆ
เด็กเหล่านี้ยงั คงเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดในกิจกรรมที่ใช้มือและเสี ยง
ช่ ว งอายุ 10 ปี ขึ้ น ไป หรื อ ล่ ว งพ้น วัย ประถมต้น สู่ ว ยั ประถมปลาย สมองของเด็ ก มี
พัฒนาการสมบูรณ์มากเกือบร้อยละ 80 ส่ วนที่ยงั โตไม่พอ คือ บริ เวณส่ วนหน้าสุ ดของสมองส่ วนหน้า
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(Prefrontal Lobe) ซึ่ งเป็ นสมองส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการคิด ตัดสิ นใจ ระบบเหตุผล และส่ วนคอร์ ปัส
แคลโลซัม ซึ่ ง ยังต้องมี พฒั นาการต่อไป เพื่อทาหน้าที่ เชื่ อมโยงสมอง 2 ซี ก คื อ ซ้ายกับขวาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
สิ่ ง ที่ ป รากฏชัดเจนในสมอง คื อ ปริ ม าณของเนื้ อเยื่อขาว (White Matter) ซึ่ งหมายถึ ง
แขนงประสาทที่หุ้มด้วยไมอิลินที่เพิ่มขึ้นในช่วงวัยนี้ ขณะที่ปริ มาณของเนื้อเยื่อสี เทา (Gray Matter)
ซึ่ งหมายถึ ง จานวน เซลล์และจุดซี แนปส์ ที่อยู่บนผิวสมองจะลดลงหลังจากอายุ 12 ปี ผลจากการ
สร้างไมอิลิน คือ การสื่ อสารติดต่อระหว่างสมองส่ วนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ในช่ วงอายุ 10 ปี ขึ้นไป ความเร็ วของกระแสประสาท ระหว่างสมองสองซี กซ้าย – ขวา
ในผูใ้ หญ่น้ นั ประมาณเท่ากับ 5 มิลลิเชคคันด์ (Milliseconds) ซึ่ งเป็ น 4 – 5 เท่า ของความเร็ วที่วดั
ได้ในเด็กอายุ 4 ปี ความผิดปกติบางชนิ ด เช่น ออติซมั (Autisum) ประเภทต่าง ๆ เชื่ อกันว่า เป็ นผล
มาจากการพัฒนาที่ ผิดปกติ ของเนื้ อเยื่อสมองขาว (White Matter) สภาวะทางไฟฟ้ าที่ ใช้วดั แทน
การทางานของสมองออกมาเป็ นคลื่นความถี่ น้ ี จะมีค่าสู งขี้นกว่าเด็กวัยต่ากว่า 10 ปี ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้
ว่าสมองทางานมากขึ้น ในเด็กอายุ 3 – 13 ปี ปรากฏว่ามีคลื่ นความถี่ เหมือนกับที่ปรากฏในผูใ้ หญ่
คือ มีค่า > 14 Hz (Alpha Rhythm) ซึ่ งหมายความว่า กระบวนการทางานในสมองของเด็กเริ่ มมีความ
ใกล้เคียงกับสมองของผูใ้ หญ่
เด็กควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีข้ ึนมาก เมื่ออายุ 10 – 11 ปี ทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
จะดี เที ย บเท่ า กับ ผูใ้ หญ่ การเคลื่ อนไหวที่ ล ะเอี ยดซับ ซ้อนรวดเร็ วนั้น เด็ ก สามารถท าได้ดี เช่ น
การเล่นดนตรี ก็สามารถทาได้ดีมากขึ้นเรื่ อย ๆ การเต้น รา ฟ้ อน ทั้งแบบเดี่ ยวและหมู่คณะ เด็กจะ
สนใจเป็ นพิเศษ เพราะการเคลื่อนไหวมีความซับซ้อน ผนวกกับเรื่ องราว (Story) ที่ปรากฏในเนื้ อหา
ของนาฏศิ ลป์ นั้นสร้ างแรงจูงใจและความหมายให้แก่ ส มองอย่างยิ่ง สมองสามารถเรี ยนรู ้ ได้ท้ งั
นาฏศิลป์ แบบฉบับ (Classic) นาฏศิลป์ ประยุกต์ รวมทั้งการคิดสร้างสรรค์ท่วงท่าขึ้นด้วยตนเอง
ในระยะนี้ เด็กเริ่ มเล่นเกมกีฬาอย่างตั้งใจ รวมทั้งเริ่ มควบคุ มตัวเองได้ ด้วยเหตุน้ ี เด็กจึง
สามารถนัง่ และฟั งนาน ๆ ได้มากขึ้น แต่ก็จะเหนื่ อยหรื อเมื่ อย เมื่อต้องนั่งนานเกิ นไป ในขณะที่
การวิ่ง ขี่ จกั รยาน และกระโดดกลับ ไม่ได้ทาให้รู้สึกเหนื่ อยมากนัก การเรี ยนแบบตกเป็ นฝ่ ายรั บ
(Passive) จึงไม่เหมาะกับเด็กในวัยนี้
เด็กวัย 10 – 12 ปี การคิดแบบนามธรรมจะเริ่ มพัฒนาชัดเจนขึ้น จะมีการพัฒนาการเรี ยนรู ้
อันหลากหลาย และจะเลือกความสนใจตามแบบของตน ซึ่ งเป็ นจุดสาคัญที่จะนาไปสู่ ความแตกต่าง
กับผูอ้ ื่น เด็กบางส่ วนจะสามารถค้นคว้า ทดลอง ศึกษา วิจยั เรื่ องราวต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ ง มากกว่าการคิด
แบบเด็ก ๆ และต้องการโอกาสที่จะแบ่งปั นความรู ้ แลกเปลี่ ยน ความรู ้ และประสบการณ์ กบั ผูอ้ ื่น
มากขื้น
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เด็กเริ่ มใช้วิธีวิเคราะห์มากขึ้นในการทาความเข้าใจความหมายของคา ถ้าให้เด็กเล็กนึกคา
ที่เกี่ยวกับสุ นขั เด็กมักนึ กถึงสิ่ งที่เห็นเกี่ยวกับสุ นขั แต่เด็กโตมักจะนึกถึงสิ่ งที่อยูใ่ นจาพวกใกล้เคียง
เด็กเล็กนึกถึงคาว่า ดา ใหญ่ เล็ก เห่า แต่เด็กโตอาจนึกถึงแมว เสื อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบบนี้ แสดงว่า เด็กขยายความรู ้เกี่ยวกับคาโดยไม่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ และทาให้เด็กใช้คาที่เป็ น
นามธรรมมากขึ้นได้ เด็กจึงแยกแยะได้ระหว่างคาว่า ลูก หลาน เหลน เมือง หมู่บา้ น เป็ นต้น สิ่ งที่มี
นัยสาคัญ คือ เมื่อผ่านการวิเคราะห์คาแล้ว เด็กก็สามารถก้าวไปสู่ การรับไวยากรณ์ ซึ่งเป็ นนามธรรม
มากกว่าได้ นัน่ คือ เริ่ มใช้ความรู ้ข้ นั สู งกว่าเดิมในวัยประถมปลายได้แล้ว เช่น การเริ่ มเรี ยนพีชคณิ ต
และเรขาคณิ ต เป็ นต้น
ปลายวัยประถมปลายต่อวัยมัธยม การเรี ยนรู ้ของสมองเริ่ มก้าวผ่านระยะของการเรี ยนรู ้
ที่ใช้การเทียบเคียงและการถอดรู ปความสัมพันธ์ ในกระบวนการแบบ (Pattern) ของข้อมูลเข้า สู่
กระบวนการเรี ย นรู้ แบบวิเคราะห์ (Analytic) สมองสร้ า งความเข้า ใจกับ ข้อ มู ล ใหม่ ๆ บนฐาน
ความรู้จากข้อมูลเดิม โดยเรี ยนรู้ความหมายจากค านิ ยามได้ เด็กเริ่ มพัฒนาความสามารถในการโยง
แบบแผนของข้อมูลและปรากฏการณ์ต่าง ๆ (Pattern) ที่อยูใ่ นความทรงจาเกี่ยวกับคานิ ยามนั้นข้ามไป
เชื่ อมโยงกับข้อมูล ใหม่ นับ เป็ นทางลัดของกระบวนการเรี ยนรู้ และเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ใหม่
ได้รวดเร็ ว รวมทั้งก้าวไปสู่ “นามธรรม” มากขึ้น เพราะการสร้างความรู ้ใหม่อาศัยรู ปธรรมน้อยลง
ทุกที กระบวนการเช่นนี้ คือ “กระบวนการคิด” นัน่ เอง
การปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งอื่นและคนอื่นยังอยูใ่ นระยะต้น เด็กยังถือเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลาง
ไม่ได้ หมายความว่า เด็กยังคิดถึงแต่ตวั เอง แต่หมายความว่า เด็กมองเห็นและเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ เท่าที่
ตัวเองมีประสบการณ์ มีสัมผัสรับรู ้ได้ และด้วยเหตุผลที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างสมอง
ของเด็กหญิงและเด็กชาย จึงทาให้เด็กหญิงมีแนวโน้มทางภาษาได้ดีกว่า และเด็กชายก็มีแนวโน้ม
ในการพัฒนาความเข้าใจเรื่ องระยะและได้ดีกว่าเด็กหญิง
การแปรสิ่ งรู ปธรรมให้กลายเป็ นนามธรรมมิ ใช่ ปรากฏออกมาแต่เพี ยงในรู ป ของการ
เรี ย นรู ้ ภ าษาเท่ า นั้น แต่ คื อ ความสามารถในการเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกัน ระหว่า ง
สิ่ งแวดล้อม สามารถอธิ บายสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว ทาให้รอบตัวเกี่ยวข้องกับการมีอยูข่ องตนเอง
จากการรับรู ้ของสิ่ งที่มีอยู่เช่ น โต๊ะ เก้าอี้ ต้นไม้ พ่อ แม่ นก สุ นขั แมว ฯลฯ นาไปสู่ การ
จาแนก (Sort) และจัดกลุ่ม (Classify) เช่น สิ่ งที่เคลื่อนไหวได้ สิ่ งนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้ สิ่ งที่ต้ งั ฉาก
กับพื้นโลก สิ่ งที่ขนานกับพื้นโลก สิ่ งนี้มีชีวติ สิ่ งนั้นไม่มีชีวติ จินตนาการ ซึ่ งเริ่ มต้นในวัยก่อนหน้านี้
สะท้อนกระบวนการที่เกิ ดขึ้นในสมองอันเป็ นความพยายามสร้ างความสัมพันธ์เชื่ อมโยงระหว่าง
สิ่ งต่าง ๆ ตั้งแต่อย่างง่ายไปจนถึงซับซ้อน
ความเข้าใจเกี่ยวกับมิติ ระยะ รวมไปถึงเรื่ องของจานวนและการคิดคานวณโดยใช้ตวั เลข
และสัญลักษณ์ ต่าง ๆ นับว่าเป็ นการพัฒนาความเข้าใจนามธรรม เช่น คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งซับซ้อนกว่า
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จะต้องอาศัยความสามารถและประสิ ทธิ ภาพของวงจรเชื่ อมต่อในสมองในระดับช่ วงระยะของวัย
ต่อ ๆ มา
ดังนั้น สรุ ปได้ว่าการพัฒนาจะเริ่ มตั้งแต่ อายุ 6 ปี โดยจะมี การพัฒนาเรื่ องจังหวะของ
ดนตรี เป็ นกระบวนการรับรู ้ ของเสี ยงจากนั้น เมื่ออายุ 9 ปี เป็ นกระบวนการของการเกิดความรู ้สึก
นึ กคิดเกี่ยวกับจังหวะท่วงทานอง เกิดมโนมิติเกี่ยวกับสุ นทรี ยภาพ ภาษา วรรณกรรม มีการพัฒนา
ทางด้า นสมองซี ก ซ้า ยอย่า งชัดเจนมาก และเมื่ ออายุ 10 ปี เด็ ก จะสามารถคิ ด วิเ คราะห์ ถึ งหลัก
ไวยากรณ์เกี่ยวกับหลักทางคณิ ตศาสตร์ พีชคณิ ตและเรขาคณิ ต ฯลฯ
ความหมายของการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
รี เกท เคน และเจฟฟรี เคน (Caine and Caine, 1990) กล่าวว่า การเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน
เป็ นทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ที่อยู่บนพื้นฐานของโครงสร้ างและหน้าที่การทางานของสมอง หากสมอง
ยังปฏิ บตั ิตามกระบวนการทางานปกติ การเรี ยนรู ้ ก็ยงั จะเกิ ดขึ้ นต่อไป ทฤษฎี น้ ี เป็ นสหวิทยาการ
เพื่อทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุด ซึ่งมาจากงานวิจยั ทางประสาทวิทยาการเรี ยนรู้แบบ Brain – Based
Learning (BBL) เป็ นการนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสมองไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการออกแบบ
กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู งสุ ดในการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์แต่ละช่ วงวัย สมองมนุ ษย์
เป็ นอวัยวะที่สาคัญที่สุดที่มนุ ษย์ตอ้ งใช้ในการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย เซลล์จานวนมหาศาล เซลล์
สมองจะถู กสร้ างตั้ง แต่ท ารกอยู่ใ นครรภ์ 3 – 6 เดื อนแรก จนถึ ง 1 เดื อนก่ อนคลอด ช่ วงนี้ สมอง
บางส่ วนที่ไม่จาเป็ นจะถูกทาลายไป ซึ่ งเรี ยกกระบวนการนี้ ว่า “พรุ นนิ่ ง (Pruning)” และจะเกิดขึ้น
อีกครั้งในช่วงเด็กเล็กและช่วงวัยรุ่ น ทั้งนี้ หลักการพัฒนาเซลล์สมองขึ้นอยูก่ บั 2 ส่ วน คือ 1) ธรรมชาติ
ที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ ได้แก่ พันธุ กรรม และ 2) สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อาหาร อารมณ์ การฝึ กฝน
ใช้สมองแนวทางการจัดกระบวนการและสื่ อการเรี ยนรู้แบบ Brain – Based Learning
Brain Based Learning หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้โ ครงสร้ า งและหน้า ที่ ข องสมองเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ โดยไม่สกัดกั้นการทางานของสมอง แต่เป็ นการส่ งเสริ มให้สมองได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้สมบูรณ์ ที่สุด ภายใต้แนวคิ ดที่ ว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุก คนมีสมองพร้ อมที่จะทา
เรี ยนรู ้มาตั้งแต่กาเนิ ด BBL มีหลักการที่ผูส้ อนอาจนาไปใช้เป็ นข้อคิดก่อนออกแบบกิจกรรมให้กบั
ผูเ้ รี ยนไว้ 8 ข้อ คือ
BBL สมองเปรี ยบเสมือนผูด้ าเนิ นการสามารถปฏิ บตั ิกิจกรรมหลายอย่างในเวลา
เดียวกันได้
BBL เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสรี รวิทยาทั้งหมด
BBL เป็ นกระบวนการค้นหาคาตอบในตัวมันเอง
BBL เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เป็ นระบบและมีแบบแผน
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BBL เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับอารมณ์ และวิกฤตการณ์ นาไปสู่ การ
วางแบบการเรี ยนรู้ที่ดี สมองมีกระบวนการทางานของทุกส่ วนโดยพร้อมเพรี ยงกัน
BBL เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับจุดสนใจและการรับรู ้ที่อยูร่ อบนอก
BBL เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับจิตสานึกและจิตใต้สานึก
BBL เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับการจาและการลืมเราจะเข้าใจได้ดีที่สุด เมื่อความจริ ง
ที่เรี ยนรู ้อยูใ่ นความทรงจาของเรา โดยธรรมชาติการเรี ยนรู ้จะมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นเมื่อถูกท้าทาย
และห้ามบังคับขู่เข็ญ สมองของแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะพิเศษไม่เหมือนกัน
นอกจากนี้ การสอนตามแนวทาง Brain – Based Learning ยังคานึงถึง หลักการธรรมชาติ
กระบวนการเรี ยนรู้ของมนุ ษย์ (The Natural Human Learning Process) มนุษย์มีระบบประสาท มีเซลล์
สมองมีจุดเชื่ อมต่อเซลสมองหลาย ๆ อันที่เป็ นเครื อข่าย และการเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่จะเริ่ มต้นที่ เซลล์
สมอง (Body) ซึ่งมีสายใยประสาท (Dendrite) เป็ นตัวรับข้อมูล โดยจะมีจุดเชื่อม (Synapse ) ระหว่าง
ประสาท (Neuronal and Dendrite) จะเกิดมากขึ้นและเชื่ อมต่อเป็ นเครื อข่ายมากขึ้น เมื่อถูกกระตุน้
และมี การปฏิ บตั ิ การเรี ยนรู ้ และถ้า หากมนุ ษย์มีอารมณ์ ท างลบ สมองจะหยุดการหลัง่ สาร ถ้า มี
อารมณ์ ท างบวกสมองจะหลั่ง สารเคมี ไ หลผ่า น Synaptic Gap จะท าให้ค วามจาและการคิ ดเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพมาก ธรรมชาติของสมองชอบเรี ยนรู้และรู ้วธิ ี การเรี ยนรู ้มาตั้งแต่เกิด การเรี ยนรู ้เกิดจาก
การปฏิบตั ิ และการทาสิ่ งที่ผิดพลาดให้ดีข้ ึน ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้เริ่ มจากการเชื่ อมต่อความรู ้เดิมและ
ความรู ้ใหม่ จะเรี ยนรู ้อะไรต้องทาหรื อปฏิบตั ิสิ่งนั้น สมองได้ทางานมาก ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิกิจกรรม
มาก ๆ จะทาให้ Dendrite มีการเชื่ อมต่อมากขึ้น และถ้าไม่ใช้สมองส่ วนที่ไม่ใช้ก็จะฝ่ อ สู ญหายไป
ถ้าสมองถูกใช้ถูกกระตุน้ Dendrite จะเพิ่มมากขึ้ น จะทาให้การทางานของสมองมีประสิ ทธิ ภาพ
สมองของเรามี ธรรมชาติ ใ นการคิ ดมาตั้งแต่ก าเนิ ด ครู ตอ้ งเข้าใจวิธีการเรี ยนรู้ ของสมอง ๆ เป็ น
อวัยวะที่ มีพลังในตัวเอง หากเกิ ดความสุ ขและความพอใจ สมองจะผลิ ตสาร Endorphins ออกมา
ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายมนุษย์
ดังนั้น สรุ ปได้ว่าคนทุ กคนต้องมี การเรี ย นรู ้ เพราะทุ กคนมี ส มองซึ่ งท าหน้าที่ เกี่ ย วกับ
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่เป็ นระบบตลอดเวลา แต่ เมื่ อสมองถู ก กี ดกันจะท าให้ก ระบวนการเรี ย นรู ้
เป็ นไปอย่างไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู ้แบบซ้ า ๆ ไม่เปลี่ยนรู ปแบบไปจากเดิม
หลักการสาคัญของการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
รี เกท เคน และเจฟฟรี่ เคน (Caine and Caine, 1990) แนะนาว่าหลักการสาคัญของการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้สมองเป็ นฐานไม่ใช่ ให้ใช้เพียงข้อเดี ยว แต่ให้เลื อกใช้ขอ้ ที่ทาให้การเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้ น
มากที่สุ ด และการเรี ย นการสอนจะบรรลุ ผ ลสู ง สุ ด เท่า ใดก็ไ ด้ เป็ นการเพิ่ม ทางเลื อ กให้ผูส้ อน
ซึ่งหลักการสาคัญของการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน มี 12 ประการ ดังนี้
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1. สมองเรี ยนรู้ พ ร้ อ มกั น ทุ ก ระบบ แต่ ล ะระบบมี ห น้ า ที่ ต่ า งกัน และสมองเป็ น
ผูด้ าเนิ นการที่สามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ได้หลายอย่างในเวลาเดี ยวกัน โดยผสมผสาน ทั้งด้านความคิด
ประสบการณ์และอารมณ์ รวมถึงข้อมูลที่มีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบ เช่น สามารถชิ มอาหารพร้อมกับ
ได้กลิ่ นของอาหาร การกระตุ น้ สมองส่ วนหนึ่ งย่อมส่ งผลกับส่ วนอื่ น ๆ ด้วย การเรี ยนรู ้ ทุกอย่าง
มีความสาคัญ ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2. การเรี ยนรู ้ มีผลมาจากด้านสรี รศาสตร์ ทั้งสุ ขภาพพลานามัย การพักผ่อนนอนหลับ
ภาวะโภชนาการ อารมณ์และความเหนื่ อยล้า ซึ่ งต่างส่ งผลกระทบต่อการจดจาของสมอง ผูส้ อนควร
ให้ความใส่ ใจ มิใช่สนใจเพียงเฉพาะความรู ้สึกนึกคิดหรื อสติปัญญาด้านเดียว
3. สมองเรี ยนรู ้ โดยการหาความหมายของสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ การค้นหาความหมาย
เป็ นสิ่ ง ที่มีม าตั้ง แต่เกิ ด สมองจาเป็ นต้องเก็บ ข้อ มูล ในส่ วนที่เหมือนกัน และค้นหาความหมาย
เพื่อตอบสนองกับสิ่ งเร้ าที่เพิ่มขึ้ นมา การสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องยอมรั บว่าการให้ความหมาย
เป็ นเอกลักษณ์แต่ละบุคคลและความเข้าใจของนักเรี ยนอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์แต่ละคน
4. สมองค้นหาความหมายโดยการค้นหาแบบแผน (Pattern) ในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ การค้นหา
ความหมายเกิ ดขึ้นจากการเรี ยนรู ้แบบแผน ขั้นตอน การจัดระบบข้อมูล เช่ น 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10,
10 + 10 = 20 แสดงว่า ทุกครั้งที่เราบวก ผลของมันจะเพิ่มขึ้นตามจานวน เราสามารถเรี ยนรู ้แบบแผน
(Pattern) ของความรู้ ไ ด้ และตรงกัน ข้า มเราจะเรี ย นรู ้ ไ ด้น้อ ยลง เมื่ อ เราไม่ ไ ด้เรี ย นรู ้ แบบแผน
(Pattern) การสอนที่มีประสิ ทธิภาพต้องเชื่อมโยงความคิดที่กระจัดกระจาย และข้อมูลที่หลากหลาย
มาจัดเป็ นความคิดรวบยอดได้
5. อารมณ์ ที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ อย่างมาก อารมณ์ เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ แบบแผน
เราไม่สามารถแยกอารมณ์ ออกจากความรู ้ ค วามเข้า ใจได้ และอารมณ์ เป็ นตัวกระตุ น้ ให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้ ความสร้างสรรค์ การเรี ยนรู้ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติ
6. กระบวนการทางสมองเกิดขึ้น ทั้งในส่ วนรวมและส่ วนย่อยในเวลาเดียวกัน หากส่ วนรวม
หรื อส่ วนย่อยถูกมองข้ามไปในส่ วนใดส่ วนหนึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ยาก
7. สมองเรี ยนรู ้ จากกการปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม การสัมผัส จับต้อง ลงมือกระทา
จึง เกิ ดการเรี ย นรู ้ หากได้รับ ประสบการณ์ ตรงจากสิ่ ง แวดล้อ มมากเท่า ใด จะยิ่ง เพิ่ม การเรี ย นรู ้
มากเท่านั้น การเรี ยนรู ้จากการบอกเล่า จากการจดตามคาบอก และจากการฟังอย่างเดียว อาจทาให้มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้สมองเกิดการเรี ยนรู ้นอ้ ยลง
8. สมองเรี ยนรู ้ท้ งั ในขณะรู ้ ตวั และไม่รู้ตวั ผูเ้ รี ยนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการได้รับ
ประสบการณ์ และสามารถจดจาได้ ไม่เพี ยงแต่ ฟัง จากคนอื่ นบอกอย่า งเดี ย ว นอกจากนี้ ผูเ้ รี ย น
ยังต้องการเวลา เพื่อจะเรี ยนรู ้ รวมทั้งผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องรู ้ดว้ ยว่าจะเรี ยนรู ้ ได้อย่างไรเท่า ๆ กับจะเรี ยนรู ้
อะไร
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9. สมองใช้การจ าอย่างน้อย 2 ประเภท คื อ การจ าที่ เกิ ดจากประสบการณ์ ตรงและการ
ท่ องจา การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น หนัก ด้า นการท่ องจ าท าให้ ผูเ้ รี ย นไม่ เกิ ด การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ ที่ได้สัมผัสและเรี ยนรู ้ โดยตรง ผูเ้ รี ยนจึงไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากสิ่ งที่
ท่องจามาได้
10. สมองเข้าใจและจดจาเมื่อสิ่ งที่เกิ ดขึ้นได้รับการปลูกฝั งอย่างเป็ นธรรมชาติเกิ ดการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดเกิดจากประสบการณ์
11. สมองจะเรี ยนรู ้ มากขึ้นจากความท้าทายและการไม่ข่มขู่ บรรยากาศในชั้นเรี ยนจึงควร
จะเป็ นการท้าทายแต่ไม่ควรข่มขู่ผเู ้ รี ยน
12. สมองแต่ละคนเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น รู ปแบบการเรี ยนรู้และวิธีการเรี ยนรู้
จึงเป็ นเอกลัก ษณ์ ส่วนบุ คคลในการสอนต้องเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ในสิ่ งที่ ชอบ บางคน
ชอบเรี ยนเวลาครู พาไปดูของจริ ง แต่บางคนชอบนัง่ ฟั ง ชอบจดบันทึก บางคนชอบให้เงียบ ๆ แล้ว
จะเรี ยนได้ดี แต่บางคนชอบให้มีเสี ยงเพลงเบา ๆ เพราะสมองทุกคนต่างกัน
รี เกท เคน และเจฟรี่ เคน (Caine and Caine, 1990) สรุ ปการเรี ยนรู้ของสมองไว้ 3 ลักษณะ
ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้ ข้ นั พื้นฐานเป็ นการเรี ยนรู ้ เนื้ อหา ข้อมูล ขั้นตอน และวิธีการต่าง ๆ การ
เรี ยนรู ้ อย่างมี ความหมายเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่เรี ยนโดยมีเป้ าหมาย สิ่ งที่ เรี ยนมีประโยชน์และมีคุณค่า
สาหรับผูเ้ รี ยน ผูส้ อนมีแรงบันดาลใจที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ และผูเ้ รี ยนมีความศรัทธาต่อสิ่ ง
ที่เรี ยนรู้
2. การเรี ย นรู้ แบบสั ม ผัส โดยตรงเป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ ผ สมผสานการเรี ย นรู ้ ข้ นั พื้ นฐาน
เข้ากับการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนได้รับจากประสบการณ์ตรง ทาให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
3. ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้แบบสัมผัสโดยตรง เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ เคนยังเสนอแนะว่า ผูส้ อนควรจัดการเรี ยนรู้โดยคานึงถึง
หลักการเรี ยนรู้ 12 ประการ และองค์ประกอบการเรี ยนรู้ โดยใช้สมองเป็ นฐานด้วย เนื่ องจากจะช่วย
ให้การเรี ยนรู ้ของสมองมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ดังนั้น สรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้ โดยใช้สมองเป็ นฐานเป็ นการเรี ยนรู้ที่มาจากการนาความรู้
มาบูรณาการให้เกิ ดคุ ณค่า เกิ ดความศรัทธาแก่ผเู ้ รี ยน ความรู ้ ที่แท้จริ งจะเกิ ดจากการนาเอาความรู ้
ที่ได้รับมาประยุกต์กบั ประสบการณ์ในแต่ในสถานการณ์ โดยอาศัยหลักการเรี ยนรู ้ ทั้ง 12 ประการ
เพื่อให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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องค์ ประกอบของการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
รี เกท เคน และเจฟรี่ เคน (Caine and Caine, 1990) สรุ ปว่า “ภาวะที่ดีที่สุดในการใช้สมอง
ของมนุ ษย์ คือ การใช้ขีดจากัดความสามารถทางสมอง เพื่อการเชื่ อมโยงและการเข้าใจสิ่ งที่เป็ น
เงื่อนไขสู งสุ ดในกระบวนการ” มีองค์ประกอบ 3 ข้อ ที่จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ซบั ซ้อน คือ
1. Orchestrated Immersion คือ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์
ที่หลากหลาย ซับซ้อน และเป็ นประสบการณ์ที่แท้จริ ง
2. Relaxed Alertness คือ พยายามกาจัดความกลัวของผูเ้ รี ยน และเพิ่มเติ มบรรยากาศ
ที่ทา้ ทายให้มากขึ้น
3. Active Processing คื อ การกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความกระตื อรื อร้ นว่า จะเรี ยนรู ้ ได้
โดยวิธีการใด เรี ยนรู ้อย่างไร ให้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง
ดังนั้น สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบของการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐานที่สาคัญ คือ จะต้อง
สร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ โดยใช้สมองเป็ นฐาน ขจั ดความกลัวของผูเ้ รี ยนและกระตุน้ สมอง
ให้อยูใ่ นสภาพตื่นพร้อมตลอดเวลา ดังนั้น การทาให้ร่างกายมีส่วนร่ วมกับจิตจึงจะเกิดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ โดยสมบูรณ์ เช่นเดี ยวกับการบูรณาการเกี่ ยวกับหลักการทางพลศึกษากับศาสตร์ ในรายวิชา
อื่น ๆ จะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความพร้อม ทั้งสภาพร่ างกายและการใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล
มีหลักในการวัดและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของการเรี ยนการสอน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ วชิ าพลศึกษาแบบ Brain – Based Learning
สุ พิตร สมาหิ โต (2551) กล่าวว่า เด็กในวัยที่ตอ้ งการการเคลื่ อนไหว การออกกาลังกาย
การเล่นเกมต่าง ๆ ทั้งกีฬาของไทย กีฬาพื้นเมือง และกีฬาสากล เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะ
การเคลื่ อนไหวในกิ จกรรมทางกายและการเล่ นกี ฬ า เล่ นเกม ตลอดจนมี ค วามชื่ นชอบต่อการ
ออกกาลังกาย การเล่น สามารถนากิจกรรมทางกายทั้งหลายไปใช้อย่างประจาสม่ าเสมอ มีระเบียบ
วินัย มี น้ าใจนัก กี ฬ า เห็ นคุ ณค่ า ของสุ ขภาพและสมรถภาพทางกาย การพลศึ ก ษาหรื อการเรี ย น
การสอนวิชาพลศึกษา แนวคิดใหม่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวร่ างกายการจัดกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาเด็กในองค์รวมทั้งหมด ทั้งร่ างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) สังคม (Social)และสมอง
หรื อสติปัญญา (Brain Intelligence) ดังนั้น การเคลื่ อนไหวร่ างกายจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับ
เด็กประถมศึกษา พลศึกษาจึงเป็ นกิจกรรมในการเตรี ยมสมรรถนะของร่ างกาย เพื่อประโยชน์ในการ
ดารงชีวิต ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต การพัฒนาสมองของเด็กไม่ได้จากัดอยูเ่ ฉพาะวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เท่านั้น การเคลื่อนไหวจะช่ วยการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับมิติ ระยะทาง เวลา ความเร็ ว
แรง ทิศทาง ภาษาเป็ นต้น รวมทั้ง เป็ นผลดีกบั ร่ างกาย กล้ามเนื้ อ หัวใจ และอื่น ๆ ส่ งผลดีกบั สมอง
การเคลื่ อนไหว การออกแรง ทาให้ร่างกายมีออกซิ เจนและสารอาหารถูกนาไปเลี้ยงสมองมากขึ้น
เป็ นกระบวนการทางานของระบบประสาทและสมอง มี การเชื่ อมโยงเส้ นประสาทที่ ส าคัญใน
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กระบวนการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นความสาคัญของการเรี ยนรู ้วิชาการอื่น ๆ สมองของเด็กในช่ วงวัยนี้
มีการเติ บโตพัฒนาในส่ วนการเคลื่ อนไหวมาพอสมควร บัดนี้ เป็ นช่ วงเวลาที่ดีที่จะพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหวต่าง ๆ การเคลื่อนไหวช่ วยพัฒนาระบบความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัส เด็กต้อง
พัฒนาความสามารถในการใช้ตา มือ เท้า และประสาทรับความรู ้สึกต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กนั การบังคับ
หรื อจัดระบบความสัมพันธ์ในการเคลื่ อนไหวของร่ างกายยังต้องทาอย่างต่อเนื่ อง การเคลื่ อนไหว
ต้องอาศัยศักยภาพการทางานของสมองในการจัดระบบ เพื่อควบคุมส่ วนที่เคลื่อนไหวต่าง ๆ สมอง
ส่ วนที่รับผิดชอบหลักเกี่ ยวกับการจัดสมดุ ลของร่ างกายที่จะพัฒนา คือ สมองน้อยหรื อ ซี รีเบลลัม่
(Cerebellum) การกระตุน้ ของสมรรถนะส่ วนนี้ จะส่ งจากสิ่ งแวดล้อมผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ในด้านการรับข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อมไปด้วยพร้อม ๆ กัน การกระตุน้ อวัยวะรับรู ้การทรงตัวในหู ช้ นั ใน
จะให้เกิดสัญญาณส่ งผ่านไปยังแกนสมองและส่ งผ่านไปยังสมองน้อย ซึ่ งทาหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูล และตอบสนองต่อข้อมูลต่าง ๆ แล้วส่ งต่อไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เพื่อจะเคลื่อนไหวให้
สอดคล้องกับการกระตุน้ นั้น และร่ างแหประสาทที่แกนสมอง ซึ่ งเป็ นจุดที่ขอ้ มูลผ่านไผมา เป็ นจุด
ที่ต้ งั ของศูนย์การทางานที่จะกระตุน้ สมองทั้งหมดให้อยูใ่ นสภาพตื่นพร้อมในการทางาน
นอกจากนี้ การออกกาลังกายยังช่วยลดความก้าวร้าว โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ใช่
ประเภทการแข่งขันกัน มีเอกสารนับทศวรรษแล้วที่กล่าวถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดความสงบ
แก่จิตใจเช่ น การเดิน การยืดเหยียดตัว หรื อโยคะ โดยทัว่ ไปมีรายงานการศึกษาที่บ่งบอกว่าทักษะ
ทางสังคมและการเรี ยนรู้จะทาได้ดี เมื่อมีการเรี ยนรู ้พลศึกษาทุกวัน ปั จจุบนั นี้ โรงเรี ยนมีความตื่นตัว
มากขึ้นที่จะค้นหาศักยภาพของเด็กด้วยการผลักดันให้เด็กแสดงศักยภาพในตัวเด็กออกมาอย่างเต็มที่
แต่เรามักคิ ดว่าการพัฒนาศักยภาพทาได้โดยผ่านการสอนให้คิด หรื อฝึ กให้ประดิษฐ์ หรื อฝึ กให้
วาดภาพ เพราะงานเหล่านี้เป็ นงานสร้างสรรค์ แท้ที่จริ งแล้วการเคลื่อนไหวร่ างกายและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวกลับเป็ นระบบสาคัญที่จะกระตุน้ ให้มีการพัฒนาสติปัญญา
อัครภูมิ จารุ ภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2550) กล่าวว่า สิ่ งที่ครู ผสู ้ อนควรคานึงถึงในการ
จัดกิ จกรรมด้านพลศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน เด็กทุกคนต้องได้เรี ยนรู้ มีโอกาสและประสบการณ์ ในการ
เรี ยนรู ้ และเข้าร่ วมกิ จกรรมพลศึ กษาอย่างทัว่ ถึ งและเต็มศักยภาพของเด็ก เด็กทุกคนจะต้องได้รับ
ประโยชน์และคุ ณค่าของการเรี ยนการสอนและโปรแกรมพลศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์
ทางร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อคุ ณภาพชี วิตที่ ดีเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายและ
วัตถุ ประสงค์ของการจัดโปรแกรมพลศึกษาต้องใช้กิจกรรมการเคลื่ อนไหวของร่ างกาย การออก
กาลังกาย การเล่นเกมกีฬาที่หลากหลาย และต้องได้รับการเลื อกสรรเป็ นอย่างดี เพื่อใช้เป็ นสื่ อใน
การจัดการเรี ยนการสอน โดยคานึ งถึงเพศ วัย และความพร้อม ทั้งด้านร่ างกายและจิ ตใจของเด็ก
ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมพลศึกษา นอกเหนือจากสุ ขภาพของร่ างกายแล้ว ยังมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความมีระเบียบวินยั อีกด้วย
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วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) กล่าวว่า หลักการทางพลศึกษา มีพ้นื ฐานความรู ้มาจากวิชาการ
ด้านต่าง ๆ เช่น หลักการทางวิทยาศาสตร์ ทางจิตวิทยา และทางสังคมศาสตร์ นามาบูรณการ เพื่อให้
การจัด การเรี ย นการสอนได้บ รรลุ ว ตั ุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ก ระบวนการวัดและประเมิน ผลที่ดี
มีความถูกต้อง และเหมาะสม มีความสาคัญต่อโปรแกรมพลศึกษาต่อผูเ้ รี ยนและผูส้ อน โปรแกรม
พลศึกษาในโรงเรี ยนควรจัดให้มีความหลากหลาย มีการส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน
ในการแก้ปั ญหาให้กบั ผูเ้ รี ย น เช่ น โปรแกรมการแข่ ง ขันกี ฬ าสี ภายในโรงเรี ย น โปรแกรมการ
แข่งขันกีฬาสี ภายนอกโรงเรี ยน การจัดตั้งชมรมกีฬาในโรงเรี ยน หรื อโปรแกรมที่นกั เรี ยนต้องการ
ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เป็ นต้น
อัครภูมิ จารุ ภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2550) กล่าวว่า การเคลื่ อนไหวเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
ของเด็ ก วัย นี้ การเคลื่ อ นไหวเป็ นการพัฒ นาสมรรถนะการรั บ ความรู ้ สึ กของเด็ ก ทั้ง หมด
กระบวนการเรี ยนรู้ตอ้ งตอบสนองความเคลื่อนไหวเป็ นหลัก นัน่ หมายถึง การเรี ยนรู้ในวิชาพลศึกษา
ต้องเป็ นกิ จกรรมการเคลื่ อนไหวร่ างกาย การใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ตอ้ งออกแบบกิ จกรรมการเล่ น
เกมกี ฬาให้หลากหลายเพียงพอ เพื่อพัฒนาร่ างกายและสมองให้ครบทุกด้าน กิ จกรรมที่ครบถ้วน
จะช่ วยพัฒนาส่ วนเชื่ อมต่อกับประสาทต่าง ๆ ของการรับรู้ความรู้สึก โดยเฉพาะพัฒนาเซริ เบลลัม่
(Cerebellum) และสมองทั้งสองซี ก กระบวนการเรี ยนรู ้ในการเคลื่อนไหวจะช่ วยพัฒนาการเรี ยนรู ้
เกี่ ย วกับ การใช้พ้ื น ที่ ใ นการเคลื่ อ นไหว ระยะทาง มิ ติ เวลา ความเร็ ว การใช้แ รง รู ปแบบการ
เคลื่อนไหวทุกทิศทาง ฯลฯ การเรี ยนรู ้น้ ี เป็ นฐานสาคัญของการเรี ยนรู้วชิ าการอื่น ๆ การเคลื่อนไหว
ร่ างกายเพิ่มการผลิ ตสารเคมีด้านบวกให้แก่ สมอง เช่ น โดปามีน ร่ วมกับการเพิ่มสารอะดรี นารี น
ที่พอดีและสารเอนโดรฟิ น (สารแห่ งความสุ ข) การออกกาลังกายทาให้คงสารซี โรโทนี น (สารแห่ ง
การเรี ยนรู้ ) ซึ่ งท าให้อารมณ์ และความสนใจมัน่ คงอยู่ไ ด้ ในปั จจุบนั เด็กวัยนี้ เริ่ มมี ความเครี ย ด
มากขึ้ น ทั้ง จากสิ ่ ง แวดล้อ มต่า ง ๆ ที ่ส่ ง ผลกระทบกับ อารมณ์ ความรู ้สึ ก ของเด็ก ในลัก ษณะ
“เด็กก็ไม่ใช่ ผูใ้ หญ่ก็ไม่เชิง” ความเครี ยดเรื้ อรังทาให้ร่างกายปล่อยสารคอร์ ติโซล (สารแห่ งความทุกข์)
ทาให้เกิดการทาลายเซลล์สมองในฮิปโปแคมบัส ซึ่ งเป็ นบริ เวณสมองที่จาเป็ นต่อการสร้างความจา
ดังนั้น กิ จกรรมการเล่น การออกกาลังกายช่ วยลดความเครี ยดได้ เมื่อร่ างกายได้ฝึกการเคลื่อนไหว
อยู่เป็ นประจา สมองจะสามารถโต้ตอบสิ่ งเร้ าที่ เข้ามาได้อย่างรวดเร็ ว การเล่ นกลางแจ้ง การออก
กาลังกายทุกวันช่วยลด ช่วยชะลอความเครี ยดได้ ลดปัญหาทางการเรี ยนรู้สมองเรี ยนรู้จากการลงมือ
กระทาด้วยตนเอง และการฝึ กฝน เป็ นกระบวนการที่สมอง 2 เซลล์ ขึ้ นไปเชื่ อมโยงกัน เดนไดร์
ซึ่ งเป็ นแขนงประสาทจะค่อย ๆ แตกสายไยประสาทออกไปโดยรอบ และเชื่ อมโยงกับแอ็กซอน
ของเซลล์ส มองตัวอื่ นๆ เรี ย กว่า ซิ นแน็ ปส์ (Synapse) ขบวนการนี้ เรี ย กว่า “การเรี ย นรู้ ” ดัง นั้น
การฝึ กฝน (ทาซ้ า ๆ) จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะให้ทกั ษะ การเรี ยนรู้คงทน อยู่ตวั และเกิ ดความชานาญ
การออกก าลังกาย การเล่ นกี ฬ าไม่ เพี ยงแต่ ทาให้ร่างกายแข็ง แรง แต่ก ารออกก าลัง กายเป็ นการ

