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 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น 

BBL ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ อายุระหวา่ง 7 – 8 ปี จ  านวน 30 คนโดยแบ่ง 
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม เรียนวชิาพลศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
กลุ่มทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใชส้นามเด็กเล่น BBL จ  านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 5 คาบ 
คาบละ 60 นาที โดยใช้โปรแกรมการเล่นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์ 
กบัสุขภาพ 5 รายการ และแบบวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย (Physical Intelligence 
Quotient : PQ) ก่อนและหลงัการทดลอง 

 ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังจากการใช้โปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL 
สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองในรายการ ลุกนัง่ 60 วนิาที ดนัพื้น 30 วนิาที นัง่งอ
ตวัไปขา้งหน้า และวิ่งออ้มหลกั ดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง (p < .05) และผลการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม 
พบว่า การลุกนัง่ 60 วินาที และวิ่งออ้มหลกั ดีกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ในนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง 
มีค่าดชันีมวลกาย ลุกนัง่ 60 วินาที ดนัพื้น 30 วินาที นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ และวิ่งออ้มหลกั ดีข้ึนกวา่
ก่อนการทดลอง (p <. 05) และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า การวิ่งอ้อมหลักดีกว่า      
กลุ่มควบคุม (p <. 05) 

 ผลการศึกษาดา้นความฉลาดทางการเคล่ือนไหว จากการวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหว
ร่างกาย (PQ) พบวา่ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียของเวลาการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋อง
ตามค าสั่งและการวิ่งวิบากดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง (p < .05) และผลการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม 
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พบว่า นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของเวลาการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและ      
การวิง่วบิากดีกวา่กลุ่มควบคุม (p < .05) ทั้งก่อนและหลงัการทดลอง 

 สรุปได้ว่าการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท าให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายดีข้ึน 
และมีผลต่อความฉลาดทางการเคล่ือนไหว ท าให้มีความฉลาดในการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสัมพนัธ์
กบัทกัษะดีข้ึน ทั้งการเคล่ือนไหวร่างกายพื้นฐาน และโดยเฉพาะทกัษะทางกลไกทัว่ไปเก่ียวกบั
ปฏิกิริยาการตอบสนองการรับรู้และการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายตามค าสั่ง 

ค าส าคัญ :   สนามเด็กเล่น BBL, สมรรถภาพทางกาย, ความฉลาดทางการเคล่ือนไหว 
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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 
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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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เป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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โรงเรียนวดันนัทารามท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี จนการวิจยัส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 
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พระคุณท่ีให้การอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ความรัก ความเมตตา เป็นก าลงัใจและคอยสนับสนุน
การศึกษาคร้ังน้ีมาโดยตลอด 
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บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัการส่งเสริมสนบัสนุนให้เด็กมีพฒันาการดา้นต่าง ๆ ผ่านการเล่นนั้น เป็นส่ิงท่ีมี
การพูดถึงอยา่งกวา้งขวาง ไม่เพียงแต่ในวงการศึกษาเท่านั้น ในสังคมอ่ืน ๆ ก็ใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ี 
เช่นกนั ตามความคิดท่ีวา่การสนบัสนุนให้เด็กไดเ้ล่นนั้นท าให้เด็กไดเ้รียนรู้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เด็กไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการ 
ขั้นตอน กฎ กติกาของการเล่น ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) เด็กไดเ้กิดความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ 
อารมณ์ เจตคติ การรับรู้และการตอบสนอง วยัเด็กเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลอง การท่ีเด็กไดเ้ล่นไดอ้อก
ก าลงักายจะช่วยให้ร่างกายมีพฒันาการอยา่งรวดเร็ว มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งในดา้นส่วนตวัเองก็จะมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีจิตใจปลอดโปร่ง ร่าเริงแจ่มใส เพราะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้สมอง      
ท าให้เด็กรู้จกัการปรับตวัและสามารถตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ใกลต้วัไดดี้ข้ึน และดา้นทกัษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการเรียนรู้ด้านทกัษะการเคล่ือนไหวและใช้อวยัวะต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ฝึกให้เด็กไดใ้ชมื้อและสายตาใหส้ัมพนัธ์กนั และสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาพาตวัเองพน้จาก
อุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย และใช้เป็นประสบการณ์ในการเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจยัท่ีกล่าวถึงความเก่ียวขอ้งกบัสมรรถภาพทางกายท่ีมีผลต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงพอสรุปได้ว่าเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกว่า  
เด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายต ่า ดงันั้น การออกก าลงักายผ่านกิจกรรมกลางแจง้ในเด็ก จึงส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย ทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับเด็ก เป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีส าคัญส าหรับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้ งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551)  สรุปไดว้่า “กิจกรรมกลางแจง้เป็นกิจกรรม  
ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น ได้ท ากิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลัง เคล่ือนไหวร่างกายและ
แสดงออกโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้นั้น    
ไดค้ดัสรรแลว้ เพื่อเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้ใหเ้กิดพฒันาการดา้นต่าง ๆ” 



2 

 

 ในปี พ.ศ. 2560 สมชัชาสุขภาพ 10 มีมติว่า แนวทางส าคญัในการส่งเสริมให้คนไทยมี
กิจกรรมทางกายเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ การสร้างความรู้ความเขา้ใจ การจดัการความรู้ สร้างนวตักรรมและ
การส่ือสาร การพฒันาความสามารถของคน องคก์ร เครือข่ายการสร้างพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการมีกิจกรรม
ทางกาย การขบัเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดบัชาติและพื้นท่ี โดยสนบัสนุนให้
มีกลไกความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน เครือข่ายผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และกลไกระดบัพื้นท่ี   
โดยใช้พื้นท่ีเป็นตวัตั้ง ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเขา้มาร่วมคิด 
ร่วมท าในทุกขั้นตอน โดยการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยน่ิง จะท าให้คนไทย 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลใหส้ังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความกระฉบักระเฉง น าประเทศ
ไปสู่การพฒันาในมิติต่าง ๆ ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางการเคล่ือนไหวนั้นมีหลายประเภท แต่ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกใช้สนามเด็กเล่น ผ่านการออกก าลงักาย ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5     
เพื่อสร้างศกัยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 7 – 8 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นวยัท่ีอยู่ในช่วง
โอกาสทองของการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนของพฒันาการ ขณะท่ีเด็กเล่น เด็กสามารถเล่น
ด้วยตนเองหรือเล่นแบบเป็นกลุ่มและเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง จนเกิดประสบการณ์ทกัษะองค์
ความรู้ได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงสัมพนัธ์กบัแนวคิด ทฤษฎี ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard 
Gardner) ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นการประชุม เร่ืองทฤษฎีพหุปัญญา (Gardner, 1987) และผลงานศึกษาวิจยั
เร่ือง “ขอบเขตของจิต” (Frames of Mind ค.ศ. 1983) ส่วนทฤษฎีแนวคิดของ จอห์น ดิวอ้ี (John  Dewey) 
กล่าวไวใ้นหนงัสือ Democracy and Education (Dewey, 1901) การเรียนรู้จากการกระท า (Learning 
by Doing) ท าใหน้กัเรียนไดมี้พฒันาการอยา่งมีขั้นตอน เป็นระบบ 
 จากสภาพจริงท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัมองเห็นว่า นกัเรียนระดบัประถมศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เด็กท่ีมีช่วงอายุ 7 – 8 ปี (ระหว่างชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3) ซ่ึงเป็นวยัท่ี
เหมาะสมอยา่งยิ่งในการเรียนรู้ แต่ยงัไม่ไดรั้บการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างจริงจงัและ
ต่อเน่ือง จึงท าให้นักเรียนขาดทกัษะและกระบวนการคิด อนัจะน าไปสู่การพฒันาทางด้านการ
เรียนรู้ อีกทั้งโครงสร้างของหลกัสูตร ก าหนดให้การเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีจ านวนเวลาเรียน
ต่อสัปดาห์นอ้ยมาก เพียง 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ของนกัเรียน 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL     
ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ี     
อยูใ่นช่วงวยัดงักล่าว และใชเ้ป็นขอ้มูลเสนอแก่ครูผูส้อนวิชาพลศึกษา เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพ
ทางกายและและความฉลาดทางการเคล่ือนไหววา่ จากการศึกษาผลของการใชส้นามเด็กเล่นท่ีมีผล
ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวของเด็ก แลว้ไดผ้ลในระดบัใดและจะใช้
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เป็นแนวทางวางแผนการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของ
นกัเรียน โดยจดัท าเป็นรูปแบบของกิจกรรมในระดบัของการศึกษาท่ีสูงข้ึน อนัเป็นแนวทางหน่ึง   
ในการแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพของนกัเรียนใหส้มบูรณ์ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

  1.   เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อสมรรถภาพทาง
กายของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 

  2.   เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อความฉลาดทาง 
การเคล่ือนไหวของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 1.    เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายโดยใช้สนาม
เด็กเล่น BBLส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 2.    ผลการวิจยัในการศึกษาผลของความฉลาดทางการเคล่ือนไหวสามารถน าไปต่อยอด 
โดยจดัท าเป็นรูปแบบของกิจกรรมในระดบัของการศึกษาท่ีสูงข้ึนไป 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยั ไวด้งัน้ี 
 ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากร เป็นนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษา
ตอนตน้ท่ีมีอายุระหว่าง 7 – 8 ปี โรงเรียนวดัเทพาราม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จ านวน 125 โรง โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเจาะ (Purposive Sampling) 
 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ อายรุะหวา่ง    
7 – 8 ปี โรงเรียนวดัเทพารามและโรงเรียนวดันันทาราม โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง                           
(Purposive Sampling) แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใชว้ิธีการจดัเขา้กลุ่ม (Random Assignment) 
ซ่ึงแบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ท าการเล่นในสนามเด็กเล่นท่ีมีผลต่อ
สมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวของเด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 สนำมเด็กเล่น หมายถึง สนามท่ีออกแบบปรับปรุงอยา่งเหมาะสม ในการใชเ้ป็นสถานท่ี   

จดักิจกรรมทางกาย เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวส าหรับเด็ก 
 สมรรถภำพทำงกำย หมายถึง การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้บุคคลนั้นสามารถกระท ากิจกรรมท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งคล่องแคล่วไม่เหน่ือยลา้และเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 ควำมฉลำดทำงกำรเคลื่อไหว  หมายถึง  กระบวนการพฒันาด้านการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย ซ่ึงเป็นการพฒันาโครงสร้าง ทั้งระบบของร่างกายท่ีใช้ในการควบคุมสั่งการตวัเอง และ 
การรับขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้ม  
 นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาตอนตน้ช่วงอายุ 7 – 8 ปี โรงเรียน           
วดัเทพารามและโรงเรียนวดันนัทาราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 
 การจดัการเรียนการสอนทางพลศึกษาโดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนดว้ยสนามเด็กเล่น
ท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวของเด็กนักเรียนระดบัประถม 
ศึกษา ผูว้จิยัไดศึ้กษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งน าเสนอ
ตามล าดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั พฒันาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบั
ทกัษะการเรียนรู้ 
       1.1  พฒันาการเรียนรู้ 
  1.1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)  

  1.1.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom) 
       1.2  สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะ 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีหลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning, 
BBL) 
        2.1  พฒันาการของสมองวยั 6 – 10 ปี  
       2.2   ความหมายของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 

      2.3  หลกัการส าคญัของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
       2.4   องคป์ระกอบของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
       2.5  แนวคิดการจดัการเรียนรู้วชิาพลศึกษาแบบ Brain Based Learning 
       2.6  ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน   
 3.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
       3.1   งานวจิยัในประเทศ 
       3.2   งานวจิยัในต่างประเทศ 
 
 
 



6 

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฒันาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายทีสั่มพนัธ์กบัทกัษะ 
 การพฒันาการเรียนรู้ 
 โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ กล่าววา่ ปัญญาของมนุษยห์รือความเก่งของมนุษย ์เรียกวา่ พหุปัญญา 
8 ประการ (Gardner, 1987) กล่าวไว ้ดงัน้ี 

 1.  ปัญญาด้านภาษา หมายถึง ความสามารถในการคิดเป็นภาษาพูดและการใช้ภาษา   
เพื่อแสดงออก และมีความช่ืนชอบในความหมายท่ีสลับซับซ้อนของภาษา  กิจกรรมเพื่อพฒันา
ปัญญาดา้นภาษา เช่น การใช้สัญลกัษณ์ การอ่านแผ่นพิมพค์อมพิวเตอร์ การโตว้าที การประพนัธ์ 
การเล่าเร่ืองข าขนั การกล่าวสุนทรพจน์ การอ่าน การเล่าเร่ือง การฟัง การฟังเทป การเขียนเรียงความ 
การเขียนรายงาน การเล่นเกมอกัษรไขว ้การอ่านนิทานหรือนิยาย การอ่านหนงัสือสารคดี การอ่าน
หนังสือพิมพ์ การอ่านวารสาร การใช้อินเทอร์เน็ต การวิจัย  การอ่านหนังสือทั่วไป การอ่าน
อตัชีวประวติั และการท าบรรณานุกรม เป็นตน้ 

 2.  ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ ปัญญาดา้นน้ีช่วยให้สามารถคิดตวัเลข คิดปริมาณ 
พิจารณาขอ้สันนิษฐานและสมมติฐานต่าง ๆ และสามารถท าโจทยค์ณิตศาสตร์ท่ีสลบัซับซ้อนได้ 
กิจกรรมเพื่อพฒันาปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ เช่น การทายปัญหา การท าเคา้โครงเร่ืองย่อ 
การจดัล าดบัเหตุการณ์ การสร้างภาพหรือลวดลายต่าง ๆ การหาเหตุและผล การหาขอ้แตกต่าง    
การแกส้มการ การคิดค านวณ การเล่นเกม และการคิดเลขเศษส่วน เป็นตน้ 

 3.  ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ ช่วยปลูกฝังความสามารถในการคิดเป็นสามมิติ (กวา้ง ไกล 
และลึก) สามารถสร้างภาพ เปล่ียนภาพหรือปรับภาพได้ ท าให้สามารถพาตนเองและวตัถุต่าง ๆ 
ผา่นไปในระยะทางหรือท่ีวา่งได ้และสามารถสร้างหรือถอดรหสัหรือแปลความ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่
ในรูปของงานขีดเขียน (งานกราฟฟิก) ไดจ้ดักิจกรรม เพื่อพฒันาปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ เช่น   
การเขียนภาพ การวาดภาพ การเขียนการ์ตูน การแกะสลกั การต่อภาพ การเขียน แผนท่ี การท าป้าย
นิเทศเร่ืองราว การดูวีดิทศัน์ การใชส้ัญลกัษณ์ การใชภ้าพโปสเตอร์ การดูและศึกษาภาพจิตรกรรม
ฝาผนงั การท าตุก๊ตาลม้ลุก การสร้างรูปจ าลอง การปะภาพกระดาษ การสเกตซ์ภาพ การท าโมบายล์ 
เป็นตน้ 

 4.  ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย ช่วยให้การจบัตอ้ง หรือจดัการกบัวตัถุและทกัษะ
ต่าง ๆ ทางกายภาพท่ีละเอียดอ่อนได ้กิจกรรมเพื่อพฒันาปัญญา ดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น 
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การใชภ้าษาท่าทาง การเตน้ร าหรือการฟ้อนร า การแสดง
ละครใบ ้การทศันศึกษา การท างานในห้องทดลอง การสัมภาษณ์ การเล่นกีฬา การเล่นเกม การแสดง 
ออกบนใบหนา้ เป็นตน้ 

 5.  ปัญญาด้านดนตรี ช่วยให้มีความรู้สึกไวเก่ียวกบัเสียงสูงต ่า ท านองเพลง จงัหวะ
ดนตรี และน ้ าเสียง กิจกรรมเพื่อพฒันาปัญญาดา้นดนตรี เช่น การแสดงบนเวที การร้องเพลง  
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การเล่นดนตรี การใช้เคร่ืองดนตรี การรู้จงัหวะดนตรี การแต่งเพลง การร้องเพลงประสานเสียง   
การเล่นดนตรีเคร่ืองสาย การเล่นดนตรีสากลสอง สาม ส่ีช้ิน การท าจงัหวะ การเตน้แร็พ การเตน้
ตามจงัหวะเพลง การอ่านเพลงสวด การสวดมนต ์การอ่านท านองเสนาะ เป็นตน้ 

 6.  ปัญญาดา้นรู้ผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น และการมีปฏิสัมพนัธ์  
กบัผูอ่ื้นไดดี้ กิจกรรมเพื่อพฒันาปัญญาดา้นรู้ผูอ่ื้น เช่น การท าโครงงานเป็นกลุ่ม การท างานกลุ่ม 
การท าแผนภูมิ การสังเกต การปฏิสังสรรค์ การสนทนาสองคน การสนทนาหลายคน การโตว้าที           
การส่ือสาร การปะภาพกระดาษ การวาดจิตรกรรมฝาผนงั การเล่นกีฬา การเล่นเกม เป็นตน้ 

 7.  ปัญญาดา้นรู้ตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง หรือความสามารถใน
การสร้างและรับรู้ตนเองอยา่งถูกตอ้ง และใชค้วามรู้น้ีในการวางแผนและช้ีน าชีวิตตนเอง กิจกรรม    
เพื่อพฒันาปัญญาดา้นรู้ตนเอง เช่น การอ่านวารสาร การนัง่สมาธิหรือวิปัสสนา การประเมินตนเอง    
การบนัทึก การคิดทบทวน การคดัลอกขอ้ความ ค าคม ค ากล่าวเก่ียวกบัตนเอง การเขียนค าประพนัธ์ 
การแปลความ การคิดฉบัพลนั การสร้างกรอบ ความคิด การวางเป้าหมาย เป็นตน้ 

 8.  ปัญญาดา้นรอบรู้ธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการสังเกตรูปแบบการเป็นอยู่
ของธรรมชาติ สามารถก าหนดและจดัหมวดหมู่ ส่ิงต่าง ๆ และเขา้ใจระบบท่ีเป็นธรรมชาติ และ
ระบบท่ีมนุษยท์  าข้ึน กิจกรรมเพื่อพฒันาปัญญาด้านรอบรู้ธรรมชาติ เช่น การทศันศึกษา (ไปชม 
สวนสัตว ์ฟาร์ม และไร่นา) การศึกษาภาคสนาม การดูนก การดูรังนก การปลูกตน้ไม ้การถ่ายรูป 
การเดินชมธรรมชาติ (การเดินป่า) การพยากรณ์อากาศ การดูดาว การตกปลา การส ารวจถ ้า การแยก
ประเภทกอ้นหิน การศึกษาระบบนิเวศ การจบัผีเส้ือ การเก็บเปลือกหอย การศึกษาพืชและตน้ไม ้
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 จากขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ปัญญาดา้นภาษาเกิดจากความสามารถท่ีมาจากความคิด
โดยแสดงออกมาเป็นภาษาพูดและการใช้ภาษาเพื่อการแสดงออก ปัญญาดา้นตรรกะคณิตศาสตร์นั้น
เป็นความสามารถเก่ียวกับการใช้ตัวเลขท่ีสลับซับซ้อนเชิงปริมาณมีความเก่ียวข้องกับการ
ตั้งสมมติฐาน ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์เป็นความสามารถทางดา้นการคิดเก่ียวกบัการสร้าง ถอดรหัส 
รวมไปถึงการแปลความเพิ่มปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกายจะใช้ภาษา
เก่ียวกบัท่าทาง ปัญญาดา้นดนตรี มกัเก่ียวขอ้งกบัท านองเพลง จงัหวะ และการแสดงออกทางดา้น
การร่ายร า ปัญญาดา้นรู้ผูอ่ื้นเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เขา้ใจและเรียนรู้ เก่ียวกบัผูอ่ื้น ปัญญา
ดา้นรู้ตนเองเป็นการแสดงถึงการรู้จกัตนเองอย่างถูกตอ้ง และปัญญาดา้นรอบรู้ธรรมชาติสามารถ
จ าแนกก าหนดเก่ียวกบัรูปแบบสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ  
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom) 
 (Bloom, 1976) กล่าววา่ การเรียนการสอนท่ีจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น 

ผูส้อนจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนและได้แบ่งประเภทของพฤติกรรม โดยอาศยัทฤษฎี   
การเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานวา่ มนุษยจ์ะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสติปัญญา ดา้นร่างกาย 
และด้านจิตใจ และน าหลักการน้ีจ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of 
Educational Objectives 

 1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
  พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัสติปัญญา ความคิด ความสามารถใน

การคิดเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1.1  ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่าง ๆ 

และระลึกเร่ืองราวนั้น ๆ ออกมาไดถู้กตอ้งแม่นย  า 
  1.2  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคญัของ

เร่ืองราวโดยการแปลความหลกั ตีความได ้สรุปใจความส าคญัได ้
  1.3  การน าความรู้ไปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการน าหลกัการ 

กฎเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีรับรู้ น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ได ้
  1.4  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์             

ใหก้ระจายออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
  1.5  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนยอ่ยเขา้เป็น

เร่ืองราวเดียวกนัโดยปรับปรุงของเก่าใหดี้ข้ึนและมีคุณภาพสูงข้ึน 
  1.6  การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตดัสินกระท า

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดลงไป การประเมินเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้กณฑ ์คือ มาตรฐานในการวดัท่ีก าหนดไว ้ 
 2.  จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดา้นจิตใจ) ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซ้ึง 

ทศันคติ ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านน้ีอาจไม่เกิดข้ึนทนัที ดงันั้น การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และสอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยู่
ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผูเ้รียนเปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค์ได้จะประกอบดว้ย 
พฤติกรรมยอ่ย ๆ 5 ระดบั คือ การรับรู้ การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจดัระบบ และบุคลิกภาพ 

 3.  ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเน้ือประสาท) พฤติกรรม      
ท่ีบ่งถึงความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ช านิช านาญ ซ่ึงแสดงออกมาไดโ้ดยตรง
โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัช้ีระดบัของทกัษะ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้     
การกระท าตามแบบการหาความถูกตอ้ง การกระท าอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากตดัสินใจและการกระท า
ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  
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 ดงันั้น สรุปไดว้่าการท่ีผูเ้รียนจะเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งมีความ
กระตือรือร้นตลอดเวลา ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเราจะเรียนรู้ เม่ือมีความเขา้ใจแลว้
ตอ้งวิเคราะห์ให้ได้ก่อน จากนั้นถึงจะประเมินค่าจากทฤษฎีดงักล่าว ว่ามนุษยจ์ะเกิดการเรียนรู้      
ใน 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ ซ่ึงทุกส่ิงน้ีตอ้งด าเนินไปอย่างพร้อม ๆกนั  
ถึงจะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สมรรถภาพทางกายทีสั่มพนัธ์กบัทกัษะ 

 สุพิตร สมาหิโต (2534) กล่าววา่ การทดสอบสมรรถสภาพทางกลไก (Motor Fitness Test) 
หมายถึง การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของอวยัวะส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย เฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวกบัความแขง็แรง ความอดทนของกลา้มเน้ือ ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความสามารถในการทรงตวั ความแคล่วคล่องว่องไว ความอ่อนตวั 
ความเร็ว และพลงังานกล้ามเน้ือ โดยมีวตัถุประสงค์หลกั เพื่อตอ้งการทราบถึงขีดความสามารถ    
ในการท างานของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายว่ามีความสามารถหรือมีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องท่ีจะตอ้งปรับปรุงส่วนไหนบา้ง ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะใหร่้างกายส่วนนั้น
ได้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีระบบ และจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การมี
สมรรถภาพทางกายท่ีดีต่อไป  
 สุพิตร สมาหิโต  (2534) ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ (Muscle Strength) หมายถึง 
ความสามารถของกล้ามเน้ือ ซ่ึงท าให้เกิดความตึงตัว เพื่อใช้แรงในการยกหรือดึงส่ิงต่างๆ          
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือช่วยท าให้ร่างกายทรงตวัเป็นรูปร่างข้ึนมาได้ หรือท่ีเรียกว่าความ
แข็งแรงเพื่อรักษาทรวดทรง ซ่ึงจะเป็นความสามารถของกลา้มเน้ือท่ีช่วยให้ร่างกายทรงตวัตา้นกบั
แรงศูนยถ่์วงของโลกอยูไ่ดไ้ม่ลม้ลง ส่วนความแข็งแรงของกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน 
เช่น การวิ่ง การกระโดด การเขยง่ การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลบัเทา้ เป็นตน้ 
ความแข็งแรงอีกชนิดหน่ึงของกลา้มเน้ือ เรียกวา่ ความแข็งแรงเพื่อเคล่ือนไหวในมุมต่าง ๆ ไดแ้ก่          
การเคล่ือนไหวแขนและขาในมุมต่าง ๆ เพื่อเล่นเกมกีฬา หรือใชใ้นการปา การขวา้ง การเตะ การตี 
เป็นตน้ ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือในการเกร็งเป็นความสามารถของร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างกายในการตา้นทานต่อแรงท่ีมากระท าจากภายนอกโดยไม่ลม้หรือสูญเสียการทรงตวัไป  
 ความอดทนของกล้ามเน้ือ (Muscle Endurance) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเน้ือ   
ในการออกแรง ท าให้วตัถุเคล่ือนท่ีติดต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ หรือหลายคร้ังติดต่อกนัได ้ความอดทน 
ของกลา้มเน้ือสามารถเพื่อได้มากข้ึน โดยการเพิ่มจ านวนคร้ังในการปฏิบติักิจกรรมจะข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น อาย ุเพศ ระดบัสมรรถภาพทางกลไกของเด็กและชนิดของการออกก าลงักาย 
 ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ (Cardiorespiratory Endurance) 
หมายถึง ความสามารถของหวัใจ ปอด และหลอดเลือดในการท่ีจะล าเลียงออกซิเจนและสารอาหาร
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ไปยงักลา้มเน้ือท่ีใชอ้อกแรง และขณะเดียวกนัก็น าสารท่ีไม่ตอ้งการ ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัการท างาน
ของกลา้มเน้ือออกจากกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการออกแรง ในการพฒันาหรือเสริมสร้างความอดทนของ
ระบบไหลเวยีนเลือดและการหายใจนั้น เด็กจะตอ้งมีการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ๆ เช่น การวิ่ง 
การกระโดด โดยใชร้ะยะเวลาติดต่อกนั คร้ังละประมาณ 10 – 15 นาที 
 ความอ่อนตวั (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนไหวของส่วนแขน ส่วนขา 
หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เต็มขีดจ ากดัของการเคล่ือนไหวนั้น ๆ การพฒันาทางดา้นความอ่อนตวั
ท าไดโ้ดยการยืดเหยียดกลา้มเน้ือหรือเอ็นหรือการใชแ้รงตา้นทานให้กลา้มเน้ือและเอ็นตอ้งท างาน
มากข้ึน การยืดเหยียดของกลา้มเน้ือท าได้ทั้งแบบอยู่กบัท่ีหรือมีการเคล่ือนท่ีเพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด ควรใชก้ารเหยียดของกลา้มเน้ือในลกัษณะอยูก่บัท่ีนั้นก็คือ อวยัวะส่วนแขนและขาหรือล าตวั
จะตอ้งเหยยีดจนกวา่กลา้มเน้ือจะรู้สึกตึง และจะตอ้งอยูใ่นท่าเหยยีดกลา้มเน้ือในลกัษณะน้ีประมาณ 
10 – 15 นาที  
 พลงัของกลา้มเน้ือ (Muscle Power) หมายถึง ความสามารถของกลา้มเน้ือท่ีจะเคล่ือนไหว
ไดอ้ยา่งพลนัทนัทีในเวลาอนัสั้นท่ีสุด  

 ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการเคล่ือนไหวจากท่ีหน่ึงไปยงั
อีกท่ีหน่ึง  

        ความแคล่วคล่องวอ่งไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงทิศทางหรือ
ต าแหน่งอยา่งรวดเร็วและไดผ้ลอยา่งแทจ้ริงในขณะท่ีก าลงัเคล่ือนไหวโดยใชค้วามเร็วไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

       การทรงตวั (Balance) หมายถึง ความสามารถในการประสานงานระหวา่งระบบประสาท
กบักลา้มเน้ือในขณะท่ีร่างกายปฏิบติังาน  
 ณรัญ จริยวิจิตร (2553, 1) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึง 
ความสามารถของร่างกายในการประกอบการงานหรือกิจกรรมทางกายอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นอยา่งดี
โดยไม่เหน่ือยเร็ว สมรรถภาพทางกายเป็นส่วนส าคญัต่อพฒันาการทางด้านร่างกายของมนุษย์ 
สมรรถภาพทางกายของบุคคลทัว่ไปจะเกิดข้ึนได้จากการเคล่ือนไหวร่างกายหรือออกก าลงักาย 
อยา่งสม ่าเสมอ แต่ถา้หยุดออกก าลงักายหรือเคล่ือนไหวร่ายกายน้อยลงเม่ือใด สมรรถภาพทางกาย
จะลดลงทนัที 
  ชวภรณ์ สุริยจนัทร์ (2554, 56) สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกาย 
ท่ีจะปฎิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัหรือท างานอย่างใดอยา่งหน่ึงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ติดต่อกนัโดยไม่เหน่ือยเร็ว อีกทั้งยงัสามารถฟ้ืนตวัสู่ภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ดังนั้น สรุปได้ว่าสมรรถภาพทางกายสัมพนัธ์กับสุขภาพจะมุ่งทดสอบระบบกลไก      
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 
เกิดเป็นรูปร่างมากข้ึน เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
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แนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning ; BBL ) 

     การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning) นักประสาทวิทยาเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัสมองและกระบวนการเรียนรู้ของสมอง ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบัสมองมนุษย ์   
ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสมอง เช่น การแปลความหมาย การเก็บ
ขอ้มูล ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ตอ้งการให้เปล่ียนความคิดเก่ียวกบักระบวนการ
เรียนรู้ใหใ้หม่ข้ึนกวา่เดิม 
 พฒันาการของสมองวยั 6 – 10 ปี  
 สถาบนัส่งเสริมอจัฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู้ (2550) ช่วงอายุ 6 – 10 ปี หรือวยั
ประถมตน้เป็นการเช่ือมโยงประสานการท างานระหวา่งสมองซีกซ้าย – ขวา และส่วนต่าง ๆ ก าลงั
ก่อตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นกระบวนการรับรู้เสียง แขนงประสาทในคอร์ปัส แคลโลซมัของเด็กจะมี
ขนาดใหญ่ มีการพฒันาเร่ืองจงัหวะและดนตรี ช่วยให้เขา้ใจยิง่ข้ึนวา่ เหตุใดโปรแกรมพฒันาการอ่าน 
และฟังบทคลอ้งจองและเพลงกล่อมเด็กท่ีมีจงัหวะ 
 เม่ือเด็กมีอายุ 9 ขวบมีความสามารถในการประจกัษ ์เสียงในใจมีความสามารถในการนึกคิด 
หรือไดย้ินท่วงท านอง และจงัหวะในสมองน้ี เป็นจุดตั้งตน้ท่ีเด็กจะสร้างท่วงท านองต่าง ๆ สมอง
ของเขาจะเป็นกระดาษทด เด็กแต่งกลอนในอากาศโดยท่ีเขาไม่ตอ้งเขียนลงไป ช่วงวยัน้ีจึงนบัเป็น
ช่วงแห่งการมีมโนมิติ (Concept) เก่ียวกบัสุนทรียภาพทางดนตรี เก่ียวกบัจงัหวะและท่วงท านองน้ี 
คือ โอกาสทองของการวางรากฐานดา้นภาษาและวรรณคดี พน้จากวยัน้ีไปก็จะท าไดย้ากข้ึน 
 ถ้าสังเกตในวยัประถมตน้จะเห็นได้ว่า เด็ก ๆ ชอบเพลงท่ีมีการเคาะ เขย่า ตี พวกเขา   
ชอบเพลงและบทคลอ้งจอง แสดงวา่สมองเร่ิมมีการพฒันาการรับรู้และสร้างสรรคท์างภาษาท่ีพอ 
จะล้อเลียนและเล่นค า เด็ก ๆ ชอบเล่นค าสัมผสัอกัษร เล่นเกมสัมผสัค า พร้อมกบัเปล่ียนท่าทาง   
ของมือและเทา้อยา่งรวดเร็ว 
 เด็ก ๆ คิดจงัหวะประกอบการเล่นเอง บางคนอาจใช้เคร่ืองดนตรีง่าย ๆ เช่น กลอง ไมตี้ 
และองักะลุง มาช่วยกนัท าจงัหวะให้น่าสนใจ บางคนก้าวไปไกลถึงการใช้คียบ์อร์ด ด้วยเหตุน้ี       
จึงควรจดัหาหนงัสือ บทเพลงและเกมท่ีกระตุน้ให้สมองเรียนรู้ภาษา โดยใชบ้ทคลอ้งจองประเภท
ต่าง ๆ มาเป็นตวักระตุน้ใหส้มองเรียนรู้ 
 เด็กอายุ 7 – 9 ขวบ มีการพฒันาการสมองซีกซ้ายท่ีชดัเจนมาก เช่นเดียวกบัการมีทกัษะ 
ในการสะกดค า เด็กวยัน้ีเร่ิมสนใจรายละเอียดต่าง ๆ ของมวลประสบการณ์แบบรวม ๆ (Big Picture) 
ดว้ยเหตุผลน้ีเด็กวยั 7 – 9 ขวบ จึงเป็นวยัแห่งความพร้อมท่ีจะเขา้สู่การเรียนรู้จากรูปธรรมต่าง ๆ  
เด็กเหล่าน้ียงัคงเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดในกิจกรรมท่ีใชมื้อและเสียง 
 ช่วงอายุ 10 ปี ข้ึนไป หรือล่วงพ้นวยัประถมต้นสู่วยัประถมปลาย สมองของเด็กมี
พฒันาการสมบูรณ์มากเกือบร้อยละ 80 ส่วนท่ียงัโตไม่พอ คือ บริเวณส่วนหนา้สุดของสมองส่วนหนา้ 



12 

 

(Prefrontal Lobe) ซ่ึงเป็นสมองส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด ตดัสินใจ ระบบเหตุผล และส่วนคอร์ปัส
แคลโลซัม ซ่ึงยงัตอ้งมีพฒันาการต่อไป เพื่อท าหน้าท่ีเช่ือมโยงสมอง 2 ซีก คือ ซ้ายกบัขวาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ส่ิงท่ีปรากฏชัดเจนในสมอง คือ ปริมาณของเน้ือเยื่อขาว (White Matter) ซ่ึงหมายถึง 
แขนงประสาทท่ีหุ้มดว้ยไมอิลินท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงวยัน้ี ขณะท่ีปริมาณของเน้ือเยื่อสีเทา (Gray Matter) 
ซ่ึงหมายถึง จ านวน เซลล์และจุดซีแนปส์ท่ีอยู่บนผิวสมองจะลดลงหลงัจากอายุ 12 ปี ผลจากการ
สร้างไมอิลิน คือ การส่ือสารติดต่อระหวา่งสมองส่วนต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
          ในช่วงอายุ 10 ปี ข้ึนไป ความเร็วของกระแสประสาท ระหวา่งสมองสองซีกซ้าย – ขวา
ในผูใ้หญ่นั้น ประมาณเท่ากบั 5 มิลลิเชคคนัด์ (Milliseconds) ซ่ึงเป็น 4 – 5 เท่า ของความเร็วท่ีวดั 
ไดใ้นเด็กอายุ 4 ปี ความผิดปกติบางชนิด เช่น ออติซมั (Autisum) ประเภทต่าง ๆ เช่ือกนัวา่ เป็นผล     
มาจากการพฒันาท่ีผิดปกติของเน้ือเยื่อสมองขาว (White Matter) สภาวะทางไฟฟ้าท่ีใช้วดัแทน   
การท างานของสมองออกมาเป็นคล่ืนความถ่ีน้ี จะมีค่าสูงข้ีนกวา่เด็กวยัต ่ากวา่ 10 ปี ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ี
วา่สมองท างานมากข้ึน ในเด็กอายุ 3 – 13 ปี ปรากฏว่ามีคล่ืนความถ่ีเหมือนกบัท่ีปรากฏในผูใ้หญ่ 
คือ มีค่า > 14 Hz (Alpha Rhythm) ซ่ึงหมายความวา่ กระบวนการท างานในสมองของเด็กเร่ิมมีความ
ใกลเ้คียงกบัสมองของผูใ้หญ่  
 เด็กควบคุมการเคล่ือนไหวไดดี้ข้ึนมาก เม่ืออาย ุ10 – 11 ปี ทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว
จะดีเทียบเท่ากับผูใ้หญ่ การเคล่ือนไหวท่ีละเอียดซับซ้อนรวดเร็วนั้น เด็กสามารถท าได้ดี เช่น       
การเล่นดนตรีก็สามารถท าไดดี้มากข้ึนเร่ือย ๆ การเตน้ ร า ฟ้อน ทั้งแบบเด่ียวและหมู่คณะ เด็กจะ
สนใจเป็นพิเศษ เพราะการเคล่ือนไหวมีความซบัซ้อน ผนวกกบัเร่ืองราว (Story) ท่ีปรากฏในเน้ือหา
ของนาฏศิลป์นั้นสร้างแรงจูงใจและความหมายให้แก่สมองอย่างยิ่ง สมองสามารถเรียนรู้ได้ทั้ ง
นาฏศิลป์แบบฉบบั (Classic) นาฏศิลป์ประยกุต ์รวมทั้งการคิดสร้างสรรคท์่วงท่าข้ึนดว้ยตนเอง  
 ในระยะน้ี เด็กเร่ิมเล่นเกมกีฬาอย่างตั้งใจ รวมทั้งเร่ิมควบคุมตวัเองได ้ดว้ยเหตุน้ี เด็กจึง
สามารถนัง่และฟังนาน ๆ ได้มากข้ึน แต่ก็จะเหน่ือยหรือเม่ือย เม่ือตอ้งนั่งนานเกินไป ในขณะท่ี   
การวิ่ง ข่ีจกัรยาน และกระโดดกลบั ไม่ได้ท  าให้รู้สึกเหน่ือยมากนัก การเรียนแบบตกเป็นฝ่ายรับ 
(Passive) จึงไม่เหมาะกบัเด็กในวยัน้ี  
 เด็กวยั 10 – 12 ปี การคิดแบบนามธรรมจะเร่ิมพฒันาชดัเจนข้ึน จะมีการพฒันาการเรียนรู้
อนัหลากหลาย และจะเลือกความสนใจตามแบบของตน ซ่ึงเป็นจุดส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความแตกต่าง
กบัผูอ่ื้น เด็กบางส่วนจะสามารถคน้ควา้ ทดลอง ศึกษา วิจยัเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง มากกวา่การคิด 
แบบเด็ก ๆ และตอ้งการโอกาสท่ีจะแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียน ความรู้และประสบการณ์กบัผูอ่ื้น
มากข้ืน  
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 เด็กเร่ิมใชว้ิธีวิเคราะห์มากข้ึนในการท าความเขา้ใจความหมายของค า ถา้ใหเ้ด็กเล็กนึกค า
ท่ีเก่ียวกบัสุนขั เด็กมกันึกถึงส่ิงท่ีเห็นเก่ียวกบัสุนขั แต่เด็กโตมกัจะนึกถึงส่ิงท่ีอยูใ่นจ าพวกใกลเ้คียง 
เด็กเล็กนึกถึงค าวา่ ด า ใหญ่ เล็ก เห่า แต่เด็กโตอาจนึกถึงแมว เสือ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์
แบบน้ีแสดงวา่ เด็กขยายความรู้เก่ียวกบัค าโดยไม่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ และท าให้เด็กใชค้  าท่ีเป็น
นามธรรมมากข้ึนได ้เด็กจึงแยกแยะไดร้ะหวา่งค าวา่ ลูก หลาน เหลน เมือง หมู่บา้น เป็นตน้ ส่ิงท่ีมี
นยัส าคญั คือ เม่ือผา่นการวเิคราะห์ค าแลว้ เด็กก็สามารถกา้วไปสู่การรับไวยากรณ์ ซ่ึงเป็นนามธรรม
มากกวา่ได ้นัน่คือ เร่ิมใชค้วามรู้ขั้นสูงกวา่เดิมในวยัประถมปลายไดแ้ลว้ เช่น การเร่ิมเรียนพีชคณิต
และเรขาคณิต เป็นตน้  
 ปลายวยัประถมปลายต่อวยัมธัยม การเรียนรู้ของสมองเร่ิมกา้วผ่านระยะของการเรียนรู้  
ท่ีใช้การเทียบเคียงและการถอดรูปความสัมพนัธ์ในกระบวนการแบบ (Pattern) ของขอ้มูลเขา้สู่
กระบวนการเรียนรู้แบบวิเคราะห์ (Analytic) สมองสร้างความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ ๆ บนฐาน 
ความรู้จากขอ้มูลเดิม โดยเรียนรู้ความหมายจากค านิยามได ้เด็กเร่ิมพฒันาความสามารถในการโยง
แบบแผนของขอ้มูลและปรากฏการณ์ต่าง ๆ (Pattern) ท่ีอยูใ่นความทรงจ าเก่ียวกบัค านิยามนั้นขา้มไป 
เช่ือมโยงกบัข้อมูลใหม่ นับเป็นทางลัดของกระบวนการเรียนรู้และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่      
ไดร้วดเร็ว รวมทั้งกา้วไปสู่ “นามธรรม” มากข้ึน เพราะการสร้างความรู้ใหม่อาศยัรูปธรรมนอ้ยลง
ทุกที กระบวนการเช่นน้ี คือ “กระบวนการคิด” นัน่เอง 
 การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนและคนอ่ืนยงัอยูใ่นระยะตน้ เด็กยงัถือเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลาง
ไม่ได ้หมายความวา่ เด็กยงัคิดถึงแต่ตวัเอง แต่หมายความวา่ เด็กมองเห็นและเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ เท่าท่ี
ตวัเองมีประสบการณ์ มีสัมผสัรับรู้ได ้และดว้ยเหตุผลท่ีมีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ยระหว่างสมอง
ของเด็กหญิงและเด็กชาย จึงท าให้เด็กหญิงมีแนวโนม้ทางภาษาไดดี้กว่า และเด็กชายก็มีแนวโน้ม 
ในการพฒันาความเขา้ใจเร่ืองระยะและไดดี้กวา่เด็กหญิง  
 การแปรส่ิงรูปธรรมให้กลายเป็นนามธรรมมิใช่ปรากฏออกมาแต่เพียงในรูปของการ
เรียนรู้ภาษาเท่านั้ น แต่คือความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันระหว่าง
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ท าใหร้อบตวัเก่ียวขอ้งกบัการมีอยูข่องตนเอง 
 จากการรับรู้ของส่ิงท่ีมีอยู่เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ตน้ไม ้พ่อ แม่ นก สุนขั แมว ฯลฯ น าไปสู่การ
จ าแนก (Sort) และจดักลุ่ม (Classify) เช่น ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวได ้ส่ิงนั้นเคล่ือนไหวไม่ได ้ส่ิงท่ีตั้งฉาก
กบัพื้นโลก ส่ิงท่ีขนานกบัพื้นโลก ส่ิงน้ีมีชีวติ ส่ิงนั้นไม่มีชีวติ จินตนาการ ซ่ึงเร่ิมตน้ในวยัก่อนหนา้น้ี
สะทอ้นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสมองอนัเป็นความพยายามสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่าง 
ส่ิงต่าง ๆ ตั้งแต่อยา่งง่ายไปจนถึงซบัซอ้น 
 ความเขา้ใจเก่ียวกบัมิติ ระยะ รวมไปถึงเร่ืองของจ านวนและการคิดค านวณโดยใชต้วัเลข
และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ นบัวา่เป็นการพฒันาความเขา้ใจนามธรรม เช่น คณิตศาสตร์ ซ่ึงซบัซ้อนกว่า



14 

 