21
เสริ มสร้ างภาวะสมดุลให้แก่ระบบไหลเวียนโลหิ ต เป็ นการส่ งออกซิ เจนไปสู่ สมอง สมองต้องการ
การทางาน ทั้งสองระบบนี้จึงทาให้สมองหลายส่ วนทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เจริ ญทัศน์ จินตนเสรี (2538) กล่าวว่า การออกกาลังกาย เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับ
ทุ ก คน เนื่ อ งจากวัย เด็ ก เป็ นวัย ที่ ก าลัง เจริ ญ เติ บ โต เด็ ก ต้อ งการการออกก าลัง กายเพื่ อ พัฒ นา
คุ ณลักษณะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่ างกาย ซึ่ งการออกกาลังกายจะช่ วยทาให้
ร่ างกายของเด็กมีพฒั นาการทางด้านความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้ออวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กับระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจได้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ขนาดรู ปร่ างจะมี
ส่ วนที่ เหมาะสม การเคลื่ อนไหวพื้นฐานไม่ว่าจะเป็ นการเดิ น การวิ่ง การกระโดด การขว้าง การปา
การยืด การเหยียด การเหวี่ยง การล้ม การเตะ เป็ นไปอย่างคล่ องแคล่ วว่องไว นอกจากนี้ เด็กยัง
สามารถน าทัก ษะการเคลื่ อ นไหวพื้ นฐานเหล่ า นี้ ไ ปใช้ใ นภารกิ จประจาวัน ใช้เ วลาว่า งให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่ วนรวม สาหรับการพัฒนาทางอารมณ์และจิตใจ การออกกาลังกาย
ช่วยทาให้เกิดความสนุกสนาน เด็กได้ผอ่ นคลายความตึงเครี ยด ช่วยป้ องกันความก้าวร้าว ได้ทดแทน
ความรู้สึกที่ผิดหวังและขจัดความกระวนกระวายใจ ซึ่ งอาจจะเนื่ องมาจากสาเหตุต่าง ๆ พัฒนาการ
ทางด้านสั งคม การออกกาลัง กายและการเข้าร่ วมกิ จกรรมการเล่ นกี ฬา จะฝึ กให้เด็ก ได้ฝึ กด้า น
คุณธรรม ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของการเล่น รู ้จกั หน้าที่ รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย รู ้จกั รับผิดชอบ มีระเบียบ
วินยั ในการเล่น และรู ้ จกั เสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สาหรับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานั้น
เด็กได้มีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ รู ้ จกั ใช้ไหวพริ บในการตัดสิ นใจ มีการ
ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเฉลียวฉลาด
ปั จจุบ นั มีนกั พลศึก ษาแพทย์ท างการกี ฬ า นัก วิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า และผูท้ ี่เกี่ ย วข้อง
ที่อยู่ในวงการกีฬาให้ความสนใจและเอาใจใส่ เรื่ องการออกกาลังกายของเด็กอย่างมาก โดยมีการ
ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายทั้ งที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและ
เกี่ ยวข้องกับทักษะของเด็ก ศึกษาเกี่ ยวกับผลที่จะเกิ ดขึ้นหากเด็กมีการออกกาลังกายอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ศึกษาถึงโทษของการขาดการออกกาลังกายในเด็ก หากเด็กขาดการออกกาลังกายจะ
เกิดผลเสี ยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
โทษของการขาดการออกกาลังกายในเด็ก
การเจริ ญเติบโต การขยายขนาดด้านความสู งของร่ างกาย ซึ่ งจะขึ้นอยู่กบั ความยาวของ
กระดูก การออกกาลังกายจะทาให้กระดูกมีการเจริ ญเติบโต ตามที่ควรจะเป็ นทั้งทางด้านความยาว
และความหนา เนื่ องจากมี การสะสมแร่ ธ าตุ โดยเฉพาะแคลเซี ยมในกระดู ก เด็กที่ ขาดการออก
กาลังกาย กระดูกจะเล็กเปราะบาง และขยายส่ วนด้านความยาวได้ไม่ดีเท่าที่ควร เป็ นผลทาให้เด็ก
เจริ ญเติบโตช้า แคระแกน และ ส่ งผลให้มีปัญหาเมื่ อเข้าสู่ วยั สู งอายุ โดยเฉพาะผูห้ ญิง เนื่ องจาก
กระดูกพรุ นและแตกหักได้ง่าย
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รู ปร่ าง ทรวดทรง โครงกระดูกและกล้ามเนื้ อที่เกาะปกคลุมอยูป่ ระกอบเป็ นรู ปร่ างที่เห็น
ได้ดว้ ยตา การที่กระดูกเจริ ญเติบโตน้อยประกอบกับกล้ามเนื้ อมีการตึงตัวน้อย เนื่ องจากการขาด
การออกกาลังกาย จึงทาให้รูปร่ างผอมบาง เด็กบางคนที่รับประทานมาก แต่ขาดการออกกาลังกาย
อาจจะมีไขมันใต้ผิวหนังมากทาให้เห็ นว่าอ้วนใหญ่ แต่จากการที่กล้ามเนื้ อน้อยไม่แข็งแรง ทาให้
การตึงตัวของกล้ามเนื้ อคงรู ปในสภาพที่ถูกต้องนั้นสู ญเสี ยไป ทาให้มีการเสี ยทรวดทรง ทั้งในเด็ก
ที่ผอมและเด็กที่อว้ น เช่ น ขาโก่ง หรื อเข่าชิ ดเกิ นไป หลังโก่ง ศีรษะตกหรื อเอียง ตัวเอียง เป็ นต้น
ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็ นสาเหตุของการทาให้เด็กมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีท้ งั สิ้ น
สุ ขภาพโดยทัว่ ไป เด็กที่ขาดการออกกาลังกายเป็ นประจาจะอ่อนแอ มีความต้านทาน
โรคต่ า เจ็บ ป่ วยง่ า ย เมื่ อเจ็บป่ วยแล้วมักหายช้า และมี โอกาสเป็ นโรคแทรกซ้อนได้บ่อย ปั ญหา
เกี่ยวกับสุ ขภาพนี้จะเป็ นปั ญหาติดต่อไปจนกระทัง่ เป็ นผูใ้ หญ่
สมรรถภาพทางกาย การออกก าลัง กายจะมี ผ ลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางด้านต่ าง ๆ
การออกกาลัง การชนิ ดใช้แรงกล้า มเนื้ อจะท าให้มีค วามแข็งแรงกล้า มเนื้ อเพิ่ ม มากขึ้ น โดยการ
เพิ่มขึ้ นของมวลกล้ามเนื้ อ การออกกาลังกายแบบอดทน (ไม่หนักมากแต่ใช้เวลาติ ดต่อกันนาน)
ทาให้เพิ่มความอดทนขึ้ นได้ โดยที่ เพิ่มสมรรถภาพของระบบไหลเวีย นโลหิ ตและระบบหายใจ
เด็กที่ขาดการออกกาลังกายจะมีสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ ต่ากว่าเด็กที่ออกกาลังกายเป็ นประจา
เป็ นข้อเสี ยเปรี ยบในการเรี ยนกิจกรรมกีฬาและการออกกาลังกาย ยิ่งไปกว่านั้น การที่มีสมรรถภาพ
ทางกายด้านการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้ อและระบบประสาทต่ าจะทาให้ปฏิกิริยาตอบสนอง
ในการหลีกเลี่ยงอันตรายต่าไปด้วย เด็กจะได้รับอุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้มได้ง่ายและเกิดขึ้นบ่อย ๆ
ผลการเรี ย น มี ห ลัก ฐานแน่ ชัดว่า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นระหว่า งเด็ ก ที่ มี
สมรรถภาพทางกายสู งกับเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่า เด็กที่มีสมรรถภาพทางกายสู งมีผลการเรี ยน
ดี กว่าเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่ า ดังนั้น การขาดการออกกาลังกายและการเล่นกี ฬาในเด็กจึงมี
ผลเสี ยไปถึงการเรี ยนด้วย
ทางสังคมและจิตใจ การออกกาลังกายและการเล่นกี ฬาเป็ นหมู่เป็ นกลุ่ม ทาให้เด็กรู้จกั
การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เป็ นหมู่คณะ ด้านส่ วนตัว เด็กจะมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีจิตใจร่ าเริ ง
เด็กที่ขาดการออกกาลังกายมักเก็บตัวและมีเพื่อนน้อย จิตใจไม่สดชื่ นร่ าเริ ง นอกจากนั้น การที่เด็ก
ออกกาลังกายเป็ นประจาตั้งแต่เล็กจะทาให้เด็กมีนิสัยชอบการออกกาลังกายไปจนกระทัง่ โตเป็ น
ผูใ้ หญ่ ในทางตรงกันข้าม เด็กที่ขาดการออกกาลังกายจะมีนิสัยไม่ชอบการออกกาลังกายติดตัวไป
และจะได้รับผลเสี ยของการขาดการออกกาลังกายมากยิง่ ขึ้น เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ด้วยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว การออกก าลัง กาย จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นและมี ค วามส าคัญอย่า งยิ่ ง
สาหรั บเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ กาลังอยู่ในวัยเรี ยน ซึ่ งเด็กจะต้องการการออกกาลังกายเช่ นเดี ยวกับ
ความต้องการอาหาร เพื่อการเจริ ญเติบโตและการมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
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ดังนั้นสรุ ปได้วา่ Brain – Based Learning เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนผ่านกระบวนการ
ที่ใช้กลไกของร่ างกาย ประกอบด้วย ขั้นตอนในการอบอุ่นร่ างกาย ขั้นตอนการอธิ บายและการสาธิ ต
ขั้นตอนการคลายอุ่น ขั้นตอนการสรุ ป และประเมินผล ซึ่ งครู จะมีบ ทบาทในการเรี ย นการสอน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เป็ นการรวบรวมความสามารถ เทคนิ ค และวิธีการสอน
ประยุกต์กบั ประสบการณ์ของผูส้ อนเอง จะเห็นได้วา่ พลศึกษาเน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย
โดยมุ่งเน้นเกี่ ยวกับสุ ขภาพประกอบกับสติปัญญาได้อย่างสร้างสรรค์ มีการแสวงหาความรู ้ ใหม่ ๆ
สร้างระเบียบวินยั ให้กบั ตนเองปรับปรุ งให้มีบุคลิกที่ดีข้ ึน
ขั้นตอนการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
อีริค เจนเซ่ น (Jensen, 2000) กล่าวว่า ขั้นตอนการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐานมี 5 ขั้นตอน
เรี ยงตามลาดับ ดังนี้
1. Preparation เป็ นการเตรี ยมสมองสาหรับการเชื่ อมโยงการเรี ยนรู้ ผูส้ อนอาจจะให้
กาลังใจหรื อกระตุ น้ ผูเ้ รี ยนด้วยการอภิ ปรายเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ มา และสอบถามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนว่าต้องการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอะไรในหัวข้อนั้นอีกบ้าง
2. Acquisition เป็ นการเตรี ยมสนองเพื่อซึ มซับข้อมูลใหม่สมองจะเชื่ อมโยงระหว่า ง
ข้อมูลความรู ้เดิม กับข้อมูลใหม่ ตามความเป็ นจริ งอย่างสร้างสรรค์
3. Elaboration ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู้โดยการใช้ขอ้ มูลและข้อคิดเห็น เพื่อสนับสนุนเชื่อมโยง
การเรี ยนรู ้ และเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ผดิ พลาด
4. Memory Formation สมองจะทางานภายใต้สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น โดยดึ งข้อมูลจาก
การเรี ยนรู้ รวมทั้งอารมณ์ และสภาพทางร่ างกายของผูเ้ รี ยนในเวลานั้น มาใช้แบบไม่รู้ตวั เป็ นไป
โดยอัตโนมัติ การสร้างความจาเกิดขึ้นทั้งในขณะที่ผเู ้ รี ยนพักผ่อนและนอนหลับ
5. Functional Integration ผูเ้ รี ยนจะประยุกต์ขอ้ มูลเดิ มมาใช้กบั สถานการณ์ ใหม่ เช่ น
ผูเ้ รี ยนเคยเรี ยนการซ่ อมเครื่ องมือ อุปกรณ์ โดยการดูการซ่ อมเตาอบที่เสี ย เขาต้องสามารถประยุกต์
ทักษะการซ่อมเตาอบไปซ่อมอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ ได้ดว้ ย
วิธีการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ โดยการประยุกต์ความรู้เรื่ องสมองไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การศึกษา ต้องคานึงถึงผูเ้ รี ยนในแง่มุมสาคัญ 4 ประการ คือ
1. ระบบสมองพยายามอยู่รอดและปกป้ องตัวเอง นัก การศึ ก ษาและครอบครั วต้อ ง
ทบทวนดูวา่ การที่เด็กประสบความล้มเหลวด้านการศึกษามากขึ้น เด็กเลือกทาในสิ่ งที่ไร้สาระมากขึ้น
เกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดอะไรขึ้นกับสมองของเด็กทุกคนที่มีความสามารถตามธรรมชาติที่จะพัฒนาได้
มนุ ษย์สามารถพัฒนาผ่านยุคดึ กดาบรรพ์มาได้ แต่ดูเหมือนว่าจะเสื่ อมถอยลงไป อะไรคือปั ญหา
หรื ออุปสรรคของการพัฒนาเด็ก
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2. ระบบสมองเจริ ญเติบโตปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม ยุคที่ผา่ นมาสังคมค่อนข้างเงียบสงบ
โลกแคบ จิตใจของเด็กนิ่ ง และมีความจดจ่อในการศึกษาสู ง ปั จจุบนั สังคมและสิ่ งแวดล้อมพัฒนา
ความสนุ กขึ้นมามากเกิ นไป สังคมมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นักการศึกษา
จึงจาเป็ นต้องพิจารณาออกแบบการเรี ยนรู้ เพราะสมองมีศกั ยภาพที่ จะเติ บโตและปรั บตัวเข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมได้
3. ระบบสมองสามารถดูดซับเอามวลความรู ้มากมายกว้างขวางจากสิ่ งแวดล้อม เด็กเจริ ญ
เติบโตผ่านสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ระบบสมองสามารถรับข้อมูลใหม่และจัดระบบ
การเชื่อมโยงในแบบต่าง ๆ กัน สมองมีธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
4. สมองถูกออกแบบมาให้เข้าใจประสบการณ์ ดังนั้น ภาวะเรี ยนไม่รู้เรื่ อง การสอบตก
เป็ นปั ญหามุมมองและวิธีการจัดการศึกษามากกว่าสมองของเด็ก
กระบวนการของการศึกษายังไม่ได้ใช้ความรู้เรื่ องหลักการทางานของสมองในการเน้นสอน
ความรู้แบบเป็ นเรื่ อง ๆ เป็ นหัวข้อแยกกัน มิได้ให้ความสนใจต่อภาวะอารมณ์ หรื อการตอบสนอง
ทางอารมณ์ ของเด็ก ความรู ้ใหม่จากงานวิจยั ด้านสมอง ช่ วยให้การออกแบบบรรยากาศการเรี ยนรู ้
แนวทาง ขั้นตอน ระบบและหลักสู ตร ได้ใกล้เคียงกับระบบการทางานของสมองมากขึ้น และใช้
ประสิ ทธิภาพของสมองให้เป็ นประโยชน์ (อัครภูมิ จารุ ภากร และพรพิไล เลิศวิชา, 2550)
การเรี ย นรู้ โดยใช้สมองเป็ นฐานเป็ นการนาข้อมูลจากงานวิจยั ทางด้านประสาทวิทยา
มาปรับใช้ในด้านการศึกษา เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับวิถีการเรี ยนรู ้ และการทางานของสมอง
ตามธรรมชาติ เพราะการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นผ่านการเชื่ อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทและเครื อข่ายข้อมูล
ในสมองโดยใช้สมองทั้งสองส่ วนไม่แยกซี กซ้ายและขวาออกจากกัน สมองจะสามารถทางานได้ดี
เมื่ออยูใ่ นภาวะอารมณ์ที่ดีและสมองสามารถเปลี่ยนโครงสร้างได้ หากได้รับการพัฒนา ซึ่ งเกิดจาก
ปั จจัยที่มีอิทธิ พล ได้แก่ ภาวะโภชนาการ การออกกาลังกาย ความท้าทาย การประเมินผล ความรัก
กรรมพันธุ์ และงานศิลปะ บางครั้งการพัฒนาของสมองอาจถูกปิ ดกั้น ไม่สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้
โดยสิ่ งต่อไปนี้ ประการใดประการหนึ่งนั้น คือ การถูกเพ่งเล็ง การถูกข่มขู่ทางร่ างกาย การเคร่ งครัด
ในระเบียบวินยั การเรี ยนที่ยาก ความอาย และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น การจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้น การเรี ย นรู ้ โดยใช้ส มองเป็ นฐานต้องคานึ ง ถึ ง ว่า สมองของผูเ้ รี ย นจะมีรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล อารมณ์ของผูเ้ รี ยน คือ สิ่ งสาคัญที่ทาให้เกิด
การเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนต้องการเวลาพัก เพื่อผ่อนคลายและเรี ยบเรี ยงข้อมูลในสมอง ผูส้ อนควรจัดสรร
เวลาให้พกั ครึ่ งการเรี ยนในแต่ละครั้ง เพราะจากรายงานการวิจยั กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผเู ้ รี ยนตั้งใจเรี ยน
ได้นานที่สุด โดยเฉลี่ยเพียงครั้งละ 8 นาที การให้นงั่ เรี ยนอยู่ที่โต๊ะเรี ยนนานมากเท่าไร นักเรี ยนยิ่ง
อึดอัดและผิดหวังมากเช่ นกัน การจัดกิจกรรมในห้องเรี ยน ควรมีการใช้เสี ยงเพลง ดนตรี กิ จกรรม
เข้าจังหวะ มีการเคลื่ อนไหว และฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู้ จกั การอภิปรายถกเถี ยง เพื่ อหากฎหรื อหลักการ
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สาคัญของเรื่ องนั้น ๆ จะทาให้สมองได้พฒั นา สามารถจดจาและสร้างรู ปแบบความรู้จากประสบการณ์
จริ งที่ได้สัมผัสโดยตรง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
ดารัส ดาราศักดิ์ (2521) ศึกษาการนาเอาเทคนิ คการค้นและการแก้ปัญหาไปใช้ในการสอน
ทักษะทางการกี ฬาจุ ดมุ่งหมายสาคัญประการหนึ่ งของการสอนในโรงเรี ยนก็คือ ต้องการที่จะให้
ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาในโรงเรี ยนเป็ นการเตรี ยมบุคคล
เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมได้ วิธีการสอนมีบทบาทสาคัญ
ในการให้ก ารศึ กษาแก่ นัก เรี ย น การที่ จะให้นัก เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ได้รวดเร็ ว รู้ จกั คิ ดหาเหตุผล
ตลอดจนนาความรู้ ที่ได้รับจากครู ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในชี วติ ประจาวันของตนได้เป็ นอย่างดีที่สุด
ชัช ชัย โกมารทัต (2550) ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ มและสนับ สนุ นกี ฬ าพื้ นเมื องไทย
ในการพัฒนาพื้นฐานนักกี ฬ าไทย ซึ่ ง มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาลักษณะการส่ งเสริ ม ให้นัก เรี ย น
ในโรงเรี ยนได้รู้จกั และเข้าใจถึงคุณค่าและวิธีการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยในแต่ละภาค รวมทั้งการนา
คุณลักษณะ ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬาพื้นเมืองไทย ไปพัฒนาสมรรถนะของการเล่นกีฬาสากล
ในโรงเรี ยน เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยกีฬาพื้นเมืองไทย แต่ละชนิ ดทั้ง 4 ภาค
ที่มีคุณค่าต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม รวมทั้งคุณค่าทางด้านทักษะการเคลื่อนไหว
พื้ นฐานของกี ฬ าพื้ นเมื องไทยที่ ส ามารถถ่ า ยโยงไปใช้เล่ นกี ฬ าสากลได้ และเพื่ อศึ ก ษาผลของ
โปรแกรมการออกกาลังกายด้วยกีฬาพื้นเมืองไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของเด็กไทย สุ ขสมรรถนะ
ของเด็ก ไทย รวมทั้ง ความฉลาดด้า นต่ า ง ๆ ของเด็ก ไทย ได้แ ก่ ความฉลาดทางด้า นสติ ปัญญา
(IQ : Intelligence Quotient) ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ : Emotional Quotient) และความฉลาด
ทางด้านการเคลื่อนไหวร่ างกาย หรื อความฉลาดทางการเล่น (PQ: Play Quotient) การศึกษา พบว่า
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้เล่นใน 3 โอกาส คือ เล่นในกิจกรรมด้านกี ฬาและนันทนาการในโรงเรี ยนและ
ชุมชน เล่นในวันสาคัญและประเพณี ต่าง ๆ และส่ งเสริ มให้เล่นในงานกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ของโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับประโยชน์และคุ ณค่าของกี ฬาพื้นเมืองไทย ตามที่ ชัชชัย โกมารทัต
(2549) วิเคราะห์ ว่า กี ฬาพื้นเมื องไทยเล่ นง่ าย สนุ กสนานคลายเครี ยด แม้จะเต็มที่ และจริ งจังกับ
การเล่นก็ไม่เกิดความเครี ยด จึงเป็ นการส่ งเสริ มกิจกรรมด้านการกี ฬาและนันทนาการในโรงเรี ยน
และชุ มชน นอกจากนี้ การเล่นและการแข่งขันกี ฬาพื้นเมืองไทย ยังนิ ยมจัดแข่งขันในงานเทศกาล
ต่าง ๆ งานประเพณี นิยม ชัชชัย โกมารทัต (2549) ระบุวา่ กีฬาพื้นเมืองไทยเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์
เป็ นภาพสะท้อนให้เห็นและเข้าใจชีวิต ความเป็ นอยูร่ วมทั้งวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ที่สามารถซึมซับ
ได้จากการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยโดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับการส่ งเสริ ม
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ในงานกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน เพื่อสะท้อนความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมแบบไทย และ
ยังสอดแทรกในวิชาที่ ส อนที่ เกี่ ยวข้องกับศิ ลปวัฒนธรรมไทย ด้านการละเล่ นพื้นบ้าน เช่ น วิชา
ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและนาฏศิลป์ สาหรับคุณค่าด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และ
สังคม ครู พลศึกษาในโรงเรี ยนตัวอย่างทั้ง 4 ภาค มีความเห็นสอดคล้องกันว่า กีฬาพื้นเมืองไทยใน
แต่ละภาคสร้างคุณค่า ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจอารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยให้คุณค่าทางด้าน
สังคมมากที่สุด รองลงมาให้คุณค่าทางด้านร่ างกาย จิตใจสติปัญญา และอารมณ์ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
คุณค่าแต่ละด้านก็มีความเห็นสอดคล้องไปทางเดียวกันว่า ทางด้านร่ างกายจะทาให้มีความแข็งแรง
ความคล่องแคล่ว การทรงตัว พลัง และการประสานงานระบบร่ างกาย ตามลาดับ ด้านจิตใจ มีความ
ร่ าเริ ง แจ่มใส อดทน กล้าหาญ และเชื่ อมัน่ ตามลาดับ ด้านอารมณ์ ผ่อนคลายความตึงเครี ยด อดกลั้น
มีค วามพึ ง พอใจ และรู ้ จกั เก็ บ อารมณ์ ด้านสติ ปัญญา รู้ จกั ตัดสิ นใจ รู้ จกั คิ ด รู ้ จกั แก้ปั ญหา และ
ด้า นสัง คม รู้ จ ัก เคารพกติ ก า มี น้ า ใจนัก กี ฬ า เป็ นโอกาสสร้ างมิ ตรสั มพัน ธ์ เคารพในสิ ทธิ ผูอ้ ื่ น
ซื่ อสัตย์ ยุติธรรม และปรับตัวเข้ากับส่ วนรวมตามลาดับ ผลจากการสารวจความคิดเห็นสอดคล้อง
กับ ผลการศึก ษากึ่ ง ทดลองและสัง เกตพฤติก รรมว่า การส่ ง เสริ ม ให้เ ด็ก เล่นกี ฬ าพื้ น เมือ งไทย
แต่ ล ะชนิ ด ทั้ง 4 ภาค โดยภาพรวมจะส่ ง ผลให้เด็ ก ได้รับ คุ ณค่า ทางด้า นจิ ตใจเช่ นความมุ ม านะ
ความมีกาลังใจ ความร่ าเริ งแจ่มใสทางด้านอารมณ์ เช่น ความพึงพอใจ การผ่อนคลายความตึงเครี ยด
ความมัน่ คงทางอารมณ์ทางด้านสติปัญญา เช่น การรู้จกั คิด รู้จกั สังเกต รู้จกั ตัดสิ นใจ รู ้จกั แก้ปัญหา
และทางด้านสังคม เช่ น การเคารพกฎ กติกา ความมีน้ าใจนักกี ฬา การปรับตัวให้เข้ากับส่ วนรวม
การเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นในระดับมากทุกด้าน ส่ วนทางด้านร่ างกาย เช่น ความทนทานของระบบ
หายใจ ความแม่ น ย า ความอ่ อ นตัว จะได้รั บ คุ ณ ค่ า ในระดับ เกื อ บมากส่ ว นความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้ อ พลังกล้ามเนื้ อ ความคล่องแคล่ว ได้รับคุณค่าในระดับมาก แตกต่างกันไปตามชนิ ดกี ฬา
ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ด้านทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของกีฬาพื้นเมืองไทย แต่ละชนิด ทั้ง 4 ภาค
จานวน 100 ชนิ ดกีฬาที่สามารถถ่ายโยงไปใช้เล่นกีฬาสากล จากการสารวจโดยให้ระบุการเชื่อมโยง
การเล่ นกี ฬ าพื้ นเมื องไทยไปสู่ กี ฬ าสากล จานวน 18 ชนิ ดกี ฬ า โรงเรี ย นกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง 4 ภาค
ให้ความเห็ นว่ากี ฬาพื้นเมื องไทยทั้ง 4 ภาค สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานถ่ายโยงไปสู่ กีฬาสากล
ทั้ง 18 ชนิดได้ในลักษณะที่แตกต่างกันตามลักษณะชนิ ด วิธีการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยสอดคล้องกับ
การศึ กษากึ่ งทดลองโดยการสังเกตพฤติกรรม ซึ่ งพบว่าการส่ งเสริ มให้เด็กเล่ นกี ฬาพื้นเมื องไทย
แต่ละชนิดทั้ง 4 ภาค โดยภาพรวมจะส่ งผลให้เด็กได้รับคุณค่าทางด้านทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
เช่น การเตะ การตบ การตี การขว้าง การปา ในระดับน้อย และเกือบน้อย สาหรับการวิ่ง การหลบหลีก
การกระโดด กระโจน ได้รับคุณค่าในระดับมาก แตกต่างกันไปตามชนิดกีฬาที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
ส่ วนทางด้านทักษะการใช้อวัยวะ เพื่อการเคลื่อนไหวร่ างกายที่สามารถถ่ายโยงไปสู่ กีฬาสากลได้
เช่น การใช้มือ การใช้เท้า การใช้ลาตัว การประสานงานของตา มือ เท้านั้น จะได้รับคุณค่าในระดับมาก
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ดังนั้น การส่ งเสริ มให้เด็ก ออกก าลังกายตามโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยกี ฬาพื้นเมื องไทย
จะส่ งผลให้เด็กมีสมรรถภาพทางกาย สุ ขสมรรถนะและความฉลาด ทั้งทางด้านสติปัญญา ความฉลาด
ทางด้านอารมณ์ และความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่ างกายดีข้ ึน สอดคล้องกับการศึกษาโดยใช้
โปรแกรมทดลองในโรงเรี ย นตัว อย่า ง 4 ภาค ซึ่ งพบว่า การส่ ง เสริ ม ให้เ ด็ ก ออกก าลัง กายตาม
โปรแกรมการออกกาลังกายด้วยกีฬาพื้นเมืองไทยจะส่ งผลให้เด็กมีสมรรถภาพทางกาย สุ ขสมรรถนะ
และความฉลาดทั้ง ทางด้า นสติ ปัญญาความฉลาดทางด้านอารมณ์ และความฉลาดทางด้านการ
เคลื่อนไหวร่ างกายดีข้ ึนอย่างชัดเจน
สมบูรณ์ อินทร์ ถมยา (2547) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือวัดปั ญญาด้านการรับรู้ภาวะ
การเคลื่ อนไหวของร่ า งกาย วัตถุ ป ระสงค์ก ารวิ จ ัย เพื่ อพัฒ นาเครื่ อ งมื อ วัดปั ญ ญาด้านการรั บ รู้
ภาวะการเคลื่ อนไหวของร่ างกาย และสร้างเกณฑ์ปกติคะแนนทีการวัดปั ญญาด้านการรับรู้ภาวะ
การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ช่ ว งชั้น ที่ 2 โดยมี
วิธีดาเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) กาหนดองค์ประกอบของปั ญญาด้านการรับรู ้ภาวการณ์ เคลื่อนไหว
ของร่ างกาย 2) สร้างเครื่ องมือและคู่มือที่ใช้วดั ปั ญญาด้านการรับรู ้ภาวการณ์เคลื่อนไหวของร่ างกาย
3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง
และความเที่ยงของเครื่ องมื อวัดนี้ และ 4) การสร้างเกณฑ์ปกติคะแนนการวัดปั ญญาด้านการรับรู้
ภาวการณ์ เคลื่ อนไหวของร่ างกาย ซึ่ ง การวิจยั ครั้ งนี้ สรุ ป ได้ว่า เครื่ องมื อวัดปั ญญาด้า นการรั บ รู ้
ภาวการณ์เคลื่อนไหวของร่ างกาย มีองค์ประกอบสาคัญ 3 องค์ประกอบ มีรายการทดสอบ 7 รายการ
เครื่ องมือมีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง มีความเที่ยง มีเกณฑ์คะแนนทีสามารถ
นาไปใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษาได้เป็ นอย่างดี
สมทรง สวัสดี (2549) ศึกษาผลการใช้ชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะการฟั ง – พูด ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้หลักการของการเรี ยนรู ้ โดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระศรี นคริ นทร์ จังหวัดระยอง การศึ ก ษาค้นคว้าครั้ งนี้ มีค วามมุ่งหมาย
เพื่อศึ กษาความสามารถทางด้านทักษะการฟั ง – พูด ภาษาอังกฤษ และเจตคติ ต่อชุ ดกิ จกรรมของ
นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 หลัง การใช้ชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะการฟั ง – พูด ภาษาอังกฤษที่ ใ ช้
หลักการของการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนมีความสามารถทางด้าน
ทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ระดับคะแนนที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และนักเรี ย นมี เจตคติ ต่อชุ ดกิ จกรรมหลังเรี ยนรู ้ สูงกว่าเกณฑ์ระดับคะแนน
ที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้ง
ศุภนันท์ พิมดี (2550) ศึกษาผลของสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ายที่พฒั นาตาม
แนวคอนสตรั คติ วิสต์ที่สอดคล้องกับการทางานของสมอง เรื่ องอาชี พ วิชาภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนภูผาม่าน จานวน 30 คนใช้รูปแบบการวิจยั ก่อนการทดลอง
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แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า หลักการเรี ยนรู ้ โดยใช้สมองเป็ นฐานและคุ ณลักษณะของสื่ อบนเครื อข่ายมา
เป็ นพื้นฐานในการออกแบบ ซึ่ งมีองค์ประกอบ คือ สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรี ยนรู ้ การร่ วมมือกัน
แก้ปัญหา ฐานการช่วยเหลือ การฝึ กสอน เครื่ องมือติดต่อสื่ อสาร และแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาสมอง
นอกจากนั้น ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนจากการเรี ยนโดยวิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้
เกิ ดความรู ้ และความจา ผูเ้ รี ย นมี ความคิ ดเห็ นว่าการจัดความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวที่ มี ความ
หลากหลายในการนาเสนอข้อมู ลหรื อหลากหลายในกระบวนการเรี ยนรู ้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความรู ้
และสามารถจดจาเนื้ อหาที่ เรี ยนรู ้ ได้ดี และความรู ้ ความจาที่ ได้ก็สามารถนาไปใช้ในบริ บทใหม่
ได้ดีข้ ึน อี กทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ผลปรากฏว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนจากสิ่ งแวดล้อมทาง
การเรี ย นรู้ บ นเครื อข่า ยที่ พฒั นาตามแนวคอนสตรั ค ติ วิสต์ที่ส อดคล้องกับ การท างานของสมอง
มีผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้ นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มที่ กาหนดไว้ และความคิดเห็ นของ
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ายที่พฒั นาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า
ด้า นเนื้ อ หาในการเรี ย นรู้ มี ค วามชัด เจน สะดวกในการเรี ย นรู้ ผูเ้ รี ย นสามารถน ามาใช้ใ นการ
แก้ปัญหาและใช้ในชี วิตประจาวันได้ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีความ
น่าสนใจ สามารถกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนอยากเรี ยนรู้ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ สามารถช่ วยสนับสนุ นการสร้ างความรู ้ ด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนได้ลงมือในการ
แก้ปัญหา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับการ
ทางานของสมอง ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นว่าการเรี ยนจากการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายช่ วยส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้และสามารถจดจาเนื้อหาได้ดี
ชิ ติ น ทรี ย ์ บุ ญ มา (2552) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รู ป แบบการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษา โดยใช้
หลักการเรี ยนรู ้ของสมองเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั ทักษะ
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนพลศึ ก ษาโดยใช้ ห ลัก การเรี ย นรู ้ ข องสมองเป็ นฐานที่ มี ต่ อ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ แ ละ
สมรรถภาพทางกายที่ สั ม พันธ์ กบั ทัก ษะของนัก เรี ย นระดับ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 จากงานวิจยั
สามารถสรุ ปได้ว่าด้านพัฒนาการเรี ยนรู้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของกลุ่ ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพัฒนาการเรี ยนรู ้ ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง พบว่า กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ มควบคุ มมี พฒั นาการเรี ยนรู ้ ต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ที่ระดับ .05 แสดงว่ากลุ่มทดลองมีพฒั นาการเรี ยนรู ้หลังการทดลองดีข้ ึนกว่ากลุ่มควบคุ ม และด้าน
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั ทักษะ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์
กับทักษะทั้ง 6 รายการ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกันอย่าง
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย
ที่สัมพันธ์กบั ทักษะทั้ง 6 รายการ ระหว่างกลุ่มควบคุ มกับกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง พบว่ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั ทักษะทั้ง 6 รายการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ.05 แสดงว่ากลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั ทักษะทั้ง 6 รายการ
หลังการทดลองเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม
ชวภรณ์ สุ ริยจันทร์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
แบบสถานี ส าหรั บ นัก เรี ย นระดั บ ปฐมวัย โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งโปรแกรมสร้ า งเสริ ม
สมรรถภาพทางกายแบบสถานี ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ปฐมวัย อายุ ร ะหว่า ง 5 – 6 ปี ตลอดจน
เปรี ย บเที ย บระดับ สมรรถภาพทางกายของนัก เรี ย นก่ อนและหลัง การใช้โ ปรแกรมสร้ า งเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย และศึกษาจิตพิสัยของนักเรี ยนระดับปฐมวัยที่เรี ยนตามโปรแกรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพแบบสถานี ซึ่ งจากการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ โปรแกรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
แบบสถานีสาหรับนักเรี ยนระดับปฐมวัยที่ ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย ชุ ดสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายแบบสถานี ท้ งั สิ้ น 12 ชุ ด โปรแกรมดัง กล่ า วผ่า นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของดัชนีความเห็นสอดคล้องเท่ากับ 0.94 ส่ วนระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนระดับ
ปฐมวัยก่อนและหลังการใช้โปรแกรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายแบบสถานี พบว่า สมรรถภาพ
ทางกายเพิ่มขึ้น แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกรายการ และในด้านจิตพิสัยของ
นัก เรี ย นระดับ ปฐมวัย ที่ เ รี ย นตามโปรแกรมสร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายแบบสถานี พบว่า
ด้านความสนใจ ความรับผิดชอบ การปรับตัว ความมีวินัย และการแสดงความรู้ สึก อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีทุกด้าน
งานวิจัยในต่ างประเทศ
มูฮมั เมท ออสเดน และเมฮ์เมท กัลเทคิน (Ozden and Gultekin, 2008) ศึกษาผลของการ
Brain – Based Learning ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและการเก็ บ รั ก ษาความรู ้ ใ นวิ ช าวิท ยาศาสตร์
การศึ ก ษานี้ มี จุดมุ่ ง หมาย เพื่ อการศึ ก ษาผลของการเรี ย นรู ้ ที่ ใ ช้ส มองในชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
ของผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและการความคงทนความรู ้ ใ นหลัก สู ตรวิท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในเมืองกึ ตทายา ประเทศตุรกี จานวน 2 ห้อง คือ ห้อง 5 – A และ 5 – B เป็ นทดลอง
และกลุ่มควบคุมตามลาดับ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั นี้ มีกลุ่มละ 22 คน ใช้เวลาในการศึกษา 11 วัน รวม 18
ชัว่ โมง ระหว่างขั้นตอนการวิจยั ที่กลุ่มทดลองผูท้ ี่ใช้สมองเรี ยนรู้วธิ ี การ ในขณะที่กลุ่มควบคุมใช้ใน
การเรี ยนการสอนแบบดั้งเดิม มีการปรับปรุ งความเข้าใจในวิธีการทางานของสมองและการเรี ยนรู้
เกิ ดขึ้ น การศึ กษาที่ ทางานร่ วมกับ Neurobiologists รวมความรู้ หน้าที่ของสมองและปรับให้การ
เรี ยนรู้หลักการ (Cross, 1999; Wortock, 2002) Brain – Based Learning ผลการวิจยั พบว่า การเรี ยน
การสอนของการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นทางานอย่างดีกว่าการสอนแบบปกติ
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ดิเรก เออดูรัน อาวัยและราห์มิ ยังบาซาน (Avei and Yangbasan, 2006) ศึกษาผลกระทบ
ของการเรี ยนรู ้ โดยใช้สมองเป็ นฐานที่ มีผลต่อความคงทนในการจาความรู ้ ข องนัก เรี ยนในเรื่ อง
การทางานของพลังงาน โดยศึกษานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 91 คน แบ่งเป็ นเพศชาย
จานวน 42 คน เพศหญิง จานวน 41 คนในเมื องแองการ่ า จานวน 24 บทเรี ยน จานวน 8 สัปดาห์
พบว่า การใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้หลักการเรี ยนรู้ ของสมองเป็ นฐานในการพัฒนา
ความคงทนของความรู้ของนักเรี ยนในเรื่ องการทางานของพลังงาน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความคงทน
ในการจาความรู้ของนักเรี ยนในเรื่ องการทางานของพลังงานเพิ่มขึ้น
จากงานวิจยั ภายในประเทศและต่างประเทศข้างต้น สรุ ปได้ว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้หลักการเรี ยนรู ้ของสมองเป็ นฐาน มีผลต่อการพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของสมอง ทั้งใน
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และกระบวนการเรี ยนการสอน
ดังนั้น สรุ ป ได้ว่า อาร์ เธอร์ ซี . มิลเลอร์ (Miller, 1998) ศึ ก ษาเกี่ ยวกับการสอนแบบค้น
และแก้ปั ญหาที่ มีผ ลต่ อการพัฒนาความสามารถทางสร้ า งสรรค์ม ากกว่า การสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิ ต โดยมุ่งให้ครู เป็ นผูส้ ร้างปัญหา เพื่อกระตุน้ ให้เด็กเกิดความคิด ตรงกับการพัฒนา
เครื่ องมือวัดปั ญญาด้านการเรี ยนรู ้ ภาวะ การเคลื่อนไหวของร่ างกายที่สมบูรณ์ อินทร์ ถมยา (2547)
กล่าวไว้ เกี่ ยวกับการสร้างเกณฑ์ปกติคะแนนที่ใช้เพื่อวัดปั ญญาด้านการรับรู ้ภาวการณ์เคลื่อนไหว
ของร่ างกาย โดยใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความตรงเชิงโครงสร้างเป็ นเกณฑ์ในการ
วัดในครั้งนี้ เช่ นเดียวกับ สมทรง สวัสดี (2549) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการฟั ง – พูด
ภาษาอังกฤษที่ใช้หลักการของการเรี ยนรู้ โดยใช้สมองเป็ นฐาน เพื่อศึกษาความสามารถทางด้าน
ทักษะการฟั ง – พูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อชุ ดกิ จกรรมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสอดคล้องกับ สิ ริกมล
หมดมลทิน (2553) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ คุณภาพของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้
สมองเป็ นฐาน ซึ่ ง มี หลักการที่ ส าคัญด้านวิธี และเทคนิ คการสอนด้ านสื่ อและอุ ปกรณ์ ก ารสอน
ด้า นการวัดและประเมิ นผลด้า นสภาพแวดล้ อมที่ ส่ ง ผลถึ งกระบวนการนาประสบการณ์ เดิ ม มา
ผสมผสานให้เกิดเป็ นความรู ้ใหม่และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งได้ มีการบูรณาการแบบองค์รวม
ฝึ กทักษะและจินตนาการ ซึ่ ง ศุภนันท์ พิมดี (2550) ให้ความสาคัญกับผลของสิ่ งแวดล้อมทางการ
เรี ยนรู้ จากเครื อข่ายที่ พฒั นาตามแนวคอนสตรั คติ วิสต์ที่สอดคล้องกับการทางานของสมองเรื่ อง
อาชีพ โดยใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรี ยน อีกทั้งยังวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ
และคุณภาพ ซึ่ งกล่าวสรุ ปได้วา่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สามารถใช้พฒั นาสมองได้ เกิดความรู ้ และ
ความจาอีกทั้งสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาการทางานของสมอง สามารถกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

การวิจยั เรื่ อ งผลการใช้ส นามเด็ ก เล่ น ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคลื่ อนไหวของนัก เรี ย นระดับประถมศึ ก ษา ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิ จยั เป็ นขั้นตอนและ
นาเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
1. รู ปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
รู ปแบบกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) วัตถุประสงค์
ของการวิจยั เพื่อศึกษาผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาตอนต้นและศึกษาผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อความฉลาดทางการ
เคลื่อนไหวของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ศึกษาสมรรถภาพทางกาย เปรี ยบเทียบความฉลาดทางการเคลื่อนไหว
ซึ่ งเป็ นผลจากการเล่ นในสนามเด็ก เล่ น BBLสาหรั บนักเรี ยนระดับประถมศึก ษา ก่ อนและหลัง
การทดลอง เพื่อทราบถึ งการพัฒนาผลของสมรรถภาพทางกายและผลเปรี ย บเทีย บความฉลาด
ทางการเคลื่อนไหวจากการใช้สนามเด็กเล่น
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรเป็ นนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงที่ กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น อายุระหว่าง 7 – 8 ปี โรงเรี ยนวัดเทพาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เชี ย งใหม่ เขต 4 จ านวน 125 คน โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง
7 – 8 ปี โรงเรี ยนวัดเทพารามและโรงเรี ยนวัดนันทาราม โดยการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งออกเป็ น 2 กลุ่ ม โดยใช้ วิ ธี ก ารจัด เข้า กลุ่ ม (Random
Assignment) ซึ่ งแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม กลุ่มละ 30 คน เล่นในสนามเด็กเล่นที่มีผล
ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของเด็กนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
เกณฑ์ กำรคัดเลือกเข้ ำกลุ่มตัวอย่ำง
1. นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 อายุระหว่าง 7 – 8 ปี
2. มีสมรรถภาพทางกายและสติปัญญาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
เกณฑ์ กำรคัดเลือกออก
1. เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางด้านร่ างกาย ด้านการเคลื่อนไหวหรื อสุ ขภาพ
2. เข้าร่ วมกิจกรรมการฝึ กน้อยว่า 80 % ของระยะการฝึ กทั้งหมด
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. สนามเด็กเล่น 10 ฐาน (ชิตินทรี ย ์ บุญมา และคนอื่น ๆ, 2552) ประกอบด้วย
ฐานที่ 1 ล้อเล่นกล
ฐานที่ 2 มนุษย์แมงมุม 1
ฐานที่ 3 มนุษย์ล่องหน
ฐานที่ 4 เดินอากาศ
ฐานที่ 5 มนุษย์แมงมุม
ฐานที่ 6 หลุมอากาศ
ฐานที่ 7 มนุษย์แมงมุม
ฐานที่ 8 วิง่ ซิ กแซก
ฐานที่ 9 มนุษย์กบ
ฐานที่ 10 ต้นไม้หรรษา
2. โปรแกรมการออกกาลังกายในรู ปแบบใช้สนามเด็กเล่นที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย
และความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของนักเรี ยน
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3. แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพของสุ พิตร สมาหิ โต
(2549) ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง โดยแบบทดสอบมี 7 รายการ
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกรายการที่สอดคล้องสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั ทักษะของผูเ้ รี ยนในการใช้สนาม
เด็กเล่น BBL ดังนี้
3.1 ดัชนี มวลกาย (Body Mass Index : BMI) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสัดส่ วน
ของร่ างกาย (น้ าหนักและส่ วนสู ง)
3.2 ลุก – นัง่ 60 วินาที (Sit – Ups 60 Seconds) เพื่อวัดความแข็งแรง และความอดทน
ของกล้ามเนื้อท้อง
3.3 ดันพื้น 30 วินาที (Push – Ups 30 Seconds) เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อส่ วนบนของร่ างกาย
3.4 นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) เพื่อวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อหลัง
และต้นขาด้านหลัง
3.5 วิ่ งอ้อมหลัก (Zig – Zag Run) เพื่ อวัดความแคล่ วคล่ องว่ องไวน ามาใช้ใ นการ
ทดสอบในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนและหลัง 8 สัปดาห์
4. แบบวัดความฉลาดทางการเคลื่ อนไหว ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่ อนไหว
ร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient) (ชัชชัย โกมารทัต, 2550) ใช้วดั ความฉลาดทางการเคลื่อนไหว
ร่ า งกายหรื อความฉลาดทางการเล่ น (Physical & Play Intelligence Quotient) โดยแบบทดสอบมี
4 รายการ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกรายการที่สอดคล้องในการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบ 2 รายการ ดังนี้
รายการทดสอบที่ 1 วิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง
รายการทดสอบที่ 2 วิง่ วิบาก
นามาใช้ในการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนและหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์
สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ท าการวิ เ คราะห์ แ ปลผลข้อ มู ล การวิ จ ัย โดยการทดสอบค่ า ที
(Dependent) ดังนี้ หาค่าเฉลี่ ย ( X ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) การทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบของนักเรี ยน ก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน ใช้สูตรสถิติ t – test
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กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยมี วิธี
ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ออกแบบโปรแกรมการเล่นและให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจ จานวน 3 คน
2. ขออนุ ญาตผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนวัดเทพารามและโรงเรี ยนวัดนันทารามในการใช้กลุ่ ม
ตัวอย่าง
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพและวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหว
(Physical Intelligence Quotient) ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการทดลอง
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมการสอน กลุ่มทดลองใช้สนามเด็กเล่น BBL ผูว้ จิ ยั เป็ นครู สอน
วิชาพลศึกษาเป็ นผูด้ าเนินการจัดการเรี ยนการสอนและมีผชู ้ ่วยนักวิจยั 2 คน เป็ นผูส้ ังเกต จดบันทึก
โดยดาเนินการสอนเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที ช่วงเวลา 14.30 น. ถึง 15.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และกลุ่ มควบคุ มจัดการเรี ยนการสอนตามตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีครู พลศึกษาในโรงเรี ยนเป็ นผูส้ อน
5. ผูว้ ิจยั อบรมผูช้ ่ วยนักวิจยั ในกลุ่มทดลองโดยชี้ แจงรายละเอียดของงานวิจยั ทั้งหมด
ชี้ แจงหน้าที่ของผูช้ ่ วยนักวิจยั คือ บันทึกภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว การจดบันทึก การทดสอบ
การพัฒนาการเรี ยนรู้ตามแบบทดสอบ การจดบันทึกใช้สนามเด็กเล่นที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและ
ทักษะทางปั ญญาของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและวิธีการทดสอบ มีเกณฑ์กาหนดที่ชดั เจน ผูว้ จิ ยั
จึงไม่มีอิทธิ พลต่อผูช้ ่วยวิจยั
6. นาข้อมูลการทดสอบที่ได้บนั ทึกไว้ไปหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทา
การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิต t – test
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาคะแนนการทดสอบใช้สนามเด็กเล่นที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ
การสอนพลศึ ก ษา โดยใช้ท ฤษฎี ห ลัก การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการคิ ด มาวิเ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินคุ ณภาพของการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาโดยใช้สนามเด็กเล่น
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตำม

สนำมเด็กเล่น
ฐานที่ 1 ล้อเล่นกล
ฐานที่ 2 มนุษย์แมงมุม 1
ฐานที่ 3 มนุษย์ล่องหน
ฐานที่ 4 เดินอากาศ
ฐานที่ 5 มนุษย์แมงมุม 2
ฐานที่ 6 หลุมอากาศ
ฐานที่ 7 มนุษย์แมงมุม 3
ฐานที่ 8 วิง่ ซิ กแซก
ฐานที่ 9 มนุษย์กบ
ฐานที่ 10 ต้นไม้หรรษา

1. สมรรถภาพทางกาย
2. ประสบการณ์การเรี ยนรู้

ภำพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิจ ัย เรื่ อ งผลของการเล่ น ในสนามเด็ ก เล่ น BBL ที่ มี ต่อ สมรรถภาพทางกายและ
ประสบการณ์ เรี ย นรู้ ในนัก เรี ยนระดับประถมศึก ษา ผลการวิจยั แสดงในรู ปแบบตารางแผนภูมิ
ประกอบความเรี ยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ตอนที่ 3 ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient)
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 4.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเกีย่ วกับจานวน เพศ อายุ น้าหนักและส่ วนสู ง
เพศ
กลุ่มตัวอย่ าง
จานวน (คน)

ชาย
หญิง
จานวน
จานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)
กลุ่มทดลอง 30 14
46.67
16
53.33
กลุ่มควบคุม 30 16
53.33
14
46.67

อายุ

นา้ หนัก

ส่ วนสู ง

ˉx
xˉ
xˉ
(ปี ) (กิโลกรัม) (เซนติเมตร)
7.60 28.83
129.10
7.63 28.73
129.20

จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น เป็ นกลุ่ มทดลอง จานวน 30 คน เพศชาย จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.67 เพศหญิง
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.33 ค่าเฉลี่ ยของอายุ 7.60 ปี ค่าเฉลี่ ยของน้ าหนัก 28.83 กิ โลกรั ม
ค่าเฉลี่ ยของส่ วนสู ง 129.10 เซนติเมตร และกลุ่ มควบคุ ม จานวน 30 คน เพศชาย จานวน 16 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 53.33 เพศหญิง จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.67 ค่าเฉลี่ยของอายุ 7.63 ปี ค่าเฉลี่ย
ของน้ าหนัก 28.73 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยของส่ วนสู ง 129.20 เซนติเมตร
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่ อ นและหลังการทดลองของกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม

1. ดัชนี
มวลกาย
2. ลุกนัง่
60 วินาที
(ครั้ง)
3. ดันพื้น
30 วินาที
(ครั้ง)
4. นัง่ งอ
ตัวไป
ข้างหน้า
(ซม.)
5. วิง่ อ้อม
หลัก
(วินาที)

* p < .05

p

กลุ่มควบคุม

S.D.

t

S.D.

กลุ่มทดลอง

ค่ าเฉลีย่

S.D.

กลุ่มควบคุม

ค่ าเฉลีย่

S.D.

กลุ่มทดลอง

หลังการทดลอง

ค่ าเฉลีย่

ก่ อนการทดลอง

ค่ าเฉลีย่

รายการทดสอบ

ตารางที่ 4.2 ผลการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชาย ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

t

p

16.27 1.67 15.85 1.31 0.54 0.30 16.86 1.93 15.86 1.29 1.35 0.10
23.86 4.42 22.56 3.16 1.55 0.07 27.64 3.41 24.69 3.53 3.02 0.00*

21.43 4.82 21.06 5.63 0.27 0.39 24.07 4.30 23.94 5.85 0.09 0.46

6.96

4.63

6.66

4.04 0.05 0.48

8.24

3.58

7.08

3.86 0.67 0.26

22.52 2.52 25.14 1.29 3.77 0.00* 20.76 2.56 23.57 1.28 3.89 0.00*
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จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
1. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
ทั้งก่อนและหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยลุ กนัง่ 60 วินาทีของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการทดลองเท่ากับ 23.86 ± 4.42, 27.64 ± 3.41 ครั้ง และ
หลังการทดลองเท่ากับ 22.56 ± 3.16, 24.69 ± 3.53 ครั้ง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย
ลุกนัง่ 60 วินาที หลังการทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ความแข็ง แรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อท้องของกลุ่ มทดลองหลังการทดลองดี ข้ ึ นกว่ากลุ่ ม
ควบคุม
3. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยดันพื้น 30 วินาที ของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองเท่ากับ 21.43 ± 4.82, 24.07 ± 4.30 ครั้ง และ
หลังการทดลองเท่ากับ 21.06 ± 5.63, 23.94 ± 5.85 ครั้ง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย
ดันพื้น 30 วินาที ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย นั่ง งอตัว ไปข้า งหน้า ของนัก เรี ย นชายกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองเท่ากับ 6.96 ± 4.63, 8.24 ± 3.58
(เซนติ เมตร) และหลัง การทดลองเท่ า กับ 6.66 ± 4.04, 7.08 ± 3.86 เซนติ เมตร เมื่ อเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย นั่ง งอตัวไปข้า งหน้า ก่ อนและหลัง การทดลองไม่ แตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยวิ่งอ้อมหลักของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองเท่ากับ 22.52 ± 2.52, 20.76 ± 2.56 วินาที และ
หลัง การทดลองมี ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 25.14 ± 1.29, 23.57 ± 1.28 วินาที
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยวิ่งอ้อมหลักหลังการทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงว่าความคล่ องแคล่ วว่องไวของกลุ่ มทดลองหลังการทดลอง
ดีข้ ึนกว่ากลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

รายการทดสอบ

* p < .05

t

p

0.21
0.16
0.58
0.27
1.26

0.42
0.44
0.29
0.39
0.11

กลุ่มทดลอง
ค่ าเฉลีย่
S.D.
17.71 3.98
19.56 5.15
17.19 6.26
7.31
3.64
20.43 1.73

หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
ค่ าเฉลีย่
S.D.
17.73 5.11
19.21 5.12
14.79 1.25
7.16
4.68
23.94 3.45

t

p

0.05
0.07
1.36
0.03
3.58

0.48
0.47
0.10
0.49
0.00*
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1. ดัชนีมวลกาย
2. ลุกนัง่ 60 วินาที (ครั้ง)
3. ดันพื้น 30วินาที (ครั้ง)
4. นัง่ งอตัวไปข้างหน้า (ซม.)
5. วิง่ อ้อมหลัก (วินาที)

กลุ่มทดลอง
ค่ าเฉลีย่
S.D.
17.38 3.96
17.13 5.67
14.75 8.33
6.31
4.13
23.95 2.55

ก่อนการทดลอง
กลุ่มควบคุม
ค่ าเฉลีย่ S.D.
17.70 5.12
17.29 4.81
13.14 1.88
6.66
4.87
24.73 3.42
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จากตารางที่ 4.3 ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรี ยนหญิงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
1. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทั้งก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยดัชนี มวลกายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. ค่าเฉลี่ยลุกนัง่ 60 วินาที ของนักเรี ยนหญิงก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.13 ± 5.67, 19.56 ± 5.15 ครั้ง และ
หลังการทดลองเท่ากับ 17.29 ± 4.81, 19.21 ± 5.12 ครั้ ง เมื่ อเปรี ยบเที ยบ ความแตกต่างก่ อนและ
หลังการทดลองของค่าเฉลี่ยลุกนัง่ 60 วินาที ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ค่าเฉลี่ยดันพื้น 30 วินาที ของนักเรี ยนหญิงก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุ ม มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.75 ± 8.33, 17.19 ± 6.26 ครั้ง และ
หลังการทดลองเท่ากับ 13.14 ± 1.88, 14.79 ± 1.25 ครั้ ง เมื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างก่ อนและหลัง
การทดลองของค่าเฉลี่ยดันพื้น 30 วินาที ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ค่าเฉลี่ ยนัง่ งอตัวไปข้างหน้าของนักเรี ยนหญิ ง ก่ อนและหลังการทดลองของกลุ่ ม
ทดลอง และกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 6.31 ± 4.13, 7.31 ± 3.64
เซนติเมตร และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.66 ± 4.87, 7.16 ±
4.68 เซนติ เมตร เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ ยนั่งงอตัวไป
ข้างหน้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ค่า เฉลี่ ยวิ่ง อ้อมหลัก ของนัก เรี ย นหญิ ง ก่ อนและหลัง การทดลองของกลุ่ ม ทดลอง
และกลุ่ มควบคุ ม มี ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 23.95 ± 2.55, 20.43 ± 1.73 วินาที
และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 24.73 ± 3.42, 23.94 ± 3.45 วินาที
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ ยวิ่งอ้อมหลักแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองหลังการทดลองดี ข้ ึน
กว่ากลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายกลุ่มทดลอง
รายการทดสอบ

ก่อนการทดลอง
S.D. ระดับสมรรถภาพ
1.67
พอเหมาะ
4.42
ปานกลาง
4.82
ดี
4.63
ปานกลาง
2.52
ปานกลาง

หลังการทดลอง
ค่ าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ
16.86 1.93
พอเหมาะ
27.64 3.41
ดี
24.07 4.30
ดี
8.24 3.58
ดี
20.76 2.56
ปานกลาง

t

p

1.16
8.31
7.64
2.63
6.55

0.13
0.00*
0.00*
0.01*
0.00*
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1. ดัชนีมวลกาย
2. ลุกนัง่ 60 วินาที (ครั้ง)
3. ดันพื้น 30 วินาที (ครั้ง)
4. นัง่ งอตัวไปข้างหน้า (ซม.)
5. วิง่ อ้อมหลัก (วินาที)
* p < .05

จานวน
(คน) ค่ าเฉลีย่
14
16.27
14
23.86
14
21.43
14
6.96
14
22.52

42
จากตารางที่ 4.4 พบว่า
1. ค่าเฉลี่ ยดัชนี มวลกายของนักเรี ยนชายกลุ่ มทดลอง ก่อนการทดลองมี ค่าเฉลี่ ยและ
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 16.27 ± 1.67 และหลัง การทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 16.86 ± 1.93 ระดับสมรรถภาพก่ อนและหลังการทดลองอยู่ในระดับพอเหมาะ
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยดัชนี มวลกายไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับสมรรถภาพทางกายอยูร่ ะดับพอเหมาะ
2. ค่าเฉลี่ยลุกนัง่ 60 วินาที ของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 23.86 ± 4.42 ครั้ ง ระดับสมรรถภาพอยู่ใ นระดับปานกลาง และ
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 27.64 ± 3.41 ครั้ง ระดับสมรรถภาพ
อยูใ่ นระดับดี เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลัง การทดลองของค่าเฉลี่ยลุ กนัง่ 60 วินาที
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 แสดงว่า ความแข็ง แรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อท้องของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
3. ค่าเฉลี่ ยดันพื้ น 30 วินาที ของนักเรี ย นชายกลุ่ ม ทดลองก่ อนการทดลองมี ค่ าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 21.43 ± 4.82 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี และหลังการ
ทดลองเท่ากับ 24.07 ± 4.30 ครั้ ง ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับดี เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่า ง
ก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยดันพื้น 30 วินาที แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อแขนและกล้ามเนื้ อส่ วนบนของร่ างกายของ
กลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
4. ค่าเฉลี่ยนัง่ งอตัวไปข้างหน้าของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.96 ± 4.36 เซนติเมตร ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
และหลังการทดลอง เท่ากับ 8.24 ± 3.58 เซนติเมตร ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยนัง่ งอตัวไปข้างหน้าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อและต้นขาด้านหลังของกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
5. ค่า เฉลี่ ย วิ่ง อ้อมหลักของนัก เรี ย นชายกลุ่ มทดลอง ก่ อนการทดลองมี ค่ าเฉลี่ ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 22.52 ± 2.52 วินาที ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับปานกลาง และ
หลังการทดลองเท่ากับ 20.76 ± 2.56 วินาที ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิง่ อ้อมหลักแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง

43
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง
รายการทดสอบ

ก่อนการทดลอง
S.D. ระดับสมรรถภาพ
3.96
สู ง
5.67
ปานกลาง
8.33
ปานกลาง
4.13
ปานกลาง
2.55
ปานกลาง

หลังการทดลอง
ค่ าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ
17.71 3.98
สู ง
19.56 5.15
ปานกลาง
17.19 6.26
ปานกลาง
7.31 3.64
ปานกลาง
20.43 1.73
ดี

t

p

11.46
11.46
3.92
2.78
6.69

0.00*
0.00*
0.00*
0.01*
0.00*
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1. ดัชนีมวลกาย
2. ลุกนัง่ 60 วินาที (ครั้ง)
3. ดันพื้น 30 วินาที (ครั้ง)
4. นัง่ งอตัวไปข้างหน้า (ซม.)
5. วิง่ อ้อมหลัก (วินาที)
* p < .05

จานวน
(คน) ค่ าเฉลีย่
16
17.38
16
17.13
16
14.75
16
6.31
16
23.95
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า
1. ค่าเฉลี่ ยดัชนี มวลกายของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 17.38 ± 3.96 และหลัง การทดลองเท่ า กับ 17.71 ± 3.98 ระดับ
สมรรถภาพก่อนและหลังการทดลองอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ก่อนและหลัง
การทดลองของค่าเฉลี่ยดัชนี มวลกาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าดัชนี
มวลกายของกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
2. ค่าเฉลี่ ยลุ กนั่ง 60 วินาที ของของนักเรี ยนหญิ งกลุ่ มทดลอง ก่ อนการทดทดลองมี
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.13 ± 5.67 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
และหลังการทดลองมีเท่ากับ 19.56 ± 5.15 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่ อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ ยลุ กนั่ง 60 วินาที แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อท้องของกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
3. ค่าเฉลี่ยดันพื้น 30 วินาที ของของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.75 ± 8.33 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
หลังการทดลองเท่ากับ 17.19 ± 6.26 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลัง การทดลองของค่าเฉลี่ ยดันพื้น 30 วินาที แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 แสดงว่า ความแข็ง แรงและความอดทนของกล้า มเนื้ อแขนและกล้า มเนื้ อ
ส่ วนบนของร่ างกายของกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
4. ค่าเฉลี่ ยนั่งงอตัวไปข้างหน้าของของนักเรี ยนหญิ งกลุ่มทดลอง ก่ อนการทดลองมี
ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.31 ± 4.13 เซนติเมตร ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลังการทดลองเท่ากับ 7.31 ± 3.64 เซนติเมตร ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยนัง่ งอตัวไปข้างหน้า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อหลัง และต้นขาด้านหลัง
ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลองวัด
5. ค่าเฉลี่ยวิง่ อ้อมหลักของของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 23.95 ± 2.55 วินาที ระดับสมรรถภาพ อยู่ในระดับปานกลาง และ
หลังการทดลอง เท่ากับ 20.43 ± 1.73 วินาที ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี เมื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ ย วิ่งอ้อมหลัก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง

45
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายกลุ่มควบคุม
รายการทดสอบ

ก่อนการทดลอง
S.D. ระดับสมรรถภาพ
1.31
พอเหมาะ
3.16
ปานกลาง
5.63
ดี
4.04
ปานกลาง
1.29
ปานกลาง

หลังการทดลอง
ค่ าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ
15.86 1.29
พอเหมาะ
24.69 3.53
ปานกลาง
23.94 5.85
ดี
7.08
3.86
ดี
23.57 1.28
ปานกลาง

t

p

0.65
8.34
6.95
7.01
14.57

0.26
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
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1. ดัชนีมวลกาย
2. ลุกนัง่ 60 วินาที (ครั้ง)
3. ดันพื้น 30 วินาที (ครั้ง)
4. นัง่ งอตัวไปข้างหน้า (ซม.)
5. วิง่ อ้อมหลัก (วินาที)
* p < .05