จะตอ้งอาศยัความสามารถและประสิทธิภาพของวงจรเช่ือมต่อในสมองในระดบัช่วงระยะของวยั 
ต่อ ๆ มา   
 ดงันั้น สรุปได้ว่าการพฒันาจะเร่ิมตั้งแต่อายุ 6 ปี โดยจะมีการพฒันาเร่ืองจงัหวะของ
ดนตรี เป็นกระบวนการรับรู้ของเสียงจากนั้น เม่ืออายุ 9 ปี เป็นกระบวนการของการเกิดความรู้สึก
นึกคิดเก่ียวกบัจงัหวะท่วงท านอง เกิดมโนมิติเก่ียวกบัสุนทรียภาพ ภาษา วรรณกรรม มีการพฒันา
ทางด้านสมองซีกซ้ายอย่างชัดเจนมาก และเม่ืออายุ 10 ปี เด็กจะสามารถคิดวิเคราะห์ถึงหลัก
ไวยากรณ์เก่ียวกบัหลกัทางคณิตศาสตร์ พีชคณิตและเรขาคณิต ฯลฯ 
 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 รีเกท เคน และเจฟฟรี เคน (Caine and Caine, 1990) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างและหน้าท่ีการท างานของสมอง หากสมอง     
ยงัปฏิบติัตามกระบวนการท างานปกติ การเรียนรู้ก็ยงัจะเกิดข้ึนต่อไป ทฤษฎีน้ีเป็นสหวิทยาการ  
เพื่อท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมาจากงานวิจยัทางประสาทวิทยาการเรียนรู้แบบ Brain – Based 
Learning (BBL) เป็นการน าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมองไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั สมองมนุษย ์
เป็นอวยัวะท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมนุษยต์อ้งใช้ในการเรียนรู้  ประกอบดว้ย เซลล์จ  านวนมหาศาล เซลล์
สมองจะถูกสร้างตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ 3 – 6 เดือนแรก จนถึง 1 เดือนก่อนคลอด ช่วงน้ีสมอง
บางส่วนท่ีไม่จ  าเป็นจะถูกท าลายไป ซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีว่า “พรุนน่ิง (Pruning)” และจะเกิดข้ึน
อีกคร้ังในช่วงเด็กเล็กและช่วงวยัรุ่น ทั้งน้ี หลกัการพฒันาเซลลส์มองข้ึนอยูก่บั 2 ส่วน คือ 1) ธรรมชาติ 
ท่ีไดรั้บมาจากบรรพบุรุษ ไดแ้ก่ พนัธุกรรม และ 2) ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น อาหาร อารมณ์ การฝึกฝน 
ใชส้มองแนวทางการจดักระบวนการและส่ือการเรียนรู้แบบ Brain – Based Learning 
  Brain Based Learning หมายถึง การเรียนรู้ท่ีใช้โครงสร้างและหน้าท่ีของสมองเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกดักั้นการท างานของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองไดป้ฏิบติั
หน้าท่ีให้สมบูรณ์ท่ีสุด ภายใตแ้นวคิดท่ีว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนมีสมองพร้อมท่ีจะท า
เรียนรู้มาตั้งแต่ก าเนิด BBL มีหลกัการท่ีผูส้อนอาจน าไปใชเ้ป็นขอ้คิดก่อนออกแบบกิจกรรมให้กบั
ผูเ้รียนไว ้8 ขอ้ คือ 
  BBL สมองเปรียบเสมือนผูด้  าเนินการสามารถปฏิบติักิจกรรมหลายอยา่งในเวลา
เดียวกนัได ้ 
  BBL  เป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสรีรวทิยาทั้งหมด 
  BBL  เป็นกระบวนการคน้หาค าตอบในตวัมนัเอง 
  BBL  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 
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  BBL  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และวิกฤตการณ์น าไปสู่การ
วางแบบการเรียนรู้ท่ีดี สมองมีกระบวนการท างานของทุกส่วนโดยพร้อมเพรียงกนั 
  BBL  เป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัจุดสนใจและการรับรู้ท่ีอยูร่อบนอก 
  BBL  เป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัจิตส านึกและจิตใตส้ านึก 
  BBL  เป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการจ าและการลืมเราจะเขา้ใจไดดี้ท่ีสุด เม่ือความจริง
ท่ีเรียนรู้อยูใ่นความทรงจ าของเรา โดยธรรมชาติการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเม่ือถูกทา้ทาย
และหา้มบงัคบัขู่เขญ็ สมองของแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะพิเศษไม่เหมือนกนั 
 นอกจากน้ี การสอนตามแนวทาง Brain – Based Learning ยงัค านึงถึง หลกัการธรรมชาติ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์(The Natural Human Learning Process) มนุษยมี์ระบบประสาท มีเซลล์ 
สมองมีจุดเช่ือมต่อเซลสมองหลาย ๆ อนัท่ีเป็นเครือข่าย และการเรียนรู้ส่ิงใหม่จะเร่ิมตน้ท่ีเซลล์
สมอง (Body) ซ่ึงมีสายใยประสาท (Dendrite) เป็นตวัรับขอ้มูล โดยจะมีจุดเช่ือม (Synapse ) ระหวา่ง
ประสาท (Neuronal and Dendrite) จะเกิดมากข้ึนและเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายมากข้ึน เม่ือถูกกระตุน้
และมีการปฏิบติัการเรียนรู้ และถ้าหากมนุษย์มีอารมณ์ทางลบ สมองจะหยุดการหลั่งสาร ถ้ามี
อารมณ์ทางบวกสมองจะหลั่งสารเคมีไหลผ่าน Synaptic Gap จะท าให้ความจ าและการคิดเพิ่ม
ประสิทธิภาพมาก ธรรมชาติของสมองชอบเรียนรู้และรู้วธีิการเรียนรู้มาตั้งแต่เกิด การเรียนรู้เกิดจาก
การปฏิบติั และการท าส่ิงท่ีผิดพลาดให้ดีข้ึน ถือวา่เป็นการเรียนรู้เร่ิมจากการเช่ือมต่อความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ จะเรียนรู้อะไรตอ้งท าหรือปฏิบติัส่ิงนั้น สมองไดท้  างานมาก ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม
มาก ๆ จะท าให้ Dendrite มีการเช่ือมต่อมากข้ึน และถา้ไม่ใช้สมองส่วนท่ีไม่ใช้ก็จะฝ่อ สูญหายไป 
ถา้สมองถูกใช้ถูกกระตุน้ Dendrite จะเพิ่มมากข้ึน จะท าให้การท างานของสมองมีประสิทธิภาพ 
สมองของเรามีธรรมชาติในการคิดมาตั้งแต่ก าเนิด ครูตอ้งเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมอง ๆ เป็น
อวยัวะท่ีมีพลงัในตวัเอง หากเกิดความสุขและความพอใจ สมองจะผลิตสาร Endorphins ออกมา   
ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย ์
 ดงันั้น สรุปได้ว่าคนทุกคนต้องมีการเรียนรู้เพราะทุกคนมีสมองซ่ึงท าหน้าท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบตลอดเวลา แต่เม่ือสมองถูกกีดกันจะท าให้กระบวนการเรียนรู้ 
เป็นไปอยา่งไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้แบบซ ้ า ๆ ไม่เปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม 
 หลกัการส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 รีเกท เคน และเจฟฟร่ี เคน (Caine and Caine, 1990) แนะน าว่าหลกัการส าคญัของการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไม่ใช่ให้ใช้เพียงขอ้เดียว แต่ให้เลือกใช้ขอ้ท่ีท าให้การเรียนรู้เกิดข้ึน   
มากที่สุด และการเรียนการสอนจะบรรลุผลสูงสุดเท่าใดก็ได ้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผูส้อน    
ซ่ึงหลกัการส าคญัของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน มี 12 ประการ ดงัน้ี 
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 1. สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ แต่ละระบบมีหน้า ท่ีต่างกัน และสมองเป็น
ผูด้  าเนินการท่ีสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ไดห้ลายอยา่งในเวลาเดียวกนั โดยผสมผสาน ทั้งดา้นความคิด 
ประสบการณ์และอารมณ์ รวมถึงขอ้มูลท่ีมีอยูห่ลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถชิมอาหารพร้อมกบั
ได้กล่ินของอาหาร การกระตุน้สมองส่วนหน่ึงย่อมส่งผลกบัส่วนอ่ืน ๆ ด้วย การเรียนรู้ทุกอย่าง
มีความส าคญั ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 2. การเรียนรู้มีผลมาจากดา้นสรีรศาสตร์ ทั้งสุขภาพพลานามยั การพกัผ่อนนอนหลบั 
ภาวะโภชนาการ อารมณ์และความเหน่ือยลา้ ซ่ึงต่างส่งผลกระทบต่อการจดจ าของสมอง ผูส้อนควร
ใหค้วามใส่ใจ มิใช่สนใจเพียงเฉพาะความรู้สึกนึกคิดหรือสติปัญญาดา้นเดียว 
 3. สมองเรียนรู้โดยการหาความหมายของส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ การคน้หาความหมาย 
เป็นส่ิงที่มีมาตั้งแต่เกิด สมองจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลในส่วนที่เหมือนกนัและคน้หาความหมาย 
เพื่อตอบสนองกบัส่ิงเร้าท่ีเพิ่มข้ึนมา การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งยอมรับว่าการให้ความหมาย 
เป็นเอกลกัษณ์แต่ละบุคคลและความเขา้ใจของนกัเรียนอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์แต่ละคน 
 4. สมองคน้หาความหมายโดยการคน้หาแบบแผน (Pattern) ในส่ิงท่ีเรียนรู้ การคน้หา
ความหมายเกิดข้ึนจากการเรียนรู้แบบแผน ขั้นตอน การจดัระบบขอ้มูล เช่น 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10, 
10 + 10 = 20 แสดงวา่ ทุกคร้ังท่ีเราบวก ผลของมนัจะเพิ่มข้ึนตามจ านวน เราสามารถเรียนรู้แบบแผน 
(Pattern) ของความรู้ได้ และตรงกันข้ามเราจะเรียนรู้ได้น้อยลง เม่ือเราไม่ได้เรียนรู้แบบแผน 
(Pattern) การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเช่ือมโยงความคิดท่ีกระจดักระจาย และขอ้มูลท่ีหลากหลาย
มาจดัเป็นความคิดรวบยอดได ้
 5. อารมณ์ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก อารมณ์เป็นส่ิงส าคญัต่อการเรียนรู้แบบแผน 
เราไม่สามารถแยกอารมณ์ออกจากความรู้ความเขา้ใจได้ และอารมณ์เป็นตวักระตุน้ให้เกิดการ
เรียนรู้ ความสร้างสรรค ์การเรียนรู้ไดรั้บอิทธิพลจากอารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติ 
 6. กระบวนการทางสมองเกิดข้ึน ทั้งในส่วนรวมและส่วนยอ่ยในเวลาเดียวกนั หากส่วนรวม 
หรือส่วนยอ่ยถูกมองขา้มไปในส่วนใดส่วนหน่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดย้าก 
 7. สมองเรียนรู้จากกการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การสัมผสั จบัตอ้ง ลงมือกระท า  
จึงเกิดการเรียนรู้ หากไดร้ับประสบการณ์ตรงจากส่ิงแวดลอ้มมากเท่าใด จะยิ่งเพิ่มการเรียนรู้ 
มากเท่านั้น การเรียนรู้จากการบอกเล่า จากการจดตามค าบอก และจากการฟังอยา่งเดียว อาจท าให้มี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหส้มองเกิดการเรียนรู้นอ้ยลง 
 8. สมองเรียนรู้ทั้งในขณะรู้ตวัและไม่รู้ตวั ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้จากการไดรั้บ
ประสบการณ์และสามารถจดจ าได้ ไม่เพียงแต่ฟังจากคนอ่ืนบอกอย่างเดียว นอกจากน้ี ผูเ้รียน        
ยงัตอ้งการเวลา เพื่อจะเรียนรู้ รวมทั้งผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้ดว้ยวา่จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไรเท่า ๆ กบัจะเรียนรู้
อะไร 
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 9. สมองใช้การจ าอย่างน้อย 2 ประเภท คือ การจ าท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรงและการ
ท่องจ า การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นหนักด้านการท่องจ าท าให้ผูเ้รียนไม่เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีไดส้ัมผสัและเรียนรู้โดยตรง ผูเ้รียนจึงไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากส่ิงท่ี
ท่องจ ามาได ้
 10. สมองเขา้ใจและจดจ าเม่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้รับการปลูกฝังอย่างเป็นธรรมชาติเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดเกิดจากประสบการณ์ 
 11. สมองจะเรียนรู้มากข้ึนจากความทา้ทายและการไม่ข่มขู่ บรรยากาศในชั้นเรียนจึงควร 
จะเป็นการทา้ทายแต่ไม่ควรข่มขู่ผูเ้รียน 
 12. สมองแต่ละคนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดงันั้น รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้
จึงเป็นเอกลกัษณ์ส่วนบุคคลในการสอนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีชอบ บางคน 
ชอบเรียนเวลาครูพาไปดูของจริง แต่บางคนชอบนัง่ฟัง ชอบจดบนัทึก บางคนชอบให้เงียบ ๆ แลว้
จะเรียนไดดี้ แต่บางคนชอบใหมี้เสียงเพลงเบา ๆ เพราะสมองทุกคนต่างกนั 
 รีเกท เคน และเจฟร่ี เคน (Caine and Caine, 1990) สรุปการเรียนรู้ของสมองไว ้3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเป็นการเรียนรู้เน้ือหา ขอ้มูล ขั้นตอน และวิธีการต่าง ๆ การ
เรียนรู้อย่างมีความหมายเป็นการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยมีเป้าหมาย ส่ิงท่ีเรียนมีประโยชน์และมีคุณค่า
ส าหรับผูเ้รียน ผูส้อนมีแรงบนัดาลใจท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ และผูเ้รียนมีความศรัทธาต่อส่ิง
ท่ีเรียนรู้ 
 2. การเรียนรู้แบบสัมผสัโดยตรงเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน      
เขา้กบัการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากประสบการณ์ตรง ท าให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
 3. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบสัมผสัโดยตรง เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี เคนยงัเสนอแนะว่า ผูส้อนควรจดัการเรียนรู้โดยค านึงถึง
หลกัการเรียนรู้ 12 ประการ และองคป์ระกอบการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐานดว้ย เน่ืองจากจะช่วย
ใหก้ารเรียนรู้ของสมองมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ดงันั้น สรุปไดว้่าการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีมาจากการน าความรู้            
มาบูรณาการให้เกิดคุณค่า เกิดความศรัทธาแก่ผูเ้รียน ความรู้ท่ีแทจ้ริงจะเกิดจากการน าเอาความรู้    
ท่ีไดรั้บมาประยุกต์กบัประสบการณ์ในแต่ในสถานการณ์ โดยอาศยัหลกัการเรียนรู้ ทั้ง 12 ประการ
เพื่อใหส้มองไดรั้บการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 รีเกท เคน และเจฟร่ี เคน (Caine and Caine, 1990) สรุปวา่ “ภาวะท่ีดีท่ีสุดในการใชส้มอง
ของมนุษย ์คือ การใช้ขีดจ ากดัความสามารถทางสมอง เพื่อการเช่ือมโยงและการเขา้ใจส่ิงท่ีเป็น
เง่ือนไขสูงสุดในกระบวนการ” มีองคป์ระกอบ 3 ขอ้ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีซบัซอ้น คือ 
 1. Orchestrated Immersion คือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ 
ท่ีหลากหลาย ซบัซอ้น และเป็นประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง 
 2.  Relaxed Alertness คือ พยายามก าจดัความกลวัของผูเ้รียน และเพิ่มเติมบรรยากาศ    
ท่ีทา้ทายใหม้ากข้ึน 
 3.  Active Processing คือ การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นว่าจะเรียนรู้ได้ 
โดยวธีิการใด เรียนรู้อยา่งไร ใหเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ดงันั้น สรุปไดว้่าองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีส าคญั คือ จะตอ้ง
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ขจัดความกลวัของผูเ้รียนและกระตุน้สมอง    
ให้อยูใ่นสภาพต่ืนพร้อมตลอดเวลา ดงันั้น การท าให้ร่างกายมีส่วนร่วมกบัจิตจึงจะเกิดกระบวนการ
เรียนรู้โดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกบัการบูรณาการเก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษากบัศาสตร์ในรายวิชา
อ่ืน ๆ จะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความพร้อม ทั้งสภาพร่างกายและการใชค้วามคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
มีหลกัในการวดัและประเมินผล เพื่อใหท้ราบถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของการเรียนการสอน 
 แนวคิดการจัดการเรียนรู้วชิาพลศึกษาแบบ Brain – Based Learning 
 สุพิตร สมาหิโต (2551) กล่าวว่า เด็กในวยัท่ีตอ้งการการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย 
การเล่นเกมต่าง ๆ ทั้งกีฬาของไทย กีฬาพื้นเมือง และกีฬาสากล เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ
การเคลื่อนไหวในกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา เล่นเกม ตลอดจนมีความช่ืนชอบต่อการ
ออกก าลงักาย การเล่น สามารถน ากิจกรรมทางกายทั้งหลายไปใชอ้ยา่งประจ าสม ่าเสมอ มีระเบียบ
วินัย มีน ้ าใจนักกีฬา เห็นคุณค่าของสุขภาพและสมรถภาพทางกาย การพลศึกษาหรือการเรียน      
การสอนวิชาพลศึกษา แนวคิดใหม่มุ่งเนน้การเคล่ือนไหวร่างกายการจดักิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการ
พฒันาเด็กในองค์รวมทั้งหมด ทั้งร่างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) สังคม (Social)และสมอง
หรือสติปัญญา (Brain Intelligence) ดงันั้น การเคล่ือนไหวร่างกายจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับ
เด็กประถมศึกษา พลศึกษาจึงเป็นกิจกรรมในการเตรียมสมรรถนะของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิต ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต การพฒันาสมองของเด็กไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เท่านั้น การเคล่ือนไหวจะช่วยการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัมิติ ระยะทาง เวลา ความเร็ว 
แรง ทิศทาง ภาษาเป็นตน้ รวมทั้ง เป็นผลดีกบัร่างกาย กลา้มเน้ือ หวัใจ และอ่ืน ๆ ส่งผลดีกบัสมอง 
การเคล่ือนไหว การออกแรง ท าให้ร่างกายมีออกซิเจนและสารอาหารถูกน าไปเล้ียงสมองมากข้ึน 
เป็นกระบวนการท างานของระบบประสาทและสมอง มีการเช่ือมโยงเส้นประสาทท่ีส าคญัใน
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กระบวนการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นความส าคญัของการเรียนรู้วิชาการอ่ืน ๆ สมองของเด็กในช่วงวยัน้ี 
มีการเติบโตพฒันาในส่วนการเคล่ือนไหวมาพอสมควร บดัน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีจะพฒันาทกัษะ     
การเคล่ือนไหวต่าง ๆ การเคล่ือนไหวช่วยพฒันาระบบความสัมพนัธ์ของประสาทสัมผสั เด็กตอ้ง
พฒันาความสามารถในการใชต้า มือ เทา้ และประสาทรับความรู้สึกต่าง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กนั การบงัคบั
หรือจดัระบบความสัมพนัธ์ในการเคล่ือนไหวของร่างกายยงัตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง การเคล่ือนไหว
ตอ้งอาศยัศกัยภาพการท างานของสมองในการจดัระบบ เพื่อควบคุมส่วนท่ีเคล่ือนไหวต่าง ๆ สมอง
ส่วนท่ีรับผิดชอบหลกัเก่ียวกบัการจดัสมดุลของร่างกายท่ีจะพฒันา คือ สมองน้อยหรือ ซีรีเบลลัม่ 
(Cerebellum) การกระตุน้ของสมรรถนะส่วนน้ีจะส่งจากส่ิงแวดลอ้มผลต่อการพฒันาความสามารถ
ในดา้นการรับขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มไปดว้ยพร้อม ๆ กนั การกระตุน้อวยัวะรับรู้การทรงตวัในหูชั้นใน
จะให้เกิดสัญญาณส่งผา่นไปยงัแกนสมองและส่งผา่นไปยงัสมองนอ้ย ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการรวบรวม
ขอ้มูล และตอบสนองต่อขอ้มูลต่าง ๆ แลว้ส่งต่อไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อจะเคล่ือนไหวให้
สอดคลอ้งกบัการกระตุน้นั้น และร่างแหประสาทท่ีแกนสมอง ซ่ึงเป็นจุดท่ีขอ้มูลผา่นไผมา เป็นจุด
ท่ีตั้งของศูนยก์ารท างานท่ีจะกระตุน้สมองทั้งหมดใหอ้ยูใ่นสภาพต่ืนพร้อมในการท างาน 
 นอกจากน้ี การออกก าลงักายยงัช่วยลดความกา้วร้าว โดยเฉพาะเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ใช่
ประเภทการแข่งขนักนั มีเอกสารนบัทศวรรษแลว้ท่ีกล่าวถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยให้เกิดความสงบ
แก่จิตใจเช่น การเดิน การยืดเหยียดตวั หรือโยคะ โดยทัว่ไปมีรายงานการศึกษาท่ีบ่งบอกว่าทกัษะ
ทางสังคมและการเรียนรู้จะท าไดดี้ เม่ือมีการเรียนรู้พลศึกษาทุกวนั ปัจจุบนัน้ีโรงเรียนมีความต่ืนตวั
มากข้ึนท่ีจะคน้หาศกัยภาพของเด็กดว้ยการผลกัดนัให้เด็กแสดงศกัยภาพในตวัเด็กออกมาอยา่งเต็มท่ี
แต่เรามกัคิดว่าการพฒันาศกัยภาพท าไดโ้ดยผ่านการสอนให้คิด หรือฝึกให้ประดิษฐ์ หรือฝึกให้  
วาดภาพ เพราะงานเหล่าน้ีเป็นงานสร้างสรรค ์แทท่ี้จริงแลว้การเคล่ือนไหวร่างกายและกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวกลบัเป็นระบบส าคญัท่ีจะกระตุน้ใหมี้การพฒันาสติปัญญา  
 อคัรภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวชิา (2550) กล่าววา่ ส่ิงท่ีครูผูส้อนควรค านึงถึงในการ
จดักิจกรรมดา้นพลศึกษาให้กบัผูเ้รียน เด็กทุกคนตอ้งไดเ้รียนรู้ มีโอกาสและประสบการณ์ในการ
เรียนรู้และเขา้ร่วมกิจกรรมพลศึกษาอย่างทัว่ถึงและเต็มศกัยภาพของเด็ก เด็กทุกคนจะตอ้งไดรั้บ
ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนการสอนและโปรแกรมพลศึกษา เพื่อพฒันาตนเองให้สมบูรณ์
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของการจดัโปรแกรมพลศึกษาตอ้งใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวของร่างกาย การออก
ก าลงักาย การเล่นเกมกีฬาท่ีหลากหลาย และตอ้งไดรั้บการเลือกสรรเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นส่ือใน
การจดัการเรียนการสอน โดยค านึงถึงเพศ วยัและความพร้อม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโปรแกรมพลศึกษา นอกเหนือจากสุขภาพของร่างกายแลว้ ยงัมีประสิทธิภาพ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวนิยั อีกดว้ย 
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 วรศกัด์ิ เพียรชอบ (2548) กล่าววา่ หลกัการทางพลศึกษา มีพื้นฐานความรู้มาจากวิชาการ
ดา้นต่าง ๆ เช่น หลกัการทางวิทยาศาสตร์ ทางจิตวทิยา และทางสังคมศาสตร์ น ามาบูรณการ เพื่อให้
การจดัการเรียนการสอนไดบ้รรลุวตัุประสงค์ที่ก  าหนดไวก้ระบวนการวดัและประเมินผลที่ดี      
มีความถูกตอ้ง และเหมาะสม มีความส าคญัต่อโปรแกรมพลศึกษาต่อผูเ้รียนและผูส้อน โปรแกรม
พลศึกษาในโรงเรียนควรจดัให้มีความหลากหลาย มีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของผูเ้รียน   
ในการแก้ปัญหาให้กบัผูเ้รียน เช่น โปรแกรมการแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียน โปรแกรมการ
แข่งขนักีฬาสีภายนอกโรงเรียน การจดัตั้งชมรมกีฬาในโรงเรียน หรือโปรแกรมท่ีนกัเรียนตอ้งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นตน้  
 อคัรภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2550) กล่าวว่า การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
ของเด็กว ัย น้ี  การเคล่ือนไหวเป็นการพัฒนาสมรรถนะการรับความรู้สึกของเด็กทั้ งหมด 
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งตอบสนองความเคล่ือนไหวเป็นหลกั นัน่หมายถึง การเรียนรู้ในวิชาพลศึกษา 
ตอ้งเป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย การใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ตอ้งออกแบบกิจกรรมการเล่น   
เกมกีฬาให้หลากหลายเพียงพอ เพื่อพฒันาร่างกายและสมองให้ครบทุกดา้น กิจกรรมท่ีครบถว้น   
จะช่วยพฒันาส่วนเช่ือมต่อกบัประสาทต่าง ๆ ของการรับรู้ความรู้สึก โดยเฉพาะพฒันาเซริเบลลัม่ 
(Cerebellum) และสมองทั้งสองซีก กระบวนการเรียนรู้ในการเคล่ือนไหวจะช่วยพฒันาการเรียนรู้
เก่ียวกับการใช้พื้นท่ีในการเคล่ือนไหว ระยะทาง มิติ เวลา ความเร็ว การใช้แรง รูปแบบการ
เคล่ือนไหวทุกทิศทาง ฯลฯ การเรียนรู้น้ีเป็นฐานส าคญัของการเรียนรู้วชิาการอ่ืน ๆ การเคล่ือนไหว
ร่างกายเพิ่มการผลิตสารเคมีด้านบวกให้แก่สมอง เช่น โดปามีน ร่วมกบัการเพิ่มสารอะดรีนารีน       
ท่ีพอดีและสารเอนโดรฟิน (สารแห่งความสุข) การออกก าลงักายท าใหค้งสารซีโรโทนีน (สารแห่ง
การเรียนรู้) ซ่ึงท าให้อารมณ์และความสนใจมัน่คงอยู่ได้ ในปัจจุบนั เด็กวยัน้ีเร่ิมมีความเครียด     
มากข้ึน ทั้งจากส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกบัอารมณ์ ความรู้สึกของเด็กในลกัษณะ      
“เด็กก็ไม่ใช่ ผูใ้หญ่ก็ไม่เชิง” ความเครียดเร้ือรังท าใหร่้างกายปล่อยสารคอร์ติโซล (สารแห่งความทุกข)์ 
ท าให้เกิดการท าลายเซลล์สมองในฮิปโปแคมบสั ซ่ึงเป็นบริเวณสมองท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความจ า 
ดงันั้น กิจกรรมการเล่น การออกก าลงักายช่วยลดความเครียดได ้เม่ือร่างกายไดฝึ้กการเคล่ือนไหว
อยู่เป็นประจ า สมองจะสามารถโตต้อบส่ิงเร้าท่ีเขา้มาไดอ้ย่างรวดเร็ว การเล่นกลางแจง้ การออก
ก าลงักายทุกวนัช่วยลด ช่วยชะลอความเครียดได ้ลดปัญหาทางการเรียนรู้สมองเรียนรู้จากการลงมือ
กระท าดว้ยตนเอง และการฝึกฝน เป็นกระบวนการท่ีสมอง 2 เซลล์ ข้ึนไปเช่ือมโยงกนั เดนไดร์    
ซ่ึงเป็นแขนงประสาทจะค่อย ๆ แตกสายไยประสาทออกไปโดยรอบ และเช่ือมโยงกบัแอ็กซอน 
ของเซลล์สมองตวัอ่ืนๆ เรียกว่า ซินแน็ปส์ (Synapse) ขบวนการน้ีเรียกว่า “การเรียนรู้” ดังนั้น      
การฝึกฝน (ท าซ ้ า ๆ) จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะให้ทกัษะ การเรียนรู้คงทน อยู่ตวั และเกิดความช านาญ
การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไม่เพียงแต่ท าให้ร่างกายแข็งแรง แต่การออกก าลงักายเป็นการ
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เสริมสร้างภาวะสมดุลให้แก่ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นการส่งออกซิเจนไปสู่สมอง สมองตอ้งการ
การท างาน ทั้งสองระบบน้ีจึงท าใหส้มองหลายส่วนท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 เจริญทศัน์  จินตนเสรี (2538) กล่าววา่ การออกก าลงักาย เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับ
ทุกคน เน่ืองจากวยัเด็กเป็นวยัท่ีก าลังเจริญเติบโต เด็กต้องการการออกก าลังกายเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพฒันาทางด้านร่างกาย ซ่ึงการออกก าลงักายจะช่วยท าให้
ร่างกายของเด็กมีพฒันาการทางดา้นความแข็งแรง และความอดทนของกลา้มเน้ืออวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจไดท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขนาดรูปร่างจะมี
ส่วนท่ีเหมาะสม การเคล่ือนไหวพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง การกระโดด การขวา้ง การปา  
การยืด การเหยียด การเหวี่ยง การลม้ การเตะ เป็นไปอย่างคล่องแคล่วว่องไว นอกจากน้ี เด็กยงั
สามารถน าทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานเหล่าน้ีไปใช้ในภารกิจประจ าวนั ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ส าหรับการพฒันาทางอารมณ์และจิตใจ การออกก าลงักาย
ช่วยท าใหเ้กิดความสนุกสนาน เด็กไดผ้อ่นคลายความตึงเครียด ช่วยป้องกนัความกา้วร้าว ไดท้ดแทน
ความรู้สึกท่ีผิดหวงัและขจดัความกระวนกระวายใจ ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ พฒันาการ
ทางด้านสังคม การออกก าลงักายและการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา จะฝึกให้เด็กได้ฝึกด้าน
คุณธรรม ปฏิบติัตามกฎระเบียบของการเล่น รู้จกัหนา้ท่ี รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั รู้จกัรับผดิชอบ มีระเบียบ
วินยัในการเล่น และรู้จกัเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับการพฒันาทางดา้นสติปัญญานั้น 
เด็กไดมี้การพฒันาการเรียนรู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัใช้ไหวพริบในการตดัสินใจ มีการ
ปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเฉลียวฉลาด 
 ปัจจุบนัมีนกัพลศึกษาแพทยท์างการกีฬา นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา และผูที้่เก่ียวขอ้ง   
ท่ีอยู่ในวงการกีฬาให้ความสนใจและเอาใจใส่เร่ืองการออกก าลงักายของเด็กอย่างมาก โดยมีการ 
ศึกษาเร่ืองรูปแบบการออกก าลงักาย เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายทั้  งท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและ
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะของเด็ก ศึกษาเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนหากเด็กมีการออกก าลงักายอย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม ศึกษาถึงโทษของการขาดการออกก าลงักายในเด็ก หากเด็กขาดการออกก าลงักายจะ
เกิดผลเสียต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 โทษของการขาดการออกก าลงักายในเด็ก 

   การเจริญเติบโต การขยายขนาดดา้นความสูงของร่างกาย ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความยาวของ
กระดูก การออกก าลงักายจะท าให้กระดูกมีการเจริญเติบโต ตามท่ีควรจะเป็นทั้งทางดา้นความยาว
และความหนา เน่ืองจากมีการสะสมแร่ธาตุ โดยเฉพาะแคลเซียมในกระดูก เด็กท่ีขาดการออก   
ก าลงักาย กระดูกจะเล็กเปราะบาง และขยายส่วนดา้นความยาวไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร เป็นผลท าให้เด็ก
เจริญเติบโตช้า แคระแกน และ ส่งผลให้มีปัญหาเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ โดยเฉพาะผูห้ญิง เน่ืองจาก
กระดูกพรุนและแตกหกัไดง่้าย 
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 รูปร่าง ทรวดทรง โครงกระดูกและกลา้มเน้ือท่ีเกาะปกคลุมอยูป่ระกอบเป็นรูปร่างท่ีเห็น
ไดด้ว้ยตา การท่ีกระดูกเจริญเติบโตน้อยประกอบกบักลา้มเน้ือมีการตึงตวัน้อย เน่ืองจากการขาด 
การออกก าลงักาย จึงท าให้รูปร่างผอมบาง เด็กบางคนท่ีรับประทานมาก แต่ขาดการออกก าลงักาย 
อาจจะมีไขมนัใตผ้ิวหนงัมากท าให้เห็นว่าอว้นใหญ่ แต่จากการท่ีกลา้มเน้ือน้อยไม่แข็งแรง ท าให้
การตึงตวัของกลา้มเน้ือคงรูปในสภาพท่ีถูกตอ้งนั้นสูญเสียไป ท าให้มีการเสียทรวดทรง ทั้งในเด็ก   
ท่ีผอมและเด็กท่ีอว้น เช่น ขาโก่ง หรือเข่าชิดเกินไป หลงัโก่ง ศีรษะตกหรือเอียง ตวัเอียง เป็นตน้    
ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นแต่เป็นสาเหตุของการท าใหเ้ด็กมีบุคลิกภาพท่ีไม่ดีทั้งส้ิน 

 สุขภาพโดยทัว่ไป เด็กท่ีขาดการออกก าลงักายเป็นประจ าจะอ่อนแอ มีความตา้นทาน 
โรคต ่า เจ็บป่วยง่าย เม่ือเจ็บป่วยแล้วมกัหายช้า และมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนได้บ่อย ปัญหา
เก่ียวกบัสุขภาพน้ีจะเป็นปัญหาติดต่อไปจนกระทัง่เป็นผูใ้หญ่ 

 สมรรถภาพทางกาย การออกก าลงักายจะมีผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางด้านต่าง ๆ   
การออกก าลังการชนิดใช้แรงกล้ามเน้ือจะท าให้มีความแข็งแรงกล้ามเน้ือเพิ่มมากข้ึน โดยการ
เพิ่มข้ึนของมวลกลา้มเน้ือ การออกก าลงักายแบบอดทน (ไม่หนักมากแต่ใช้เวลาติดต่อกนันาน)     
ท าให้เพิ่มความอดทนข้ึนได้ โดยท่ีเพิ่มสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ     
เด็กท่ีขาดการออกก าลงักายจะมีสมรรถภาพทางกายดา้นต่าง ๆ ต ่ากวา่เด็กท่ีออกก าลงักายเป็นประจ า 
เป็นขอ้เสียเปรียบในการเรียนกิจกรรมกีฬาและการออกก าลงักาย ยิ่งไปกวา่นั้น การท่ีมีสมรรถภาพ
ทางกายดา้นการประสานงานระหวา่งกลา้มเน้ือและระบบประสาทต ่าจะท าให้ปฏิกิริยาตอบสนอง
ในการหลีกเล่ียงอนัตรายต ่าไปดว้ย เด็กจะไดรั้บอุบติัเหตุพลดัตกหกลม้ไดง่้ายและเกิดข้ึนบ่อย ๆ 

   ผลการเรียน มีหลักฐานแน่ชัดว่าการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างเด็กท่ีมี
สมรรถภาพทางกายสูงกบัเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายต ่า เด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายสูงมีผลการเรียน
ดีกว่าเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายต ่า ดงันั้น การขาดการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาในเด็กจึงมี
ผลเสียไปถึงการเรียนดว้ย 

 ทางสังคมและจิตใจ การออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเป็นหมู่เป็นกลุ่ม ท าให้เด็กรู้จกั
การปรับตวัให้เขา้กบัสังคมท่ีเป็นหมู่คณะ ดา้นส่วนตวั เด็กจะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีจิตใจร่าเริง 
เด็กท่ีขาดการออกก าลงักายมกัเก็บตวัและมีเพื่อนนอ้ย จิตใจไม่สดช่ืนร่าเริง นอกจากนั้น การท่ีเด็ก
ออกก าลงักายเป็นประจ าตั้งแต่เล็กจะท าให้เด็กมีนิสัยชอบการออกก าลงักายไปจนกระทัง่โตเป็น
ผูใ้หญ่ ในทางตรงกนัขา้ม เด็กท่ีขาดการออกก าลงักายจะมีนิสัยไม่ชอบการออกก าลงักายติดตวัไป 
และจะไดรั้บผลเสียของการขาดการออกก าลงักายมากยิง่ข้ึน เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว การออกก าลังกาย จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กท่ีก าลงัอยู่ในวยัเรียน ซ่ึงเด็กจะตอ้งการการออกก าลงักายเช่นเดียวกบั
ความตอ้งการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตและการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์และแขง็แรง  
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 ดงันั้นสรุปไดว้า่ Brain – Based Learning เป็นการจดัการเรียนการสอนผา่นกระบวนการ
ท่ีใชก้ลไกของร่างกาย ประกอบดว้ย ขั้นตอนในการอบอุ่นร่างกาย ขั้นตอนการอธิบายและการสาธิต 
ขั้นตอนการคลายอุ่น ขั้นตอนการสรุปและประเมินผล ซ่ึงครูจะมีบทบาทในการเรียนการสอน   
ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพในทุก ๆ ดา้น เป็นการรวบรวมความสามารถ เทคนิค และวิธีการสอน 
ประยุกตก์บัประสบการณ์ของผูส้อนเอง จะเห็นไดว้า่ พลศึกษาเนน้กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย 
โดยมุ่งเน้นเก่ียวกบัสุขภาพประกอบกบัสติปัญญาไดอ้ย่างสร้างสรรค์ มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  
สร้างระเบียบวนิยัใหก้บัตนเองปรับปรุงใหมี้บุคลิกท่ีดีข้ึน 
 ข้ันตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 อีริค เจนเซ่น (Jensen, 2000) กล่าวว่า ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมี 5 ขั้นตอน 
เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
 1.  Preparation เป็นการเตรียมสมองส าหรับการเช่ือมโยงการเรียนรู้ ผูส้อนอาจจะให้
ก าลงัใจหรือกระตุน้ผูเ้รียนด้วยการอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้มา และสอบถามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนวา่ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรในหวัขอ้นั้นอีกบา้ง 
 2.  Acquisition เป็นการเตรียมสนองเพื่อซึมซับขอ้มูลใหม่สมองจะเช่ือมโยงระหว่าง
ขอ้มูลความรู้เดิม กบัขอ้มูลใหม่ ตามความเป็นจริงอยา่งสร้างสรรค ์
 3.  Elaboration ผูเ้รียนจะเรียนรู้โดยการใชข้อ้มูลและขอ้คิดเห็น เพื่อสนบัสนุนเช่ือมโยง
การเรียนรู้ และเพื่อตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาด 
 4.  Memory Formation สมองจะท างานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยดึงขอ้มูลจาก
การเรียนรู้ รวมทั้งอารมณ์และสภาพทางร่างกายของผูเ้รียนในเวลานั้น มาใช้แบบไม่รู้ตวั เป็นไป
โดยอตัโนมติั การสร้างความจ าเกิดข้ึนทั้งในขณะท่ีผูเ้รียนพกัผอ่นและนอนหลบั 
 5.  Functional Integration ผูเ้รียนจะประยุกต์ขอ้มูลเดิมมาใช้กบัสถานการณ์ใหม่ เช่น 
ผูเ้รียนเคยเรียนการซ่อมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ โดยการดูการซ่อมเตาอบท่ีเสีย เขาตอ้งสามารถประยุกต์
ทกัษะการซ่อมเตาอบไปซ่อมอุปกรณ์ชนิดอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 
 วธีิการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการประยกุตค์วามรู้เร่ืองสมองไปใชป้ระโยชน์ในดา้น
การศึกษา ตอ้งค านึงถึงผูเ้รียนในแง่มุมส าคญั 4 ประการ คือ 
 1.  ระบบสมองพยายามอยู่รอดและปกป้องตวัเอง นักการศึกษาและครอบครัวต้อง
ทบทวนดูวา่ การท่ีเด็กประสบความลม้เหลวดา้นการศึกษามากข้ึน เด็กเลือกท าในส่ิงท่ีไร้สาระมากข้ึน 
เกิดข้ึนมาจากอะไร เกิดอะไรข้ึนกบัสมองของเด็กทุกคนท่ีมีความสามารถตามธรรมชาติท่ีจะพฒันาได ้
มนุษยส์ามารถพฒันาผ่านยุคดึกด าบรรพ์มาได ้แต่ดูเหมือนว่าจะเส่ือมถอยลงไป อะไรคือปัญหา 
หรืออุปสรรคของการพฒันาเด็ก 
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 2.  ระบบสมองเจริญเติบโตปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ยุคท่ีผา่นมาสังคมค่อนขา้งเงียบสงบ 
โลกแคบ จิตใจของเด็กน่ิง และมีความจดจ่อในการศึกษาสูง ปัจจุบนัสังคมและส่ิงแวดลอ้มพฒันา
ความสนุกข้ึนมามากเกินไป สังคมมีความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นกัการศึกษา  
จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาออกแบบการเรียนรู้ เพราะสมองมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตและปรับตวัเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มได ้
 3.  ระบบสมองสามารถดูดซบัเอามวลความรู้มากมายกวา้งขวางจากส่ิงแวดลอ้ม เด็กเจริญ 
เติบโตผา่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ระบบสมองสามารถรับขอ้มูลใหม่และจดัระบบ
การเช่ือมโยงในแบบต่าง ๆ กนั สมองมีธรรมชาติของการเรียนรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
 4.  สมองถูกออกแบบมาให้เขา้ใจประสบการณ์ ดงันั้น ภาวะเรียนไม่รู้เร่ือง การสอบตก
เป็นปัญหามุมมองและวธีิการจดัการศึกษามากกวา่สมองของเด็ก 
 กระบวนการของการศึกษายงัไม่ไดใ้ชค้วามรู้เร่ืองหลกัการท างานของสมองในการเนน้สอน
ความรู้แบบเป็นเร่ือง ๆ เป็นหัวขอ้แยกกนั มิไดใ้ห้ความสนใจต่อภาวะอารมณ์หรือการตอบสนอง
ทางอารมณ์ของเด็ก ความรู้ใหม่จากงานวิจยัดา้นสมอง ช่วยให้การออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้
แนวทาง ขั้นตอน ระบบและหลกัสูตร ไดใ้กลเ้คียงกบัระบบการท างานของสมองมากข้ึน และใช้
ประสิทธิภาพของสมองใหเ้ป็นประโยชน์ (อคัรภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวชิา, 2550) 
 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการน าขอ้มูลจากงานวิจยัทางด้านประสาทวิทยา      
มาปรับใช้ในดา้นการศึกษา เป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีการเรียนรู้และการท างานของสมอง
ตามธรรมชาติ เพราะการเรียนรู้เกิดข้ึนผา่นการเช่ือมโยงระหวา่งเซลล์ประสาทและเครือข่ายขอ้มูล
ในสมองโดยใชส้มองทั้งสองส่วนไม่แยกซีกซ้ายและขวาออกจากกนั สมองจะสามารถท างานไดดี้
เม่ืออยูใ่นภาวะอารมณ์ท่ีดีและสมองสามารถเปล่ียนโครงสร้างได ้หากไดรั้บการพฒันา ซ่ึงเกิดจาก
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ ภาวะโภชนาการ การออกก าลงักาย ความทา้ทาย การประเมินผล ความรัก 
กรรมพนัธ์ุ และงานศิลปะ บางคร้ังการพฒันาของสมองอาจถูกปิดกั้น ไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้
โดยส่ิงต่อไปน้ีประการใดประการหน่ึงนั้น คือ การถูกเพง่เล็ง การถูกข่มขู่ทางร่างกาย การเคร่งครัด
ในระเบียบวินยั การเรียนท่ียาก ความอาย และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั ดงันั้น การจดัการเรียน
การสอนที่เน้นการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานตอ้งค านึงถึงว่า สมองของผูเ้รียนจะมีรูปแบบ   
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล อารมณ์ของผูเ้รียน คือ ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิด
การเรียนรู้ ผูเ้รียนตอ้งการเวลาพกั เพื่อผ่อนคลายและเรียบเรียงขอ้มูลในสมอง ผูส้อนควรจดัสรร
เวลาใหพ้กัคร่ึงการเรียนในแต่ละคร้ัง เพราะจากรายงานการวจิยักล่าววา่ ช่วงเวลาท่ีผูเ้รียนตั้งใจเรียน
ไดน้านท่ีสุด โดยเฉล่ียเพียงคร้ังละ 8 นาที การให้นัง่เรียนอยู่ท่ีโต๊ะเรียนนานมากเท่าไร นกัเรียนยิ่ง
อึดอดัและผิดหวงัมากเช่นกนั การจดักิจกรรมในห้องเรียน ควรมีการใชเ้สียงเพลง ดนตรี กิจกรรม
เขา้จงัหวะ มีการเคล่ือนไหว และฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการอภิปรายถกเถียง  เพื่อหากฎหรือหลกัการ
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ส าคญัของเร่ืองนั้น ๆ จะท าให้สมองไดพ้ฒันา สามารถจดจ าและสร้างรูปแบบความรู้จากประสบการณ์
จริงท่ีไดส้ัมผสัโดยตรง 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 งานวจัิยในประเทศ  