จานวน
(คน) ค่ าเฉลีย่
16
15.85
16
22.56
16
21.06
16
6.66
16
25.14
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า
1. ค่าเฉลี่ ยดัชนี มวลกายของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุ ม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 15.85 ± 1.31 และหลัง การทดลองเท่ า กับ 15.86 ± 1.29 ระดับ
สมรรถภาพก่อนและหลังการทดลองอยูใ่ นระดับพอเหมาะ เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและ
หลังการทดลองของค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ค่าเฉลี่ยลุกนัง่ 60 วินาที ของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 22.56 ± 3.16 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง และหลังการ
ทดลองเท่ากับ 24.69 ± 5.63 ครั้ ง ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยลุกนัง่ 60 วินาที แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อท้องของกลุ่ มทดลองหลังการ
ทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
3. ค่าเฉลี่ยดันพื้น 30 วินาที ของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 21.06 ± 5.63 ครั้ ง ระดับ สมรรถภาพอยู่ในระดับดี และหลังการ
ทดลองเท่ ากับ 23.94 ± 5.85 ครั้ ง ระดับสมรรถภาพอยู่ใ นระดับดี เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่า ง
ก่อนและหลัง การทดลองของค่าเฉลี่ ยดันพื้น 30 วินาที แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้ อส่ วนบนของร่ างกายของ
กลุ่มทดลอง หลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
4. ค่าเฉลี่ยนัง่ งอตัวไปข้างหน้าของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.66 ± 4.04 เซนติเมตร ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
และหลังการทดลองเท่ากับ 7.08 ± 3.86 เซนติเมตร ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยนัง่ งอตัวไปข้างหน้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อและต้นขาด้านหลังของกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
5. ค่าเฉลี่ ย วิ่ง อ้อมหลัก ของนัก เรี ยนชายกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อนการทดลองมี ค่ าเฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25.14 ± 1.29 วินาที ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับปานกลางและ
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 23.57 ± 1.28 วินาที ระดับสมรรถภาพ
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิ่งอ้อมหลัก
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลอง
หลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง

47
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ นักเรียนหญิง กลุ่มควบคุม
รายการทดสอบ

t

p

2.04
7.9
3.83
3.71
7.69

0.03*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

47

1. ดัชนีมวลกาย
2. ลุกนัง่ 60 วินาที (ครั้ง)
3. ดันพื้น 30 วินาที (ครั้ง)
4. นัง่ งอตัวไปข้างหน้า (ซม.)
5. วิง่ อ้อมหลัก (วินาที)
* p < .05

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
จานวน
(คน) ค่ าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ ค่ าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ
14
17.70 5.12
สู ง
17.73 5.11
สู ง
14
17.29 4.81
ปานกลาง
19.21 5.12
ปานกลาง
14
13.14 1.88
ต่า
14.79 1.25
ปานกลาง
14
6.66 4.87
ปานกลาง
7.16 4.68
ปานกลาง
14
24.73 3.42
ปานกลาง
23.94 3.45
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า
1. ค่าเฉลี่ยดัชนี มวลกายของนักเรี ยนหญิง กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 17.73 ± 5.12 และหลัง การทดลองเท่ า กับ 17.73 ± 5.11 ระดับ
สมรรถภาพก่อนและหลังการทดลองอยู่ในระดับสู ง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่ อนและหลัง
การทดลองของค่าเฉลี่ ยดัชนี มวลกาย แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
2. ค่าเฉลี่ ยลุ กนั่ง 60 วินาที ของนักเรี ยนหญิง กลุ่ มควบคุ ม ก่ อนการทดลองมี ค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.29 ± 4.81 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
หลังการทดลอง เท่ากับ 19.21 ± 5.12 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่ อนและหลัง การทดลองของค่าเฉลี่ ยลุ กนัง่ 60 วินาที แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อท้องของกลุ่ มทดลอง
หลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
3. ค่าเฉลี่ ยดันพื้น 30 วินาที ของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุ ม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.14 ± 1.88 ครั้ง ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับต่าและหลังการ
ทดลองเท่ากับ 14.79 ± 1.25 ครั้ ง ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยดันพื้น 30 วินาที แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อแขนและกล้ามเนื้ อส่ วนบนของ
ร่ างกายของกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
4. ค่าเฉลี่ยนัง่ งอตัวไปข้างหน้าของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.66 ± 4.87 เซนติเมตร ระดับสมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
และหลัง การทดลองเท่า กับ 7.16 ± 4.68 เซนติ เ มตร ระดับ สมรรถภาพอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยนัง่ งอตัวไปข้างหน้า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่าความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อและต้นขาด้านหลังของ
กลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
5. ค่าเฉลี่ยวิ่งอ้อมหลักของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง โดยคะแนนการทดลอง
วิง่ อ้อมหลักก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 24.73 ± 3.42 วินาที ระดับ
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง และหลังการทดลองเท่ากับ 23.94 ± 3.45 วินาที ระดับสมรรถภาพ
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิ่งอ้อมหลัก
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลอง
หลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
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แผนภูมิดัชนีมวลกาย
18.00
17.50

17.71

17.70

17.73

17.38

17.00
16.86

16.50
16.27

16.00

15.85

15.50

15.86

15.00
14.50
ทดลองชาย

ควบคุมชาย
ก่อน

ทดลองหญิง

ควบคุมหญิง

หลัง

แผนภูมิที่ 4.1 ผลการเปรี ยบเทียบรายการดัชนีมวลกาย ก่อนและหลังการทดลอง
ของนักเรี ยนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

แผนภูมิลุกนั่ง 60 วินาที
30.00

จำนวนครงั้

25.00
20.00

27.64
23.86

22.56

24.69
19.56

15.00

17.13

17.29

19.21

10.00
5.00
0.00
ทดลองชาย

ควบคุมชาย
ก่อน

ทดลองหญิง

ควบคุมหญิง

หลัง

แผนภูมิที่ 4.2 ผลการเปรี ยบเทียบ รายการลุกนัง่ 60 วินาที ก่อนและหลังการทดลอง
ของนักเรี ยนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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แผนภูมิดันพืน้ 30 วินาที
30.00

จำนวนครงั้

25.00
20.00

24.07
21.43

23.94
21.06

15.00

17.19
14.75

13.14

10.00

14.79

5.00
0.00
ทดลองชาย

ควบคุมชาย
ก่อน

ทดลองหญิง

ควบคุมหญิง

หลัง

แผนภูมิที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบรายการดันพื้น 30 วินาที ก่อนและหลังการทดลอง
ของนักเรี ยนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แผนภูมิ นั่งงอตัวไปข้ างหน้ า
9.00
8.00

8.24

เซนติเมตร

7.00
6.00

6.96

6.66

7.31

7.08
6.31

5.00

6.66

7.16

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ทดลองชาย

ควบคุมชาย
ก่อน

ทดลองหญิง

ควบคุมหญิง

หลัง

แผนภูมิที่ 4.4 ผลการเปรี ยบเทียบรายการนัง่ งอตัวไปข้างหน้า ก่อนและหลัง
การทดลองของนักเรี ยนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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แผนภูมิ วิง่ อ้ อมหลัก
30.00
25.00
25.14

วินำที

20.00

22.52

24.73

23.95

23.57

20.76

23.94

20.43

15.00
10.00
5.00
0.00
ทดลองชาย

ควบคุมชาย
ก่อน

ทดลองหญิง

ควบคุมหญิง

หลัง

แผนภูมิที่ 4.5 ผลการเปรี ยบเทียบรายการวิง่ อ้อมหลัก ก่อนและหลังการทดลอง
ของนักเรี ยนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ตอนที่ 3 ผลการวัดความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวร่ างกายหรือวัดความฉลาดทางการเล่น Physical
Intelligence Quotient (PQ) ก่ อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

S.D.

ค่ าเฉลีย่

p

S.D.

t

ค่ าเฉลีย่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

S.D.

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

ค่ าเฉลีย่

หลังการทดสอบ

S.D.

ก่อนการทดสอบ

ค่ าเฉลีย่

รายการทดสอบ

ตารางที่ 4.8 เปรี ยบเทียบผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence
Quotient) นักเรียนชาย ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

t

p

2. วิง่ วิบาก 1. วิง่ ใส่
(วินาที)
เหรี ยญใน
กระป๋ อง
ตามคาสั่ง
(วินาที)

13.3 1.95 12.9 0.69 0.6 0.2 10.8 1.51 11.6 0.78 1.6 0.0
1
5
3 7
3
0
7 6
20.4 3.54 19.2 3.51 0.9 0.1 18.2 3.46 18.0 3.29 0.1 0.4
3
4
0 9
4
5
5 4

*p< .05
จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการวัด
ความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย (PQ) ของนักเรี ยนชาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
พบว่า
1. ค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของนักเรี ยนชาย กลุ่มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม ก่อนการทดลองเท่ากับ 13.31 ± 1.95, 12.95 ± 0.69 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 10.83
± 1.51, 11.06 ± 0.78 วินาที ตามล าดับ เมื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งก่ อนและหลัง การทดลอง
ของค่าเฉลี่ยวิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ค่ า เฉลี่ ย วิ่ง วิบ ากของนัก เรี ย นชายกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อนการทดลอง
เท่ากับ 20.43 ± 3.54, 19.24 ± 3.51 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.24 ± 3.46, 18.05 ± 3.29 วินาที
ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิ่งวิบากไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบผลการวัดความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวร่ างกาย (Physical Intelligence
Quotient) นักเรียนหญิง ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

2. วิง่ วิบาก
(วินาที)

12.55 0.94 13.80 1.05

t

p

S.D.

ค่ าเฉลีย่

p

S.D.

t

S.D.

ค่ าเฉลีย่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

หลังการทดสอบ
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
ควบคุม

ค่ าเฉลีย่

1. วิง่ ใส่ เหรี ยญ
รายการทดสอบ
ในกระป๋ อง
ตามคาสั่ง
ค่ าเฉลีย่
(วินาที)
S.D.

ก่อนการทดสอบ

3.4 0.00 9.96 1.01 12.37 1.21 5.85 0.00
*
*

20.52 2.83 21.54 3.76 0.83 0.00 18.27 2.7 20.31 3.51 1.76 0.05
*
*

* p < .05
จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการวัด
ความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ างกาย (PQ) นักเรี ยนหญิง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
พบว่า
1. ค่ าเฉลี่ ยวิ่ งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามค าสั่ งของนักเรี ยนหญิ ง กลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุ ม ก่ อ นการทดลองเท่ า กับ 12.55 ± 0.94, 13.80 ± 1.05 วิ น าที และหลัง การทดลองเท่ า กับ
9.96 ± 1.01, 12.37 ± 1.21 วินาที ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง
ของค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
แสดงว่าการทดสอบวิ่ง ใส่ เหรี ย ญในกระป๋ องตามค าสั่ง ของนัก เรี ย นหญิ ง กลุ่ มทดลอง หลังการ
ทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
2. ค่ า เฉลี่ ย วิ่ง วิบ ากของนัก เรี ย นชายกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อนการทดลอง
เท่ากับ 20.52 ± 2.83, 21.54 ± 3.76 วินาที และหลังการทดลองเท่ ากับ 18.27 ± 2.27, 20.31 ± 3.51
วินาที ตามล าดับ เมื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งก่ อนและหลัง การทดลองของค่ า เฉลี่ ยวิ่ง วิบ าก
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิง่ วิบากของกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
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ตารางที่ 4.10

ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient)
ของนักเรียนชาย กลุ่มทดลอง

รายการทดสอบ

N

ก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบ
ค่ าเฉลีย่ S.D. ค่ าเฉลีย่ S.D.
13.31 1.95 10.83 1.51

t

P

1. วิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ อง
14
12.54 0.00*
ตามคาสั่ง (วินาที)
2. วิง่ วิบาก (วินาที)
14 20.43 3.54 18.24 3.46 24.26 0.00*
* p < .05
จากตารางที่ 4.10 แสดงค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการ
เคลื่อนไหวร่ างกายของนักเรี ยนชาย กลุ่มทดลอง พบว่า
1. ค่าเฉลี่ยวิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.31 ± 1.95 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ
10.83 ± 1.54 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิง่ ใส่ เหรี ยญ
ในกระป๋ องตามคาสั่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่ เหรี ยญ
ในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
2. ค่าเฉลี่ ยวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่ มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 20.43 ± 3.54 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.24 ± 3.46 วินาที เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิ่งวิบากแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลอง หลังการทดลองดี ข้ ึน
กว่าก่อนการทดลอง
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ตารางที่ 4.11

ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient)
ของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง

รายการทดสอบ

ก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบ
ค่ าเฉลีย่ S.D. ค่ าเฉลีย่ S.D.
16 12.55 0.94
9.96
1.01
N

t

P

1. วิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ อง
14.6 0.00*
ตามคาสั่ง (วินาที)
2. วิง่ วิบาก (วินาที)
16 20.52 2.83 18.27 2.07 18.47 0.00*
* p < .05
จากตารางที่ 4.11 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการ
เคลื่อนไหวร่ างกายของนักเรี ยนหญิง กลุ่มทดลอง พบว่า
1. ค่ า เฉลี่ ย วิ่ ง ใส่ เ หรี ยญในกระป๋ องตามค าสั่ ง ของของนัก เรี ย นหญิ ง กลุ่ ม ทดลอง
ก่ อนการทดลองมี ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 12.55 ± 0.94 วินาที และหลังการ
ทดลองเท่ า กับ 9.96 ± 1.01 วินาที เมื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งก่ อนและหลัง การทดลองของ
ค่าเฉลี่ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
การทดสอบวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลองหลังการทดลองดี ข้ ึน
กว่าก่อนการทดลอง
2. ค่าเฉลี่ ยวิ่งวิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่ มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 20.52 ± 2.83 วิน าที และหลัง การทดลองเท่ า กับ 18.27 ± 2.7 วิน าที
เมื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งก่ อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ ยวิ่งวิบากแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง หลังการ
ทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
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ตารางที่ 4.12

ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient)
ของนักเรียนชาย กลุ่มควบคุม

รายการทดสอบ

N

ก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบ
t
p
ค่ าเฉลีย่ S.D. ค่ าเฉลีย่ S.D.
12.95 0.69 11.60 0.78 13.82 0.00*

1. วิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ อง
16
ตามคาสั่ง (วินาที)
2. วิง่ วิบาก (วินาที)
16 19.24 3.51 18.05 3.29 6.9 0.00*
* p < .05
จากตารางที่ 4.12 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการ
เคลื่อนไหวร่ างกายของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุม พบว่า
1. ค่าเฉลี่ยวิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนชาย กลุ่มควบคุ ม ก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.95 ± 0.69 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ
11.60 ± 0.78 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิง่ ใส่ เหรี ยญ
ในกระป๋ องตามคาสั่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่ เหรี ยญ
ในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุม หลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
2. ค่าเฉลี่ ยวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่ มควบคุ ม ก่ อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 19.24 ± 3.51 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.05 ± 3.29 วินาที เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิ่งวิบากแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุ ม หลังการทดลองดี ข้ ึน
กว่าก่อนการทดลอง
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ตารางที่ 4.13 ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient)
ของนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุม
รายการทดสอบ

N

ก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบ
ค่ าเฉลีย่ S.D. ค่ าเฉลีย่ S.D.
13.80 1.05 12.37 1.21

t

p

1. วิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ อง
14
7.51 0.00*
ตามคาสั่ง (วินาที)
2. วิง่ วิบาก (วินาที)
14 21.54 3.76 20.31 3.51 11.19 0.00*
* p < .05
จากตารางที่ 4.13 แสดงค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการ
เคลื่อนไหวร่ างกายของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุม พบว่า
1. ค่าเฉลี่ยวิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุ ม ก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.55 ± 0.94 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ
9.96 ± 1.01 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิ่งใส่ เหรี ยญ
ในกระป๋ องตามคาสั่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่ เหรี ยญ
ในกระป๋ องตามคาสั่งของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุม หลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
2. ค่าเฉลี่ ยวิ่งวิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุ ม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 20.52 ± 2.83 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.27 ± 2.7 วินาที เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิ่งวิบากแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุม หลังการทดลองดีข้ ึน
กว่าก่อนการทดลอง
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แผนภูมวิ งิ่ ใส่ เหรียญในกระป๋ องตามคาสั่ ง
16.00
14.00

วินาที

12.00

13.31

10.00

13.80

12.95
11.60

10.83

12.55

12.37
9.96

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
ทดลองชาย

ควบคุมชาย
ก่อน

ทดลองหญิง

ควบคุมหญิง

หลัง

แผนภูมิที่ 4.6 ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence
Quotient) รายการวิ่ ง ใส่ เ หรี ย ญในกระป๋ องตามค าสั่ ง ก่ อ นและหลัง
การทดลองของนักเรี ยนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

แผนภูมวิ งิ่ วิบาก
22.00
21.54

21.00

วินาที

20.00

20.52

20.43

19.00
18.00

20.31

19.24
18.24

18.05

18.27

17.00
16.00
ทดลองชาย

ควบคุมชาย
ก่อน

ทดลองหญิง

ควบคุมหญิง

หลัง

แผนภูมิที่ 4.7 ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย (Physical Intelligence
Quotient) รายการวิ่งวิบากก่ อนและหลังการทดลองของนักเรี ย นชาย
และหญิงกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การวิจยั เรื่ องผลของการเล่ น ในสนามเด็ ก เล่ น BBL ที่ มี ต่อ สมรรถภาพทางกายและ
ความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวในนักเรี ย นระดับประถมศึก ษา โดยมี วตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บผลของการเล่ น ในสนามเด็ ก เล่ น BBL ต่ อ สมรรถภาพทางกายและ
ความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ประชากรกลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึ กษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึ กษาตอนต้น
อายุระหว่าง 7 – 8 ปี โรงเรี ยนวัดเทพาราม 30 คน กลุ่มทดลอง และโรงเรี ยนวัดนันทาราม 30 คน
กลุ่มควบคุ มเล่ นในสนามเด็กเล่น BBL และทดสอบสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการ
เคลื่อนไหวของเด็กนักเรี ยนระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลการวิจยั โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบของนักเรี ยน ก่อนเรี ยน – หลังเรี ยนใช้การทดสอบสถิติ t – test
สรุ ปผลการวิจัย
ด้ านสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้ น
ค่า เฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานผลการเปรี ยบเที ย บสมรรถภาพทางกายที่ สั ม พันธ์
กับสมรรถภาพทั้ง 5 รายการ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองชายมีค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนี มวลกาย ก่ อนการทดลองเท่ากับ 16.27 ± 1.67 และหลังการทดลอง
เท่ากับ 16.86 ± 1.93 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลุกนัง่ 60 วินาที ก่อนการทดทดลองเท่ากับ
23.86 ± 4.42 ครั้ง และหลังการทดลองเท่ากับ 27.64 ± 3.41 ครั้ง ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดันพื้น 30 วินาที ก่อนการทดลองเท่ากับ 21.43 ± 4.82 ครั้ง และหลังการทดลองเท่ากับ 24.07 ± 4.30 ครั้ง
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานนั่ง งอตัว ไปข้า งหน้า ก่ อ นการทดลองเท่ า กับ 6.96 ± 4.36
เซนติเมตร และหลังการทดลองเท่ากับ 8.24 ± 3.58 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิง่ อ้อมหลัก ก่อนการทดลองเท่ากับ 22.52 ± 2.52 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 20.76 ± 2.56 วินาที
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เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่ มก่ อนและหลังการทดลองของ
นักเรี ยนชายกลุ่มทดลอง พบว่า หลังการทดลอง รายการลุกนัง่ 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที นัง่ งอตัว
ไปข้างหน้าและวิ่งอ้อมหลัก ดี ข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้ อท้อง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อแขนและกล้ามเนื้ อส่ วนบนของ
ร่ า งกาย ความอ่ อนตัวของลาตัวและต้นขาด้านหลัง และความคล่ องแคล่ วว่องไว ดี ข้ ึ นมากกว่า
ก่อนการทดลอง
กลุ่ มทดลองหญิงมีค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนี มวลกาย ก่อนการทดลอง
เท่ากับ 17.38 ± 3.96 และหลังการทดลองเท่ากับ 17.71 ± 13.98 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลุ กนั่ง 60 วินาที ก่ อนการทดทดลองเท่ ากับ 17.13 ± 5.67 ครั้ ง และหลังการทดลองเท่ ากับ 19.56 ±
5.15 ครั้ง ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดันพื้น 30 วินาที ก่อนการทดลองเท่ากับ 14.75 ± 8.33 ครั้ง
และหลัง การทดลองเท่ า กับ 17.19 ± 6.26 ครั้ ง ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานนั่ง งอตัวไป
ข้างหน้า ก่ อนการทดลองเท่ากับ 6.31 ± 4.13 เซนติเมตร และหลังการทดลองเท่ากับ 7.31 ± 3.64
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิ่งอ้อมหลัก ก่อนการทดลองเท่ากับ 23.95 ± 2.55
วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 20.43 ± 1.73 วินาที
เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่ มก่ อนและหลังการทดลองของ
นักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง ดัชนี มวลกาย ลุกนัง่ 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที นัง่ งอตัว
ไปข้างหน้าและวิ่งอ้อมหลัก ดี ข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้ อท้อง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อแขนและกล้ามเนื้ อส่ วนบนของ
ร่ า งกาย ความอ่ อนตัวของลาตัวและต้นขาด้านหลัง และความคล่ องแคล่ วว่องไว ดี ข้ ึ นมากกว่า
ก่อนการทดลอง
กลุ่ มควบคุ มชายมี ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานดัชนี มวลกาย ก่ อนการทดลอง
เท่ากับ 15.85 ± 1.31 และหลังการทดลองเท่ากับ 15.86 ± 1.29 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลุกนัง่ 60 วินาที ก่อนการทดทดลองเท่ากับ 22.56 ± 3.16 ครั้ง และหลังการทดลองเท่ากับ 24.69 ±
3.53 ครั้ง ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดันพื้น 30 วินาที ก่อนการทดลองเท่ากับ 21.06 ± 5.63
ครั้ง และหลังการทดลองเท่ากับ 23.94 ± 5.85 ครั้ง ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนัง่ งอตัวไป
ข้างหน้า ก่ อนการทดลองเท่ากับ 6.66 ± 4.04 เซนติเมตร และหลังการทดลองเท่ากับ 7.08 ± 3.86
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานวิ่งอ้อมหลักก่อนการทดลองเท่ากับ 25.14 ± 1.29
วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 23.57 ± 1.28 วินาที
เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่ มควบคุ มชายก่ อนและหลังการ
ทดลองของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุ ม หลังการทดลอง ลุ กนัง่ 60 วินาที ดันพื้น30 วินาที นั่งงอตัวไป
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ข้างหน้า และวิ่งอ้อมหลัก ดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็ นว่าความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้ อท้อง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อแขนและกล้ามเนื้ อส่ วนบนของ
ร่ า งกาย ความอ่ อนตัวของล าตัวและต้นขาด้า นหลัง และความคล่ องแคล่ วว่องไว ดี ข้ ึ นมากกว่า
ก่อนการทดลอง
กลุ่มควบคุ มหญิ งมีค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนี มวลกาย ก่ อนการทดลอง
เท่ากับ 17.70 ± 5.12 และหลังการทดลองเท่ากับ 17.73 ± 5.11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลุกนัง่ 60 วินาที ก่อนการทดทดลองเท่ากับ 17.29 ± 4.81 ครั้ง และหลังการทดลองเท่ากับ 19.21 ±
5.12 ครั้ง ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดันพื้น 30 วินาที ก่อนการทดลองเท่ากับ 13.14 ± 1.88
ครั้ ง และหลังการทดลองเท่ากับ 14.79 ± 1.25 ครั้ง ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานนัง่ งอตัว
ไปข้างหน้า ก่อนการทดลองเท่ากับ 6.66 ± 4.87 เซนติเมตร และหลังการทดลองเท่ากับ 7.16 ± 4.68
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิ่งอ้อมหลัก ก่อนการทดลองเท่ากับ 24.73 ± 3.42
วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 23.94 ± 3.45 วินาที
เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่ มก่ อนและหลังการทดลองของ
นักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง ดัชนีมวลกาย ลุกนัง่ 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที นัง่ งอตัว
ไปข้างหน้าและวิ่งอ้อมหลัก ดี ข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้ อท้อง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อแขนและกล้ามเนื้ อส่ วนบนของ
ร่ างกาย ความอ่อนตัวของลาตัวและต้นขาด้านหลัง และความคล่องแคล่วว่องไว ดีข้ ึนมากกว่าก่อน
การทดลอง
เมื่ อเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของสมรรถภาพทางกายที่ สั ม พันธ์ ก ับ สุ ข ภาพทั้ง 5 รายการ
ของนักเรี ยนชาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยของรายการ
วิง่ อ้อมหลักแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลอง พบว่า มี 2 รายการ
คื อ ลุ ก นั่ง 60 วิ นาที และวิ่ง อ้อมหลัก มี ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานแตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงว่าสมรรถภาพความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง
และความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรี ยนชาย กลุ่มทดลองหลังการทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพทั้ง 5 รายการของ
นักเรี ยนหญิ ง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุ มก่อนการทดสอบ พบว่า ค่าเฉลี่ ยสมรรถภาพ
ทางกายที่ สั มพันธ์ กบั สุ ขภาพทั้ง 4 รายการ ไม่ แตกต่ างกันอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05
และหลังการทดลอง พบว่า มีเพียง 1 รายการ คือ วิง่ อ้อมหลักที่มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลองมีความคล่องแคล่ว
ว่องไวหลังการทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม
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ด้ านความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้ น
ค่า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ า งกายของ
นักเรี ยนชาย กลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนชาย
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.31 ± 1.95 วินาที และ
หลังการทดลองเท่ากับ 10.83 ± 1.54 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง
ของค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองหลังการ
ทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 20.43 ± 3.54 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.24 ± 3.46 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ ยวิ่งวิบากแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลอง หลังการทดลองดี ข้ ึ นกว่า
ก่อนการทดลอง
ค่า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ า งกายของ
นักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนหญิง
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.55 ± 0.94 วินาที และ
หลังการทดลองเท่ากับ 9.96 ± 1.01 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง
ของค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
แสดงว่า การทดสอบวิ่ง ใส่ เหรี ย ญในกระป๋ องตามค าสั่ ง ของนัก เรี ย นหญิ ง กลุ่ ม ทดลองหลังการ
ทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยวิง่ วิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 20.52 ± 2.83 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.27 ± 2.7 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ยวิง่ วิบาก กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่าการทดสอบวิง่ วิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง หลังการทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
ค่า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ า งกายของ
นักเรี ยนชาย กลุ่ มควบคุ ม พบว่า ค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนชาย
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.95 ± 0.69 วินาที และ
หลังการทดลองเท่ากับ 11.60 ± 0.78 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง
ของค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
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แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุ มหลังการ
ทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่มควบคุ ม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 19.24 ± 3.51 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.05 ± 3.29 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ ยวิ่งวิบากแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่ มควบคุ มหลังการทดลองดี ข้ ึ นกว่า
ก่อนการทดลอง
ค่า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ า งกายของ
นักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุ ม พบว่า ค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งของของนักเรี ยนหญิง
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.55 ± 0.94 วินาที และ
หลังการทดลองเท่ากับ 9.96 ± 1.01 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง
ของค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
แสดงว่า การทดสอบวิ่ง ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามค าสั่ ง ของนักเรี ย นหญิ ง กลุ่ มควบคุ ม หลังการ
ทดลองดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยวิ่งวิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 20.52 ± 2.83 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.27 ± 2.7 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉลี่ ยวิ่งวิบากแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่ มควบคุ มหลังการทดลองดี ข้ ึ นกว่า
ก่อนการทดลอง
เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวระหว่างนักเรี ยนชายกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทั้งก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ยรายการวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ อง
ตามคาสั่งและวิง่ วิบากไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวระหว่างนักเรี ยนหญิงกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุ ม พบว่า ทั้งก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตาม
คาสั่งและวิง่ วิบากแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดลองวิง่ ใส่ เหรี ยญ
ในกระป๋ องตามคาสั่งและวิง่ วิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลังการทดลองดี กว่า
กลุ่มควบคุม
แสดงให้เ ห็ น ว่า การวัดความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ า งกาย (Physical Intelligence
Quotient) รายการวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งและวิ่งวิบากหลังการทดลองของนักเรี ยนหญิง
ดีกว่ากลุ่มควบคุม
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อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนพลศึกษาโดยใช้
หลักการเรี ยนรู้ของสมองเป็ นฐาน เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ทาให้นักเรี ยนกลุ่ มทดลองมี สมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุ ม ซึ่ งแสดงว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนพลศึกษาโดยใช้
สนามเด็กเล่น BBL มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนพลศึกษา โดยผูว้ ิจยั
อภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ด้ านสมรรถภาพทางกายทีส่ ั มพันธ์ กับสุ ขภาพ ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพทั้ง 5 รายการของนักเรี ยนชาย ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุ มก่ อนการทดสอบพบว่ารายการของค่าเฉลี่ ยวิ่งอ้อมหลัก แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และ 4 รายการ พบว่า มี ค่า เฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานดัช นี มวลกาย
ลุกนัง่ 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาทีและนัง่ งอตัวไปข้างหน้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ ร ะดับ .05 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย สมรรถภาพทางกายที่ สั ม พันธ์ ก ับ
สมรรถภาพทั้ง 5 รายการของนักเรี ยนชาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดสอบ
พบว่า รายการลุ กนัง่ 60 วินาทีและวิ่งอ้อมหลัก มีค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกัน
อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และพบว่ารายการดัชนี มวลกาย ลุ กนัง่ 60 วินาที ดันพื้น 30
วินาที และนัง่ งอตัวไปข้างหน้า ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพรายการลุกนัง่ 60 วินาทีและวิ่งอ้อมหลักของนักเรี ยนชาย
หลังการทดสอบเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพทั้ง 5 รายการของ
นักเรี ยนหญิง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุ มก่อนการทดสอบ พบว่า ค่าเฉลี่ ยสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพทั้ง 5 รายการไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพของนักเรี ยนหญิง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม หลังการทดสอบ พบว่า รายการวิ่งอ้อมหลัก มีค่าเฉลี่ ยและ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และพบว่ารายการดัชนี
มวลกาย ลุ กนัง่ 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที และนัง่ งอตัวไปข้างหน้า ค่าเฉลี่ ยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพรายการวิง่ อ้อมหลัก
ของนักเรี ยนหญิง หลังการทดสอบเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม
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อธิ บายได้วา่ การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษา การเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นสามารถพัฒนาด้านสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพของผูเ้ รี ยนด้านความ
แข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้ อท้องและความคล่องแคล่วว่องไวดี ข้ ึนมากกว่าก่อนการทดลอง
ทั้งนี้มีปัจจัยด้านพัฒนาการตามช่วงวัย สมรรถภาพ ทางกาย รู ปแบบกิจกรรม ความถี่ ความหนักของ
กิจกรรม
รู ปแบบโปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคลื่อนไหวในนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบโปรแกรมการเล่น
ในสนามเด็กเล่ นรู ปแบบการนาไปใช้โดยกาหนดแนวทางการนาไปใช้ในแต่ละหมวดกิ จกรรม
ตามลาดับความยากง่ ายของทักษะไว้ตามลาดับภายใน 8 สัปดาห์ ที่กาหนดไว้ และในกิ จกรรมที่
ผูส้ อนต้องใช้ทุกครั้งที่สอนประกอบด้วยกิจกรรมการอบอุ่นร่ างกาย และกิจกรรมคลายอุ่น รู ปแบบ
โปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL นี้ มุ่งพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง
ตามความสามารถของแต่ละคน
ซึ่ งสอดคล้องกับชิ ตินทรี ย ์ บุญมา (2552) อธิ บายว่าการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนวิชา
พลศึกษาตามหลักการเรี ยนรู้ ของสมองเป็ นฐานที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นสามารถพัฒนาด้านสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธ์กบั ทักษะของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ มีปัจจัยด้านพัฒนาการตามช่วงวัย สมรรถภาพทางกาย
รู ปแบบกิ จกรรม ความถี่ ความหนักของกิ จกรรม และ ชวภรณ์ สุ ริยจันทร์ (2554) กล่าวว่าการฝึ ก
แบบสถานี หมายถึง รู ปแบบการออกกาลังกายแบบหนึ่ งที่สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายทุกด้าน
เป็ นรู ปแบบการฝึ กที่ก่อให้เกิ ดทักษะ ความสนุกสนาน และพัฒนาทุกส่ วนของร่ างกายตามที่ตอ้ งการ
โดยมีลกั ษณะเป็ นการออกกาลังกายที่ต่อเนื่ องกันของแต่ละสถานี ประกอบกัน ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลา
เวลาหรื อจานวนครั้งที่กาหนดไว้ อาจเป็ นไปตามที่ผลการวิจยั ในกลุ่มทดลองมีอตั ราการใช้พลังงาน
ที่ต่ ากว่ากลุ่ ม ควบคุ มเป็ นผลจากการเล่ นในสนามเด็กเล่ นแบบ BBL ที่มีรูปแบบการเคลื่ อนไหว
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ (Kasiyaphat et al., 2015) จึงอาจทาให้มีการเคลื่อนไหวในระดับเบาเป็ นส่ วนใหญ่
ส่ งผลให้อตั ราการใช้พลังงานรวมน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่มี่การเล่นอย่างอิสระ
จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเมื่อร่ างกายได้ฝึกการเคลื่อนไหวอยูเ่ ป็ นประจา
สมองจะสามารถสนองตอบต่อสิ่ งเร้ าที่เข้ามาได้อย่างรวดเร็ ว การเล่นกลางแจ้งการออกกาลังกาย
ทุกวันจะช่ วยลด ช่ วยชะลอความเครี ย ดได้ ลดปั ญหาทางการเรี ยนรู ้ สมองเรี ยนรู้ จากการลงมื อ
กระทาด้วยตนเอง และการฝึ กฝน เป็ นกระบวนการที่สมอง 2 เซลล์ข้ ึ นไปเชื่ อมโยงกัน เดนไดร์
ซึ่ งเป็ นแขนงประสาทจะค่อย ๆ แตกสายไยประสาทออกไปโดยรอบ และเชื่ อมโยงกับแอ็กซอน
ของเซลล์ส มองตัวอื่น ๆ เรี ยกว่า ซิ นแนปร์ (Synapse) ขบวนการนี้ เรี ย กว่า “การเรี ย นรู้ ” ดัง นั้น
การฝึ กฝน (ทาซ้ า ๆ) จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะให้ทกั ษะ การเรี ยนรู ้ คงทน อยู่ตวั และเกิ ดความชานาญ
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การออกกาลัง กาย การเล่ นกี ฬา ไม่เพี ยงแต่ท าให้ร่างกายแข็ง แรง แต่ก ารออกกาลังกายเป็ นการ
เสริ มสร้างภาวะสมดุ ลให้แก่ระบบไหลเวียนโลหิ ตเป็ นการส่ งออกซิ เจนไปสู่ สมอง สมองต้องการ
การทางานทั้งสองระบบนี้ จึงทาให้สมองหลายส่ วนทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ในการทดลองนี้ พบว่า หลังจากที่นกั เรี ยนได้เล่นสนามเด็กเล่น BBL เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ตามโปรแกรมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น สมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนทั้งในนักเรี ยนหญิงและนักเรี ยนชาย เป็ นไปตามที่ อัครภูมิ จารุ ภากร และพรพิไล เลิศวิชา
(2550) กล่าวว่า การเคลื่ อนไหวเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นของเด็กวัยนี้ การเคลื่อนไหวเป็ นการพัฒนาสมรรถนะ
การรั บความรู ้ สึก ของเด็ก ทั้ง หมดกระบวนการเรี ย นรู ้ ตอ้ งตอบสนองความเคลื่ อนไหวเป็ นหลัก
นัน่ หมายถึ ง การเรี ยนรู้ในวิชาพลศึกษาต้องเป็ นกิจกรรมการเคลื่ อนไหวร่ างกาย การใช้กล้ามเนื้ อ
มัดใหญ่ตอ้ งออกแบบกิจกรรมการเล่นเกม กีฬา ให้หลากหลายเพียงพอ เพื่อพัฒนาร่ างกายและสมอง
ให้ค รบทุ กด้าน กิ จกรรมที่ ครบถ้วนจะช่ วยพัฒนาส่ วนเชื่ อมต่ อกับ ประสาทต่า ง ๆ ของการรับรู้
ความรู้ สึ ก โดยเฉพาะพัฒนาเซริ เบลลั่ม (Cerebellum) และสมองทั้ง สองซี กกระบวนการเรี ย นรู ้
ในการเคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้พ้นื ที่ในการเคลื่อนไหว ระยะทาง มิติ เวลา
ความเร็ ว การใช้แรง รู ปแบบการเคลื่อนไหวทุกทิศทาง ฯลฯ
2. ด้ านความฉลาดทางการเคลื่อนไหว การวัดความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ างกาย
(Physical Intelligence Quotient) ของนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง กลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของนักเรี ยนชายก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ยวิง่ ใส่ เหรี ยญ
ในกระป๋ องตามคาสั่งและวิ่งวิบาก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่าการ
ทดสอบวิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งและวิง่ วิบากของนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
ดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของนักเรี ยนหญิงก่อนและหลังการทดลอง
ของค่าเฉลี่ ยวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง และวิ่งวิบาก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งและวิ่งวิบากของนักเรี ยนหญิง
กลุ่มทดลองหลังการทดลองดี ข้ ึนกว่าก่อนการทดลอง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของนักเรี ยน
ชายกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อนและหลัง การทดลองของค่ า เฉลี่ ย วิ่ง ใส่ เ หรี ย ญในกระป๋ องตามค าสั่ ง และ
วิ่ง วิบ ากแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่ง ใส่ เหรี ย ญใน
กระป๋ องตามคาสั่งและวิ่งวิบากของนักเรี ยนชายกลุ่ มควบคุ ม หลังการทดลองดี ข้ ึ นกว่าก่ อนการ
ทดลอง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของนักเรี ยนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองของ
ค่าเฉลี่ยวิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งและวิง่ วิบาก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงว่า การทดสอบวิ่ง ใส่ เหรี ย ญในกระป๋ องตามคาสั่ ง และวิ่ง วิบ ากของนัก เรี ย นหญิ ง กลุ่ ม
ควบคุ ม หลังการทดลองดี ข้ ึ นกว่าก่ อนการทดลอง เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยของความฉลาดทาง
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การเคลื่ อนไหวระหว่า งนัก เรี ย นชายกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม พบว่า ทั้ง ก่ อนและหลัง การ
ทดลองค่ า เฉลี่ ย รายการวิ่ ง ใส่ เ หรี ย ญในกระป๋ องตามค าสั่ ง และวิ่ ง วิ บ ากไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และเมื่ อเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ยของความฉลาดทางการเคลื่ อนไหว
ระหว่า งนักเรี ย นหญิ ง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ มควบคุ ม พบว่า ทั้งก่ อนและหลังการทดลองค่ าเฉลี่ ย
วิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งและวิ่งวิบาก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
แสดงว่าการทดลองวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่งและวิ่งวิบากของนักเรี ยนหญิงกลุ่มทดลอง
ทั้งก่อนและหลังการทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหว
ร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient) รายการวิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง และวิ่งวิบาก
หลังการทดลองของนักเรี ยนหญิงดีกว่ากลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยหลังการทดล
องมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง
จากผลการทดลองอธิ บ ายได้ว่า การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนวิช าพลศึ ก ษาตาม
หลักการเรี ยนรู้ของสมองเป็ นฐาน 8 สัปดาห์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นสามารถพัฒนาด้านพัฒนาการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนความฉลาดในการเคลื่อนไหวร่ างกายที่สัมพันธ์กบั ทักษะการเคลื่อนไหวทางกลไกทัว่ ไป
เกี่ ยวกับปฏิ กิ ริยาการตอบสนองการรั บรู ้ และการควบคุ มการเคลื่ อนไหวร่ างกายตามคาสั่ง ทั้งนี้
มีปัจจัยด้าน เนื้ อหา กระบวนการสอน วิธีสอน สิ่ งแวดล้อมที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งรี เกท เคน
และเจฟฟรี เคน (Caine and Caine, 1990) กล่าวว่า การสอนตามแนวทาง Brain – Based Learning
ยังคานึ งถึ งหลักการธรรมชาติกระบวนการเรี ยนรู้ ของมนุ ษย์ (The Natural Human Learning Process)
สมองชอบเรี ยนรู้ และรู ้ วิธีก ารเรี ยนรู ้ ม าตั้งแต่เกิ ดการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ และการทาสิ่ ง ที่
ผิดพลาดให้ดีข้ ึน ถือว่า เป็ นการเรี ยนรู ้เริ่ มจากการเชื่อมต่อความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ จะเรี ยนรู้อะไร
ต้องทาหรื อปฏิบตั ิสิ่งนั้น สมองได้ทางานมาก ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมมาก ๆ จะทาให้สมองพัฒนา
มากขึ้น และถ้าไม่ใช้สมองส่ วนที่ไม่ใช้ก็จะฝ่ อ สู ญหายไป ถ้าสมองถูกใช้จะทาให้การทางานของ
สมองมีประสิ ทธิ ภาพ สมองของเรามีธรรมชาติในการคิดมาตั้งแต่กาเนิ ด ครู ตอ้ งเข้าใจวิธีการเรี ยนรู้
ของสมอง
ดั ง นั้ น ผลของการเล่ น ในสนามเด็ ก เล่ น BBL ที่ มี ต่ อ สมรรถภาพทางกายและ
ประสบการณ์เรี ยนรู้ในนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น จึงมีความเหมาะสมที่นาไปใช้
ในการเรี ย นการสอนได้ใ นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่ สัม พันธ์ กบั สุ ข ภาพอันจะส่ ง ผลต่ อ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่มีปัจจัยด้าน เนื้ อหา กระบวนการสอน วิธีสอน สิ่ งแวดล้อมและผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
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ผูว้ ิจยั นาหลักการสาคัญและองค์ประกอบของการเรี ยนรู้ โดยใช้สมองเป็ นฐานของ รี เกท เคน
และเจฟฟรี่ เคน (Caine and Caine, 1990) และขั้นตอนการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐานของ อีริค เจนเซ่ น
(Jensen, 2000) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ในรู ปแบบ
ที่หลากหลาย ซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนพลศึกษาโดยการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ผูว้ ิจยั ได้ให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากการสร้างความสนใจ กระตุน้ อารมณ์ให้ผเู้ รี ยนอยากเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ ตรง
โดยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู้สึกท้าทาย กระตือรื อร้นที่ได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้จากสนามเด็กเล่น
BBL ในกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงและเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับ
สุ พิตร สมาหิ โต (2551) กล่าวว่าเด็กในวัยที่ตอ้ งการการเคลื่ อนไหวการออกกาลังกาย การเล่นเกม
ต่าง ๆ ทั้งกีฬาของไทย กีฬาพื้นเมือง และกีฬาสากล เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว
ในกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา เล่นเกม ตลอดจนมีความชื่นชอบต่อการออกกาลังกาย การเล่น
สามารถนากิ จกรรมทางกายทั้งหลายไปใช้อย่างประจา สม่ าเสมอ มี ระเบี ยบวินัย มีน้ าใจนักกี ฬา
เห็ นคุ ณค่าของสุ ขภาพและสมรถภาพทางกาย การพลศึกษาหรื อการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษา
แนวคิดใหม่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวร่ างกายการจัดกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเด็กในองค์รวม
ทั้งร่ างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) สังคม (Social)และสมองหรื อสติปัญญา (Brain Intelligence)
ดังนั้น การเคลื่อนไหวร่ างกายจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับเด็กประถมศึกษา การเคลื่อนไหวช่วย
พัฒนาระบบความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัส เด็กต้องพัฒนาความสามารถในการใช้ตา มือ เท้า
และประสาทรั บ ความรู ้ สึ ก ต่า ง ๆ ให้สั มพันธ์ กนั การบัง คับหรื อจัดระบบความสัม พันธ์ ใ นการ
เคลื่ อนไหวของร่ างกายยังต้องทาอย่างต่อเนื่ อง การเคลื่ อนไหวต้องอาศัยศักยภาพการทางานของ
สมองในการจัดระบบ เพื่อควบคุ มส่ วนที่ เคลื่ อนไหวต่าง ๆ สมองส่ วนที่ รับผิดชอบหลักเกี่ ยวกับ
การจัดสมดุ ลของร่ างกายที่จะพัฒนา คือ สมองน้อยหรื อ ซี รีเบลลัม่ (Cerebellum) การกระตุน้ ของ
สมรรถนะส่ วนนี้ จะส่ งจากสิ่ งแวดล้อมผลต่อการพัฒนาความสามารถในด้า นการรั บข้อมูล จาก
สิ่ งแวดล้อมไปด้วยพร้อม ๆ กัน การกระตุน้ อวัยวะรับรู ้การทรงตัวในหู ช้ นั ในจะทาให้เกิดสัญญาณ
ส่ ง ผ่า นไปยัง แกนสมองและส่ ง ผ่า นไปยัง สมองน้อ ย ซึ่ งท าหน้า ที่ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล และ
ตอบสนองต่อข้อมูล แล้วส่ งต่อไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เพื่อจะเคลื่ อนไหวให้สอดคล้องกับ
การกระตุน้ นั้น และร่ างแหประสาทที่แกนสมองซึ่ งเป็ นจุดที่ขอ้ มูลผ่านไป – มา เป็ นจุดที่ต้ งั ของศูนย์
การทางานที่จะกระตุน้ สมองทั้งหมดให้อยูใ่ นสภาพตื่นพร้อมในการทางาน
สอดคล้องกับ เจริ ญทัศน์ จินตนเสรี (2538) กล่าวว่า การออกกาลังกายเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
อย่างยิ่งสาหรั บทุ กคน เนื่ องจากวัยเด็กเป็ นวัยที่ กาลังเจริ ญเติบโต เด็กต้องการการออกกาลังกาย
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่ างกาย ซึ่ งการออกกาลังกายจะช่วย
ทาให้ร่างกายของเด็กได้มีพฒั นาการทางด้านความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้ ออวัยวะ
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ที่ เ กี่ ย วข้องกับ ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และระบบหายใจได้ท างานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น
ขนาดรู ปร่ างจะมีส่วนที่เหมาะสม การเคลื่ อนไหวพื้นฐานไม่วา่ จะเป็ นการเดิน การวิ่ง การกระโดด
การขว้าง การปา การยืด การเหยียด การเหวี่ย ง การล้ม การเตะ เป็ นไปอย่างคล่ องแคล่ วว่องไว
นอกจากนี้ เด็ ก ยัง สามารถน าทัก ษะการเคลื่ อ นไหวพื้ น ฐานเหล่ า นี้ ไปใช้ใ นภารกิ จ ประจ าวัน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่ วนรวม สาหรับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานั้น
เด็กได้มีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ รู ้ จกั ใช้ไหวพริ บในการตัดสิ นใจ มีการ
ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเฉลียวฉลาด
สอดคล้องกับ สุ พิตร สมาหิ โต (2551) กล่าวว่า เด็กในวัยที่ตอ้ งการการเคลื่อนไหว การออก
กาลังกาย การเล่ นเกมต่าง ๆ ตลอดจนมีความชื่ นชอบต่อการออกกาลังกาย การเล่ น สามารถนา
กิ จกรรมทางกายทั้งหลายไปใช้อย่างประจาสม่ าเสมอ การพลศึ ก ษาหรื อการเรี ย นการสอนวิช า
พลศึกษาแนวคิดใหม่มุ่งเน้นการเคลื่ อนไหวร่ างกาย การจัดกิ จกรรม เพื่อก่อให้เกิ ดการพัฒนาเด็ก
ในองค์รวมทั้งหมด ทั้งร่ างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) สังคม (Social) และสมองหรื อสติปัญญา
(Brain Intelligence) ดังนั้น การเคลื่อนไหวร่ างกายจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับเด็กประถมศึกษา
พลศึ กษา การเคลื่ อนไหวจะช่ วยการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับมิ ติ ระยะทาง เวลา ความเร็ ว แรง
ทิศทาง ภาษาเป็ นต้น รวมทั้งเป็ นผลดี กบั ร่ างกาย กล้ามเนื้ อ หัวใจ และอื่น ๆ เพื่อจะเคลื่ อนไหว
ให้สอดคล้องกับการกระตุน้ นั้น และร่ างแหประสาทที่แกนสมองซึ่ งเป็ นจุดที่ ขอ้ มูลผ่านไป – มา
เป็ นจุดที่ต้ งั ของศูนย์การทางานที่จะกระตุน้ สมองทั้งหมดให้อยูใ่ นสภาพตื่นพร้อมในการทางาน
สอดคล้องกับที่ อัจฉรี ยา กสิ ยะพัท และคนอื่น ๆ (2558) การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
ก่ อให้เกิ ดสมรรถภาพทางกายที่ ดีข้ ึ น ดัง นั้น จึ ง ควรมี การปลู ก จิ ตสานึ ก และสร้ า งเจตคติ ต่อการ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัยในวัยเด็กโควรมีการใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดความ
สนใจในการท่ากิ จกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และการขยายผลการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางกายในโรงเรี ยน
อย่า งเป็ นระบบและครอบคลุ ม ทุ ก ระดับ ชั้น ตลอดจนการศึ ก ษาวิจยั เกี่ ย วกับ ความสั ม พันธ์ ข อง
การออกกาลังกายกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและอารมณ์ต่อไป และสอดคล้องกับ ชัชชัย โกมารทัต
(2550) กล่าวว่า การส่ งเสริ มให้เด็กออกกาลังกายตามโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยกีฬาพื้นเมืองไทย
จะส่ งผลให้เด็กมีสมรรถภาพทางกาย สุ ขสมรรถนะ และความฉลาดทั้งทางด้านสติ ปัญญาความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ และความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่ างกายดีข้ ึนอย่างชัดเจน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงสรุ ปได้วา่ การเล่นในสนามเด็กเล่น BBL คานึงถึงหลักการ
เรี ย นรู้ ที่ มี หลัก การส าคัญ คื อ ให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู้ ใ นรู ปแบบที่ หลากหลาย ซึ่ งรู ปแบบการเรี ย น
การสอนพลศึกษาโดยการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากการสร้าง
ความสนใจ กระตุน้ อารมณ์ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ตรง โดยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
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ความรู้ สึ กท้าทาย กระตื อรื อร้ น ที่ ได้ฝึ กปฏิ บ ัติ จริ ง เรี ยนรู ้ จากสนามเด็ กเล่ น BBL ในกิ จกรรมที่
หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงและเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข ดังนั้น ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น
BBL ที่ มีต่อสมรรถภาพทางกายและประสบการณ์ เรี ยนรู้ ใ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ผูว้ ิจยั
สร้างขึ้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
1. จากการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ผลของการเล่ นในสนามเด็กเล่น BBL ที่ มีต่อสมรรถภาพ
ทางกายและประสบการณ์เรี ยนรู้ในนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ซึ่ งเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า ควรนาหลักการสาคัญ ขั้นตอน และองค์ประกอบของ
การเรี ยนรู้ โดยใช้สมองเป็ นฐานไปใช้ในการพัฒนาชุดกิจกรรมในทักษะอื่นหรื อเรื่ องอื่น
2. ผูส้ อนควรศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาและจัดรู ปแบบการเรี ยน
การสอนให้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ได้รับประสบการณ์ตรง และผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเอง
3. ผูส้ อนควรจัดให้ผเู ้ รี ยนได้มีการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ทา้ ทาย
แต่ไม่สร้ างความเครี ยด ให้การเสริ มแรงทางด้านบวก เช่ น ชมเชย ให้รางวัล ปรบมือเป็ นกาลังใจ
ผูเ้ รี ยนจะให้ความสนใจในการทากิจกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนพลศึกษา
4. ผูส้ อนควรบันทึกปั ญหาและข้อสงสัยที่ผเู ้ รี ยนซักถามเพราะถึงแม้วา่ รู ปแบบการเรี ยน
การสอนจะผ่านการปรับปรุ งหลายครั้งแล้ว แต่อาจมีขอ้ บกพร่ องที่ยงั ไม่พบจึงควรติดตามผลการใช้
เพื่อจะได้นาข้อมูลมาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
1. จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ได้ ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพ
ทางกายและประสบการณ์เรี ยนรู้ในนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพควรมีการศึกษา
ผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมกับนักเรี ยนระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนพลศึกษา โดยใช้หลักการ
เล่นในสนามเด็กเล่น BBL กับการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบอื่น ๆ
3. ควรมี การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับการนาหลักการเล่ นในสนามเด็กเล่ น BBL โดยศึกษา
ในตัวแปรตามอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
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ประวัติผู้วจิ ัย

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวส่ งศรี พุทธเกิด

วัน เดือน ปี เกิด

1 มกราคม 2529

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

145/1 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณี ย ์ 50140

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 รับราชการครู
โรงเรี ยนวัดศรี โพธาราม
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุ ขศึกษา
สถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขตเชียงใหม่)
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รับราชการครู
โรงเรี ยนวัดเทพาราม
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุ ริยจันทร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านการสอนวิชาพลศึกษาและหลักการเรี ยนรู้ของสมองเป็ นฐาน
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วฒั นา สุ ริยจันทร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านหลักสู ตรและการสอนวิชาพลศึกษา
3. อาจารย์ปริ ญญา สาราญบารุ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านหลักสู ตรและการสอนวิชาพลศึกษา
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ภาคผนวก ข