 ด ารัส ดาราศกัด์ิ (2521) ศึกษาการน าเอาเทคนิคการคน้และการแกปั้ญหาไปใชใ้นการสอน
ทกัษะทางการกีฬาจุดมุ่งหมายส าคญัประการหน่ึงของการสอนในโรงเรียนก็คือ ตอ้งการท่ีจะให้
ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การศึกษาในโรงเรียนเป็นการเตรียมบุคคล 
เพื่อให้สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มได ้วิธีการสอนมีบทบาทส าคญั  
ในการให้การศึกษาแก่นักเรียน การท่ีจะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว รู้จกัคิดหาเหตุผล
ตลอดจนน าความรู้ ท่ีไดรั้บจากครูไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนัของตนไดเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุด 

 ชัชชัย โกมารทตั (2550) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทย     
ในการพฒันาพื้นฐานนักกีฬาไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาลกัษณะการส่งเสริมให้นักเรียน      
ในโรงเรียนไดรู้้จกั และเขา้ใจถึงคุณค่าและวธีิการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยในแต่ละภาค รวมทั้งการน า
คุณลกัษณะ ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬาพื้นเมืองไทย ไปพฒันาสมรรถนะของการเล่นกีฬาสากล
ในโรงเรียน เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลงักายดว้ยกีฬาพื้นเมืองไทย แต่ละชนิดทั้ง 4 ภาค  
ท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม รวมทั้งคุณค่าทางดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว 
พื้นฐานของกีฬาพื้นเมืองไทยท่ีสามารถถ่ายโยงไปใช้เล่นกีฬาสากลได้ และเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการออกก าลงักายดว้ยกีฬาพื้นเมืองไทยท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายของเด็กไทย สุขสมรรถนะ
ของเด็กไทย รวมทั้งความฉลาดด้านต่าง ๆ ของเด็กไทย  ได้แก่ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา        
(IQ : Intelligence Quotient) ความฉลาดทางดา้นอารมณ์ (EQ : Emotional Quotient) และความฉลาด
ทางดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย หรือความฉลาดทางการเล่น (PQ: Play Quotient) การศึกษา พบว่า 
โรงเรียนส่งเสริมให้เล่นใน 3 โอกาส คือ เล่นในกิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการในโรงเรียนและ
ชุมชน เล่นในวนัส าคญัและประเพณีต่าง ๆ และส่งเสริมให้เล่นในงานกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประโยชน์และคุณค่าของกีฬาพื้นเมืองไทย ตามท่ี ชชัชยั โกมารทตั 
(2549) วิเคราะห์ว่า กีฬาพื้นเมืองไทยเล่นง่าย สนุกสนานคลายเครียด แมจ้ะเต็มท่ีและจริงจงักับ    
การเล่นก็ไม่เกิดความเครียด จึงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการในโรงเรียน
และชุมชน นอกจากน้ี การเล่นและการแข่งขนักีฬาพื้นเมืองไทย ยงันิยมจดัแข่งขนัในงานเทศกาล
ต่าง ๆ งานประเพณีนิยม ชชัชยั โกมารทตั (2549) ระบุวา่ กีฬาพื้นเมืองไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
เป็นภาพสะทอ้นให้เห็นและเขา้ใจชีวิต ความเป็นอยูร่วมทั้งวฒันธรรมแบบไทย ๆ ท่ีสามารถซึมซบั
ไดจ้ากการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยโดยกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการส่งเสริม  
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ในงานกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อสะทอ้นความเป็นอยู่ วฒันธรรมแบบไทย และ   
ยงัสอดแทรกในวิชาท่ีสอนท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปวฒันธรรมไทย ด้านการละเล่นพื้นบ้าน เช่น วิชา
ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและนาฏศิลป์ ส าหรับคุณค่าดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และ
สังคม ครูพลศึกษาในโรงเรียนตวัอยา่งทั้ง 4 ภาค มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ กีฬาพื้นเมืองไทยใน
แต่ละภาคสร้างคุณค่า ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจอารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยให้คุณค่าทางดา้น
สังคมมากท่ีสุด รองลงมาใหคุ้ณค่าทางดา้นร่างกาย จิตใจสติปัญญา และอารมณ์ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
คุณค่าแต่ละดา้นก็มีความเห็นสอดคลอ้งไปทางเดียวกนัวา่ ทางดา้นร่างกายจะท าให้มีความแข็งแรง 
ความคล่องแคล่ว การทรงตวั พลงั และการประสานงานระบบร่างกาย ตามล าดบั ดา้นจิตใจ มีความ
ร่าเริง แจ่มใส อดทน กลา้หาญ และเช่ือมัน่ตามล าดบั ดา้นอารมณ์ ผอ่นคลายความตึงเครียด อดกลั้น 
มีความพึงพอใจ และรู้จกัเก็บอารมณ์ ด้านสติปัญญา รู้จกัตดัสินใจ รู้จกัคิด รู้จกัแก้ปัญหา และ     
ด้านสังคม รู้จักเคารพกติกา มีน ้ าใจนักกีฬา เป็นโอกาสสร้างมิตรสัมพนัธ์  เคารพในสิทธิผูอ่ื้น 
ซ่ือสัตย ์ยุติธรรม และปรับตวัเขา้กบัส่วนรวมตามล าดบั ผลจากการส ารวจความคิดเห็นสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาก่ึงทดลองและสังเกตพฤติกรรมว่า การส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาพื้นเมืองไทย     
แต่ละชนิด ทั้ง 4 ภาค โดยภาพรวมจะส่งผลให้เด็กได้รับคุณค่าทางด้านจิตใจเช่นความมุมานะ   
ความมีก าลงัใจ ความร่าเริงแจ่มใสทางดา้นอารมณ์ เช่น ความพึงพอใจ การผอ่นคลายความตึงเครียด 
ความมัน่คงทางอารมณ์ทางดา้นสติปัญญา เช่น การรู้จกัคิด รู้จกัสังเกต รู้จกัตดัสินใจ รู้จกัแกปั้ญหา 
และทางด้านสังคม เช่น การเคารพกฎ กติกา ความมีน ้ าใจนักกีฬา การปรับตวัให้เขา้กบัส่วนรวม 
การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้นในระดบัมากทุกดา้น ส่วนทางดา้นร่างกาย เช่น ความทนทานของระบบ
หายใจ ความแม่นย  า ความอ่อนตัวจะได้รับคุณค่าในระดับเกือบมากส่วนความแข็งแรงของ
กลา้มเน้ือ พลงักลา้มเน้ือ ความคล่องแคล่ว ไดรั้บคุณค่าในระดบัมาก แตกต่างกนัไปตามชนิดกีฬา  
ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานของกีฬาพื้นเมืองไทย แต่ละชนิด ทั้ง 4 ภาค 
จ านวน 100 ชนิดกีฬาท่ีสามารถถ่ายโยงไปใชเ้ล่นกีฬาสากล จากการส ารวจโดยให้ระบุการเช่ือมโยง
การเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยไปสู่กีฬาสากล จ านวน 18 ชนิดกีฬา โรงเรียนกลุ่มตวัอย่างทั้ง 4 ภาค         
ให้ความเห็นว่ากีฬาพื้นเมืองไทยทั้ง 4 ภาค สามารถพฒันาทกัษะพื้นฐานถ่ายโยงไปสู่กีฬาสากล    
ทั้ง 18 ชนิดไดใ้นลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะชนิด วิธีการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยสอดคลอ้งกบั
การศึกษาก่ึงทดลองโดยการสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงพบว่าการส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาพื้นเมืองไทย    
แต่ละชนิดทั้ง 4 ภาค โดยภาพรวมจะส่งผลใหเ้ด็กไดรั้บคุณค่าทางดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวพื้นฐาน
เช่น การเตะ การตบ การตี การขวา้ง การปา ในระดบันอ้ย และเกือบนอ้ย ส าหรับการวิ่ง การหลบหลีก 
การกระโดด กระโจน ไดรั้บคุณค่าในระดบัมาก แตกต่างกนัไปตามชนิดกีฬาท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั 
ส่วนทางดา้นทกัษะการใช้อวยัวะ เพื่อการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสามารถถ่ายโยงไปสู่กีฬาสากลได ้
เช่น การใชมื้อ การใชเ้ทา้ การใชล้ าตวั การประสานงานของตา มือ เทา้นั้น จะไดรั้บคุณค่าในระดบัมาก 
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ดงันั้น การส่งเสริมให้เด็กออกก าลังกายตามโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยกีฬาพื้นเมืองไทย       
จะส่งผลให้เด็กมีสมรรถภาพทางกาย สุขสมรรถนะและความฉลาด ทั้งทางดา้นสติปัญญา ความฉลาด 
ทางดา้นอารมณ์ และความฉลาดทางดา้นการเคล่ือนไหวร่างกายดีข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาโดยใช้
โปรแกรมทดลองในโรงเรียนตัวอย่าง 4 ภาค ซ่ึงพบว่า การส่งเสริมให้เด็กออกก าลังกายตาม
โปรแกรมการออกก าลงักายดว้ยกีฬาพื้นเมืองไทยจะส่งผลให้เด็กมีสมรรถภาพทางกาย สุขสมรรถนะ 
และความฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญาความฉลาดทางด้านอารมณ์  และความฉลาดทางด้านการ
เคล่ือนไหวร่างกายดีข้ึนอยา่งชดัเจน    
 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา (2547) ศึกษาเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือวดัปัญญาดา้นการรับรู้ภาวะ 
การเคล่ือนไหวของร่างกาย วตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวดัปัญญาด้านการรับรู้
ภาวะการเคล่ือนไหวของร่างกาย และสร้างเกณฑ์ปกติคะแนนทีการวดัปัญญาด้านการรับรู้ภาวะ 
การเคล่ือนไหวของร่างกายส าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้ นท่ี 2 โดยมี
วิธีด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดองคป์ระกอบของปัญญาดา้นการรับรู้ภาวการณ์เคล่ือนไหว
ของร่างกาย 2) สร้างเคร่ืองมือและคู่มือท่ีใชว้ดัปัญญาดา้นการรับรู้ภาวการณ์เคล่ือนไหวของร่างกาย 
3) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความตรงเชิงโครงสร้าง 
และความเท่ียงของเคร่ืองมือวดัน้ี และ 4) การสร้างเกณฑ์ปกติคะแนนการวดัปัญญาดา้นการรับรู้
ภาวการณ์เคล่ือนไหวของร่างกาย ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี สรุปได้ว่า เคร่ืองมือวดัปัญญาด้านการรับรู้
ภาวการณ์เคล่ือนไหวของร่างกาย มีองคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบ มีรายการทดสอบ 7 รายการ 
เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความตรงเชิงโครงสร้าง มีความเท่ียง มีเกณฑ์คะแนนทีสามารถ
น าไปใชใ้นการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  
 สมทรง สวสัดี (2549) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง – พูด ภาษาองักฤษ    
ท่ีใช้หลกัการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จงัหวดัระยอง การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย    
เพื่อศึกษาความสามารถทางดา้นทกัษะการฟัง – พูด ภาษาองักฤษ และเจตคติต่อชุดกิจกรรมของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง – พูด ภาษาองักฤษท่ีใช้
หลกัการของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่นกัเรียนมีความสามารถทางดา้น
ทกัษะการฟัง – พูด ภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ์ระดบัคะแนนท่ีก าหนดไว ้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมหลงัเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ระดบัคะแนน       
ท่ีก าหนดไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้ง 
 ศุภนนัท ์พิมดี (2550) ศึกษาผลของส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายท่ีพฒันาตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีสอดคล้องกบัการท างานของสมอง เร่ืองอาชีพ วิชาภาษาองักฤษส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนภูผาม่าน จ านวน 30 คนใช้รูปแบบการวิจยัก่อนการทดลอง

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=สมทรง%20สวัสดี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนและการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจยัสรุปไดว้่า หลกัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและคุณลกัษณะของส่ือบนเครือข่ายมา
เป็นพื้นฐานในการออกแบบ ซ่ึงมีองคป์ระกอบ คือ สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้ การร่วมมือกนั
แกปั้ญหา ฐานการช่วยเหลือ การฝึกสอน เคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร และแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาสมอง 
นอกจากนั้น ความคิดเห็นของผูเ้รียนจากการเรียนโดยวิธีการจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อให้
เกิดความรู้และความจ า ผูเ้รียนมีความคิดเห็นว่าการจดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวท่ีมีความ
หลากหลายในการน าเสนอขอ้มูลหรือหลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้
และสามารถจดจ าเน้ือหาท่ีเรียนรู้ได้ดี และความรู้ความจ าท่ีไดก้็สามารถน าไปใช้ในบริบทใหม่     
ไดดี้ข้ึน อีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ผลปรากฏว่าผูเ้รียนท่ีเรียนจากส่ิงแวดลอ้มทาง 
การเรียนรู้บนเครือข่ายท่ีพฒันาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง        
มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มท่ีก าหนดไว ้และความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายท่ีพฒันาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า 
ด้านเน้ือหาในการเรียนรู้มีความชัดเจน  สะดวกในการเรียนรู้  ผูเ้รียนสามารถน ามาใช้ในการ
แกปั้ญหาและใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความ
น่าสนใจ สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ สามารถช่วยสนับสนุนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนได้ลงมือในการ
แกปั้ญหา ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ท างานของสมอง ผูเ้รียนมีความคิดเห็นว่าการเรียนจากการจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายช่วยส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้และสามารถจดจ าเน้ือหาไดดี้  
 ชิตินทรีย์ บุญมา (2552) ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา โดยใช้
หลกัการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน เพื่อพฒันาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะ
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนพลศึกษาโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐานท่ีมีต่อการพัฒนาการเรียนรู้และ
สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากงานวิจยั
สามารถสรุปได้ว่าด้านพฒันาการเรียนรู้ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฒันาการเรียนรู้ของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฒันาการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง 
หลงัการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพฒันาการเรียนรู้ต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั        
ท่ีระดบั .05 แสดงวา่กลุ่มทดลองมีพฒันาการเรียนรู้หลงัการทดลองดีข้ึนกวา่กลุ่มควบคุม และดา้น
สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์
กบัทกัษะทั้ง 6 รายการ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองพบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกาย
ท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะทั้ง 6 รายการ ระหว่างกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง พบว่ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะทั้ง 6 รายการ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั.05  แสดงวา่กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะทั้ง 6 รายการ 
หลงัการทดลองเพิ่มมากข้ึนกวา่กลุ่มควบคุม   
 ชวภรณ์ สุริยจนัทร์ (2554) ศึกษาเก่ียวกบัผลการใชโ้ปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
แบบสถานีส าหรับนักเรียนระดับปฐมวยั โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างโปรแกรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายแบบสถานีส าหรับนักเรียนระดับปฐมวยั อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ตลอดจน
เปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังการใช้โปรแกรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย และศึกษาจิตพิสัยของนกัเรียนระดบัปฐมวยัท่ีเรียนตามโปรแกรมสร้างเสริม
สมรรถภาพแบบสถานี ซ่ึงจากการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
แบบสถานีส าหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยัท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ประกอบดว้ย ชุดสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายแบบสถานีทั้ งส้ิน 12 ชุด โปรแกรมดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า 
ค่าเฉล่ียของดชันีความเห็นสอดคลอ้งเท่ากบั 0.94 ส่วนระดบัสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนระดบั
ปฐมวยัก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบสถานี พบวา่ สมรรถภาพ
ทางกายเพิ่มข้ึน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกรายการ และในดา้นจิตพิสัยของ
นักเรียนระดับปฐมวยัท่ีเรียนตามโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบสถานี พบว่า        
ดา้นความสนใจ ความรับผิดชอบ การปรับตวั ความมีวินัย และการแสดงความรู้สึกอยู่ในเกณฑ์
ระดบัดีทุกดา้น 
 งานวจัิยในต่างประเทศ 
 มูฮมัเมท ออสเดน และเมฮ์เมท กลัเทคิน (Ozden and Gultekin, 2008) ศึกษาผลของการ 
Brain – Based Learning ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเก็บรักษาความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาผลของการเรียนรู้ท่ีใช้สมองในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5       
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการความคงทนความรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ประถมศึกษาในเมืองกึตทายา ประเทศตุรกี จ านวน 2 ห้อง คือ ห้อง 5 – A และ 5 – B เป็นทดลอง
และกลุ่มควบคุมตามล าดบั  ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัน้ีมีกลุ่มละ 22  คน ใชเ้วลาในการศึกษา 11 วนั รวม 18 
ชัว่โมง ระหวา่งขั้นตอนการวจิยัท่ีกลุ่มทดลองผูท่ี้ใชส้มองเรียนรู้วธีิการ ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมใชใ้น
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม มีการปรับปรุงความเขา้ใจในวิธีการท างานของสมองและการเรียนรู้ 
เกิดข้ึน การศึกษาท่ีท างานร่วมกบั Neurobiologists รวมความรู้ หน้าท่ีของสมองและปรับให้การ
เรียนรู้หลกัการ (Cross, 1999; Wortock, 2002)  Brain – Based Learning ผลการวจิยั พบวา่ การเรียน
การสอนของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นท างานอยา่งดีกวา่การสอนแบบปกติ 
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 ดิเรก เออดูรัน อาวยัและราห์มิ ยงับาซาน (Avei  and Yangbasan, 2006) ศึกษาผลกระทบ
ของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีมีผลต่อความคงทนในการจ าความรู้ของนักเรียนในเร่ือง     
การท างานของพลงังาน โดยศึกษานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 91 คน แบ่งเป็นเพศชาย
จ านวน 42 คน เพศหญิง จ านวน 41 คนในเมืองแองการ่า จ  านวน 24 บทเรียน จ านวน 8 สัปดาห์ 
พบว่า การใช้กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลกัการเรียนรู้ของสมองเป็นฐานในการพฒันา
ความคงทนของความรู้ของนกัเรียนในเร่ืองการท างานของพลงังาน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความคงทน 
ในการจ าความรู้ของนกัเรียนในเร่ืองการท างานของพลงังานเพิ่มข้ึน 
 จากงานวิจยัภายในประเทศและต่างประเทศขา้งตน้ สรุปไดว้่าการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชห้ลกัการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน มีผลต่อการพฒันาการการเรียนรู้ของสมอง ทั้งใน
แขนงวชิาวทิยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และกระบวนการเรียนการสอน  
 ดงันั้น สรุปได้ว่าอาร์เธอร์ ซี. มิลเลอร์ (Miller, 1998) ศึกษาเก่ียวกับการสอนแบบค้น  
และแก้ปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาความสามารถทางสร้างสรรค์มากกว่าการสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิต โดยมุ่งใหค้รูเป็นผูส้ร้างปัญหา เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความคิด ตรงกบัการพฒันา
เคร่ืองมือวดัปัญญาดา้นการเรียนรู้ภาวะ การเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีสมบูรณ์ อินทร์ถมยา (2547)  
กล่าวไว ้เก่ียวกบัการสร้างเกณฑ์ปกติคะแนนท่ีใชเ้พื่อวดัปัญญาดา้นการรับรู้ภาวการณ์เคล่ือนไหว
ของร่างกาย โดยใชก้ารตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาความตรงเชิงโครงสร้างเป็นเกณฑ์ในการ
วดัในคร้ังน้ี เช่นเดียวกบั สมทรง สวสัดี (2549) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง – พูด
ภาษาองักฤษท่ีใช้หลกัการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อศึกษาความสามารถทางด้าน
ทกัษะการฟัง – พูดภาษาองักฤษและเจตคติต่อชุดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีสอดคล้องกบั สิริกมล 
หมดมลทิน (2553) ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐาน ซ่ึงมีหลักการท่ีส าคญัด้านวิธีและเทคนิคการสอนด้านส่ือและอุปกรณ์การสอน    
ด้านการวดัและประเมินผลด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลถึงกระบวนการน าประสบการณ์เดิมมา
ผสมผสานให้เกิดเป็นความรู้ใหม่และน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริงได ้มีการบูรณาการแบบองคร์วม 
ฝึกทกัษะและจินตนาการ ซ่ึงศุภนันท์ พิมดี (2550) ให้ความส าคญักบัผลของส่ิงแวดลอ้มทางการ
เรียนรู้จากเครือข่ายท่ีพฒันาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีสอดคล้องกบัการท างานของสมองเร่ือง
อาชีพ โดยใชก้ารทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงัเรียน อีกทั้งยงัวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ซ่ึงกล่าวสรุปไดว้า่ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สามารถใช้พฒันาสมองได้ เกิดความรู้และ
ความจ าอีกทั้งส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาการท างานของสมอง สามารถกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
 
 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=สมทรง%20สวัสดี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บทที ่3 

 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 
 การวิจยัเร่ืองผลการใช้สนามเด็กเล่นท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคล่ือนไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจยัเป็นขั้นตอนและ
น าเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี  
 1.  รูปแบบการวจิยั  
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
รูปแบบกำรวจัิย 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) วตัถุประสงค์
ของการวิจยั เพื่อศึกษาผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาตอนตน้และศึกษาผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อความฉลาดทางการ
เคล่ือนไหวของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ โดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ศึกษาสมรรถภาพทางกาย เปรียบเทียบความฉลาดทางการเคล่ือนไหว 
ซ่ึงเป็นผลจากการเล่นในสนามเด็กเล่น BBLส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา ก่อนและหลัง    
การทดลอง เพื่อทราบถึงการพฒันาผลของสมรรถภาพทางกายและผลเปรียบเทียบความฉลาด
ทางการเคล่ือนไหวจากการใชส้นามเด็กเล่น 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชากรเป็นนกัเรียนชายและนักเรียนหญิงท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษา
ตอนตน้ อายรุะหวา่ง 7 – 8 ปี โรงเรียนวดัเทพาราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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เชียงใหม่เขต 4 จ านวน 125 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)
 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ อายรุะหวา่ง    
7 – 8 ปี โรงเรียนวดัเทพารามและโรงเรียนวดันันทาราม โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง                           
(Purposive Sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการจัดเข้ากลุ่ม (Random 
Assignment) ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เล่นในสนามเด็กเล่นท่ีมีผล
ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวของเด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 
 เกณฑ์กำรคัดเลอืกเข้ำกลุ่มตัวอย่ำง 

1. นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  อายรุะหวา่ง 7 – 8 ปี 
2. มีสมรรถภาพทางกายและสติปัญญาอยูใ่นเกณฑป์กติ 

 เกณฑ์กำรคัดเลอืกออก 
1. เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย ดา้นการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
2. เขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกนอ้ยวา่ 80 % ของระยะการฝึกทั้งหมด  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
 1.  สนามเด็กเล่น 10 ฐาน (ชิตินทรีย ์บุญมา และคนอ่ืน ๆ, 2552) ประกอบดว้ย   
      ฐานท่ี  1  ลอ้เล่นกล    
      ฐานท่ี  2  มนุษยแ์มงมุม 1  
      ฐานท่ี  3  มนุษยล่์องหน   
      ฐานท่ี  4  เดินอากาศ       
      ฐานท่ี  5  มนุษยแ์มงมุม  
      ฐานท่ี  6  หลุมอากาศ  
      ฐานท่ี  7  มนุษยแ์มงมุม  
      ฐานท่ี  8  วิง่ซิกแซก    
      ฐานท่ี  9  มนุษยก์บ   
    ฐานท่ี 10 ตน้ไมห้รรษา 

 2. โปรแกรมการออกก าลงักายในรูปแบบใช้สนามเด็กเล่นท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย
และความฉลาดทางการเคล่ือนไหวของนกัเรียน 
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 3. แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพของสุพิตร สมาหิโต 
(2549) ใชท้ดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง โดยแบบทดสอบมี 7 รายการ 
ผูว้จิยัไดเ้ลือกรายการท่ีสอดคลอ้งสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะของผูเ้รียนในการใชส้นาม
เด็กเล่น BBL ดงัน้ี  

3.1  ดชันีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสัดส่วน
ของร่างกาย (น ้าหนกัและส่วนสูง) 

3.2   ลุก – นัง่ 60 วนิาที (Sit – Ups 60 Seconds) เพื่อวดัความแขง็แรง และความอดทน
ของกลา้มเน้ือทอ้ง 

3.3  ดนัพื้น 30 วินาที (Push – Ups 30 Seconds) เพื่อวดัความแข็งแรงและความอดทน
ของกลา้มเน้ือแขนและกลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกาย 

3.4  นั่งงอตวัไปขา้งหน้า (Sit and Reach) เพื่อวดัความอ่อนตวัของกล้ามเน้ือหลัง 
และตน้ขาดา้นหลงั 

3.5 วิ่งอ้อมหลัก (Zig – Zag Run) เพื่อวดัความแคล่วคล่องว่องไวน ามาใช้ในการ
ทดสอบในกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนและหลงั 8 สัปดาห์ 
 4.  แบบวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหว ผลการวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหว
ร่างกาย (Physical Intelligence Quotient) (ชชัชยั โกมารทตั, 2550) ใช้วดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหว
ร่างกายหรือความฉลาดทางการเล่น (Physical & Play Intelligence Quotient) โดยแบบทดสอบมี      
4 รายการ ผูว้จิยัไดเ้ลือกรายการท่ีสอดคลอ้งในการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย การทดสอบ 2 รายการ ดงัน้ี 
  รายการทดสอบท่ี 1 วิง่ใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่ง  
  รายการทดสอบท่ี 2 วิง่วบิาก 

 น ามาใชใ้นการทดสอบในกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนและหลงัการฝึก 8 สัปดาห์ 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยท าการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลการวิจัยโดยการทดสอบค่าที 
(Dependent) ดงัน้ี หาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D.) การทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียการทดสอบของนกัเรียน ก่อนเรียน – หลงัเรียน ใชสู้ตรสถิติ t – test 
 
 
 
 

X
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยมีวิธี 

ด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  
 1.  ผูว้จิยัออกแบบโปรแกรมการเล่นและใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจ จ านวน 3 คน  
 2.  ขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนวดัเทพารามและโรงเรียนวดันนัทารามในการใช้กลุ่ม

ตวัอยา่ง  
 3.  ทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพและวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหว 

(Physical Intelligence Quotient) ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั้งก่อนและหลงัการทดลอง  
 4.  ด าเนินการจดักิจกรรมการสอน กลุ่มทดลองใชส้นามเด็กเล่น BBL ผูว้จิยัเป็นครูสอน

วชิาพลศึกษาเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนการสอนและมีผูช่้วยนกัวิจยั 2 คน เป็นผูส้ังเกต จดบนัทึก
โดยด าเนินการสอนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 60 นาที ช่วงเวลา 14.30 น. ถึง 15.30 น.
วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ และกลุ่มควบคุมจดัการเรียนการสอนตามตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีครูพลศึกษาในโรงเรียนเป็นผูส้อน  

 5.  ผูว้ิจยัอบรมผูช่้วยนกัวิจยัในกลุ่มทดลองโดยช้ีแจงรายละเอียดของงานวิจยัทั้งหมด 
ช้ีแจงหน้าท่ีของผูช่้วยนกัวิจยั คือ บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว การจดบนัทึก การทดสอบ   
การพฒันาการเรียนรู้ตามแบบทดสอบ การจดบนัทึกใชส้นามเด็กเล่นท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายและ
ทกัษะทางปัญญาของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและวธีิการทดสอบ มีเกณฑก์ าหนดท่ีชดัเจน ผูว้จิยั
จึงไม่มีอิทธิพลต่อผูช่้วยวจิยั  

 6.  น าขอ้มูลการทดสอบท่ีไดบ้นัทึกไวไ้ปหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อท า
การวเิคราะห์ทางสถิติโดยใชส้ถิต t – test 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล   
 ผูว้ิจยัน าคะแนนการทดสอบใชส้นามเด็กเล่นท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคล่ือนไหวของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาของผูเ้รียนก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบ
การสอนพลศึกษา โดยใช้ทฤษฎีหลักการเรียนรู้ทักษะการคิดมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินคุณภาพของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคล่ือนไหวของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโดยใชส้นามเด็กเล่น 
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1. สมรรถภาพทางกาย 
2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 

สนำมเด็กเล่น 
ฐานท่ี  1  ลอ้เล่นกล 
ฐานท่ี  2  มนุษยแ์มงมุม 1 
ฐานท่ี  3  มนุษยล่์องหน   
ฐานท่ี  4  เดินอากาศ 
ฐานท่ี  5  มนุษยแ์มงมุม 2 
ฐานท่ี  6  หลุมอากาศ  
ฐานท่ี  7  มนุษยแ์มงมุม 3 
ฐานท่ี  8  วิง่ซิกแซก  
ฐานท่ี  9  มนุษยก์บ   
ฐานท่ี 10  ตน้ไมห้รรษา 

กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 
                        ตัวแปรต้น                                                                ตัวแปรตำม 
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่ 2.1     กรอบแนวคิดการวจิยั 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 
 การวิจัยเร่ืองผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายและ
ประสบการณ์เรียนรู้ในนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจยัแสดงในรูปแบบตารางแผนภูมิ 
ประกอบความเรียง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี 2  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 
 ตอนท่ี 3  ผลการวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย (Physical Intelligence Quotient) 
ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
ตอนที ่ 1   ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่  4.1   ข้อมูลพืน้ฐานกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเกีย่วกบัจ านวน เพศ อายุ น ้าหนักและส่วนสูง 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน (คน) 

เพศ 
อายุ น า้หนัก ส่วนสูง 

ชาย หญงิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
x̄  
(ปี) 

x̄  
(กโิลกรัม) 

x̄  
(เซนติเมตร) 

กลุ่มทดลอง 30 14 46.67 16 53.33 7.60 28.83 129.10 
กลุ่มควบคุม 30 16 53.33 14 46.67 7.63 28.73 129.20 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ตอนตน้ เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน เพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 เพศหญิง 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ค่าเฉล่ียของอายุ 7.60 ปี ค่าเฉล่ียของน ้ าหนกั 28.83 กิโลกรัม 
ค่าเฉล่ียของส่วนสูง 129.10 เซนติเมตร และกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน เพศชาย จ านวน 16 คน    
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คิดเป็นร้อยละ 53.33 เพศหญิง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ค่าเฉล่ียของอายุ 7.63 ปี ค่าเฉล่ีย
ของน ้าหนกั 28.73 กิโลกรัม ค่าเฉล่ียของส่วนสูง 129.20 เซนติเมตร  
 
ตอนที่  2   ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและ          
กลุ่มควบคุม 

ตารางที ่ 4.2   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของ      
นักเรียนชาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

รา
ยก

าร
ทด

สอ
บ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

S.D
. 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

S.D
. 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

S.D
. 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

S.D
. 

1. ดชันี
มวลกาย 

16.27 1.67 15.85 1.31 0.54 0.30 16.86 1.93 15.86 1.29 1.35 0.10 

2. ลุกนัง่ 
60 วนิาที 
(คร้ัง) 

23.86 4.42 22.56 3.16 1.55 0.07 27.64 3.41 24.69 3.53 3.02 0.00* 

3. ดนัพ้ืน 
30 วนิาที
(คร้ัง) 

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

4. นัง่งอ
ตวัไป
ขา้งหนา้  
(ซม.) 

6.96 4.63 6.66 4.04 0.05 0.48 8.24 3.58 7.08 3.86 0.67 0.26 

5. วิง่ออ้ม
หลกั  
(วนิาที) 

22.52 2.52 25.14 1.29 3.77 0.00* 20.76 2.56 23.57 1.28 3.89 0.00* 

* p < .05 
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 จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ       
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่  

 1.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดชันีมวลกายของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ทั้งก่อนและหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียดชันีมวลกายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 2.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียลุกนัง่ 60 วินาทีของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก่อนการทดลองเท่ากบั 23.86 ± 4.42, 27.64 ± 3.41 คร้ัง และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 22.56 ± 3.16, 24.69 ± 3.53 คร้ัง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ลุกนัง่ 60 วินาที หลงัการทดลอง พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือทอ้งของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกว่ากลุ่ม
ควบคุม 

 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วินาที ของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองเท่ากบั 21.43 ± 4.82, 24.07 ± 4.30 คร้ัง และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 21.06 ± 5.63, 23.94 ± 5.85 คร้ัง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ดนัพื้น 30 วนิาที ก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 4.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียนั่งงอตัวไปข้างหน้าของนักเรียนชายกลุ่มทดลองและ      
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองเท่ากบั 6.96 ± 4.63, 8.24 ± 3.58 
(เซนติเมตร) และหลังการทดลองเท่ากับ 6.66 ± 4.04, 7.08 ± 3.86 เซนติเมตร เม่ือเปรียบเทียบ   
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียนั่งงอตวัไปข้างหน้าก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 5.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลกัของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม           
มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองเท่ากบั 22.52 ± 2.52, 20.76 ± 2.56 วนิาที และ
หลังการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25.14 ± 1.29, 23.57 ± 1.28 วินาที    
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลกัหลงัการทดลอง พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองหลงัการทดลอง      
ดีข้ึนกวา่กลุ่มควบคุม 
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ตารางที ่ 4.3   ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญงิ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p < .05 
 
 

รายการทดสอบ 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
t p 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
t p 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
1. ดชันีมวลกาย 17.38 3.96 17.70 5.12 0.21 0.42 17.71 3.98 17.73 5.11 0.05 0.48 
2. ลุกนัง่ 60  วนิาที (คร้ัง) 17.13 5.67 17.29 4.81 0.16 0.44 19.56 5.15 19.21 5.12 0.07 0.47 
3. ดนัพื้น 30วนิาที (คร้ัง) 14.75 8.33 13.14 1.88 0.58 0.29 17.19 6.26 14.79 1.25 1.36 0.10 
4. นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (ซม.) 6.31 4.13 6.66 4.87 0.27 0.39 7.31 3.64 7.16 4.68 0.03 0.49 
5. วิง่ออ้มหลกั (วนิาที) 23.95 2.55 24.73 3.42 1.26 0.11 20.43 1.73 23.94 3.45 3.58 0.00* 
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 จากตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถภาพ   
ทางกายของนกัเรียนหญิงระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่  
 1. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดชันีมวลกายของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทั้งก่อนและหลงัการทดลอง มีค่าเฉล่ียดชันีมวลกายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

 2. ค่าเฉล่ียลุกนัง่ 60 วินาที ของนกัเรียนหญิงก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 17.13 ± 5.67, 19.56 ± 5.15 คร้ัง และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 17.29 ± 4.81, 19.21 ± 5.12 คร้ัง เม่ือเปรียบเทียบ ความแตกต่างก่อนและ 
หลงัการทดลองของค่าเฉล่ียลุกนัง่ 60 วนิาที ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 3. ค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วินาที ของนกัเรียนหญิงก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 14.75 ± 8.33, 17.19 ± 6.26 คร้ัง และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 13.14 ± 1.88, 14.79 ± 1.25 คร้ัง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงั
การทดลองของค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วนิาที ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 4. ค่าเฉล่ียนั่งงอตวัไปขา้งหน้าของนักเรียนหญิง ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.31 ± 4.13, 7.31 ± 3.64 
เซนติเมตร และหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.66 ± 4.87, 7.16 ± 
4.68 เซนติเมตร เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียนั่งงอตวัไป
ขา้งหนา้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 5. ค่าเฉล่ียวิ่งอ้อมหลักของนักเรียนหญิงก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง                                  
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 23.95 ± 2.55, 20.43 ± 1.73 วินาที
และหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 24.73 ± 3.42, 23.94 ± 3.45 วินาที 
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลกัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึน 
กวา่กลุ่มควบคุม 
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ตารางที ่ 4.4   ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายกลุ่มทดลอง 

รายการทดสอบ 
จ านวน 
(คน) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
t p 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ 
1. ดชันีมวลกาย 14 16.27 1.67 พอเหมาะ 16.86 1.93 พอเหมาะ 1.16 0.13 
2. ลุกนัง่ 60 วนิาที (คร้ัง) 14 23.86 4.42 ปานกลาง 27.64 3.41 ดี 8.31 0.00* 
3. ดนัพื้น 30 วนิาที (คร้ัง) 14 21.43 4.82 ดี 24.07 4.30 ดี 7.64 0.00* 
4. นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (ซม.) 14 6.96 4.63 ปานกลาง 8.24 3.58 ดี 2.63 0.01* 
5. วิง่ออ้มหลกั (วนิาที) 14 22.52 2.52 ปานกลาง 20.76 2.56 ปานกลาง 6.55 0.00* 

* p < .05 
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 จากตารางท่ี 4.4  พบวา่  
 1.  ค่าเฉล่ียดชันีมวลกายของนักเรียนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.27 ± 1.67 และหลังการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 16.86 ± 1.93 ระดบัสมรรถภาพก่อนและหลงัการทดลองอยู่ในระดบัพอเหมาะ   
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียดชันีมวลกายไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระดบัสมรรถภาพทางกายอยูร่ะดบัพอเหมาะ 
 2.  ค่าเฉล่ียลุกนัง่ 60 วินาที ของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 23.86 ± 4.42 คร้ัง ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับปานกลาง และ    
หลงัการทดลอง มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 27.64 ± 3.41 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพ
อยูใ่นระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงั การทดลองของค่าเฉล่ียลุกนัง่ 60 วินาที 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของ
กลา้มเน้ือทอ้งของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 3.  ค่าเฉล่ียดันพื้น 30 วินาที ของนักเรียนชายกลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ีย  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 21.43 ± 4.82 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัดี และหลงัการ
ทดลองเท่ากบั 24.07 ± 4.30 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยู่ในระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง  
ก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วนิาที แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือแขนและกลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกายของ
กลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง  

 4.  ค่าเฉล่ียนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ของนกัเรียนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.96 ± 4.36 เซนติเมตร ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง
และหลงัการทดลอง เท่ากบั 8.24 ± 3.58 เซนติเมตร ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียนัง่งอตวัไปขา้งหนา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือและตน้ขาดา้นหลงัของกลุ่มทดลองหลงั
การทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 5.  ค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลักของนักเรียนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ         
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 22.52 ± 2.52 วินาที ระดบัสมรรถภาพอยู่ในระดบัปานกลาง และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 20.76 ± 2.56 วินาที ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิง่ออ้มหลกัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 แสดงวา่ความคล่องแคล่ววอ่งไวของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง
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ตารางที ่ 4.5   ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญงิกลุ่มทดลอง 

รายการทดสอบ 
จ านวน 
(คน) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
t p 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ 
1. ดชันีมวลกาย 16 17.38 3.96 สูง 17.71 3.98 สูง 11.46 0.00* 
2. ลุกนัง่ 60 วนิาที (คร้ัง) 16 17.13 5.67 ปานกลาง 19.56 5.15 ปานกลาง 11.46 0.00* 
3. ดนัพื้น 30 วนิาที (คร้ัง) 16 14.75 8.33 ปานกลาง 17.19 6.26 ปานกลาง 3.92 0.00* 
4. นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (ซม.) 16 6.31 4.13 ปานกลาง 7.31 3.64 ปานกลาง 2.78 0.01* 
5. วิง่ออ้มหลกั (วนิาที) 16 23.95 2.55 ปานกลาง 20.43 1.73 ดี 6.69 0.00* 

* p < .05 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่  
 1.  ค่าเฉล่ียดชันีมวลกายของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.38 ± 3.96 และหลังการทดลองเท่ากับ 17.71 ± 3.98 ระดับ
สมรรถภาพก่อนและหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัสูง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ก่อนและหลงั
การทดลองของค่าเฉล่ียดชันีมวลกาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ดชันี
มวลกายของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 2.  ค่าเฉล่ียลุกนั่ง 60 วินาที ของของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดทดลองมี
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 17.13 ± 5.67 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และหลงัการทดลองมีเท่ากบั 19.56 ± 5.15 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียลุกนั่ง 60 วินาที แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือทอ้งของกลุ่มทดลองหลงั
การทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 3.  ค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วินาที ของของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 14.75 ± 8.33 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 17.19 ± 6.26 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงั การทดลองของค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วินาที แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือแขนและกล้ามเน้ือ
ส่วนบนของร่างกายของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง  
 4.  ค่าเฉล่ียนั่งงอตวัไปขา้งหน้าของของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมี
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.31 ± 4.13 เซนติเมตร ระดบัสมรรถภาพอยู่ในระดบั
ปานกลาง และหลงัการทดลองเท่ากบั 7.31 ± 3.64 เซนติเมตร ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือหลงั และตน้ขาดา้นหลงั
ของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลองวดั  

 5. ค่าเฉล่ียวิง่ออ้มหลกัของของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 23.95 ± 2.55 วินาที ระดบัสมรรถภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง และ
หลงัการทดลอง เท่ากบั 20.43 ± 1.73 วินาที ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ีย วิ่งออ้มหลกั แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ     
ท่ีระดบั .05 แสดงวา่ความคล่องแคล่ววอ่งไวของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
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ตารางที ่ 4.6   ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายกลุ่มควบคุม 

รายการทดสอบ 
จ านวน 
(คน) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
t p 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ 
1. ดชันีมวลกาย 16 15.85 1.31 พอเหมาะ 15.86 1.29 พอเหมาะ 0.65 0.26 
2. ลุกนัง่ 60 วนิาที (คร้ัง) 16 22.56 3.16 ปานกลาง 24.69 3.53 ปานกลาง 8.34 0.00* 
3. ดนัพื้น 30 วนิาที (คร้ัง) 16 21.06 5.63 ดี 23.94 5.85 ดี 6.95 0.00* 
4. นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (ซม.) 16 6.66 4.04 ปานกลาง 7.08 3.86 ดี 7.01 0.00* 
5. วิง่ออ้มหลกั (วนิาที) 16 25.14 1.29 ปานกลาง 23.57 1.28 ปานกลาง 14.57 0.00* 

* p < .05 
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 จากตารางท่ี 4.6  พบวา่  
 1.  ค่าเฉล่ียดชันีมวลกายของนักเรียนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.85 ± 1.31 และหลังการทดลองเท่ากับ 15.86 ± 1.29 ระดับ
สมรรถภาพก่อนและหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัพอเหมาะ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและ
หลงัการทดลองของค่าเฉล่ียดชันีมวลกาย ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ค่าเฉล่ียลุกนัง่ 60 วนิาที ของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 22.56 ± 3.16 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงัการ 
ทดลองเท่ากบั 24.69 ± 5.63 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียลุกนัง่ 60 วินาที แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือทอ้งของกลุ่มทดลองหลงัการ
ทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 3. ค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วนิาที ของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 21.06 ± 5.63 คร้ัง ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับดี และหลังการ
ทดลองเท่ากบั 23.94 ± 5.85 คร้ัง ระดับสมรรถภาพอยู่ในระดับดีเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง   
ก่อนและหลงั การทดลองของค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วินาที แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 แสดงวา่ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือแขนและกลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกายของ
กลุ่มทดลอง หลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 4. ค่าเฉล่ียนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.66 ± 4.04 เซนติเมตร ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และหลงัการทดลองเท่ากบั 7.08 ± 3.86 เซนติเมตร ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือและตน้ขาดา้นหลงัของกลุ่มทดลองหลงั
การทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 

 5. ค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลกัของนักเรียนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 25.14 ± 1.29 วินาที ระดบัสมรรถภาพอยู่ในระดบัปานกลางและ 
หลงัการทดลอง มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 23.57 ± 1.28 วินาที ระดบัสมรรถภาพ
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลกั 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลอง
หลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
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ตารางที ่ 4.7   ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ นักเรียนหญงิ กลุ่มควบคุม 

รายการทดสอบ 
จ านวน 
(คน) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
t p 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับสมรรถภาพ 
1. ดชันีมวลกาย 14 17.70 5.12 สูง 17.73 5.11 สูง 2.04 0.03* 
2. ลุกนัง่ 60 วนิาที (คร้ัง) 14 17.29 4.81 ปานกลาง 19.21 5.12 ปานกลาง 7.9 0.00* 
3. ดนัพื้น 30 วนิาที (คร้ัง) 14 13.14 1.88 ต ่า 14.79 1.25 ปานกลาง 3.83 0.00* 
4. นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (ซม.) 14 6.66 4.87 ปานกลาง 7.16 4.68 ปานกลาง 3.71 0.00* 
5. วิง่ออ้มหลกั (วนิาที) 14 24.73 3.42 ปานกลาง 23.94 3.45 ปานกลาง 7.69 0.00* 

* p < .05 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่   
 1.  ค่าเฉล่ียดชันีมวลกายของนกัเรียนหญิง กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.73 ± 5.12 และหลังการทดลองเท่ากับ 17.73 ± 5.11 ระดับ
สมรรถภาพก่อนและหลงัการทดลองอยู่ในระดบัสูง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงั
การทดลองของค่าเฉล่ียดชันีมวลกาย แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า 
ดชันีมวลกายของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 2. ค่าเฉล่ียลุกนั่ง 60 วินาที ของนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 17.29 ± 4.81 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
หลงัการทดลอง เท่ากบั 19.21 ± 5.12 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงั การทดลองของค่าเฉล่ียลุกนัง่ 60 วินาที แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือทอ้งของกลุ่มทดลอง  
หลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 3.  ค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วินาที ของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.14 ± 1.88 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัต ่าและหลงัการ
ทดลองเท่ากบั 14.79 ± 1.25 คร้ัง ระดบัสมรรถภาพอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียดนัพื้น 30 วินาที แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 แสดงว่าความแข็งแรงและความอดทนของกลา้มเน้ือแขนและกลา้มเน้ือส่วนบนของ
ร่างกายของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 4.  ค่าเฉล่ียนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.66 ± 4.87 เซนติเมตร ระดบัสมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และหลงัการทดลองเท่ากบั 7.16 ± 4.68 เซนติเมตร ระดบัสมรรถภาพอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือและตน้ขาดา้นหลงัของ
กลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 

 5.  ค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลกัของกลุ่มควบคุมก่อนและหลงัการทดลอง โดยคะแนนการทดลอง
วิง่ออ้มหลกัก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 24.73 ± 3.42 วนิาที ระดบั
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงัการทดลองเท่ากบั 23.94 ± 3.45 วนิาที ระดบัสมรรถภาพ
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลกั 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลอง
หลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
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 แผนภูมิที ่ 4.1    ผลการเปรียบเทียบรายการดชันีมวลกาย ก่อนและหลงัการทดลอง 
   ของนกัเรียนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
 

 

 แผนภูมิที ่4.2  ผลการเปรียบเทียบ รายการลุกนัง่ 60 วนิาที ก่อนและหลงัการทดลอง 
  ของนกัเรียนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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 แผนภูมิที ่4.3  การเปรียบเทียบรายการดนัพื้น 30 วนิาที ก่อนและหลงัการทดลอง 
  ของนกัเรียนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

 
 

 แผนภูมิที ่4.4  ผลการเปรียบเทียบรายการนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ ก่อนและหลงั 
  การทดลองของนกัเรียนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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 แผนภูมิที ่4.5  ผลการเปรียบเทียบรายการวิง่ออ้มหลกั ก่อนและหลงัการทดลอง 
  ของนกัเรียนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ตอนที ่ 3   ผลการวดัความฉลาดทางการเคลือ่นไหวร่างกายหรือวดัความฉลาดทางการเล่น Physical 
Intelligence Quotient (PQ) ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ตารางที ่ 4.8  เปรียบเทียบผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่างกาย  (Physical Intelligence 
Quotient) นักเรียนชาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

*p< .05 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
ความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย (PQ) ของนกัเรียนชาย ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
พบวา่  
 1. ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของนกัเรียนชาย กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลองเท่ากบั 13.31 ± 1.95, 12.95 ± 0.69 วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 10.83 
± 1.51, 11.06 ± 0.78 วินาที ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง     
ของค่าเฉล่ียวิง่ใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่ง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 2. ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนักเรียนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
เท่ากบั 20.43 ± 3.54, 19.24 ± 3.51 วินาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 18.24 ± 3.46, 18.05 ± 3.29 วินาที 
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวิบากไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที ่4.9  เปรียบเทียบผลการวัดความฉลาดทางการเคลือ่นไหวร่างกาย (Physical Intelligence 
Quotient) นักเรียนหญงิ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
ความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย (PQ) นกัเรียนหญิง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
พบวา่  
 1. ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของนักเรียนหญิง กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลองเท่ากับ 12.55 ± 0.94, 13.80 ± 1.05 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ      
9.96 ± 1.01, 12.37 ± 1.21 วินาที ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลอง
ของค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่ง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง หลังการ
ทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 2.  ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนักเรียนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
เท่ากบั 20.52 ± 2.83, 21.54 ± 3.76 วินาที และหลังการทดลองเท่ากบั 18.27 ± 2.27, 20.31 ± 3.51 
วินาที ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวิบาก 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การทดสอบวิ่งวิบากของกลุ่มทดลองหลงั
การทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
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ตารางที ่ 4.10  ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical Intelligence Quotient) 
ของนักเรียนชาย กลุ่มทดลอง 

รายการทดสอบ N 
ก่อนการทดสอบ หลงัการทดสอบ 

t P 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. วิง่ใส่เหรียญในกระป๋อง 
ตามค าสั่ง (วนิาที) 

14 13.31 1.95 10.83 1.51 12.54 0.00* 

2. วิง่วบิาก (วนิาที) 14 20.43 3.54 18.24 3.46 24.26 0.00* 
* p < .05 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการ
เคล่ือนไหวร่างกายของนกัเรียนชาย กลุ่มทดลอง พบวา่   
 1.  ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.31 ± 1.95 วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 
10.83 ± 1.54 วนิาที เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิง่ใส่เหรียญ
ในกระป๋องตามค าสั่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การทดสอบวิ่งใส่เหรียญ
ในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 2.  ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนักเรียนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 20.43 ± 3.54 วินาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 18.24 ± 3.46 วินาที เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวบิากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนกัเรียนชายกลุ่มทดลอง หลงัการทดลองดีข้ึน
กวา่ก่อนการทดลอง 
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ตารางที ่4.11  ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical Intelligence Quotient) 
ของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง 

รายการทดสอบ N 
ก่อนการทดสอบ หลงัการทดสอบ 

t P 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. วิง่ใส่เหรียญในกระป๋อง
ตามค าสั่ง (วนิาที) 

16 12.55 0.94 9.96 1.01 14.6 0.00* 

2. วิง่วบิาก (วนิาที) 16 20.52 2.83 18.27 2.07 18.47 0.00* 
* p < .05 
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการ
เคล่ือนไหวร่างกายของนกัเรียนหญิง กลุ่มทดลอง พบวา่   
 1.  ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง        
ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.55 ± 0.94 วินาที และหลังการ
ทดลองเท่ากับ 9.96 ± 1.01 วินาที เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองของ
ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่
การทดสอบวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึน
กวา่ก่อนการทดลอง 
 2.  ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 20.52 ± 2.83 วินาที และหลังการทดลองเท่ากับ 18.27 ± 2.7 วินาที        
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวิบากแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การทดสอบวิ่งวิบากของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง หลงัการ
ทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
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ตารางที ่4.12  ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่างกาย  (Physical Intelligence Quotient) 
ของนักเรียนชาย กลุ่มควบคุม 

รายการทดสอบ N 
ก่อนการทดสอบ หลงัการทดสอบ 

t p 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. วิง่ใส่เหรียญในกระป๋อง
ตามค าสั่ง (วนิาที) 

16 12.95 0.69 11.60 0.78 13.82 0.00* 

2. วิง่วบิาก (วนิาที) 16 19.24 3.51 18.05 3.29 6.9 0.00* 
* p < .05 
 จากตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการ
เคล่ือนไหวร่างกายของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุม พบวา่   
 1.  ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนชาย กลุ่มควบคุม ก่อนการ 
ทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.95 ± 0.69 วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 
11.60 ± 0.78 วนิาที เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิง่ใส่เหรียญ
ในกระป๋องตามค าสั่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การทดสอบวิ่งใส่เหรียญ
ในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 2.  ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนักเรียนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 19.24 ± 3.51 วินาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 18.05 ± 3.29 วินาที เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวบิากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองดีข้ึน
กวา่ก่อนการทดลอง 
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ตารางที ่4.13  ผลการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่างกาย  (Physical Intelligence Quotient) 
ของนักเรียนหญงิกลุ่มควบคุม 

รายการทดสอบ N 
ก่อนการทดสอบ หลงัการทดสอบ 

t p 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. วิง่ใส่เหรียญในกระป๋อง  
ตามค าสั่ง (วนิาที) 

14 13.80 1.05 12.37 1.21 7.51 0.00* 

2. วิง่วบิาก (วนิาที) 14 21.54 3.76 20.31 3.51 11.19 0.00* 
* p < .05 
 จากตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการ
เคล่ือนไหวร่างกายของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม พบวา่   
 1.  ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.55 ± 0.94 วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 
9.96 ± 1.01 วินาที เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญ
ในกระป๋องตามค าสั่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การทดสอบวิ่งใส่เหรียญ
ในกระป๋องตามค าสั่งของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 2.  ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 20.52 ± 2.83 วินาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 18.27 ± 2.7 วินาที เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวบิากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การทดสอบวิ่งวิบากของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองดีข้ึน
กวา่ก่อนการทดลอง 
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แผนภูมิที ่ 4.6   ผลการวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย  (Physical Intelligence 
Quotient) รายการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งก่อนและหลัง    
การทดลองของนกัเรียนชายและหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

 

แผนภูมิท่ี  4.7   ผลการวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย (Physical Intelligence 
Quotient) รายการวิ่งวิบากก่อนและหลงัการทดลองของนักเรียนชาย
และหญิงกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
          การวิจยัเร่ืองผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายและ   
ความฉลาดทางการเคล่ือนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั     
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อสมรรถภาพทางกายและ     
ความฉลาดทางการเคล่ือนไหวของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้                    
อายุระหว่าง 7 – 8 ปี โรงเรียนวดัเทพาราม 30 คน กลุ่มทดลอง และโรงเรียนวดันันทาราม 30 คน
กลุ่มควบคุมเล่นในสนามเด็กเล่น BBL และทดสอบสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการ
เคล่ือนไหวของเด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษาก่อนและหลงัการทดลอง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์แปลผลขอ้มูลการวิจยัโดยหาค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียการทดสอบของนกัเรียน ก่อนเรียน – หลงัเรียนใชก้ารทดสอบสถิติ t – test 
 
สรุปผลการวจัิย 

ด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์      

กบัสมรรถภาพทั้ง 5 รายการ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่ กลุ่มทดลองชายมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดชันีมวลกาย ก่อนการทดลองเท่ากบั 16.27 ± 1.67 และหลงัการทดลอง
เท่ากบั 16.86 ± 1.93 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานลุกนัง่ 60 วนิาที ก่อนการทดทดลองเท่ากบั 
23.86 ± 4.42 คร้ัง และหลงัการทดลองเท่ากบั 27.64 ± 3.41 คร้ัง ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ดนัพื้น 30 วินาที ก่อนการทดลองเท่ากบั 21.43 ± 4.82 คร้ัง และหลงัการทดลองเท่ากบั 24.07 ± 4.30 คร้ัง 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนั่งงอตวัไปข้างหน้า ก่อนการทดลองเท่ากับ 6.96 ± 4.36 
เซนติเมตร และหลงัการทดลองเท่ากบั 8.24 ± 3.58 เซนติเมตร ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
วิง่ออ้มหลกั ก่อนการทดลองเท่ากบั 22.52 ± 2.52 วินาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 20.76 ± 2.56 วนิาที 
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 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่มก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนชายกลุ่มทดลอง พบวา่ หลงัการทดลอง รายการลุกนัง่ 60 วินาที ดนัพื้น 30 วินาที นัง่งอตวั
ไปขา้งหน้าและวิ่งออ้มหลกั ดีข้ึนกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นวา่ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเน้ือทอ้ง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือแขนและกล้ามเน้ือส่วนบนของ
ร่างกาย ความอ่อนตวัของล าตวัและตน้ขาด้านหลงั และความคล่องแคล่วว่องไว ดีข้ึนมากกว่า    
ก่อนการทดลอง 