หนังสื อขอความอนุเคราะห์ เป็ นผู้เชี่ ยวชาญตรวจเครื่องมือในการทาวิทยานิพนธ์

77

78

79

ภาคผนวก ค

หนังสื อขออนุญาตเก็บข้ อมูลเพือ่ ทาวิทยานิพนธ์
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ภาคผนวก ง

หนังสื อขออนุญาตทดลองใช้ เครื่องมือเพือ่ ทาวิทยานิพนธ์
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ภาคผนวก จ

แบบทดสอบทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบทดสอบและเกณฑ์ สมรรถภาพทางกายทีส่ ั มพันธ์ กบั สุ ขภาพ
2. แบบวัดความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient)
แบบทดสอบและเกณฑ์ สมรรถภาพทางกายทีส่ ั มพันธ์ กบั สุ ขภาพ
ใช้แบบทดสอบและเกณฑ์ ส มรรถภาพทางกายที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ สุ ข ภาพส าหรับเด็ก ไทย
อายุ 7 – 18 ปี ของสุ พิ ต ร สมาหิ โ ต และคนอื่ น ๆ (2549) ผู้วิ จ ัย ได้เลื อ กรายการที่ ส อดคล้อ ง
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพของผูเ้ รี ยนในการใช้สนามเด็กเล่น BBL ซึ่ งประกอบด้วย
การทดสอบ 5 รายการ คือ
1. ดัชนีมวลกาย
2. ลุกนัง่ 60 วินาที
3. ดันพื้น 30 วินาที
4. นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
5. วิง่ อ้อมหลัก
แบบทดสอบทั้ง 5 รายการมีค่าความแม่นตรงและความเชื่ อถือได้ ดังนี้
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1. ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสัดส่ วนของร่ างกาย
วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อประเมินความเหมาะสมของสัดส่ วนของร่ างกาย (น้ าหนักและส่ วนสู ง)
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
1. เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
2. เครื่ องวัดส่ วนสู ง
3. เครื่ องคิดเลข
วิธีการปฏิบัติ
ให้ทาการชัง่ น้ าหนัก และวัดส่ วนสู งของผูร้ ับการทดสอบ นาน้ าหนักและส่ วนสู งมา
คานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยนาค่าน้ าหนักที่ชงั่ ได้ (กิโลกรัม) หารด้วยส่ วนสู งที่วดั ได้ (เมตร)*
ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ข้ารับการทดสอบมีน้ าหนักตัวเท่ากับ 50 กิโลกรัม ส่ วนสู งเท่ากับ 150
เซนติเมตร
ค่าดัชนีมวลกาย
= 50/1.502
= 50/2.25
= 22.22 กิโลเมตรต่อตารางเมตร
ระเบียบการทดสอบ
1. การชัง่ น้ าหนักให้ผรู ้ ับการทดสอบสวมชุดที่เบาที่สุดและให้ถอดรองเท้า
2. การวัดส่ วนสู งให้ผรู ้ ับการทดสอบถอดรองเท้า
การบันทึกคะแนน
น้ าหนักตัวให้บนั ทึกค่าเป็ นกิโลกรัม สาหรับส่ วนสู งให้บนั ทึกค่าเป็ นเมตร
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2. ลุกนั่ง 60 วินาที (Sit – Ups 60 Seconds) เพื่อสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อท้อง

ลุกนัง่ 60 วินาที (Sit – Ups 60 Seconds)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อท้อง
ค่ าความเชื่อมั่น 0.734
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
1. เบาะรองพื้นหรื อสนามหญ้านุ่ม
2. นาฬิกาจับเวลา
วิธีการปฏิบัติ
ให้ผเู ้ ข้ารับการทดสอบนอนหงาย ชันเข่าทั้งสองข้าง เข่าทั้งสองงอเป็ นมุมฉากเท้าทั้งสอง
วางห่ างกันประมาณ 1 ชัว่ โมง ฝ่ าเท้าวางราบพื้น มือทั้งสองวางแตะไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้างให้ผชู ้ ่วย
การทดสอบนั่งอยู่ที่ปลายเท้าและเอามื อทั้งสองจับไว้ที่บริ เวณใต้ขอ้ พับ ของผูเ้ ข้ารั บการทดสอบ
เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ ม” ให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบยกลาตัวขึ้นไปสู่ ท่านัง่ ก้มลาตัวให้ศีรษะผ่านไป
ระหว่างเข่าแขนทั้งสองเหยียดตรงไปข้างหน้า และให้ปลายนิ้วแตะเส้นตรงที่อยูแ่ นวเดียวกันปลาย
เท้าทั้งสองข้าง แล้วลงกลับสู่ ท่าเริ่ มต้น โดยจะต้องให้สะบัดทั้งสองข้างแตะพื้น
ระเบียบการทดสอบ
ในการทดสอบจะไม่นบั จานวนครั้งในกรณี ต่อไปนี้
1. มือทั้งสองไม่ได้วางแตะที่บริ เวณขาทั้งสองข้าง
2. ในขณะกลับลงไปสู่ ท่าเริ่ มต้นสะบักไม่ได้แตะพื้น
3. ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างไม่ได้แตะเส้นที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน
4. ผูเ้ ข้ารับการทดสอบใช้มือยันพื้น เพื่อดันลาตัวขึ้น
การบันทึกคะแนน
บันทึกจานวนครั้งที่ทาได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 60 วินาที
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3. ดันพืน้ 30 วินาที (Push – Ups 30 Seconds) เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
ส่ วนบนของร่ างกาย

ดันพื้น 30 วินาที (Push – Ups 30 Seconds)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อส่ วนบนของร่ างกาย
ค่ าความเชื่อมั่น 0.728
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
1. เบาะรองพื้นหรื อสนามหญ้านุ่ม
2. นาฬิกาจับเวลา
วิธีการปฏิบัติ
ให้ ผูเ้ ข้ารั บ การทดสอบคุ ก เข่ าบนเบาะฟองน้ า เหยียดล าตัวไปข้างหน้า โดยยัน ฝ่ ามื อ
ทั้งสองข้างไว้กบั พื้นให้ปลายนิ้วชี้ ตรงไปข้างหน้า และให้ฝ่ามือทั้งสองข้างเท่ากับช่วงไหล่ในขณะที่
ผูท้ ดสอบเตรี ยมพร้อมที่จะปฏิบตั ิ ลาตัวจะต้องเหยียดตรง แขนทั้งสองอยูท่ ่าเหยียดตึง ข้อเท้าทั้งสอง
จะต้องไขว้กนั ไว้ตลอด เมื่ อได้ยินสัญญาน “เริ่ ม” ให้ผูเ้ ข้ารับการทดสอบ ยุบข้อเพื่อดันพื้นลงไป
โดยทามุม 90 องศาที่ขอ้ ศอกทั้งสองข้างในขณะที่แขนบนขนานกับพื้น แล้วยกแขนและลาตัวกลับ
ขึ้นมาอยูใ่ นท่าเดิม นับเป็ น 1 ครั้ง
ระเบียบการทดสอบ
1. ผูท้ ดสอบจะต้องสังเกตลาตัวของผูเ้ ข้ารับการทดสอบให้เหยียดตรง แขนทั้ง
สองอยูใ่ นท่าเหยียดตึง ก่อนจะยุบข้อ เพื่อการดันพื้นลงไป
2. ข้อเท้าทั้งสองข้างของผูเ้ ข้ารับการทดสอบจะต้องยกไขว้กนั อยูต่ ลอดเวลา
3. เมื่อยุบข้อและดันพื้นลงไป บริ เวณหน้าอกของผูเ้ ข้ารับการทดสอบลดต่าลง
จนเกือบจะแตะบริ เวณเบาะฟองน้ า
การบันทึกคะแนน
บันทึกจานวนครั้งที่ทาได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 30 วินาที
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4. นั่งงอตัวไปข้ างหน้ า (Sit and Reach) ใช้วดั ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง และต้นขาด้านหลัง

นัง่ งอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลังและต้นขาด้านหลัง
ค่ าความเชื่อมั่น 0.948
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
กล่องวัดความอ่อนตัว ขนาดสู ง 30 เซนติเมตร
วิธีการปฏิบัติ
ให้ผรู้ ับการทดสอบ นัง่ เหยียดขาตรงไปข้างหน้าโดยเท้าทั้งสองอยูห่ ่ างกันประมาณ 1 ฟุต
โดยให้ฝ่าเท้าวางราบชิ ดกล่องวัดความอ่อนตัว แขนทั้งสองเหยียดตรงไปข้างหน้า ให้ผเู ้ ข้ารับการ
ทดสอบค่อย ๆ ก้มลาตัวลง และใช้ปลายนิ้ วจากมือทั้งสองดันแกนวัดระยะทางไปข้างหน้า จนไม่
สามารถก้มลาตัวลงไปได้อีก ให้ผเู ้ ข้ารับการทดสอบก้มตัวข้างไว้ 1 วินาที
ระเบียบการทดสอบ
1. ขณะที่กม้ เพื่อให้ปลายนิ้วแตะแกนที่วดั ระยะทางไปข้างหน้านั้นเข่าจะต้องไม่งอ
2. ห้ามผูเ้ ข้ารับการทดสอบโยกตัวช่วยขณะที่กม้ ตัวลง
3. ให้ทาการทดสอบ 2 ครั้ง
การบันทึกคะแนน
1. ให้บนั ทึกระยะทางเป็ นเซนติเมตร
2. บันทึกค่าที่ทาการทดสอบได้ดีที่สุดจากการทดสอบ 2 ครั้ง
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5. วิง่ อ้อมหลัก (Zig – Zag Run) เพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไว

วิง่ อ้อมหลัก (Zig – Zag Run)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไว
ค่ าความเชื่อมั่น 0.809
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
1. หลักสู ง 100 เซนติเมตร จานวน 6 หลัก
2. เทปวัดระยะทาง
3. นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที
การเตรียมสถานทีใ่ นการทดสอบ
ก่ อนการทดสอบผูท้ ดสอบจะต้องเตรี ยมสถานที่ ดังนี้ คื อ จากเส้ นเริ่ ม วัดระยะทางมา 5
เมตร จะเป็ นจุดที่วางหลักที่ 1 จากหลักที่ 1 ในเส้นเดี ยวกัน วัดระยะทางจากหลักที่ 1 มา 4 เมตร จะ
เป็ นจุดในการวางหลักที่ 3 และเช่ นเดี ยวกันจากหลักที่ 3 วัดระยะทางมาอีก 4 เมตร จะเป็ นจุดวาง
หลักที่ 5 จากหลักที่ 1, 3, 5 ทามุม 45 องศา วัดระยะทางจุดละ 2 เมตร จะเป็ นการวางหลัก 2, 4, และ
6 ซึ่ งในแต่ละจุดนั้น ก็จะมีระยะทางห่างกันจุดละ 4 เมตรเช่นเดียวกัน ดังรู ป
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วิธีการปฏิบัติ
ให้ผรู้ ับการทดสอบ ยืนอยูห่ ลังเส้นเริ่ ม เมื่อได้รับสัญญาณ “เริ่ ม” ผูเ้ ข้ารับการทดสอบจะ
วิ่งไปอ้อมซ้ายในหลักที่ 1 แล้วไปอ้อมขวาในหลักที่ 2 ต่อไปจะอ้อมซ้ายในหลักที่ 3 อ้อมขวาใน
หลักที่ 4 ต่อไปจะอ้อมซ้ายในหลักที่ 5 และอ้อมขวาในหลักที่ 6 ต่อจากนั้นก็จะวิ่งกลับมาอ้อมขวา
ในหลักที่ 5 อ้อมซ้ายในหลักที่ 4 อ้อมขวาในหลักที่ 3 อ้อมซ้ายในหลักที่ 2 และอ้อมขวาในหลักที่ 1
และวิง่ ผ่านเส้นเริ่ มไปอย่างรวดเร็ ว
ระเบียบการทดสอบ
หากผูเ้ ข้ารับการทดสอบวิง่ ผิดเส้นทางตามที่กาหนด หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย
สัมผัสกับหลักที่วางไว้ ให้หยุดพักและทาการทดสอบใหม่
การบันทึกคะแนน
บันทึกเวลาที่ผเู ้ ข้ารับการทดสอบเริ่ มต้นวิ่งจากเส้นไปอ้อมหลักทั้ง 6 หลักและวิ่งกลับไป
ถึงเส้นชัยเป็ นวินาที ทศนิ ยมสองตาแหน่ ง นามาใช้ในการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ก่อน
และหลังโปรแกรม 8 สัปดาห์ โดยเกณฑ์ปกติ สมรรถภาพทางกายที่ สัมพันธ์กบั สุ ขภาพแบ่งระดับ
สมรรถภาพเป็ น 5 ระดับคือ
ดีมาก
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
ดี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
ต่า
มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
ต่ามาก
มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
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เกณฑ์ ปกติสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์ กับสุ ขภาพของเด็กชายและเด็กหญิงระดับก่ อนประถมศึ กษา โดยใช้ แบบทดสอบและเกณฑ์ สมรรถภาพทางกาย
ทีส่ ั มพันธ์ กบั สุ ขภาพของรศ.ดร.พิตร สมาหิโต และคนอืน่ ๆ (2549)
เกณฑ์ ปกติ
สมรรถภาพทางกาย
ทีส่ ั มพันธ์ กบั สุ ขภาพ

ดัชนีมวลกาย
(กิโลกรัม/ตารางเมตร)

ลุก – นั่ง
60 วินาที (ครั้ง)

ดันพืน้
30 วินาที (ครั้ง)

นั่งงอตัวไปข้ างหน้ า
(เซนติเมตร)

วิง่ อ้อมหลัก
(วินาที)

20.50 ขึ้นไป (สู งมาก)
17.37 – 20.49 (สู ง)
14.15 – 17.36 (พอเหมาะ)
10.41 – 14.14 (ต่า)
10.40 ลงมา (ต่ามาก)

37 ขึ้นไป
27 – 36
17 – 26
7 – 16
6 ลงมา

26 ขึ้นไป
21 – 25
16 – 20
11 – 15
10 ลงมา

9 ขึ้นไป
7–8
5–6
3–4
2 ลงมา

16.53 ลงมา
16.54 – 20.92
20.93 – 25.31
25.32 – 29.70
29.71 ขึ้นไป

22.18 ขึ้นไป (สู งมาก)
18.28 – 22.17 (สู ง)
14.38 – 18.27 (พอเหมาะ)
10.38 – 14.37 (ต่า)
10.38 ลงมา (ต่ามาก)

40 ขึ้นไป
30 – 3 9
20 – 29
10 – 19
9 ลงมา

27 ขึ้นไป
22 – 26
17 – 21
12 – 16
11 ลงมา

9 ขึ้นไป
7–8
5–6
3–4
2 ลงมา

16.00 ลงมา
16.01 – 19.81
19.82 – 23.62
23.63 – 27.43
27.44 ขึ้นไป
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เด็กชาย 7 ปี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ต่า
เด็กชาย 8 ปี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ต่า

รายการแบบทดสอบ

90
เกณฑ์ ปกติสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์ กับสุ ขภาพของเด็กชายและเด็กหญิงระดับก่ อนประถมศึ กษาโดยใช้ แบบทดสอบและเกณฑ์ สมรรถภาพทางกาย
ทีส่ ั มพันธ์ กบั สุ ขภาพของสุ พติ ร สมาหิโต และคนอืน่ ๆ (2549)
เกณฑ์ ปกติ
สมรรถภาพทางกาย
ทีส่ ั มพันธ์ กบั สุ ขภาพ

ดัชนีมวลกาย
(กิโลกรัม/ตารางเมตร)

ลุก – นั่ง
60 วินาที (ครั้ง)

ดันพืน้
30 วินาที (ครั้ง)

นั่งงอตัวไปข้ างหน้ า
(เซนติเมตร)

วิง่ อ้อมหลัก
(วินาที)

20.17 ขึ้นไป (สู งมาก)
17.10 – 20.16 (สู ง)
14.01 – 17.09 (พอเหมาะ)
10.60 – 14.00 (ต่า)
10.59 ลงมา (ต่ามาก)

37 ขึ้นไป
27 – 36
17 – 26
7 – 16
6 ลงมา

24 ขึ้นไป
19-23
14-18
9-13
8 ลงมา

11 ขึ้นไป
8 – 10
5–7
2–4
1 ลงมา

20.31 ลงมา
20.32 – 22.88
22.89 – 25.45
25.46 – 28.02
28.03 ขึ้นไป

22.16 ขึ้นไป (สู งมาก)
18.25 – 22.15 (สู ง)
14.34 – 18.24 (พอเหมาะ)
10.43 – 14.33 (ต่า)
10.42 ลงมา (ต่ามาก)

37 ขึ้นไป
27 – 36
17 – 26
7 – 16
6 ลงมา

25 ขึ้นไป
20 – 24
15 – 19
10 – 14
9 ลงมา

11 ขึ้นไป
8 – 10
5–7
2–4
1 ลงมา

19.11 ลงมา
19.12 – 21.69
21.70 – 24.27
24.28 – 26.85
26.86 ขึ้นไป
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เด็กหญิง 7 ปี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ต่า
เด็กหญิง 8 ปี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ต่า

รายการแบบทดสอบ
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แบบวัดความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวร่ างกาย (Physical Intelligence Quotient)
1. แบบวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของผู้เรียน
เครื่ อ งมื อ วัด ความฉลาดทางการเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย หรื อ ความฉลาดทางการเล่ น
(Physical & Play Intelligence Quotient) นี้ เป็ นนวัตกรรมผลงานคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และพัฒนาโดย
รองศาสตราจารย์ชัช ชัย โกมารทัต แห่ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
เมื่ อปี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย 4 รายการทดสอบคื อ (1) วิ่ง ซิ ก แซ็ ก สลับ วิ่งตรงเก็ บ ของเหมื อ น
(2) ขว้า ง – รั บ สลับ เตะ – รั บ ลู ก บอลกระทบผนัง (3) วิ่ง ใส่ เหรี ย ญในกระป๋ องตามค าสั่ ง และ
(4) วิ่งวิบ าก เครื่ องมื อนี้ มี ค่ าความตรงเชิ ง เนื้ อหาเท่ ากับ .89 มี ค่ าความตรงเชิ ง โครงสร้ างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าความเที่ยงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 (r =.72 ถึง
.85) เครื่ อ งมื อ นี้ มี คุ ณ ลัก ษณะตามเกณฑ์ ข องเครื่ อ งมื อ วัด ที่ ดี สามารถวัด ความฉลาดในการ
เคลื่อนไหวร่ างกายหรื อความฉลาดในการเล่นของเด็กทั้งชายและหญิง อายุ 7-12 ปี ได้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือก
รายการที่สอดคล้องในการวิจยั ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ 2 รายการ ดังนี้
รายการทดสอบที่ 1 วิ่งใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง เป็ นการทดสอบความฉลาดใน
การเคลื่อนไหวและการควบคุมร่ างกายที่เกี่ยวกับการรับรู ้ของเด็ก

หลักการ เป็ นรายการทดสอบแบบผสมผสาน (Combination Test) เพื่ อเป็ นตัวแทนวัด
ความฉลาดใน การเคลื่อนไหวร่ างกาย ที่สัมพันธ์กบั ทักษะการเคลื่ อนไหวทางกลไกทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาการทดสอบสนองการรับรู ้และการควบคุมการเคลื่อนไหวร่ างกายตามคาสั่ง
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
1. พื้นที่วา่ งราบเรี ยบ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6 x 16 เมตร
2. กระป๋ องขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ ว สู ง 6 นิ้ ว 5 ใบ ทาสี แตกต่างกัน 5 สี คือ ขาว
ดา แดง ฟ้ า เหลือง
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3. เหรี ยญไทย ราคา 10 บาท 2เหรี ยญ
4. นาฬิกาจับเวลา 1 เรื อน
5. เก้าอี้นงั่ สาหรับกรรมการการสอบ 1 ตัว
การจัดสนามสอบ
1. เส้นเริ่ มยาว 6 เมตร ที่ปลายเส้นเริ่ มด้านในวางกระป๋ องสี ขาวไว้ทางซ้าย กระป๋ องสี ดา
ไว้ทางขวา
2. จากกิ่งกลางเส้นเริ่ ม ทาเครื่ องหมายจุดเริ่ มวิ่ง วัดระยะเข้าไปในสนาม 4 เมตร ทาเส้น
สั ญ ญาณที่ 1 ขนาดเส้ น เริ่ ม จากเส้ น สั ญ ญาณที่ 1 วัด เป็ นแนวตรงต่ อ ไปอี ก 4 เมตร ให้ ท าเส้ น
สัญญาณเส้นที่ 2 ขนาดเส้นเริ่ มจากเส้ นสัญญาณเส้ นที่ 2 วัดเป็ นแนวตรงต่อไปอีก 4 เมตร ให้วาง
กระป๋ องทางซ้าย และห่ างกระป๋ องสี ฟ้าไปทางซ้ายและทางขว้างละ 3 เมตร ให้วางกระป๋ องสี แดงไว้
ทางซ้ายและกระป๋ องสี เหลื องไว้ทางขวา โดยให้กระป๋ องทั้ง 3 ใบ อยู่ห่างจากจุดกิ่ งกลางของเส้ น
สัญญาณที่ 2 เป็ นระยะ 4 เมตรเท่าๆกัน
3. กรรมการนัง่ หันหน้าเข้าหาสนามบริ เวณกลางสนามทดสอบ
วิธีปฏิบัติ
1. เด็กยืนหลังเส้นเริ่ ม ในมือทั้ง 2 เหรี ยญไว้ท้ งั 2 ข้าง ๆ ละ 1 เหรี ยญ
2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่ ม “ไป” ให้วิ่งตรงไปยังกระป๋ อง 3 กระป๋ อง เมื่อจะผ่าน
เส้นสัญญาณที่ 2 กรรมการสอบส่ งเสี ยงบอกซื่ อสี ใดสี หนึ่ งเพียงสี เดียว คือ แดงหรื อฟ้ า หรื อเหลือง
เด็กจะต้องนาเหรี ยญไปใส่ ในกระป๋ องสี น้ นั ให้เร็ วที่สุด
3. จากนั้นให้วิ่งกลับมายังเส้นเริ่ มเมื่อผ่านเส้ นสัญญาณที่ 1 กรรมการสอบจะส่ งเสี ยง
บอกชื่อสี ขาวหรื อสี ดาเพียงสี เดียว เด็กจะต้องนาเหรี ยญที่เหลือไปใส่ ในกระป๋ องสี น้ นั ให้เร็ วที่สุด
4. กรรมการจะเริ่ มจับเวลาเมื่อให้สัญญาณ “ไป” และจะหยุดนาฬิกาเมื่อเด็กนาเหรี ยญที่
สองวิง่ กลับมาใส่ กระป่ องที่เส้นเริ่ ม โดยหยุดนาฬิกาเมื่อได้ยนิ เสี ยงเหรี ยญอันที่สองกระทบกระป๋ อง
การคิดคะแนน บันทึกเวลาเป็ นวินาทีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ข้ อกาหนดของการทดสอบ
1. อนุญาตให้เด็กทดลองวิง่ ได้ 1 รอบ ก่อนทดสอบจริ ง
2. ต้องวิง่ ตามทิศทางที่กาหนดและปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องรวดเร็ วที่สุด
3. การใส่ เหรี ย ญลงกระป๋ องต้อ งใช้ วิ ธี ห ยอดลงกระป๋ อง ห้ า มโยน หากหยอดผิ ด
กระป๋ องหรื อหยอดเหรี ยญไม่ตรงกระป๋ อง จะต้องเก็บเหรี ยญนาไปหยอดให้ถูกต้องเสี ยก่อนจึงจะ
ดาเนินตามขั้นตอนต่อไปได้
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ภาพถ่ ายแบบวัดความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวของผู้เรี ยน
รายการทดสอบที่ 1 วิง่ ใส่ เหรี ยญในกระป๋ องตามคาสั่ง
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รายการทดสอบที่ 1 (ต่ อ)
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รายการทดสอบที่ 2 วิง่ วิบาก
เป็ นการทดสอบความฉลาดในการเคลื่อนไหวร่ างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่
จาเป็ นในชีวติ ประจาวันของเด็ก

หลักการ เป็ นรายการทดสอบแบบผสมผสาน (Combination Test) เพื่ อเป็ นตัวแทนวัด
ความฉลาดในการเคลื่อนไหวร่ างกาย ที่สัมพันธ์กบั ทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายพื้นฐานที่จาเป็ น
และเด็กต้องใช้ในชีวติ ประจาวันกลางแจ้งเช่น การกระโจน คลาน กระโดด และทรงตัว เป็ นต้น
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
1. พื้นที่วา่ งราบเรี ยบ ขนาด 15 x 5 เมตร
2. ชอล์คเขียนพื้นหรื อเทปขาวติดพื้น
3. รั้วสู ง 60 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร สาหรับคลานลอดได้ 4 ตัว
4. รั้วสู ง 30 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร สาหรับกระโดดข้าม 4 ตัว
5. กระดานทรงตัวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร มีขาตั้งสู งจากพื้น 20 เซนติเมตร
6. กรวยสู ง 50 เซนติเมตร 4 อัน
7. นาฬิกาจับเวลา 1 เรื อน
8. เก้าอี้สาหรับกรรมการสอบ 1 ตัว
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การจัดสนามสอบ
1. ทาแนววิ่งวนเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า ยาวด้านละ 12 เมตร กว้างด้านละ 3 เมตร รวม
ยาว 30 เมตร ที่ปลายด้านขวามือทาเส้นเริ่ ม ต่อจากเส้นกรวยที่ 4 มากรวยที่ 1 ยืนออกมา 1 เมตร
2. วางกรวยไว้ที่มุมทั้ง 4 ด้าน จากจุดเริ่ มเรี ยกกรวยที่1 วิ่งตามเข็มนาฬิ กาเรื่ อยไป เป็ น
กรวยที่ 2 กรวยที่ 3 และกรวยที่ 4
3. จากกรวยที่ 2 ห่ าง 2 เมตร ทาวงกลมเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1 ฟุต เป็ นแนวทางสาหรับ
กระโจนทั้ง ด้ า นซ้ า ยและด้ า นขวาเยื้ อ งกัน ไปยัง กรวยที่ 3 จ านวน 6 จุ ด ระยะห่ า งจุ ด ละ 80
เซนติเมตร และห่างจากแนวเส้นกลางข้างละ 40 เซนติเมตร (จัดจากจุดศูนย์กลางวง)
4. จากวงกลมสุ ดท้ายขึ้นไปยังกรวยที่ 3 ระยะห่ าง 2 เมตร วางรั้วสู งสาหรับคลานลอด
ไป 4 ตัว ห่างตัวละ 50 เซนติเมตร
5. จากรั้วตัวสุ ดท้ายไปยังกรวยที่ 3 ระยะห่าง 2 เมตร
6. จากจุดกลับห่ างจากกรวยที่4 ระยะ 3 เมตร วางรั้วเตี้ยสาหรับกระโดดข้าม 4 ตัว ตาม
แนวตรงมายังกรวยที่ 1 ห่างตัวละ 1 เมตร
7. จากรั้วตัวสุ ดท้ายห่ างระยะ 2 เมตร วางรั้วเตี้ยสาหรับกระโดดข้าม 4 ตัว ตามแนวตรง
มายังกรวยที่ 1 ห่างตัวละ 1 เมตร
8. กรรมการสอบนัง่ บริ เวณเส้นเริ่ มหันเข้าหาสนามสอบ
วิธีปฏิบัติ
1. เด็กยืนเตรี ยมพร้อมหลังเส้นเริ่ มที่กรวย 1
2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่ ม “ไป” ให้ออกวิ่งตามเข็มนาฬิกาอ้อมกรวยที่ 2 กระโจน
ให้เท้าซ้ายลงในวงกลมซ้ายกระโจนให้เท้าขวาลงในวงกลม สลับซ้าย ขวา เรื่ อยไป จากนั้นให้คลาน
ลอดรั้วสู ง 4 ตัวไป แล้ววิง่ ไปอ้อมกรวย 3 อ้อมกรวย 4 มากระโดดข้ามรั้วเตี้ย 4 ตัว และวิ่งทรงตัวไป
บนกระดานทรงตัว วิง่ เข้าเส้นชัยผ่านกรวย 1 อีกครั้ง
3. กรรมการจะเริ่ มจับเวลาเมื่อสัญญาณ “ไป” และจะหยุดนาฬิกาเมื่อเด็กวิง่ อย่างถูกต้อง
วนรอบสี่ เหลี่ยมผ่านกรวยทั้ง 4 จนกลับมายังเส้นชัย ผ่านกรวยที่ 1 อีกครั้ง กรรมการจึงจะหยุดเวลา
การคิดคะแนน บันทึกเวลาเป็ นวินาทีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ข้ อกาหนดของการทดสอบ
1. อนุญาตให้เด็กทดลองวิง่ ได้ 1 รอบ ก่อนทดสอบจริ ง
2. ต้องวิง่ ตามทิศทางที่กาหนดและปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องรวดเร็ วที่สุด
3. การกระโจนให้กระโจนเท้าเดียว เท้าซ้ายลงวงกลมซ้าย เท้าขวาลงวงกลมขวาสลับ
ซ้าย-ขวา-ซ้าย-ขวา-ซ้าย-ขวา
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4.
5.
6.
7.