 กลุ่มทดลองหญิงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดชันีมวลกาย ก่อนการทดลอง
เท่ากบั 17.38 ± 3.96 และหลงัการทดลองเท่ากบั 17.71 ± 13.98 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ลุกนั่ง 60 วินาที ก่อนการทดทดลองเท่ากับ 17.13 ± 5.67 คร้ัง และหลังการทดลองเท่ากับ 19.56 ±     
5.15 คร้ัง ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดนัพื้น 30 วินาที ก่อนการทดลองเท่ากบั 14.75 ± 8.33 คร้ัง 
และหลงัการทดลองเท่ากบั 17.19 ± 6.26 คร้ัง ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนั่งงอตวัไป
ขา้งหน้า ก่อนการทดลองเท่ากบั 6.31 ± 4.13 เซนติเมตร และหลงัการทดลองเท่ากบั 7.31 ± 3.64 
เซนติเมตร ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิ่งออ้มหลกั ก่อนการทดลองเท่ากบั 23.95 ± 2.55
วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 20.43 ± 1.73 วนิาที 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่มก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง ดชันีมวลกาย ลุกนัง่ 60 วนิาที ดนัพื้น 30 วินาที นัง่งอตวั
ไปขา้งหน้าและวิ่งออ้มหลกั ดีข้ึนกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นวา่ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเน้ือทอ้ง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือแขนและกล้ามเน้ือส่วนบนของ
ร่างกาย ความอ่อนตวัของล าตวัและตน้ขาด้านหลงั และความคล่องแคล่วว่องไว ดีข้ึนมากกว่า    
ก่อนการทดลอง 

 กลุ่มควบคุมชายมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดชันีมวลกาย ก่อนการทดลอง
เท่ากบั 15.85 ± 1.31 และหลงัการทดลองเท่ากบั 15.86 ± 1.29 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ลุกนัง่ 60 วินาที ก่อนการทดทดลองเท่ากบั 22.56 ± 3.16 คร้ัง และหลงัการทดลองเท่ากบั 24.69 ± 
3.53 คร้ัง ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดนัพื้น 30 วินาที ก่อนการทดลองเท่ากบั 21.06 ± 5.63 
คร้ัง และหลงัการทดลองเท่ากบั 23.94 ± 5.85 คร้ัง ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนัง่งอตวัไป
ขา้งหน้า ก่อนการทดลองเท่ากบั 6.66 ± 4.04 เซนติเมตร และหลงัการทดลองเท่ากบั 7.08 ± 3.86 
เซนติเมตร ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิ่งออ้มหลกัก่อนการทดลองเท่ากบั 25.14 ± 1.29 
วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 23.57 ± 1.28 วนิาที 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่มควบคุมชายก่อนและหลังการ
ทดลองของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง ลุกนัง่ 60 วินาที ดนัพื้น30 วินาที นั่งงอตวัไป



61 

 

ขา้งหน้า และวิ่งออ้มหลกั ดีข้ึนกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นวา่ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเน้ือทอ้ง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือแขนและกล้ามเน้ือส่วนบนของ
ร่างกาย ความอ่อนตวัของล าตวัและต้นขาด้านหลังและความคล่องแคล่วว่องไว ดีข้ึนมากกว่า     
ก่อนการทดลอง 

 กลุ่มควบคุมหญิงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดชันีมวลกาย ก่อนการทดลอง
เท่ากบั 17.70 ± 5.12 และหลงัการทดลองเท่ากบั 17.73 ± 5.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ลุกนัง่ 60 วินาที ก่อนการทดทดลองเท่ากบั 17.29 ± 4.81 คร้ัง และหลงัการทดลองเท่ากบั 19.21 ± 
5.12 คร้ัง ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดนัพื้น 30 วินาที ก่อนการทดลองเท่ากบั 13.14 ± 1.88 
คร้ัง และหลงัการทดลองเท่ากบั 14.79 ± 1.25 คร้ัง ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนั่งงอตวั             
ไปขา้งหนา้ ก่อนการทดลองเท่ากบั 6.66 ± 4.87 เซนติเมตร และหลงัการทดลองเท่ากบั 7.16 ± 4.68 
เซนติเมตร ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิ่งออ้มหลกั ก่อนการทดลองเท่ากบั 24.73 ± 3.42 
วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 23.94 ± 3.45 วนิาที 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่มก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง ดชันีมวลกาย ลุกนัง่ 60 วินาที ดนัพื้น 30 วนิาที นัง่งอตวั
ไปขา้งหน้าและวิ่งออ้มหลกั ดีข้ึนกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นวา่ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเน้ือทอ้ง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือแขนและกล้ามเน้ือส่วนบนของ
ร่างกาย ความอ่อนตวัของล าตวัและตน้ขาดา้นหลงั และความคล่องแคล่ววอ่งไว ดีข้ึนมากกวา่ก่อน
การทดลอง 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กับสุขภาพทั้ง 5 รายการ                             
ของนกัเรียนชาย ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง พบวา่ ค่าเฉล่ียของรายการ
วิง่ออ้มหลกัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และหลงัการทดลอง พบวา่ มี 2 รายการ 
คือ ลุกนั่ง 60 วินาทีและวิ่งอ้อมหลัก มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 แสดงวา่สมรรถภาพความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือทอ้ง 
และความคล่องแคล่ววอ่งไวของนกัเรียนชาย กลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีกวา่กลุ่มควบคุม 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพทั้ง 5 รายการของ
นกัเรียนหญิง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดสอบ พบว่า ค่าเฉล่ียสมรรถภาพ  
ทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพทั้ง 4 รายการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05    
และหลงัการทดลอง พบวา่ มีเพียง 1 รายการ คือ วิง่ออ้มหลกัท่ีมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่นกัเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีความคล่องแคล่ว
วอ่งไวหลงัการทดลองดีกวา่กลุ่มควบคุม 



62 

 

 ด้านความฉลาดทางการเคลือ่นไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกายของ
นกัเรียนชาย กลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนักเรียนชาย 
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.31 ± 1.95 วินาที และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 10.83 ± 1.54 วินาที เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลอง
ของค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองหลงัการ
ทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนกัเรียนชายกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 20.43 ± 3.54 วินาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 18.24 ± 3.46 วินาที เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวิบากแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ    
ท่ีระดบั .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนกัเรียนชายกลุ่มทดลอง หลงัการทดลองดีข้ึนกว่า  
ก่อนการทดลอง 
 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกายของ
นกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนหญิง
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.55 ± 0.94 วินาที และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 9.96 ± 1.01 วินาที เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลอง
ของค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองหลังการ
ทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 20.52 ± 2.83 วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 18.27 ± 2.7 วนิาที เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิง่วบิาก กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงวา่การทดสอบวิง่วบิากของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง หลงัการทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกายของ
นกัเรียนชาย กลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนักเรียนชาย 
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.95 ± 0.69 วินาที และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 11.60 ± 0.78 วินาที เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลอง
ของค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุมหลงัการ
ทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนกัเรียนชายกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 19.24 ± 3.51 วินาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 18.05 ± 3.29 วินาที เม่ือเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวิบากแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ    
ท่ีระดบั .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรียนชายกลุ่มควบคุมหลงัการทดลองดีข้ึนกว่า  
ก่อนการทดลอง 
 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกายของ
นกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของของนกัเรียนหญิง
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.55 ± 0.94 วินาที และ
หลงัการทดลองเท่ากบั 9.96 ± 1.01 วินาที เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลอง
ของค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งของนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหลังการ
ทดลองดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง 
 ค่าเฉล่ียวิ่งวิบากของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 20.52 ± 2.83 วนิาที และหลงัการทดลองเท่ากบั 18.27 ± 2.7 วนิาที เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งวิบากแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ    
ท่ีระดบั .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งวิบากของนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหลงัการทดลองดีข้ึนกว่า
ก่อนการทดลอง  

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความฉลาดทางการเคล่ือนไหวระหว่างนักเรียนชายกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่ ทั้งก่อนและหลงัการทดลองค่าเฉล่ียรายการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋อง
ตามค าสั่งและวิง่วบิากไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความฉลาดทางการเคล่ือนไหวระหว่างนกัเรียนหญิงกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทั้งก่อนและหลงัการทดลองค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตาม
ค าสั่งและวิง่วบิากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การทดลองวิง่ใส่เหรียญ
ในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบากของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลงัการทดลองดีกว่า
กลุ่มควบคุม  

 แสดงให้เห็นว่าการวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย (Physical Intelligence 
Quotient) รายการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบากหลงัการทดลองของนกัเรียนหญิง
ดีกวา่กลุ่มควบคุม 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้
หลกัการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL                                
ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคล่ือนไหวของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้  
ภายหลงัการทดลอง 8 สัปดาห์ ท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึนกวา่กลุ่มควบคุม ซ่ึงแสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้
สนามเด็กเล่น BBL  มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นการเรียนการสอนพลศึกษา โดยผูว้ิจยั
อภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

 1.   ด้านสมรรถภาพทางกายทีสั่มพันธ์กับสุขภาพ ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพทั้ง 5 รายการของนกัเรียนชาย ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมก่อนการทดสอบพบว่ารายการของค่าเฉล่ียวิ่งออ้มหลกั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4 รายการ พบว่า มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดชันีมวลกาย       
ลุกนัง่ 60 วินาที ดนัพื้น 30 วินาทีและนัง่งอตวัไปขา้งหน้าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กับ
สมรรถภาพทั้ง 5 รายการของนกัเรียนชาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดสอบ
พบว่า รายการลุกนัง่ 60 วินาทีและวิ่งออ้มหลกั มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่ารายการดชันีมวลกาย ลุกนัง่ 60 วินาที ดนัพื้น 30 
วนิาที และนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ ค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่
สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพรายการลุกนัง่ 60 วินาทีและวิ่งออ้มหลกัของนกัเรียนชาย 
หลงัการทดสอบเพิ่มมากข้ึนกวา่กลุ่มควบคุม 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพทั้ง 5 รายการของ
นกัเรียนหญิง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดสอบ พบว่า ค่าเฉล่ียสมรรถภาพ  
ทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพทั้ง 5 รายการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพของนกัเรียนหญิง 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดสอบ พบว่า รายการวิ่งออ้มหลกั มีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่ารายการดชันี 
มวลกาย ลุกนัง่ 60 วินาที ดนัพื้น 30 วินาที และนัง่งอตวัไปขา้งหน้า ค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพรายการวิ่งออ้มหลกั 
ของนกัเรียนหญิง หลงัการทดสอบเพิ่มมากข้ึนกวา่กลุ่มควบคุม 
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 อธิบายไดว้า่การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา การเล่นในสนามเด็กเล่น BBL
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสามารถพฒันาดา้นสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูเ้รียนดา้นความ
แข็งแรงความอดทนของกลา้มเน้ือทอ้งและความคล่องแคล่วว่องไวดีข้ึนมากกว่าก่อนการทดลอง 
ทั้งน้ีมีปัจจยัดา้นพฒันาการตามช่วงวยั สมรรถภาพ ทางกาย รูปแบบกิจกรรม ความถ่ี ความหนกัของ
กิจกรรม  
 รูปแบบโปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาด
ทางการเคล่ือนไหวในนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีรูปแบบโปรแกรมการเล่น
ในสนามเด็กเล่นรูปแบบการน าไปใช้โดยก าหนดแนวทางการน าไปใช้ในแต่ละหมวดกิจกรรม
ตามล าดบัความยากง่ายของทกัษะไวต้ามล าดบัภายใน 8 สัปดาห์ท่ีก าหนดไว ้และในกิจกรรมท่ี
ผูส้อนตอ้งใชทุ้กคร้ังท่ีสอนประกอบดว้ยกิจกรรมการอบอุ่นร่างกาย และกิจกรรมคลายอุ่น รูปแบบ
โปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL น้ี มุ่งพฒันาให้นกัเรียนเกิดการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามความสามารถของแต่ละคน  

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชิตินทรีย ์บุญมา (2552) อธิบายว่าการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาตามหลกัการเรียนรู้ของสมองเป็นฐานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสามารถพฒันาด้านสมรรถภาพ    
ทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะของผูเ้รียน ทั้งน้ี มีปัจจยัดา้นพฒันาการตามช่วงวยั สมรรถภาพทางกาย 
รูปแบบกิจกรรม ความถ่ี ความหนกัของกิจกรรม และ ชวภรณ์ สุริยจนัทร์ (2554) กล่าวว่าการฝึก
แบบสถานี หมายถึง รูปแบบการออกก าลงักายแบบหน่ึงท่ีสามารถพฒันาสมรรถภาพทางกายทุกดา้น
เป็นรูปแบบการฝึกท่ีก่อให้เกิดทกัษะ ความสนุกสนาน และพฒันาทุกส่วนของร่างกายตามท่ีตอ้งการ 
โดยมีลกัษณะเป็นการออกก าลงักายท่ีต่อเน่ืองกนัของแต่ละสถานีประกอบกนั ข้ึนอยูก่บัระยะเวลา
เวลาหรือจ านวนคร้ังท่ีก าหนดไว ้อาจเป็นไปตามท่ีผลการวิจยัในกลุ่มทดลองมีอตัราการใชพ้ลงังาน
ท่ีต ่ากว่ากลุ่มควบคุมเป็นผลจากการเล่นในสนามเด็กเล่นแบบ BBL ท่ีมีรูปแบบการเคล่ือนไหว   
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ (Kasiyaphat et al., 2015) จึงอาจท าให้มีการเคล่ือนไหวในระดบัเบาเป็นส่วนใหญ่
ส่งผลใหอ้ตัราการใชพ้ลงังานรวมนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุมท่ีม่ีการเล่นอยา่งอิสระ 

 จากผลการทดลองดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือร่างกายไดฝึ้กการเคล่ือนไหวอยูเ่ป็นประจ า
สมองจะสามารถสนองตอบต่อส่ิงเร้าท่ีเขา้มาไดอ้ย่างรวดเร็ว การเล่นกลางแจง้การออกก าลงักาย  
ทุกวนัจะช่วยลด ช่วยชะลอความเครียดได้ ลดปัญหาทางการเรียนรู้ สมองเรียนรู้จากการลงมือ
กระท าด้วยตนเอง และการฝึกฝน เป็นกระบวนการท่ีสมอง 2 เซลล์ข้ึนไปเช่ือมโยงกนั เดนไดร์     
ซ่ึงเป็นแขนงประสาทจะค่อย ๆ แตกสายไยประสาทออกไปโดยรอบ และเช่ือมโยงกบัแอ็กซอน 
ของเซลล์สมองตวัอ่ืน ๆ เรียกว่า ซินแนปร์ (Synapse) ขบวนการน้ีเรียกว่า “การเรียนรู้” ดังนั้น       
การฝึกฝน (ท าซ ้ า ๆ) จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะให้ทกัษะ การเรียนรู้คงทน อยู่ตวั และเกิดความช านาญ
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การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา ไม่เพียงแต่ท าให้ร่างกายแข็งแรง แต่การออกก าลังกายเป็นการ
เสริมสร้างภาวะสมดุลให้แก่ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นการส่งออกซิเจนไปสู่สมอง สมองตอ้งการ
การท างานทั้งสองระบบน้ี จึงท าใหส้มองหลายส่วนท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ในการทดลองน้ี พบวา่ หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้ล่นสนามเด็กเล่น BBL เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
ตามโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สมรรถภาพทางกายดา้นความคล่องแคล่ววอ่งไวมีการพฒันาเพิ่มข้ึน
อย่างชดัเจนทั้งในนกัเรียนหญิงและนกัเรียนชาย เป็นไปตามท่ี อคัรภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา 
(2550) กล่าวว่า การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นของเด็กวยัน้ี การเคล่ือนไหวเป็นการพฒันาสมรรถนะ 
การรับความรู้สึกของเด็กทั้งหมดกระบวนการเรียนรู้ตอ้งตอบสนองความเคล่ือนไหวเป็นหลัก     
นัน่หมายถึง การเรียนรู้ในวิชาพลศึกษาตอ้งเป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย การใช้กลา้มเน้ือ 
มดัใหญ่ตอ้งออกแบบกิจกรรมการเล่นเกม กีฬา ใหห้ลากหลายเพียงพอ เพื่อพฒันาร่างกายและสมอง
ให้ครบทุกด้าน กิจกรรมท่ีครบถ้วนจะช่วยพฒันาส่วนเช่ือมต่อกบัประสาทต่าง ๆ ของการรับรู้
ความรู้สึกโดยเฉพาะพฒันาเซริเบลลั่ม (Cerebellum) และสมองทั้งสองซีกกระบวนการเรียนรู้       
ในการเคล่ือนไหวจะช่วยพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ีในการเคล่ือนไหว ระยะทาง มิติ เวลา 
ความเร็ว การใชแ้รง รูปแบบการเคล่ือนไหวทุกทิศทาง ฯลฯ  
 2.  ด้านความฉลาดทางการเคลื่อนไหว การวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย 
(Physical Intelligence Quotient) ของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
พบวา่  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของนกัเรียนชายก่อนและหลงัการทดลองค่าเฉล่ียวิง่ใส่เหรียญ
ในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบาก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการ
ทดสอบวิง่ใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิง่วบิากของนกัเรียนชายกลุ่มทดลองหลงัการทดลอง
ดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของนกัเรียนหญิงก่อนและหลงัการทดลอง
ของค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่ง และวิ่งวิบาก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   
ท่ีระดบั .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบากของนกัเรียนหญิง
กลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีข้ึนกว่าก่อนการทดลอง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของนกัเรียน
ชายกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองของค่าเฉล่ียวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและ
วิ่งวิบากแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่เหรียญใน
กระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบากของนักเรียนชายกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองดีข้ึนกว่าก่อนการ
ทดลอง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของนกัเรียนหญิงกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการทดลองของ
ค่าเฉล่ียวิง่ใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิง่วบิาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 แสดงว่าการทดสอบวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบากของนักเรียนหญิงกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลองดีข้ึนกว่าก่อนการทดลอง เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความฉลาดทาง     



67 

 

การเคล่ือนไหวระหว่างนักเรียนชายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทั้ งก่อนและหลังการ
ทดลองค่าเฉล่ียรายการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบากไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความฉลาดทางการเคล่ือนไหว
ระหว่างนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทั้ งก่อนและหลังการทดลองค่าเฉล่ีย       
วิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบาก แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงว่าการทดลองวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบากของนกัเรียนหญิงกลุ่มทดลอง   
ทั้งก่อนและหลงัการทดลองดีกวา่กลุ่มควบคุม แสดงใหเ้ห็นวา่การวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหว
ร่างกาย (Physical Intelligence Quotient) รายการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่งและวิ่งวิบาก 
หลงัการทดลองของนกัเรียนหญิงดีกวา่กลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลงัการทดลอง โดยหลงัการทดล
องมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนการทดลอง 
 จากผลการทดลองอธิบายได้ว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตาม
หลกัการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน 8 สัปดาห์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสามารถพฒันาดา้นพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนความฉลาดในการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะการเคล่ือนไหวทางกลไกทัว่ไป
เก่ียวกบัปฏิกิริยาการตอบสนองการรับรู้และการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายตามค าสั่ง ทั้งน้ี        
มีปัจจยัด้าน เน้ือหา กระบวนการสอน วิธีสอน ส่ิงแวดลอ้มท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงรีเกท เคน 
และเจฟฟรี เคน (Caine and Caine, 1990) กล่าวว่า การสอนตามแนวทาง Brain – Based Learning 
ยงัค านึงถึงหลกัการธรรมชาติกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์(The Natural Human Learning Process) 
สมองชอบเรียนรู้ และรู้วิธีการเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบติั และการท าส่ิงท่ี
ผดิพลาดใหดี้ข้ึน ถือวา่ เป็นการเรียนรู้เร่ิมจากการเช่ือมต่อความรู้เดิมและความรู้ใหม่ จะเรียนรู้อะไร
ตอ้งท าหรือปฏิบติัส่ิงนั้น สมองไดท้  างานมาก ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมมาก ๆ จะท าให้สมองพฒันา
มากข้ึน และถา้ไม่ใชส้มองส่วนท่ีไม่ใชก้็จะฝ่อ สูญหายไป ถา้สมองถูกใช้จะท าให้การท างานของ
สมองมีประสิทธิภาพ สมองของเรามีธรรมชาติในการคิดมาตั้งแต่ก าเนิด ครูตอ้งเขา้ใจวิธีการเรียนรู้
ของสมอง  
 ดังนั้ น  ผลของการเล่นในสนามเ ด็ก เล่น BBL ท่ี มี ต่อสมรรถภาพทางกายและ
ประสบการณ์เรียนรู้ในนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จึงมีความเหมาะสมท่ีน าไปใช้
ในการเรียนการสอนได้ในการพฒันาสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพอนัจะส่งผลต่อ     
การพฒันาการเรียนรู้ ท่ีมีปัจจยัดา้น เน้ือหา กระบวนการสอน วิธีสอน ส่ิงแวดลอ้มและผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  
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 ผูว้ิจยัน าหลกัการส าคญัและองคป์ระกอบของการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐานของ รีเกท เคน 
และเจฟฟร่ี เคน (Caine and Caine, 1990) และขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของ อีริค เจนเซ่น 
(Jensen, 2000) มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ผูว้ิจยัไดใ้ห้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการสร้างความสนใจ กระตุน้อารมณ์ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
โดยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกทา้ทาย กระตือรือร้นท่ีไดฝึ้กปฏิบติัจริง เรียนรู้จากสนามเด็กเล่น 
BBL ในกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดรั้บประสบการณ์ตรงและเรียนรู้อยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สุพิตร สมาหิโต (2551) กล่าวว่าเด็กในวยัท่ีตอ้งการการเคล่ือนไหวการออกก าลงักาย การเล่นเกม
ต่าง ๆ ทั้งกีฬาของไทย กีฬาพื้นเมือง และกีฬาสากล เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการเคล่ือนไหว
ในกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา เล่นเกม ตลอดจนมีความช่ืนชอบต่อการออกก าลงักาย การเล่น 
สามารถน ากิจกรรมทางกายทั้งหลายไปใช้อย่างประจ า สม ่าเสมอ มีระเบียบวินัย มีน ้ าใจนักกีฬา  
เห็นคุณค่าของสุขภาพและสมรถภาพทางกาย การพลศึกษาหรือการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
แนวคิดใหม่มุ่งเนน้การเคล่ือนไหวร่างกายการจดักิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาเด็กในองคร์วม 
ทั้งร่างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) สังคม (Social)และสมองหรือสติปัญญา (Brain Intelligence) 
ดงันั้น การเคล่ือนไหวร่างกายจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับเด็กประถมศึกษา การเคล่ือนไหวช่วย
พฒันาระบบความสัมพนัธ์ของประสาทสัมผสั เด็กตอ้งพฒันาความสามารถในการใช้ตา มือ เทา้ 
และประสาทรับความรู้สึกต่าง ๆ ให้สัมพนัธ์กนั การบงัคบัหรือจดัระบบความสัมพนัธ์ในการ
เคล่ือนไหวของร่างกายยงัตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง การเคล่ือนไหวตอ้งอาศยัศกัยภาพการท างานของ
สมองในการจดัระบบ เพื่อควบคุมส่วนท่ีเคล่ือนไหวต่าง ๆ สมองส่วนท่ีรับผิดชอบหลกัเก่ียวกบั 
การจดัสมดุลของร่างกายท่ีจะพฒันา คือ สมองน้อยหรือ ซีรีเบลลัม่ (Cerebellum) การกระตุน้ของ
สมรรถนะส่วนน้ีจะส่งจากส่ิงแวดล้อมผลต่อการพฒันาความสามารถในด้านการรับข้อมูลจาก
ส่ิงแวดลอ้มไปดว้ยพร้อม ๆ กนั การกระตุน้อวยัวะรับรู้การทรงตวัในหูชั้นในจะท าให้เกิดสัญญาณ
ส่งผ่านไปยงัแกนสมองและส่งผ่านไปยงัสมองน้อย ซ่ึงท าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูล และ
ตอบสนองต่อขอ้มูล แลว้ส่งต่อไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อจะเคล่ือนไหวให้สอดคล้องกบั 
การกระตุน้นั้น และร่างแหประสาทท่ีแกนสมองซ่ึงเป็นจุดท่ีขอ้มูลผา่นไป – มา เป็นจุดท่ีตั้งของศูนย์
การท างานท่ีจะกระตุน้สมองทั้งหมดใหอ้ยูใ่นสภาพต่ืนพร้อมในการท างาน  
 สอดคลอ้งกบั เจริญทศัน์ จินตนเสรี (2538) กล่าวว่า การออกก าลงักายเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับทุกคน เน่ืองจากวยัเด็กเป็นวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโต เด็กตอ้งการการออกก าลงักาย   
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาทางดา้นร่างกาย ซ่ึงการออกก าลงักายจะช่วย
ท าให้ร่างกายของเด็กไดมี้พฒันาการทางดา้นความแข็งแรง และความอดทนของกลา้มเน้ืออวยัวะ    
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ท่ีเก่ียวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน     
ขนาดรูปร่างจะมีส่วนท่ีเหมาะสม การเคล่ือนไหวพื้นฐานไม่วา่จะเป็นการเดิน การวิ่ง การกระโดด 
การขวา้ง การปา การยืด การเหยียด การเหวี่ยง การล้ม การเตะ เป็นไปอย่างคล่องแคล่วว่องไว 
นอกจากน้ี เด็กยงัสามารถน าทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานเหล่าน้ีไปใช้ในภารกิจประจ าวนั            
ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ส าหรับการพฒันาทางดา้นสติปัญญานั้น 
เด็กไดมี้การพฒันาการเรียนรู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัใช้ไหวพริบในการตดัสินใจ มีการ
ปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเฉลียวฉลาด  

 สอดคลอ้งกบั สุพิตร สมาหิโต (2551) กล่าววา่ เด็กในวยัท่ีตอ้งการการเคล่ือนไหว การออก 
ก าลงักาย การเล่นเกมต่าง ๆ ตลอดจนมีความช่ืนชอบต่อการออกก าลงักาย การเล่น สามารถน า
กิจกรรมทางกายทั้งหลายไปใช้อย่างประจ าสม ่าเสมอ การพลศึกษาหรือการเรียนการสอนวิชา      
พลศึกษาแนวคิดใหม่มุ่งเน้นการเคล่ือนไหวร่างกาย การจดักิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาเด็ก   
ในองค์รวมทั้งหมด ทั้งร่างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) สังคม (Social) และสมองหรือสติปัญญา 
(Brain Intelligence) ดงันั้น การเคล่ือนไหวร่างกายจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับเด็กประถมศึกษา 
พลศึกษา การเคล่ือนไหวจะช่วยการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัมิติ ระยะทาง เวลา ความเร็ว แรง 
ทิศทาง ภาษาเป็นตน้ รวมทั้งเป็นผลดีกบัร่างกาย กล้ามเน้ือ หัวใจ และอ่ืน ๆ เพื่อจะเคล่ือนไหว     
ให้สอดคล้องกบัการกระตุน้นั้น และร่างแหประสาทท่ีแกนสมองซ่ึงเป็นจุดท่ีขอ้มูลผ่านไป – มา 
เป็นจุดท่ีตั้งของศูนยก์ารท างานท่ีจะกระตุน้สมองทั้งหมดใหอ้ยูใ่นสภาพต่ืนพร้อมในการท างาน 
 สอดคลอ้งกบัท่ี อจัฉรียา กสิยะพทั และคนอ่ืน ๆ (2558) การมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม
ก่อให้เกิดสมรรถภาพทางกายท่ีดีข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการปลูกจิตส านึกและสร้างเจตคติต่อการ     
ออกก าลงักายท่ีเหมาะสมตามวยัในวยัเด็กโควรมีการใชก้ระบวนการกลุ่ม เพื่อกระตุน้ให้เกิดความ
สนใจในการท่ากิจกรรมทางกายเพิ่มข้ึน และการขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกระดับชั้น ตลอดจนการศึกษาวิจยัเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของ     
การออกก าลงักายกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและอารมณ์ต่อไป และสอดคลอ้งกบั ชชัชยั โกมารทตั 
(2550) กล่าววา่ การส่งเสริมให้เด็กออกก าลงักายตามโปรแกรมการออกก าลงักายดว้ยกีฬาพื้นเมืองไทย 
จะส่งผลให้เด็กมีสมรรถภาพทางกาย สุขสมรรถนะ และความฉลาดทั้งทางดา้นสติปัญญาความ
ฉลาดทางดา้นอารมณ์ และความฉลาดทางดา้นการเคล่ือนไหวร่างกายดีข้ึนอยา่งชดัเจน 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่การเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ค านึงถึงหลกัการ
เรียนรู้ท่ีมีหลักการส าคญั คือ ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงรูปแบบการเรียน      
การสอนพลศึกษาโดยการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการสร้าง
ความสนใจ กระตุน้อารมณ์ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้  ผา่นประสบการณ์ตรง โดยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
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ความรู้สึกท้าทาย กระตือรือร้นท่ีได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสนามเด็กเล่น BBL ในกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ไดรั้บประสบการณ์ตรงและเรียนรู้อยา่งมีความสุข ดงันั้น ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น 
BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายและประสบการณ์เรียนรู้ในนักเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีผูว้ิจยั 
สร้างข้ึนจึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 1. จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพ 
ทางกายและประสบการณ์เรียนรู้ในนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ควรน าหลกัการส าคญั ขั้นตอน และองค์ประกอบของ   
การเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐานไปใชใ้นการพฒันาชุดกิจกรรมในทกัษะอ่ืนหรือเร่ืองอ่ืน 
 2. ผูส้อนควรศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาและจดัรูปแบบการเรียน
การสอนให้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน โดยจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ไดรั้บประสบการณ์ตรง และผูเ้รียนแต่ละคนจะพฒันาตาม
ศกัยภาพของตนเอง 
 3. ผูส้อนควรจดัใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทาย 
แต่ไม่สร้างความเครียด ให้การเสริมแรงทางดา้นบวก เช่น ชมเชย ให้รางวลั ปรบมือเป็นก าลงัใจ 
ผูเ้รียนจะใหค้วามสนใจในการท ากิจกรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนพลศึกษา 
 4. ผูส้อนควรบนัทึกปัญหาและขอ้สงสัยท่ีผูเ้รียนซกัถามเพราะถึงแมว้า่รูปแบบการเรียน
การสอนจะผา่นการปรับปรุงหลายคร้ังแลว้ แต่อาจมีขอ้บกพร่องท่ียงัไม่พบจึงควรติดตามผลการใช ้
เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลมาปรับปรุงและประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิย 
 1. จากผลการวิจยัคร้ังน้ีท าใหไ้ด ้ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพ
ทางกายและประสบการณ์เรียนรู้ในนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพควรมีการศึกษา   
ผลของการใชรู้ปแบบกิจกรรมกบันกัเรียนระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา โดยใชห้ลกัการ
เล่นในสนามเด็กเล่น BBL กบัการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการน าหลกัการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL โดยศึกษา    
ในตวัแปรตามอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ 
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ภาคผนวก ก 
 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 
 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พิ่มศกัด์ิ สุริยจนัทร์ 
  ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการสอนวชิาพลศึกษาและหลกัการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ฒันา สุริยจนัทร์ 
  ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นหลกัสูตรและการสอนวชิาพลศึกษา  
3.  อาจารยป์ริญญา ส าราญบ ารุง 
  ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นหลกัสูตรและการสอนวชิาพลศึกษา  
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ภาคผนวก ข 
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือในการท าวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพือ่ท าวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก  ง 
 
 

หนังสือขออนุญาตทดลองใช้เคร่ืองมือเพือ่ท าวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก จ 
 
 

แบบทดสอบทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

 1. แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายทีสั่มพนัธ์กบัสุขภาพ  
 2. แบบวดัความฉลาดทางการเคลือ่นไหวร่างกาย (Physical Intelligence Quotient) 
 
แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายทีสั่มพนัธ์กบัสุขภาพ  
          ใช้แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กับสุขภาพส าหรับเด็กไทย         
อายุ 7 – 18 ปี ของสุพิตร สมาหิโต และคนอ่ืน ๆ  (2549)  ผู ้วิจ ัยได้เลือกรายการท่ีสอดคล้อง
สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูเ้รียนในการใชส้นามเด็กเล่น BBL ซ่ึงประกอบดว้ย
การทดสอบ 5 รายการ คือ 

1. ดชันีมวลกาย 
2. ลุกนัง่ 60 วนิาที 
3. ดนัพื้น 30 วนิาที 
4. นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 
5. วิง่ออ้มหลกั 

 แบบทดสอบทั้ง 5 รายการมีค่าความแม่นตรงและความเช่ือถือได ้ดงัน้ี 
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1.  ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกาย 
วตัถุประสงค์การทดสอบ 
     เพื่อประเมินความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกาย (น ้ าหนกัและส่วนสูง) 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
     1.   เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
     2.   เคร่ืองวดัส่วนสูง 
     3.   เคร่ืองคิดเลข 
วธีิการปฏิบัติ 
ใหท้  าการชัง่น ้าหนกั  และวดัส่วนสูงของผูรั้บการทดสอบ  น าน ้าหนกัและส่วนสูงมา

ค านวณหาค่าดชันีมวลกาย โดยน าค่าน ้าหนกัท่ีชัง่ได ้(กิโลกรัม) หารดว้ยส่วนสูงท่ีวดัได ้(เมตร)* 
     ตวัอยา่งเช่น ผูเ้ขา้รับการทดสอบมีน ้าหนกัตวัเท่ากบั 50 กิโลกรัม ส่วนสูงเท่ากบั 150 
เซนติเมตร 
    ค่าดชันีมวลกาย               =   50/1.502 
                =   50/2.25 
                 =   22.22 กิโลเมตรต่อตารางเมตร 
ระเบียบการทดสอบ 
 1.   การชัง่น ้าหนกัใหผู้รั้บการทดสอบสวมชุดท่ีเบาท่ีสุดและใหถ้อดรองเทา้ 
 2.   การวดัส่วนสูงใหผู้รั้บการทดสอบถอดรองเทา้ 
การบันทกึคะแนน 
 น ้าหนกัตวัใหบ้นัทึกค่าเป็นกิโลกรัม  ส าหรับส่วนสูงใหบ้นัทึกค่าเป็นเมตร 
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2.  ลุกน่ัง 60 วนิาท ี(Sit – Ups 60 Seconds) เพื่อสอบความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือทอ้ง 

 
ลุกนัง่ 60 วนิาที (Sit – Ups 60 Seconds) 

วตัถุประสงค์การทดสอบ 
     เพื่อทดสอบความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือทอ้ง 
ค่าความเช่ือมั่น  0.734 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
     1.   เบาะรองพื้นหรือสนามหญา้นุ่ม 
     2.   นาฬิกาจบัเวลา 
วธีิการปฏิบัติ 
ใหผู้เ้ขา้รับการทดสอบนอนหงาย  ชนัเข่าทั้งสองขา้ง เข่าทั้งสองงอเป็นมุมฉากเทา้ทั้งสอง

วางห่างกนัประมาณ 1 ชัว่โมง ฝ่าเทา้วางราบพื้น มือทั้งสองวางแตะไวท่ี้หนา้ขาทั้งสองขา้งใหผู้ช่้วย
การทดสอบนั่งอยู่ท่ีปลายเทา้และเอามือทั้งสองจบัไวท่ี้บริเวณใตข้อ้พบัของผูเ้ขา้รับการทดสอบ  
เม่ือไดย้ินสัญญาณ “เร่ิม” ให้ผูเ้ขา้รับการทดสอบยกล าตวัข้ึนไปสู่ท่านัง่ กม้ล าตวัให้ศีรษะผ่านไป
ระหวา่งเข่าแขนทั้งสองเหยียดตรงไปขา้งหนา้ และให้ปลายน้ิวแตะเส้นตรงท่ีอยูแ่นวเดียวกนัปลาย
เทา้ทั้งสองขา้ง แลว้ลงกลบัสู่ท่าเร่ิมตน้ โดยจะตอ้งใหส้ะบดัทั้งสองขา้งแตะพื้น 

ระเบียบการทดสอบ 
ในการทดสอบจะไม่นบัจ านวนคร้ังในกรณีต่อไปน้ี 

 1.   มือทั้งสองไม่ไดว้างแตะท่ีบริเวณขาทั้งสองขา้ง 
 2.   ในขณะกลบัลงไปสู่ท่าเร่ิมตน้สะบกัไม่ไดแ้ตะพื้น 
 3.   ปลายน้ิวมือทั้งสองขา้งไม่ไดแ้ตะเส้นท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
 4.   ผูเ้ขา้รับการทดสอบใชมื้อยนัพื้น เพื่อดนัล าตวัข้ึน 

การบันทกึคะแนน 
   บนัทึกจ านวนคร้ังท่ีท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งภายในเวลา 60 วนิาที 
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3. ดันพืน้ 30 วนิาท ี(Push – Ups 30 Seconds) เพื่อวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือ 
 ส่วนบนของร่างกาย 

 
ดนัพื้น  30 วนิาที (Push – Ups 30 Seconds) 

วตัถุประสงค์การทดสอบ 
 เพื่อวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกาย 
ค่าความเช่ือมั่น  0.728 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
 1.   เบาะรองพื้นหรือสนามหญา้นุ่ม 
 2.   นาฬิกาจบัเวลา 
วธีิการปฏิบัติ 
ให้ผูเ้ข้ารับการทดสอบคุกเข่าบนเบาะฟองน ้ า เหยียดล าตวัไปข้างหน้าโดยยนัฝ่ามือ      

ทั้งสองขา้งไวก้บัพื้นใหป้ลายน้ิวช้ีตรงไปขา้งหนา้ และใหฝ่้ามือทั้งสองขา้งเท่ากบัช่วงไหล่ในขณะท่ี
ผูท้ดสอบเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบติั ล าตวัจะตอ้งเหยียดตรง แขนทั้งสองอยูท่่าเหยยีดตึง ขอ้เทา้ทั้งสอง
จะตอ้งไขวก้นัไวต้ลอด เม่ือไดย้ินสัญญาน “เร่ิม” ให้ผูเ้ขา้รับการทดสอบ ยุบขอ้เพื่อดนัพื้นลงไป 
โดยท ามุม 90 องศาท่ีขอ้ศอกทั้งสองขา้งในขณะท่ีแขนบนขนานกบัพื้น แลว้ยกแขนและล าตวักลบั
ข้ึนมาอยูใ่นท่าเดิม นบัเป็น 1 คร้ัง  

ระเบียบการทดสอบ 
 1.  ผูท้ดสอบจะตอ้งสังเกตล าตวัของผูเ้ขา้รับการทดสอบให้เหยียดตรง แขนทั้ง

สองอยูใ่นท่าเหยยีดตึง ก่อนจะยบุขอ้ เพื่อการดนัพื้นลงไป 
 2.    ขอ้เทา้ทั้งสองขา้งของผูเ้ขา้รับการทดสอบจะตอ้งยกไขวก้นัอยูต่ลอดเวลา 
 3.    เม่ือยุบขอ้และดนัพื้นลงไป บริเวณหนา้อกของผูเ้ขา้รับการทดสอบลดต ่าลง

จนเกือบจะแตะบริเวณเบาะฟองน ้า 
การบันทกึคะแนน 

 บนัทึกจ านวนคร้ังท่ีท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งภายในเวลา 30 วนิาที 
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 4. น่ังงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ใชว้ดัความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือหลงั และตน้ขาดา้นหลงั 
 

 
นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (Sit and Reach) 

 วตัถุประสงค์การทดสอบ  
  เพื่อวดัความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือหลงัและตน้ขาดา้นหลงั 

 ค่าความเช่ือมั่น  0.948 
 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ    
  กล่องวดัความอ่อนตวั ขนาดสูง 30 เซนติเมตร  

 วธีิการปฏิบัติ    
 ใหผู้รั้บการทดสอบ นัง่เหยยีดขาตรงไปขา้งหนา้โดยเทา้ทั้งสองอยูห่่างกนัประมาณ 1 ฟุต 
โดยให้ฝ่าเทา้วางราบชิดกล่องวดัความอ่อนตวั แขนทั้งสองเหยียดตรงไปขา้งหน้า ให้ผูเ้ขา้รับการ
ทดสอบค่อย ๆ กม้ล าตวัลง และใช้ปลายน้ิวจากมือทั้งสองดนัแกนวดัระยะทางไปขา้งหน้า จนไม่
สามารถกม้ล าตวัลงไปไดอี้ก ใหผู้เ้ขา้รับการทดสอบกม้ตวัขา้งไว ้1 วนิาที 
 

 ระเบียบการทดสอบ 
      1.  ขณะท่ีกม้เพื่อใหป้ลายน้ิวแตะแกนท่ีวดัระยะทางไปขา้งหนา้นั้นเข่าจะตอ้งไม่งอ 
      2.   หา้มผูเ้ขา้รับการทดสอบโยกตวัช่วยขณะท่ีกม้ตวัลง 
     3.   ใหท้ าการทดสอบ 2 คร้ัง 
 การบันทกึคะแนน 

    1.  ใหบ้นัทึกระยะทางเป็นเซนติเมตร 
 2.   บนัทึกค่าท่ีท าการทดสอบไดดี้ท่ีสุดจากการทดสอบ 2 คร้ัง 
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 5. วิง่อ้อมหลกั (Zig – Zag Run) เพื่อวดัความคล่องแคล่ววอ่งไว 

 
วิง่ออ้มหลกั (Zig – Zag Run) 

  วตัถุประสงค์การทดสอบ  
   เพื่อวดัความคล่องแคล่ววอ่งไว 

 ค่าความเช่ือมั่น  0.809 
 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ    
     1.   หลกัสูง 100 เซนติเมตร จ านวน 6 หลกั 
      2.   เทปวดัระยะทาง 
      3.   นาฬิกาจบัเวลา 1/100 วนิาที 

 การเตรียมสถานทีใ่นการทดสอบ  
 ก่อนการทดสอบผูท้ดสอบจะต้องเตรียมสถานท่ีดังน้ี คือ จากเส้นเร่ิม วดัระยะทางมา 5 
เมตร จะเป็นจุดท่ีวางหลกัท่ี 1 จากหลกัท่ี 1 ในเส้นเดียวกนั วดัระยะทางจากหลกัท่ี 1 มา 4 เมตร จะ
เป็นจุดในการวางหลกัท่ี 3 และเช่นเดียวกนัจากหลกัท่ี 3 วดัระยะทางมาอีก 4 เมตร จะเป็นจุดวาง
หลกัท่ี 5  จากหลกัท่ี 1, 3, 5 ท ามุม 45 องศา วดัระยะทางจุดละ 2 เมตร จะเป็นการวางหลกั 2, 4, และ 
6 ซ่ึงในแต่ละจุดนั้น ก็จะมีระยะทางห่างกนัจุดละ 4 เมตรเช่นเดียวกนั ดงัรูป 
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 วธีิการปฏิบัติ    
 ให้ผูรั้บการทดสอบ ยืนอยูห่ลงัเส้นเร่ิม เม่ือไดรั้บสัญญาณ “เร่ิม” ผูเ้ขา้รับการทดสอบจะ
วิ่งไปออ้มซ้ายในหลกัท่ี 1 แลว้ไปออ้มขวาในหลกัท่ี 2 ต่อไปจะออ้มซ้ายในหลกัท่ี 3 ออ้มขวาใน
หลกัท่ี 4 ต่อไปจะออ้มซ้ายในหลกัท่ี 5 และออ้มขวาในหลกัท่ี 6 ต่อจากนั้นก็จะวิ่งกลบัมาออ้มขวา
ในหลกัท่ี 5  ออ้มซา้ยในหลกัท่ี 4 ออ้มขวาในหลกัท่ี 3 ออ้มซา้ยในหลกัท่ี 2 และออ้มขวาในหลกัท่ี 1 
และวิง่ผา่นเส้นเร่ิมไปอยา่งรวดเร็ว 

 ระเบียบการทดสอบ 
 หากผูเ้ขา้รับการทดสอบวิง่ผิดเส้นทางตามท่ีก าหนด หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย
สัมผสักบัหลกัท่ีวางไว ้ใหห้ยดุพกัและท าการทดสอบใหม่ 
 การบันทกึคะแนน 

 บนัทึกเวลาท่ีผูเ้ขา้รับการทดสอบเร่ิมตน้วิ่งจากเส้นไปออ้มหลกัทั้ง 6 หลกัและวิ่งกลบัไป
ถึงเส้นชยัเป็นวินาที ทศนิยมสองต าแหน่ง น ามาใช้ในการทดสอบในกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ก่อน
และหลงัโปรแกรม 8 สัปดาห์ โดยเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพแบ่งระดบั
สมรรถภาพเป็น 5 ระดบัคือ 
 ดีมาก   มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 
 ดี   มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 
 ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 
 ต ่า   มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 
 ต ่ามาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 
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89 
เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของเด็กชายและเด็กหญิงระดับก่อนประถมศึกษา โดยใช้แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย         

ทีสั่มพนัธ์กบัสุขภาพของรศ.ดร.พติร สมาหิโต และคนอืน่ ๆ (2549) 

เกณฑ์ปกติ 
สมรรถภาพทางกาย 
ทีสั่มพนัธ์กบัสุขภาพ 

รายการแบบทดสอบ 

ดัชนีมวลกาย 
(กโิลกรัม/ตารางเมตร) 

ลุก – น่ัง 
60 วนิาท ี(คร้ัง) 

ดันพืน้ 
30 วนิาท ี(คร้ัง) 

น่ังงอตัวไปข้างหน้า 
(เซนติเมตร) 

วิง่อ้อมหลกั 
(วนิาท)ี 

เด็กชาย 7 ปี 
ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า 

ต ่า 

 
20.50 ข้ึนไป (สูงมาก) 

17.37 – 20.49 (สูง) 
14.15 – 17.36 (พอเหมาะ) 

10.41 – 14.14 (ต ่า) 
10.40 ลงมา (ต ่ามาก) 

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

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

 
9 ข้ึนไป 

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 ข้ึนไป 

เด็กชาย 8 ปี 
ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า 

ต ่า 

 
22.18 ข้ึนไป (สูงมาก) 

18.28 – 22.17 (สูง) 
14.38 – 18.27 (พอเหมาะ) 

10.38 – 14.37 (ต ่า) 
10.38 ลงมา (ต ่ามาก) 

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

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

 
9 ข้ึนไป 

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 ข้ึนไป 
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90 
เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของเด็กชายและเด็กหญิงระดับก่อนประถมศึกษาโดยใช้แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย          
ทีสั่มพนัธ์กบัสุขภาพของสุพติร สมาหิโต และคนอืน่ ๆ (2549)  

เกณฑ์ปกติ 
สมรรถภาพทางกาย 
ทีสั่มพนัธ์กบัสุขภาพ 

รายการแบบทดสอบ 

ดัชนีมวลกาย 
(กโิลกรัม/ตารางเมตร) 

ลุก – น่ัง 
60 วนิาท ี(คร้ัง) 

ดันพืน้ 
30 วนิาท ี(คร้ัง) 

น่ังงอตัวไปข้างหน้า 
(เซนติเมตร) 

วิง่อ้อมหลกั 
(วนิาท)ี 

เด็กหญิง 7 ปี 
ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า 

ต ่า 

 
20.17 ข้ึนไป (สูงมาก) 

17.10 – 20.16 (สูง) 
14.01 – 17.09 (พอเหมาะ) 

10.60 – 14.00 (ต ่า) 
10.59 ลงมา (ต ่ามาก) 

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

 
24 ข้ึนไป 

19-23  
14-18 
9-13 

8 ลงมา 

 
11 ข้ึนไป 

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 ข้ึนไป 

เด็กหญิง 8 ปี 
ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า 

ต ่า 

 
22.16 ข้ึนไป  (สูงมาก) 

18.25 – 22.15 (สูง) 
14.34 – 18.24  (พอเหมาะ) 

10.43 – 14.33 (ต ่า) 
10.42 ลงมา (ต ่ามาก) 

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

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

 
11 ข้ึนไป 

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 ข้ึนไป 
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แบบวดัความฉลาดทางการเคลือ่นไหวร่างกาย (Physical Intelligence Quotient) 
 1.  แบบวดัความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของผู้เรียน 

 เคร่ืองมือวดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย  หรือความฉลาดทางการเล่น      
(Physical & Play Intelligence Quotient) น้ีเป็นนวตักรรมผลงานคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และพฒันาโดย     
รองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต แห่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
เม่ือปี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย 4 รายการทดสอบคือ (1) วิ่งซิกแซ็กสลับวิ่งตรงเก็บของเหมือน       
(2) ขวา้ง – รับ สลับเตะ – รับลูกบอลกระทบผนัง (3) วิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่ง และ              
(4) วิ่งวิบาก เคร่ืองมือน้ีมีค่าความตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับ .89 มีค่าความตรงเชิงโครงสร้างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าความเท่ียงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r =.72 ถึง 
.85) เคร่ืองมือน้ีมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ของเคร่ืองมือวดัท่ีดี  สามารถวดัความฉลาดในการ
เคล่ือนไหวร่างกายหรือความฉลาดในการเล่นของเด็กทั้งชายและหญิง อาย ุ7-12 ปีได ้ผูว้จิยัไดเ้ลือก
รายการท่ีสอดคลอ้งในการวจิยัซ่ึงประกอบดว้ยการทดสอบ 2 รายการ ดงัน้ี 

 รายการทดสอบที่ 1 วิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่ง  เป็นการทดสอบความฉลาดใน
การเคล่ือนไหวและการควบคุมร่างกายท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ของเด็ก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 หลักการ เป็นรายการทดสอบแบบผสมผสาน (Combination Test) เพื่อเป็นตวัแทนวดั
ความฉลาดใน การเคล่ือนไหวร่างกาย ท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะการเคล่ือนไหวทางกลไกทัว่ไปเก่ียวกบั
ปฏิกิริยาการทดสอบสนองการรับรู้และการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายตามค าสั่ง 

 สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 
    1.  พื้นท่ีวา่งราบเรียบ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 x 16 เมตร 
   2.  กระป๋องขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 5 น้ิว สูง 6 น้ิว 5 ใบ ทาสีแตกต่างกนั 5 สี คือ ขาว 

ด า แดง ฟ้า เหลือง 
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    3.  เหรียญไทย ราคา 10 บาท 2เหรียญ 
    4.  นาฬิกาจบัเวลา 1 เรือน 
 5.  เกา้อ้ีนัง่ส าหรับกรรมการการสอบ 1 ตวั 
 การจัดสนามสอบ 
 1.   เส้นเร่ิมยาว 6 เมตร ท่ีปลายเส้นเร่ิมดา้นในวางกระป๋องสีขาวไวท้างซา้ย กระป๋องสีด า

ไวท้างขวา 
 2.   จากก่ิงกลางเส้นเร่ิม ท าเคร่ืองหมายจุดเร่ิมวิ่ง วดัระยะเขา้ไปในสนาม 4 เมตร ท าเส้น

สัญญาณท่ี 1 ขนาดเส้นเร่ิมจากเส้นสัญญาณท่ี 1 วดัเป็นแนวตรงต่อไปอีก 4 เมตร ให้ท าเส้น
สัญญาณเส้นท่ี 2 ขนาดเส้นเร่ิมจากเส้นสัญญาณเส้นท่ี 2 วดัเป็นแนวตรงต่อไปอีก 4 เมตร ให้วาง
กระป๋องทางซ้าย และห่างกระป๋องสีฟ้าไปทางซา้ยและทางขวา้งละ 3 เมตร ใหว้างกระป๋องสีแดงไว้
ทางซ้ายและกระป๋องสีเหลืองไวท้างขวา โดยให้กระป๋องทั้ง 3 ใบ อยู่ห่างจากจุดก่ิงกลางของเส้น
สัญญาณท่ี 2 เป็นระยะ 4 เมตรเท่าๆกนั 

 3.  กรรมการนัง่หนัหนา้เขา้หาสนามบริเวณกลางสนามทดสอบ 
 วธีิปฏิบัติ 
    1.  เด็กยนืหลงัเส้นเร่ิม ในมือทั้ง 2 เหรียญไวท้ั้ง 2 ขา้ง ๆ ละ 1 เหรียญ 
    2.  เม่ือกรรมการให้สัญญาณเร่ิม “ไป” ให้วิ่งตรงไปยงักระป๋อง 3 กระป๋อง เม่ือจะผ่าน

เส้นสัญญาณท่ี 2 กรรมการสอบส่งเสียงบอกซ่ือสีใดสีหน่ึงเพียงสีเดียว คือ แดงหรือฟ้า หรือเหลือง
เด็กจะตอ้งน าเหรียญไปใส่ในกระป๋องสีนั้นใหเ้ร็วท่ีสุด 

    3.  จากนั้นให้วิ่งกลบัมายงัเส้นเร่ิมเม่ือผ่านเส้นสัญญาณท่ี 1 กรรมการสอบจะส่งเสียง
บอกช่ือสีขาวหรือสีด าเพียงสีเดียว เด็กจะตอ้งน าเหรียญท่ีเหลือไปใส่ในกระป๋องสีนั้นให้เร็วท่ีสุด 

    4.  กรรมการจะเร่ิมจบัเวลาเม่ือให้สัญญาณ “ไป” และจะหยุดนาฬิกาเม่ือเด็กน าเหรียญท่ี
สองวิง่กลบัมาใส่กระป่องท่ีเส้นเร่ิม โดยหยดุนาฬิกาเม่ือไดย้นิเสียงเหรียญอนัท่ีสองกระทบกระป๋อง 

 การคิดคะแนน บนัทึกเวลาเป็นวนิาทีทศนิยม 2 ต  าแหน่ง 
 ข้อก าหนดของการทดสอบ 
   1.  อนุญาตใหเ้ด็กทดลองวิง่ได ้1 รอบ ก่อนทดสอบจริง  
   2.  ตอ้งวิง่ตามทิศทางท่ีก าหนดและปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆใหถู้กตอ้งรวดเร็วท่ีสุด 
   3.  การใส่เหรียญลงกระป๋องต้องใช้วิธีหยอดลงกระป๋อง ห้ามโยน หากหยอดผิด

กระป๋องหรือหยอดเหรียญไม่ตรงกระป๋อง จะตอ้งเก็บเหรียญน าไปหยอดให้ถูกตอ้งเสียก่อนจึงจะ
ด าเนินตามขั้นตอนต่อไปได ้
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ภาพถ่ายแบบวดัความฉลาดทางการเคลือ่นไหวของผู้เรียน 
รายการทดสอบที ่1 วิง่ใส่เหรียญในกระป๋องตามค าสั่ง 
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รายการทดสอบที ่1  (ต่อ) 
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รายการทดสอบที ่2 วิง่วบิาก 
 เป็นการทดสอบความฉลาดในการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในชีวติประจ าวนัของเด็ก 

 
 

 หลักการ เป็นรายการทดสอบแบบผสมผสาน (Combination Test) เพื่อเป็นตวัแทนวดั
ความฉลาดในการเคล่ือนไหวร่างกาย ท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกายพื้นฐานท่ีจ าเป็น
และเด็กตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนักลางแจง้เช่น การกระโจน คลาน กระโดด และทรงตวั เป็นตน้ 

 สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 
     1.  พื้นท่ีวา่งราบเรียบ ขนาด 15 x 5 เมตร 
      2.  ชอลค์เขียนพื้นหรือเทปขาวติดพื้น 
     3.  ร้ัวสูง 60 เซนติเมตร กวา้ง 80 เซนติเมตร ส าหรับคลานลอดได ้4 ตวั 
     4.  ร้ัวสูง 30 เซนติเมตร กวา้ง 80 เซนติเมตร ส าหรับกระโดดขา้ม 4 ตวั 

      5.  กระดานทรงตวัขนาดกวา้ง 10 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร มีขาตั้งสูงจากพื้น 20 เซนติเมตร 
     6.  กรวยสูง 50 เซนติเมตร 4 อนั 
     7.  นาฬิกาจบัเวลา 1 เรือน 
     8.   เกา้อ้ีส าหรับกรรมการสอบ 1 ตวั 
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 การจัดสนามสอบ 
1.  ท าแนววิ่งวนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ยาวด้านละ 12 เมตร กวา้งด้านละ 3 เมตร รวม

ยาว 30 เมตร ท่ีปลายดา้นขวามือท าเส้นเร่ิม ต่อจากเส้นกรวยท่ี 4 มากรวยท่ี 1 ยนืออกมา 1 เมตร 
2.  วางกรวยไวท่ี้มุมทั้ง 4 ดา้น จากจุดเร่ิมเรียกกรวยท่ี1 วิ่งตามเข็มนาฬิกาเร่ือยไป เป็น

กรวยท่ี 2 กรวยท่ี 3 และกรวยท่ี 4 
3.  จากกรวยท่ี 2 ห่าง 2 เมตร ท าวงกลมเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 ฟุต เป็นแนวทางส าหรับ

กระโจนทั้ งด้านซ้ายและด้านขวาเยื้องกัน ไปย ังกรวยท่ี 3 จ  านวน 6 จุด ระยะห่างจุดละ 80 
เซนติเมตร และห่างจากแนวเส้นกลางขา้งละ 40 เซนติเมตร (จดัจากจุดศูนยก์ลางวง) 