การคลานต้องคลานลอดได้ร้ ัวโดยไม่ทาให้ร้ ัวเคลื่อน
การกระโดดข้ามต้องกระโดดให้เท้าทั้งสองหันรั้วจะกระโดดอย่างไรก็ได้
การวิง่ ทรงตัวบนกระดานทรงตัวต้องไม่ให้ตกจากกระดานระหว่างวิง่
หากปฏิบตั ิผดิ วิธีการขั้นตอนใดให้เริ่ มทาใหม่ต้ งั แต้ตน้
ภาพถ่ ายแบบวัดความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวของผู้เรี ยน
รายการทดสอบที่ 1 วิง่ วิบาก
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ภาคผนวก ฉ

รู ปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด
ทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
รู ป แบบโปรแกรมการการเล่ นในสนามเด็กเล่ น BBL ที่ มี ต่อสมรรถภาพทางกาย และ
ความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ได้มีรูปแบบโปรแกรมการการเล่น
ในสนามเด็กเล่น ได้จดั รู ปแบบการนาไปใช้โดยกาหนดแนวทางการนาไปใช้ไว้ ดังนี้
โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด
ทางการเคลื่ อนไหวในนัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา เป็ นโปรแกรมที่ ผูศ้ ึ ก ษาเป็ นผูส้ ร้ างขึ้ น จาก
การศึ ก ษาแนวคิ ด การน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ สมองไปใช้เป็ นเครื่ องมื อในการออกแบบ
กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู งสุ ดในการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์แต่ละช่ วงวัย และได้ทาการ
ออกแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด
ทางการเคลื่ อนไหวในนักเรี ยนระดับประถมศึก ษา ซึ่ งประกอบด้วย สนามเด็ก เล่ น 10 ฐาน ของ
ชิตินทรี ย ์ บุญมา และคณะ (2552)
ก่ อนดาเนิ น การสร้ างโปรแกรม ผูศ้ ึ ก ษาได้ออกแบบและวิเคราะห์ ความสัม พัน ธ์ ของ
กิ จกรรมที่ จะกาหนดในโปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และ
ความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรี ยนระดับประถมศึกษา แต่ละสัปดาห์ กับองค์ประกอบหลัก
ของสมรรถภาพทางกาย 5 ด้าน ได้แก่ ความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้ อแขนและขา ความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าท้อง กาลังของขา ความอ่อนตัว ความแคล่วคล่องว่องไว
พร้อมกับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อให้โปรแกรมเสริ มสร้างสมรรถภาพ แต่ละโปรแกรมสามารถ
พัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย และกล้ามเนื้ อส่ วนต่างๆครบถ้วน และสมดุล จนได้
กิ จกรรมเพื่ อ ก าหนดในโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถภาพ ทั้ง สิ้ น 8 สั ป ดาห์ สั ปดาห์ ล ะ 10 ฐาน
จากนั้นผูศ้ ึกษาได้นากิจกรรมที่คิดขึ้นมาจัดระบบไว้ในแต่ละชุ ดโปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น
BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
รู ปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ในแต่ละหมวดกิจกรรมได้จดั ลาดับ
ความยากง่ ายของทักษะไว้ตามล าดับ 8 สั ป ดาห์ ที่ ก าหนดไว้และในกิ จกรรม และในกิ จกรรมที่
ผูส้ อนต้องใช้ทุกครั้งที่สอนประกอบด้วยกิจกรรมการอบอุ่นร่ างกาย และกิจกรรมคลายอุ่น รู ปแบบ
รู ปแบบโปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL นี้ มุ่งพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดการเคลื่อนไหวได้อย่าง
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ถูกต้องตามความสามารถแต่ละคน รวมถึ งการพัฒนาทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคมและ
สติปัญญาโดยโปรแกรมการการเล่ นในสนามเด็กเล่ น BBL ที่ มีต่อสมรรถภาพทางกาย และความ
ฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรี ยนระดับประถมศึกษา เมื่อสร้างโปรแกรมการการเล่นในสนาม
เด็กเล่น BBL เสร็ จ ผูศ้ ึกษาได้ทาการหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยให้ผเู้ ชี่ ยวชาญด้านการศึกษาพล
ศึกษาตรวจสอบเครื่ องมือ 3 ท่าน ผลจากการตรวจสอบค่าโปรแกรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
สาหรับนักเรี ยนระดับระดับประถมศึกษา ในรายการประเมิน 10 ฐาน ใน 8 สัปดาห์ พบว่า รายการมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ ระดับ 1.00 จานวน 41 รายการและมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ ระดับ 0.667 จานวน 39 รายการ
หลังจากที่ เครื่ องมื อผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือไปลองใช้กบั นักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 7-8 ปี จานวน 30 คน ณ โรงเรี ยนวัดเทพาราม ซึ่ งเมื่อผูศ้ ึกษานาโปรแกรมการ
ฝึ กไปลองใช้พบว่า นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ทุกกิจกรรมโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
สนามเด็กเล่น 10 ฐาน ของชิตินทรีย์ บุญมา และคนอืน่ ๆ (2552)
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ฐานที่ 1 ล้อเล่นกล
- ด้านการทรงตัว
- คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

ฐานที่ 2 มนุษย์ แมงมุม 1
- ฝึ กการปี นป่ าย
- ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา
- ฝึ กคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและการสร้างความเชื่อมัน่
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ฐานที่ 3 มนุษย์ ล่องหน
- ความกล้าหาญการสร้างความเชื่อมัน่ การตัดสิ นใจ
- ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของแขนและขา
- ฝึ กคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

ฐานที่ 4 เดินอากาศ
- ความกล้าหาญ การตัดสิ นใจ และการสร้างความเชื่ อมัน่
- ด้านการทรงตัว
- คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
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ฐานที่ 5 มนุษย์ แมงมุม 2
- ความกล้าหาญ การตัดสิ นใจ และการสร้างความเชื่อมัน่
- ด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขน
- คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

ฐานที่ 6 หลุมอากาศ
- ความกล้าหาญ การตัดสิ นใจ และการสร้างความเชื่อมัน่
- ความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อขา และการทรงตัว
- คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
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ฐานที่ 7 มนุษย์ แมงมุม 3
- ความกล้าหาญ การตัดสิ นใจ และการสร้างความเชื่อมัน่
- ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแขนและขา หน้าท้องและความอ่อนตัว การทรงตัว
- การฝึ กคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

ฐานที่ 8 วิง่ ซิกแซก
- ความกล้าหาญ การตัดสิ นใจ และการสร้างความเชื่อมัน่
- ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และความแคล่วคล่องว่องไว การทรงตัว
- คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
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ฐานที่ 9 มนุษย์ กบ
- ความกล้าหาญและการตัดสิ นใจ การสร้างความเชื่อมัน่
- ด้านความแข็งแรง และกาลังของขาและแขน การทรงตัว ความแม่นยา
- คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

ฐานที่ 10 ต้ นไม้ หรรษา
- ความกล้าหาญและการตัดสิ นใจ การสร้างความเชื่อมัน่
- ความแข็งแรง กล้ามเนื้อแขนและการทรงตัว
- ฝึ กคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
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สัปดาห์ ที่ 1
เริ่ มต้นจากใช้เท้าเหยียบบนยางรถยนต์ที่จุดเริ่ มต้น และก้าวเดิน
ไปตามยางรถยนต์แต่ละเส้นไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 2
ก้าวเดินไปตามยางรถยนต์แต่ละเส้นโดยการเดินก้าวข้ามยาง
รถยนต์1เส้นไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 3
เริ่ มต้นกระโดดไปตามยางรถยนต์แต่ละเส้นโดยการกระโดดเท้า
คู่ให้ครบทุกเส้นไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 4
ก้าวเดินไปตามยางรถยนต์แต่ละเส้นโดยการเลือกเหยียบเฉพาะ
เส้นที่สูงและเส้นใหญ่โดยเว้นเส้นที่เล็กและต่าไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 5
ก้าวเดินไปตามยางรถยนต์แต่ละเส้นโดยการก้าวข้ามสี ที่ครู
กาหนด เช่นห้ามเหยียบเส้นสี ฟ้า โดยเพิ่มความเร็ วขึ้นไปจน
สิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 6
เริ่ มต้นกระโดดไปตามยางรถยนต์แต่ละเส้นโดยการกระโดด
ขึ้นลงพื้นสลับขาไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 7
กระโดดไปตามยางรถยนต์แต่ละเส้นโดยการกระโดดเท้าคู่สลับ
ซ้าย ขวา ให้ครบทุกเส้นไปจนสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 8
กระโดดไปตามยางรถยนต์แต่ละเส้นโดยกระโดดเท้าคู่ให้ครบ
ทุกเส้นไปจนสุดแนวโดยเพิ่มความเร็ วขึ้น

- ความแคล่วคล่องว่องไว

- ความอ่อนตัว

- กาลังของขา

ฐานที่ 1 ล้ อเล่ นกล
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้ านการทรงตัว

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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- กาลังของขา







สัปดาห์ ที่ 2
ปื นป่ ายขึ้นบันไดและถอยหลังลงอีกด้านหนึ่ง





















































ฐานที่ 2 มนุษย์ แมงมุม 1
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ ามเนือ้ แขนและขา

สัปดาห์ ที่ 3
ปื นป่ ายขึ้นบันไดและกลิ้งตัวไปตามแนวพื้นของตัวบ้าน
และลงอีกด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 4
ปื นป่ ายขึ้นแบบใดก็ได้โดยไม่ใช้บนั ไดและลงอีกด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 5
ปื นป่ ายขึ้นบันไดและลงอีกด้านแบบใดก็ได้โดยไม่ใช้
บันได
สัปดาห์ ที่ 6
ถอยหลังปื นป่ ายขึ้นบันไดและถอยหลังลงอีกด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 7
ปื นป่ ายขึ้นบันไดและม้วนตัว (ม้วนหน้า) ตามแนวพื้นของ
ตัวบ้านแล้วลงอีกด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 8
ถอยหลังปื นป่ ายขึ้นบันไดและม้วนหลังตามแนวพื้นของตัว
บ้านลงอีกด้านหนึ่ง

- ความแคล่วคล่องว่องไว

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

สัปดาห์ ที่ 1
เริ่ มต้นเดินจากทางขึ้นและลงบันไดอีกด้านหนึ่งตามอิสระ

รายการ

- ความอ่อนตัว

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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สัปดาห์ ที่ 1
ให้ผเู ้ ล่นเริ่ มเล่นโดยการคลานไปตามทางในล้อยางจากด้าน

หนึ่งไปด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 2
เล่นโดยการคลานแบบตัวติดพื้นใช้ศอกยันพื้นเพื่อเคลื่อนตัว

ไปตามทางในล้อยางจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 3
เล่นโดยการคลานแบบนอนหงายใช้ศีรษะนาไปตามทางใน

ล้อยางจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 4
เล่นโดยการคลานแบบนอนหงายให้มือกอดอกเคลื่อนที่ไป

ตามทางในล้อยางจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 5
เล่นโดยการคลานแบบถอยหลัง คว่าหน้าไปตามทางในล้อ

ยางจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 6
เล่นโดยการคลานแบบใช้เท้านานอนหงายให้เคลื่อนที่ไปตามทางใน 
ล้อยางจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 7
เล่นโดยการคลานแบบตะแคงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งไปตาม

ทางในล้อยางจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 8
เล่นโดยการคลานแบบตะแคงตัวกอดอก ด้านใดด้านหนึ่งไป

ตามทางในล้อยางจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง































- ความแคล่วคล่องว่องไว



- ความอ่อนตัว

- กาลังของขา

ฐานที่ 3 มนุษย์ ล่องหน
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้านความอ่ อนตัว และความ
แข็งแรงของแขนและขา

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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สัปดาห์ ที่ 1
เริ่ มต้นจากใช้เท้าก้าวเดินจากจุดเริ่ มต้น และก้าวเดินไปตาม
ทางเดินไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 2
เริ่ มต้นจากใช้เท้าก้าวเดินถอยหลังจากจุดเริ่ มต้นและก้าวเดิน
ไปตามทางเดินไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 3
เริ่ มต้นจากใช้เท้าก้าวเดินมือกอดอก จากจุดเริ่ มต้น และก้าว
เดินไปตามทางเดินไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 4
เริ่ มต้นจากใช้เท้าก้าวเดินมือกอดอกถอยหลังจากจุดเริ่ มต้น
และก้าวเดินไปตามทางเดินไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 5
เริ่ มต้นจากใช้เท้าก้าวเดินมือกางแขนออก จากจุดเริ่ มต้นและ
ก้าวเดินไปตามทางเดินไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 6
เริ่ มต้นจากใช้เท้าก้าวเดินถอยหลังมือกางแขนออก จาก
จุดเริ่ มต้น และก้าวเดินไปตามทางเดินไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 7
เริ่ มต้นจากใช้เท้าก้าวเดินแบบสไลด์จากจุดเริ่ มต้น และก้าว
เดินไปตามทางเดินไปจนสิ้นสุดแนว
สัปดาห์ ที่ 8
เริ่ มต้นจากใช้เท้าก้าวเดินแบบเขย่งปลายเท้าจากจุดเริ่ มต้น
และก้าวเดินไปตามทางเดินไปจนสิ้นสุดแนว































- ความแคล่วคล่องว่องไว

- ความอ่อนตัว

- กาลังของขา

ฐานที่ 4 เดินอากาศ
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้ านการทรงตัว

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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สัปดาห์ ที่ 2
ให้หอ้ ยโหนบันไดไปด้านหลังให้ครบช่อง





สัปดาห์ ที่ 3
ให้หอ้ ยโหนบันไดไปด้านข้างให้ครบช่อง





































สัปดาห์ ที่ 4
ให้หอ้ ยโหนบันไดไปด้านข้างสลับซ้ายขวาให้ครบช่อง
สัปดาห์ ที่ 5
ให้หอ้ ยโหนบันไดยกขาขึ้นแตะช่องถัดไป ขาลง มือนาไป
ด้านหน้าให้ครบช่อง
สัปดาห์ ที่ 6
ให้หอ้ ยโหนตีลงั กา ไปข้างหน้า แล้วปล่อยมือลง ไปด้านหน้า
ให้ครบช่อง
สัปดาห์ ที่ 7
ให้หอ้ ยโหนบันไดสี่ขาไปด้านหน้าให้ครบช่อง
สัปดาห์ ที่ 8
ให้หอ้ ยโหนบันไดสี่ขาถอยหลังให้ครบช่อง

- ความอ่อนตัว

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

สัปดาห์ ที่ 1
ให้หอ้ ยโหนบันไดไปด้านหน้าให้ครบช่อง

ฐานที่ 5 มนุษย์ แมงมุม 2
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ ามเนือ้ แขน

- กาลังของขา

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ

- ความแคล่วคล่องว่องไว

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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สัปดาห์ ที่ 1
ให้กา้ วเดินบนตอ ที ละ1ก้าวจนครบโดยไม่ให้ตกลงพื้น
สัปดาห์ ที่ 2
ให้กา้ วเดินบนตอที่มีขนาดต่าที่สุด ทีละ1ก้าวจนครบโดย
ไม่ให้ตกลงพื้น
สัปดาห์ ที่ 3
ให้กา้ วเดินบนตอที่มีขนาดสูงที่สุด ทีละ1ก้าวจนครบโดย
ไม่ให้ตกลงพื้น
สัปดาห์ ที่ 4
ให้กา้ วเดินบนตอที่มีสีเหลือง ทีละ1ก้าวจนครบแล้วไม่ให้ตกลงพื้น
สัปดาห์ ที่ 5
ให้กา้ วเดินบนตอที่มีสีฟ้าและสี ชมพู ทีละ1ก้าวจนครบโดย
ไม่ให้ตกลงพื้น
สัปดาห์ ที่ 6
ให้กา้ วเดินบนตอข้างหนึ่งเหยียบตอที่สูงที่สุดและอีกข้างหนึ่ง
เหยียบตอที่ต่าที่สุด ก้าวจนครบโดยไม่ให้ตกลงพื้น
สัปดาห์ ที่ 7
ให้กา้ วเดินบนตอถอยหลังทีละ1ก้าวจนครบโดยไม่ให้ตกลงพื้น
สัปดาห์ ที่ 8
ให้กา้ วเดินบนตอถอยหลังทีละ1ก้าวเฉพาะตอที่สูงที่สุดจนครบ
โดยไม่ให้ตกลงพื้น






































- ความแคล่วคล่องว่องไว

- ความอ่อนตัว

- กาลังของขา

ฐานที่ 6 หลุมอากาศ
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความอดทนของ
กล้ ามเนือ้ ขาและการทรงตัว

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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- ความอ่อนตัว

สัปดาห์ ที่ 2
ปื นป่ ายขึ้นและถอยหลังลงอีกด้านหนึ่งโดยหันหน้าเข้าหา
อุปกรณ์
สัปดาห์ ที่ 3
ปื นป่ ายขึ้นและถอยหลังลงอีกด้านหนึ่งโดยหันหลังเข้าหา
อุปกรณ์
สัปดาห์ ที่ 4
ปื นป่ ายโหนตัวขึ้นด้านข้างและปี นป่ ายลงอีกด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 5
ปื นป่ ายขึ้นโดยใช้ขาด้านซ้ายนาทั้งขึ้นและลงลงอีกด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 6
ปื นป่ ายขึ้นโดยใช้ขาด้านขวานาทั้งขึ้นและลงอีกด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 7
ปื นป่ ายขึ้นโดยหันด้านข้างลาตัวเข้าหาอุปกรณ์ท้ งั ขึ้นและลง
อีกด้านหนึ่ง
สัปดาห์ ที่ 8
เริ่ มต้นปี นป่ ายจากทางขึ้นและลงอีกด้านหนึ่งตามอิสระให้เร็ ว
ที่สุด

- กาลังของขา

สัปดาห์ ที่ 1
เริ่ มต้นปี นป่ ายจากทางขึ้นและลงอีกด้านหนึ่งตามอิสระ

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

ฐานที่ 7 มนุษย์ แมงมุม 3
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ ามเนือ้ แขนและขา หน้ าท้ องและความอ่ อนตัว การทรงตัว

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ

























































- ความแคล่วคล่องว่องไว

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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สัปดาห์ ที่ 1
ให้ผเู ้ ล่นวิง่ ซิกแซกอ้อมหลักไปข้างหน้าจากจุดเริ่ มต้นจนครบ
หลักสุดท้าย
สัปดาห์ ที่ 2
ให้ผเู ้ ล่นวิง่ ซิกแซกอ้อมหลักถอยหลังจากจุดเริ่ มต้นจนครบ
หลักสุดท้าย
สัปดาห์ ที่ 3
ให้ผเู ้ ล่นวิง่ ซิกแซกสไลด์ออ้ มหลักไปข้างหน้าจากจุดเริ่ มต้น
จนครบหลักสุดท้าย
สัปดาห์ ที่ 4
ให้ผเู ้ ล่นวิง่ ซิกแซกสไลด์ออ้ มหลักถอยหลังจากจุดเริ่ มต้นจน
ครบหลักสุดท้าย
สัปดาห์ ที่ 5
ให้ผเู ้ ล่นวิง่ ซิกแซกไปข้างหน้าโน้มยืดลาตัวแตะหลักจาก
จุดเริ่ มต้นจนครบหลักสุดท้าย
สัปดาห์ ที่ 6
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดเท้าคู่ซิกแซกอ้อมหลักไปข้างหน้าจนครบหลัก
สุดท้าย
สัปดาห์ ที่ 7
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกระต่ายขาเดียวซิกแซกอ้อมหลักจนครบ
หลักสุดท้าย
สัปดาห์ ที่ 8





- ความแคล่วคล่องว่องไว

- ความอ่อนตัว

- กาลังของขา

ฐานที่ 8 วิง่ ซิกแซก
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ ามเนือ้ ขา และความแคล่ วคล่ องว่ องไว การทรงตัว

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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ให้ผเู ้ ล่นกระโดดเท้าคู่สลับกระโดดกระต่ายขาเดียวซิกแซก
อ้อมหลักจนครบหลักสุดท้าย

โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

- กาลังของขา

- ความอ่อนตัว

สัปดาห์ ที่ 1
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกบไปด้านหน้าจนครบทุกวงล้อ









สัปดาห์ ที่ 2
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกบถอยหลังไปจนครบทุกวงล้อ





























































ฐานที่ 9 มนุษย์ กบ
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง และกาลัง
ของขาและแขน การทรงตัวความแม่ นยา

สัปดาห์ ที่ 3
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกบไปด้านหน้าจนครบทุกวงล้อโดยใช้มือ
กอดอก
สัปดาห์ ที่ 4
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกบถอยหลังไปจนครบทุกวงล้อโดยใช้มือ
กอดอก
สัปดาห์ ที่ 5
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกบหันหน้าเข้าตรงด้านในของวงล้อและ
กระโดดกบจนครบทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 6
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกบหันหน้าเข้าออกจนครบทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 7
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกบซิกแซกเข้าออกจากวงกลมไปข้างหน้า
จนครบทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 8
ให้ผเู ้ ล่นกระโดดกบซิกแซกเข้าออกจากวงกลมถอยหลัง
จนครบทุกวงล้อ

- ความแคล่วคล่องว่องไว

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา

- กาลังของขา

- ความอ่อนตัว

- ความแคล่วคล่องว่องไว

สัปดาห์ ที่ 1
ให้นงั่ ในวงล้อรถยนต์ ออกแรงโหนตัว ไป – มา ให้มีการ
เคลื่อนไหว แล้วเปลี่ยนไปจนครบ ทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 2
ให้ยนื ในวงล้อรถยนต์ ออกแรงโหนตัว ไป – มา ให้มีการ
เคลื่อนไหว แล้วเปลี่ยนไปจนครบ ทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 3
ให้นอนคว่าในวงล้อรถยนต์ ออกแรงโหนตัว ไป – มา ให้มี
การเคลื่อนไหว แล้วเปลี่ยนไปจนครบ ทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 4
ให้ยนื ขาเดียวในวงล้อรถยนต์ ออกแรงโหนตัว ไป – มา ให้มี
การเคลื่อนไหว แล้วเปลี่ยนไปจนครบ ทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 5
ให้นงั่ ในวงล้อรถยนต์ ออกแรงโหนตัว ไป – มา ให้มีการ
เคลื่อนไหว และรอฟังคาสัง่ เปลี่ยนสี และวงล้อที่ครู กาหนด
จนครบทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 6
ให้นงั่ ในวงล้อรถยนต์ ออกแรงโหนตัว ไป – มา ให้มีการ
เคลื่อนไหว จากวงล้อที่หอ้ ยลงต่าที่สุดไปหาวงล้อที่หอ้ ยสูง
ที่สุด จนครบทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 7

- ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

ฐานที่ 10 ต้ นไม้ หรรษา
เป็ นการฝึ กสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง กล้ ามเนือ้
แขนและการทรงตัว

- ความแข็งแรงความอดทน
ของกล้ามเนื้อแขนและขา

รายการ
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ให้นงั่ ในวงล้อรถยนต์ ออกแรงโหนตัว ไป – มา ให้มีการ
เคลื่อนไหว จากวงล้อที่หอ้ ยสูงที่สุดไปหาวงล้อที่หอ้ ยลงต่า
ที่สุด จนครบทุกวงล้อ
สัปดาห์ ที่ 8
ให้นงั่ ในวงล้อรถยนต์ ออกแรงโหนตัว ไป – มา ให้มีการ
เคลื่อนไหว แล้วเปลี่ยนไปจนครบ ทุกวงล้อโดยเพิ่มความเร็ ว
ขึ้น









กาหนดการเล่ นในสนามเด็กเล่น BBL ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย
และความฉลาดทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
สั ปดาห์ ที่
กิจกรรม
จานวนคาบ
1
ปฐมนิเทศนักเรี ยน
1
1
ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์
1
กับสุ ขภาพ 5 รายการ
1
วัด ความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ างกาย
1
หรื อความฉลาดทางการเล่น
1 – 8 รู ปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็ก
40
เล่น BBL (10 ฐาน)
8
ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์
1
กับทักษะ 5 รายการ
8
วัด ความฉลาดทางการเคลื่ อนไหวร่ างกาย
1
หรื อความฉลาดทางการเล่น

หมายเหตุ
ก่อนการทดลอง
(Pre – test)
ก่อนการทดลอง
(Pre – test)

หลังการทดลอง
(Post – test)
หลังการทดลอง
(Post – test)
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ภาพถ่ าย
รู ปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด
ทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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ภาพถ่ าย
รู ปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทีม่ ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด
ทางการเคลือ่ นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
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