4.  จากวงกลมสุดทา้ยข้ึนไปยงักรวยท่ี 3 ระยะห่าง 2 เมตร วางร้ัวสูงส าหรับคลานลอด
ไป 4 ตวั ห่างตวัละ 50 เซนติเมตร 

5.  จากร้ัวตวัสุดทา้ยไปยงักรวยท่ี 3 ระยะห่าง 2 เมตร 
6.  จากจุดกลบัห่างจากกรวยท่ี4 ระยะ 3 เมตร วางร้ัวเต้ียส าหรับกระโดดขา้ม 4 ตวั ตาม

แนวตรงมายงักรวยท่ี 1 ห่างตวัละ 1 เมตร 
7.  จากร้ัวตวัสุดทา้ยห่างระยะ 2 เมตร วางร้ัวเต้ียส าหรับกระโดดขา้ม 4 ตวั ตามแนวตรง

มายงักรวยท่ี 1 ห่างตวัละ 1 เมตร 
8.  กรรมการสอบนัง่บริเวณเส้นเร่ิมหนัเขา้หาสนามสอบ 

 วธีิปฏิบัติ 
1.  เด็กยนืเตรียมพร้อมหลงัเส้นเร่ิมท่ีกรวย 1 
2.  เม่ือกรรมการให้สัญญาณเร่ิม “ไป” ให้ออกวิ่งตามเข็มนาฬิกาออ้มกรวยท่ี 2 กระโจน

ใหเ้ทา้ซา้ยลงในวงกลมซ้ายกระโจนใหเ้ทา้ขวาลงในวงกลม สลบัซา้ย ขวา เร่ือยไป จากนั้นใหค้ลาน
ลอดร้ัวสูง 4 ตวัไป แลว้วิง่ไปออ้มกรวย 3 ออ้มกรวย 4 มากระโดดขา้มร้ัวเต้ีย 4 ตวั และวิ่งทรงตวัไป
บนกระดานทรงตวั วิง่เขา้เส้นชยัผา่นกรวย 1 อีกคร้ัง 

3.  กรรมการจะเร่ิมจบัเวลาเม่ือสัญญาณ “ไป” และจะหยุดนาฬิกาเม่ือเด็กวิง่อยา่งถูกตอ้ง
วนรอบส่ีเหล่ียมผา่นกรวยทั้ง 4 จนกลบัมายงัเส้นชยั ผา่นกรวยท่ี 1 อีกคร้ัง กรรมการจึงจะหยดุเวลา 

 การคิดคะแนน บนัทึกเวลาเป็นวนิาทีทศนิยม 2 ต  าแหน่ง 
    ข้อก าหนดของการทดสอบ 

1.  อนุญาตใหเ้ด็กทดลองวิง่ได ้1 รอบ ก่อนทดสอบจริง 
2.  ตอ้งวิง่ตามทิศทางท่ีก าหนดและปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆ ใหถู้กตอ้งรวดเร็วท่ีสุด 
3.  การกระโจนให้กระโจนเทา้เดียว เทา้ซ้ายลงวงกลมซ้าย เทา้ขวาลงวงกลมขวาสลบั 

ซา้ย-ขวา-ซา้ย-ขวา-ซา้ย-ขวา 
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4.   การคลานตอ้งคลานลอดไดร้ั้วโดยไม่ท าใหร้ั้วเคล่ือน 
5.   การกระโดดขา้มตอ้งกระโดดใหเ้ทา้ทั้งสองหนัร้ัวจะกระโดดอยา่งไรก็ได ้
6.   การวิง่ทรงตวับนกระดานทรงตวัตอ้งไม่ให้ตกจากกระดานระหวา่งวิง่ 
7.   หากปฏิบติัผดิวธีิการขั้นตอนใดใหเ้ร่ิมท าใหม่ตั้งแตต้น้ 

 

ภาพถ่ายแบบวดัความฉลาดทางการเคลือ่นไหวของผู้เรียน 
รายการทดสอบที ่1 วิง่วบิาก 
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ภาคผนวก ฉ 
 
 

รูปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด
ทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 รูปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย และ
ความฉลาดทางการเคล่ือนไหวในนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีไดมี้รูปแบบโปรแกรมการการเล่น
ในสนามเด็กเล่น ไดจ้ดัรูปแบบการน าไปใชโ้ดยก าหนดแนวทางการน าไปใชไ้ว ้ดงัน้ี 
  โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด
ทางการเคล่ือนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  เป็นโปรแกรมท่ีผูศึ้กษาเป็นผูส้ร้างข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิดการน าความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับสมองไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั และไดท้ าการ
ออกแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด
ทางการเคล่ือนไหวในนักเรียนระดบัประถมศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย สนามเด็กเล่น 10 ฐาน ของ 
ชิตินทรีย ์บุญมา และคณะ (2552) 

 ก่อนด าเนินการสร้างโปรแกรม ผูศึ้กษาได้ออกแบบและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
กิจกรรมท่ีจะก าหนดในโปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย และ
ความฉลาดทางการเคล่ือนไหวในนกัเรียนระดบัประถมศึกษา แต่ละสัปดาห์ กบัองคป์ระกอบหลกั
ของสมรรถภาพทางกาย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความแข็งแรงความอดทนของกลา้มเน้ือแขนและขา ความ
แขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ก าลงัของขา ความอ่อนตวั ความแคล่วคล่องวอ่งไว 
พร้อมกบัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เพื่อให้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพ แต่ละโปรแกรมสามารถ
พฒันาองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย และกลา้มเน้ือส่วนต่างๆครบถว้น และสมดุล จนได้
กิจกรรมเพื่อก าหนดในโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งส้ิน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 10 ฐาน 
จากนั้นผูศึ้กษาไดน้ ากิจกรรมท่ีคิดข้ึนมาจดัระบบไวใ้นแต่ละชุดโปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น 
BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคล่ือนไหวในนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

 รูปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ในแต่ละหมวดกิจกรรมไดจ้ดัล าดบั
ความยากง่ายของทักษะไวต้ามล าดับ 8 สัปดาห์ท่ีก าหนดไวแ้ละในกิจกรรม และในกิจกรรมท่ี
ผูส้อนตอ้งใชทุ้กคร้ังท่ีสอนประกอบดว้ยกิจกรรมการอบอุ่นร่างกาย และกิจกรรมคลายอุ่น รูปแบบ
รูปแบบโปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL น้ี มุ่งพฒันาใหน้กัเรียนเกิดการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่ง
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ถูกตอ้งตามความสามารถแต่ละคน รวมถึงการพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาโดยโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย และความ
ฉลาดทางการเคล่ือนไหวในนกัเรียนระดบัประถมศึกษา เม่ือสร้างโปรแกรมการการเล่นในสนาม
เด็กเล่น BBL เสร็จ ผูศึ้กษาไดท้  าการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพล
ศึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือ 3 ท่าน ผลจากการตรวจสอบค่าโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนกัเรียนระดบัระดบัประถมศึกษา ในรายการประเมิน 10 ฐาน ใน 8 สัปดาห์ พบวา่ รายการมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 1.00   จ านวน 41 รายการและมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 0.667  จ านวน 39 รายการ
หลงัจากท่ีเคร่ืองมือผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือไปลองใช้กบันักเรียน
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 7-8 ปี จ านวน 30 คน ณ โรงเรียนวดัเทพาราม ซ่ึงเม่ือผูศึ้กษาน าโปรแกรมการ
ฝึกไปลองใชพ้บวา่ นกัเรียนสามารถปฏิบติัไดทุ้กกิจกรรมโดยมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
สนามเด็กเล่น 10 ฐาน ของชิตินทรีย์ บุญมา และคนอืน่ ๆ (2552) 
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ฐานที ่1 ล้อเล่นกล 
- ดา้นการทรงตวั 
- คิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 

ฐานที ่2 มนุษย์แมงมุม 1 
- ฝึกการปีนป่าย 
- ดา้นความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแขนและขา  
- ฝึกคิดวเิคราะห์ คิดแกปั้ญหาและการสร้างความเช่ือมัน่ 
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ฐานที ่3 มนุษย์ล่องหน 
- ความกลา้หาญการสร้างความเช่ือมัน่การตดัสินใจ 
- ความอ่อนตวั และความแขง็แรงของแขนและขา  
- ฝึกคิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 

ฐานที ่4 เดินอากาศ 
- ความกลา้หาญ การตดัสินใจ และการสร้างความเช่ือมัน่                                

- ดา้นการทรงตวั                                                                                       

- คิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 
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ฐานที ่6 หลุมอากาศ 
- ความกลา้หาญ การตดัสินใจ และการสร้างความเช่ือมัน่             

- ความแขง็แรง ความอดทนของกลา้มเน้ือขา และการทรงตวั  

- คิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 

ฐานที ่5 มนุษย์แมงมุม 2  
- ความกลา้หาญ การตดัสินใจ และการสร้างความเช่ือมัน่ 

 - ดา้นความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือแขน      

- คิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา  
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ฐานที ่7 มนุษย์แมงมุม 3  
- ความกลา้หาญ การตดัสินใจ และการสร้างความเช่ือมัน่ 
- ดา้นความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแขนและขา หนา้ทอ้งและความอ่อนตวั การทรงตวั  
- การฝึกคิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 

ฐานที ่8  วิง่ซิกแซก 
- ความกลา้หาญ การตดัสินใจ และการสร้างความเช่ือมัน่ 
- ดา้นความแขง็แรงของกลา้มเน้ือขา และความแคล่วคล่องวอ่งไว การทรงตวั 
- คิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 
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ฐานที ่9 มนุษย์กบ 
- ความกลา้หาญและการตดัสินใจ การสร้างความเช่ือมัน่ 
- ดา้นความแขง็แรง และก าลงัของขาและแขน การทรงตวั  ความแม่นย  า  
- คิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 

ฐานที ่10  ต้นไม้หรรษา 
- ความกลา้หาญและการตดัสินใจ การสร้างความเช่ือมัน่ 
- ความแขง็แรง กลา้มเน้ือแขนและการทรงตวั  
- ฝึกคิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  
ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 
 
ฐานที ่1 ล้อเล่นกล 
 เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตวั 

 - ค
วา
มแ

ขง็
แร
งค
วา
มอ

ดท
น 

   ข
อง
กล

า้ม
เนื้
อแ

ขน
แล

ะข
า 

  - ค
วา
มแ

ขง็
แร
งแ
ละ
คว

าม
อด

ทน
 

   ข
อง
กล

า้ม
เนื้
อห

นา้
ทอ้

ง 
  - ก
 าล
งัข
อง
ขา

 
  - ค
วา
มอ่

อน
ตวั

 
  - ค
วา
มแ

คล่
วค

ล่อ
งว
อ่ง
ไว

 
 

สัปดาห์ที ่1 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้เหยยีบบนยางรถยนตท่ี์จุดเร่ิมตน้  และกา้วเดิน
ไปตามยางรถยนตแ์ต่ละเสน้ไปจนส้ินสุดแนว 

  
 

  

สัปดาห์ที ่2 
กา้วเดินไปตามยางรถยนตแ์ต่ละเสน้โดยการเดินกา้วขา้มยาง
รถยนต1์เสน้ไปจนส้ินสุดแนว 

  
  

 

สัปดาห์ที ่3 
เร่ิมตน้กระโดดไปตามยางรถยนตแ์ต่ละเสน้โดยการกระโดดเทา้
คู่ใหค้รบทุกเสน้ไปจนส้ินสุดแนว 

  
 

  

สัปดาห์ที ่4 
กา้วเดินไปตามยางรถยนตแ์ต่ละเสน้โดยการเลือกเหยยีบเฉพาะ
เสน้ท่ีสูงและเสน้ใหญ่โดยเวน้เสน้ท่ีเลก็และต ่าไปจนส้ินสุดแนว 

 
  

  

สัปดาห์ที ่5 
กา้วเดินไปตามยางรถยนตแ์ต่ละเสน้โดยการกา้วขา้มสีท่ีครู
ก าหนด เช่นหา้มเหยยีบเสน้สีฟ้า โดยเพ่ิมความเร็วข้ึนไปจน
ส้ินสุดแนว 

  

   

สัปดาห์ที ่6 
เร่ิมตน้กระโดดไปตามยางรถยนตแ์ต่ละเสน้โดยการกระโดด 
ข้ึนลงพ้ืนสลบัขาไปจนส้ินสุดแนว 

  
 

  

สัปดาห์ที ่7 
กระโดดไปตามยางรถยนตแ์ต่ละเสน้โดยการกระโดดเทา้คู่สลบั
ซา้ย ขวา ใหค้รบทุกเสน้ไปจนสุดแนว 

  
 

  

สัปดาห์ที ่8 
กระโดดไปตามยางรถยนตแ์ต่ละเสน้โดยกระโดดเทา้คู่ใหค้รบ
ทุกเสน้ไปจนสุดแนวโดยเพ่ิมความเร็วข้ึน 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL 
ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 

ฐานที ่2 มนุษย์แมงมุม 1 
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้แขนและขา 
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สัปดาห์ที ่1 
เร่ิมตน้เดินจากทางข้ึนและลงบนัไดอีกดา้นหน่ึงตามอิสระ    

  

สัปดาห์ที ่2 
ปืนป่ายข้ึนบนัไดและถอยหลงัลงอีกดา้นหน่ึง    

  

สัปดาห์ที ่3 
ปืนป่ายข้ึนบนัไดและกล้ิงตวัไปตามแนวพ้ืนของตวับา้น
และลงอีกดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่4 
ปืนป่ายข้ึนแบบใดก็ไดโ้ดยไม่ใชบ้นัไดและลงอีกดา้นหน่ึง  

    
 

สัปดาห์ที ่5 
ปืนป่ายข้ึนบนัไดและลงอีกดา้นแบบใดก็ไดโ้ดยไม่ใช้
บนัได 

    
 

สัปดาห์ที ่6 
ถอยหลงัปืนป่ายข้ึนบนัไดและถอยหลงัลงอีกดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่7 
ปืนป่ายข้ึนบนัไดและมว้นตวั (มว้นหนา้) ตามแนวพ้ืนของ
ตวับา้นแลว้ลงอีกดา้นหน่ึง  

    
 

สัปดาห์ที ่8 
ถอยหลงัปืนป่ายข้ึนบนัไดและมว้นหลงัตามแนวพ้ืนของตวั
บา้นลงอีกดา้นหน่ึง 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  
ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 

 
ฐานที ่3 มนุษย์ล่องหน 
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตวั และความ
แข็งแรงของแขนและขา 
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สัปดาห์ที ่1 
ใหผู้เ้ล่นเร่ิมเล่นโดยการคลานไปตามทางในลอ้ยางจากดา้น
หน่ึงไปดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่2 
เล่นโดยการคลานแบบตวัติดพ้ืนใชศ้อกยนัพ้ืนเพ่ือเคล่ือนตวั
ไปตามทางในลอ้ยางจากดา้นหน่ึงไปดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่3 
เล่นโดยการคลานแบบนอนหงายใชศี้รษะน าไปตามทางใน
ลอ้ยางจากดา้นหน่ึงไปดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่4 
เล่นโดยการคลานแบบนอนหงายใหมื้อกอดอกเคล่ือนท่ีไป
ตามทางในลอ้ยางจากดา้นหน่ึงไปดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่5 
เล่นโดยการคลานแบบถอยหลงั คว  ่าหนา้ไปตามทางในลอ้
ยางจากดา้นหน่ึงไปดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่6 
เล่นโดยการคลานแบบใชเ้ทา้น านอนหงายใหเ้คล่ือนท่ีไปตามทางใน
ลอ้ยางจากดา้นหน่ึงไปดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่7 
เล่นโดยการคลานแบบตะแคงตวัไปดา้นใดดา้นหน่ึงไปตาม
ทางในลอ้ยางจากดา้นหน่ึงไปดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่8 
เล่นโดยการคลานแบบตะแคงตวักอดอก ดา้นใดดา้นหน่ึงไป
ตามทางในลอ้ยางจากดา้นหน่ึงไปดา้นหน่ึง 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  
ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 
 
ฐานที ่4 เดนิอากาศ 
 เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตวั 
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สัปดาห์ที ่1 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้กา้วเดินจากจุดเร่ิมตน้  และกา้วเดินไปตาม
ทางเดินไปจนส้ินสุดแนว 

  
 

  

สัปดาห์ที ่2 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้กา้วเดินถอยหลงัจากจุดเร่ิมตน้และกา้วเดิน
ไปตามทางเดินไปจนส้ินสุดแนว 

 
  

  

สัปดาห์ที ่3 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้กา้วเดินมือกอดอก จากจุดเร่ิมตน้ และกา้ว
เดินไปตามทางเดินไปจนส้ินสุดแนว 

 
  

  

สัปดาห์ที ่4 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้กา้วเดินมือกอดอกถอยหลงัจากจุดเร่ิมตน้
และกา้วเดินไปตามทางเดินไปจนส้ินสุดแนว 

 
  

  

สัปดาห์ที ่5 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้กา้วเดินมือกางแขนออก จากจุดเร่ิมตน้และ
กา้วเดินไปตามทางเดินไปจนส้ินสุดแนว 

 
  

  

สัปดาห์ที ่6 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้กา้วเดินถอยหลงัมือกางแขนออก จาก
จุดเร่ิมตน้  และกา้วเดินไปตามทางเดินไปจนส้ินสุดแนว 

 
  

  

สัปดาห์ที ่7 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้กา้วเดินแบบสไลดจ์ากจุดเร่ิมตน้  และกา้ว
เดินไปตามทางเดินไปจนส้ินสุดแนว 

 
  

  

สัปดาห์ที ่8 
เร่ิมตน้จากใชเ้ทา้กา้วเดินแบบเขยง่ปลายเทา้จากจุดเร่ิมตน้ 
และกา้วเดินไปตามทางเดินไปจนส้ินสุดแนว 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  
ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 
 
ฐานที ่5 มนุษย์แมงมุม 2 
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ามเนือ้แขน 
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สัปดาห์ที ่1 
ใหห้อ้ยโหนบนัไดไปดา้นหนา้ใหค้รบช่อง   

   

สัปดาห์ที ่2 
ใหห้อ้ยโหนบนัไดไปดา้นหลงัใหค้รบช่อง   

   

สัปดาห์ที ่3 
ใหห้อ้ยโหนบนัไดไปดา้นขา้งใหค้รบช่อง 

  
   

สัปดาห์ที ่4 
ใหห้อ้ยโหนบนัไดไปดา้นขา้งสลบัซา้ยขวาใหค้รบช่อง 

  
   

สัปดาห์ที ่5 
ใหห้อ้ยโหนบนัไดยกขาข้ึนแตะช่องถดัไป ขาลง มือน าไป
ดา้นหนา้ใหค้รบช่อง 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่6 
ใหห้อ้ยโหนตีลงักา ไปขา้งหนา้ แลว้ปล่อยมือลง ไปดา้นหนา้ 
ใหค้รบช่อง 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่7 
ใหห้อ้ยโหนบนัไดส่ีขาไปดา้นหนา้ใหค้รบช่อง 

    
 

สัปดาห์ที ่8 
ใหห้อ้ยโหนบนัไดส่ีขาถอยหลงัใหค้รบช่อง 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  
ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 
ฐานที ่6 หลุมอากาศ 
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความอดทนของ
กล้ามเนือ้ขาและการทรงตวั 
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สัปดาห์ที ่1 
ใหก้า้วเดินบนตอ ที ละ1กา้วจนครบโดยไม่ใหต้กลงพ้ืน   

 
 

 

สัปดาห์ที ่2 
ใหก้า้วเดินบนตอท่ีมีขนาดต ่าท่ีสุด ทีละ1กา้วจนครบโดย 
ไม่ใหต้กลงพ้ืน 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่3 
ใหก้า้วเดินบนตอท่ีมีขนาดสูงท่ีสุด ทีละ1กา้วจนครบโดย 
ไม่ใหต้กลงพ้ืน 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่4 
ใหก้า้วเดินบนตอท่ีมีสีเหลือง ทีละ1กา้วจนครบแลว้ไม่ใหต้กลงพ้ืน 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่5 
ใหก้า้วเดินบนตอท่ีมีสีฟ้าและสีชมพ ูทีละ1กา้วจนครบโดย 
ไม่ใหต้กลงพ้ืน 

  

 

 
 

สัปดาห์ที ่6 
ใหก้า้วเดินบนตอขา้งหน่ึงเหยยีบตอท่ีสูงท่ีสุดและอีกขา้งหน่ึง 
เหยยีบตอท่ีต ่าท่ีสุด กา้วจนครบโดยไม่ใหต้กลงพ้ืน 

  

 

 
 

สัปดาห์ที ่7 
ใหก้า้วเดินบนตอถอยหลงัทีละ1กา้วจนครบโดยไม่ใหต้กลงพ้ืน 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่8 
ใหก้า้วเดินบนตอถอยหลงัทีละ1กา้วเฉพาะตอท่ีสูงท่ีสุดจนครบ 
โดยไม่ใหต้กลงพ้ืน 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  
ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 
ฐานที ่7 มนุษย์แมงมุม 3 
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้แขนและขา หน้าท้องและความอ่อนตวั การทรงตวั 
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สัปดาห์ที ่1 
เร่ิมตน้ปีนป่ายจากทางข้ึนและลงอีกดา้นหน่ึงตามอิสระ     

 

สัปดาห์ที ่2 
ปืนป่ายข้ึนและถอยหลงัลงอีกดา้นหน่ึงโดยหนัหนา้เขา้หา
อุปกรณ์ 

    
 

สัปดาห์ที ่3 
ปืนป่ายข้ึนและถอยหลงัลงอีกดา้นหน่ึงโดยหนัหลงัเขา้หา
อุปกรณ์ 

    
 

สัปดาห์ที ่4 
ปืนป่ายโหนตวัข้ึนดา้นขา้งและปีนป่ายลงอีกดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่5 
ปืนป่ายข้ึนโดยใชข้าดา้นซา้ยน าทั้งข้ึนและลงลงอีกดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่6 
ปืนป่ายข้ึนโดยใชข้าดา้นขวาน าทั้งข้ึนและลงอีกดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่7 
ปืนป่ายข้ึนโดยหนัดา้นขา้งล าตวัเขา้หาอุปกรณ์ทั้งข้ึนและลง
อีกดา้นหน่ึง 

    
 

สัปดาห์ที ่8 
เร่ิมตน้ปีนป่ายจากทางข้ึนและลงอีกดา้นหน่ึงตามอิสระใหเ้ร็ว
ท่ีสุด 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  
ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 
ฐานที ่8 วิง่ซิกแซก 
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ขา และความแคล่วคล่องว่องไว  การทรงตวั 
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สัปดาห์ที ่1 
ใหผู้เ้ล่นวิง่ซิกแซกออ้มหลกัไปขา้งหนา้จากจุดเร่ิมตน้จนครบ
หลกัสุดทา้ย 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่2 
ใหผู้เ้ล่นวิง่ซิกแซกออ้มหลกัถอยหลงัจากจุดเร่ิมตน้จนครบ
หลกัสุดทา้ย 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่3 
ใหผู้เ้ล่นวิง่ซิกแซกสไลดอ์อ้มหลกัไปขา้งหนา้จากจุดเร่ิมตน้
จนครบหลกัสุดทา้ย 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่4 
ใหผู้เ้ล่นวิง่ซิกแซกสไลดอ์อ้มหลกัถอยหลงัจากจุดเร่ิมตน้จน
ครบหลกัสุดทา้ย 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่5 
ใหผู้เ้ล่นวิง่ซิกแซกไปขา้งหนา้โนม้ยดืล าตวัแตะหลกัจาก
จุดเร่ิมตน้จนครบหลกัสุดทา้ย 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่6 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดเทา้คู่ซิกแซกออ้มหลกัไปขา้งหนา้จนครบหลกั
สุดทา้ย 

 
 

 
 

 

สัปดาห์ที ่7 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกระต่ายขาเดียวซิกแซกออ้มหลกัจนครบ
หลกัสุดทา้ย 

  
 

 
 

สัปดาห์ที ่8      
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ใหผู้เ้ล่นกระโดดเทา้คู่สลบักระโดดกระต่ายขาเดียวซิกแซก
ออ้มหลกัจนครบหลกัสุดทา้ย 

 
โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  

ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 
ฐานที ่9 มนุษย์กบ 
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง และก าลงั
ของขาและแขน การทรงตวัความแม่นย า 
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สัปดาห์ที ่1 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกบไปดา้นหนา้จนครบทุกวงลอ้     

 

สัปดาห์ที ่2 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกบถอยหลงัไปจนครบทุกวงลอ้     

 

สัปดาห์ที ่3 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกบไปดา้นหนา้จนครบทุกวงลอ้โดยใชมื้อ
กอดอก 

    
 

สัปดาห์ที ่4 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกบถอยหลงัไปจนครบทุกวงลอ้โดยใชมื้อ
กอดอก 

    
 

สัปดาห์ที ่5 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกบหนัหนา้เขา้ตรงดา้นในของวงลอ้และ
กระโดดกบจนครบทุกวงลอ้ 

    
 

สัปดาห์ที ่6 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกบหนัหนา้เขา้ออกจนครบทุกวงลอ้ 

     

สัปดาห์ที ่7 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกบซิกแซกเขา้ออกจากวงกลมไปขา้งหนา้ 
 จนครบทุกวงลอ้ 

     

สัปดาห์ที ่8 
ใหผู้เ้ล่นกระโดดกบซิกแซกเขา้ออกจากวงกลมถอยหลงั  
จนครบทุกวงลอ้ 
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โปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL  

ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รายการ 
 

ฐานที ่10 ต้นไม้หรรษา 
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง กล้ามเนือ้
แขนและการทรงตวั 
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สัปดาห์ที ่1 
ใหน้ัง่ในวงลอ้รถยนต ์ออกแรงโหนตวั ไป – มา ใหมี้การ
เคล่ือนไหว แลว้เปล่ียนไปจนครบ ทุกวงลอ้ 

     

สัปดาห์ที ่2 
ใหย้นืในวงลอ้รถยนต ์ออกแรงโหนตวั ไป – มา ใหมี้การ
เคล่ือนไหว แลว้เปล่ียนไปจนครบ ทุกวงลอ้ 

     

สัปดาห์ที ่3 
ใหน้อนคว ่าในวงลอ้รถยนต ์ออกแรงโหนตวั ไป – มา ใหมี้
การเคล่ือนไหว แลว้เปล่ียนไปจนครบ ทุกวงลอ้ 

     

สัปดาห์ที ่4 
ใหย้นืขาเดียวในวงลอ้รถยนต ์ออกแรงโหนตวั ไป – มา ใหมี้
การเคล่ือนไหว แลว้เปล่ียนไปจนครบ ทุกวงลอ้ 

     

สัปดาห์ที ่5 
ใหน้ัง่ในวงลอ้รถยนต ์ออกแรงโหนตวั ไป – มา ใหมี้การ
เคล่ือนไหว และรอฟังค าสัง่เปล่ียนสีและวงลอ้ท่ีครูก าหนด 
จนครบทุกวงลอ้ 

     

สัปดาห์ที ่6 
ใหน้ัง่ในวงลอ้รถยนต ์ออกแรงโหนตวั ไป – มา ใหมี้การ
เคล่ือนไหว จากวงลอ้ท่ีหอ้ยลงต ่าท่ีสุดไปหาวงลอ้ท่ีหอ้ยสูง
ท่ีสุด จนครบทุกวงลอ้ 

     

สัปดาห์ที ่7      
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ใหน้ัง่ในวงลอ้รถยนต ์ออกแรงโหนตวั ไป – มา ใหมี้การ
เคล่ือนไหว จากวงลอ้ท่ีหอ้ยสูงท่ีสุดไปหาวงลอ้ท่ีหอ้ยลงต ่า
ท่ีสุด จนครบทุกวงลอ้ 
สัปดาห์ที ่8 
ใหน้ัง่ในวงลอ้รถยนต ์ออกแรงโหนตวั ไป – มา ใหมี้การ
เคล่ือนไหว แลว้เปล่ียนไปจนครบ ทุกวงลอ้โดยเพ่ิมความเร็ว
ข้ึน 

     

ก าหนดการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย 
และความฉลาดทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 
สัปดาห์ที่ กจิกรรม จ านวนคาบ หมายเหตุ 

1 ปฐมนิเทศนกัเรียน 1  
1 ทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์ 

กบัสุขภาพ 5 รายการ 
1 ก่อนการทดลอง  

(Pre – test) 
1 วดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย 

หรือความฉลาดทางการเล่น 
1 ก่อนการทดลอง 

(Pre – test) 
1 – 8  รูปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็ก

เล่น BBL (10 ฐาน) 
40 

 

8 ทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์ 
กบัทกัษะ 5 รายการ 

1 หลงัการทดลอง 
(Post – test) 

8 วดัความฉลาดทางการเคล่ือนไหวร่างกาย 
หรือความฉลาดทางการเล่น 

1 หลงัการทดลอง 
(Post – test) 
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ภาพถ่าย 
รูปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด

ทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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ภาพถ่าย 
รูปแบบโปรแกรมการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย และความฉลาด

ทางการเคลือ่นไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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